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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  نشست دو روزه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا و مذاکره بر سر برنامه اتمي جمهوري اسالمي
  2003 نوامبر 17 –1382 آبان 26ه دوشنب): راديوفردا(ليلي صدر 

وزيران خارجه اتحاديه اروپا، در مذاکرات دو روزه خود، عالوه بر بررسي قانون اساسي اين اتحاديه، بحران 
عراق و روابط با آمريکا، به برنامه اتمي ايران هم مي پردازند که همکارمان، شهرام ميريان، نگاهي به 

  . اين موضوع انداخته است
نشست دو روزه وزيران خارجه اتحاديه اروپا، در حالي در بروکسل بر پاي شده ): کلن(ريان شهرام مي

است که سه روز ديگر، اعضاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، نظر خواهند داد که آيا 
ورد در صورت صدور راي منفي، موضوع م. ايران به خواسته هاي اين موسسه جهاني گردن نهاده و يا نه

اختالف به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع مي شود که در نهايت، اين امکان وجود دارد که تحريم 
در اين ميان اما سه کشور برجسته اتحاديه اروپا، آلمان، . هاي اقتصادي تازه اي عليه ايران اعمال شود

برنامه اتمي ايران، در چهارچوب اين فرانسه و بريتانيا، با ابتکارهاي تازه خود، در نظر دارند که نزاع بر سر 
  .اتحاديه حل و فصل شود و پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشود

يکي از هدف هاي عمده سفر کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا به بروکسل در روز سه شنبه، آن 
د تا بر سر برنامه اتمي ايران است که آمريکا، از يک سو و اتحاديه اروپا، از سوي ديگر، در تالش هستن

تا به حال رسم بر اين بوده که هر گاه موضوع مورد اختالف ميان . به تفاهم مشترکي دست يابند
اين بار اما . اتحاديه اروپا و ايران باال مي گرفت، کمال خرازي، وزير امور خارجه ايران به بروکسل مي آمد

 روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، به موضوع به گونه ديگري است و حجت االسالم حسن
  .جاي وي به مقر اتحاديه اروپا آمده است

روحاني امروز با خاوير سوالنا، رئيس سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا، و کريس پاتن، کميسر 
 با روزنامه سوالنا، پيش از اين ديدار، در مصاحبه اي. روابط خارجي اين اتحاديه ديدار و گفتگو مي کند

فايننشال تايمز، چاپ برلين، تالش هاي اتحاديه اروپا در جهت تشويق ايران به نرمش در برنامه اتمي 
اش را ستود و يادآور شد که اين يک الگويي بود که اين اتحاديه در مورد کشوري به کار بست که در نظر 

 هاي اتحاديه اروپا، در واقع ديدار مقصود خاوير سوالنا از تالش. داشت تبديل به يک قدرت اتمي شود
  .چهار هفته پيش وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا به تهران بود

فايننشال تايمز در ادامه نوشت که اتحاديه اروپا در واقع با اين ابتکار خود، ايران را نيز تهديد کرد که 
يمان بازرگاني و همکاري با آن کشور، به اش نشان ندهد، پ هرگاه آن کشور انعطافي در برنامه اتمي

اتحاديه اروپا، بزرگترين طرف تجاري ايران به حساب مي آيد و به اين خاطر، . امضاء نخواهد رسيد
  . مناسبات با اين اتحاديه اهميتي حياتي براي اقتصاد ايران دارد

و مسئوالن اين اتحاديه در اتحاديه اروپا همواره نسبت به ضايع شدن حقوق بشر در ايران اعتراض کرده 
سفرهاي خود به تهران، بارها رعايت حقوق بشر در ايران را به عنوان يک شرط اصلي براي گسترش 

عالوه بر حقوق بشر، از زماني که نزاع بر سر برنامه . مناسبات اقتصادي خود با تهران متذکر شدند
  .يه اروپا اضافه شده استاتمي ايران باال گرفته، اين مساله نيز به دستور کار اتحاد

کارشناسان مسائل اروپا در اين پيوند مي گويند که هرگاه ايران در راستاي برنامه اتمي خود، شفافيت 
بيشتري نشان دهد و به خواسته هاي اتحاديه اروپا گردن نهد، دورنماي همکاري ها با ايران روشن تر 

  .خواهد شد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  انبار هرويين و مرفين جهان  در ايران درصد 19
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سيد مصطفي سيد . درصد انبار حشيش جهان در ايران است5 درصد انبار هرويين و مرفين و 19: ايسنا

رقم دقيقي در خصوص ترياك در آشور : هاشمي، نماينده مردم مراغه با بيان اين مطلب اظهار داشت
 . درصد انبار ترياك جهان در ايران است30د، اما بيش از وجود ندار

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
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امضاء قطعنامه توسط سه آشور اروپايي عليه آشور گامي در جهت فرستادن پرونده ايران به شوراي 
  امنيت است  
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, امضاء قطعنامه توسط سه آشور آلمان: امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفتعضو آميسيون 

  . تواند گامي در جهت فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت باشد  فرانسه و انگليس عليه آشور مي  
وگو با خبرنگار پارلماني   محسن ترآاشوند نماينده تويسرآان در مجلس شوراي اسالمي در گفت

بايد : ر ايران ،ايلنا ، با اشاره به اينكه ما بايد آامال با تدبير اين بحران را مديريت آنيم، گفتخبرگزاري آا
ما نبايد اين . بپذيريم آه بعضي ها هستند آه بسيار تمايل دارند پرونده ايران به شوراي امنيت برود

  .موضوع را ناديده بگيريم و بدون توجه به آن رفتارمان را تنظيم آنيم
هاي آمريكا و انگليس   اين طبيعي است زيرا آشورهاي اروپايي تا حدودي تحت تاثير سياست: فزودوي ا

هستند و ما شاهد بوديم در قضيه عراق آه اظهار نظري بر خالف ميل آمريكا انجام دادند، همواره دنبال 
  .اي نظر آمريكا را جلب آنند  اين بودند آه به گونه

اي از   اراده: ربه تهاجم به عراق عمال سازمان ملل آنار گذاشته شد گفت وي با اشاره به اينكه در تج
طرف آمريكا و اسرائيل براي بردن پرونده ايران به شوراي امنيت وجود دارد و اپوزيسيون خارج از آشور 
 نيز ابتدا اميدوار بودند پروتكل امضاء نشود و سرنوشت ايران را به شوراي امنيت برود آه متاسفانه با

  .گروهي در داخل از آشور همراه شدند؛ لذا بايد آامال با تدبير با اين بحران برخورد آرد
سياست جمهوري اسالمي ايران بايد مبني بر پذيرش الحاقيه و رفتاري آه به رفع : ترآاشوند گفت

 نگراني آژانس بيانجامد و در داخل رفع شكاف بين حاآميت و ملت و همچنين ديپلماسي فعال وزارت
تواند گام موثري در جهت رفع نگراني شوراي احكام و طي آردن پروسه   خارجه و انرژي اتمي مي

  .پيوستن به الحاقيه و جلوگيري از رفتن پرونده به شوراي امنيت باشد
به نظر مي رسد در شرايط فعلي آه هر : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت

ي در روابط خارجي داشته باشد هيچ قدرتي مانند ملت نمي تواند آم اتفاق داخلي مي تواند تاثير
  .هزينه، مستمر و دائمي براي نظام ما وجود داشته باشد

هر رفتاري آه در جهت تضعيف حضور مردم باشد، رفتاري غير از مصلحت انقالب و آشور : وي تصريح آرد
  پايان پيام. است

  
  طلبان بازخواهد شد اي حقوق مردم بپردازد، راه بر خشونتاگر مجلس نتواند به استيف:سعيد حجاريان
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هايي آه پيش از انتخابات داده است، جامه عمل بپوشاند و  انتخاب شونده مكلف است به وعده

  .هاي تقنين موازي است مهمترين تكليف آنان تحري قوه تقنين براي ممانعت از ايجاد جريان
وگو با خبرنگار سياسي  يد حجاريان، عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي در گفتسع

معرفي (هاي پيرامون انتخابات  ، با اشاره به اينكه معموال بحث)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آغاز يكي دو ماه پيش از آن) …هاي سياسي و حزبي و هاي انتخاباتي، رقابت آانديداها، ارائه ليست

ها برخالف گذشته   بار درباره انتخابات مجلس هفتم اين بحث  از اينكه اين شود، با اظهار شگفتي مي
اين آار به نظرم غير عادي است، به ياد ندارم چنين چيزي در « : خيلي زودتر مطرح شده است، گفت

  ».ادوار گذشته روي داده باشد
رسد برخي از بيم اينكه مبادا تنور انتخابات سرد  نظر ميبه « : وي در تشريح علل اين موضوع توضيح داد

  ».پردازند وگو درباره آن به دميدن در اين آوره مي باشد، از هم اآنون با بحث و گفت
به اعتقاد وي، ترس از حضور پياپي آميسارياي مختلف در ايران نيز از جمله عواملي است آه به اين امر 

آنون نمايندگاني از آميسارياي حقوق بشر و آزادي بيان، آژانس به ويژه آنكه تا. زده است دامن 
اند و هر بار حضور آنان در ايران، به منزله تبيين و تعيين  المللي انرژي اتمي نيز به ايران آمده بين

المللي است آه هر نوع عملكردي برخالف آن نيز منجر به اقداماتي بر  هاي بين استانداردها و شاخص
المللي انتخابات به  بنابراين بهتر است با گرم آردن تنور انتخابات از حضور ناظران بين. د شدعليه ما خواه

ها با شرايط انتخابات ما  جا آه استانداردهاي مد نظر آن ايران جلوگيري شود، زيرا در غير اين صورت، از آن
ت، سراپاي انتخابات ما منطبق نيس..) چه از نظر نظارت استصوابي، شمارش آراء، چگونگي راي گيري،(

  .زير سوال خواهد رفت
در صورت زير سوال رفتن روند انتخابات ما، مجلسي آه شكل خواهد گرفت از نظر آنان « : حجاريان افزود

همين امر نيز در نهايت در روابط . نامشروع بوده و مصوبات آن نيز غير قانوني محسوب خواهد شد
  ».ثيري نامطلوب برجاي خواهد گذاشتالملل، تا دوجانبه ايران و جهان بين

در صورت برگزاري انتخاباتي آزاد و عادالنه، ما “عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت با بيان اينكه 
ما قبال هم . آن را آه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است« : ، افزود”هراسي نخواهيم داشت

  ».گفته بوديم آه بگذاريد مردم بر همه چيز نظارت آنند
ها باز است، هر  وي با اشاره به اينكه به تازگي يكي از مقامات قضايي اعالم آرده تمامي درهاي زندان

شود آه برخي  اين اظهار نظر در شرايطي ابراز مي« : تواند بازديد آند، يادآور شد خواهد مي آس مي
ان مجلس از بازديد از زندان وآال امكان مالقات با موآلين خود را ندارند و خبرنگاران داخلي و نمايندگ

اي نطنز بازديد آند ولي اساتيد دانشگاه خودمان  تواند از نيروگاه هسته البرادعي مي. محرومند
  ».توانند چنين آنند نمي
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هاي  توانيم از نظارت هاي آزاد داخلي مي اين در حالي است آه ما با نظارت« : حجاريان تاآيد آرد
  ».حاسبوا قبل ان تحاسبوا. د و وضعيت خودمان را محاسبه آنيمخارجي جلوگيري و خودمان عملكر

اين عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت با اعتقاد بر اينكه فضاي واقعي و مطلوب انتخابات، در برگيرنده 
در مبحث انتخاب آنندگان در « : شرايط انتخاب آنندگان و انتخاب شوندگان است، اظهار عقيده آرد

رو نبايد مردم را  از اين. داشت آه انتخاب آنندگان حق دارند راي دهند و نه تكليفدرجه اول بايد توجه 
  ».مكلف به شرآت در انتخابات دانست

اين آارشناس علوم سياسي با اظهار نظري مبني بر اينكه تكليف از آلفت به معني سختي، سنگيني 
 مثل اعمال واجب آفايي است؛ مثل تكليف هم« : آيد، ادامه داد  گران است مي و چيزي آه براي انسان

اهللا شيرين است و براي ديگران  اي آه بر زمين افتاده است يا نماز صبح آه براي اولياء  دفن آردن مرده
در حالي آه حق به معني دريافت حقوق حقه، همچون دريافت حقوق سر برج يا . آار سختي است

بندند ولي از دفن  ردم براي دريافت يارانه صف ميهمچنان آه م. ارائه يارانه به هر شهروند شيرين است
  ».البته نبايد فراموش آرد آه حق قابل تفويض، اسقاط و انتقال است. آنند ميت فرار مي

اش را برگزيند تا بعدها حامي  اش نماينده حجاريان با تاآيد بر اينكه انتخاب آننده حق دارد مطابق سليقه
د انتخابات آزاد و عادالنه را احساس آنند و اطمينان يابند آه از حق مردم باي« : ها باشد، گفت حقوق آن

  ».آند گيرد و دايره انتخابشان را محدود نمي انتخاب برخوردارند و آسي ديگر جاي آنان تصميم نمي
مثال اگر آن را يك هفته بعد به صندوق « : حجاريان با بيان اينكه آارت راي همانند آاالست، ادامه داد

مانند (گردد  شود و قيمت آن مشخص مي ند، در عرض يك هفته بازار داد و ستد اين آاال فراهم ميبينداز
  ». درصد نيز برسد80 - 70و آن گاه شايد مشارآت به باالي ) آوپن

وي در باب حقوق انتخاب شوندگان يادآور شد آه آنان، هم از حق و هم از وظيفه و تكليف به واسطه 
زيرا انتخاب . البته تكليف آنان از حقوقشان بيشتر است. اند، برخوردارند رفتهمسووليتي آه برعهده گ

هايي آه پيش از انتخابات داده است، جامه عمل بپوشاند و مهمترين  شونده مكلف است به وعده
  .هاي تقنين موازي تكليف آنان تحري قوه تقنين است براي ممانعت از ايجاد جريان

اين در حالي « : ، خاطرنشان آرد)ايسنا(با خبرگزاري دانشجويان ايرانوگوي خود  وي در ادامه گفت
شوند و توان  آاران مواجه مي گذاري از سوي محافظه قانون» پاس باي«است آه نمايندگان مجلس با 

مضاف بر اينكه از حق نظارت، تحقيق و تفحص و ارائه طرح نيز . دفاع از حقوق موآلينشان را ندارند
  ».شود اتشان دائما با سد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام روبرو ميمحرومند و مصوب

در چنين شرايطي مردم، يا نمايندگان را « : حجاريان همين امر را سبب دلسردي مردم خواند و افزود
خوردار خوانند و يا تصور خواهند آرد آه نمايندگان از توان الزم بر دانند، يا ساختار را ناسالم مي ناتوان مي

هايشان به نتيجه نرسيده و يا اينكه ارتباط  اند و از اين رو تالش دهي قوي نداشته بوده ولي سازمان
وثيقي ميان مردم با نمايندگانشان وجود نداشته آه اين هم به علت حضور آمرنگ احزاب به عنوان 

  ».ها باشند  فراآسيون براي اي قوي اند پشتوانه واسطين ميان مردم و نمايندگان است آه نتوانسته
به اعتقاد وي قطع اميد مردم از نمايندگانشان در مجلس، به اعتراض، نافرماني مدني، رفتارهاي غير 

به عبارت ديگر اگر مجلس نتواند به استيفاي حقوق مردم بپردازد، راه . خواهد انجاميد... آميز و مسالمت
  .طلبان گشوده خواهد شد بر خشونت

ها و  مردم در استان« : ي خود نسبت به حضور مردم در انتخابات، تصريح آردحجاريان در ارزياب
هاي قومي و هويتي، در انتخابات شرآت خوبي خواهند آرد ولي  هاي آوچك به علت انگيزه شهرستان

البته نبايد . هاي راي وجود دارد در شهرهاي بزرگ همچنان مشكالتي براي حضور مردم پاي صندوق
شهرها به تدريج به شهرهاي آوچك  گر موانع حضور مردم رفع نشوند، وضعيت آالنفراموش آرد آه ا

همچنان . زنند تسري خواهد يافت؛ مضاف بر اينكه شهرهاي بزرگ همواره سرنوشت آشور را رقم مي
  ».بود... آه انقالب هم محصول تحول در شهرهاي بزرگ مثل تهران، اصفهان، تبريز و 

ه در استانداردهاي جهاني سطح سواد، درآمد و گستردگي ارتباطات با حجاريان با اشاره به اينك
اينكه در ايران اين نسبت معكوس « : مشارآت مردم در انتخابات نسبت مستقيم دارد، خاطرنشان آرد

  ».است، خالف قاعده است و بايد ناشي از آن باشد آه در روال برگزاري انتخابات مشكالتي وجود دارد
ر سياسي فرصت باقي مانده تا انتخابات را براي رفع اين مشكالت آافي ندانست و اين آارشناس امو
تراپي از داخل يا  نوعي شوك(العاده روي دهد  تنها در صورتي آه يك اتفاق خارق« : ابراز عقيده آرد

  ».توان تضمين آرد حضور گسترده مردم در انتخابات را مي) خارج
هاي خارجي باشد، چون گزارش  تواند در زمره شوك ي نميالملل فشارهاي بين« : وي ادامه داد

المللي انرژي اتمي  آميسارياهاي بازديد آننده از ايران به زودي منتشر نخواهد شد و در مورد آژانس بين
  ».هم آه مهمترين آنهاست تا ژانويه فرصت داريم

 سال سردادن شعار 6پس از “عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
: ، گفت”شود توسعه سياسي، آيا انتظار يك حادثه غير مترقبه را داشتن، نوعي شكست محسوب نمي

برآناري يك حزب و روي . چون سياست همچون روال عادي زندگي ماست. نه، اين طور نيست« 
در فضايي ناممكن و ايم آه  آارآمدن يك حزب ديگر همانند روال يكنواخت زندگي است؛ ما هم عادت آرده

  ».در آرزوي معجزه زندگي آنيم
. زدايي شود اساسا توسعه سياسي به دنبال آن است آه از فضاي جامعه سياست« : حجاريان افزود

  ».هاي زندگي معطوف شود به اين معني آه افكار مردم، آمتر متوجه قدرت باشد و به ديگر عرصه
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ه زندگي مردم از جمله محصوالت توسعه سياسي است، زدايي از عرص وي با اعتقاد بر اينكه سياست
هر گاه ايران از ليد خبرهاي دنيا خارج شد، به منزله آن است آه به اين مهم دست « : تاآيد آرد

اي خاص  اي چون آلمان و اتريش، سياست دغدغه عده همچنان آه در آشورهاي توسعه يافته. ايم يافته
هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و  عرصه(اي ديگر زندگي ه است و ذهن مردم از سياست به عرصه

آنند  ولي در ايران مردم حتي در تاآسي و صف نانوايي هم بحث سياسي مي. معطوف شده است...) 
  ».و نگران مسائل سياسي هستند

تر  يافتگي سياسي، پس از دوم خرداد سياست عمومي رغم اين وجه از توسعه حجاريان از اينكه علي
  .است، آن را ناشي از نوعي ناهنجاري سياسي دانست شده 

هاي سياسي براي  اعتمادي مردم به اليت از نگاه وي اگرچه بخشي از علل تشكيل اين ناهنجاري، بي
تحقق مطالباتشان است؛ ولي مهمتر آن است آه مردم در جوامع توسعه نيافته، في نفسه به دنبال 

توان از طريق آن به   تنها نردبان ترقي است آه مي-نظير ايران اي   در جامعه-قدرت هستند؛ زيرا قدرت 
  .ثروت، مقام، معرفت و منزلت دست يافت

 انتهاي پيام
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  وزارت اطالعات در ارائه اطالعات به آميسيون اصل نود براي تهيه گزارش : انصاري راد

  آند    محتاطانه عمل مي, دوم پرونده زهرا آاظمي
  2003 نوامبر 17 –1382 آبان 26دوشنبه 

پرسنل : رئيس آميسيون ويژه بررسي عملكرد دادگستري و دادستاني عمومي و انقالب تهران گفت
وزارت اطالعات در ارائه اطالعات و گزارش هاي الزم به آميسيون اصل نود مجلس براي روند تهيه 

  . محتاطانه عمل مي آنند, گزارش دوم اين آميسيون در خصوص پرونده زهرا آاظمي
وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران   حسين انصاري راد رئيس آميسيون اصل نود مجلس در گفت

،ايلنا ، احتياط وزارت اطالعات در ارائه گزارش به اين آميسيون را به دليل عدم تمايل اين وزارتخانه براي 
  .ايجاد درگيري و چالش با قوه قضاييه دانست

بر اين اساس در جلسه اي آه براي ادامه تحقيقات آارشناسان آميسيون : نماينده نيشابور تصريح آرد 
اصل نود در خصوص گزارش دوم مربوط به پرونده زهرا آاظمي تشكيل شده بود، مسئوالن وزارت 

  .هيچ اطالعات جديدي نسبت به موارد قبلي در اختيار ما قرار ندادند, اطالعات 
ن اينكه به نظر مي رسد درگيري با قوه قضاييه براي مسئوالن وزارت اطالعات مطلوب نيست وي با بيا

ولي قوه قضاييه به هر دليلي فعال با آنها درگير است و برخي از پرسنل وزارت اطالعات را در : گفت 
  .جريان قتل زهرا آاظمي متهم شناخته و آيفرخواست آنها را نيز تهيه آرده است

حتي زمينه محكوميت برخي از پرسنل وزارت اطالعات در جريان قتل زهرا آاظمي از : گفت انصاري راد 
  .سوي مسئوالن قوه قضاييه در حال فراهم شدن است

اما مسئوالن وزارت اطالعات در عين حال آه اعالم آردند از خود دفاع مي آنند، ترجيح دادند : وي افزود 
  .ن ارائه نكننددفاع همه جانبه خود را فعال به آميسيو
مسئوالن قوه قضاييه به ما اعالم آردند آميته اي آه از سوي : رئيس آميسيون اصل نود مجلس گفت 

رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده زهرا آاظمي تشكيل شده بود تاآنون جلسات زيادي با آنها 
  .داشته است 

وني محل حقيقي براي اين آميته نمي البته آارشناسان آميسيون اصل نود از نظر قان: وي گفت 
  .شناسند 

آميسيون اصل نود قطعا مراحل تحقيقات را براي تهيه گزارش دوم در دستور آار : انصاري راد تصريح آرد 
دارد و اگر چه در جلسه قبلي مسئوالن زندان و قوه قضاييه عليرغم دعوت حضور نداشتند اين آميسيون 

ه پرونده زهرا آاظمي و تهيه گزارش دوم را به طور جدي پيگيري براساس اطالعات موجود رسيدگي ب
  .مي آند

آيفر خواستي آه عليه متهم به قتل زهرا آاظمي در وزارت اطالعات از سوي قوه قضاييه : وي گفت 
  .صادر شده يكي از موضوعات رسيدگي به اين پرونده است 

واست صادر خواهد شد نيز، در راستاي حكمي آه براساس اين آيفرخ: نماينده نيشابور تصريح آرد 
رسيدگي قبلي اين آميسيون طبعا مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا روشن شود آه حكم صادر شده 

  .براساس آدام مستندات صورت گرفته است 
مجموعه فعل و انفعاالت در رابطه با پرونده زهرا آاظمي در آن حدي آه عمال قابل : انصاري راد تاآيد آرد

  .ار نباشد از جانب آميسيون اصل نود قابل پيگيري و رسيدگي استاستت
: رئيس آميسيون ويژه بررسي عملكرد دادگستري و دادستاني عمومي و انقالب تهران در پايان گفت

مستندات الزم درخصوص عدم هماهنگي و همكاري قوه قضائيه در مورد پرونده زهرا آاظمي از جانب 
  پايان پيام . گيرد  آميسيون ويژه قرار مي در اختيار 90آميسيون اصل 

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  ابراز نگراني پدر احمد باطبي از وضعيت و مكان نگهداري فرزندش  
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وري و رئيس مجلس تقاضاي مالقات براي پيگيري وضعيت فرزندم به رياست جمه: پدر احمد باطبي گفت

  .اند  داده شده است آه تاآنون موافقت نكرده
 بازداشت و به زندان محكوم 1378احمد باطبي از جمله دانشجوياني است آه پس از حوادث تير ماه 

دو هفته پيش به او براي چند روز مرخصي داده شد اما پيش از پايان زمان مرخصي، ابتدا " حدودا. شد
باطبي منتشر و پس از چند روز توسط پدر او اعالم شد آه فرزندش بازداشت خبر ناپديد شدن احمد 

  .شده است
بعد از گفت و گوي تلفني آه : پدر احمد باطبي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت

  .شنبه با پسرم داشتم ديگر هيچ اطالعي از وضعيت وي نداريم  روز پنج
ديگر از قوه قضائيه نااميد : راز نگراني از وضعيت و مكان نگهداري پسرش گفتپدر احمد باطبي با اب

  .اند  ام و اتهام پسرم و علت بازداشت او را عنوان نكرده  شده
  .احمد باطبي احتماًال در حفاظت اطالعات قوه قضائيه بازداشت است: وي افزود

القات به من اختصاص دهند تا بتوانم از اميدوارم رئيس جمهوري وقتي را براي م: پدر احمد باطبي گفت
  پايان پيام. طريق مراجع داخل آشور پيگير قضايا باشم

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  مذاکرات دکتر حسن روحاني با مقامات اتحاديه اروپا پايان يافت  
  2003 نوامبر 17 –1382 آبان 26دوشنبه 

شورمان که همزمان با نشست ماهانه وزراي خارجه حسن روحاني ، دبير شوراي عالي امنيت ملي ک
اتحاديه اروپا براي گفتگو با مقامات اين اتحاديه به بلژيک سفر کرده است صبح فردا بروکسل را به مقصد 

  .  تهران ترک خواهد کرد 
 گفتگوهاي دکتر حسن روحاني در بروکسل با به گزارش خبرگزاري مهر، اخبار منتشر شده  ازمالقاتها و

مقامات اتحاديه اروپا درآستانه نشست حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي فعاليتهاي 
هسته اي ايران بيانگر اعتماد متقابل ايران و اروپا به پايبندي طرف مقابل نسبت به تعهدات اعالم شده 

ضو ذي نفوذ شوراي حکام برضرورت ترديد در پايبندي ايران به است ،  اين درحالي است که آمريکا ع
تعهداتش تاکيد دارد و خواستار خروج روند رسيدگي به پرونده هسته اي ايران از حوزه فني آژانس و 

  . ارجاع آن به حوزه سياسي و شوراي امنيت است
 و امنيتي اين اتحاديه در خاوير سوالنا، دبيرآل شوراي وزيران اتحاديه اروپا و مسئول سياست خارجي

 اي ايران را بسيار هوشمندانه توصيف  و حمايت   هاي اخير هسته ديدار با حسن روحاني ، با  سياست
 هاي  وي بيانيه تهران را آغاز همكاري. آليه اعضاي وزيران اتحاديه اروپا از بيانيه تهران را اعالم نمود

سوالنا پس از اين ديدار تاکيد کرد  ايران در خصوص . ف کرد جديد و مهم بين ايران و اتحاديه اروپا توصي
ي جاري شوراي  اش نبايد در نشست هفته اش صادقانه عمل آرده است و پرونده يي هاي هسته برنامه

  . هاي احتمالي به شوراي امنيت ارجاع داده شود حكام براي اعمال تحريم
ر با مقامات اتحاديه اروپا ازجمله کريس پاتن دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان نيزپس از ديدا

کميسر کميته روابط خارجي اتحاديه اروپا ، وزراي امور خارجه ايتاليا ، فرانسه ، انگليس ويک مقام بلند 
پايه آلماني در حاشيه نشست ماهانه اتحاديه اروپا، موافقت ايران و اروپا در اجراي بيانيه تهران را آغاز 

المللي بين دو طرف دانست  و  يي و بين هاي مهم دو جانبه، منطقه  ز شروع همكاري بناي اعتماد و آغا
يي ايران به  آميز هسته ي صلح درجمع خبرنگاران گفت هيچ توجيهي و هيچ دليلي وجود ندارد آه برنامه
  . اي نداريم شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود ، بنابراين ما هيچ نگراني

ير امور خارجه آمريکا براي گفتگو درباره اختالف واشنگتن با اتحاديه اروپا درخصوص نحوه کالين پاول وز
  . رويارويي با پرونده  هسته اي ايران فردا ، سه شنبه در بروکسل خواهد بود 

اين درحالي است که البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي نظرش را درباره ارجاع پرونده 
ران به شوراي امنيت درگفتگو با هفته نامه تايم آمريکا با تاکيد بر اينکه پاسخ همه هسته اي اي

وظيفه اصلي شوراي امنيت حصول اطمينان د رخصوص پيروي : سوالهايش را از ايران گرفته است گفت
از قوانين پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي است و در حال حاضر مي بينيم که ايران از اين 

  . ن پيروي مي کند قواني
 کشور اروپايي درتهران ، مقامات انگليس ، فرانسه و آلمان 3گفتني است بنا بر بيانيه مشترک ايران و 

( متعهد شدند درصورت تائيد اجراي کامل تصميمات ايران توسط مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
شرايطي را فراهم  ) 93 + 2پذيرش پروتکل مبني بر همکاري با آژآنس ، تعليق غني سازي اورانيوم و 

  . کنند که وضعيت ايران درشوراي حکام حل و فصل شود 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آند     هزار نظامي به عراق اعزام مي3سئول 
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ي قبل از نشست وزراي دفاع آمريكا و آره جنوبي خاطرنشان آرد مشاور امنيتي رئيس جمهور آرة جنوب

  .آه دولتش تصميم به اعزام سه هزار سرباز به عراق گرفته است
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، رايونگ يل قبل از آغاز نشست وزراي دفاع دو آشور طي بيانيه اي 

ورد اعزام نيروهاي نظامي خود تصميم خود را در مقابل خبرنگاران اعالم آرد آه دولت آرة جنوبي در م
  .گرفته است و به نظر مي رسد آه واشنگتن نيز آن را بپذيرد

به گزارش خبرگزاري اروپا وي در پاسخ به اين سوال آه آيا چنين بيانيه اي به معناي آن است آه شرايط 
مام بررسي ها و تصريح آرد آه ت, اعزام نيروهاي نظامي آره جنوبي به عراق مشخص شده است

  پايان پيام. گفتگوها متعاقبا انجام خواهد شد
  

  ديدار رئيس شورای حکومتی عراق با خاتمی
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جالل طالبانی، رئيس شورای حکومتی عراق که در صدر هيأتی بلندپايه وارد تهران شده است، با محمد 
  .ن و کمال خرازی وزير خارجه اين کشور ديدار و گفت و گو کردخاتمی، رئيس جمهور ايرا

آقای خاتمی در ديدار با رئيس شورای حکومتی عراق بار ديگر بر تأييد اين شورا از سوی ايران تأکيد و 
ابراز اميدواری کرد که اظهارات مقامهای آمريکايی در مورد تحويل سريعتر اداره امور عراق به مردم اين 

  .ستی واقعی باشدکشور، سيا
آقای طالبانی نيز در اين ديدار با اشاره به نقش ايران در بازسازی عراق، اقدامات شورای حکومتی عراق 

  .در جهت بازسازی زيارتگاههای شيعيان در عراق را يادآور شد
وی پيش از ديدار خود با آقای خاتمی طی گفت و گوهايی با کمال خرازی، وزير امورخارجه ايران به 
امکانات موجود برای سرمايه گذاری ايران در بخشهای راه آهن، انرژی، بازرگانی و بانکداری عراق و 

  .تبادل گردشگر و زائر ميان دو کشور پرداخته بود
از هنگام سقوط حکومت صدام حسين در عراق اين نخستين بار است که آقای طالبانی به صورت 

  .رسمی از ايران ديدار می کند
 ده عضو شورای حکومتی عراق در اين سفر آقای طالبانی را همراهی می کنند و او هدف هفت وزير و

از اين سفر را دستيابی به توافقهای مهم در زمينه های سياسی، اقتصادی و امنيتی با دولت ايران 
  .اعالم کرده است

عده داد که کشورش وزيرامورخارجه ايران در نشستی که در مادريد در مورد بازسازی عراق برگزار شد و
حدود سيصد ميليون دالر به عراق کمک خواهد کرد و تأمين گاز و برق اين کشور را به عهده خواهد 

  .گرفت و تسهيالتی فراهم خواهد آورد تا عراقيها بتوانند نفت خود را از طريق ايران صادر کنند
يستها از طريق خاک ايران وارد در زمينه امنيتی نيز جالل طالبانی چندی پيش ادعا کرده بود که ترور

  .عراق می شوند و از دولت ايران خواسته بود کنترل بيشتری بر مرزهای خود داشته باشد
  .دولت ايران تمايل زيادی به گسترش روابط خود با حکومت جديد عراق دارد

از به اعضای شورای حکومتی عراق به انتخاب آمريکا تعيين شده اند و در حالی که دولتهای عربی 
رسميت شناختن آن سر باز زده اند، دولت ايران از جمله نخستين دولتهايی بود که اين شورا را به 

  .رسميت شناخت
آقای طالبانی پس از ورود به فرودگاه مهرآباد تهران در جمه خبرنگاران از دولت ايران سپاسگذاری کرد و 

  ".نمی توانيم اين لطف ايران را ناديده بگيريمايران در تمام سختيها ما را ياری داده است و ما : "گفت
عالوه بر وزيران خارجه، نفت، بازرگانی، ترابری، صنايع، نيرو و دارايی عراق و چند عضو شورای حکومتی 
اين کشور، نمايندگانی از حزب کمونيست و همچنين مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که مهمترين 

  .قای طالبانی را در سفر به ايران همراهی می کنندگروه سياسی اسالمگرای عراق است آ
 

   در عراق آغاز شد  2عمليات توفان پيچكي 
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گزارشهاي رسيده از بغداد، پايتخت عراق، حاآي است آه صداي چند انفجار در اين شهر شنيده شده 
  .است

ظامي آمريكا در عين حال گفته است آه نيروهاي نظامي يك منبع ن, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .عليه دشمن از آتش توپخانه استفاده آرده اند" عمليات چكش آهنين"نيز در ) لشكر يكم زرهي(آمريكا 

ارتش آمريكا از بكارگيري سالح جديدي براي در هم شكستن مقاومت عليه , به گزارش بي بي سي
  . استنيروهاي خود در اين آشور خبر داده

سرهنگ دوم بيل مك دونالد، يكي از فرماندهان ارتش آمريكا در عراق از شليك يك فروند موشك هدايت 
شونده ماهواره اي به سوي يكي از اردوگاههاي آموزش نظامي پيشين ارتش عراق در بيست و پنج 

  .آيلومتري شمال شهر آرآوك خبر داد
مياني پيشين عراق آه تأمين منابع مالي حمله به به گفته سرهنگ مك دونالد، تعدادي از مقامهاي 

نيروهاي آمريكايي در عراق را به عهده دارند در اين اردوگاه مستقر بوده اند اما وي جزئياتي از تلفات 
  .ناشي از اين حمله ارائه نداد
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ه وي مي گويد از هنگام پايان جنگ در عراق تاآنون، اين نخستين بار است آه از موشك هدايت شوند
  .اي ماهواره اي در اين آشور استفاده مي شود

" 2توفان پيچكي "استفاده از موشك هدايت شونده ماهواره اي به نشانه آغاز عملياتي موسوم به 
است آه لشكر چهارم پياده نظام آمريكا در مناطق مرآزي و شمالي عراق با محوريت تكريت آغاز آرده 

  .است
  .ريكا از اين پس جنبه تهاجمي بيشتري در عراق به خود مي گيردسرهنگ مك دونالد مي گويد ارتش آم

  .پايان پيام
 

  حمله به حاميان صدام توسط نيروهای آمريکايی
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ارتش آمريکا اعالم کرده است با تشديد فشار بر شورشيان عراقی، نيروهای آمريکايی در اين کشور 
  .ش حامی مظنون صدام حسين را به قتل رسانده انددست کم ش

 نفر ديگر را در 21را کشته و " وفادار رژيم سابق"سخنگوی ارتش آمريکا گفت سربازان آمريکايی شش 
  .حوادث جداگانه در شمال مرکزی بغداد دستگير کرده اند

خود را به نمايش نيروهای آمريکايی همچنين رژه ای نظامی در زادگاه صدام حسين، تکريت، توان 
  .گذاشتند

  .در ساير حوادث، دو سرباز آمريکا کشته و دو نفر نيز در حمالت جداگانه زخمی شدند
 کيلومتری 70سخنگوی ارتش آمريکا گفت دو سرباز آمريکايی در حمالتی در نزديکی شهر بالد، در حدود 

  .شمال بغداد کشته شدند
 شب گذشته به حمالت گسترده ای در اطراف تکريت اين درحالی است که نيروهای آمريکايی در طول

  .دست زدند
 نوامبر همچنين با پشتيبانی وسايل نقليه زرهی و 17سربازان اين کشور در ساعات اوليه روز دوشنبه 

  .هليکوپتر در يکی از محالت بغداد دست به عمليات زدند
 عراق درحال اتخاذ آنچه خود رويکردی فرماندهان آمريکايی در واکنش به تلفات روزافزون نيروهای خود در

  .می خوانند هستند" جسورانه تر"
جرج بوش، رئيس جمهوری آمريکا نيز گفت که نيروهای اين کشور به منظور تطبيق با تاکتيک های 

  .شيوه های نظامی خود را تغيير می دهند" دشمن"
 روز دوشنبه شاهد لرزش زمين شاهدان عينی در نزديکی تکريت گفتند اين ناحيه در ساعات اوليه صبح
  .و در پی آن زبانه کشيدن شعله های آتش به سوی آسمان شب بود

نيروهای آمريکايی مواضعی را که تصور می کردند شورشيان از آنجا به پايگاه نيروهای آمريکايی در 
  .تکريت خمپاره يا موشک انداخته اند، موشک باران کردند

بود که شورشيان را در شمال ) Operation Ivy Cyclone II" (2اد عمليات گردب"اين حمالت بخشی از 
  .مرکزی عراق هدف قرار داده است

 نيروی ائتالفی در جريان برخورد دو هليکوپتر آمريکايی در شهر شمالی 17اين عمليات پس از مرگ 
دف آتشبار بنابه گزارش ها پيش از حادثه يکی از دو هليکوپتر ه. موصل در روز شنبه انجام می شود

  .زمينی قرار گرفته بود
نيروهای آمريکايی همچنين در عملياتی هفت ساعته برای يافتن سالح و چريک های عراقی، در محله 

 خانه پرداختند که خشم ساکنان محل را 450متمول سنی نشين اعظميه بغداد به جستجوی 
  .برافروخت

ی تلفات فزاينده در ميان نيروهای ائتالفی و انهدام به گفته پيتر بايلز خبرنگار بی بی سی در بغداد، در پ
پنج هليکوپتر طی مدت تنها بيش از سه هفته، نيروهای آمريکايی به وضوح تاکتيکی تهاجمی را در 

  .پيش گرفته اند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان26روزنامه های تهران 
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روزنامه های دوشنبه تهران که پس از پايان روزهای عزاداری ماه رمضان منتشر شده اند در عنوان های 
صفحه اول خود از مراسم عزاداری شهادت امام اول شيعيان خبر داده اند که به نوشته روزنامه کيهان 

  .امسال در آن جوانان سهم و جلوه بيشتری داشته اند
ر خبر خود درباره حضور جوانان در مراسم عزاداری نيمه سوم ماه رمضان عکسی از چند  در کناکيهان

  .دختر و پسر جوان را چاپ کرده که در حال عزاداری هستند
ورود اعضای شورای مديريت انتقالی عراق به تهران در روزنامه های دوشنبه انعکاس محدودی دارد و 

  .ی درباره آن اکتفا کرده اندروزنامه های مختلف به انعکاس خبر کوتاه
 در خبری کوتاه نوشته آاردار ايران در عراق در ديدار با عدنان پاچه چی عضو هيئت رييسه کيهان

شورای حكومتی اين آشور، سفر هيئت عراقی را نقطه عطفی در روابط تهران و بغداد خواند و بر لزوم 
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نی به عراق در زندان های آن کشور به سر می رسيدگی به وضعيت ايرانيانی آه به اتهام ورود غيرقانو
  .برند تأآيد آرد

روزنامه های تهران در عنوان های بزرگ صفحه اول خود گزارش های پيرامون انفجار در ترکيه را منعکس 
 در عنوان اصلی خود آن حادثه را کار صهيويست ها دانسته روزنامه های کيهانکرده اند و در حالی که 

  .ای خود از اين که ابعاد تروريسم گسترش می يابد ابراز نگرانی کرده اندديگر در تحليل ه
سه روز مانده به برگزاری جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که در آن فعاليت های 

هسته ای ايران مطرح خواهد شد روزنامه های تهران از زبان وزير خارجه و نماينده ايران در آژانس بين 
  . ابراز اميدواری کرده اند که آمريکا نتواند قطعنامه عليه ايران را به تصويب شورای حکام برساندالمللی
 در گزارشی که به مناسبت سفر دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به بلژيک برای ادامه انتخاب

ژانس بين المللی مذاکراتش با مقامات اتحاديه اروپا نوشته شده به بحث درباره آينده روابط ايران و آ
  .انرژی هسته ای پرداخته و احتمال های مختلف را به بحث کشيده است

 در گزارشی درباره سفر وزير خارجه ايران به ژاپن از قول کمال خرازی نوشته اين روزها در سطح شرق
آارشناسان عالي رتبه با آشورهای مختلف اروپايی در تماس هستيم و اميدواريم جلسه شورای حکام 

  . نوامبر به خوبی برگزارشود20در 
 اعتمادرييس ديپلماسی ايران در پاسخ به اين سئوال که آيا می توان به تعهد آشورهای اروپايی 

آنها در مورد اين موضوع آبرو گذاشته اند و در سفر خود به ايران تعهد آرده اند و يكی از : داشت، گفت
  .سته ای ايران درچارچوب آژانس حل وفصل شودبندهای تعهد آنها اين بوده آه مسايل انرژی ه

 نوشته وزير امور خارجه ايران که در همان روزی در توکيو بود که وزير دفاع آمريکا هم به آن کشور شرق
سفر کرده بود اين همزمانی را آامال اتفاقی بود و گفته ايشان برای آار ديگری به ژاپن سفر آردند و 

  .سفر ما برای آار ديگری بود
   تهران  بيانيه  بـر پـای  روحـانی  حسن  با دست  ايران  حاآميت  از سوی  آه  نوشته امضايياعتماد
 خوشايند تندروهای   چندان توانست  نمی   آن  در پی های  فصل  داد آه  را پايان ، داستانی نشست

  .اسرائيلی و آمريکائی باشد
   امـا الزم  ديرهنگام  با اقـدام  ايران  هسته ای ونــده پــراعتمادبه نظر ساسان آقائی نويسنده گزارش 

 اما آمريکائی ها دنبال بهانه دوم می گردند تا موضوع ايران را به شورای   يافت  خـوش  پايانی حاآميت
  .امنيت سازمان ملل بکشانند و آن بهانه نقص حقوق بشر در ايران است

 بشر بر   حقوق  اظهار نظر کرده که نقصاعتماد نوشته هرميداس باوند کارشناس مسائل بين المللی به
   از سوی  حتی  جانبه  فشار همه  شود تا آشور تحت تواند سبب  حکومت است و می   تعهدات خالف

  . قرار گيرد  ملل سازمان
 خبر داده که يک سفارتخانه خارجی در تهران اطالعاتی جمع آوری کرده که جمهوری اسالمیروزنامه 
ی دهد اآثريت قريب به اتفاق مردم ايران خواهان ادامه فعاليت های هسته ای آشورشان نشان م

  .هستند و از دخالت اروپا و آمريكا در اين امر بشدت عصبانی هستند
 به سفارت خانه ای که چنين اطالعاتی جمع آوری کرده و نحوه کار  جمهوری اسالمیدر خبر روزنامه

 درصد 95تن روزنامه به آن اشاره ای نشده است و تنها تاکيد شده اين نظرسنجی و چگونگی دست ياف
مردم ايران، سختگيری های آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران را ناشی از فشارهای آمريكا می 

  .دانند
 در مقاله ای به بررسی نتايج توافق های تهران و کاهش بحران هسته ای اشاره کرده و با آفتاب يزد

ر اينکه تصميم به توافق و پذيرش پروتکل در بدترين زمان ها گرفته شده نوشته عوامل خارجی تاکيد ب
  .چه دوست و چه دشمن نبايد در تحوالت داخلی کشور صاحب نقش و اثر معرفی شوند

 در ميان دو راه حل که يکی ادامه شعارهای زيبا و هيجان انگيز و آفتاب يزدبه نوشته يدااله اسالمی در 
ی توجه غيرواقعی و اغراق آميز به عناصر خارجی در بين مسووالن است راه حل سومی هم وجود ديگر

  .دارد و آن ايجاد هماهنگی بين حاکميت و مردم است که عبور از اين بحران ها را آسان می کند
 نشده  حاکميت برای انتخاب اين گزينه هنوز فرصت دارد و هنوز ديرآفتاب يزدبه نظر نويسنده يادداشت 

  .است
 از زبان محسن آرمين نوشته در حالی که مقامات قضائی با گزارشگر سازمان ملل به گفتگو ياس نو

نشسته اند دليلی وجود ندارد که از توضيح دادن به مجلس درباره رفتارهای خود خودداری کنند و در 
مجلس منتشر صورتی که همچنان از حضور در جلسات کميسيون ويژه مجلس سرباز زنند گزارش 

  .خواهد شد
 نماينده تهران به عنوان مخبر کميسيون ويژه مجلس که بررسی عملکرد دادگستری ياس نوبه نوشته 

تهران را در دستور کار خود قرار داده گفته است که برای عباسعلی عليزاده رييس دادگستری و سعيد 
  .سيون فرستاده شده استمرتضوی دادستان تهران دعوت نامه هائی برای شرکت در جلسات کمي

در هفته های گذشته و بعد از انتقادها و افشاگری های اصالح طلبان مجلس درباره نقش دادستان 
تهران در قتل زهرا کاظمی، مقامات دادگستری دعوت های کميسيون های مجلس را بی پاسخ 

سد و عليه گذاشته و سعيد مرتضوی اعالم داشت که کميسيون اصل نود را به رسميت نمی شنا
  .رييس آن شکايت نامه را تنظيم کرده است
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 در مقاله ای با اشاره به قرار منع تعقيب هادی سليمانپور که با اعالم نظر وزير کشور بريتانيا آفتاب يزد
ممکن شده پرسيده اين موفقيت را بايد نشانه فعاليت های ديپلماتيک وزارت خارجه دانست و يا عدالت 

  دولت انگلستان؟خواهی خدشه ناپذير 
 از مقدمه خود نتيجه گرفته چه دولت امتيازهائی برای آزادی ديپلمات خود آفتاب يزدسردبير روزنامه 

داده باشد و چه مستندات چنان محکم بوده باشد که راهی جز اين تصميم باقی نگذاشته باشد به هر 
 چيره شدن به مشکالت خارجی حال آشکار شد که مذاکرات سياسی و گفتگو با دنيا بهترين راه برای

  . است
 بدون ذکر مکان و نام ادعا کرده است که يک عضو سازمان های اطالعاتی جمهوری اسالمیروزنامه 

بريتانيا از سرمايه گذاری بر روی آيت اهللا منتظری ابراز پشيمانی کرده و گفته او قادر به ايجاد هيچ 
  .ادی هم نتوانست تحولی در ايران به وجود آوردتحرکی در ايران نيست چنان که انتخاب شيرين عب

همين روزنامه با اشاره به مصاحبه آيت اهللا منتظری با روزنامه واشنگتن پست، نظرات وی درباره کمک 
های آمريکا به صلح بين المللی را با توجه به مخالفت بنيانگذار جمهوری اسالمی، نشانه انحطاط شديد 

 .ه استاخالقی اين رهبر مذهبی دانست
 

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2003 نوامبر 17 –1382 آبان 26دوشنبه 

عناوين مهم امروز دوشنبه روزنامه هاي الشرق االوسط ، الحيات ، : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  . الزمان و القدس العربي به اين شرح است 

  الشرق االوسط * 
  .م ارتباط با القاعده  و حماس اخراج کرد برلين دو يمني را به اتها-
  .  اسالمگرا را  آزاد کرد92 رئيس جمهور يمن -
    عراقي در بغداد و انفجار در نزديک مقر يک سازمان اسالمي در کرکوک50 بازداشت بيش از-
  .نظاميان آمريکايي حتي بعد از واگذاري قدرت به عراقي ها در عراق باقي خواهند ماند:  واشنگتن -
  .تنها راه حل، بازگشت به پيش از اشغال است :  صدام -
هنوز هيچ يک از عوامل انفجارهاي رياض را دستگير نکرده ايم ، خودروي مورد استفاده :  امير نايف-

  .شده ، ما را در دستگيري آنها رهنمون خواهد کرد
  .ض کرد سازمان ملل متحد به نقض حريم هوايي لبنان توسط اسراييل به شدت اعترا-
  . هشدار اسراييل به سوريه ، حزب اهللا شرايط اسراييل در مساله اسيران را رد کرد-
  .اسراييل براي جلوگيري از رسيدن ايران به نقطه بدون بازگشت به ايران حمله خواهد کرد:  موفاز -
  . تن به اتهام برنامه ريزي در حمله به مرکز پليس بازداشت شدند5:  استانبول -
يل دو حمله در استانبول را به اقدامات تحريک آميز خود بر ضد کشورهاي اسالمي و عربي  اسراي-

  .مرتبط کرد
  الشرق االوسط * 
  . رئيس برنامه موشکي رژيم سابق عراق به ايران فرار کرده است -
  . دو انتحاري حمالت دو گانه در استانبول را انجام داده اند-
  .ن اعالم کرد به انتحاري ها نياز دارند پايگاه هاي اينترنتي اصولگرايا-
  .ابوعالء از ابومازن ماهرتر است :  شارون -
  . دانشمندان روسي براي کشيدن کابل ميان زمين و ماه تالش مي کنند-
  . فرانسه درس بازي کردن را به آلمان آموخت -

  القدس العربي * 
  . مقاومت دو فروند هليکوپتر آمريکايي را سرنگون کرد-
  .وش براي فرار از عراق آماده مي شود ب-
   توافق رسمي براي پايان اشغالگري و تشکيل حکومت موقت در ژوئن -
  . نظامي آمريکايي در عراق کشته شدند که اين حادثه واشنگتن را تکان داد20 بيش از -
  .تنها راه خروج آمريکا از بن بست، عقب نشيني فوري از عراق است :  نوار صدام-
  . از موساد براي تحقيق در مورد انفجارهاي معابد يهوديان در استانبول به ترکيه عزيمت کرد هياتي-
  . موفاز ، ايران را به حمله نظامي تهديد کرد-
  . القاعده مسووليت حمالت به دو معبد يهوديان را بر عهده گرفت و به حمالت بيشتر تهديد کرد-
   اشغالگران اسراييلي  هشدار نسبت به انفجاراوضاع در  زندانهاي-
  . ناجي صبري به طور ناگهاني در دوحه آفتابي شد-

  الزمان * 
   برپايي نمايشگاه شرکت هاي کويتي در عراق -
   کنفرانسي در بغداد براي حمايت از پيشنهاد مقتدي صدر در برپايي حکومت موقت-
  .نخواهد شدتشکيل حکومت انتقالي باعث عقب نشيني نظاميان آمريکايي :   رامسفلد-
   صدام در نوار صوتي بعد از شايعه مربوط به بيماري اش -
  آزادي روزنامه نگار ربوده شده پرتغالي در عراق -
  .ديدار بوش از لندن در بهترين زمان صورت مي گيرد:  بلر-
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  . يونسکو بر صندوقي براي حمايت از آموزش عالي عراق نظارت مي کند-
  . تن رسيد17ليکوپتر آمريکايي به  تلفات ناشي از سرنگوني دو ه-
  عضو به جاي شوراي انتقالي 36 شوراي ملي عراقي با -
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