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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  بوش در ميان تدابير شديد امنيتی وارد لندن شد

  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27 سه شنبه -جاستين وب ، خبرنگار بی بی سی
ور آمريکا که در ميان تدابير امنيتی شديد برای يک ديدار رسمی وارد لندن شد جرج بوش، رئيس جمه

  .وارد کاخ باکينگهام شده است
وی همچنين به خبرنگاران گفت انتظار . آقای بوش گفته است که چشم انتظار اين ديدار بوده است

  .ندارد اين سفر به مشکلی برخورد کند
در فرودگاه لندن مورد استقبال شاهزاده چالرز، وليعهد رئيس جمهور آمريکا و همسرش لورا بوش 

  .بريتانيا، قرار گرفتند
  .آنها که پس از ورود با هليکوپتر به مرکز لندن منتقل شدند شب را در کاخ باکينگهام سپری خواهند کرد

اولويت شماره يک برای کاخ سفيد اين است که اين ديدار به شکلی مسالمت آميز به پايان برسد، 
مری که ابتدا در زمان برنامه ريزی برای اين سفر، يعنی حدود دو سال قبل، بديهی فرض می شد اما 

  .حاال به هيچ وجه قابل پيش بينی نيست
ا

هم اکنون در لندن يک عمليات عظيم امنيتی در جريان است و با توجه به برنامه ريزی های قبلی برای 
گوشه و کنار شهر عليه اين ديدار، پليس محلی و افراد برگزاری تجعمات اعتراض آميز تقريبا در هر 

  .مسوول ايمنی رئيس جمهور آمريکا و همراهان او با چالش بزرگی روبر هستند

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  خودسوزي يک زن در اروميه
  :82 آبان 26زنان ايران، 

وي که به علت . ه خود سوزي کرد ساله در روستاي گنگچين صوماي برادوست از توابع ارومي24يک زن 
 روز در بيمارستان امام 4اعتياد همسرش به مواد مخدر خود را با بنزين به آتش کشيده بود، پس از 

  .  فرزند پسر داشت2او که نامش اعالم نشده ، . خميني اروميه درگذشت
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

هاي آلترناتيو در بيرون  پذير نيست، طرح گر طوري القا شود آه نظام از درون اصالحا: محسن آرمين گفت
  .گيرد از نظام شكل مي

  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27سه شنبه 
وگوي تفصيلي خبرگزاري  نايب رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در بخشي از گفت

ها آه معتقد است غرب درصدد ايجاد تغيير در  اهدانشجويان ايران با وي، در پاسخ به برخي ديدگ
ي صلح نوبل به شيرين  باشد و اعطاي جايزه فرماندهي اصالحات و دادن آن به گروهي خارج از نظام مي

هايي به خصوص در مورد  چنين تحليل: داند، به خبرنگار پارلماني ايسنا گفت عبادي را در اين راستا مي
ها موافق نيستم و معتقدم آه اين گونه  د دارد، اما شخصا با اين تحليلانتخاب خانم شيرين عبادي وجو

هاي قابل فهم داشته باشد، اما ناشي از  ها هر چند آه تا حدودي ممكن است يك سري دغدغه تحليل
  . اعتمادي و سوءظن مفرط نسبت به خارج از آشور است بدبيني مفرط و بي

رد؛ يكي بدبيني تاريخي و فرهنگي ما به بيگانگان است، و اين سوءظن هم داليل مختلفي دا: وي افزود
يك مقدار آن هم ناشي از نگرش توهم توطئه است؛ ذهنيتي آه از رفتار غرب در طول تاريخ پديد آمده 

هايي را به وجود  دهد و چنين تحليل اين عوامل دست به دست هم مي. آند اين نگاه را تشديد مي
  .آورد مي

ان عملكرد و مواضع شيرين عبادي در اين مدت را گواهي بر ادعاي خويش عنوان آرد ي مردم تهر نماينده
ها  آند آه بسياري از نگراني مواضع و عملكرد خانم شيرين عبادي در اين چند وقت، معلوم مي: و گفت

  .در اين زمينه غيرموجه و غيرقابل قبول است
البته : جانبه خواند و در عين حال گفت النه و همه شيرين عبادي در اين مدت را پخته، عاق آرمين اظهارات

. توان منتفي دانست آه امكان ايجاد آلترناتيوي براي جريان اصالحات وجود دارد را به هيچ وجه نمي اين
يعني اگر واقعا جريان اصالحي در داخل نافرجام بماند و با شكست مواجه شود و ثابت شود آه نظام 
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 و  يكردهاي اصالحي را ندارد، بايد مطمئن بشويم آه بيگانگان براي ما چهرهتحمل پذيرش جرياناتي با رو
  .  خواهند ساخت يا جريان
ايم آه خاتمي آخرين  اين آار هم جديد نيست، ما در سه يا چهار سال اخير بارها اعالم آرده: وي افزود

اگر اين جريان . ود استهاي خ تير ترآش و آخرين امكان نظام براي تثبيت، مقبوليت و استحكام پايه
گونه القا شود آه نظام قابليت اصالح از درون و در چارچوب مباني خود را ندارد،  شكست بخورد يا اين

يا در حالت . گيرد هاي خارجي به طور طبيعي شكل مي هاي آلترناتيوي از بيرون از نظام و با اراده طرح
رفته شده و غيرقابل پذيرش براي نظام شكل خواهد هاي پذي هايي خارج از عرف و نرم خوشبينانه، جريان
  .حل اصالح را خارج از نظام جست و جو خواهد آرد گرفت و جامعه راه

نايب رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به اظهار نظر برخي مبني بر ناآارآمدي 
عملكرد جريان اصالحات و نقد : عملكرد جريانات مؤثر و رهبري آننده در اصالحات به ايسنا گفت

اي  اشكالي هم ندارد آه عده. هاي تاثيرگذار آن امري مطلوب است و ما بايد از آن استقبال آنيم گروه
اين  ي  هاي موثرتر در اين جنبش توانايي الزم براي اداره طلب يا مجموعه معتقد باشند آه جريان اصالح

  .شود ياما با حرف زدن آه مشكل حل نم. جريان را ندارند
هايي  هاي آلترناتيو و مجموعه اگر طرح. تحوالت سياسي نيازمند عمل و ابتكار است: وي خاطرنشان آرد

هاي موفقي ارايه دهند و بتوانند راهگشايي آنند،  طلبي استراتژي باشند آه بتوانند در چارچوب اصالح
ها به صورت طبيعي آنار  بليتوانند رهبري جريان اصالحي را به عهده بگيرند، و ق به طور طبيعي مي

  .روند، همه چيز به داشتن فكر، ايده، راهبري و نظرات و اقدامات ابتكاري بستگي دارد مي
الزم به ذآر است آه متن آامل گفت وگوي تفصيلي خبرگزاري دنشجويان با محسن آرمين در روزهاي 

 انتهاي پيام. آينده ارسال خواهد شد
  
  

  لح نوبلشيرين عبادي، برنده جايزه ص
  

ملل بسيار جاي   هاي سازمان  توجهي اسرائيل به قطعنامه  بي :وگو با ايلنا  برنده جايزه صلح نوبل در گفت
  تعجب دارد
  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27سه شنبه 
هاي متعددي عليه اسرائيل صادر آرده است ولي بسيار جاي تعجب   متحد تا آنون قطعنامه  ملل  سازمان

  .  شود  توجهي مي  ها بي  را به اين قطعنامهدارد آه چ
وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار   برنده جايزه سال صلح نوبل در گفت" شيرين عبادي"

: المللي است، گفت  ملل تبلور وجدان بين  در آستانه روز جهاني قدس، با بيان اينكه سازمان, ايلنا, ايران
  .بينيم به بار نخواهد آمد  اي جز آنچه مي  ت اين سازمان بي توجهي شود نتيجهاگر قرار باشد به تصميما

بعضي از تصميمات اين : متحد، تأآيد آرد  ملل  وي با ابراز اميدواري نسبت به اجراي مصوبات مهم سازمان
سازمان آه ضمانت اجرايي دارند همان زمان محقق مي شوند ولي بسياري از تصميمات فقط روي 

  .مانند  ميآاغذ 
جهان به دليل گسترش ارتباطات تبديل به يك خانه بزرگ شده است و در اين خانه بزرگ : عبادي گفت

توانيم نسبت به مسأله فلسطين آه بخشي از اين خانه است،   همه ما زندگي مي آنيم بنابراين نمي
  .تفاوت باشيم  بي

وضعيت   , امروز ديگر مسائلي نظير جنگ:  آردوي با اشاره به رويدادهاي جاري در عرصه فلسطين تصريح  
زيست، مسائلي صرفًا داخلي نيست و حساسيت تمام اعضاي خانواده   بشر و حفاظت محيط  حقوق

  .انگيزد  جهاني را بر مي
در زمينه اجراي : بشر در آشورمان گفت  برنده جايزه صلح نوبل همچنين در پايان با اشاره به وضع حقوق

المللي است و دولت نيز پذيرفته   توان انجام داد اجراي تعهدات بين  ترين آاري آه مي  بشر مهم  حقوق
بشر پايبند باشد و آن را اجرا آند،   المللي خود در زمينه حقوق  است و همين اندازه آه به تعهدات بين

  پايان پيام. آند  آفايت مي

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   آذر محاآمه مي شود  12مسئول نشريه فردوس آوير به اتهام اهانت به نظام مدير 
  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27سه شنبه 

محمد علي فردوسي مدير مسئول نشريه فردوس آوير در روز دوازدهم آذر ماه براي دفاع از شكايت 
  .شود  طرح شده از سوي مدعي العموم در دادگاه مطبوعات آرمان حاضر مي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، محمد علي فردوسي چندي پيش در رابطه با چاپ 
آاريكاتوري در تير ماه سال جاري در اين نشريه آه از آن اهانت به نظام مقدس جمهوري اسالمي 

  .برداشت شده بود، تفهيم اتهام شد و با قرار التزام آزاد گشت
اي آه   ريه فردوس آوير رسيده است از وي درخواست شده در جلسهدراحضاريه اي آه به دفتر نش

 پايان پيام. شود، حضور پيدا آند و به اتهامات خود پاسخ دهد  تشكيل مي
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   قرار منع تعقيب براي نشريات2 قرار مجرميت و 2

  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27سه شنبه : ايسنا
 قرار منع 2 قرار مجرميت و 2 دو روزنامه و يك ماهنامه، بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب تهران براي

به دنبال رسيدگي به شكايات صدا و سيما و ستاد آل نيروهاي مسلح از روزنامه . تعقيب صادرآرد
توسعه و روزنامه اعتماد در رابطه با چاپ مطالبي درباره صدا و سيما و عكسي از رژه نيروهاي مسلح در 

پرس شعبه ششم دادسراي عمومي تهران دستور منع تعقيب روزنامه اعتماد اين نشريات، حسينيان باز
در همين زمينه پس از . و يك قرار مجرميت و يك قرار منع تعقيب براي روزنامه توسعه را صادر آرد

به اتهام چاپ مطالب خالف عفت، اين دادسرا » وطن«رسيدگي به شكايت مدعي العموم از ماهنامه 
  .براي مديرمسئول اين نشريه صادر آردقرار مجرميت ديگري 

 
  توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد» آبان«امتياز نشريه 

  1382 آبان 27سه شنبه 
  : روابط عمومی نشريه آبان گزارش داد

  . توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد» محمد حسن عليپور«امتياز هفته نامه آبان به مدير مسئولی 
ات هفت عضو دارد و در حال حاضر سه عضو آن نزديک به محافظه کاران و چهار هيات نظارت بر مطبوع

  . عضو نزديک به اصالح طلبان است
اعطای جايزه صلح «جديدترين شماره نشريه آبان در ماه جاری منتشر شد که در آن مطالبی در باره 

  . ده بوددرج ش» فشارهای سياسی بر جمهوری اسالمی«و » شيرين عبادی«به خانم » نوبل
و » کارکردها و پيامدهای تفکر پادگانی«، »آمريکا و ايران در سايه مصدق«، »مردم عبور خواهند کرد«
، از جمله مطالب مهم سياسی بود که در چند شماره اخير »آمريکا برنامه جايگزين را دنبال می کند«

  . نشريه آبان چاپ شده بود
يه آبان را به دليل انتشار نامنظم لغو کرده است که اين هيآت نظارت بر مطبوعات در حالی امتياز نشر

  . نشريه از ابتدای سال جاری به صورت منظم و هر دو هفته يک بار منتشر شده است
 ارديبهشت سال 4گفتنی است هفته نامه آبان، از جمله بيست روزنامه و نشريه ای بود که در تاريخ 

 با حکم دادگاه بدوی مبنی بر لغو امتيآز اين نشريه، دادگاه تجديدنظر.  توسط دادگاه توقيف شد79
  . مخالفت کرد

 با نگاهی فکری و انديشه ای در جهت حاکميت دموکراسی در ايران 80نشريه آبان از مرداد سال 
انتشار مجدد خود را پی گرفت و به رغم اعمال فشارها، توانست به خط مشی مستقل خود ادامه 

  . دهد
در حالی منتشر شد که بسياری از روزنامه های اصالح طلب ) 76ّآبان (ل پيش  سا6هفته نامه آبان 

اين هفته نامه با رويکرد به حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، به خصوص نظارت . منتشر نمی شدند
ناپذيری و انتخابی شدن همه ارکان قدرت و پوشش اخبار مربوط به روزنامه نگاران، دانشجويان و فعاالن 

 دچار مشکل شده بودند، به سهم خود تاثيرات مهمی بر تحوالت سياسی ايران بر جای سياسی که
گفتنی است اعتراض به رای هيات نظارت در حال پيگيری است که نتيجه آن در اطالعيه بعدی . گذاشت

  . منتشر خواهد شد
  با سپاس 

 روابط عمومی نشريه آبان

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ين ماجرا، هيچ چيز ديگري را غير از مقررات پادمان و پروتكل الحاقي نخواهيم پذيرفتپس از گذشت ا
  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28 چهار شنبه -ايسنا 

ي نتايج  دبير شوراي عالي امنيت آشورمان ساعتي پيش پس از ورود به تهران در جمع خبرنگاران درباره
وگوها فضاي جديدي را براي جمهوري اسالمي ايجاد آرد و  تاين گف: مذاآراتش با مقامات اروپايي گفت

  .ي اروپا توصيف آردند ي عطفي در روابط ايران و اتحاديه مقامات اروپايي نيز اين مقطع را نقطه
، حسن روحاني، دبير شوراي )ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -به گزارش خبرنگار سياسي 

اشاره به ديدارهايش با جك استرا، دومينيك دوويلپن، وزيران امور عالي امنيت ملي آشورمان با 
ي  ي آلمان، فرانكو فراتيني، وزير امور خارجه ي انگليس و فرانسه، قايم مقام وزير امور خارجه خارجه

ي اروپا را بر عهده دارد، خاوير سوالنا، مسوول سياست خارجي اين  يي اتحاديه ايتاليا آه رياست دوره
جمهوري اسالمي با : ي اروپا اشاره آرد و افزود  و آريس پاتن، آميسيونر روابط خارجي اتحاديهاتحاديه

مان  اي حتمي را پشت سر گذرانده و دشمنان شده و هوشمندانه، توطئه تدبير و سياستي حساب
  . نوامبر آليد بزنند20شان را در  موفق نخواهند شد توطئه

يي را تامين امنيت  شده از سوي ايران در جريان اخير هستهوي دستاورد ديپلماسي در پيش گرفته 
ماه گذشته روند ما صحيح، توام با عزت و اقتدار بوده است و  در طول يك: ملي آشور دانست و تاآيد آرد
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مان در  ايم؛ بلكه به دنبال تامين حقوق در هيچ بيانيه، هيچ آجا و هيچ زماني خواهشي را مطرح نكرده
  .ايم وگو آرده گفتچارچوب مقررات، 
وگوها به تفاهم و توافق آامل رسيديم و طرف اروپايي نيز بار ديگر به  در اين گفت: روحاني تصريح آرد

  .عمل به تعهداتش متعهد شد
در مذاآرات مفصل و صريح با سه آشور : چنين تاآيد آرد دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم

م آردند آه به تعهداتشان پايبند هستند و هر سه تاآيد داشتند آه انگليس، فرانسه و آلمان آنها اعال
  .تري شويم ي تهران بايد عملي شود و وارد مسايل مهم توافقنامه

 سال اخير به ملت ايران توهين شده است، اما 100وي به سخنان يكي از اين وزيران آه گفته بود در 
يز به سخنان يك وزير ديگر آه ايران را آشوري مهم در يي را به خود اختصاص داده و ن امروز جايگاه ويژه

اين آشورهاي اروپايي، پاتن و سوالنا بر اين نكته تاآيد آردند : خاورميانه خوانده بود، اشاره آرد و افزود
  .ها هستند ي اروپا در تمام زمينه آه خواهان گسترش روابط ايران و اتحاديه

ي جاري  ي هفته ت شواري حكام را در روز پنجشنبهي احتمالي نشس روحاني بدون آنكه نتيجه
بيني دقيق نتيجه مشكل است؛ اما دشمنان ما در اين نشست موفق  پيش: بيني آند، گفت پيش

  .نخواهند شد
يي ايران به نهادهاي ديگر  ي هسته پرونده: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تاآيد آرد

  .المللي منتقل نخواهد شد بين
المللي انرژي اتمي عضويت ندارد،  شاره به اين آه ايران در اين دوره در شوراي حكام آژانس بينوي با ا

مانده نيز ادامه خواهيم داد و اميدواريم آه  مان را در اين دو روز باقي ديپلماسي فعال: اظهار داشت
ت قطعنامه مطلوب ممكن اس. ي جديد شوراي حكام با انتظارات ما اختالف زيادي نداشته باشد قطعنامه

  .وگو خواهيم آرد ي اروپا، غيرمتعهدها و ديگر آشورها گفت مانده با اتحاديه ما نباشد اما در ساعات باقي
اي آه در آن از ايران خواسته شده باشد،  اطالعي در خصوص مفاد قطعنامه روحاني با ابراز بي

ي تعليق را به صورتي  مساله: رداش را براي چند سال متوقف آند، تاآيد آ سازي هاي غني فعاليت
ي تعليق را به تعهدي حقوقي تبديل آند، غيرقابل قبول  اي آه مساله ايم و جمله داوطلبانه پذيرفته

  .است
ي  نويس قطعنامه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به اين سوال ايسنا آه مفاد پيش

اين تعبير آه : آنيد؟ تصريح آرد ان را چگونه ارزيابي ميي انگليس، آلمان و فرانسه عليه اير ارايه شده
انتظار ما اين است آه اين قطعنامه لحن معتدلي داشته . قطعنامه عليه ايران است صحيح نيست

من چندان بدبين . شود اند آه در اين قطعنامه جمالتي با بار حقوقي به آار گرفته نمي آنها گفته. باشد
  .لوب ما فاصله خواهد داشتنيستم؛ اما قطعنامه با مط

آمريكا قصد : اش گفت يي ي هسته ي آمريكا عليه ايران در پرونده روحاني با تاآيد بر شكست نقشه
هاي ضدانقالب نيز به اين  داشت ايران را وارد بحران آند؛ هم آمريكا، هم رژيم صهيونيستي و هم گروهك

  .س شدندهاي اخير بسيار مايو مساله اميد داشتند اما در هفته
آميز  يي ايران را صلح هاي هسته المللي انرژي اتمي برنامه وي آمريكا را به دليل اين آه آژانس بين
ي سياسي، حقوقي، تبليغاتي و حيثيتي براي  اين گزارش ضربه: خوانده است، عصباني دانست و افزود

دهند آه چرا به ملت بزرگ شان را مورد مواخذه قرار  آمريكاست و حتي مردم اين آشور نيز بايد دولت
  .ايران تهمت زده است

ايم آه پس از اين قضايا، ارتباطمان با آژانس بايد به صورتي عادي باشد  ما اعالم آرده: روحاني تاآيد آرد
  .و هيچ چيز ديگري را غير از مقررات پادمان و پروتكل الحاقي نخواهيم پذيرفت

يي  ي هسته ايم آه اگر پرونده ما گفته: چنين تصريح آرد رمان هم دبير شوراي عالي امنيت ملي آشو
آنيم؛ اما چنانچه اين  ايران به دالليل سياسي به نشست ديگري موآول شود، اين موضوع را تحمل نمي

  .ي فني داشته باشد، برايمان قابل قبول خواهد بود به تعويق افتادن جنبه
دو : ان با سه آشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه گفتهاي اير ي همكاري روحاني در خصوص آينده

يي و ديگري  ي تهران وجود داشت آه هنوز عملي نشده است، يكي بحث امنيت منطقه بند در بيانيه
اميدورام مسيري جديد . شود يي را نيز شامل مي آوري هسته هاي تكنولوژيكي آه فن ي همكاري توسعه

  .اند  و سه آشور اروپايي نيز تعهدشان را در اين خصوص اعالم آردهها گشوده شود براي اين همكاري
ي برخي موارد توافق  هاي جديدي مطرح نشد بلكه درباره در مذاآرات اخير، خواسته: وي در پايان گفت

شان تنها  ي مهمي آه اين سه آشور مطرح آردند اين بود آه هدف نكته. تهران وارد ريز مباحث شديم
. ها هستند ي زمينه ي نهايي روابط با ايران در همه نيست بلكه به دنبال توسعهيي  مسايل هسته
 انتهاي پيام

  
  هادي سليمانپور دقايقي پيش وارد تهران شد  

  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28چهار شنبه 
هادي سليمانپور سفير سابق کشورمان در آرژانتين که چندي پيش به اتهام دست داشتن در 

  .  آرژانتين توسط انگليس بازداشت شده بود دقايقي پيش از لندن وارد تهران شدانفجارهاي 
به گزارش خبرنگار سياسي مهر، هادي سليمانپور در فرودگاه مهرآباد به جمع خانواده خود پيوست 

 زمان بمب گذاري در يکي از مراکز يهوديان در 1992هادي سليمانپور که نه سال پيش درهفدهم مارس .
ين سفير ايران در آن کشور بود سي ام مرداد ماه  در دورهام واقع در شمال شرق انگلستان به آرژانت
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گزارش .او در دانشگاه دورهام انگلستان مشغول به تحصيل است . دست پليس انگليس بازداشت شد 
ى جمهورى اسالمي ايران پس از اطالع از اين موضوع تمام تالش خود را براى استيفاى حقوق و آزاد

  .تبعه خود انجام داد 
ايران اقدام پليس انگليس را در بازداشت هادي سليمانپورمحکوم کرد و آن را داراي انگيزه سياسي 

دادگاهي در انگليس پس از جلسات متعد د بازپرسي از سليمانپور مدارک ارسالي دولت آرژانتين . خواند
اين در حالي است .  دانست و او را تبرئه کردمبني بر دست داشتن وي در انفجارهاي آرژانتين را وارد ن

آرژانتين با جمعيت . که دولت ايران مکررًا هرگونه دست داشتن در انفجار در آرژانتين را رد کرده بود
انفجار . سيصدهزار نفري يهودي اش بزرگترين اقليت يهودي در آمريکاي التين را در خود جاي داده است

 . از هشتاد کشته برجاي گذاشته است در مرکز يهوديان آرژانتين بيش

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  جت های جنگنده آمريکا چندين محل در شمال عراق را بمباران کردند
  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27 سه شنبه -راديو آمريكا 

ن بمباران های هوائی از هنگام پايان عمليات جت های جنگنده آمريکا روز سه شنبه در يکی از بزرگتري
  . عمده رزمی، چندين محل در نزديکی شهر بغوبه در شمال عراق را بمباران کردند

 ٢٢۵به گفته مقامات نظامی آمريکا رزمندگان چريک از آنها استفاده می کردند و حمله با بمبهای 
ف به فرماندهی آمريکا عليه شورشيان کيلوگرمی جديدترين حرکت در حمله جديدی که نيروهای ائتال

  . آغاز کرده اند تلقی می شود
  . روز دوشنبه دو سرباز آمريکائی در حوادث جداگانه در شمال عراق کشته شدند

در اين ميان، کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا روز سه شنبه به روزنامه فرانسوی لوموند گفت علی 
  .مريکا در عراق خواهد ماندرغم چالش های نظامی و سياسی، آ

 
  رييس شوراى حکومتي عراق با وزير کشور ايران ديدار کرد 

   ٢٠٠٣ نوامبر١٨ برابر با ١٣٨٢ آبان ٢٧: تهران ، ايرنا 
  جالل "وزير کشور روز سه شنبه در ديدار با " عبدالواحد موسوى الرى "

   عراقي ما آرزومند: رييس شوراى حکومت انتقالي عراق ، گفت " طالباني 
  . قدرتمند ، يکپارچه و مستقل هستيم 

  به گزارش روابط عمومي وزارت کشور ، موسوى الرى دراين ديدار با اشاره 
  به اينکه آرزوى ما اين است که اداره عراق به دست فرزندان آن سرزمين صورت 

  مصالح ملي دوکشور ايجاب مي نمايد تا سطح همکاريها و ارتباط : پذيرد ، گفت 
  . ابل فيمابين بيش از پيش گسترش يابدمتق

  وى با اظهارخرسندى از حضور هيات بلند پايه عراقي درجمهورى اسالمي ايران ،
  ديدار آنها از ايران را نشانه توجه عميق آنان به توسعه مناسبات وهمکاريهاى 

  عليرغم آنکه ديکتاتورى سياه صدام حسين به مردم : دوجانبه ذکر کرد و گفت 
  جازه ايفاى نقش سازنده در سطح بين المللي و منطقه اى نداد ، ليکن پس عراق ا

  از ايستادگي و مقاومت مردم عراق عليه آن ديکتاتورى اکنون هر دوملت با 
  تکيه برتاريخ ،مذهب ، مرز وفرهنگ مشترک مي توانند مناسبات مشترک منطقه اى 

  . زى نمايندو بين المللي خود را بااعتماد و تفاهم کامل پايه ري
  موسوى الرى با تشريح تجارب ايران در مسايل امنيت مرزها، ساماندهي 

  وآموزش نيروهاى پليس ، همکاريهاى اقتصادى استانداريها با استانهاى همجوار 
  کشورهاى همسايه ،کنترل تردد اتباع ، امور شهرداريها ، امور سجلي ، ثبت 

  در شرايطي که شما : هار داشت احوال و سرشمارى ، خطاب به هيات عراقي اظ
  ساختارهاى جديدى براى کشور عراق پي ريزى مي نماييد ، تجارب جمهورى اسالمي 

  . ايران در موارد فوق مي تواند فراروى شما قرار گيرد
   دوره ٢٣وزارت کشور جمهورى اسالمي ايران با برگزارى : وى تاکيد کرد 

   ساختار انتخاباتي خود را براى انتخابات سراسرى آمادگي دارد تا ضوابط و
  تدوين قانون اساسي ، تشکيل مجلس ومراجعه به آراى عمومي مردم عراق در 

  . اختيار آن کشور قراردهد
  رييس شوراى حکومت انتقالي عراق نيزدراين ديدار باتجليل" جالل طالباني " 

  تورى از ايفاى نقش تاريخي ملت و دولت ايران درمقاومت و مبارزه با ديکتا
  رژيم پيشين عراق و حضور ملت ايران در کنار مردم عراق ، به تشريح شرايط 

  ما براى وصول به شرايط پايدار به نيروهاى : درآن کشور پرداخت وگفت 
  بيگانه اى که عراق را دراشغال خود دارند ، ضرورت تشکيل دولت موقت را گوشزد

  جي قادر به اداره کردن امورکرديم و به آنان يادآور شديم که هيچ نيروى خار
  . عراق نخواهد بود
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  وى بااعالم اينکه شوراى حکومتي عراق با پيش شرط اينکه قدرت کافي و 
  : صالحيت الزم براى اداره امور عراق را داشته باشد ، تشکيل گرديده است ، گفت 

  ما تالش مي کنيم با استفاده از چنين مکانيزمهايي به سمت کسب استقالل کامل 
  . حرکت کنيم 

  رييس شوراى حکومتي انتقالي عراق ، کرسيهاى اين مجلس را در اختيار 
  طبق جدول زمانبندى ،ما قانون : احزاب کامال مستقل و مردمي معرفي کرد و گفت 

  بمنظور ) موسسان ( موقتي را تدوين خواهيم کرد تا توسط آن انتخابات مجلس 
  . تدوين قانون اساسي تشکيل شود

  طالباني در بخش ديگرى ازسخنانش بااشاره به اين که جمهورى اسالمي جالل 
  ايران درمبارزه با تروريسم اولين کشورى بود که عليه تروريسم طالبان موضع 

  ما اميدواريم ازتجارب ايران درمبارزه : گرفت و با آنها مبارزه کرد ، گفت 
  زيرا اعتقاد داريم با تروريسم و آموزش نيروهاى انتظامي استفاده نماييم ،

  که اقدامات تروريستهاى خارجي وافراد باقيمانده رژيم سابق عراق ، مانع 
  . بزرگي در پيشرفت و توسعه عراق مي باشند

  اين گزارش حاکيست مقامات دوکشور توافق کردند تا گروه هاى مشترک کارى 
  ورد نسبت به پيگيرى پيش نويس يادداشت تفاهم و عملياتي کردن موضوعات م

 .توافق ، جلسات کارى خود را آغاز نمايند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27سه شنبه 

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

  الشرق االوسط * 
  . تهران ، شوراي حکومت انتقالي عراق را به رسميت شناخت -
  .نگران تهديدهاي اسراييل نيستيم :  خدام -
   ايراني در  بروکسل - پيش بيني ها در مورد ديدار مقامات آمريکايي -
  .سايي شده اندعوامل انفجارهاي استانبول شنا:  ترکيه -
 سرلشکر سليمان رئيس سازمان اطالعات مصر نسبت به دستيابي به آتش بس در فلسطين خوش -

  .بين است 
  . سازمان ناسا سيستمي را براي جلوگيري از برخورد هواپيماها به يکديگر ايجاد کرد-
   پيروزي روحيه بخش دانمارک بر انگليس-

  القدس العربي * 
دست است که نشان مي دهد عزت ابراهيم فرماندهي مقاومت بر ضد آمريکايي داليلي در :  آمريکا -

  .ها را برعهده دارد
  .  دو نظامي آمريکايي در حمالت جديد کشته شدند-
  . خاتمي ، رسما شوراي حکومت انتقالي عراق را به رسميت شناخت -
  . تظاهرکنندگان انگليسي محاکمه بوش را خواستار شدند-
  .اعده ارزش سهام بورس را پايين آورد و نگراني جهاني ايجاد کرد تهديدهاي الق-
  .واکنش به تجاوز اسراييل ، الزاما نظامي نيست :  طالس -
  . اسراييل بار ديگر تهديد به بمباران مناطقي در سوريه کرد-
  . يمني متهم به ارتباط با القاعده آزاد شدند92 به دستور علي صالح  -
  .ه دستيابي به آتش بس خوش بين است  عمر سليمان نسبت ب-
دانش آموز اسراييلي در آکادمي افراطي صهيونيستي مسلمان شدن خود  را :  ضربه به اسراييل -

  .آشکار کرد
  . ماهر بر ضرورت پايبندي اسراييل به آتش بس احتمالي تاکيد کرد-

  الزمان * 
  .تهم کرد واشنگتن ، تهران را به وقت کشي در برنامه هسته اي خود م-
  . هيچ نشانه اي دال بر پنهان شدن صدام در تکريت وجود ندارد-
   طرحي براي شاغل کردن بيکاران عراق در سال آينده -
  .  نيروهاي ائتالف پايگاه القلعه در سامراء را تخليه کردند-
  . ايتاليا نظاميان مقتول خود را به خاک سپرد-
  . المحياي رياض را دستگير نکرده ايم هنوز عوامل انفجارهاي کوي:  امير نايف -
  .کشتن صدام الزم است :  برمر -
   تن ديگر در عراق 30 کارگر خارجي و زخمي شدن 9 کشته شدن -
  . القاعده به انجام عمليات انتحاري در لندن و توکيو تهديد کرد-
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  . است 2004 پاريس خواستار واگذاري قدرت به حکومت موقت عراق تا پيش از سال -
  الحيات * 
  . تن را بازداشت کرد99 تن از طرفداران صدام را به قتل رساند و 6 ارتش آمريکا ، -
  . برق بغداد قطع شد-
  .  آنکارا عوامل انفجارهاي معابد يهوديان در استانبول را شناسايي کرد-
  .احتماال ميان عوامل انفجارهاي استانبول و القاعده ارتباط وجود داشت:  عبد اهللا گل -
  .طرفداران اوجاالن ، چند قاضي را به اسارت  گرفتند:  استانبول-
  .بوش بزرگترين خطر براي جهانيان است :  شهردار لندن -
  . اسراييل دامنه تهديدهاي خود را عليه ايران افزايش داد- 
  . جنگنده هاي اسراييلي حريم هوائي لبنان را نقض کردند-
  .  تن کشته شدند13مان  درانفجار هواپيماي سوداني در آس-
   تحرکات مصري براي زمينه سازي برقراري آتش بس ميان فلسطيني ها و اسراييل-
  . خاتمي ، شوراي حکومت انتقالي عراق را به رسميت شناخت-
 فلسطيني در تجاوز ارتش اسراييل به رفح 8 دو نظامي اسراييلي در جنوب قدس کشته شدند و -

  .زخمي شدند
 

   آبان27: رانروزنامه های ته
  2003 نوامبر 18 –1382 آبان 27 سه شنبه -بی بی سی

ياس نو سخنان تازه سعيد حجاريان را با اهميت دانسته که گفته است ترس از سرد شدن انتخابات 
آينده که ناشی از حضور نمايندگان نهادهای بين المللی در تهران است باعث شده تا بحث های 

  .غاز شودانتخاباتی زودتر از هميشه آ
 با اشاره به حضور فرستادگان حقوق بشر و ياس نومدير روزنامه توقيف شده صبح امروز به نوشته 

آزادی بيان و آژانس بين المللی انرژی اتمی در ايران گفته است چه بهتر که با گرم کردن تنور انتخابات از 
 که با استانداردهای آنان شرايط حضور نمايندگان نهادهای بين المللی در انتخابات جلوگيری شود چرا

  .انتخابات ما زير سئوال خواهد رفت
   نمـاينـدگـان عضو مرکزی جبهه مشارکت علت دلسردی مردم از شرکت در انتخابات را آن دانسته که 

   از حقوق  دفاع شـوند و توان  می  مواجه کـاران  محـافظـه  از سـوی قانونگذاری»  پاس بای« با  مجلس
  . نيز محرومند  طرح  و ارايه  و تفحص ، تحقيق  نظارت  از حـق  را ندارند و نشانموکلي

 آن را در صدر اخبار خود آورده اند با اين ناکيد به پايان می رسد که اعتماد و شرقسخنان حجاريان که 
  . تنها يک شوک و اتفاقی خارق العاده می تواند باعث استقبال مردم از انتخابات آينده شود

اهميت سخنان نظريه پرداز اصالحات سياسی که از دو سال پيش به دنبال سوء قصد گروه های 
خشونت طلب به صورت نيمه فلج درآمده است در آن جاست که نظريات محافظه کاران را رد می کند 
در که به اصرار معتقدند مردم از اصالحات روگردان شده و مانند سال های گذشته برای دفاع از حکومت، 

  .انتخابات شرکت خواهند کرد
روزنامه های تهران در آستانه تشکيل جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی از زبان دبير 

شورای عالی امنيت ملی پيش بينی کرده اند که با تالش اروپائی ها، موضوع ايران از آژانس بين 
  .ای امنيت سازمان ملل نخواهد شدالمللی خارج نمی شود و بر خالف نظر آمريکا راهی شور

 حسن روحانی که برای ادامه مذاکرات تهران به اروپا سفر کرده است به دنبال ديدار  انتخاببه نوشته
با کريس پاتن کميسر خارجی اتحاديه اروپا با مقامات ديگر اروپا درباره سالح های کشتار جمعی، 

  .ه استفعاليت های هسته ای ايران و حقوق بشر گفتگو کرد
، جمهوری اسالمی با اعزام حسن روحانی به اروپا به اروپائيان نشان داده که برای اگر شرقبه نوشته 

می خواهند مشکالت خود را با ايران حل کنند، بايد مستقيما با کسانی مذاکره کنند که نماينده قدرت 
يی قدرت از طريق انتخابات، دائما واقعی و دارای ثبات و استمرار هستند، نه نهادهايی که در اثر جابه جا

  .در حال تغيير و از اين رو غيرقابل اعتمادند
 با اشاره به مذاکرات دبير شورای عالی امنيت ملی در تهران، مسکو و بروکسل نوشته شرقنويسنده 

حسن روحانی اينک هم در جايگاه رئيس سازمان انرژی اتمی ايران و هم در نقش وزير امور خارجه بدون 
 که سمت رسمی اين دو نهاد را داشته باشد، رياست و هدايت ديپلماسی ايران را بر عهده گرفته آن

  .است
 مصاحبه ای با وزير خارجه فرانسه دارد که در آن ويلپن با اشاره به مذاکرات تهران گفته است شرق

 خواهد پس از طی اين مرحله همکاری بيشتری شکل می گيرد و مسلما اين همکاری معنای بزرگی
  .داشت

 که وزير خارجه فرانسه را مردی رک گو خوانده که بارها به مخالفت شرقفرشاد محمودی گزارشگر 
صريح با سياست های آمريکا پرداخته از زبان وی نوشته بی هيچ ترديدی برای همه دولت ها الزامات 

ر خود الزاماتی دارد که بين المللی وجود دارد وانگهی متن بيانيه تهران به معنای مصالحه است و د
  .آژانس جهانی انرژی اتمی درخواست کرده بود

حيات روزنامه های تهران از ديدار شورای انتقالی عراق از تهران خبرها و گزارش های کوتاهی دارند و 
 با چاپ عکسی که طالبانی رييس دوره ای اين شورا را در حال گفتگو با رييس جمهور خاتمی نشان نو
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ته که وی در هنگام ورود به تهران با اين گفته که اشغالگران موجب ناامنی در عراق می دهد نوش
  .هستند به مخالفت برخاسته است

 وزير خارجه ايران هم در ديدار با شورای انتقالی عراق با تأکيد بر حفظ يکپارچگی  اعتمادبه نوشته
فته است همکاری های دو کشور عراق و سياست تهران مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی عراق گ

زمينه های صلح و امنيت منطقه را مستحکم کرده و تقويت همکاری های منطقه ای را در بر خواهد 
  .داشت

 محسن کديور در سخنرانی خود در مراسم عزاداری جبهه مشارکت گفته است شرقبه نوشته 
ين جوانان رايج شده که بهترين راه متأسفانه به واسطه عملکرد نادرست بعضی ها اين فکر به ويژه در ب

  .اما پاسخ امثال ما اين نيست. نجات جامعه، دين زدايی از صحنه عمومی است
دينداری نبايد از طريق قدرت و زور و اجبار قانونی در : رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفته است

ر مومنان به شکل دموکراتيک به جامعه تحميل شود بلکه بايد از طريق جامعه مدنی و اراده و اختيا
اگر زمانی دينداران احيانا مورد اقبال اکثريت جامعه قرار نگرفته باشند، بايد . عرصه عمومی کشيده شود

  .آماده باشند تا زمام امور را به دست کسان ديگر بسپارند
 جدايی دين از  نوشته کديور با تاکيد بر اين که من به جدايی نهاد دينی از دولت قائلم اما بهشرق

وی گفته است زمانی می توانيم از امت اسالمی صحبت کنيم که مهاجرپذير . سياست معتقد نيستم
  .باشيم، يعنی نخبگان را به جامعه خود بکشانيم نه اين که نخبگان را به جامعه ديگر بفرستيم

درصد انبار  ۵ درصد انبار هروئين و مرفين و ١٩ گزارشی را منعکس کرده که بر اساس آن شرق
  . حشيش جهان در ايران است

 ميليارد دالری ۵٠٠ سيدمصطفی سيدهاشمی نماينده مراغه گفته است سود شرقبه نوشته 
 ٢٠قاچاقچيان موادمخدر در حالی است که کشوری مانند ايران با تمامی صادرات نفتی و غيرنفتی، 

  .ميليارد دالر نيز درآمد ندارد
 گفته است در حالی که ايران با افغانستان و شرقجلس به نوشته نايب رئيس کميسيون اجتماعی م

 تن موادمخدر در اين دو کشور توليد و برای ٢۵٠٠ کيلومترمرز مشترک دارد، بالغ بر ١٩٢۵پاکستان حدود 
  .مصرف در ساير کشورها توزيع می شود که ايران را در وضعيت دشواری قرار می دهد
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