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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
  

 در مراسم سالگرد صفر قهرمانيان اخالل وابستگان حكومت
  ١٣٨٢ آبان ١۶ جمعه -سايت ايران امروز
رگزاری مراسم سالگرد به دعوت خانواده قهرمانيان و آميته ب)  آبانماه16روز جمعه (بعد از ظهر امروز 

اما گروهی از وابستگان حكومت آه . صفرخان، مراسم بزرگداشتي در امامزاده طاهر آرج بر گذار شد
بنا . آردند، در مراسم بزرگداشت اخالل آردند های افراطی را بازی می خيلی ناشيانه نقش پان ترآيست

رسيد عمدتا برای ضبظ  بود آه بنظر میچنان » دولت پنهان«ها حرآات و رفتار اين ماموران  به گزارش
تلويوزيونی و نمايش آن برای بندنام آردن صفرخان و دوستانش و نيز فعاالن فرهنگی سياسي آذری 

  .طراحی شده بود
ها در ابتداي مراسم گروهي حدود بيست نفر از اين ماموران به ايجاد اخالل در مراسم  بنا به اين گزارش

ياشاسين «دهي از پيش تعيين شده در مواقع آف زدن مردم ، به سردادن شعار انها با سازمان. پرداختند
مي پرداختند و تعدادي از سران آنها هم در پاي تريبون مجتمع بودند و به خانواده و آميته بر » آذربايجان

ن تعدادي از اي. »نگران نباشيد و اجازه بدهيد انها شعار خودشان را بدهند«گذارآننده مي گفتند آه 
افراد مشخصا با سخنراني رييس دانا مخالف کرده و در بين مردم شايع مي آردند آه رييس دانا همكار 

  .اطالعات است
ولي اختالل . رييس دانا به اصرار آميته بر گزاري پشت تريبون آمد و پيام ناصر زرافشان را قرايت آرد

  . گران با تشديد شعارها عمال مانع از ادامه آار گشتند
 دانا به اتفاق آقاي عمويي مراسم را ترك آردند و آميته هم اعالم آرد آه مراسم در اينجا خاتمه رييس

حاضرين به مرور اطراف اخالل گران را خالي آرده . يافته و ادامه آن در منزل صفر خان بر گذار خواهد شد
جالب اين بود آه اين . ادند نفر بودند به خواندن شعر و سخنراني ادامه د30و دور شدند و انها آه حدود 

گری تحت اين عنوان آه وفات امام حسن است شروع آردند و بعد آه فهميدند تولد  گروه ابتدا با نوحه
  .امام است به افروختن سيگار در مقابل دوربين هايي آه فيلمبرداري مي آردند پرداختند

ی صفرخان را ندارد، با هو و  بارهاين گروه ، به بهانه اين آه هيچكس جز به آذري حق سخن گفتن در 
آن ها حتي به دختر زنده ياد صفر قهرماني ، آه به زبان آذري . ی صحبت به آسي را ندادند جنجال اجازه

اغلب اين گروه . با آنان وارد مذاآره شد، امكان سخن گفتن نداده و به شكل موهني او را هو آردند
  ود عالمت گرگ را به نمايش درمي آوردند،لباس سياه بر تن داشتند و با دست و صورت خ

های ترآيه است آه گروهی مافيايی و جنايتكار است و در  ترآيست ی پان نشانه" گرگ خاآستري"
  .های بعد از جنگ دوم جهانی در قتل شمار زيادی از روشنفكران ترك دست داشته است سال

حتي يك شعار به زبان ترآي » ترآيست ظاهر آذری و پان«بنا به گزارش شاهدان عيينی اين گروه به 
هم ، به ياد صفرخان ، به نام او و به احترام او بر زبان نياوردند؛ بل هنگامي آه مردم گردآمده بر مزار 

صفرخان براي جلوگيري از برخورد خشونت آميز مهاجمان سياهپوش تصميم به ترك آرامگاه گرفتند، و با 
محل را ترك آردند، مهاجمان با نشان دادن مشت " داني سياسي درود بر صفرخان ، زنده باد زن"شعار 

  تهديد عليه جمعيت موضع واقعي خود را آشكار آردند
آامال مشخص بود آه سرآردگان گروه از : دآتر رييس دانا در منزل صفرخان در اظهار نظری در باره گفت

 هاي آنها بر اي فشار به جماعت بودند و نمايش گرگ و تظاهر به پان ترآيسم از بازي» وزارت آيهان«
 .حاضر در جهت به هم زدن مراسم بود

  
 پيام ناصر زرافشان و شماري از زندانيان سياسي زندان اوين به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

  صفرخان  
  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه 

ي آه اآنون در زندان اوين به سر ا  هاي زنجيره  دآتر ناصر زرافشان، وآيل خانواده مقتوالن پرونده قتل
برد و شماري از زندانيان سياسي زندان اوين به مناسبت اولين سالگرد درگذشت صفرخان پيامي را   مي

  .منتشر آردند آه اين پيام توسط فريبرز رئيس دانا خوانده شد
ون سال گذشته، امسال نيز چ: به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين پيام آمده است

افتخار حضور در جمع شما در مراسم نكوداشت زنده جاويد صفرخان، اين نماد برجسته مقاومت و ظلم 
ها   ستيزي را ندارم اما اينجا صداي پر شور شما را با آهنگ اراده خاموشي ناپذيرتان از ال به الي ميله

  .مانم  شوم و سرافراز مي  شنوم، سرشار مي  مي
گمان رنج دربند را   ر قهرمانيان، آن هم با حضور و پايمردي دالوري آه شما باشيد بيگرامي داشت صف

  .براي من هموارتر خواهد آرد
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من و ياران هم بندم آه به من اجازه دادند از سوي ايشان پيام و سخن : در ادامه اين پيام آمده است
و نيم شب هموار شود، ما به فردايي دانيم آه در راهي آه با تابش آفتاب نيم روز   داشته باشم، مي

  .تر خواهيم رسيد  خرم
 را بر عهده داشت در جريان 1377ناصر زرافشان، وآيل دادگستري آه وآالت خانواده مقتوالن پاييز سال 

اي، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح محاآمه و به زندان محكوم   هاي زنجيره  رسيدگي به پرونده قتل
  .شد

هاي سياسي و حقوقي   هاي بسياري از سوي محافل حقوقي و شخصيت  ن با انتقادمحكوميت زرافشا
  پايان پيام. مواجه شد

 
  ديدار گزارشگر سازمان ملل با خانواده های زندانيان سياسی

  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه  -بي بي سي 
ور آزادی بيان با خانواده های امبئی ليگابو، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ام

  .تعدادی از فعاالن سياسی زندانی در تهران ديدار و گفت و گو کرد
در اين ديدار که در دفتر سازمان ملل متحد در تهران انجام گرفت، خانواده های زندانيان سياسی در مورد 

 نگهداری از اين آنچه بی توجهی مسئوالن به مشکالت خود می خواندند و همچنين نحوه بازداشت و
زندانيان با آقای ليگابو سخن گفته و برخی از آنان که مدعی بودند فرزندانشان در زندان شکنجه شده 

  .اند وی را در جريان اين شکنجه ها قرار دادند
اغلب زندانيان سياسی در ايران به دليل بيان يا انتشار عقايد خود در زندان به سر می برند و خانواده 

  .از گزارشگر آزادی بيان سازمان ملل خواستند برای آزادی اين زندانيان و آزادی بيان تالش کندهای آنان 
آنان همچنين گفته اند که اين زندانيان از ايشان خواسته اند توسل به سازمان ملل را در آخرين قسمت 

 اند ناچار به تالشهای خود قرار دهند اما چون مسئوالن ايرانی به خواسته های آنها توجهی نکرده
  .توسل به سازمان ملل شده اند

آقای ليگابو همچنين قرار است به ديدار زندانيانی برود که به دليل ابراز يا انتشار عقايد خود زندانی شده 
  .اند

  .وی در مأموريت خود به ايران با تعدادی از مقامات دولتی نيز ديدار کرده است
   

آقاجري، اآبر گنجي، اعظم طالقاني، ساقي باقرنيا، فرزاد هاي احمد باطبي، هاشم  ديدار خانوده
  فخرآور، سرحدي، طبرزدي  با گزارشگر سازمان ملل حميدي و

  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه 
 با اظهار تاسف از مطرح شدن مشكالت موجود در مقابل  شدگان ملي مذهبي همسر يكي از بازداشت

ما بارها مشكالت خود را نزد مسووالن داخلي بيان آرديم ولي به گزارشگر سازمان ملل تاآيد آرد آه 
  . آنها توجهي نشد

هاي برخي از فعاالن  پس از ديدار خانواده) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
سياسي زنداني با گزارشگر سازمان ملل در دفتر سازمان ملل در تهران، نرگس محمدي همسر تقي 

ي  در اين جلسه درباره: هاي مطرح شده در اين جلسه به خبرنگاران گفت ي صحبت حماني دربارهر
هاي قبلي او صحبت آردم و آقاي ليگابو نيز در مورد  ي نگهداري وي و بازداشت بازداشت همسرم و نحوه

  . وضعيت آزادي بيان از من سوال آردند آه من نيز متقابال پاسخ دادم
ما مسائل خود را با آقاي ليگابو مطرح آرديم و : تيارنژاد همسر رضا عليجاني گفتچنين پروين بخ هم

چنين  ي نگهداري آنها در چند سال گذشته را عنوان آرديم؛ هم وضعيت زندانيان و بازداشت و نحوه
  . هاي غيرقانوني بدون مطرح آردن داليل موثق و موجه را براي وي توضيح داديم بازداشت
هايي بودند آه  خانواده: هاي زندانيان ابراز داشت سائل مطرح شده توسط ديگر خانوادهي م وي درباره

  . ها را براي ليگابو توضيح دادند فرزندانشان شكنجه شده بودند آه تمام آن شكنجه
ي همه اين بود آه اين گزارشگر براي آزادي آنها و آزادي بيان تالش آند و به اين  خواسته: وي ادامه داد

  . هاي غيرموجه پايان دهند اشتبازد
اآنون جمع شويم و مسائل  ما شايد بتوانيم هم: هاي خود با ليگابو گفت ي صحبت بختيارنژاد در ادامه

را بايد خود و همسرانمان بپردازيم ولي متاسفانه  هاي بعدي آن خود را بيان آنيم ولي پيامدها و هزينه
  . ه ما مجبور شديم مسائلمان را براي آنها بگوييمها به قدري ادامه پيدا آرده آ اين بازداشت

بارها به : همسر رضا عليجاني با اظهار تاسف از حضور در اين جلسه و بيان مشكالت خود تاآيد آرد
متاسفيم آه مشكالت ما در داخل . مسووالن داخلي خود مراجعه آرديم ولي مشكل ما حل نشد

دهند؛ همسران ما به   شده از سوي ما بهايي نميشود و مسووالن به مشكالت مطرح آشور حل نمي
  . ها را پرداخت آردند خاطر بيان مشكالتي آه در جامعه بوده اين هزينه

در آخرين مالقات با همسرم، او : فريده جمشيدي، همسر هدي صابر نيز پس از اين ديدار اظهار داشت
 دهيد و سعي آنيد آه به هيچ عنوان گفت آه توسل به سازمان ملل را در آخرين قسمت و آار خود قرار

  . به نيروهاي خارجي متوسل نشويد؛ اين افراد تا اين حد وطن پرست هستند
چنين در اين ديدار ليگابو گفته است آه طبق ليستي آه تهيه شده ديدار از عليجاني، صابر و  هم

  . رحماني در زندان را در برنامه خود دارد
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باطبي، هاشم آقاجري، اآبر گنجي، اعظم طالقاني، ساقي باقرنيا، فرزاد هاي احمد  در اين ديدار خانوده
 انتهاي پيام. وگو آردند حميدي و فخرآور، سرحدي، طبرزدي نيز حضور داشتند و با ليگابو گفت

 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  لي الهه سياسي است  المل حكم ديوان بين:  ايران سخنگوي وزارت امور خارجه
  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه 

المللي الهه در خصوص غرامت ايران از آمريكا را متاثر از   ايران راي ديوان بين سخنگوي وزارت امور خارجه
  .هاي سياسي و غيرحقوقي دانست انگيزه

 در حاليكه اين ديوان در حكم صادره ديوان تناقض وجود دارد و: به گزارش ايلنا حميدرضا آصفي گفت
حمله آمريكا به سه دآل نفتي ايران را غيرقابل توجيه دانسته و آن را رد آرده است به داليل واهي از 

  .صدور حكم براي پرداخت غرامت به جمهوري اسالمي ايران خودداري آرده است
به ايران است آه پرداخت غرامت تنها جبران خسارات مادي وارده :  تاآيد آرد سخنگوي وزارت خارجه

  پايان پيام. المللي به آن توجه نكرده است ديوان بين
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  آانادائي،-اعطاي جايزه آزادي مطبوعات آانون خبرنگاران آانادا به زهرا آاظمي، خبرنگار مقتول ايراني 
  از ديد فرزند او
  2003بر  نوام8 –1382 آبان 17شنبه ): راديو فردا(مريم اقوامي 

، سازمان خبرنگاران آانادايي مدافع آزادي بيان، 2003در مراسم رسمي اهداي جايزه مطبوعات سال 
 به زهرا آاظمي، خبرنگار ايراني آانادايي آه در زندان ايران به قتل Tara Singh Hayerجايزه يادبود 

ن خبرنگاران و روزنامه اين گردهمايي آه با حضور بيش از ششصد تن از سرشناستري. رسيد، اهدا شد
 راديو تلويزيون دولتي آانادا و CBCنگاران آانادايي برگزار شد، با تكرار اعالم خبر مرگ زهرا آاظمي از 

سخنان آرنولمبر، رئيس سازمان خبرنگاران آانادايي مدافع آزادي بيان در مورد شجاعت زهرا آاظمي و 
.  خانواده زهرا آاظمي از آن وحشت داشتند، رخ دادآنچه آه. نيز نمايش تصاويري از آثار وي آغاز شد

  . ايران امروز اعالم آرد آه عكاس خبري آانادا درگذشته است
استفان هاشمي، پسر خانم آاظمي به نمايندگي از مادرش، اين جايزه را از جويل رويمي، دبير آل اين 

: ش در گفتگويي با راديو فردا گفتاستفان در مورد اين جايزه و اهداي آن به مادر. سازمان دريافت آرد
اميدوارم اين جايزه توجه و آگاهي بيشتري براي افكار عمومي به همراه داشته باشد، تا ديگر چنين 

استفان . اميدوارم اين جايزه بتواند نام مادرم را در يادها حفظ آند. وقايع غير قابل پذيرشي رخ ندهد
اران آانادايي، دادگاه قضايي را آه براي متهم به قتل هاشمي در بخشي از سخنان خود در جمع خبرنگ

خانم شيرين عبادي نماينده : غير عمد مادرش در ايران در جريان است، به رسميت نمي شناسد، گفت
مراسم اهداي جايزه بين . حقوقي من نيست، بلكه او وآيل خانم عزت آاظمي، مادربزرگ من است

ن آانادايي مدافع آزادي بيان برگزار مي شود و براي تقدير از المللي هر ساله توسط سازمان خبرنگارا
دو . خبرنگاراني آه براي انجام وظيفه جان خود را در معرض خطر قرار مي دهند، جايزه اهدا مي آند

 . را از آن خود آردند2003خبرنگار از گواتماال و چين نيز جايزه نيز جايزه آزادي بيان سال 

  

  تار جمعيتروريسم  و سالحهاي آش
  

  مذاکرات مسووالن ايران و آژانس بين المللي انرژى اتمي پشت درهاى بسته آغاز شد، ايرنا
   ٢٠٠٣ برابر با هشتم نوامبر١٣٨٢ آبان ١٧: وين ، ايرنا 

  دبير عالي شوراى امنيت ملي جمهورى اسالمي ايران و " حسن روحاني "مذاکرات 
   انرژى اتمي از دقايقي قبل پشت مديرکل آژانس بين المللي" محمد البرادعي "

  . درهاى بسته در مقر اين آژانس در وين آغاز شد
  قرار است خبرنگاران که موفق به ديدار هيات اعزامي ايران نشده اند، در 

  . پايان گفت و گوهاى دو طرف به طرح پرسش هاى خود اقدام کنند
  ژى اتمي در پاسخ مسوول روابط عمومي آژانس بين المللي انر" مارک گوازدکي "

  به سوال خبرنگاران نسبت به محورهاى مذاکرات ايران و اين آژانس ابراز 
  . بي اطالعي کرد

 
  آند    اي خود را پيگيري مي  هاي هسته  ايران قاطعانه برنامه: سازمان جاسوسي آمريكا مدعي شد

  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه 
اي خود را پيگيري   هاي هسته  عي شد آه ايران قاطعانه برنامهسازمان جاسوسي آمريكا در گزارشي مد

  .آند  مي
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اي آه در نيمه اول هر سال در مورد   به گزارش ايلنا به نقل از رويتر بر اساس گزارش غير محرمانه
آه : دارد، ذآر شده است  هاي آشتار جمعي به آنگره ارسال مي  دستيابي به دانش مربوط به سالح

آند و از آشورهاي   اي، شيميايي، بيولوژيكي آه خود را دنبال مي  هاي هسته  نه توليد سالحايران قاطعا
  .دارد  هايي را دريافت مي  روسيه، چين، آره شمالي و اروپا آمك

شود آه ايران همكاري نزديك و مثبتي را را با سازمان بين المللي انرژي   اين گزارش در حالي منتشر مي
اي خود   هد و در بيانيه تهران نيز آمادگي خود را بر شفاف سازي فعاليتهاي هستهد  اتمي انجام مي
  .اعالم آرده است

سيا در گزارش خود مدعي شده است آه اياالت متحده قانع شده است آه تهران برنامه توليد 
داف برنامه آند و ايران به دانش شكافت مواد در جهت اه  اي خود را مخفيانه دنبال مي  هاي هسته  سالح
  .اي خود دست يافته است  هسته

دهد آه ايران سنتويفوژ غني سازي   اي نشان مي  تصاوير ماهواره: در پايان اين گزارش آمده است
  پايان پيام. اورانيوم را به علت حمالت احتمالي در نطنز مخفي آرده است

  
  سن روحانی اعالميه رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی بعد از گفت و گو با ح

  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17 شنبه -راديو آمريكا 
 به حال رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد ايران در اين هفته نامه هائی را که در آنها با

تعليق در آوردن برنامه غنی سازی اورانيوم و دادن اجازه بازرسی های سرزده از تأسيسات اتمی کشور 
  .موافقت شده است، ارائه خواهد داد

محمد البرادعی اين موضوع را روز شنبه در وين در پی گفت و گو با حسن روحانی دبير شورای عالی 
هران پيشتر موافقت کرده بود امتيازاتی بدهد، اما تاکنون آنرا ت. امنيت ملی جمهوری اسالمی اعالم کرد

  . کتبا تائيد نکرده است
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از روحانی می گويد که او در روزهای آينده زمانی را که ايران قصد دارد 

در اواخر جمهوری اسالمی همچنين . متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم را آغاز کند اعالم خواهد کرد
آقای البرادعی هنوز . ماه پيش آنچه را گزارش کامل و جامع فعاليت های اتمی ايران ناميد ارائه داد

انتظار می رود . سرگرم بررسی اين گزارش است و قرار است خود او گزارشی در روز دوشنبه ارائه دهد
ل دهد و اين موضوع را که آيا  نوامبر جلسه ای تشکي٢٠هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی روز 

وزارت امور خارجه . ايران مفاد پيمان منع گسترش جنگ افزار اتمی را رعايت می کند يانه، بررسی کند
آمريکا گفته است هر تصميم ايران برای پايان دادن به همکاری در مورد برنامه هسته ای کشور، بسيار 

 .ناراحت کننده خواهد بود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقت آيندهدول،عراق رويدادهاي 
  

  تشكيل پليس مبارزه با انفجارها در عراق  
  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه 

شوراي حكومت انتقالي عراق در نشست دوره اي اش به بررسي طرح تشكيل پليس مبارزه با 
  .انفجارها پرداخت

حكومت انتقالي عراق طرح تشكيل پليس به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حالي آه شوراي 
مبارزه با انفجارها را مورد بررسي قرار مي دهد فرمانده نظامي نيروهاي آمريكايي آه مسؤول برقراري 
امنيت بغداد در پايتخت عراق است با اين طرح آه اعضاي شوراي امنيت بعد از وقوع سلسله انفجارات 

  .ردمخالفت آ, در اواخر ماه گذشته مطرح آردند
به نوشتة روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن اعضاي شوراي حكومت انتقالي همچنين در مورد چگونگي 

سرعت بخشيدن تشكيل نيروهاي پليس و افزايش آن در بغداد و تشكيل نيروهاي دفاع از مناطق 
  پايان پيام. مسكوني به بحث و بررسي پرداختند

  
آمريكا به تكريت، نيروهاي مقاومت در عراق، دو چترباز نيروهاي ) شنبه(ي امروز  هم زمان با حمله

  . آمريكايي را در فلوجه آشتند و يك تن ديگر زخمي آردند
  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، دو سرباز آمريكايي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ثر انفجار يك بمب دست ساز در نزديكي خودروي آنها در فلوجه آشته لشگر هشتاد و دوم هوابرد در ا

  . شدند
رسد آه  به نظر مي.  تن رسيد34به اين ترتيب تعداد تلفات نيروهاي آمريكا در عراق طي ماه جاري به 

 انتهاي پيام. هاي مقاومت طي ماه رمضان شدت گرفته است عمليات
  

  زه درآورد  انفجارهاي پي در پي شهر بغداد را به لر
  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17 شنبه - ٢١:۴٣ :تهران

  . شبکه خبري الجزيره دقايقي پيش از وقوع چندين انفجار مهيب در شهر بغداد خبر داد 
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هنوز  جزئيات .  به گزارش خبرگزاري مهر، از اين انفجارها که  در بخش غربي رودخانه دجله روي داد 
  .بيشتري  منتشر نشده است

پيش از اين انفجارها نيز  بر اثر برخورد يک دستگاه کاميون حامل مواد منفجره به يک گشتي نظاميان  
  .   نظامي آمريکايي کشته و زخمي شدند5آمريکايي در شهر فلوجه 

 
 در   و آمد شبانه  رفت  مجدد منع  شد برقراري  آشور اعالم  در اين  ضدامريكايي  حمالت  افزايش در پي

    عراق شهرهاي
  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه  -روزنامه اعتماد

 در   از جمله  را در عراق  و آمد شبانه  رفت  بار ديگر منع  اشغالگر عراق  ائتالف نيروهاي:  الملل  بين گروه
  .برقرار آردند(  پايتخت)بغداد 

   رفت  منع  اشغالگر عراق ، نيروهاي ي ضدامريكاي  چشمگير حمالت  از افزايش ، پس  خبري  منابع  گزارش به
  . بغداد، برقرار آردند  آشور از جمله  اين  بزرگ  را در شهرهاي و آمد شبانه

 و   سفير امريكا در آويت  فعلي ريچارد جونز معاون:  آرد  اعالم  عراق  امريكايي  غيرنظامي  برمر، حاآم پل
  .  است  برگزيده  خود در عراق  معاونان  عنوان را به»   آيلوگ جوزف «  بازنشسته ژنرال
  ها و ادارات  وزارتخانه هاي  و فعاليت  اقتصادي هاي  سياست  معاون  عنوان ، جونز به  خبري  منابع  گزارش به

 و   نفت  بخش  و بازسازي  عراق  امنيتي  نيروهاي  آموزش  مسوول  هم  و آيلوگ  آرده  فعاليت  عراق عمومي
   دفتر در حال  سرپرستي  براي  هم  ديگري  تاآيد آرد، معاونان  بر اين برمر عالوه.واهد بود خ  عراق برق

 امريكا  هاي  آمك  توزيع  دفتر مسوول اين.  خواهد آرد  منصوب  عراق هاي ها و پروژه  طرح  اداره تاسيس
  . خواهد بود  ذيربط هاي  بخش  به  عراق  بازسازي براي

  ايم  رسيده  از اشغالگري  جديدي  مرحله ما به: ، تاآيد آرد وگو آرده  گفت پست  واشنگتن ه با روزنام برمر آه
   هليكوپتر امريكايي  سومين  از سقوط  ديگر پس از سوي.  است  مطلب  اين  گوياي  وجود آمده  به و تغييرات

   قرار گرفتن  از مورد هدف جلوگيري   را براي  جديدي هاي  تاآتيك  امريكايي ، خلبانان  گذشته  دو هفته طي
  است»  سام « هاي  موشك  امريكايي  خلبانان  دغدغه  رويتر، مهمترين  خبرگزاري  گزارش به.اند اتخاذ آرده

 با   مبارزه  ويژه  پليس  تشكيل  شهر بغداد موضوع  شوراي  حال در اين.شود  مي  يافت  وفور در عراق  به آه
  . را در دستور آار قرار داد در عراق   انفجاري هاي اقدام
   انفجاري  عمليات  افزايش  به  خود با اشاره  هفتگي  شهر بغداد در جلسه ، شوراي  خبري  منابع  گزارش به

   با عمليات  مبارزه  ويژه  پليس ها موضوع  سفارتخانه  بويژه المللي  و بين  دولتي ها و نهادهاي  سازمان عليه
،  از سويي. مستقر باشد  عراق  فعال در پايتخت  پليس  قرارداد و قرار شد اين رد بررسي را مو انفجاري
 در  العاده  فوق  حالت  در اعالم  ائتالف  نيروهاي  تصميم  امريكا در شهر بغداد نيز هر گونه  نظامي فرمانده

   اين  تعداد حجاج  آرد آه ز اعالم ني  عراق  اسالمي  اوقاف  سازمان  حال در اين. رد آرد شهر بغداد را بشدت
   مسوول  يك  گفته به.  خواهد يافت  افزايش  حج  فريضه  اداي  جهت  سعودي  عربستان  به  اعزام آشور براي

 بود نيز   شده  وضع  عمره  حج  زايران  براي  حسين  صدام  در دوران  آه يي  سني ، محدوديت  سازمان در اين
  .لغو گرديد

 هزار 50   به  جاري  بود از سال  هزار نفر در سال25   از اين  پيش  آه  عراقي  حج  تعداد زايران ساس ا براين
   سرنگون  رييس  حسين  صدام  داد آه  گزارش  عراق رساني  اطالع  شبكه از سويي.  است  يافته نفر افزايش

 و آمد   رفت  در عراق  مختلف هاي با چهره   وي  موثق  اطالعات  و براساس  زنده  همچنان  عراق  سابق شده
  .آند مي
   وي آند و طرفداران  مي  شرآت  مجالس  در برخي  مختلف هاي  با نام  همچنين  صدام  شبكه  اين  گزارش به

   پناهنده هاي  عراقي  از بغداد خبر رسيد آه  حال در اين.  ديدار نمايند توانند با وي  مي  مشكلي  هيچ بدون
  .  بازخواهند گشت  عراق  از عيد فطر به  پس بناندر ل

   خمپاره  حمالت  شهر هدف  اين  امريكا در ورودي  نظامي  آاروان  يك  نيز خبر رسيد آه  عراق  داخل از فلوجه
 و   قرار گرفت  مورد اصابت  امريكاييان  نفربر زرهي  يك  حمله  اين در جريان.  قرار گرفت  ناشناسي گروه

  . شد منهدم
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان17: روزنامه های تهران
  2003 نوامبر 8 –1382 آبان 17شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران با لحنی آرام تر از هميشه به انتقاد از سخنان تازه رييس جمهوری آمريکا 
  .است های دموکراتيک مردم پرداخته انددرباره لزوم تن دادن جمهوری اسالمی به خو

 از قول امام جمعه تهران نوشته گفته های رييس جمهوری آمريکا حاصل نگرانی آن کشور از رسالت
تهيه طرح چشم انداز بيست ساله ايران است که چندی پيش پايان يافت و به تائيد رهبر جمهوری 

  . اسالمی رسيد
خنان جرج بوش نوشته به زبان ساده تر، آمريکا ديگر حوصله و شرق در عنوان اصلی خود با اشاره به س

  .توان مقابله و چانه زدن را ندارد و نمی خواهد خود را در چنين فضايی گرفتار کند
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 خود را با   که  خواست  خاورميانه  از دولتمردان  رييس جمهور بوشاعتمادبه نوشته جالل خوش چهره در 
.   نپرداخت  کشورش های  سياست  نقد تاريخی  همپا کنند، اما به اسی دموکر  خود يعنی  دوران آهنگ
  .  است  آمريکاييان  متوجه  اينک  که  است  عميقی های  ظن  امر باعث همين

 در نقد اظهارات جرج بوش، اميد ملت های خاورميانه را به نطق های آقای بوش واهی شرقسردبير 
 شکل می گيرد يک دموکراسی مصنوعی است که در آن ملت خوانده و نوشته با حضور آمريکا آن چه

  .های خاورميانه بايد به آمريکا امنيت سرمايه گذاری هديه کنند
محمد قوچانی تاکيد کرده است که دموکراسی مانند مدرنيسم و سوسياليسم نه فروختنی است نه 

: شان در آن شريکندخريدنی و اين همان اشتباهی است که لنين و بوش با وجود همه تفاوت هاي
  .دموکراسی صادر نمی شود حتی اگر روح لنين در کالبد بوش حلول کند

روزنامه های اول هفته تهران از ديدار های نماينده ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از ايران خبری 
ری و دانشجويان منعکس نکرده و تنها به دادن اين خبر اکتفا کرده اند که آمبئی ليگائو با وکالی دادگست

  .دستگير شده و خانواده های زندانيان ديدار کرده است
همزمان با چهارمين روز ديدار فرستاده حقوق بشری سازمان ملل به تهران شرق در گزارشی نوشته 

ليگابو در ايران با دو طيف روبه روست؛ طيف اول که دادستانی تهران نماينده آن است می گويد 
ظر تشريفات و دقت در رسيدگی به کار مطبوعات بی نظير بوده و در کمتر کشوری دادگستری تهران از ن

 سال گذشته ۶می توان نظير آن يافت گروه دوم روزنامه نگاران که سندشان توقيف صد نشريه در طی 
  .است

سعيد دهقان در گزارش شرق با اشاره به ادعاهای دانشجويان زندانی درباره بازداشت های خودسرانه 
والنی و رفتار در زندان ها نوشته حال بايد ديد ليگابو چه هدفی را در ايران دنبال خواهد کرد؟ موارد و ط

توقيف ها و بازداشت های اعالم شده را تعديل و سپس حذف می کند، يا از همين اتفاقات و گزارشات 
  .ائمی منجر شودمی سازد برای مچ گيری، يا راه سومی را در پيش می گيرد که به همکاری د» سند«

 در مقاله ای نوشته اگر نحوه روبرو شدن مقامات قضايی کشور با فرستاده سازمان ملل آفتاب يزد
حاکی از سياستی جديد باشد جای خوش حالی دارد و نشان می دهد که در آينده سازمان های 

ر با زندانيان داخلی مدافع حقوق بشر و نهادهائی مانند کميسيون اصل نود مجلس نبايد برای ديدا
  .سياسی با مشکلی روبرو باشند

اگر دستگاه قضائی همين امکان ديدار با زندانيان سياسی را در اختيار آفتاب يزد به نظر سردبير 
نهادهای داخلی و خانواده زندانيان آنان قرار دهد شائبه تسليم در برابر فشارهای خارجی همزمان با 

  .ان خواهد رفتبی اعتنائی به نهادهای داخلی از مي
سوسن شريعتى در مقاله ای در شرق از احمد باطبی دانشجوئی نوشته که پنج سال بعد از افتادنش 

به حبس ديگر شباهتی به آن جوان که در تظاهرات دانشجوئی پيراهن خونينی بر دست داشت و 
  .عکسش در نشريات خارجی چاپ شد ندارد
 شدن پدرش در دوران رژيم گذشته نوشته بايد احمد فرزند دکتر علی شريعتی با اشاره به زندانی

زمان آدم آزاد و آدم زندانی يک جور نمی . باطبی را ببينی تا تفاوت اشکال متعدد گذر زمان را بفهمی
  بايد پرسيد با باطبی ها در زندان چه می کنند؟. گذرد و تأثير آن بر تاروپود جان و روح يکی نيست

 دعوت دانشجويان دانشگاه تهران با حضور فعاالن سياسی و خانواده  از برپائی مراسمی بهياس نو
زندانيان مطبوعاتی و سياسی خبر داده که در آن مصطفی تاج زاده گفته است ما با توافق های سعد 
  .آباد با صدای بلند به دنيا اعالم کرديم هر گاه اجماع جهانی عليه ما صورت گيرد عقالئی عمل می کنيم

زارت کشور به نوشته ياس نو با اشاره به نکاتی که ممکن است در مراحل بعدی، معاون سابق و
در عرصه حقوق بشر، مسئوالن نظام بايد «: اجماعی جهانی را برای کشور دوباره پيش آورد، تأکيد کرد

  » .تکليف را روشن کنند
اعدام، تبعيد و شالق  زهره آقاجری در مراسم دانشگاه تهران با اشاره به صدور حکم ياس نوبه نوشته 

  .برادرش هاشم آقاجری گفته است تمام اين ها برای ابراز عقيده ای بود که توسط ايشان صورت گرفت
 در عنوان اصلی خود سفر دبير شورای عالی امنيت ملی را برای ديدار با مقامات سازمان بين انتخاب

ئی نوشته که حسن روحانی در وين با المللی انرژی اتمی را با اهميت ديده و از زبان يک مقام اجرا
  .اختيارات کامل مذاکره خواهد کرد

 روزنامه صبح با اشاره به توافق همه جناح های کشور بر اين که ايران بايد به جمهوری اسالمی
تکنولوژی هسته ای دست داشته باشد نوشته سکوت معترضين به بيانيه سعدآباد، يک سکوت انقيادی 

  .ز اطاعت آنان را از رهبری نشان ميدهداست که قبل از هر چي
 نکته اصلی مذاکرات حسن روحانی با محمد البرادعی در وين آن جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

جاست که ايران معتقد است توقف عمليات تزريق گاز به معنای تعليق عمليات غنی سازی اورانيوم 
  .ی را می خواهداست در حالی که آمريکا توقف کامل عمليات غنی ساز

 پذيرش نظر آمريکا توسط سازمان بين المللی انرژی اتمی همان جمهوری اسالمیبه نظر روزنامه 
نقطه حساس است که اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی زير بار خواسته آمريکا برود، بيانيه سعدآباد 

  .داشتبی اعتبار خواهد شد و ايران هيچ تعهدی در قبال اين بيانيه نخواهند 
صد روز مانده به برگزاری انتخابات آينده مجلس، و در حالی که روزنامه های وابسته به دو جناح 

 يکی از اعضای شورای ياس نوسياسی می کوشند نظر مردم را به اين انتخابات جلب کنند به نوشته 
  .نگهبان گفته دقت در برگزاری انتخابات مهم تر از تعداد شرکت کننده در آن است
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 در دو مقاله در پاسخ اصالح طلبان نوشته آنان در شش سال حکومت خود مردم را از شرکت در سالتر
فعاليت های سياسی دلزده کرده اند و حاال با تفسيرهای دروغ می کوشند تقصير را به گردن رقيب 

  .بيندازند
القه مندند در يک مصطفی تاج زاده هفته گذشته در مقاله ای محافظه کاران را متهم کرده بود که ع

انتخابات حداقلی با پانزده در صد آرای هميشگی خود به پيروزی دست يابند و به همين جهت عالقه ای 
  .به تشويق مردم به حضور گسترده در انتخابات از خود نشان نمی دهند

بان خوانده و ناصر ايمانی از اصالح طل» بی حيا و خالف اخالق« تحليل تاج زاده را رسالتسردبير 
پرسيده که چرا داشتن پانزده در صد ثابت از آرای مردم نقطع ضعف محافظه کاران است در حالی که 

  .می تواند نقطه قوت آن ها به حساب آيد
 تاکيد کرده اين درست است که محافظه کاران به مشروعيت الهی حکومت باور دارند رسالتنويسنده 

غايرتی ندارد، از نظر آن ها آزادی انتخابات و مشارکت مردم ولی اين با اعتقاد به مشروعيت آرای مردم م
  . در سرنوشت خود رای مردم شرط الزم برای حکومت کردن است و نه شرط کافی

همزمان با اعتراض مردم قم به سخت گيری ها و تندروی های دادستانی اين شهر به بهانه مبارزه با 
 متری از اجرای بموقع ۴٣م با امضای تومار پارچه ای  در خبری نوشته مردم قکيهانبدحجابی، روزنامه 

  . در مبارزه با عوامل فساد در قم حمايت کرده اند٢ و ١طرح های نور 
 متری با اشاره به گسترش بدحجابی و رواج ويدئوهای ۴٣ در قم نوشته که در طومار کيهانخبرنگار 

  . در کار خود نگاه دارد و تشويق کندمبتذل از رييس قوه قضاييه خواسته اند که دادستان قاطع را 
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