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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------ 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مراسم نخستين سالگرد درگذشت صفرخان قهرمانيان در امامزاده طاهر کرج توام با تنش برگزار شد، 
  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16 جمعه -محالتي . خ

خان با حضور جمعيتی قریب به یک هزار نفر بر کنار مزار آن مراسم نخستين سالگرد درگذشت صفر
 ابانماه در محوطه گورستان امامزاده طاهر کرج با حضور جمع کثيری از 16مرحوم دربعد از ظهر روز جمعه 
  .اقشار مختلف مردم برگزار گردید

 در این مراسم شرکت کنندگان این مراسم که با فراخوان دو کميته برگزاری بصورت مستقل برای شرکت
دعوت شده بودند با حضور در امامزاده طاهر و گل افشانی بر سر مزار صفرخان یاد ونام وی را بعنوان بر 

  .ترین سمبل مقاومت آزادیخواهانه در جهان گرامی داشتند
  .اما متاسفانه در طول اجرای مراسم تنشهایی ميان دست اندرکان کميته های برگزاری صورت گرفت

 رسد کميته اقای ریيس دانا و نيز کميته آذربایجان دو تشکلی بودند که هر کدام بصورت به نظر می
  .جداگانه اقدام به برگزاری این مراسم نمودند

 دقيقه کميته اذربایجان اقدام به شروع مراسم نمود و پس از قرائت قطعه 14.30نخست در ساعت 
ی آقای دکتر بهزاد بهزادی بعنوان نماینده شعری در بزرگداشت یاد صفرخان توسط آقای سعيد مغانل

  .مشترک هر دو کميته شروع به سخنرانی نمود
آقای بهزادی با اشاره به فلسفه مقاومت صفرخان قهرمانيان اورا قهرمان ملی آذربایجان و ایران و 

  .همچنين سمبل مقاومت مبارازن آزادیخواه جهان دانست
 بعنوان 1325آذر ماه سال 21 می باشد به دفعات از واقعه بهزادی که خود از همرزمان مرحوم صفرخان
وی که یکی از حقوقدانان برجسته کشور است خواهان . نسل کشی مخوف ملت آذربایجان یاد کرد

محکوميت این قتل عام و شناسایی آن بعنوان یک نسل کشی دهشتناک توسط مجامع بين المللی 
  .شد

ممتد صدای سخنران از بلند گوها همراه بود ميکروفن در اختيار پس از سخنرانی دکتر بهزادی که با قطع 
  .آقای دکتر فریبرز ریيس دانا قرار گرفت

آقای ریيس دانا با قرائت قطعه شعری پر محتوا . سخنان ایشان بصورت واضح از بلند گوها پخش گردید 
ی نظير وی به روح بلند در مورد صفرخان و نيز خواندن مقاله ای ارزشمند در گراميداشت مجاهدتهای ب

  .صفرخان قهرمانيان ادای احترام کرد
  .سپس آقای ریيس دانا پيام اقای زر افشان را از زندان خطاب به حضار قرائت نمود

  .اما متاسفانه از این پس روند برگزاری مراسم با درگيری های پراکنده ای همراه شد
ی تریبون به مجری کميته آذربایجان و اعالم خود به نظر می رسد با امتناع آقای ریيس دانا از واگذار

  .بعنوان تنها مجری مراسم درگيریها آغاز شد
در این حين عوامل کميته یاد شده با حضور در باالی سکو خواستار ترک محل تریبون توسط مجری 

  .کميته آذربایجان شدند
يوست چهار تن از باالی سکو به به گفته شاهدان عينی در اثر در گيریهای که در محل یاد شده بوقوع پ
  .پایين سقوط کردند که خوشبختانه منجر به مصدوميت ویژه ای نشد

  .در این ميان به دليل تشدید اعتراض شرکت کنندگان آقای ریيس دانا مجبور به ترک محل تریبون شد
م صوتی و اما از این پس صدای بلند گوها قطع گردید و افراد این کميته اقدام به جمع اوری سيست

  .سکوی تریبون نمودند
در این حين جمعيت حاضر با تاکيدات مکرر خود خواستار ادامه برنامه شدند و به همين خاطر سخنران بر 

  .دوش افراد جوان قرار گرفتند و اقدام به ایراد سخنان خود نمودند
ا دو مجری اجرای برنامه را اقای اکبر آزاد با اشاره به اینکه از قبل بر اساس توافق دوکميته قرار بود ت

  .برعهده داشته باشند از کميته اقای ریيس دانا به دليل زیر پا گذاشتن توافق یادشده انتقاد کرد
 از این قتل عام 1325 آذرماه سال 21سپس نامبرده با اشاره به فاجعه نسل کشی ملت اذربایجان در

 این قتل عام از ان روی صورت گرفت که وی متذکر شد که. خونين بعنوان یک جنوساید بزرگ یاد کرد
اکبر .آزادیخواهان آذربایجان قربانی توافق ننگين دولت منحوس پهلوی ، آمریکا،انگليس و روسيه شدند
ازاد در ادامه با اشاره به بازداشت سيد جعفر پيشه وری توسط نيروهای شوروی و انتقال وی به 

خواستار اعاده حيثيت از یکی از بزرگترین . ب.گ.آنسوی رود ارس و نيز قتل وی توسط نيروهای کا
  . قيامهای ملی قرن بيستم در ایران شد

 آذرماه آذربایجان قربانی یک جنوساید سياه فيزیکی گردید اما 21وی همچنين افزود اگرچه در فاجعه 
  .نيها شدپس از آن یک جنوساید ننگين و وقيحانه فرهنگی گریبانگير تمام ملل ایران و بویژه آذربایجا
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ضمنا در تمام مدت برگزاری مراسم مباحثات بسيار گسترده ای در ميان جمعيت حاضر آغاز شده بود 
  .بنحویکه بعضا تریبون تحت الشعاع سخنرانان پراکنده یادشده قرار می گرفت

در طول برگزاری مراسم پالکاردها و پارچه نوشته هایی متعددی در دست شرکت کنندگان قرار داشت 
  .مده آنها بزبان ترکی اذربایجانی نوشته شده بود که ع

  :مضمون برخی از این پالکاردها عبارت بودند از
  تالش برای یکسان سازی فرهنگی و قومی محکوم است

  اونودولماز ائل یولوندا جانی قوربان اوالنالرین
  )کسانی که در راه ملتشان قربانی شده اند هر گز فراموش نخواهند شد(

  دالصفرخان مان
  ماندال صفرخان

  یاشاسين آذربایجان
  )زنده باد آذربایجان(

  یاشاسين آنا دیليميز
  )زنده باد زبان مادری ما(

  اعتقاد به برتری فرهنگی و زبانی تفکر ارتجاعی و فاشيستی است
  یاشاسين آزادليق

  )زنده باد آزادی(
  صفرخان نماد مقاومت مردم در برابر ستم

  ست و همه اقوام ایرانی باید از حقوق یکسانی برخوردار باشندایران متعلق به قوم خاصی ني
  )با الفبای التين(یالنيز فدراليسم ایراندا خالقالرین ایسته کلرین یئرینه یئتيره جکدیر

  )تنها نظام فدراليسم خواسته های ملل ایران را برآورده خواهد کرد(
خار در جنبش رهایی زحمتکشان و صفرخان سوسياليست ازادیخواه و ميهن دوست نامی است پرافت

  روشنفکران ایران
  )تنها دختر بازمانده از آن مرحوم(یاشاسين مهين خانم

  )زنده باد مهين خانم(
  درود بر زرافشان

  زندانی سياسی آزاد باید گردد
  صفرخان ، پيشه وری راهت ادامه دارد

  صفرخان سرباز متعهد پيشه وری 
  ن ایبتيدائی حاققيميزدیرآنا دیليميزده تحصيل ائتمک بيزیم ا

  )تحصيل به زبان مادری اوليه ترین حق مااست(
  هر نوع تبعيض و اپارتاید محکوم است 
  صفرخان صفرخان تبریز سنی گوزله یير

  )صفرخان صفرخان تبریز در انتظار تو است(
  صفرخان قهرمانيان مظهر همبستگی در راه عدالت و ازادی

  یله فتح ائده ن صفرخان خاطيره سينه عشق اولسونزیندانالری یيخيلماز ایراده سی ا
  )درود بر خاطره صفرخانی که با اراده شکست ناپذیر خود زندانها را فتح کرد (

  مرد پایداری و مقاومت:بدورد صفرخان
  )قهرمان ملی ایران(صفرخان

  آذربایجان درد ایچينده بوغولموش سئونلری دیار دیار قوولموش
  )انها غرق شده است و مشتاقان آن دیار به دیار تبعيد شده اند آذربایجان در دریای حرم(

جنبش دموکراسی خواهی ایران هرگز نام صفرخان را در صفحات درخشان مبارزه آزادیخواهانه مردم 
  ایران فراموش نخواهد کرد

  صفرخان: ائليميزین ظولمه قارشی مقاویمتينين تمثيلچی سی
  )برابر ستم استتمثيلگر مقاومت ملت ما در :صفرخان (

  توپراق اولسون چشمينه توپراق ساتان نامردلرین 
  مرد اودور کی دوشمنه جان وئرسه توپراق وئرميه

  )خاک در چشم نامردانی که خاک خود را می فروشند(
  )جوانمرد ان کسی است که جان می دهد اما به دشمن خویش خاک نمی دهد (

  نصفرخان سمبل پایداری و مقاومت ملت آذربایجا
  مرد ایگيد لرین یولو هر زامان داوامليدیر

  )راه مردان غيور هميشه پر رهرو است(
  

همچنين ضمن برگزاری مراسم سرودهایی نيز توسط شرکت کنندگان همخوانی شد که به دليل حضور 
  .اکثریت جمعيت آذربایجانی عمدتا به زبان ترکی بود

نمود که مراسم از نظر این کميته به اتمام رسيده  دقيقه کميته اقای ریيس دانا اعالم 15.50در ساعت 
  .است
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اما به گزارش شاهدان عينی مراسم نخستين سالگرد درگذشت صفرخان با سخنرانی و شعر خوانی 
تا ساعت … خانم ماهنی زنگانلی و همچنين اقایان آتيال کيشی زاده ،درفشی ، کهریز ،باریشماز 

  . دقيقه همچنان ادامه داشت17.20
های این مراسم از طرف کميته آذربایجان بيانيه ای نيز صادر شد که که متعاقبا به اطالع خوانندگان در انت

  .خواهد رسيد
 

اخراج دو ايراني از سوئد به جرم خبرچيني و ديدگاه هاي دادستان آل سوئد درباره قوانين مربوط به 
  جاسوسي

 2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16 جمعه -فردا  راديو -)سوئد ( الهه روانشاد مصاحبه با توماس لينسترام
پليس امنيتي سوئد در پي يك رشته تحقيقات پرونده دو تن را گه گفته ميشود براي ايران و مراآش 

اين دو بنا به راي دادستان آشور سوئد فردا از . خبرچيني ميكردند به دادگاهي در اين آشور تسليم آرد
توماس لينسترام از واحد دادستاني بين المللي سوئد در . ده ميشونداين آشور اخراج و به ايران بازگردان

اين دو نفر در طول اقامت در سوئد با تعدادي از هموطنان خود مالقات : مصاحبه با راديو فردا ميگويد
وي . آردند و از آنها در زمين هاي سياسي، خانوادگي و چگونگي رفتار دولت سوئد، سوال هايي آردند

ساس قانون سوئد به اين جرم جاسوسي اطالق نميشود بلكه آنرا فعاليتهاي اطالعاتي ميگويد بر ا
وي پس از اشاره به اينكه قوانين مربوط به جاسوسي در اين آشور قديمي است و . غيرقانوني ميدانند

حقوق پناهندگان را در نظر نگرفته است، درپاسخ به اين سئوال آه آه آيا اين دو شخص با سازمانهاي 
منابع ديگر نام . اطالعاتي جمهوري اسالمي ارتباط دارند، مي گويد من نه اين را تاييد و نه تكذيب ميكنم

  .اين دو را هوشنگ مستوفي عبدان و خليل پور اعالم آرده اند
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ش را محكوم آرد  سخنگوي وزارت امورخارجه اظهارات مداخله جويانه بو
  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16جمعه 

حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه اظهارات جورج بوش را مداخله آشكار آمريكا در امور داخلي 
  .  ايران دانست و آن را محكوم آرد

بوعات وزارت به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا به نقل از اداره آل اطالعات و مط
اين قبيل اظهارات ماجراجويانه مغاير تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير : امور خارجه، حميدرضا آصفي گفت

مبني بر دخالت نكردن در امور داخلي ايران بوده و حاآي از پايبند نبودن آمريكا نسبت به تعهدات خود 
  .است

بوش مسؤوليتي براي حمايت از آنان نداده و اصوًال هيچ فرد يا گروهي در ايران به آمريكا و : آصفي افزود
ها در نقاط مختلف جهان در   گيري روند دموآراسي  آمريكا با سابقه بسيار زشت خود در سرآوب شكل

  .جايگاهي قرار ندارد آه به خود اجازه دهد در اين باره اظهارنظر آند
اي روزافزون مردم آشورش در جنگ ه  بهتر است رئيس جمهور آمريكا به مخالفت: آصفي تصريح آرد

ثباتي در   عليه مردم عراق توجه آرده و به خواست آنان گردن نهاده و بيش از اين موجب ناامني و بي
  .منطقه نگردد

جورج دبليو بوش ديروز از گسترش دموآراسي در خاورميانه و آشورهايي مانند ايران، سوريه و مصر 
  پايان پيام. حمايت آرده بود

  
  

 آاظمي)زهرا (ده زيباپرون
  

  جايزه سازمان خبرنگاران آانادايي مدافع آزادي بيان به زهرا آاظمي اهدا شد
  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16 جمعه - راديو فردا –مريم اقوامي 

، سازمان خبرنگاران آانادايي مدافع آزادي 2003طي يك مراسم رسمي جايزه آزادي مطبوعات سال 
 به زهرا Tara Singh Hayer جايزه يادبود Canadian Journalists for Free Expression: CJFEبيان 

در اين گردهمايي، استفان . آانادايي آه در زندان ايران به قتل رسيد، اهدا شد-آاظمي، خبرنگار ايراني
با استفان در مصاحبه .  دبيرآل اين سازمان دريافت آردJoel Ruimyهاشمي اين جايزه را از جول رويمي 

اميدوارم اين جايزه ياد مادر مرا زنده نگاه دارد و توجه و آگاهي بيشتري براي افكار : راديو فردا ميگويد
وي در بخشي از سخنان خود دادگاه قضايي ايران را فاقد رسميت . عمومي به همراه داشته باشد

انم عزت آاظمي، بلكه او وآيل خ. اعالم آرد و گفت خانم شيرين عبادي نماينده حقوقي من نيست
  .مادر بزرگ من است

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  پيرامون پلنوم جبهه ملى ايران/ مصاحبه با پروير ورجاوند 
   2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16 جمعه - راديو آلمان -داود خدابخش: مصاحبه آننده
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جبهه ملى ايران، در دوم آبانماه امسال پلنوم جبهه ملى در سالروز پنجاه وچهارمين سال بنيانگذارى 
برگزار شد و نمايندگان سازمان هاى مرآزى و تشكيالت شهرستان ها و حزب هاى وابسته به اين 

 پيرامون اين ٠ در پايان اين پلنوم قطعنامه اى نيز انتشار يافت٠جبهه در اين گردهم آيى شرآت داشتند
 اين مصاحبه در تاريخ ٠ى پرويز ورجاوند، عضو هيئت اجراييه جبهه ملى ايرانپلنوم گفتگويى داشتم با آقا

   ٠ صورت گرفته است٢٠٠٣چهارم نوامبر 
  آقاى ورجاوند، پلنوم جبهه ملى ايران در چه شرايطى و با چه هدفى برگزار شد؟ : صداى آلمان

 از عالقمندان و اعضاى جبهه ببينيد، پلنوم مسئله اى بود آه مدت ها بود مورد تمايل شمارى: ورجاوند
ملى بود و همه مى خواستند آه يك گردهم آيى باشد آه در اين گردهم آيى بتوان يكى از ارگان هايى 

را آه از دل آن دو ارگان ديگر بيرون مى آيند، يعنى شوراى مرآزى را برگزينند و در تعقيب آن از سوى 
 بنابراين، تالش بر اين بود، تا يك گردهم آيى ٠شورا هيئت رهبرى و هئيت اجرايى برگزيده مى شود

باشد آه نخست ما بتوانيم هدف ها و مواضع مان را در شرايط بحرانى آنونى اعالم بداريم و ديگر اينكه 
با يك گزينش جديد ساختار تشكيالتى، جبهه بتواند در واقع در يك روند حمايت گسترده تر به آارش 

   ٠ادامه دهد
ى جنبش اصالح طلبى دوم خرداد را شكست خورده مى دانند و سرخوردگى مردم بسيار: صداى آلمان

 در صورتى آه نيروهاى محافظه آار به همين شيوه هاى حذفى ٠را ناشى از همين شكست مى دانند
  خودشان ادامه دهند، به نظر شما واآنش مردم در آينده چگونه خواهد بود؟ 

 شكست را اگر به ناموفق بودن تبديل بكنيد، مورد قبول من چنين تصور مى آنم آه مسئله: ورجاوند
 در عين حال، تصور اين است آه با توجه به جميع جهاتى آه در ايران ٠گسترده ترى قرار خواهد گرفت

وجود داشته است، اين روند چند ساله شرايطى را بوجود آورده و مطالبى گفته شده و مواضعى گرفته 
ثر به جلو بوده است، در قبال اينكه صاحبان قدرت و حاآميت با اين مسئله شده آه خود اينها يك گام مو

بصورت روشن آگاه شدند، دائر بر اينكه امروز آنچه را آه نيروهاى ملى و به اعتبار آنها اپوزيسيون بيان 
مى آرده است، امروز يك خواستگاه بسيار وسيعى در سراسر جامعه دارد و خواستار تحقق بخشيدن 

مسائل هستند، يعنى مردم مى خواهند آه حكومت برگزيده مردم باشد، مى خواهند آه تعيين به آن 
سرنوشت بدست ملت باشد، ساختار جمهورى بدست يك مجلس توانمندى آه بطور مستقيم از سوى 
مردم برگزيده بشود، و نه بصورت دو درجه اى آنونى بصورت گذشتن از صافى نظارت استصوابى شوراى 

مى شود گفت، در طول اين دوران آه به عنوان دوران فعاليت اصالح طلبى در ايران از آن ياد  ٠نگهبان
مى شود، اصالح طلبى توانسته است در جامعه ابعاد گسترده ترى بخود بگيرد و بعد موفقيت اين 

 حرآت در اين است آه اين حالت يكپارچه آردن خواست عمومى را در قبال آنچه را آه نمى خواهند و
   ٠آنچه را آه مى خواهند، اثر بسيار موثرى بگذارد

با توجه به انتخاباتى آه در پيش روست، پلنوم جبهه ملى در زمينه مشارآت مردم در اين : صداى آلمان
  انتخابات، چه راهى را پيش پاى مردم گذاشته است؟ 

ى، اآلن شوراى جبهه موضوع انتخابات آينده، موضوعى است آه بعنوان موضع قطعى جبهه مل: ورجاوند
ملى به گروهى بمدت دو ماه مسئوليت داده تا با گروه هاى مختلف به مذاآره بپردازند، براى اينكه 

نقطه نظرهاى آن ها را دريافت آند و بدليل اينكه جبهه ملى خودش را جريانى مى داند آه بازگوآننده 
جريانات سياسى مطرح در جامعه ايران خواست عمومى مردم بايد باشد، ضرور مى داند آه نظرات ديگر 

 اما نكته اى آه امروز ٠ بنابراين بر مبناى اين گزارش است آه ما تصميم نهايى را خواهيم گرفت٠را بداند
در جامعه ايران مطرح است، به اعتبارى بر اساس عملكرد آلى حاآميت و ارگان هايى آه قدرت را در 

ده شده آه توده جامعه با نگرانى از هم اآنون شمار بسيارى قبضه دارند، متأسفانه راه به جايى آشي
 بنابراين اگر تالش ها، ٠از مردم نظرشان را اعالم مى دارند، آنهم مبنى بر عدم مشارآت در انتخابات

دائر بر حذف اين ديدگاه نظارت استصوابى به جايى نرسد و اينكه به مردم اجازه داده نشود آه آزادانه 
ان را برگزينند، به احتمال قوى موضع گسترده اى آه امروز در جامعه هست، مى تواند نمايندگان خودش

 بنابراين همه چيز در ايران در وضع موجود راجع به ٠بر تصميم گيرى تمامى جريان ها تأثيرگذار باشد
 حرآت مى آند، تا معلوم بشود آه در آخرين مراحل باالخره آيا ٩٠انتخابات دارد به سمت دقيقه 

در غير اينصورت بعيد به نظر مى رسد آه هيچيك از سازمان ! حاآميت به خواست مردم تن خواهد داد
هاى سياسى بخواهند آه بار ديگر تالش بكنند آه مردم را براى يك گزينش دو درجه اى آه در حاآميت 

   ٠شايد فضايش را بسته تر از قبل هم بكند، شرآت آنند
 آيا اين امر در ارتباط با پلنوم ٠ضاييه براى اداى توضيحاتى احضار شديدشما از طرف قوه ق: صداى آلمان

  جبهه ملى بود؟ 
البته بطور مستقيم اشاره به پلنوم جبهه ملى نبود، ولى به ديدگاه و مواضع مختلفى آه در : ورجاوند

 قرار برخى زمينه ها جبهه ملى تاآنون داشته است، پرداخته شد و در آن زمينه مسئله مورد پرسش
 ٠گرفت

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
ي سازمان ملل  ي دفتر تحكيم وحدت را با گزارشگر ويژه عبداهللا مومني گزارش ديدار اعضاي طيف عالمه

  تشريح آرد 
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 نفر از اعضاي تشكل متبوعش 11ي  ي دفتر تحكيم وحدت، ديدار روز گذشته دبير تشكيالت طيف عالمه

  . را با گزارشگر آميسيون حقوق بشر سازمان ملل تشريح آرد
به درخواست : ، گفت)ايسنا(وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران  عبداهللا مومني در گفت

ديروز هيات گزارشگران آزادي بيان و عقيده و با هماهنگي سازمان حقوق بشر اسالمي، بعد از ظهر 
  . در دفتر سازمان ملل با اين هيات ديدار آرديم) پنجشنبه(

شده در اين ديدار، به آنچه آن را موارد نقض حقوق، اعتراضاتي آه به اين مقوله  وي از مطالب مطرح
شده و برخوردهايي آه در طول تابستان گذشته در اعتراض به اين  توسط تشكل متبوعش و دانشجويان 

  . ناميد، اشاره آرد  به آوفي عنان با دانشجويان صورت گرفت، مي هروند و نگارش نام
توقيف مطبوعاتي آه قرائتي متفاوت با : ي دفتر تحكيم وحدت، ادامه داد دبير تشكيالت طيف عالمه

نگاران به دليل ابراز عقايد، نگهداري به صورت  قرائت رسمي داشتند، دستگيري نويسندگان و روزنامه
ي زندانياني نظير گنجي، باقي، زيدآبادي،  مدت پس از محاآمه هاي طوالني اآمه، زندانانفرادي بدون مح

قوچاني، نوري، آديور، شمس الواعظين، اشكوري و سحابي از موارد نقض آزادي بيان بود آه در اين 
  . ديدار به آنها اشاره آرديم

اي،  ، برخوردهاي سليقهرساني اعمال محدوديت نسبت به جريان آزاد اطالع: مومني ادامه داد
هاي سياسي نسبت به دسترسي عموم، اعمال فشار براي چاپ مطالب مورد نظر  گذاري سايت فيلتر

هاي مسوول به نشريات، ممانعت از چاپ مطالبي آه مورد نظر برخي از آقايان نيست،  دستگاه
يده، محكوميت دوساله محدوديت روشنفكران از جمله صدور حكم اعدام براي آقاجري به دليل ابراز عق

مدت براي اشكوري، عليجاني، صابر و رحماني آه از خردادماه تاآنون بيش از  براي آديور، حبس طوالني
شوند به عنوان موانع ديگر آزادي بيان و   و بدون محاآمه نگهداري مي ماه است آه به صورت انفرادي پنج

  . عقيده مطرح شد
موانع پژوهشي به عنوان نقض آزادي : چنين گفت يم وحدت، همي دفتر تحك دبير تشكيالت طيف عالمه

هاي اجتماعي نظير عبدي و قاضيان نيز از موارد نقض آزادي بيان  آآادميك و محكوميت پژوهشگران حوزه
  . هاي سياسي و اجتماعي در اين جلسه عنوان شد و عقيده و آزادي
آه دانشجويان در راه تحقق حقوق بشر و هايي  ي مسائل دانشجويي، هزينه در حوزه: وي ادامه داد

اند در مسائلي نظير آوي دانشگاه، اعتراضات به   پرداخته75هاي اجتماعي و سياسي از سال  آزادي
هاي خردادماه از موارد نقض حقوق و آزادي دانشجويان است آه مطرح  حكم اعدام آقاجري و ناآرامي

  . شد
هاي نظارت  نقالب فرهنگي و نهادهاي نظارتي اعم از هياتبرخوردهاي شوراي عالي ا: مومني ادامه داد

هاي مستقل دانشجويي در سال گذشته آه به محروميت فعاالن  هاي انضباطي با جريان و آميته
ي نشريات دانشجويي با فعاالن  چنين برخوردهايي در حوزه دانشجويي از تحصيل منجر شد، هم

  . شده بود حدانشجويي انجام شده است از ديگر موارد مطر
ي دانشجويي را اين  هاي ديگر حوزه ي دفتر تحكيم وحدت، در ادامه محدوديت دبير تشكيالت طيف عالمه

هاي آزاد آه آوچكترين نظر مخالفي داشتند از  جلوگيري از برگزاري تجمعات و گردهمايي: گونه بيان آرد
 76ديشه است، به طوريكه از سال هاي دانشجويي به نقض آزادي بيان و ان موارد مورد اعتراض جريان

هاي  تاآنون اين اتحاديه نتوانسته هيچ تجمعي خارج از دانشگاه داشته باشد و حمالتي آه توسط گروه
هاي عالمه طباطبايي، اراك، خرم آباد و غيره شده است در راستاي  هايي در دانشگاه فشار به برنامه

  . نقض حقوق آزادي دانشجويان است
وي در ابتدا از تالش و آوششي آه اين : ي سازمان ملل نيز گفت ي ويژه  سخنان نمايندهمومني در بيان

چنين از تالش دانشجويان جهان در پيشبرد  ، هم هيات براي ديدار با دانشجويان داشته است، صحبت
  . هاي انساني و حقوق بشر ابراز خوشحالي آرد آرمان
شجويان دانشگاه اميرآبير با اشاره به موارد مطرح در چنين مهدي حبيبي، دبير انجمن اسالمي دان هم

هاي مفتوح  افرادي آه در اين جلسه حضور داشتند به دليل اينكه اغلب، پرونده: اين ديدار، اظهار داشت
ساز نشود  خواستند تا در آينده، حضور در اين جلسه براي آنها مشكل تضمين مي» ليگابو«داشتند، از 
ي آساني آه با  ازمان ملل از گرفتن تضمين از جانب دولت ايران، در مورد همهي س ي ويژه آه فرستاده

  . آنند، خبر داد آنها مالقات مي
  . خبر داد" ليگابو"از مالقات امشب خود با " حبيبي"چنين  هم

هاي تلفني و تعقيب افرادي با  تماس: ي دفتر تحكيم وحدت نيز مدعي شد دبير تشكيالت طيف عالمه
آننده در مالقات با گزارشگر سازمان ملل شده بود آه در اين  متوجه افراد پيگير و شرآتلباس شخصي 

  . باره از نهادهاي قضايي، پيگيري و تامين امنيت را خواستاريم
دفتر تحكيم وحدت به عنوان يك گروه قانوني به ديدار با اين گزارشگران : مومني در پايان تصريح آرد
ها به بهبود حقوق بشر در ايران و استيفاي حقوق  ج اين بازديدها و گزارشپرداخته و اميدواريم نتاي

ي برخورد غيرقانوني حقوقشان تضييع  شهرونداني منجر شود آه در طول چند سال گذشته به واسطه
سازي تحكيم حقوق بشر در جامعه شود، البته جدا از  چنين موجب تقويت و زمينه شده است؛ هم

 .اه برخي از سوءاستفاده

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
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  وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي  المللي انرژي اتمي در گفت مارك گوازدآي، سخنگوي آژانس بين
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يي ايران و پيگيري اين موضوع  آميز هسته هاي صلح خبرگزاري دانشجويان ايران درخصوص موضوع فعاليت

ي آن پيش از اين ارسال   سواالت خبرنگار اين خبرگزاري پاسخ گفت آه متن تنظيم شدهدر آژانس به
  :آيد شد و در زير متن آامل آن آه بصورت سوال و جوابي تنظيم شده است، مي

  
اش منعكس شده است، صحبت  هايي به قصور ايران آه در گزارش در اظهارات اخيرتان از اشاره: ايسنا
   چيست؟ايد؛ اين قصورها آرده

هايي است آه مقامات دولت ايران نيز به آنها  تصورهايي آه من به آنها اشاره آردم همان: گوازدآي
اش به آژانس داشته  اند؛ طرف ايراني بود آه براي عموم افشا آرد آه قصورهايي در گزارش اشاره آرده

 ايراني بود و در حال حاضر است؛ بنابراين اظهارات من در خصوص قصور ايران بازتابي از سخنان مقامات
  .توانم از ماهيت اين گونه قصورها براي شما توضيحي بدهم نمي
المللي انرژي اتمي در ديدار  هاي ايران با بازرسان آژانس بين ي ميزان همكاري نظر شما درباره: ايسنا

  اخيرشان از آشورمان چيست؟
  . هاي ايران راضي آننده بود همكاري:گوازدآي

  
  شود؟ ها چه زماني منتشر مي گزارش اين بازرسي: ايسنا

تواند اين گزارش را منتشر آند و آنها هستند آه بعدا در اين  فقط شوراي حكام است آه مي: گوازدآي
بار آخري آه ما گزارش را براي شوراي حكام برديم اين گزارش پس از گذشت . آنند گيري مي باره تصميم

شد و موضوع فعلي نيز داستان ديگري است آه بايد صبر آرد و منتظر جلسات شوراي حكام منتشر 
هاي اخير همكاري خوبي را با ما داشت،  با اين حال بايد بگويم طرف ايراني در بازرسي. اش ماند نتيجه

ولي در گذشته همكاري صددرصدي را از سوي طرف ايراني نداشتيم و فقط بخشي از قضايا را دريافت 
شد و تمام اين موارد  آرد و بعضا اطالعات متناقضي ارايه مي يمات ايران دايما تغيير ميآرديم و تصم مي

همكاري خوب فعلي و برخي قصورها در گذشته از . در گزارشمان به شوراي حكام گنجانده خواهد شد
باره  ي شوراي حكام است آه در اين مان خواهد بود و اين به عهده جمله مواردي است آه در گزارش

  . قضاوت آند
  

ي  ي پاسخگويي به سواالت باقيمانده اند آه آماده با توجه به آن آه مقامات ايران تاآيد آرده: ايسنا
  المللي انرژي اتمي هستند، آيا سوال ديگري باقي مانده است؟ آژانس بين
ها به طول انجامد و مطمئن هستم آه به  ما آارهاي زيادي داريم آه ممكن است ماه: گوازدآي

آيد، سواالتي را نيز  هماهنگي نزديك با دولت ايران نياز داريم و نيز همان طور آه از ماهيت آارمان بر مي
  .اند يا خير با اين حال هنوز زود است آه به شما بگويم تمام سواالتمان جواب داده شده. خواهيم داشت

  
  بينيد؟ يي ايران را چگونه مي ي هسته سرانجام پرونده: ايسنا
زماني نتيجه . رسيم دانيم چه زماني به انتهاي آن مي ايم و نمي هنوز به پايان داستان نرسيده: آيگوازد

يي ايران را درك آرده باشيم و بدانيم آه  ي هسته آنيم آه تاريخچه، ماهيت و دورنماي برنامه گيري مي
كام است آه بايد يي فعاليت آرده است و نهايتا اين شوراي ح ايران براساس سپرهاي حفاظتي هسته

  . ي نهايي را مشخص آند نتيجه
  

هاي آژانس در ايران چگونه ارزيابي  به عنوان سوال آخر، شما فشار آمريكا را بر روند بازرسي: ايسنا
  آنيد؟ مي

 آشور عضو داريم؛ هر يك از آنها نمايندگان و وآالي خودشان و نيز موضع خودشان را 135ما : گوازدآي
طرف  دهيم و در پايان روز بايد بي ولت ايران و ساير آشورها از جمله آمريكا را گوش ميما نظرات د. دارند

آنم سوابق فعاليت ما در موضوع اخير عراق  فكر مي. و مستقل بمانيم و اين روش را ادامه خواهيم داد
ر با ي وقايع بدون توجه به آن آه آن وقايع سازگا دهد آه ما هميشه تالش آرديم درباره نشان مي

 انتهاي پيام. هاي برخي آشورهاي عضو باشد يا نباشد، صحبت آنيم ناسازگار با ديدگاه

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  سقوط يک هليکوپتر آمريکايی در شمال عراق
  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16 جمعه -بي بي سي 

زادگاه صدام ( يک هليکوپتر نظامی اين کشور در نزديکی تکريکت مقامات نظامی آمريکا گفته اند که
  .سقوط کرده است) حسين در شمال عراق

  . سرباز آمريکايی کشته شده اند6آخرين گزارشها حاکی است که در اثر اين حادثه 
  .هنوز اعالم نشده که دليل سقوط اين هليکوپتر چه بوده است
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  .بوده است" لک هاکب"گزارش شده که اين هليکوپتر از نوع 
هليکوپتر در ساحل رودخانه دجله و در حدود يک کيلومتری مقر آمريکاييان در شهر تکريت سقوط کرده 

  .است
  . سرباز آمريکايی کشته شدند16) از نوع شينوک(هفته گذشته نيز در اثر سقوط يک هليکوپتر آمريکايی 

  .صره خود درآورده اندنيروهای امنيتی آمريکايی محل سقوط هليکوپتر را به محا
 خدمه 4 نفر که شامل 16تعداد افرادی که در هليکوپتر بوده اند اعالم نشده اما معموال اين نوع هليکوپتر 

  .هستند را می تواند با خود حمل کند
در اثر آن حادثه . در نزديکی تکريت سقوط کرد" بلک هاک"يک هليکوپتر از نوع )  اکتبر25(اواخر ماه اکتبر 

  .ر زخمی شديک نف
   

  ترکيه به عراق نيرو اعزام نمی کند
  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16 جمعه -خبرنگار بی بی سی -  پم اوتول

دولت ترکيه اعالم کرده است که عليرغم تصميم ماه گذشته پارلمان اين کشور داير بر تصويب طرح 
  .اعزام نيرو به عراق، چنين نخواهد کرد

ا تاييد کرده و ريچارد باوچر، سخنگوی وزرات امور خارجه آمريکا گفت اين واشنگتن نيز اين موضوع ر
تصميم در پی گفتگوی تلفنی کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا و عبداهللا گل، وزير امور خارجه ترکيته و 

  . به دليل حساسيت های موجود در عراق اتخاذ شده است
  . شود، اما رويدادی غيرمنتظره نبودهرچند اين تصميم ممکن است باعث ياس آمريکا

اخيرا در پی واکنش خصمانه شورای حکومتی عراق به پيشنهاد استقرار نيروهای ترکيه در عراق، هم 
  .واشنگتن و هم آنکارا اعالم کرده بودند که اين طرح ديگر در اولويت نيست

  .با اين طرح مخالفت کردندبه ويژه کردهای عراق، که گرفتار تنش های تاريخی با ترکيه بوده اند، 
اما به دليل چند قرن حاکميت ترک ها در دوران امپراطوری عثمانی بر اين کشورها، اين طرح حساسيت 

  .های تاريخی را نيز نزد برخی از ملی گرايان عرب زنده می کند
واهند در آنها می خ. ساير عراقی ها نيز با هرگونه اعزام نيرو از سوی کشورهای همسايه مخالف بودند

  .زمينه امور امنيتی مسووليت بيشتری به خود عراقی ها واگذار شود
برخی تحليلگران استدالل می کنند که چنين اقدامی می تواند برای ترکيه نتايج مثبت همراه داشته 

  .باشد
تصميم اين کشور برای اعزام نيرو به عراق نقش مهمی در ترميم کشمکش های ديپلماتيک با آمريکا 

خودداری پارلمان ترکيه از صدور مجوز برای استفاده نيروهای آمريکايی از خاک آن برای .  کردبازی
  .گشودن جبهه ای شمالی در جنگ با عراق، روابط دو کشور را به شدت متشنج کرده بود

اين گزينه همچنين از مانع از هرگونه واکنشی در ميان مردم ترکيه که ممکن است در پی تلفات 
  .رک در عراق بروز کند خواهد شدنيروهای ت

با اين حال، آنکارا در جستجوی راه هايی برخواهد آمد تا اطمينان حاصل کند در شکل گيری آينده عراق 
  .نقش خواهد داشت

  .اين کشور هنوز نگران پيشنهاد کردها داير بر تشکيل يک نظام فدرال در عراق است
 خواهد داد تا اين کشور عليه باقيمانده های گروه چريکی ترکيه همچنين به اعمال فشار بر آمريکا ادامه

 .کرد ترکيه که در شمال عراق مستقر شده است، اقدام کند
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  رفتند و صاحب حساب بانكى شدند
  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17 شنبه : آامبيزتوانا-روزنامه شرق 

  كيالت آقاي سيستاني چگونه است؟ارتباط شما با تش• 
  .چه ملي و چه اسالمي. ارتباط ما با همه خوب است

  نظر شما درباره مواضع اخير ايشان چيست؟• 
  .آرديم ايشان بيشتر به تكليف خود آگاهند ولي اگر ما جاي ايشان بوديم، آار ديگري مي

  آرديد؟ اند آه اگر شما بوديد، نمي  چه آرده• 
.  اين وسعت بيشتر انتظار دارند تا در اوضاع داخلي و حفظ آرامش شرآت آندمردم از مرجعيت با

صراحت بيشتر داشته باشد و براي مثال در مقابل حكومت انتقالي بايد به وضوح واآنش نشان دهد آه 
طرحي بديل بدهند آه اگر حكومت انتقالي نباشد، چه جايگزيني داشته . اين حكومت غيرشرعي است

چنين . اند شنيديم ايشان در خصوص نوشتن قانون اساسي توسط آمريكا موضع گرفتهما فقط . باشد
البته ايشان . و انتظار از ايشان بيشتر است. امري بديهي است ولي از نقش خود خوب استفاده نكرد

  .آنند دانند و ايراني مقيم عراق هستند و احتياط مي دانند ولي شايد خود را عراقي نمي خود بهتر مي
شايد هم از جانب علماي عراق تحت فشار باشند آه اگر بيشتر نقش داشته باشد او را به غير • 

  .عراقي بودن متهم آرده و مقابله آنند
ايشان پشتيبان شرعي مجلس اعال در نجف هستند و مردم عراق، مجلس اعال، آيت اهللا . بله. شايد

  .دانند سيستاني و ايران را مثلث منسجم مي
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   صدر در اين مثلث جايي دارد؟آيا مقتدي• 
مثلث حكيمي، ايراني و سيستاني در . ها است مقتدي صدر خط ديگري دارد آه در مقابل اين. نه

  .مقابل خطوط ديگر است
رسد با  تواند نقشي در راس هرم قدرت در عراق به دست آورد؟به نظر مي آيا مرجعيت شيعه مي• 

  .ممكن باشدحضور آردهاي استقالل طلب چنين امري غير 
ترين  به نظر مردم عراق خيل مقدس است و قوي. مرجعيت شيعه. اآثريت مردم عراق شيعه هستند

چيزي آه ما در عراق احتياج داريم وحدت آلمه حوزه و تصدي حوزه در . خط مردمي در عراق است
حاضر ولي در حال . تواند  اگر اين اتفاق بيفتد بله مرجعيت شيعه مي. مسايل سياسي روز است

  .اندازي وجود دارد و اميدواريم آقايان متوجه باشند هايي براي تفرقه توطئه
  اي؟ چه نوع توطئه• 

در . عراق بايد در راس خود يك متصدي مورد قبول داشته باشد. هر آشوري صاحب اختالفاتي است
ترسيم  ميما از آمريكا ن.حال حاضر در عراق رئوس متعدد داريم و عدم هماهنگي مشكلي عميق است

اگر بتوانند آقايان را از هم جدا آنند به .ترس ما از تفرقه است. شوند و انشاءاهللا مردم وارد صحنه مي
االن شخصيتي .امام در ايران اين قدرت را داشته آه همه را در يك خط قرار دهد. اند اين خط رسيده

همه او را به عنوان رهبر . دهست آه همه مردم عراق او را قبول دارند چه شيعه، چه سني و چه آر
  .آنند توانند با او هماهنگ باشند و به عنوان رهبر شيعه او را قبول مي واقعي قبول دارند آه مي

  آيا اين شخص فردي خاص است يا منظور شما شخص خودتان است؟• 
ا اين شخص ر. ها را قبول ندارد ها اين در حال حاضر با تمام احترام به مجلس اعال، خط صدري

اي درست آرد آه بدون  شود چنين برنامه آنند مي ها و ديگران قبول مي  و مجلس اعاليي ها صدري
گويند آه  مردم مي. رسد شود و حرآت سياسي بدون تبليغات به هيچ جا نمي امكانات و تبليغات نمي

يك .  ببريمتوانيم آاري از پيش حاضرند زير پرچم ما فعاليت آنند ولي ما قدرت حرآت نداريم و نمي
  .تواند اين آار را انجام دهد شخصيت مورد احترام همه مي

آرد آه ايشان مانند حرآت امام خميني  تبليغات آقاي حكيم در راه بازگشت به عراق اين طور القا مي• 
  .رود به ايران، به عراق مي

  .ولي شرايط ايران و عراق متفاوت است. بله
  .اطالع هستيم آسي را در جايي در نظر داريد آه ما از او بيخود شما هستيد يا . اين فرد آيست• 

توانيم اين  ما مي. ما نبايد در دنياي خياالت فرو رويم. دهم آيد انجام مي  اگر بتوانم هر آاري از دستم بر
داي من از ابت. وحدت آلمه نياز به برنامه دارد و ما برنامه داريم. آار را انجام دهيم و براي آن برنامه داريم

سقوط رژيم بعث از بسياري از رهبران قبايل و مردان سياسي دعوتنامه داشتم آه بيا و تو عراقي 
. االول آييد؟ به خصوص درماه ربيع هستي و معروفي و هم تحصيل حوزه داريد و هم دانشگاه، چرا نمي

آساني .نات ندارمآيم ولي چطور با اين فضاي متناقض وارد شوم من برنامه دارم ولي امكا من گفتم مي
  .دهيم ولي انتظارات داريم آمدند و گفتند امكانات مي

  دولت ايران چنين پيشنهادي به شما نداده است؟• 
  .نباشم[ ايران]دهم زير پوشش دولت  به صراحت نه من هم ترجيح مي

  .هاي شما باشد تواند متفاوت از برنامه هاي دولت ايران مي  ولي سياست •
  .ظرات من هستيدشايد شما موافق ن 

آيا شما به عنوان آسي آه درايران سكونت داريد، مجبور . من به هيچ وجه موافق و مخالف نيستم• 
  نيستيد آارهاي سياسي خود را با ايران هماهنگ آنيد؟ خود شما چه موضعي داريد؟

 آانال خواهد آاري بكند، از آنم آه آقايان اين جا نظرشان اين است آه هر آسي مي من احساس مي
دهيم  ما گفتيم چون اعتقادي به مجلس اعال نداريم از اين راه آاري انجام نمي. مجلس اعال انجام دهد

انشاءاهللا اگر با مردم عراق هم آالم شديد .و آنها هم حاضر نشدند خارج از اين آانال آاري انجام شود
  .متوجه تاثير بنده خواهيد شد

  ا شما بيشتر است؟آيا معتقديد هم آالمي مردم عراق ب• 
  .ايم و داريم اند و ما خيلي گله داشته آقايان اين جا هنوز قدر ما را ندانسته

  ايد؟  اعالم هم آرده• 
  .بله
  چه واآنشي نشان دادند؟• 

  .شايد به اين نتيجه رسيدند آه منافع ما با آنها مشترك نيست
  ايد؟ ايد و نتوانسته پس خواسته• 

  .من فقط حاضرم با مسئوالن عاليرتبه صحبت آنم. ن شرط گذاشتمالبته خواستند بيايند ولي م
  حاضر شدند؟• 

  .آنند در حال حاضر بررسي مي
  پس به تازگي چنين پيشنهادي مطرح شده است؟• 
من . اي آماده آنيم بعد از شهادت مرحوم حكيم ، روز بعد تماس گرفتند و گفتند اگر حاضريد برنامه. بله

دانم آه دارند بحث  من مي.  و آنها گفتند و مسايل با هم جور در نيامداز خصوصيات برنامه گفتم
  .دانند آه بايد آسي مقبوليت مردمي داشته باشد آنها مي. آنند تا تصميم بگيرند مي

  آيا عبدالعزيز حكيم جسارت و جذبه سياسي الزم را دارد؟• 
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 ندهند آه دست هر دو ما را اي من گفتم برنامه. دانند آه خون من تقديم مردم است خودشان مي
  .بندد

رسد همه مخالفين حمله آمريكا   آيا شما حاضر بوديد تا بيگانه عراق را اشغال آند؟ چون به نظر مي• 
  .به طور ضمني موافق بودند
. توانيد با آمريكا مقابله آنيد هاي معارض گفتم شما نمي من به گروه. آرد البته آمريكا آار خود را مي

من گفتم داخل نشوند و وارد بازي . خواهد ببرد يكا خودش صدام را آورده و حاال ميمن گفتم آمر
بايد چيزي را قرباني آرد .گفتم تشكيالت مردمي داشته باشند و سود ببرند. سياسي آمريكا نشوند

 آنها آه به. روم اگر بتوانم پس از حضور در آنفرانس به انتخابات مردمي برسم، مي. تر  براي چيزي مهم
ها رفتند و صاحب   اين. واشنگتن رفتند و در شوراي حكومتي عراق حضور يافتند به هيچ جا نرسيدند

ما .توانند از پيش ببرند رسند ولي آاري نمي درست است آه به مقام و پول مي. حساب بانكي شدند
. داشته باشد  گو داشته باشيم به شرط اين آه منافعي براي ما و هاي دنيا گفت حاضريم با تمام قدرت

اي از آمريكا  ها هيچ استفاده اين. دانند صدام در عراق چه آرده است االن آشورهاي عربي نمي
بردند ولي راهي آه رفتند به هيچ جا نرسيده  بايد با استفاده از آمريكا نظرات خود را پيش مي. نكردند
ه مردمي خود را از دست اند، پايگا هايي آه در شوراي حكومت حاضر شده ها و گروه شخصيت. است
ها مزدور آمريكا  گويند اين مردم مي. اند هيچ آاري براي مردم انجام دهند نتوانسته. اند داده

  .اند اند و اشتباه آرده ارد شدهسوزد ولي و من براي برخي از آنها دلم مي.هستند
 
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  گيرد    يست ها به عراق را نميايران جلوي ورود ترور: نماينده بلر در عراق 
  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16جمعه 

: وزير انگليس در عراق با تكرار اتهامات خود عليه آشورهاي همسايه عراق، مدعي شد  نماينده نخست
  .آنند  ها به عراق اقدامي نمي  سعودي در زمينه جلوگيري از ورود تروريست  ايران، سوريه و عربستان

نماينده ويژه توني بلر در " استاك  گرين  جرمي"رويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به گزارش س
اين سه آشوري آه نام بردم خيلي آم : عراق با اذعان به دشوار شدن روند امور در عراق، گفت

  .آنند  همكاري مي
تان سختي براي ما در عراق در آرد، با بيان اينكه زمس  وگو مي  گفت" تايمز"وي آه با روزنامه انگليسي 

ها   خواهند بغداد را تصرف آنند و اين گونه وانمود سازند آه عراقي  ها مي  تروريست: پيش است، گفت
  پايان پيام. توانند با نيروهاي ائتالف آنار بيايند  نمي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان١۶: هفته نامه های ايران

  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16 جمعه -ي بي بي س
توافق ايران در مورد امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای، گزارش مجلس در 
مورد مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی کانادايی، سالگرد اشغال سفارت آمريکا در تهران و انتخابات آينده 

  .ت های هفته نامه های چاپ تهران استمجلس، عناوين مهمترين مطالب و يادداش
هيجده روز بعد از توافق تهران و وزرای خارجه کشورهای اروپايی، بحث پروتکل الحاقی هنوز در نشريات 

  .موسوم به محافظه کار ادامه دارد
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين از مقامات جمهوری اسالمی خواسته است تا ضمانت جامهفته نامه 

ه در پروتکل الحاقی را تعريف کنند زيرا طرف های اروپايی از موفقيت خود سخن گفته اند های مطرح شد
  .و اعتنايی به تضمين های داده شده نداشته اند

، نتيجه بيانيه تهران، مجموعه ای از تعهدات حقوقی و کتبی از سوی جمهوری جامبه عقيده نويسنده 
  .ات های اروپايی بوده استاسالمی و تعهدات سياسی و شفاهی از سوی ديپلم

 بندهايی از بيانيه تهران نظير مدت زمان تعليق غنی سازی هسته ای و عزت و استقالل جمهوری جام
اسالمی را نيازمند تفسير فوری دانسته و اعالم کرده کشورهای غربی بايد به تضمين های خود عمل 

  .کنند
 ارگان جمعيت موتلفه اسالمی شماهفته نامه عنوان سرمقاله اين شماره » الحاقيه و مواضع گروهها«

است که در آن اسداهللا بادامچيان مدير مسئول اين هفته نامه، از اغتشاش های خرداد و تير، مرگ زهرا 
کاظمی، جايزه نوبل صلح شيرين عبادی و پروتکل الحاقی به عنوان پروژه های اجرا شده عليه ايران نام 

  .برده است
 طلبان را متهم کرده که در جهت اهداف دشمنان ايران و جمهوری اسالمی عمل آقای بادامچيان اصالح

کرده و در پروتکل الحاقی نقش گروه فشار عليه نظام را در جهت تسليم شدن به سلطه خواهی های 
  .غرب ايفا کرده اند

ند که  هشدار داده غربی هايی که به دنبال اجرای پروژه جديد حقوق بشر در ايران هستند بدانشما
  .اين ترفند ها به جايی نمی رسد و بهتر است از گذشته ها عبرت بگيرند

www.iran-archive.com 



 که در قم منتشر می شود بيانيه جمعی از طالب حوزه علميه قم را در صفحه پرتو سخنهفته نامه 
  .اول خود چاپ کرده است

رای مردم بيان نمی کنيد چرا پيامدهای ويرانگر پروتکل را ب: در اين بيانيه با انتقاد از مسئوالن آمده است
تا مردم با آگاهی کامل به حمايت از نظام و انقالب اسالمی در مقابل شبيخونها و هجمه های دشمن 

  .برخيزند
 امنيتی چنين وانمود می کنند که اروپا در – امضا کنندگان و مسئوالن سياسی پرتو سخنبه نوشته 

  .ت در حالی که اين گفته فريبی بيش نيستمقابل امضای پروتکل، تعهد همکاری هسته ای داده اس
 مهر وزرای کشورهای فرانسه، آلمان و بريتانيا در تهران، ايران اعالم کرد فعاليت های ٢٩بعد از مذاکرات 

  .هسته ای خود را متوقف و پروتکل الحاقی را امضا خواهد کرد
اظمی را بررسی کرده و  مجلس در باره مرگ زهرا ک٩٠ گزارش کميسيون اصل اميد جوانهفته نامه 

به گواهی تمامی ناظران و تحليلگران بارزترين نقطه عملکرد مجلس ششم، فعاليت اين : نوشته
  .کميسيون است تا جايی که بارها متهم به تبديل پناهگاهی برای مخالفان شده است

است با  دوخته که دريافته ٩٠ افکار عمومی در حالی چشم به کميسيون اصل اميد جوانبه نوشته 
وتوهای مکرر شورای نگهبان، مجلس عمال امکان تصويب طرح های مورد نظر خود را در تغيير مناسبات 
جاری جامعه و قدرت ندارد و حتی لوايح رئيس جمهوری نيز از اين وتوها مصون نمانده و دايره نظارت و 

  .تحقيق و تفحص هم کامال محدود شده است
ه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعيد مرتضوی  که گزارش آن هفت٩٠کميسيون اصل 

دادستان تهران را به تخلف در پرونده زهرا کاظمی متهم و گزارش خود را برای رسيدگی به دادسرای 
  .انتظامی قضات ارسال کرده است

  . استصداعنوان سرمقاله اين شماره هفته نامه » چرا انقالب ايران ضد آمريکايی شد«
:  نوشته است١٣۵٨ آبان ١٣ با اشاره به سالگرد اشغال سفارت امريکا در روز داصسرمقاله نويس 

دانشجويانی که از ديوار سفارت باال رفتند هرگز گمان نمی کردند که عملشان چنين تبعاتی داشته 
  .باشد

و به عقيده نويسنده، تسخير سفارت امريکا اگر چه از نظر حقوق و قواعد بين المللی امری غيرقانونی 
اشتباه به شمار می آمد، اما اين برای انقالبيونی که نظم های رايج جهان ناعادالنه و ظالمانه می 

  .دانستند، هيچ معنای قابل احترامی نداشت
 با اشاره به پيامدهای اقدام دانشجويان نوشته، آنها انقالبيونی بودند که تحت تاثير نظريات چپ، به صدا

ليزم آمريکا می انديشيدند و تسخير سفارت آمريکا از سوی آنها می شکست استکبار جهانی و امپريا
  .توانست آشکارا به نوعی اعالن جنگ از سوی انقالبيون ايران، عليه آمريکا به شمار آيد

 ارگان انصار حزب اهللا سرمقاله اين شماره خود را به انتخابات مجلس اختصاص داده که اسفند يالثارات
  .د شدماه امسال برگزار خواه

 قانون فعلی انتخابات را قانونی معرفی کرده که هزار و يک مشکل دارد و در آن نابسامانی يالثارات
  .های زيادی در زمينه ثبت نام، بررسی صالحيت ها، تبليغات، رای گيری و شمارش آرا وجود دارد

تخابات را نابسامان تر نويسنده از دولت انتقاد کرده که چرا اليحه ای به مجلس فرستاده که مکانيزم ان
  .خواهد کرد
، کسانی که اليحه اصالح قانون انتخابات را طراحی کرده اند فقط به دنبال حذف يالثاراتبه نوشته 

  .نظارت استصوابی بوده اند بدون اينکه مکانيزم مطمئن تری را به جای آن بگذارند
گهبان رد شده و هنوز سرنوشت آن اليحه اصالح قانون انتخابات پس از تصويب مجلس از سوی شورای ن

  . مشخص نيست
 از به کارگيری افراد جناحی از سوی وزارت کشور در مسئوليت های انتخاباتی انتقاد کرده و شما

نوشته، اين انتصاب ها می تواند فضای انتخاباتی را مخدوش و مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد 
  .کند

 الری وزير کشور را نقل کرده که به انتقادهای جناح موسوم به  جمعه سخنان عبدالواحد موسویايران
محافظه کار پاسخ داده و گفته اگر عده ای فکر می کنند، وزارت کشور در برگزاری انتخابات جناحی عمل 

می کند، بهتر است مصاديق آن را ارائه و اعالم کنند که عملکرد وزارت کشور در کجا و در کدام موضوع 
  .ت جناحی بوده استدارای گرايشا

   
  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  

  2003 نوامبر 7 –1382 آبان 16جمعه 
مهمترين عناوين امروز جمعه روزنامه هاي الشرق االوسط ، الحيات : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 

  :  ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است
  القدس العربي * 
 130کايي و يک نظامي لهستاني در حمالت مقاومت در عراق کشته شدند ؛ پنتاگون  دو نظامي آمري-

  .هزار نظامي آمريکايي را با نيروهاي ديگر جابجا مي کند
  . نيروي امنيتي نيز زخمي شدند8سه تن از معارضان کشته و دهها تن زخمي شدند ؛ :  عربستان -
  .رايي، دولت موقت را تحريم کرد نشستهاي جنجال برانگيز در جنبش فتح ؛ وزير دا-
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 مصر طرح قاچاق سالحهاي خودکار و مهمات به غزه را خنثي کرد و اعتبار نامه سفير اسراييل را -
  .تحويل گرفت

 بوش ، ايران و سوريه و مصر را به دموکراسي فراخواند وآنها را به توقف حمايت خود از رژيمهاي معارض -
  .آزادي تهديد کرد

المسلمين مصر از کشته شدن يکي از اعضاي خود زير شکنجه نيروهاي امنيتي مصر  جنبش اخوان -
  .خبر داد

  الشرق االوسط * 
  . دو انتحاري خود را در مکه منفجر کردند-
عربستان يک رهبر واقعي در منطقه است ، دموکراسي از تهران تا دمشق امتداد خواهد يافت :  بوش -
.  
  .ه شهر آمريکا از مسلمانان شد يک سازمان ، خواستار تخليه س-
   داستان آخرين تماسها ميان صدام و واشنگتن -
  . وزير دارايي فلسطين ماموريت خود را به حال تعليق در آورد-

  اليحات * 
 در متالشي شدن يک فروند هليکوپتر جنگي آمريکايي ، شش نظامي کشته شدند و يک نظامي ديگر -

  .در حمله اي ديگر کشته شد
عربستان گامهايي به سوي اصالحات برداشته است و مصر مي تواند منطقه را به سوي :  بوش -

  .دموکراسي هدايت کند
  . ترکيه از اعزام نيروي نظامي به عراق منصرف شد-
  . فلسطيني از جمله يک کودک کشته شدند4 درگلوله باران نوار غزه توسط توپخانه اسراييل ، -
  .ا براي جلوگيري از حمله آمريکا به عراق رد کرده بود واشنگتن ، امتيازهاي صدام ر-
  . کميته اي در سازمان ملل، قطعنامه  حمايت از کودکان فلسطيني را تصويب کرد -
   تعقيب گسترده تروريستها درمکه مکرمه و رياض -
  . ايران ، دادستاني آرژانتين را به توطئه سياسي درمساله حمله به موسسه يهوديان متهم کرد-
  . روحاني براي ارائه نامه موافقت ايران با امضاي پروتکل الحاقي به البرادعي به وين مي رود-

  الزمان * 
  . يک جمعيت حقوقي با اعدام عوامل انفجارهاي دارالبيضا مخالفت کرد-
  .بايد قطعنامه عقب نشيني از عراق را تصويب کنيم :  يک عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان  آمريکا -
  .نيروهاي ائتالف با تشکيل دولت جديد در عراق مخالفت نمي کنند: برمر  -
   اعتصاب عمومي در نجف در اعتراض به نابساماني اوضاع امنيتي اين شهر -
  . اتحاديه اروپا براي اعمال مجازاتهاي اقتصادي بر آمريکا آماده مي شود-
  .يب کرد مقتدي صدر هر گونه اقدام براي هماهنگي با ايران را تکذ-
  . اتحاديه عرب کميته کشف حقايق در مورد عراق را تشکيل داد-
  . دو نظامي آمريکايي در حادثه رانندگي در موصل زخمي شدند-
  .حکومت لبنان در مورد وزيران متهم به حيف و ميل اموال عمومي تحقيق مي کند-
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