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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 

  
  پايان آنگره حزب سوسيال دمكرات آلمان

  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28 چهار شنبه -راديو آلمان 
وسيال دمكرات اين آشوردر آنگره اين حزب در بوخوم، گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و رئيس حزب س

موفقيت بدست آمده اما . موفق شد رفقاى خود را نسبت به برنامه هاى موجود حزب متقاعد سازد
موافق نظر بسيارى از نمايندگان حاضر در آنگره نبود و نتايج بدست آمده در انتخابات حزبى نشان 

  . ر مقابل نظرات شرودر و رهبرى حزب به حساب مى آيددهنده اين مخالفت بخش بزرگى از حزب د
به نظر مى رسد آه توده وسيع حزبى هنوز تمايل چندانى به روبرو شدن با واقعيت هاى موجود 

آنها هنوز نمى خواهند قبول آنند آه سن افراد جامعه هر . اقتصادى در آشور را از خود نشان نمى دهد
آنها نمى خواهند قبول . ن و فعال در جامعه دائما آمتر مى شودروز بيشتر مى شود و نيروى آار جوا

آنند آه اين نيروى فعال آنونى نمى تواند در شرايط اقتصادى نابسامان آشور، چون گذشته بازگوى 
در همين رابطه، توده هاى وسيع و نمايندگان شان در آنگره حزب . خواستهاى گوناگون مردم باشد
تار مجبور آردن قانونى آارفرمايان در پذيرش دانش آموزانى شدند آه سوسيال دمكرات آلمان خواس

  . درس شان به پايان رسيده و براى ورود به بازار آار احتياج به گذراندن دوره هاى تخصصى دارند
. اعضاى حاضر در آنگره اما مخالف هاى خود را با سياست حزب در انتخابات هيئت رئيسه نشان دادند

. به هيئت رئيسه حزب تاآيدى بود بر مخالفت آنها با سياست هاى آنونى حزبشانگويى راى ندادن 
اگرچه گرهارد شرودر با رايى قابل قبول در سمت خود باقى ماند، اما اوالف شولتز، دبير آل حزب و 

و بايد گفت همين . ولفگانگ آلمنت، وزير اقتصاد آلمان به سختى راى آافى براى پست هاى خود يافتند
ستند آه طرح هاى اصالحى حزب را آه به مشكل تر شدن وضعيت از جمله بيكاران و دو ه

  . بازنشستگان منجر مى شود، با شتاب به پيش مى برند
وظيفه گرهارد شرودر در اين آنگره، به عنوان رئيس حزبى آه اعضايش گروه گروه به عنوان اعتراض از 

روز بدتر مى شود و اعضاء ساده حزب نارضايتى خود را حزب خارج مى شوند و نتايج انتخابات ايالتى هر 
او بايد . او بايد آارى ناشدنى را شدنى مى آرد. بيشتر و بيشتر بروز مى دهند، بسيار مشكل بود

  . دوباره همه را متحد مى آرد و آنها را براى تحقق اهداف آتى حزب به ميدان مى فرستاد
او به آنچه گفت اعتقاد داشت و در آنچه گفت صادق . ام دادصدراعظم آلمان اين وظيفه را به خوبى انج

او پيام از زمانى داد آه مشكالت حل شوند و جامعه اى بر مبناى عدالت اجتماعى برقرار شود و . بود
. همين پيام را آه با صداقت همراه بود، نمايندگان انتخابى حزب قبول آردند و مورد پشتيبانى قرار دادند

موفقيت از اين . بايد گفت آه حزب سوسيال دمكرات باز هم در آنگره خود موفق بودو به همين جهت 
نظر آه اين حزب توانست اولين پايه هاى تغيير در تفكر را در اعضاء خود بوجود آورد و روشن سازد آه با 

 .معيارهاى قديمي، ديگر نمى توان به هدف رسيد

  

  ياسي جهان پيرامون تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سدولتها، نيروها، مواضع 
  

  پرزيدنت بوش از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته است ايران را مسئول اقدامات خود بداند
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ين المللی پرزيدنت بوش از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته است ايران را بر اساس توافق های ب
آقای بوش روز چهارشنبه در لندن گفت . منع گسترش جنگ افزار هسته ای، مسئول اقدامات خود بداند

قرار . آژانس بايد در قصد و هدف خود صادق باشد و بر لزوم پای بندی ايران بر تعهداتش تاکيد بگذارد
ه ای تشکيل دهد و درباره است هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در وين جلس

گزارشی که در آن گفته می شود ايران پنهانی مقادير اندکی پلوتونيوم و اورانيوم غنی شده توليد کرد 
تهيه کنندگان گزارش می گويند مدرکی که نشان دهد ايران سرگرم توليد جنگ افزار . به بحث بپردازد

  . حقيقات بيشتری نياز استاتمی است پيدا نکردند، اما ياد آور می شوند که به ت
پيشتر، دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسالمی گفت دولت تهران هر کوششی را که تعليق 

 .داوطلبانه برنامه غنی سازی اورانيوم را به يک تعهد قانونی تبديل کند، رد خواهد کرد
  

  .ود باشندملت های آزاد بايد آماده استفاده از زور برای دفاع از خ: جرج بوش در لندن
   ٢٠٠٣ نوامبر ١٩ – ١٣٨٢ آبان ٢٨چهارشنبه 

المللی انرژی اتمی بايد ايران را تحت فشار قرار دهد تا از   آژانس بين: جمهور آمريكا گفت  رئيس: ايلنا
  . ای خود دست بردارد  های هسته  برنامه
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يه انگليسی و آمريكايی آه در مقر شهرداری لندن و در برابر هزاران تن از مقامات بلندپا" جرج بوش"
شمالی را خطری برای امنيت جهان دانست و   ای ايران و آره  های هسته  گفت بار ديگر برنامه  سخن مي

خواهيم  ما از آژانس بين المللی انرژی اتمی مي: حكام در وين، اظهار داشت در آستانه نشست شورای 
تر از ايران اقدام آند تا به نتيجه موردنظر آه   های بازرسی شديدتر و نتيجه بخش  آه نسبت به عمليات

  .رهايی از ناامنی در منطقه و جهان است، دست يابيم
ما نيازمند آشورهايی آزاد در : وی با اشاره به وجود ديكتاتورهای متعدد در منطقه خاورميانه تصريح آرد

  . نياز داريمهای دموآرات  اين منطقه هستيم و برای تأمين امنيت خود به استقرار دولت
های مكرر مقامات بلندپايه انگليسی و آمريكايی روبرو شده بود، با بيان   بوش آه سخنان وی با تشويق

عنوان دو همپيمان و متحد بزرگ قصد دارند دموآراسی را در   اين مطلب آه دو آشور آمريكا و انگليس به
روهايی آه بر آشورهای منطقه خاورميانه ديكتاتورها و تند: اقصا نقاط جهان برپا آنند، خاطرنشان آرد

آنند بدانند آه ما برای گسترش دموآراسی و عدالت در اين منطقه اهميت خاصی قائل   حكومت مي
هستيم و آنها در نهايت خوار و حقير خواهند شد؛ ما صاحبان آشورهای آزاد و پيشرفته در نظر داريم 

های منطقه را تغيير   خواهانه داخلی حكومت  ات آزاديبدون دخالت مستقيم و صرفًا با حمايت از جريان
دهم آه ما به آنها در برپايی  دهيم و من از همين جا به تمام مدافعان آزادی در خاورميانه مژده می

  .هايی دموآرات ياری خواهيم رساند  حكومت
اند،   ه  را به بدبختی آشاندها نفر از مردم در خاورميانه در سايه آشورهايی آه آنها   ميليون: وی ادامه داد

آنند و ما آنها را با در اختيار قرار دان ابزارهای دموراتيك و حمايت از حاميان   در خشم و رنج زندگی مي
اين آشورها بايد به آزادی : بوش افزود. دموآراسی در اين آشورها از جمله ايران نجات خواهيم داد

 برابری نژادهای مختلف با يكديگر تن دهند و قدرت و آرامت مطبوعات، آزادی و برابری حقوق زن و مرد و
  .شده تحت حاآميت خود به رسميت بشناسند  های سرآوب  و عدالت را برای ملت

آميز آنند و   های دموآرات امكان ندارد اقدام به آارهای جنايت  دولت: رئيس جمهور آمريكا اظهار داشت
سم، جرم و جنايت حمايت می آنند و دست به خشونت اين دشمنان دموآراسی هستند آه از تروري

  .زنند  مي
  .از نظر ما اسالمی مطلوب است آه مبتنی بر قواعد دموآراتيك باشد: وی افزود
مسلمانان بدانند آه اگر نيازمند آمك هستند ما به آنها برای دستيابی به رفاه و آزادی و : بوش گفت

  . دموآراسی ياری خواهيم رساند
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جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا که به بريتانيا سفر کرده است، در نخستين سخنرانی خود در لندن، 
سياست خارجی آمريکا را موفق دانست و گفت ملت های آزاد بايد آماده استفاده از زور برای دفاع از 

  .خود باشند
در افغانستان و عراق دفاع کرد و گفت استفاده از زور در برخی مواقع تنها وی از عمليات نظامی آمريکا 

  .ابزار جلوگيری از بروز آشوب و بی نظمی است
وی که در مورد فلسفه سياست خارجی آمريکا سخن می گفت افزود عراق و افغانستان اکنون در 

  . بودندشرايطی بهتر از زمانی هستند که تحت حکومت های صدام حسين و طالبان 
آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد اطمينان يابد که ايران به : رييس جمهور آمريکا در مورد ايران نيز گفت

  .تعهداتش در قبال پيمان منع توليد و گسترش سالح های اتمی پايبند است
 اهداف و اياالت متحده آمريکا معتقد است که آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد به: "آقای بوش گفت

  ."ريشه های خود پايبند باشد و ايران را مجاب به رعايت تعهداتش کند
سخنان آقای بوش در مورد ايران بازتاب دهنده اختالف نظری است که اروپا و آمريکا بر سر برنامه های 

  .اتمی ايران با يکديگر دارند
 داده و از طريق مذاکره می توان در حالی که اروپا معتقد است ايران نشانه های خوبی از همکاری بروز

ايران را مجاب به به همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی کرد، آمريکا معتقد است ايران به طور 
  . پنهانی در حال تالش برای توليد سالح های اتمی است

  خطر تروريسم
  . استآقای بوش در اين سخنرانی گفت خطر جهانی تروريسم، نيازمند يک واکنش جهانی 

وی گفت مصمم بوده است نگذارد سازمان ملل متحد پيش از جنگ عراق به حاشيه رانده شود، چيزی 
  . که برای جامعه ملل قبل از جنگ دوم جهانی پيش آمد

رييس جمهوری آمريکا گفت آمريکا و بريتانيا دارای ارزش های مشترکی هستند که استحکام دهنده 
  . ظ اين ارزش ها فداکاری می کنندپيوند آنها است و هر دو برای حف

 ميليون نفر مردم عراق شده، به 25وی تاکيد کرد ارتش آمريکا که به بهای سنگين موفق به آزادسازی 
  . عقب نشينی نخواهد کرد" تعدادی آدم کش"خاطر 

  
  دبدون تغيير حكومت در ايران، امكان تغييرات صلح آميز در عراق وجود ندار: يک کارشناس آمريکايي

  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28چهار شنبه ): راديو فردا(شيرين فاميلي 
در حالي آه مقامات رسمي اياالت متحده آمريكا به آوشش براي به گفته خود مهار ايران و آوردن فشار 
براي ايجاد تغيير در سياستهاي جمهوري اسالمي از جمله در زمينه دستيابي ايران به تكنولوژي هسته 

امه مي دهند، برخي از نظريه پردازان آمريكايي در سخنان و اظهارات خود از اين فراتر رفته، اي اد
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اينان گرچه تا چندي پيش براي برآورده شدن اين منظور، راه حل . خواستار تغيير رژيم در ايران هستند
 از برجسته يكي. نظامي را نيز مردود نمي شمردند، اآنون تنها اقدامات سياسي را توصيه مي آنند

  . ترين نمايندگان اين گروه، مايكل لدين در اين هفته در رم بود و همكار ما احمد رافت با او گفتگو آرد
مايكل لدين، يكي از برجسته ترين روشنفكران جناح موسوم به محافظه آاران ): راديو فردا ( احمد رافت

 و به ويژه ايران، نقش تعيين آننده اي جديد، از جمله آارشناساني است آه در رابطه با مسائل منطقه
لدين آه براي شرآت در آنفرانسي از سوي بنياد ليبرال به ايتاليا . را در سياست آمريكا بازي مي آند

  . دعوت شده بود، در حاشيه اين آنفرانس به برخي از سئواالت راديو فردا پاسخ گفت
ني نيست و اگر ما آنرا با شرايط آلمان در شش موقعيت امروز عراق، آنچنان بحرا: مايكل لدين مي گويد

آارشناس . ماه اول پس از خاتمه جنگ جهاني دوم مقايسه آنيم، چه از نظر آمي و آيفي بهتر است
متاسفانه بسياري تاريخ را نخوانده اند و يا آن را : امور ايران انستيتو اينترپرايز واشنگتن مي افزايد

ار داشت آه رژيمي ديكتاتور منش آه ساقط شده است، از خود عكس نمي توان انتظ. فراموش آرده اند
  . العمل نشان ندهد و براي بازگرفتن قدرت دست به جنايت نزند

من يك سال قبل از : در رابطه با نقش جمهوري اسالمي در منطقه، مايكل لدين به راديو فردا مي گويد
 ساختم نوشته بودم آه بدون تغيير حكومت در آغاز اقدام نظامي به عراق در آتابي آه آن زمان منتشر

جمهوري اسالمي ايران نمي تواند نسبت به حضور . ايران، امكان تغييرات صلح آميز در عراق وجود ندارد
نيروهاي آمريكايي در آشورهاي مجاورش از خود عكس العمل نشان ندهد، زيرا استقرار دموآراسي در 

اي آيت اهللا هاي تهران قابل قبول نيست و آنها از هر وسيله آشورهاي همسايه ايران به هيچ وجه بر
مايكل لدين مي افزايد البته براي . اي براي جلوگيري از تحقق اين چنين طرحي استفاده خواهند آرد

ساقط نمودن اين آشور احتياج به لشكر آشيدن و استفاده از بمب و تانك نيست و آافي است غرب 
  . ني برداشته و به نيروهاي دموآرات در ايران آمك آنددست از حمايت از حكومت آنو

در حالي آه اآثريت ايرانيها از رژيم حاآم بريده اند، معلوم : آارشناس آمريكايي در خاتمه مي گويد
مايكل لدين . نيست چرا و به چه دليلي غرب به حمايت خود از حكومت آنوني در تهران ادامه مي دهد

ادي عراق در آشورهاي منطقه را ناچيز ارزيابي آرد و در اين زمينه به خروج از مي گويد نبايد تاثيرات آز
ايران نوه آيت اهللا خميني، حجت االسالم حسين خميني اشاره مي آند آه به گفته او براي زندگي در 

  .فضاي آزاد از قم به نجف رفته است
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شود  سم سالگرد فروهرها روز يكشنبه برگزار مياستانداري تهران اعالم آرد؛ مرا
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مراسم سالگرد درگذشت داريوش : علي تعالي مدير آل سياسي انتظامي استانداري تهران اعالم آرد
  .و پروانه فروهر از روز جمعه به روز يكشنبه موآول شد

اين مراسم در روز يكشنبه مورخ :  استانداري هران، تعالي افزودبه گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي
  . برگزار خواهد شد16 الي 14 ساعت 2/9/82

  توان زمان برنامه بزرگداشت فروهرها را تغيير داد  نمي: پرستو فروهر
ما نمي : پرستو فروهر فرزند داريوش فروهر در خصوص تغيير زمان برنامه بزرگداشت فروهرها گفت

  .زمان اين برنامه را تغيير دهيمتوانيم 
پرستو فروهر در واآنش به اظهارات مدير آل امور سياسي وزارت آشور مبني بر لزوم تغيير مراسم 

امروز در استانداري تهران با آقاي : بزرگداشت فروهرها از روز جمعه به يكشنبه به خبرنگار ايلنا گفت
ماهنگي تمام شده و روز جمعه مراسم برگزار خواهد تعالي ديدار آردم و ايشان گفتند آه مساله با ه

  .شد
تنها موردي آه ايشان بر آن تاآيد داشتند اين بود آه زمان مراس را آوتاهتر آنيم و آن را از : وي افزود
  . تغيير دهيم آه من هم موافقت آردم16 به ساعت 30/16ساعت 

يك طرفه آقاي تعالي را از خبرگزاري ايسنا من نخستين بار اظهارات : پرستو فروهر در ادامه تاآيد آرد
  .دريافت آردم و بنظرم لين يك شيوه ظالمانه در برخورد با ماست

فروهر در ادامه با اشاره به اينكه از روز هفتم آبان با مراجعه به ارگانهاي مختلف آشور به قصد 
 نفر 200با توجه به اينكه : فزودهماهنگي با آنها و تامين امنيت مراسم اقدامات خود را آغاز آرده است، ا

اند، نمي   از شخصيتهاي برجسته سياسي آشور از مردم براي شرآت در مراسم فروهرها دعوت آرده
  .توان زمان اين برنامه را تغيير داد

اند، ما نمي توانيم   اگر دستگاههاي حكومتي با اينگونه تغييرات ما را بازيچه خود قرار داده: وي تاآيد آرد
  . را بازي دهيممردم

تصميم وزارت آشور يكطرفه و بدن هماهنگي صورت گرفته و من اآنون نمي دانم : فروهر تصريح آرد
  .آقاي تعالي چه واآنشي نشان خواهد داد

من اميدوارم مسئولين با ما همكاري آنند و معذوريت ما : فروهر خطاب به مسئولين وزارت آشور گفت
  .گيهاي انجام شده درك آنندرا نسبت به اين دعوتها و هماهن
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مراسم راهپيمايي روز : فروهر در پايان با تاآيد بر عدم تداخل برنامه روز قدس با مراسم فروهرها گفت
قدس صبح روز جمعه برگزار خواهد شد و اين ربطي به برگزاري مراسم فروهرها آه بعدازظهر انجام 

  .  شود ندارد  مي
  آنيم  ه روز يكشنبه را نيز لغو مياگر خانم فروهر همكاري نكند برنام

معاون سياسي و انتظامي استانداري تهران در واآنش به اظهارات پرستو فروهر، دختر داريوش فروهر 
اگر خانم فروهر همكاري نكند : مبني بر قطعي بودن زمان برگزاري مراسم فروهرها در روز جمعه گفت

  .آنيم  برنامه روز يكشنبه را نيز لغو مي
الي، معاون سياسي استانداري تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا تاآيد علي تع

وزارت آشور عليرغم همه مشكالت با درخواست خانم فروهر مبني بر انتقال مكان برگزاري مراسم : آرد
اري اين به حسينيه ارشاد موافقت آرد ولي به نظر ما زمان مناسبي براي برگز) س(از بهشت زهرا

  .مراسم انتخاب نشده است
  .اين تصميم در شوراي تامين استان گرفته شده و برآيند تصميم ساير نهادها است: وي افزود

) س(عليرغم اينكه بسياري از دستگاهها معتقد بودند اين مراسم بايد در بهشت زهرا: تعالي افزود
 درخواست ايشان براي برگزاري مراسم در برگزار شود، وزارت آشور به خاطر احترام به خانم فروهر با

  .حسينيه ارشاد موافقت آرده است
خواهند اآنون آه با درخواست آنها براي مكان برگزاري مراسم   دستگاههاي امنيتي مي: تعالي گفت

موافقت نشده حداقل با تغيير زمان برگزاري مراسم موافقت شود تا نيروهاي امنيتي و انتظامي بتوانند 
  .اسم را تامين نمايندامنيت مر

از : وي در پايان در واآنش به اظهارات پرستو فروهر مبني بر عدم امكان تغيير زمان برگزاري مراسم گفت
خواهيم آه با ما همكاري آند چرا آه در صورت عدم همكاري ايشان برنامه روز يكشنبه   خانم فروهر مي

  .هم لغو خواهد شد
آنندگان با تغيير تاريخ برگزاري مراسم موافقت   براي حفظ امنيت شرآت: اوگو با ايلن  پرستو فروهر در گفت

  آرديم  
اي بسيار   شيوه  سويه از سوي مسؤوالن استانداري دو روز مانده به برگزاري مراسم را واقعاً   اعالم يك

منيت رغم اين مسأله، چون برگزاري مراسم براي ما اولويت دارد و حفظ ا  نادرست مي دانم ولي به
پذيريم آه مراسم را در روز   آنندگان و حفاظت صحيحي از آنها براي ما در اولويت است، مي  شرآت

  .يكشنبه برگزار آنيم
من از تاريخ : وگو با خبرگزاري آار ايران، ايلنا، ضمن اعالم اين مطلب، اظهار داشت  پرستو فروهر در گفت

جمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر هستم و قصد ماه در تالش براي برگزاري مراسم پن  هفتم آبان
  .ام آه با هماهنگي مسؤوالن و حفظ آرامش مراسم را برگزار آنيم  داشته

آنم و در زمينه اين تغيير تاريخ   من اين مطلب را با هماهنگي مقامات استانداري اعالم مي: وي افزود
  .ام  برگزاري مراسم با آنها صحبت آرده

بار براي مراسم   اميدوارم اين تغيير تاريخ موجب سرگشتگي آساني آه يك: ر تصريح آردپرستو فروه
  پايان پيام. اند و اآنون دوباره روز دعوت تغيير آرده است، نشود  دعوت شده

  
  مراسم يادبود روشنك داريوش در تهران

   ٢٠٠٣ نوامبر ١٩ – ١٣٨٢ آبان ٢٨ چهارشنبه -»ياس نو«روزنامه 
سال پيش به  وی حدود سه . خواه ايرانی در غربت درگذشت  نويسنده و مترجم آزادیروشنك داريوش

برد و  ها بود آه در اثر ابتال به غده مغزی در اغما به سر می اقامتی ناخواسته در ْآلمان تن داده و ماه
ری از  ديده بر جهان فرو بست آه همواره از اندوه دو  در حالی82سرانجام روز شنبه دهم آبان ماه 

  .سرزمين ، مردم و دوستانش شكوه داشت
 آبان در 29 بعداز ظهر روز پنجشنبه 5/7 تا 6دوستان و همراهان و نزديكان روشنك داريوش از ساعت 

 –ی ماليی   آوچه–عصر ، اولين آوچه سمت راست  باالتر از ميدان ولی(سالن زمرد هتل آوثر تهران 
  .رامی بدارندآيند تا ياد اورا گ گرد می) 8ی  شماره

  
پور ، احمدرضا احمدی ، بابك احمدی ،  منوچهر آتشی ، پروين آصفی ، احمد آقايی ، فرح آقايی

رضا اسپهبد ، فتانه  محمدرضا احمدی ، نعمت احمدی ، نوشين احمدی خراسانی ، پروين اردالن ، علی
 الفت ، آريم امامی اشرفی ، حسن اصغری ، شاپور اعتماد ، حسين افشار ، سيما افشار ، محمدرضا

اآبر امينی ، شهال انتصاری ، پرويز بابايی ،  مويد ، علی امامی ، فرخ اميرفريار ، مجيد امين ، گلی 
عمادالدين باقی ، فالمك بردايی ، فانوس بهادروند ، محمد بهارلو ، احمد بهين بيگی ، فرامرز بيانی ، 

 پورصفر ، شهين تابانفر ، بابك تختی ، صفدر   ، علیپايا ، پريسا پستا ، مريم پناهی خسرو پارسا ، علی
، آامران  رضا ثقفی ، محمدرضا جعفری ، رزا جمالی زاده ، فرشته توانگر ، ناهيد توسلی ، علی تقی

جمالی ، اسماعيل جمشيدی ، رضا جوادی آوآناری ، غنچه جودی ، جاهد جهانشاهی ، رضا چايچی ، 
ی ، آاوه حداد ، داود حسينی ، محمود حسينی آمال ، مشهد تن ، رمضان حاج اميرحسين چهل

شناس ، ابراهيم حقيقی ، محسن حكيمی ، مهين حنيفه ، محسن  محمد حق محمدرضا حضرت ، علی
ملك ، رضی خدادادی ، مهين خديوی ، مريم خراسانی ، محمد  ای ، فيروزه خان خاتمی ، انور خامه

 ، مسعود خيام ، سيمين دانشور ،  پور ، اردشير خويی جه ، رضا خندان مهابادی ، محمدرضا خوا خليلی
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آبادی ، علی دهباشی ،  آبادی ، محمود دولت اشرف درويشيان ، شيوا دولت آامبيز درمبخش ، علی
دانا،  منيژه دهكردی ، خشايار ديهيمی ، فروزنده ذبيحيان ، علی ذرقانی ، همايون ذرقانی فزيبرز رئيس

پور ، قاسم روبين ، ميترا رياض ، فرشته زارع ،  رضا رمضانی ، منيرو روانی  علیفرزانه راجی ، آذر رجبی ،
  پور ، محمد زهرايی ، فرشته ساری ، محمدعلی رضا زاهد ، ناصر زرافشان ، ناصر زراعتی ، محمد زرين

اسكويی ، احمد شايگان ، شهال شرآت ، منصوره شجاعی ،  سپانلو ، عنايت سميعی ، نزيهه سيدان
پور ، انوش  لنگرودی ، حسين شهيدی ، هما صادقی ، مرسده صالح  شريف ، محمد شمسمحمد

خياط ، سعيد صدر ، ليدا صفايی ، عمران صالحی ، فرزانه  صالحی ، سيدعلی صالحی ، علی صداقتی
 عبدالرضايی ، شهين عرفانی ،  طاهری ، منيژه طهماسبی ، هوشنگ آشورزاده ، شيرين عبادی ، علی

 عمويی، مهدی غبرايی ، معصومه غالمی ، فهيمه  ی ، اسداهللا عمادی ، محمدعلیحسن عشاير
قيام ، احمد   نژاد ، آريم فارسی ، فرويدون فاطمی، احمد فتحی ، مرتضی فتحی ، رضا فتوحی غنی

ح ،  فرهادپور ، ناصر فكوهی ، ناهيد فكوهی ، مهرداد فال فر ، ليلی زاد ، منيژه فروزنده فرازمند ، پوران فرخ
پور ، ايرج آابلی ، آاظم آردوانی ، نصراهللا  پور ، پرتو قوام اهللا فوالدوند ، محمد قائد ، آزيتا قوام عزت

 آشاورز ، فاطمه آمالی احمدسرايی ، عبداهللا آوثری ، حسن آيائيان ، منيژه  آسرائيان ، محمدعلی
يجی ، ژيال مبشری ، طاهره مبشری گازرانی ، ليلی گلستان ، فيروز گوران ، فريده الشايی ، شهال اله

، منصوره مبشری ، اآرم محقق ، صوفيا محمودی ، عباس مخبر ، مجيد مددی ، حسن مرتضوی ، 
بيگی ، پروين مقدم ، هاشم منصوری ، ضياء موحد ، حافظ  محمود معتقدی ، رضا معتمدی ، اآبر معصوم

جر ، آزيتا ناصرآذری ، نسرين نافعی ، موسوی ، نسترن موسوی ، جواد موسوی خوزستانی ، فيروزه مها
علی نوذری ، عطا نهانی ، ناصر  رحيم ، منيژه نجم عراقی ، مليحه نوحی ، حسين عبدالرحمان نجل

نياز ، ابراهيم  دوست ، ثريا يزدان وثوقی ، ناصر وحدتی ، ناصر وحيدی ، فريبا وفی ، سودابه هويت
  .يونسی

  

  مترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مه
  

  هاشمي رفسنجاني هيچ گونه تصميمي براي شرآت در انتخابات مجلس ندارد  
  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28چهار شنبه 

اآبر هاشمي رفسنجاني هيچ گونه تصميمي براي شرآت در انتخابات   االسالم والمسلمين علي حجت
  .مجلس شوراي اسالمي ندارد
 ايلنا، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارسال نمابري اعالم   به گزارش خبرگزاري آار ايران،

  :آرد
محمد    به نقل از آقاي علي28/8/82 در پي اعالم مطلبي در برخي از نشريات روز چهارشنبه مورخ 

ابات مجلس شوراي رفسنجاني در هفتمين دوره انتخ  اهللا هاشمي بشارتي مبني بر احتمال حضور آيت
گونه آه قبًال نيز رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم   گردد همان وسيله اعالم مي اسالمي، بدين

  .شود گونه تصميمي در اين خصوص وجود ندارد و اين مطلب تكذيب مي  آرده است، هيچ
شور، محمد بشارتي مشاور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير پيشين آ  روز گذشته علي

اآبر هاشمي رفسنجاني در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي را مثبت ارزيابي   حضور علي
  پايان پيام. آرده بود

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  رود    ملل مي  بشر در ايران هفته آينده به سازمان  طرح نقض حقوق
  2003بر  نوام19 –1382 آبان 28چهار شنبه 

  .ملل خواست ايران را به دليل نقض حقوق بشر محكوم آند  آانادا از سازمان
حبس مخالفان سياسي، تبعيض ميان , به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، شكنجه، توقيف مطبوعات

  .باشند  حقوق زن و مرد و آنترل مذهبي از جمله موارد مطرح شده از سوي اتاوا مي
ملل هفته آينده تشكيل جلسه   ، مجمع عمومي سازمان"اندميل  گلوب"ادايي به نوشته روزنامه آان

  .درخواست آانادا براي تصويب اين محكوميت در اين جلسه مطرح خواهد شد. دهد  مي
نمايندگان مجلس، دانشجويان،   , نگاران  آانادا در اين طرح، نگراني جدي خود را در مورد برخورد با روزنامه

  .شگاهيان ابراز آرده استروحانيون و دان
هاي   بشر و بخصوص محدوديت آزادي بيان و بيان ديدگاه  آانادا مدعي است مسؤوليت نقض حقوق

  .سياسي در آشور برعهده دولت جمهوري اسالمي ايران است
بشر   به بحث گذاشته شود و در آميسيون حقوق گونه طرح ها به مدت زماني طوالني نياز دارند تا   اين

  .شود، رأي بياورد  ملل آه در بهار آينده در شهر جنوا در ايتاليا برگزار مي  انسازم
ها تعلل همچنان از بررسي پرونده قتل   شود آه دولت آانادا پس از ماه  اين خبر در حالي منتشر مي

  .رود  تبار در آانادا طفره مي  نوجوان ايراني
  .ل و سوئد از طرح پيشنهادي آانادا عليه ايران، حمايت آردندپرتغا, هلند  , ايرلند  , ايسلند  , چك, آمريكا
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به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا به نقل از خبرگزاري انگليسي رويترز، بيشترين حاميان طرح جنجالي 
  .جديد تهيه شده توسط دولت آانادا عليه جمهوري اسالمي ايران، آشورهاي اروپايي هستند

اروپايي ماه گذشته تصميم گرفتند آه اين طرح را به سازمان ملل  آشور 15اين در حالي است آه 
  .وفصل نمايند  وگو با تهران حل  ارجاع ندهند و مسأله را در قالب گفت

  . ملل ارائه آند  قرار است آانادا اين طرح را هفته آينده براي تصويب و تحريم ايران به سازمان
باشد طرح پيشنهادي را آه براساس گزارش   ر جنوا ميملل آه مقر آن د  بشر سازمان  آميسيون حقوق

نويس اين    تنظيم شده است، تصويب آرد اما سال گذشته پيش2001 ـ 1984بشر ايران از سال   حقوق
  .ملل ارجاع داده نشد  طرح در جنوا مسكوت ماند و به مجمع عمومي سازمان
هاي   ه است محكوم آرده است آه اقليتآانادا در اين طرح، ايران را آه داراي اآثريت مذهبي شيع

  .يهودي و زردشتي را تحت تبعيض و فشار قرار داده است  , مسيحي مذهبي 
مطبوعاتي، دانشگاهي و روحانيون در ايران ابراز نگراني شده , در اين طرح از سرآوب فعاالن دانشجويي

  پايان پيام. است
  

   آينده عراق  و نيروهاي موثر دردولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  جمعي از اهالي نجف و کربال در اعتراض به برنامه هاى تلويزيون تجمع کردند 
   ٢٠٠٣ نوامبر١٩ برابر با ١٣٨٢ آبان ٢٨: بغداد، ايرنا 

  جمعي از اهالي شهرهاى مذهبي نجف اشرف و کربالى معال روز چهارشنبه در 
   کنفرانس هاى بغداد اعتراض به برنامه هاى تلويزيوني اين کشور، در مقابل کاخ

  . دست به تجمع زدند
   نفر بود،٢٠٠برخي از افراد شرکت کننده در اين تجمع که شمار آنها حدود

  در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشتند که شبکه تلويزيوني تازه تاسيس 
  بدون درنظر گرفتن حرمت ماه مبارک رمضان و عدم تناسب با فرهنگ " العراقيه "

  . اقدام به پخش تصاوير مستهجن مي کندعراق ، 
  آنها معتقدند که بعضي از سريالها و فيلم هايي که در ماه رمضان پخش 

  . مي شود خارج از شئونات و حرمت اين ماه مقدس است 
  به گفته اين افراد، دست اندرکاران تلويزيون عراق بايد احساسات مذهبي 

  تصاويرى که تناسبي با فرهنگ عراق مردم اين کشور را درنظر بگيرند و با پخش 
  . ندارد، موجب آزردگي آنها نشوند

  شبکه العراقيه که با کمک نيروهاى اشغالگر آمريکا براى حدود پنج ماه به 
  فعاليت مي کرد، در حال " تلويزيون اطالع رساني عراق "صورت آزمايشي با عنوان 

  .  دهدحاضر با نام العراقيه فعاليت رسمي خود را ادامه مي
  برخي از فعاالن رسانه اى عراق به خبرنگار ايرنا گفتند که هنوز تعداد 

  زيادى از کارکنان و تصميم گيرندگان و سازندگان برنامه هاى شبکه العراقيه از
 .عناصر سابق تلويزيون رژيم صدام هستند

 
   شكاف در ائتالف جنگ-يادداشت 
  2003 نوامبر 20 –1382  آبان29پنج شنبه  -شرق :قنواتى زارعى اردشير

حاآم آمريكايي عراق پس از مذاآرات اضطراري خود با مقامات ارشد آشورش به » پل برمر « زماني آه 
هاي عالي براي سامان  آردند آه آيف همراه او پر از نقشه بغداد برگشت بسياري به اشتباه فكر مي

يك جلسه فوق العاده با اعضاي حكومت برمر متعاقب ورود به بغداد در . بخشيدن به بحران عراق است
درحالي آه همزمان فرماندهان . موقت انتقالي عراق نقشه جديد آمريكا را براي تفويض قدرت اعالم آرد

عمليات . دهنده تشديد برخوردهاي نظامي بود نظامي طرحي را به مرحله اجرا گذاشتند آه نشان
ن و نيروهاي ضد ائتالف را در مراآز اوليه بايست دشمنا  طرحي تهاجمي تلقي شد آه مي2گردباد 

نابود آند و به همين دليل ابتدا تكريت زادگاه صدام حسين را بار ديگر با انواع تسليحات مورد هجوم قرار 
حل  از همان ابتدا مشخص بودآه طرح جديد آمريكا با توجه به سخنان مقامات اين آشور راه. دادند 

د نيست و بيشتر تبليغاتي جهت آاهش انتقادات در سطح افكار بست موجو عملي براي خروج از بن
 .عمومي است

المللي بروز آرده است   اما در روزهاي اخير و پس از ارائه طرح جديد آمريكا پارامترهايي در صحنه بين 
اتفاقات و اظهاراتي آه در روز دوشنبه . آه خود به روشني گوياي عقيم بودن اين راهكار تازه خواهد بود

 نوامبر بروز آرد از آن جهت مهم و قابل استناد است آه از سوي متحدان اصلي حاضر در ائتالف 17
« نماينده ايتاليا در شوراي موقت ائتالف و اظهارات » مارآو آاالماي«استعفاي . موجود آرد داشته است

در عراق از جمله اين نماينده ويژه لندن » سر جرمي گرين استاك« وزير خارجه بريتانيا و » جك استراو 
هاي شوراي ائتالف اعالم  مارآو آاالماي دليل استعفاي خود را عدم توافق با سياست. مسائل است

ها در مورد بازسازي عراق و يا دگرگوني دموآراتيك در اين آشور  گويد با اين سياست آرده است و مي
برمر نمي تواند آاري انجام دهد و افزايد آه تشكيالت موقت به رهبري پل  او مي. عميقا مخالف است

. المللي آه نقش بزرگتري را به اروپا بدهد قادر است وضع فعلي را بهبود بخشد فقط يك طرح جديد بين
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دهد آه متحدين نزديك آمريكا  تأآيد اين مقام ايتاليايي بر ناآارآمدي تشكيالت تحت امر برمر نشان مي
معموال استعفا . جرايي آن اعتماد خود را از دست داده اند هاي اين آشور و عوامل ا نيز نسبت به طرح
حل ديگري پيش رو نباشد و شرايط به يك بن بست تمام عيار رسيده  افتد آه هيچ راه زماني اتفاق مي

  . باشد
آنچه مسلم است اگر طرح جديد آمريكا براي انتقال قدرت به يك دولت عراقي آنگونه آه مد نظر آنان 

حلي براي توجيه داشت چنين برخورد سلبي از سوي يكي از متحدان آنان انجام است آوچكترين م
هاي آالن سياسي و  گذاري چرا آه اين موضوع قابل تصور نيست آه آساني سرمايه. گرفت نمي

نماينده ايتاليايي . اند به يكباره بر باد دهند  اعتباري خود را در شرايطي آه به نتيجه گيري نزديك شده
آند در صدد القاي اين امر است آه  استفاده مي» عميقا مخالف « ف موقت زماني آه از آلمه در ائتال

درست در همان .داند هاي گذشته وحال درخصوص عراق را قابل پذيرش و تحقق نمي تمامي سياست
به طور اي البته  روزي آه آاالماي استعفاي خود را اعالم آرد مقامات بريتانيايي نيز در اظهارات جداگانه

جك استراو گفته است آه بايد هر . غير مستقيم نارضايتي خود را از شرايط حاآم بر عراق ابراز آردند
  . چه زودتر راهي براي انتقال قدرت به مردم عراق يافت شود

برد  وزيرخارجه بريتانيا آه براي شرآت درنشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بروآسل به سر مي
سخنان آامال . ت آه مسئله اصلي و آالن همچنان اوضاع امنيتي در عراق خواهد بودمعتقد اس

آند مؤيد آن خواهد بود آه راه  ديپلماتيك استراو به خصوص در آنجا آه به يافتن يك راه تازه اشاره مي
هنوز ارائه حل مسئله نبوده و آن چيزي آه مد نظر بريتانيا است  اند راه جديدي آه آمريكائيان ارائه آرده

  . نشده است
آند آه سرآوب وفاداران به صدام بايد با  همچنين اينكه وقتي جرمي گرين استاك اظهار مي

ها همراه باشد و بدون فراهم آمدن مشاغل  هاي سياسي براي آاهش حمايت از چريك آوشش
ين آشور هاي تروريستي ممكن است مردم را به طرف خود بكشانند بيانگر مواضع انتقادي ا گروه

نسبت به سياست گردبادي جديد آمريكا است، چرا آه مقامات نظامي اياالت متحده معتقدند آه چنين 
برخورد خشني قادر است تا نيروهاي ضد ائتالف را مرعوب ساخته و دامنه حمالت به آنان را آاهش 

 جويي مردم عراق است اما ظاهرا نماينده ويژه بريتانيا در عراق نگران تشديد حس نفرت و انتقام. دهد
  .تواند فضا را هرچه بيشتر براي حضور نيروهاي اشغالگر تنگ آند آه در آينده مي

هاي جاري در عراق بروز آرده است جدا از تأثير  شكافي آه هم اآنون در بين متحدين بر سر سياست
ها از سوي اياالت تواند حامل نوعي نارضايتي باشد آه به واسطه ناديده گرفتن نقش آن ها مي واقعيت

بعد از انفجار در مقر نيروهاي ايتاليايي در ناصريه سياستمداران در واشنگتن .متحده ايجاد شده است
آنچنان دستپاچه شدند آه فراموش آردند براي هرگونه تجديد نظري بايد با متحدين نزديك خويش 

رايطي اتفاق افتاد آه از هيچ دعوت از پل برمر براي مذاآرات اضطراري در ش. مشورت و رايزني آنند
اين در حالي است آه بنا . مقام بريتانيايي و ايتاليايي براي مشورت در اين خصوص دعوت به عمل نيامد

هاي جاري در  به ادعاي مقامات واشنگتن در اين مذاآرات مهمترين مسائل و تجديد نظر در سياست
نخست وزيران هر دو » سيلويو برلوسكوني « و » توني بلر« اين مسئله مطمئنا براي.عراق شكل گرفت

  .شود  آشور به منزله يك توهين آشكار تلقي مي
   

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان28چهارشنبه : روزنامه های تهران
  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28چهار شنبه  -بي بي سي 

انس بين المللی انرژی اتمی روزنامه های تهران به دو روز مانده به برپائی اجالس شورای حکام آژ
انعکاس گفته های مقامات مختلف جهانی درباره ايران ادامه داده و در عين حال ابراز اميدواری کرده اند 

که پرونده فعاليت های هسته ای ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی بماند و به شورای امنيت 
  .سازمان ملل ارجاع نشود

 در گزارشی ايران و آمريکا را در حال دوئلی توصيف کرده که نتيجه آن پنجشنبه شب معلوم می عتمادا
   ترازو عمل  يک کوشند همانند شاهين  بيشتر می   آژانس  و مسووالن در حالی که محمد البرادعی. شود

   مقابل  طرف  سمت يشتر به شد، آنها ب  سنگين  طرف  سود يک  ترازو به های  از کفه   يکی کنند و هرگاه
  .  شوند مايل

 بايد پيروز شوند،   از دو طرف  يکی  و سرانجام  است  ايران و آمريکا نزديک  دوئل  اين  پايان اعتمادبه نوشته
  .  را پاول  کولين   متحده  فرستاده است و اياالت  بروکسل  را به  روحانی  حسن  رو ايران از همين
 تازه ای که برای فعاليت های هسته ای ظاهر شده نوشته ايران با هوشياری  در تحليل شرايطشرق

بيشتری فعاليت های صلح آميز هسته ای خود را ادامه خواهد داد و شرايط جديد بازرسی در صورت 
  . تصويب پروتکل توسط ايران نظم تازه ای به فعاليت های ايران می بخشد

ن که ثابت کنيم اتم می تواند در خدمت صلح باشد، به طور  نوشته برای آشرقعبداهللا خاتمی فر در 
موقت از برخی مواهب اتمی رويگردان شده ايم تا روزگاری با احتياط و ايمنی بيشتری در اختيار ما قرار 

  .گيرد
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 از زبان سخنگوی وزارت خارجه ايران در اعتراض به گفته های وزيرخارجه آمريکا نوشته است همشهری
ز اصرار بيهوده برای تحميل نظرات و آرای خود به شورای حکام سازمان بين المللی انرژی آمريکا بايد ا

  .اتمی دست بردارد و از نظر ما اين اولين درس دمکراسی است که آمريکا بايد فرا گيرد
 از گفته های کولين پاول به آن بخش پرداخته که گفته است ايران فعاليت جمهوری اسالمیروزنامه 
  .ام داده و آن را پنهان داشته استهائی انج

 که مخالف امضای پروتکل و توافق ها با کشورهای اروپائی است نوشته با نزديک جمهوری اسالمی
شدن زمان جلسه شورای حکام و آژانس بين المللی انرژی اتمی، مقامات آمريکايی تالش بی وقفه ای 

سالی آژانس بين المللی انرژی اتمی به را برای جوسازی عليه جمهوری اسالمی ايران و گزارش ار
  .شورای حکام در مورد فعاليتهای هسته ای کشورمان آغاز کرده اند

 يک نماينده مجلس در پاسخ به گفته های تازه کولين پاول درباره اوضاع داخلی آفتاب يزدبه نوشته 
  .استفاده کنندايران گفته است برخورد نامناسب بخشی از حاکميت باعث شده تا بيگانگان سوء 

 تاکيد کرده است که جمهوری اسالمی برای جلوگيری از آفتاب يزدکيانوش راد نماينده اهواز به نوشته 
دخالت بيگانگان بايد هزينه های استقرار يک حکومت مردم ساالر را بپردازد اما دموکراسی با توصيه و 

  .تحکم و تهديدهای خارجی امکان پذير نمی شود
است که هادی سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين بامداد چهارشنبه وارد تهران  خبر داده کيهان
  .شد

 سليمانپور در فرودگاه با اشاره به زندان چهارماهه خود که به اتهام شرکت در انفجار کيهانبه نوشته 
  .آمپاال در بوئنوس آيرس صورت گرفت گفته است سرافرازانه و سربلند وارد خاک ايران شدم

 هزار عراقی که ٢٢٠ خبر داده که بازگشت پناهندگان عراقی از ايران از سر گرفته شده و از همشهری
 هزار نفر به آن کشور ۵۵پس از سقوط صدام حسين آماده بازگشت به زادگاهشان بودند تا کنون 

  .بازگشته اند
 عراق ادعا می  گفته است در حالی که مقامات حاکم همشهریاحمد حسينی مسوول پناهندگان به

کردند که آمادگی الزم را برای تامين امنيت پناهندگان ندارند اما در هفت ماه گذشته ما مانع بازگشت 
  .خودجوش پناهندگان عراقی نبوده ايم

 خبر داده که هاشم آغاجری در ديدار با وکيل خود تاکيد کرده است که به عنوان اعتراض به روند ياس نو
  .گر در هيچ دادگاهی حاضر نمی شود و آمادگی هر حکمی را دارددادرسی پرونده خود دي

اين استاد دانشگاه تربيت مدرس که به دنبال يک سخنرانی دستگير، محاکمه و به اعدام محکوم شد، 
در ماه های اخير بالتکليف در بند کارگری زندان اوين نگاه داشته می شود و در همان جا با ليگابو 

  .يان سازمان ملل مالقات کردفرستاده ويژه آزادی ب
 وکيل مدافع آغاجری گفته است بی درايتی محکمه همدان باعث شد که اينک  آفتاب يزدبه نوشته

ماجرای حکم اعدام آغاجری به موضوعی در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تبديل گردد و از 
  .مصاديق نبود آزادی بيان در ايران به حساب آيد

 از زبان اين استاد دانشگاه خبر داده که  ياس نوداس باوند به دادسرای اوين،به دنبال احضار هرمي
بازجوئی های او در اوين بر اساس پرونده دکتر داريوش زاهدی استاد دانشگاه های آمريکاست که هفته 

  .گذشته پس از چهار ماه زندان، با قرار وثيقه آزاد شد
يری های شورای نگهبان در انتخابات آينده مجلس همزمان با کوشش هائی که برای کاستن از سخت گ

 گفته است در فرانسه شورای شرقصورت می گيرد عضو حقوقدان شورای نگهبان در مصاحبه ای با 
قانون اساسی وجود دارد که اين وظيفه را انجام می دهد منتها شيوه آنها کمی با روش کار ما فرق 

  .می کند
عضای جمعيت هيات موتلفه اسالمی است، در علت به وجود آمدن  رضا زواره ای که از اشرقبه نوشته

 دوره مجلس قبل از انقالب، نمايندگان ضعيف النفسی بودند که ٢۴شورای نگهبان گفته است در 
شهامت ايستادگی در مقابل خواست حکومت را نداشتند و اين تجارب سبب گرديد تا در جمهوری 

  .يد که تابع هيچ يک از قوا نباشداسالمی دستگاه کنترل کننده به وجود آ
زواره ای که در دوم خرداد رقيب محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری بود و کمترين آرا را کسب 
کرد در اين مصاحبه تاکيد کرده که اگر او رييس جمهور می شد اوضاع بهتری در مملکت به وجود می 

  . آمد چون آقای خاتمی اشراف نداشت
 روزنامه صبح خبر داده که به دنبال حمله گروه های فشار قم به سخنرانی حبيب جمهوری اسالمی

اهللا پيمان که به بهانه دست دادن وی با شيرين عبادی مانع از سخنرانی وی در دفتر جبهه مشارکت 
  .شدند، اين بار به جلسه سخنرانی بهزاد نبوی هم حمله بردند

 جمعی از جوانان حزب اللهی شهر قم ياد کرده نوشته آنها با اين روزنامه که از حمله برندگان با عنوان
قرائت زيارت عاشورا و برگزاری مراسم نوحه خوانی و سينه زنی در مقابل دفتر حزب مشارکت به 
  . سواستفاده اين دفتر از ايام عزاداری برای فعاليتهای سياسی و جناحی ابراز ناخرسندی کردند
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  گوناگون
  

  ده و آميته برگزاري مراسم سالگرد صفر قهرمانيان  اطالعيه خانوا
  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28چهار شنبه 

هاي خشونت طلب و ضد   خانواده و آميته برگزاري مراسم سالگرد صفر قهرمانيان اقدام برخي از گروه
، محكوم مردمي را در مراسم نخستين سالگرد درگذشت صفرخان آه در امامزاده طاهر آرج برگزار شد

  .آردند
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين اعالميه آه در نمابري آه به دفتر اين خبرگزاري ارسال شده، 

آه با طرح شعارهاي انحرافي و " هاي خاآستري  گرگ"با اعالم انزجار از اقدامات آميته جعلي گروه 
 اين مراسم دخالت آردند و با درگيري فيزيكي آوردن پرچم و تصاوير نامربوط و ناپسند تجزيه طلبانه در

بدينوسيله از همه همرزمان، دوستان، ياران : مانع از اجراي برنامه پيش بيني شده، گرديدند، آمده است
اي آه در مراسم اولين سالگرد نماد مقاومت در برابر ستم و وحدت مردم ايران،   و مردم شريف و آزاده

ها و با تشريف   ها، مصاحبه   با درج آگهي در مطبوعات، انتشار اطالعيهصفر قهرمانيان شرآت آردند يا
فرمايي از شهرهاي مختلف آشور عزيزمان ايران، با اظهار همدردي و محبت ما را ياري آردند و ياد اين 

الزم . نماد مقاومت ملي در راه رهايي از ستم را گرامي داشتند آمال سپاسگزاري و امتنان را داريم
انيم از به تعطيلي آشيده شدن مراسم توسط گروه خاص و مأمور اجراي اين خشونت ضد د  مي

  .مردمي، از عزيزانمان پوزش خواهيم
آه با طرح " هاي خاآستري  گرگ"با اظهار انزجار از اقدامات آميته جعلي گروه : افزايد  اين اعالميه مي

ند تجزيه طلبانه و دخالت در اجراي مراسم به شعارهاي انحرافي و آوردن پرچم و تصاوير نامربوط و ناپس
قصد برهم زدن و درگيري فيزيكي توسط عناصر معلول الحال مانع اجراي برنامه پيش بيني شده 

ما مسئوليت به تعطيل آشيده شدن و عدم برگزاري مراسم و توهين به : رسانيم  گرديدند، به اطالع مي
هاي برجسته علمي،    آذربايجاني، خانواده صفر خان و چهرهمردم شريف و آزاده ايران، بويژه هم ميهنان

موسوم به آميته (فرهنگي، سياسي و اجتماعي آشورمان را متوجه آن آميته جعلي و مشكوك 
آنيم اين گونه اقدامات براي بر هم ريختن تظاهرات آب   ما اينجا اعالم مي. دانيم  مي) برگزاري آذربايجاني

ريزد و بنابر اين با برنامه و حساب شده بوده   هاي مي  مگران وخودآامگيبه آسياب امپرياليسم، ست
  .است

نظمي   رساند آميته برگزاري براي جلوگيري از هرگونه بي  به آگاهي مي: افزايد  اين اطالعيه در ادامه مي
خاآسپاري و برخورد و ايجاد فضاي مورد عالقه گروه مأجور، به احترام آن نماد مقاومت آه خود خواستار 

در امامزاده طاهر بودند، ناگزير با اعالم ختم برنامه ادامه مراسم را با شرآت دوستان و همبندان و 
هاي پرشكوه در منزل صفرخان برگزار و در همانجا نيز نسبت به اين   بستگان در آرامش آامل و با همدلي

هاي هم وطنان فرهيخته آذربايجاني   اقدام زشت ابراز تأسف و از شرآت آنندگان، بويژه از سوي انجمن
  پايان پيام. ها عذرخواهي شد  هاي قوميت  و نمايندگان انجمن

  
  مراحل چهارگانه پيوستن جمهوري اسالمي به دادگاه بين المللي جزائي، از ديد يک کارشناس

  2003 نوامبر 19 –1382 آبان 28چهار شنبه ): راديوفردا(بکتاش خمسه پور 
، به منظور رسيدگي به نقض حقوق بشر به وسيله دولمتردان، با نظارت ICC جزائي دادگاه بين المللي

در اين زمينه جمشيد عديلي، گزارشگر راديوفردا در . سازمان ملل متحد، آغاز به کار کرده است
  . استراليا، گفتگويي دارد با يک کارشناس علوم سياسي در سيدني، دکتر مسعود انصاري

 کشور ازکشورهاي جهان در رم کنفرانسي تشکيل دادند 120، 1998 ژوئيه سال 17در : مسعود انصاري
و موافقت کردند که دادگاهي براي نقض حقوق بشر به وسيله دولتمردان خودکامه به وجود بيايد که 

 کشور 60و قرار بر اين شد که زماني که پارلمان . صالحيت رسيدگي به جرائم اين افراد را داشته باشد
 کشور اين پيمان را تصويب بکنند، دادگاه عمال تشکيل شود، و پيش بيني مي شد که اين 120از اين 

خوشبختانه در امروز که من خدمت شما دارم سخن مي گويم، اين حد .  سال به درازا بيانجامد10کار 
اه  کشور رسيده است و استقبالي که پارلمان هاي کشورهاي گوناگون از تشکيل اين دادگ80نصاب به 

  .کردند، دليل بر اين است که زمان خودکامگي در دنياي ما به سر آمده است
  جمهوري اسالمي ايران، به اين دادگاه ملحق شده؟: جمشيد عديلي
 1998 ژوئيه سال 17حکومت جمهوري اسالمي، يکي از حکومت هايي است که پيمان : مسعود انصاري

حکومت جمهوري اسالمي به اين دادگاه نوشته .  استرا امضاء کرده، ولي به دادگاه هنوز ملحق نشده
است که ابتداء بايد الحاق ما به اين دادگاه به وسيله اداره حقوقي وزارت امور خارجه ايران مورد بررسي 

اگر مجلس شوراي اسالمي . قرار بگيرد، آن وقت موضوع به مجلس شوراي اسالمي خواهد رفت
ادگاه تاييد بکند، آن وقت به شوراي نگهبان خواهد رفت، و اگر پيوستن حکومت جمهوري اسالمي را به د

شوراي نگهبان اين موضوع را تصويب بکند، براي امضاي رئيس جمهوري خواهد رفت و بعد حکومت 
بنابر اين جنابعالي عنايت مي فرماييد که حکومت جمهوري . جمهوري اسالمي، عضو دادگاه خواهد شد

اين پيمان از يکي از اين اگر هاي حکومت جمهوري اسالمي هم . ستاسالمي چهار تا اگر گذاشته ا
حکومت جمهوري اسالمي نه تنها به اين دادگاه تا کنون نپيوسته است، بنده پيش . نخواهد گذشت

  .بيني مي کنم که هيچگاه هم نخواهد پيوست
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