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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
   فوروم اجتماعی اروپادومين روز  

  گزارش از ناهيد جعفرپور
  

  مساله آردکنفرانس 
با حضور خانم دانيل  شهر بوبيني در حومه پاريسکرده در مساله انس  کنفر2003 نوامبر 13در روز 

 سخنرانان اين .برگزار گردیدن سازمانهاي اجتماعي از سراسر جهان ميتران و تعداد زيادي از فعاال
، دیاربکرسابق شهردار ،  کردهای سوریهگي از طرف نماینددو تن از آردستان ترآيه، يك تن به  آنفرانس
. بودند فوروم اجتماعی ایرانگروه تدارك  آقای مهدی سامع از طرف  و نون زندانيان کرد ترکيهنماینده کا
گزارش کامل این . گان در این کنفرانس قرار گرفتی آقای سامع مورد توجه شرکت کنندسخنران

  .فوروم اجتماعي ايران به اطالع عموم خواهد رسيدزودی در سایت کنفرانس ب
   و فلسطينکنفرانس اسرائيل
گو بر رانسی برای بحث و گفتف کنپارك دو ل ويلت پاريس، در منطقه 2003 نوامبر 13در بعد از ظهر روز 

 سخنران شناخته شده از کشورهای مختلف عربی 9روی اختالفات ميان فلسطين و اسرائيل با شرکت 
موده  از عالقمندان به جنبش فلسطين شرکت نزياديدر این کنفرانس تعداد . و اسرائيل برگزار گردید

ه جانبه ایجاد هم  خود از سخنرانان فضای مناسبی را در جهت بحث و تبادل نظرا پرسشهايبودند و ب
 .ند ایران در این کنفرانس شرکت نمودگروه تدارک فوروم اجتماعی تعدادي از اعضاي .نموده بودند

  .فوروم اجتماعي ايران به اطالع عموم خواهد رسيد سایت گزارش کامل از چگونگی بحث ها بزودی در
  

  ت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالدولتها، نيروها، مواضع 
  

  .انتقاد مقامات آمريكائى به آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره برنامه هسته اى ايران
  2003 نوامبر 13 –1382 آبان 22 پنج شنبه -راديو آلمان 
به گزارش فرانس پرس وزير مشاور وزارت امور خارجه آمريكاجان بالتون ترديدهاى بسيارى را : واشنگتن

. بين المللى انرژى اتمى در مورد برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران عنوان آرددرباره گزارش آژانس 
اعتقاد “بالتون آه مسئول امور مربوط به آاهش تسليحات ميباشد ديروز چهارشنبه در واشنگتن گفت، 

به اين غير ممكن است آه، هيچ مدرآى دال بر فعاليتهاى ايران در جهت ساخت سالحهاى هسته اى 
نقض شديد “ سال تمام فريبكاريهاى ايران و فهرست طوالنى ١٨بالتون توضيح داد، اگرچه . دوجود ندار
در رابطه با وظايف سران اين آشور در قبال آژانس بين المللى انرژى اتمى جمع آورى شده اند، ” قوانين

ى جمهورى گزارش اين مقامات به اين نتيجه ميرسد آه، مدرآى دال بر وجود يك برنامه هسته اى نظام
  .اين نقطه نظر دولت آمريكا نيست. اسالمى ايران وجود ندارد

  
  آژانس بين المللی انرژی هسته ای انتقاد آمريکا از گزارش آن در باره برنامه اتمی ايران را رد کرد

  2003 نوامبر 13 –1382 آبان 22 پنج شنبه -راديو آمريكا 
ازمان ملل متحد، انتقاد آمريکا از گزارش آن درباره آژانس بين المللی انرژی هسته ای، وا بسته به س

  . برنامه اتمی ايران را رد کرده است
روز پنجشنبه يک سخنگوی آژانس در وين گفت اين سازمان بر گزارش خود، که هفته آينده در جلسه 

  . هيات مديره آن بررسی خواهد شد، پای بند است
کردن اين موضوع که نشانه ای از کوشش ايران برای روز چهارشنبه يک مقام ارشد آمريکا گفت باور 

جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمريکا در کنترل . توليد سالح های اتمی پيدا نشده، ناممکن است
تسليحات و امنيت بين المللی گفت اياالت متحده هنوز بر اين باور است که کوشش های ايران برای 

  .  عنوان بخشی از برنامه جنگ افزار اتمی مفهوم پيدا می کندکسب توانائی های اتمی تنها به
جمهوری اسالمی ايران نسبت به پيامدهای غير قابل پيش بينی، در صورتی که آژانس بين المللی 
. انرژی اتمی اعالم کند ايران پيمان جهانی ممنوعيت جنگ افزار اتمی را نقض کرده هشدار داده است

ران در آژانس روز پنجشنبه گفت چنين اقدامی می تواند به آسانی به خارج نماينده جمهوری اسالمی اي
  . شدن حوادث از کنترل بيانجامد

اعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است هفته آينده تشکيل جلسه دهند و گزارشی را که از 
. ث و بررسی قرار دهندتهران به دليل پنهان ساختن بخشی از برنامه اتمی خود انتقاد می کند مورد بح

با اين حال گزارش ياد آور می شود نشانه ای از فعاليت ايران برای توليد جنگ افزار اتمی پيدا نشده 
اگز آژانس بين المللی به اين نتيجه برسد که ايران تعهدات مندرج در پيمان را نقض کرده است، . است

  . سازمان ملل متحد ارجاع خواهد کردآنگاه آنرا برای امکان برقراری تحريم های اقتصادی به
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  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  فوتبال آردي هم به تشنج آشيده شد 
  2003 نوامبر 13 –1382 آبان 22پنج شنبه 

شنبه تيم آذربايجان تهران  از مريوان گزارش داد، پايان مسابقه فوتبال عصر روز سه» بازتاب«خبرنگار 
  .زيستي مريوان به تشنج آشيده شدمتعلق به علي پروين و تيم به

هاي آذربايجان تهران و  شنبه، پس از مسابقه تيم  روز سه17افزايد، حدود ساعت  مي» بازتاب«خبرنگار 
هاي سرد با  از تماشاچيان مسابقه با سالح)  هزار نفر5حدود (تيم بهزيستي مريوان، شمار زيادي 

  .مأموران انتظامي درگير شدند
اچيان اقدام به تخريب وسايل و تجهيزات موجود در استاديوم آردند و پس از خروج از اين گروه از تماش

تماشاچيان همچنين يك دستگاه دوربين . استاديوم نيز خودروهاي عبوري را مورد حمله قرار دادند
  . دستي فيلمبرداري متعلق به نيروي انتظامي را به سرقت بردند

 نفر از اغتشاشگران توسط نيروي انتظامي بازداشت 10 بيش از ،»بازتاب«هاي خبرنگار  بنا بر شنيده
  . شدند، اما به آسي در اين اغتشاشات آسيبي نرسيد

  . به سود بهزيستي مريوان خاتمه يافت1 به 2اين ديدار فوتبال با نتيجه 
ران، زا از سوي تماشاگران در استاديوم آزادي ته گفتني است، شب گذشته نيز بر اثر پرتاب مواد آتش

هاي ملي فوتبال ايران و آره شمالي، نيمه تمام مانده و تيم ميهمان در اعتراض به اين اقدام،  بازي تيم
  .زمين بازي را ترك آرد

 
  !تومار حمايت از احمد باطبی را امضا کنيد

  2003 نوامبر 13 –1382 آبان 22پنج شنبه 
چنان هيچ نشانه ای از وی در دست با گذشت نزدیک به پنج روز از ناپدید شدن احمد باطبی ، هم

  . نيست
ربوده شدن احمد باطبی در نزدیکی دانشگاه تهران کمی پس از یک مکالمه تلفنی صورت گرفته است ، 

  . پيش تر او به خانواده اش مواردی از تهدیدات باندهای ترور را اطالع داده بود
و مسائل پيرامون این واقعه را دنبال می کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی که بطور شبانه روزی اخبار 

کند ، هم ميهنان آگاه و مبارز را به امضای توماری در حمایت از وی و اعالم نگرانی نسبت به وضعيت 
  . احمد باطبی فرا می خواند

این تومار که خطاب به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده است خواهان رفع نگرانی فوری 
احمد باطبی با توجه به جنایات فجيع و مکرر باندهای سياه ترور در جمهوری اسالمی نسبت به وضعيت 

  . و ضرورت پاسخگویی حاکميت به سرنوشت باطبی ست
با امضای این تومار ، حمایت خود را از احمد باطبی سمبل مقاومت و آزادیخواهی جنبش اعتراضی نوین 

  . ت باندهای ترور ابراز کنيدو خشم و تنفر خود را از سرکوب و خفقان و جنایا
  : این تومار بر روی اینتر نت در آدرس

html.petition/Batebi/com.petitiononline.www://http 
   

  . موجود است
 از همياری آحاد مختلف مردم ، ضمن ابراز خوشوقتی" ستاد خبری کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی"

از اطالع رسانی سایتهای خبری فارسی که اخبار و اطالعيه های ستاد خبری را منتشر کرده اند ، 
  . صميمانه سپاسگزاری می کند

  . به اميد به ثمر رسيدن تالشهایمان
  ستاد خبری 

  کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی 
   ١٨:، ساعت ٨٢بيست و دوم آبان ماه

http://freeirancom.persianblog.com/ 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

در عراق مي : ژاپن به عراق نيرو نمي فرستد،   نيروهاي آره جنوبي بايد در عراق بمانند،   توني بلر
  مانيم و ادامه خواهيم داد  

  2003 نوامبر 13 –1382 آبان 22پنج شنبه 
دولت ژاپن به دنبال حمله ي اخير بر ضد پاسگاه نيروهاي شبه نظامي ايتاليا در ناصريه با ابراز سخنگوي 

دولت ژاپن نيروهاي خود را به عراق اعزام نمي :"آنكه شرايط در عراق بسيار خطرناك است،تصريح آرد
  ."آند
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 اعزام نيروهاي ،سخنگوي دولت ژاپن در خصوص"ياسوئو فوآودا",به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
اگر شرايط به نيروهاي ژاپني اجازه مي داد اعزام هر چه سريع تر اين نيروها به عراق انجام :"ژاپني گفت

  ."مي شد،اما متاسفانه در حال حاضر ما با چنين شرايطي مواجه نيستيم
جونيسيرو "همچنين در راستاي عمليات تروريستي در ناصريه ي عراق ,به گزارش خبرگزاري فرانسه

، نخست وزير ژاپن، در مقابل خبرنگاران با اين توضيح آه آشورش همچنان تصميم دارد در "آويزومي
 اجازه ما نمي توانيم به تروريست ها:"بازسازي عراق به رغم عدم امنيت اين آشور شرآت آند،افزوده

عراق يك مشكل براي تمام جوامع بين المللي است و ما نمي توانيم در .دهيم آه ما را نا اميد آنند
  ."مقابل تروريسم آوتاه آييم

 سرباز را به جنوب عراق در ماه دسامبر براي آماده آردن پايگاه 150گفتني است،دولت ژاپن قرار بود 
  .آند نيروي ژاپني اعزام 700 الي 600هايي براي 

  
نيروهاي غيرنظامي آره جنوبي آه در عراق فعاليت مي :"مقامات آگاه نظامي آره جنوبي تصريح آردند

آنند،فعاليت خود را به دنبال عمليات تروريستي در ناصريه ي عراق آه بر پاسگاه پليس شبه نظاميان 
 جنوبي به نيروهاي عراق به حال تعليق در آورده اند و به دنبال آن دولت آره, ايتاليايي انجام گرفت

  ."دستور داده است آه پايگاههاي خود را در عراق ترك نكنند
 آيلومتري محل 2 مهندس نظامي و پزشكي آره جنوبي تنها در 464,به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

  .عمليات تروريستي ناصريه عراق بوده اند و اين موضوع موجب وحشت نيروهاي آره جنوبي شده است
زارش خبرگزاري اروپا،رييس اعزام به خارج نيروهاي آره جنوبي نيز دستور داده است آه اين نيروها به گ

فعاليت خود را تا زمان ثبات منطقه متوقف آنند اما سئول دستور داده است آه نيروها پايگاههاي خود را 
  .ترك نكنند

اما .رنظامي را به عراق اعزام آندگفتني است،آره جنوبي در نظر دارد سه هزار نيرو شامل نظامي و غي
  .تا به حال هيچ تصميمي در اين رابطه گرفته نشده است

  
،وزير انگليس، تعهد آرد آه آشورش به رغم تمام مشكالت و سختي ها در بازسازي عراق "توني بلر"

  .همكاري خواهد آرد
بله؛مشكالت :اعالم آرددر مقابل مجلس عوام انگليس " توني بلر",به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
سرنوشت مختلفي درانتظار ماست زماني آه گروههاي تروريستي ,بسيار بزرگي در سر راه مي باشد

اما انگليس همچنان راه را . وجود دارند زيرا آنها هميشه آماده ي آشتن هر فرد بي گناهي هستند
  .ادامه خواهد داد

ته مي شود به دليل پيامدهايي آه تا به حال گف:"به گزارش راديو بين المللي چين،وي تصريح آرد
داشتيم به علت آنكه در عراق سختي هاي بسيار زيادي در پيش است،بايد راهي براي خارج شدن پيدا 

اما من فكر مي آنم آه اين بدترين راهي . آنيم و از موضع خود آه در آن هستيم عقب نشيني آنيم
  پايان پيام .  اينجا بمانيم و از آن نتيجه بگيريمما بايد در. است آه مي توانيم انتخاب آنيم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان22پنجشنبه : روزنامه های تهران

  بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران که به علت برخورد با روزهای سوگواری ماه رمضان مقاالت و عنوان های 

 امام اول شيعيان اختصاص داده اند، واکنش رييس جمهور را به گزارش خود را به اين روزها و شخصيت
  .رييس سازمان بين المللی انرژی اتمی در صدر اخبار سياسی خود نقل کرده اند

 با عنوان خاتمی از البرادعی گاليه دارد نوشته است که رئيس دولت ايران گرچه معتقد است حيات نو
ت مثتبی است و در آن ادعای ايران بر عدم توليد سالح اتمی اثبات گزارش اخير البرادعی حاوی نکا" که

  .اما بر اين باور نيز است که برخی نکات نيز می توانست در اين گزارش نباشد." شده است
 خاتمی بالفاصله پس از طرح گاليه خود از البرادعی اضافه می کند شرقاکرم ديداری در گزارشی در 

  ."ی داشته و بايد يک چيز هايی را يک جوری در گزارش می آورده استالبد ايشان هم مالحظات"که 
 آن بخش از گفته های رييس جمهور را با اهميت يافته اند که در جمهوری اسالمی و کيهان، رسالت

مورد شورای حکام گفته است که آن ها اگر رای سياسی عليه ايران بدهند در برداشت های خود 
  .تجديد نظرخواهيم کرد

 تنها روزنامه پنجشنبه تهران است که از تصميم وزير کشور بريتانيا درباره منع تعقيب هادی انکيه
سليمان پور ديپلمات ايرانی خبر داده که سه ماه قبل به درخواست قوه قضاييه آرژانتين در لندن 

  .دستگير شد
شور انگليس تصميم نهايی  در عين حال از زبان سفير ايران در لندن نوشته با وجود آن که وزير ککيهان

خود را اعالم کرده است، ولی دادگاه مقدماتی پنجشنبه برگزار خواهد شد تا قاضی با قرائت متن وزارت 
  .کشور رسما حکم قضايی خود را ابالغ کند

 گفته های تازه وزير خارجه بريتانيا را در مخالفت با مواضع تند دولت آمريکا در ايران با اهميت شرق
از زبان جک استراو در مصاحبه با بی بی سی نوشته است ما خواهان پيشرفت روند يافته و 
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به دنيای مدرن هستيم ولی درعين اين حال بايد اين روند با ] مردم ايران[دموکراسی و نزديک شدن 
  .احترام به ارزش های انقالب اسالمی رعايت شده و سازگار باشد

سمی اتحاديه اروپا طی دو روز گذشته و سخنان جک استراو،  با نظر رشرقبه نوشته کامبيز توانا در 
  .آگاهان مسائل بين الملل استراتژی خصمانه آمريکا را بی اثر دانسته اند

کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در سخنانی حقوق دموکراتيک مردم ايران را خواستار شده بود و نسبت 
 جک استراو درباره آن گفته شرقود که به نوشته به حکومت اسالمی ايران انتقاداتی مطرح کرده ب

  .آمريکا بايد لحن خود را تغيير داده و به حق، خواست مردم و ميراث آنها احترام بگذارد
 اين خبر است که دولت طرحی برای حذف يارانه بنزين حيات نو و  آفتاب يزدعنوان اصلی روزنامه های

  .ندارد
دن نظر سازمان برنامه در مورد حذف يارانه بنزين که موجب افزايش از يک هفته قبل و به دنبال آشکار ش

ناگهانی بهای آن در کشور می شود روزنامه های مختلف منتقد دولت به عنوان دفاع از زندگی طبقات 
  .فقير و متوسط با آن طرح به شدت مخالفت کردند

يش بهای بنزين تا حدود چهل درصد  در ادامه مخالفت های خود با حذف يارانه بنزين نوشته افزاحيات نو
  .بر نرخ تورم در کشور می افزايد

رای نمايندگان مجلس به حقوقدانان معرفی شده از سوی قوه قضاييه را نشانه انتقاد نمايندگان اعتماد 
 نفری را که برای غالمحسين الهام ٢٩٠مجلس به دستگاه قضايی دانسته و چهار رای در مجلس 

  .اده شد در تاريخ قانونگذاری ايران بی سابقه خوانده استسخنگوی قوه قضاييه د
غالمحسين الهام که از فعاالن جناح محافظه کار و به داشتن نظريات افراطی مشهور است از سه ماه 
پيش از شورای نگهبان به قوه قضاييه رفت و هفته گذشته از سوی رييس قوه قضاييه همراه با يکی از 

  .جلس برای عضويت در جمع حقوقدانان شورای نگهبان معرفی شدحقوقدانان دانشگاهی به م
 در گزارشی از مجلس تاکيد کرده که چهار رای برای غالمحسين الهام نشان از آن دارد که جناح شرق

  .محافظه کار هم از دادن رای به او خودداری کرده است
يمی زندان قصربرای  در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر داده که در مراسمی محل قدهمشهری

  .تاسيس فضای سبز در اختيار شهرداری تهران قرار گرفته است
زندان قصر که هفتاد سال پيش توسط رضاشاه به عنوان زندان مرکزی و مدرن شهرتهران ساخته و 

آماده شد در سال های اخير با توجه به آن که در وسط منطقه پرجمعيت مسکونی شهر واقع شده بود، 
اکنان اطراف روبرو بود که از آلودگی های ناشی از حضور زندان در کنار محل سکونت خود با اعتراض س

  .شکايت داشتند
 در خبری نشان داده که در مذاکرات ميان دادگستری و شهرداری تهران قرار شده است که آفتاب يزد

ه ساخته می شود زندان اوين هم به شهرداری فروخته شود و زندانيان آن به قم و زندانی که در ساو
  .منتقل شوند

 در گزارشی نشان داده که ده ماه پس از تصويب قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، شرق
دادگاه های کشور از دادن رای بر اساس آن خودداری می کنند و هنوز هيچ رائی با استناد به اين قانون 

  .صادر نشده است
 کودک را آزار داده و ۴۶به پرونده مرودشت که در آن مردی  با اشاره  شرقسينا قنبرپور در گزارش

 شاکی برای آزار دختران و دزديدن آن ها در خانی ٣٠٠کشته نوشته پرونده زنی به نام ليال که حداقل 
  .آباد تهران دارد هنوز در پرده ای از ابهام است

ی که مصاحبه ای با شيرين  در خبری با انتقاد از خبرگزاری جمهوری اسالمجمهوری اسالمیروزنامه 
عبادی برنده جايزه صلح نوبل انجام داده نوشته است اين کار مطرح کردن چندين باره کسی است که 

  .تاکنون دوبار مورد تمجيد آشکار رئيس جمهور آمريکا قرار گرفته است
ی  از آن جاست که خانم عبادی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسالمجمهوری اسالمیانتقاد 

گفته است من به حقوق زن از ديدگاه حقوق بشر نگاه می کنم و در اعالميه حقوق بشر قيد شده 
است انسانها صرفنظر از مذهب، جنس، سليقه، نژاد، رنگ و شرايط اقتصادی و اجتماعی، حقوق 

  .برابری دارند
وضوع حقوق  اين سخن را نشانه ای بر نگاه غيرمذهبی خانم عبادی به مجمهوری اسالمیروزنامه 

بشر دانسته و در عين حال از زبان وی نوشته هرگز وارد کشمکشهای سياسی نخواهم شد، هرگز در 
  .هيچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد و هرگز داخل حاکميت و قدرت نخواهم شد
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