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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  نوامبر روز خبرنگاران در بند

  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24 شنبه -راديو آلمان 
 ٣۵٠بيش از .  حبس بسر ميبرند خبرنگار در زندانهاى سراسر جهان در١٣۵در حال حاضر تعداد 

 تن از آنان مورد تهديد قرار ۶٠٠ژورناليست، طى سال جارى حداقل براى مدتى زندانى بوده و بيشتر از 
سازمان مدافع حقوق بشر . خبرنگاران در بسيارى از مناطق جهان زندگى خطرناآى دارند. گرفته اند

ندگان در بند، يعنى پانزدهم ماه نوامبر، به اين امر موسوم به خبرنگاران بدون مرز، به مناسبت روز نويس
اشاره ميكند آه، خبرنگاران اغلب از جمله آسانى هستند آه، پيش از ديگران آزادى خود را از دست 

  . ميدهند، زمانيكه دولتها، انتقادات را در نطفه خفه ميكنند و قصد ممانعت از آزادى عقيده را دارند
 تن از آنان در ماه مارس گذشته طى موجى ٢۶. ر آشور آوبا در حبس ميباشند خبرنگار د٣٠تنها تعداد 

 سال ٢۴ تا ١۴از بازداشتها دستگير و مدتى آوتاه پس از آن در دادگاههاى عاجل به حبسهائى به مدت 
پس از يك دوره تفاهم نسبى در برابر مطبوعات غير دولتى، آوبا ناگهان به بزرگترين . محكوم شدند

از جمله بزرگترين زندانهاى دنيا براى خبرنگاران همچنين بايستى . رنگاران تبديل گرديدزندان خب
در آل .  خبرنگار در حبس را برشمرد١٣تن و ايران با ١۴ نفر، اريتره ١۵ تن ، برمه ١۶آشورهاى نپال با 

شورهاى روسيه و  آشور دنيا امروزه خبرنگاران را در زندانهاى خود در حبس نگاه ميدارند، در اروپا آ٢۶
ترآيه و همچنين جمهوريهاى سابق اتحاد جماهير شوروى روسيه سفيد و ازبكستان از اين زمره 

  . ميباشند
برخى از آنها براى چند . بطور متوسط هر روز حداقل يك ژورناليست در جائى از جهان، دستگير ميشود

تنها براى تحت . بدون علت رسمىساعت و يا چند روز به بازداشت نيروهاى پليس در ميآيند، اغلب 
اين . برخى ديگر سالهاى طوالنى زندانى ميشوند، تا سكوت آنند. فشار قرار دادن و ترساندن آنها

 از مسئولين سازمان Elke Schäfterموقعيت دشوار آار خبرنگاران در بسيارى از آشورهاست آه خانم 
نه اين دستگيريها تشويق ديگران به نا آرامى، يا اغلب بها. خبرنگاران بدون مرز، به توصيف آن ميپردازد

خبرنگاران حتى تحت عنوان توهين و اشاعه اطالعات . ايجاد مخاطره براى امنيت آشورى ناميده ميشود
آنها . تنها خالف اين خبرنگاران، در اين است آه، افكار عمومى را مطلع ميسازند. غلط به زندان ميافتند

خانم شفتر در . آنها به حمايت ما نياز دارند.  براى حق برخوردارى از اطالعاتبهاى آالنى را ميپردازند،
  . ادامه ميافزايد، اعتراضات بين المللى در بسيارى از زندانها را، گشوده است

به تخمين سازمان خبرنگاران بدون مرز، آزادى مطبوعات در بيش از نيمى از آشورهاى عضو سازمان 
وخاليست، اگر چه اغلب اين آشورها قراردادهاى بين المللى، پيمانها و ملل متحد، تنها يك قول ت

  . عهدهاى مربوط به حفظ آزادى مطبوعات را امضا آرده اند
سازمان خبرنگاران بدون مرز همچنين اين حقيقت را محكوم ميسازد آه، حتى در آشورهاى دموآراتيك 

اين امر، . چون توهين و افترا، به حبس تهديد ميشوندمانند فرانسه يا ايتاليا، ژورناليستها بخاطر جرائمى 
. مطابق با استانداردهاى بين المللى نبوده و در برابر رژيمهاى خودآامه، نمونه غلطى را بدست ميدهد

اين مسلم است آه خبرنگاران بايستى با مسئوليت تمام، آار خبر رسانى را انجام دهند اما، اينكه آنها 
خانم شفتر تاآيد ميكند . ادانه زندانى ميشوند، مغاير با تمامى اصول و قواعد استبخاطر ابراز عقيده آز

تهديد به اجراى مجازات حبس، در سراسر جهان به خود . آه، اين چنين قوانينى، بايد تغيير يابند
 سانسورى بر اثر ترس از اختناق شده و در بسيارى از آشورها منجر به اين ميگردد آه، خبرنگاران جرات

  . اين را نكنند آه، از خط رسمى دولت دورى آنند
سرنوشت خبرنگاران اآبر گنجى از ايران، رائول ريورو از آوبا و لوى دى از آشور چين نمونه هائى از 

  .حمالتى هستند آه، در بسيارى از آشورها همه روزه، عليه آزادى مطبوعات صورت ميگيرند
 

  هاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران شخصييتها و نهاددولتها، نيروها، مواضع 
  

اختالف نظر ميان آمريكا و دولتهاي اروپائي برسر قطعنامه شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي 
  اتمي در باره ايران

  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24شنبه ): راديوفردا(بهمن باستاني 
يش اجالس هفته آينده شوراي حكام آژانس شماري از ديپلماتهاي غربي به آسوشيتدپرس گفتند پيشاپ

بين المللي انرژي اتمي آه براي تصميم گيري در باره برنامه هسته اي ايران تشكيل خواهد شد، 
در حاليكه واشنگتن خواستار . اختالف نظر مهمي بين آمريكا و برخي متحدان اروائي آن بروز آرده است
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 است، آارشناسان بيم آن دارند آه اين آار به تغيير رفتار برخورد قاطع شوراي حكام در برابر ايران شده
  . ايران به ضرر حل مسئله بيانجامد

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، واشنگتن خواستار آن است آه ): راديوفردا(امير مصدق آاتوزيان 
ته گذشته اجالس هفته آينده شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم آند ايران طي دو هف

فعاليت هاي هسته اي خود پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي را زير پا گذاشته است تا زمينه 
اما ديپلمات . براي دخالت شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال تحريم هاي احتمالي فراهم شود

وشيتدپرس هاي غربي آه سمت گيري اعضاي شوراي حكام را به دقت زيرنظر دارند به خبرگزاري آس
مي گويند مقاومت قابل توجهي در برابر اينگونه برخورد شديد به پرونده هسته اي ايران در آژانس ياد 

شده وجود دارد و حتي متحدان اصلي واشنگتن نيز متمايل به صدور قطعنامه اي هستند آه در آن 
  .هيچگونه اشاره اي به ارجاع پرونده ايران به سازمان ملل نشود

ش نويس هاي گوناگون يكي هم با همكاري مشترك بريتانيا، فرانسه و آلمان تنظيم شده در ميان پي
است آه به گفته يك ديپلمات ديگر، در آن با عباراتي شديدالحن از ايران خواسته دشه به وعده هاي 

در به گفته اين ديپلمات آه نام او . خود در باره همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي عمل آند
گزارش آسوشيتدپرس نيامده است، پيش نويس يادشده مي تواند تهران را به پايان دادن به سوء ظن 
هاي ناشي از اقدامات پنهاني هسته ايران در گذشته و قراردادن فعاليت هاي آنوني هسته اي ايران 

ان ملل پرهيز زير نظارت ك امل آژانس يادشده تشويق آند اما از احاله موضوع به شوراي امنيت سازم
  . آند

يك ديپلمات ديگر آشنا به موضع آمريكا آه نامش در گزارش آسوشيتدپرس نيامده، مي گويد واشنگتن 
هنوز اميدوار است به ترتيبي زمينه دخالت شوراي امنيت سازمان ملل فراهم شود اما حاضر است 

ليت هاي هسته اي ايران قويا توافق آند در قطعنامه اشاره اي به تهديد تحريم نشود به شرطي آه فعا
  . محكوم شود

همين ديپلمات مي افزايد به نظر مي رسد آه استراليا وآانادا منوضعي نزديك به آمريكا داشته باشند و 
با اينكه واشنتگن دل خوشي از موضع ماليم تر متحدان اروپائي خود ندارد، به شرط آنكه آارها در مسير 

 بر سر قطعنامه اي سازش آند آه به گفته اين ديپلمات تهديد درست روي غلطك بيافتد حاضر است
  .هسته اي محسوس ايران را آاهش دهد

يك ديپلمات ديگر به همين خبرگزاري مي گويد واشنگتن در حال بررسي اوضاع است و زمان زيادي تا 
  . اجالس شوراي حكام مانده و همه در حال تبادل نظر هستند

فزايد دليل تمايل آمريكا براي آوتاه آمدن اين است آه آمتر از يك سال بعد يك ديپلمات ارشد ديگر مي ا
از بروز شكاف ميان واشنگتن از سوئي و پاريس و برلين از سوي ديگر، بر سر حمله نظامي به عراق، 

  .آمريكا سر آن ندارد آه بارديگر ضديت فرانسه و آلمان را بر انگيزد
  

  مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد 
  

هاي خاص مثل زهرا آاظمي بايد با  آش دادن پرونده: قائم مقام سياسي جمعيت موتلفه اسالمي
  هوشياري خنثي شود  

  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24شنبه 
قائم مقام سياسي جمعيت موتلفه اسالمي، استمرار ناآارآمدي مجلس ششم در حل مشكالت مردم 

  .اري انتخابات مطلوب دانسترا مانع از برگز
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي جمعيت موتلفه اسالمي، ترقي آه در جمع نيروهاي تشكل 

گفت، با تعريف انتخابات مطلوب به معني  اسالمي و اصولگراي سيستان و بلوچستان سخن مي
انتخاباتي را در استمرار مشارآت گسترده مردم در فضايي آرام و بدون تنش، موانع برگزاري چنين 

طرفي مجريان انتخابات و عدم توجه  اختالف و آشمكش ميان وزارت آشور و شوراي نگهبان، عدم بي
  .مجلس ششم به نيازهاي واقعي مردم دانست

آفرين سياسي و آش   زا و التهاب هاي تنش استراتژي جناح مقابل در انتخابات، اجراي پروژه: وي، افزود
  .ي خاص مثل زهرا آاظمي و از اين قبيل است آه بايد با هوشياري خنثي شودها دادن پرونده

براساس اين گزارش، عضو شوراي مرآزي جمعيت موتلفه اسالمي سپس به سواالت حضار پيرامون 
طلبان در انتخابات هفتم و راهكارهاي افزايش مشارآت مردم در  پروتكل الحاقي، استراتژي اصالح

در پايان از تاخير دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي تعهداتشان در سفر مقام انتخابات پاسخ گفت و 
  پايان پيام. معظم رهبري به سيستان و بلوچستان انتقاد آرد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  بيانيه آانون دانشجويان ايراني هلند درباره ربوده شدن باطبي
  2003وامبر  ن15 –1382 آبان 24شنبه 

760=t&5=f&ST=act?php.index/forums/com.iranl.www://http  
  

  خواهان روشن شدن وضعيت احمد باطبی هستيم 
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 پس از بنابر گزارشهای منتشره بویژه از سوی خانواده احمد باطبی مسلم گشته که احمد باطبی
مالقات با آقای ليگابو نماینده سازمان ملل در تهران توسط مامورین امنيتی رژیم اسالمی ربوده شده و 

  . تاکنون از سرنوشت او اطالعی در دست نمی باشد 
 دانشجویی و سرآوب آن توسط عوامل  در برابر خيزش) 99جوالی  (78احمد باطبی در تير ماه سال 

مجله   در پشت جلد  اهن خونين دوستان زخمی و مجروح خود و چاپ آن عكسبا بلند آردن پير, رژیم 
  . داد  را به جهانيان نشان 99گوشه ای از جنایات سرآوبگرانه رژیم در جوالی , اآونوميست

کانون دانشجویان ایرانی در هلند ضمن ابراز نگرانی از وضعيت احمد باطبی با ارسال نامه هایی به 
 عفو بين الملل و ریيس دوره ایی اتحادیه اروپا خواستار روشن شدن وضعيت –دبيرکل سازمان ملل 

احمد باطبی و آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی از جمله دانشجویان زندانی 
  . ميباشد

  کانون دانشجویان ایرانی درهلند 
Associatie van Iraanse Studenten in Nederland   

Postbus 573-2600 AN Delft   
www.studentfile.org   

E-mail : contact@studentfile.org   
--------------------   

  جها نی ديگر ممکن است 
   برا بری - عدا لت اجتماعی - صلح -د موکرا سی 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  فراخوان آوفى عنان به همكارى بيشتر ايران در مسئله اتمى
  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24 شنبه -راديو آلمان 

آوفى عنان، دبيرآل سازمان ملل متحد روز گذشته دولت ايران را فراخواند تا با آژانس بين المللى انرژى 
 به گزارش خبرگزارى فرانسه، يك سخنگوى دبيرآل سازمان ملل گفت، ٠اتمى همكارى بيشترى آند

ديگر آشورهاى ذيربط را تشويق آرده است به تالش هاى آقاى آوفى عنان آژانس بين المللى، ايران و 
 آوفى عنان از اينكه دولت ايران اعالم داشته ٠خود در رابطه با مسئله اتمى ايران همچنان ادامه دهند

   ٠آه برنامه غنى سازى اورانيوم را متوقف خواهد ساخت، استقبال آرد
رصورتى آه گزارش آژانس بين المللى در رابطه با بايد گفت، دولت ايران روز پنجشنبه تهديد آرده بود، د

برنامه اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع شود، آنگاه بايد در انتظار يك بحران گسترده 
 على اآبر صالحى، نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين زمينه به خبرگزارى ٠بود

را در پى خواهد ” بحران بين المللى“ از سوى شوراى حكام يك فرانسه گفته بود، چنين تصميمى
هشدار داد و گفت آه اين پيامدها براى راه ” پيامدهاى غيرقابل پيش بينى“ صالحى نسبت به ٠داشت

و ” نفوذ بسيار دارد“ وى به تهديد گفت، ايران ٠حل هاى مسالمت آميز و سياسى زيان آور خواهند بود
 ٠ بكندمى تواند” خيلى آارها“

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اعالم برنامه زمانبندی برای انتقال قدرت در عراق
  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24 شنبه -بي بي سي 

جالل طالبانی، رئيس شورای حکومتی عراق در پی نشستی که با حضور پل برمر، حاکم آمريکايی اين 
  . شد روند انتقال قدرت به دولت مستقلی در عراق را تشريح کردکشور برگزار

در نشستی خبری که در پی اين نشست برگزار شد، آقای طالبانی اعالم کرد که تا ماه ژوئن سال 
آينده ميالدی دولت انتقالی در عراق بر سر کار خواهد آمد که در سطح بين المللی به رسميت شناخته 

  .عراق را به صورت کامل در دست خواهد گرفتخواهد شد و اداره امور 
 ميالدی انتخابات 2005سپس پيش نويس قانون اساسی عراق تدوين خواهد شد و تا پايان سال 
  .سراسری برگزار می شود و دولت مستقل عراق کار خود را آغاز می کند

آقای طالبانی همچنين گفت که برای تشکيل نظام تازه سياسی در عراق با تمام اقشار جامعه اين 
  .کشور به مشورت خواهند نشست

برنامه انتقال قدرت در عراق تقريبًا شبيه همان الگويی است که در مورد افغانستان در نظر گرفته شده 
  .و اجرا شد

ی گفتگوهای اضطراری آقای برمر با جرج بوش، رييس نشست شورای حکومتی عراق با پل برمر در پ
  .جمهوری آمريکا صورت گرفت

جرج بوش در پی گفت و گو با پل برمر که به دنبال شدت گرفتن حمله به نظاميان آمريکايی در عراق 
انجام گرفت از تغيير سياست آمريکا در عراق خبر داد و اعالم کرد روند انتقال قدرت به مردم در عراق 

  .اب خواهد گرفتشت
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آمريکا پيشتر قصد داشت ابتدا در عراق قانون اساسی تدوين و سپس قدرت به دولتی مستقل انتقال 
  .داده شود

با اين حال، انتظار می رود ارتش آمريکا تا چند سال ديگر در عراق باقی بماند، هرچند شورای حکومتی 
 .د ماند نه به عنوان نيروی اشغالگرمی گويد اين ارتش به دعوت دولت عراق در اين کشور خواه

 
شود عامل اآثر  هاي اطالعاتي آمريكا نام چندين گروه شبه نظامي در عراق را آه گفته مي سازمان

  . حمالت ضد آمريكايي در عراق است اعالم آردند
  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24شنبه 

زيد،  رگزاري آسوشيتدپرس، ژنرال جان ابي، به نقل از خب)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي وي   هزار تن ذآر آرده آه به عقيده5رييس مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكا تعداد شورشيان عراقي را 

  . ترين آنها وفاداران صدام هستند ترين و خطرناك بزرگ
ردن، خواست و زيد هدف آنها شكست نظامي آمريكا و متحدانش نيست، بلكه از بين ب ي ابي به گفته

  . هدف آمريكا است
ي الزم را از  نيروهاي شورشي از آموزش و تجهيزات آافي برخوردار هستند و بودجه: وي گفت
  . دارند دريافت مي" هنوز براي ما معلوم نيستند"ي حكومت صدام و منابع خارجي آه  باقيمانده

. اند تقدند آه آنها در عراق شكل گرفتهها را مشخص آرده و مع هاي ديگر آمريكا برخي از اين گروه مقام
آه توسط " ارتش محمد"ي حزب بعث و  متشكل از اعضاي اصلي و اوليه" حزب بازگشت"ي آنها  به گفته

  . ترين آنها هستند شود از مهم هاي امنيتي صدام اداره مي روساي سابق سرويس
آنند و برخي  رج آشور فعاليت ميديگر تهديدها از جانب تندروهاي اهل تسنن آه برخي از آنها از خا

  . باشد ها مي شوند متوجه آمريكايي ها از جانب ايران حمايت مي شيعيان آه به ادعاي آمريكايي
هاي جنگ چريكي، انفجار، تك تيراندازي و حمالت پاتكي  ها از تاآتيك ي گروه ها، همه ي اين مقام به گفته
  . آنند ساز استفاده مي هاي دست و بمب
ها هنوز به تعيين  هاي شورشي در عراق است آه مقام ترين گروه از مهم" حزب بازگشت"شود  يگفته م
اند و متشكل از اعضاي سابق حزب بعث است، و داراي  ي دقيق اين گروه موفق نشده اندازه

. هدف اين گروه بازگرداندن صدام، قدرت تعريف شده است. باشد اي مي هاي محلي و منطقه سازمان
  . باشد الدين و انبار مي هاي صالح رت آنها در بغداد و نواحي مرآزي و غربي عراق، استانمرآز قد

هايش هدف قرار دادن  ارتش محمد نيز هدفش بازگرداندن قدرت به صدام عنوان شده و عمليات
ن اين گروه يكي از چندي. آنند ها و ديگر نيروهاي انتقالي همكاري مي هايي است آه با آمريكايي عراقي

  .  اوت در مقر سازمان ملل در بغداد را پذيرفته است19گروهي است آه مسووليت انفجار 
  . مرآز قدرت آنها در بغداد، موصل و فلوجه است، هنوز ارتباط اين گروه با حزب بازگشت ثابت نشده است

داگانه و فداييان صدام گروه ديگري است آه عناصر آن از فداييان سابق صدام تشكيل شده و به طور ج
  . آنند ها عمل مي مستقل از ديگر گروه

آنها خواهان . آند شود در بغداد و جنوب عراق فعاليت مي منتظر الواليه گروه شيعه است آه گفته مي
ها نسبت به ارتباط اين گروه با نيروهاي قدس،  آمريكايي. ايجاد آشوري نظير ايران در عراق هستند

  .  لبنان ترديد دارنداهللا ي ايراني و حزب نيروهاي ويژه
ها  گروه انصاراالسالم يك گروه اهل تسنن است آه از آردهاي شمال عراق تشكيل شده و آمريكايي

  . ي القاعده ارتباط دارد معتقدند آه با شبكه
آند، اما  شود با انصاراالسالم آار مي ابوموساب زرقاوي، يك اردني با ارتباط القاعده است آه گفته مي

  انتهاي پيام.  را در عراق داردشبكه خودش
 

آوپترهاي آپاچي آمريكا در عمليات چكش آهنين براي هدف قرار دادن شبه نظاميان در  رغم حضور هلي
  .ها استقالل بدهد به عراقي) خردادماه (2004شود آمريكا آماده است تا ژوئن  عراق، گفته مي

  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24شنبه 
ي نيويورك  ي خبري فاآس نيوز، روزنامه ، به نقل از شبكه)ايسنا( دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري

 برمر، حاآم آمريكايي عراق تغييرات پيشنهادي  اند آه پل سي گزارش داده بي ي خبري اي تايمز و شبكه
هش و هدف از اين اقدام آا. آند به شوراي حكومت انتقالي عراق اعالم مي) شنبه(ها را امروز  سياست

  .خنثي آردن حمالت فزاينده عليه نيروهاي ائتالف اعالم شده است
اش به بغداد  برمر آه به تازگي پس از مذاآره با جورج بوش، رييس جمهورآمريكا و مشاوران بلند مرتبه

هاي نوين  ي سياست با برخي از اعضاي آليدي شورا ديدار آرد و درباره) جمعه(بازگشته روز گذشته 
  . عراق به بحث و تبادل نظر پرداختواشنگتن در
ي اول سال آينده و تشكيل حكومت جديد قبل از  هاي پيشنهادي، برگزاري انتخابات در نيمه از جمله طرح

  .تدوين قانون اساسي است
هاي جديد از رهبران موقت خواسته شده تا بهار   نيز گزارش داده آه در طرح سي بي ي اي شبكه
آند  نتخاب آنند، آه اين مجلس تا تابستان آينده حكومت انتقالي را انتخاب مياي براي مجلس ا نماينده

  . و آن زمان آمريكا قدرت را به اين نهاد تسليم خواهد آرد
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هاي  ها و دادن آنترل ثروت دولت بوش با تسريع روند اعطاي قدرت به عراقي: نويسد ي تايمز مي روزنامه
 با حفظ حضور نيروهاي ائتالف در اين آشور موافقت آرده ها، البته ملي و امور سياسي به عراقي

  .است
آند، اما ممكن  ها را بررسي مي يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق گفته است آه اين گروه طرح

ما نيز عقايد خود را داريم، به برمر گوش : ي جزييات موافقت نكند، محمود عثمان گفت است با همه
  . ما گوش آنددهيم و سپس او بايد به مي

هاي مختلف در عراق، رسيدن به يك توافق در اسرع وقت در رابطه با  به دليل درگيري و رقابت ميان گروه
  .امور سياسي احتماال ممكن نخواهد بود

دار آند موافق نيستند، اهل تسنن  رهبران شيعه با هر تغييري آه قدرت سياسي آنوني آنها را خدشه
شان در مناطق   شيعيان هستند، آردها نيز نگران حفظ حكومت خودگرداني نيز نگران نفوذ فزاينده

  .باشند آردنشين شمال عراق مي
تغيير سياست واشنگتن از نظر بسياري واآنش به وخيم شدن اوضاع امنيتي در عراق و افزايش تلفات 

 انتهاي پيام. ها در اين آشور است آمريكايي
  

  اي جمعي در رسانه هايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان24: روزنامه های تهران
  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24 شنبه -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران که در بين تعطيالت روزهای سوگواری مذهبی در صفحات کمتر از هميشه 
منتشر شده اند، در عنوان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی را منعکس کرده اند که از 

  .مسووالن خواسته شرايط پيشرفت علمی کشور را فراهم کنند
 آن بخش از سخنان آيت اهللا خامنه ای را در نماز جمعه تهران با  کيهان ورسالت، جمهوری اسالمی
آمريکا رهبر جنايات جهانی است، غلط می کند رهبر دموکراسی جهان " اهميت ديده اند که گفته است

  ."باشد
رای اولين بار در مصالی تهران که به همين منظور ساخته شده برپا شده بود، بعد نماز جمعه تهران که ب

 برای اولين بار در طول شرق سال دانشگاه تهران را از ميهمانان هفتگی نجات داد و به نوشته ٢۵از 
  .همه اين سال ها روز جمعه از راه بندان ها و ميله ها و جمعيت در اطراف دانشگاه خبری نبود

ه خبر داده در اولين نماز جمعه مصال که به امامت آيت اهللا خامنه ای برگزار شد که هنوز سمت  کشرق
  .امام جمعه تهران را برای خود نگاه داشته است، مسووالن مملکتی شرکت داشتند

اما سيستم صوتی چنان نبود که در جنوب صدا به خوبی شنيده شود و مدتی از آغار خطبه ها گذشته 
  .بوس ها از اطراف تهران رسيدند و جمعيت را آورندبود که اتو

سه روز مانده به انتشار رسمی گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای 
ايران روزنامه های مختلف به بحث و گمانه زنی درباره تصميم دولت های اروپائی و آمريکا درباره نحوه 

  .و ابراز اميدواری کرده اند که بحران هسته ای پايان پذيردروبرو شدن با ايران پرداخته 
 نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی هشدار داده که اگر آژانس، ايران را انتخاببه نوشته 

ناقض معاهده منع گسترش تسليحات هسته ای معرفی کند و گزارش آن را به شورای امنيت تحويل 
  .دهد، بحران بيشتر خواهد

 از زبان علی اکبر صالحی نوشته اميدوارم به مرحله ای نرسيم که اوضاع از کنترل خارج  ايرانروزنامه
اين اوضاع می تواند عواقب غير قابل پيش بينی به همراه داشته باشد، ما حتی نمی خواهيم . شود

  .درباره آن فکر کنيم
از طريق رسانه های خبری افشا  نوشته اگرچه بخش هايی از گزارش محرمانه البرادعی همشهری

اما تا روز سه شنبه و تصميم . شده و اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص اين گزارش ابرازشده است
  .شورای حکام نمی توان از نتيجه اين ماراتن نفس گير سياسی مطمئن بود

ی هادی  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی مخالفت وزير کشور بريتانيا را با تعقيب قضايايران
سليمانپور، به عنوان بسته شدن پرونده انفجار آمپال در بوئنوس آيرس دانسته و نوشته با تبرئه سفير 

  .سابق ايران در آرژانتين سال های تبليغات بی اساس عليه ايران خاتمه می يابد
رگزار  از مراسم افطار دانشجويان دو دانشگاه تهران خبر داده که با حضور فعاالن سياسی بياس نو

  .شده و حاضران در آن خواستار گسترش آزادی ها و دموکراسی شده اند
 -ابراهيم يزدی در ابتدای مراسم دانشگاه بهشتی، آزادی تمام زندانيان سياسیياس نو به نوشته 

عقيدتی اعم از دانشجويان، روزنامه نگاران، رفع توقيف نشريات و اجازه فعاليت آزاد روزنامه ها، لغو 
ستصوابی شورای نگهبان، اصالحات در قوه قضائيه و آزادی احزاب و پايان يافتن فعاليت های نظارت ا

  . فراقانونی برخی نهادها را، از شروط خود برای شرکت در انتخابات دانست
 رجبعلی مزروعی در افظار دانشجويان گفته، مهمترين بحث کشور ، حقوق بشر شرقبه گزارش 

انيوم نيست، بلکه ما بايد بحث غنی سازی حقوق بشر را در دستور مشکل ما غنی سازی اور. است
  .کار خود قرار دهيم
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 در مراسم افطار دانشجويان سخن گفته و تاکيد کرده است  شرققاسم شعله سعدی هم به نوشته
که برخالف نظر محافظه کاران با امضای پروتکل مشکالت حل نمی شود بلکه اولويت بعدی از نظر 

  . ر، تحقق حقوق بشر استکشورهای ديگ
 چند تن از خانواده زندانيان سياسی در مراسم دانشجويان سخن گفته اند و زهره ياس نوبه نوشته 

 سال پيش بحث بر سر اين بود که اگر کسی اسلحه به دست نگرفت، نبايد در ٢٣آقاجری اشاره کرده 
  ی دارند؟مقابلش ايستاد، آيا زندانيان ما غير از بيان عقيده، جرم ديگر

 انتخابهمزمان با نوشته های اصالح طلبان درباره حقوق بشر و لزوم رعايت آن در کشور به نوشته 
يکی از روحانيون محافظه کار تاکيد کرده که در ايران با کسانی که از هر راهی قصد براندازی نظام را 

  .داشته باشد به شدت رفتار خواهد شد
کرمان در مجلس خبرگان رهبری در عزاداری های مشهد با تاکيد بر  خبر داده که نماينده مردم رسالت

اين که براندازی می تواند در قالب سياسی و فرهنگی باشد گفته اگر مخالف قرار است دست به 
  .براندازی بزند با شدت با آن برخورد می کنيم و توی دهان آن می زنيم

 اول شيعيان تاکيد کرده که تحمل مخالف بی احمد خاتمی در مراسم عزاداری در سالگرد شهادت امام
است البته آن حضرت حرکات مخالفان را با هوشياری دنبال و ) ع(ضرر از اخالقيات حکومت حضرت علی 
  .با توطئه، قاطعانه برخورد می کردند

چهار ماه پس از بحث های حقوقی و فقهی که درباره حکم اعدام عامالن قتل های زنجيره ای کرمان به 
ه افتاد به نوشته روزنامه های شنبه ديوان عالی کشور با استناد به اين که متهمان نتوانستند را

  .مهدورالدم بودن مقتوالن را ثابت کنند حکم اعدام آن ها را تائيد کرده است
 در حالی که ديوان عالی کشور در رسيدگی اول حکم اعدام متهمانی را که اعالم ياس نوبه نوشته 

 که تحت تاثر گفته های يک روحانی تندرو به کشتن افراد در کرمان پرداخته بودند لغو کرده داشته بودند
  .بود که با مخالفت حقوقدانان و گروه های مختلف روبرو شد

 آمده است که ديوان عالی کشور اين بار تاکيد کرده که رابطه نامشروع يکی از متهمان ياس نودر خبر 
ن که اظهارات قبلی خود را به قيد قسم انکار کردند از حد شرعی نجات ثابت شد ولی بقيه به دليل آ

  . يافتند
 در مقاله ای با اشاره به انفجاری که در جريان مسابقه تيم های فوتبال ايران و کره شمالی آفتاب يزد

  .رخ داد آن را ترقه های کم خرجی خوانده که هزينه زيادی بر دوش کشور می گذارد
 با اشاره به قتل ها و انفجارهائی که بعد از روی کار آمدن دولت اصالح طلب زدآفتاب ييادداشت 

آن ها هم ترقه هائی در "خاتمی، توسط گروه های تندرو داخل حاکميت به وقوع پيوست، نوشته است 
چنانکه بسيارند ترقه به دست هائی که در زمينه های مختلف سياسی و اجتماعی . دست داشتند
  ."ضای کشور را به هيجان آورندآماده اند تا ف

www.iran-archive.com 
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