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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 

  
  تظاهرات ضد بوش در لندن

  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29 پنج شنبه -بي بي سي 
او در قبال عراق به خيابانهای هزاران نفر برای اعتراض به جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا و سياست 

  .لندن ريخته اند
سازمان دهندگان تظاهرات، تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات را بيش از يکصدوپنجاه هزار نفر اعالم 

  .کرده اند اما پليس اين رقم را سی هزار نفر می داند
نيا، از جمله گفتگو با اين در حالی است که آقای بوش درحال پيگيری برنامه ديدار رسمی خود از بريتا

  .تونی بلر، نخست وزير اين کشور است
تدابير امنيتی در پايتخت بريتانيا در جريان ديدار آقای بوش تشديد شده و با توجه به پيش بينی 

  .راهپيمايی در اين شهر، بيش از پنجهزار مأمور پليس پيشاپيش در خيابانهای شهر مستقر شده بودند
  .امنيتی در لندن برقرار است پنجاه نفر به دست پليس بازداشت شده انددر مدتی که اين وضعيت 

بسياری از دانش آموزان و دانشجويان، بخصوص از مدارس و دانشکده های لندن، کالسهای درس را 
  .ترک کنند و به راهپيمايی بپيوندند

 بر پا شده بود به تظاهرات که با ساقط کردن آدمک شش متری جرج بوش که پيشتر در ميدان ترافالگار
  .اوج خود رسيد

اين حرکت نمادين به همان شيوه ای انجام گرفت که سربازان آمريکايی در بغداد، مجسمه صدام 
  .حسين را در يکی از ميدانهای اين شهر به زير کشيدند

  تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان بخش جهانی بی بی سی نيز به تظاهرات پرداختند 
ظاهرات می گويند تظاهرات ضد بوش در لندن بزرگترين تظاهراتی است که در يکی سازمان دهندگان ت

  .از روزهای کاری وسط هفته در تاريخ بريتانيا انجام گرفته است
به بی بی سی گفته بود انتظار تظاهرات " ائتالف جنگی را متوقف کنيد"ليندزی جرمن، رئيس سازمان 

حضور پر : " آموزان گرفته تا بازنشستگان دارد و افزوده بوداز دانش" با حضور گروههای متنوع"بزرگی 
  ."سروصدايی خواهيم داشت

اندی تراتر، از مقامات بلندپايه پليس لندن پيش از آغاز تظاهرات گفته بود که اطالعات امنيتی نيروی 
رافالگار پليس بر احتمال قوی بروز خشونتهای متفرقه و اغتشاش، بخصوص پس از پايان تجمع در ميدان ت

  .است اما هنوز خبری از بروز خشونت در اين تظاهرات مخابره نشده است
پليس بخصوص نگران بود که هرج و مرج طلبانی از ساير کشورهای اروپايی که تعدادشان حداکثر هزار 

  .نفر برآورد می شد از اين رويداد برای پيش بردن مقاصد خود بهره برداری کنند
پليس لندن می گفت عده ای صددرصد مصممند که تظاهرات غيرمسالمت سر جان استيونز، رئيس 

  .آميز باشد و قصد دردسرآفرينی دارند
با اين حال، مأموران پليس با اختاللی جدی در مرکز شهر مواجه شدند و برخی از خيابانهای منتهی به 

  .مرکز شهر بسته شد
پيمايی بودند، جرج بوش و تونی بلر ابتدا در حالی که تظاهرکنندگان در خيابانهای لندن در حال راه

سرگرم گفتگو در دفتر نخست وزيری بودند و سپس با نمايندگان چندين دولت آفريقايی ديدار کردند تا 
  .درباره مبارزه با ايدز بحث کنند

آنها پيشتر، مشترکًا بمبگذاری در ترکيه را محکوم و بر عزم خود برای مبارزه با تروريسم تأکيد کرده 
 .بودند

  
  ها هزار تن از مردم انگليس در لندن عليه بوش تظاهرات آردند ده

  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29پنج شنبه 
شان را از ديدار جورج بوش از  در لندن خشم) پنجشنبه(ها هزار تن از تظاهرآنندگان انگليسي امروز  ده

تند آه جنگ آمريكا و انگليس در عراق آشورشان اعالم آردند و برخي از تظاهرآنندگان نيز اعالم داش
  .باعث بروز انفجار در استانبول شده است

به نقل از خبرگزاري رويتر، پليس انگليس تعداد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .  هزار تن تخمين زد35تظاهرآنندگان را نزديك به 

بوش و بلر آه : يس جمهور آمريكا عنوان آردندهاي جورج بوش، ري اين تظاهرآنندگان با پاره آردن عكس
تر آردن جهان به راه انداختند، نه تنها قادر به انجام چنين آاري نشدند  جنگ عليه عراق را با شعار امن

  .ها قرار دارند، عليه غرب برانگيختند بلكه خشم مردمي را آه زير بمباران
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 ما را  ه عراق، تنها احتمال انجام حمالت عليهتهاجم ب: يكي از تظاهرآنندگان ديگر نيز اظهار داشت
  .افزايش داده است و اين حمالت نه تنها عليه ما بلكه عليه تمام آساني است آه از ما حمايت آردند

وزيري انگليس به راه  تظاهرآنندگان با عبور از مرآز لندن از آنار پارلمان گذشتند و به سوي دفتر نخست
 انتهاي پيام. افتادند

  
ي مطبوعاتي مشترك با جورج بوش ضمن ابراز تاسف عميق نسبت به قربانيان  ي بلر در مصاحبهتون

  .در استانبول آن را يك حادثه تروريستي خواند) پنجشنبه(انفجارهاي امروز 
  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29پنج شنبه 

سي، توني بلر، .بي.ي بيي تلويزيون به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها بار ديگر بي گناهان را در جهان هدف  تروريست: وزير انگلستان در سخنان خود اظهار داشت نخست

توانند در تعهد ما در قبال عراق و ايجاد عراقي دموآراتيك و با ثبات خللي وارد  قرار دادند، اما آنها نمي
  . آنند

  .اطع استوي گفت آه انگليس براي جنگ با تروريست ق
  .ي تروريستي امروز اظهار همدردي آرد بلر بار ديگر به مردم ترآيه و دولت اين آشور به دليل حادثه

ها  تروريست. تروريست بار ديگر ماهيت خود را نشان داد: جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نيز گفت
  .شود زه با آنها خللي وارد نميدر تصميم ما براي مبار. خواند ما را بترسانند، اما موفق نخواهند شد مي

  . ها از آزادي نفرت دارند انفجار ترآيه نشان داد آه تروريست: وي افزود
جنگيم و تلفات و آشتارها تغييري در  ما براي افزايش امنيت خود مي: بوش هم چنين مدعي شد

  . برسانيمخواهيم به پايان عراق آزاد نهايت آاري است آه ما مي. آند ي ما ايجاد نمي عقيده
  . ماند بلر نيز تاآيد آه انگلستان تا اتمام آار در عراق مي

هاست و پاسخ ما در قبال اين تهديدها اين است  جنگ اصلي ما در عراق، شكست تروريست: وي گفت
  انتهاي پيام. آه حتي يك وجب نيز عقب نشيني نخواهيم آرد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ج سال گذشتقتل های زنجيره ای؛ پن
  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29 پنج شنبه -بي بي سي  -جمشيد برزگر

پنجمين سالگرد قتل های سياسی روشنفکران و فعاالن منتقد جمهوری اسالمی درحالی فرا می رسد 
که هيچ نشانه ای از وجود اراده ای برای پاسخگويی به پرسش های بی جواب در پرونده ای ملی که 

  . زنجيره ای به خود گرفته، ديده نمی شودنام قتل های
) اسکندری(پنج سال پيش، در پی کشته شدن داريوش فروهر، دبيرکل حزب ملت ايران و پروانه فروهر

در منزل مسکونی خود، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده دو عضو کانون نويسندگان ايران با چند روز 
  .سان به قتل رسيدندفاصله از يکديگر، ربوده شدند و به شکلی يک

 دی ماه 15به دنبال شدت گرفتن پيگيری ها، سرانجام وزارت اطالعات ناچار شد با انتشار بيانيه ای در 
 اعالم کند که برخی از اعضای اين وزارتخانه به طور خودسرانه مرتکب قتل اين چهار تن شده 1377سال 
  .اند

ابهامات درباره کشته شدن مجيد شريف، مترجم و به اين ترتيب، اين وزارتخانه عمال هيچ پاسخی به 
پيروز دوانی، فعال سياسی نداد و حاضر نشد مسئوليتی در اين زمينه و به طور تلويحی درباره ديگر قتل 

  .های سياسی سال های اخير بر عهده گيرد
انست به با اين حال، حتی پيگيری پرونده فروهرها، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده نيز هرگز نتو

نتيجه ای روشن برسد و به رغم آنکه در کشاکش درگيری های جناحی دو طيف درون حاکميت، بخش 
هايی از اطالعات مربوط به اين پرونده منتشر شد، اما هيچ گاه به اين پرسش به طور رسمی پاسخ 

  .داده نشد که اين عده، چرا و با دستور چه کسانی به قتل رسيده اند
 می گذرد، دو جناح محافظه کار و اصالح 1377ی که از قتل های سياسی آذر ماه در تمام پنج سال

طلب، آشکارا و يا به کنايه يکديگر را مسئول اين قتل ها معرفی کرده اند، اما هر دوطرف در ارايه جزييات 
  .و دانسته های خود در اين باره، تقريبا به يک اندازه خويشتندار بوده اند

الح طلبان، نظير اکبر گنجی، روزنامه نگار پيگير پرونده قتل های زنجيره ای، در اين البته شماری از اص
ميان کوشيدند تا از اين محدوده فراتر روند، اما آنان نيز سرنوشتی همانند ناصر زرافشان، عضو کانون 

در زندان به نويسندگان و وکيل خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای يافتند که اکنون دو سال است 
  .سر می برد

سالی که گذشت، از جهتی ديگر بر اين نگرانی پيگيران پرونده قتل های زنجيره ای افزود که ابعاد اين 
  .پرونده ملی کماکان در ابهام باقی خواهد ماند

کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در هنگام بازداشت در تهران، مبهم ماندن علل و 
مالن قتل وی و باال گرفتن مناقشه جناحی بر سر اين پرونده و تبديل شدن اين امر به مساله اصلی، عا

عمال مشابهت های عمده ای با پرونده قتل های زنجيره ای يافت و باعث شد تا اين دو پرونده از سوی 
  .کسان بسيار با هم مقايسه شود
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می کنند و از فعاليت مجدد تيم آمران و عامالن قتل اين درحالی است که اصالح طلبان چنين امری را رد 
های زنجيره ای سخن می گويند که به گفته آنان از وزارت اطالعات به برخی نهادهای ديگر که از آنها به 

  .عنوان نهادهای موازی اطالعاتی ياد می شود، نقل مکان کرده است
يت پاسخی برای انبوه سواالت و ابهامات نتيجه همه اين رويدادها و درگيری ها هر چه بوده، در نها

برطرف نشده به همراه نداشته است؛ امری که موجب شده پرونده قتل های زنجيره ای همچنان نزد 
افکار عمومی گشوده بماند و به آن به عنوان محکی بنيادين، برای سنجش ميزان پاسخگويی و 

  . ته شودمسئوليت پذيری جمهوری اسالمی در قبال عملکرد خود نگريس
از سوی ديگر، خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای، سال گذشته به دليل آنچه آن را ناتوانی و يا 

عدم تمايل حاکميت برای پاسخگويی به خواسته های خود خواندند، با شکايت به کميسيون حقوق 
  .دندبشر سازمان ملل، خواستار پيگيری اين پرونده از سوی نهادهای بين المللی ش

اقدامی که بويژه، در شرايطی که احتمال افزايش فشارهای بين المللی بر ايران بر سر موضوع حقوق 
   .بشر وجود دارد، می تواند دشواری هايی جدی برای مقامات جمهوری اسالمی پديد آورد

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

آه تجربه انتخابات شوراهاي شهر تهران تجربه خوبي بوده، به همين رويه آنند  اگر مردم فكر مي: آرمين
  ادامه دهند
  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29 پنج شنبه -سايت امروز

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي شب گذشته در مراسم شبهاي رمضان جبهه مشارآت 
  :  گفتندگي مسلمانانمحوري قرآن در زدر آانون توحيد، با تاآيد بر نقش 

مردم آزاد هستند آه دين خود را انتخاب آنند، :  آراي مردم در جامعه اسالمي گفت وي در مورد نقش
تصميم گيري در آشور نيز بايد بر اساس شورا و . همچنين در مورد تعيين نوع حكومت نيز آزاد هستند

 صغير هستند و به قيم نياز دارند، به اي در جامعه معتقدند آه مردم دخالت آراي مردم باشد اما عده
  . همين دليل نبايد از شورا استفاده آنيم

دهد آه در صورت التزام به قانون اساسي، حزب  آه قانون به افراد اجازه مي چنين با بيان اين آرمين هم
اي  باشند ولي عده در آشور ما افراد براي فعاليت بايد به قانون اساسي ملتزم : تشكيل دهند، گفت

آنند؛ مگر واليت فقيه در  عالوه بر التزام به قانون اساسي، مساله التزام به واليت فقيه را مطرح مي
قانون اساسي نيست آه بخواهيم به طور جداگانه به آن بپردازيم؟ از سويي آساني آه مساله اعتقاد 

  گاه اعتقادسنج دارند؟ خواهند اعتقاد افراد را بسنجند؟ آيا آنها دست آنند، چگونه مي را مطرح مي
گويند آه مجلس  اي مي ه عد: نماينده مردم تهران در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس هفتم نيز گفت

شود آه گروه مقابل در  گويند آه ترآيب مجلس باعث مي اي ديگر نيز مي آاري نكرده است و عده
هاي خود را تصحيح   برسيم بايد قضاوتما براي اين آه به يك حكم منطقي و معقول. اآثريت قرار گيرد

هاي مايوس آننده و سياه آه معتقدند مجلس آاري نكرده است و هر چيزي آه  آنيم و من با قضاوت
رغم تمام مشكالت و فشارهاي داخل و  تصويب آرده به جايي نرسيده، مخالف هستم؛ مجلس علي

  . بيرون توانسته است مفيد و موثر باشد
ايم اگر انتخابات آزاد و رقابت سالم باشد، حضور  ايم و گفته ما نظر خود را داده: افزوداين نماينده مجلس 

  . خواهيم داشت
به عنوان يك نيروي : آه نبايد با اقدامات و سخنان خود مردم را نااميد آنيم، گفت وي با تاآيد بر اين

يا باشد بايد در انتخابات حضور سياسي تاآيد دارم آه اگر حداقل شرايط براي انتخابات آزاد و سالم مه
طلبان با توجه به موقعيت آشور يا در انتخابات حضور فعال خواهند  فعال داشته باشيم، در نتيجه اصالح

  . دهند داشت يا انتخابات را مورد تحريم قرار مي
همين آنند آه تجربه انتخابات شوراهاي شهر تهران تجربه خوبي بوده، به  اگر مردم فكر مي: وي گفت 

  . آنند آه تجربه خوبي نبوده، بايد در انتخابات حضور فعال داشته باشند رويه ادامه دهند و اگر فكر مي
اصالحات و رسيدن به آزادي و حقوق به يك : اين عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران افزود

شوند و در  زود خسته ميمبارزه طوالني نياز دارد؛ مشكل اصلي آشور ما اين است آه نخبگان جامعه 
  . آيند و اين باعث شده آه مطالبات مردم ناتمام بماند گيري مطالبات خود آوتاه مي پي

دعوت به راي دادن در شرايطي درست است آه آرا نتيجه دهند، اگر قرار باشد : وي در پايان گفت
ست، ولي اگر شرايط نمايندگان را رد صالحيت آنند دعوت به مشارآت در انتخابات دعوت به هيچ ا

تر از مجلس ششم  آزادانه باشد، دليلي براي عدم مشارآت وجود ندارد و حتي اگر مجلس هفتم ضعيف
  . آند در انتخابات شرآت آنيم باشد، عقل و منطق سياسي حكم مي

اش براي فعاليت اين است آه طي شش ماه آينده، آار تمام شده  جريان مقابل تمام انگيزه: آرمين افزود
  . گيرد است و قدرت را در دست مي

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  توانم بيان آنم  اطالعاتي جديدي درباره قتل زهرا کاظمی دارم ولي نمي: آرمين
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  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29 پنج شنبه -سايت امروز
مشارآت نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي شب گذشته در مراسم شبهاي رمضان جبهه 

 در مورد روند پيگيري پرونده زهرا محوري قرآن در زندگي مسلمانان در آانون توحيد، با تاآيد بر نقش 
توانم بيان آنم، بنده همچنان به عنوان نماينده استان  اطالعاتي جديدي دارم ولي نمي: آاظمي گفت

  مجلس نيز نسبت به اين قضيهآنم،  تهران اين قضيه را دنبال و به تعهدات خود در مقابل ملت عمل مي
  . حساس است
  . ها، مسير اصلي را طي آنيم تالش ما اين است آه فارغ از حب و بغض: آرمين گفت
گيرند، البته بحث اين نيست آه  مسووالن ايجاد چنين امري، مورد بازخواست قانوني قرار مي: وي گفت

 بحث ما اعتراض به اين روند است و اآنون يك نفر به صورت غيرمترقبه به خانمي ضربه وارد آرده است،
ها رسيدگي نكنيم و تصميم نگيريم آه  يقين داريم آه اگر خود به صورت شفاف و صريح به اين نارسايي

افتد و  دامان نظام و آشور را از ارتكاب چنين اعمالي پاك آنيم، منزلت آشور و حقوق مردم به خطر مي
  . آنند  آن را پيگيري مي ديگران

  
  رآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانس
  

  اعتراض سازمان عفو بين الملل به موارد نقض حقوق بشر در ايران
  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29پنج شنبه ): راديو فردا(مريم احمدي 

خبر سازمان عفو بين الملل روز گذشته با صدور اعالميه اي از افزايش موارد نقض حقوق بشر در ايران 
داد و گفت چنين تجاوزهايي به حقوق و آزادي بشر، اقدامات مثبتي را که انجام گرفته است لکه دار 

  . به چکيده اي از اعالميه سازمان عفو بين الملل که مرکز آن در لندن قرار دارد، توجه کنيد. مي کند
افت گزارش سنگسار چهار مرد سازمان عفو بين الملل مي گويد که در پي دري): راديو فردا(بهروز نيکذات 

تا حد مرگ در مشهد، خود را با نگراني هاي بسياري از حقوق آنان و مدافعان حقوق بشر در ايران 
سازمان عفو بين الملل حقوق و مسئوليت هاي کشوري را براي سپردن افرادي که . شريک مي داند

ولي راي هايي که . يت مي شناسدمرتکب جرم هاي جنايي شده اند و عدالت را تاييد کرده و به رسم
شامل مجازات هاي ظالمانه، غير انساني، و خفت دهنده انسان ها باشد، با تعهدات بي چون و چراي 

ايران براي اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، که ايران نيز آن را تاييد کرده است، در 
خود توصيه مي کند که مقامات قضايي ايران احکام سازمان عفو بين الملل در اعالميه . مغايرت مي داند

اين سازمان همچنين نسبت به احکام . مرگ را با هدف يافتن مجازات هاي ديگري به تعويق اندازند
 ضربه شالق 50صادره براي هفت زن در شيراز که به علت عدم رعايت شعائر ماه رمضان هريک به 

  . استمحکوم شده اند، نگراني خود را ابراز داشته
سازمان عفو بين الملل ضمن استقبال از همکاري محدود دولت ايران با فرستاده ويژه کميسيون حقوق 

بشر سازمان ملل متحد که چندي پيش با هدف حقيقت يابي انجام گرفت، مي گويد اين سازمان از 
، بسيار نگران عواقب آسيب پذير ديدار و گفتگوي افرادي که با نمايندگان کميسيون مالقات کرده اند

در فوريه سال جاري ميالدي، مادر ساسان آل کنعان که براي ديدار با نمايندگان کميسيون حقوق . است
بشر از سنندج به تهران رفته بود، به هنگام بازگشت به او خبر دادند که پسرش که بدون تفهيم اتهام در 

ست و بهتر است او را بدون آن که سر و زندان بود، به هنگام غيبت در سفر او به تهران، اعدام شده ا
، اوايل ماه جاري ميالدي، احمد باطبي که از 2003در نوامبر سال . صدايي بر پا کند، به خاک بسپارد

زندان به علت بيماري مرخصي گرفته بود، با نماينده ويژه حفاظت از آزادي هاي عقيده و بيان وابسته به 
مقامات دفتر دادستاني .  ساعت پس از اين مالقات ناپديد شدسازمان ملل متحد ديدار کرد، ولي يک

تهران پدر احمد باطبي را که در جستجوي پسر بود، تهديد به بازداشت کردند، ولي بعدا به او خبر دادند 
  .گه فرزندش بار ديگر به زندان بازگردانيده شده است

ات قضايي ايران بايد اطمينان دهند تا مقام: سازمان عفو بين الملل در پايان اعالميه خود مي افزايد
افرادي که نگراني هاي خود را از طريق تماس با نمايندگان نهادهاي ملي يا بين المللي در ميان مي 

 .گذارند، مورد اذيت و آزار ويا تهديد به بازداشت قرار نگيرند
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  حكام درخصوص ايرانمتن آامل سخنان البرادعي در نشست شوراي 
  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29پنج شنبه 

براساس متن آامل سخنراني امروز محمد البرادعي آه در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفته 
ي  نامه يي ايران با عنوان اجراي توافق هاي هسته البرادعي در خصوص برنامه است، سخنان محمد

  :باشد جمهوري اسالمي ايران مطرح شد، به شرح زير مي در NPTسپرهاي حفاظتي 
نامه سپرهاي حفاظي درباره جمهوري  در حال حاضر سومين گزارش من در خصوص اجراي توافق« 

اين گزارش آامل و جامع است و بنابراين آن را خالصه نخواهم . روي شماست اسالمي ايران پيش
  .آنم  در خصوص آن اآتفا ميحال به بيان چند توضيح اضافي آرد،اما در عين

يي ايران، تاريخچه،  ي هسته ي برنامه امروز واضح است آه نسبت به هر زمان ديگري درگذشته، درباره
  .طبيعت و گستردگي آن اطالع، آگاهي و درك بيشتري داريم
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هاي ايران بوده است،  اين امر جاي خوشبختي است؛ تالشهاي ما درراستاي تحقيق درخصوص برنامه
اند آه براي سالهاي  گرچه اين تالشها از برخي تالشهاي عمدي در جهت مخالف، پرده برداشته

تالشهاي ما از برخي مواد، تاسيسات و . ي آنها وجود داشته است متمادي، تعابير غلطي درباره
  . شدند اي خبر دادند آه ضرورت داشت تا در چارچوب توافقات امنيتي، آشكار مي ليتهاي پنهان شدهفعا
ي سوخت  اي از چرخه چنين تالشهاي ما، از تاسيسات و فعاليتهايي خبر دادند آه طيف گسترده هم

. تداش سازي و پردازش بودند، را پوشيده نگه مي هايي در خصوص غني يي آه شامل آزمايش هسته
هايي از سوي ايران و آوتاهي اين آشور در خصوص عمل به تعهداتش آه در  اين امر ناگزيرا به نقض

  .چارچوب توافق تعهدات امنيتي صورت گرفته بوده، منجر شد
گرچه اين . من خوشبختم آه اشاره آنم آه اقدامات مشترآي انجام شده يا در حال انجام است

شوند، آه هم با  ن به خودي خود، موضوع نگراني اصلي محسوب ميها از سوي ايرا ها و نقض آوتاهي
  .متن نامه و هم با روح توافقات امنيتي در مغايرت هستند

ايم و پس  آاري صورت گرفته، از فوريه گذشته، موفقيتهايي داشته رغم اين تالشها آه در جهت پنهان به
ها  ، به يك فرآيند تحقيقي از بازسازياز يك تاخير زماني، به منظور انجام پيشرفتهايي هرچند آم

چنين به مدد  با آمك اطالعات جديد، و هم. هاي امنيتي امروز است اي از سيستم رسيديم آه نشانه
پاسخ مانده بودند،  فناوريهاي جديد اين سيستم امنيتي قادر بوده است تا سؤالهاي زيادي را آه بي

  .روشن آند
اي سيستماتيك و  هاي درست به گونه ضيحات صحيح و پاسخي تو چنان در خصوص ارائه آژانس هم

  .آند، با اين حال اعمال فشار آرام و تدريجي خواهند ماند اي، اعمال فشار مي حرفه
رسد  گيري تغيير آرده است، اين زماني است آه به نظر مي ي ماه گذشته، به طرز چشم شرايط از نيمه

ي  ي در ايران آغاز شده است، فصلي آه مشخصهفصل جديدي از اجراي توافقات سپرهاي حفاظت
چنين صداقت از سوي ايران بوده است، فصلي آه در آن ايران به  اصلي آن در واقع همكاري فعاالنه و هم

  .ما اين اطمينان را داده است آه اآنون خود را به ارائه آامل اطالعات متعهد آرده است
است از سوي ايران تقويت شده و به آن تسريع بخشيده طبيعتا فعاليت اخير ما از سوي اين تغيير سي

رسند آه اين امر  شده است و در عين حال اتخاذ اقدامات ويژه از سوي ايران، ضروري و مهم به نظر مي
  .ي ماه سپتامبر شوراي حكام مورد مطالبه واقع شده است در پاراگراف چهارم قطعنامه

  .يدوارم آه سياست جديد همكاريهاي فعاالنه تداوم يابداين يك پيشرفت اميدوار آننده است و من ام
من اطمينان دارم . همانگونه آه شما هم اطالع داريد، ايران پذيرفته است تا به پروتكل الحاقي بپيوندند

آه پروتكل امضاء خواهد شد و در نزديكترين زمان ممكن به مرحله اجرا درخواهد آمد و ايران نيز در اين 
ايران همچنين تصميم گرفته است تا . ي اجرايي بودن پروتكل رفتار خواهد آرد  در مرحلهي ه مدت به شيو

سازي و پردازش مجدد را به عنوان بخشي از تالشها براي اعتمادسازي آه از سوي  فعاليتهاي غني
من از سوي ايران مطلع . شوراي حكام در آخرين نشست خواسته شده بود، به حالت تعليق درآورد

سازي در نطنز، توليد تمامي مواد الزم   آه اين تعليق شامل تمامي فعاليتهاي تاسيسات غنيام شده
ايران از آژانس . سازي خواهد بود طور وارد آردن هرگونه مواد مرتبط با غني سازي و همين براي غني

تا تعريفي دقيق آنيم  ما در حال حاضر با مقامات ايراني آار مي. خواسته است تا اين تعليق را تاييد آند
و ليستي از جزئيات فعاليتهايي را آه قرار است به حالت تعليق دربيايند، تهيه آنيم تا ما را قادر سازد 

  .آه بتوانيم وظايف خود را انجام دهيم
تواند به عنوان بخشي از  هاي ما در خصوص اين تعليق همانگونه آه در گزارش آمده است، مي بررسي

  .نامه سپرهاي حفاظتي و پروتكل الحاقي باشد در ايران تحت عنوان توافقفعاليتهاي بازرسي ما 
روي ما پيدا آردن منشأ  آار ما در ايران بيشتر يك آار در حال پيشرفت است و يكي از وظايف پيش

همانگونه آه در گزارش . اي است آه در تعدادي از اماآن ايراني پيدا شده است شده اورانيوم غني
آار نيازمند همكاري آامل تعدادي از آشورها است آه منشأ قطعات و تجهيزات خاصي اشاره شده اين 

  .هستند و من اميدوارم آه اين همكاري در آينده به دست بيايد
تصحيح . يي ايران برسيم ي هسته گيري در خصوص ماهيت برنامه مان اين است آه به يك نتيجه توانايي

اش، بيشتر به توانايي ما براي اجراي آامل  يي هاي هسته تو تكميل اظهارات ايران در خصوص فعالي
طور به ايران براي اجراي سياستي توام با  هاي سپرهاي حفاظتي و پروتكل الحاقي و همين توافقنامه

  .شفافيت آامل و صداقت بستگي دارد
نهان نگهداشتن ي ايران در پ ي گذشته ام، در نگاهي به سابقه طور آه من در اين گزارش بيان آرده همان

آنيم آه مدتي زمان و تالش بيشتر جهت تحقيق صحت و سقم اين موارد نياز  برخي امور، ما فكر مي
ي ايران به صورتي آامل ابراز شده و  است؛ تا اعتمادسازي شود و اين نتيجه حاصل گردد آه برنامه

  .آميز به آار رفته است انحصارا درراستاي مقاصد صلح
ي  نشده هاي فاش ايم، ما هيچ دليلي نداريم آه ثابت آند فعاليت  گزارشمان آوردهطور آه ما در همان
  .اي داشته است ي توليد سالح هسته ي ايران، ارتباطي به برنامه گذشته

روي شما، مبتني بر واقعيات و جامع است و به قصد قادر ساختن شورا براي عمل به  گزارش پيش
  .اتش استها، حقوق قانوني و اختيار مسووليت

هاي مشترك آشورهاي عضو و دبيرخانه به اين آار  به اين آارم مطمئن هستم و تا زمان تحكيم تالش
 براي تضمين احترام آامل  ي اول، از طريق تحقيق و ديپلماسي، نهايت تالش دهم؛ تا در درجه ادامه مي
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ي ايران شروع خوبي  پروندهما در خصوص . يي را به آار گيريم هاي هسته تكثير سالح به الزامات عدم
 انتهاي پيام» .داشتيم؛ اما بايد اين راه را ادامه دهيم

  
  خبر بد تخطي ايران از تعهدات، خبر خوب آغاز فصل جديد همكاري با ايران  : البرادعي

  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29پنج شنبه 
  .اي متهم آرد  م اجراي تعهدات هستهاي ايران را به عد  البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته

اي سازمان ملل   به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، رئيس سازمان انرژي هسته
  .  اي تخطي آرده است  هاي هسته  گفت آه ايران در خصوص تعهدات در قرارداد جهاني بر ضد سالح

  .هاي خود در ايران است  در حال اتمام بازرسيدر حال حاضر سازمان ملل در حال حاضر : وي افزود
به گزارش خبرگزاري رويتر، البرادعي در اظهارات خود به خبرنگاران قبل از نشست شوراي حكام 

اي را آه دست من را در   رود آه سازمان قطعنامه  آه انتظار مي: اي، گفت  سازمان مللي انرژي هسته
اي   هاي هسته   تا اينكه در مقابل اخبار بد و يا خوب درباره برنامهآند را تصويب آند  اين زمينه بازتر مي

  .ايران واآنش مناسب انجام دهم
اي   هاي هسته  وي اظهار داشت آه اخبار بد آن است آه ايران در مقابل تعهدات خود در خصوص سالح
ن وجود داشته تخطي آرده باشد و اخبار خوب آن است آه فصل جديدي در رابطه با همكاري با ايرا

  پايان پيام. باشد
  

در وين تشكيل جلسه داده بود، بررسي ) پنجشنبه(المللي اتمي آه امروز  شوراي حكام آژانس بين
  . به وقت محلي موآول آرد10يي ايران را به فردا صبح ساعت  ي هسته پرونده

  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29پنج شنبه 
لي انرژي اتمي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري دانشجويان المل مسوول اطالع رساني آژانس بين

ي ايران ارائه شده  هايي آه به آژانس درباره ي قطعنامه ايران با بيان اين مطلب، از اظهار نظر درباره
 انتهاي پيام. است، خودداري آرد

  
  بازهم آشته و مجروح در بمبگذارى هاى جديد در استانبول

  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29به  پنج شن-راديو المان 
، اينبار بمب ها آشور ) نوامبر١۵(پس از بمبگذارى عليه آنيسه هاى يهوديان در روز شنبه گذشته 

 صبح به وقت استانبول انفجار بمبى ١٠:۵۵امروز در ساعت . بريتانيا را آماج حمالت خود قرار داده اند
 به احتمال يك بمب ٠را به لرزه درآورد» Levent«م مهيب منطقه عمارت هاى بانكى در استانبول بنا

 منفجر شد آه اين بانك آوتاه قبل در HSBCجاسازى شده در يك خودرو در مقابل مرآز بانك بريتانيايى 
هر چند آه اين آسمانخراش با نماى شيشه اى و آينه . ترآيه وارد يك سرمايه گذارى ميلياردى شده بود

 در خيابان پهن مجاور اين عمارت، عابران ٠لى ورودى آن بكلى ويران گشتاى اش پابرجا باقى ماند، و
  . با سر و رويى خونين بر زمين افتاده بودند

يك گروه فيلمبردارى » بياگلو«سه دقيقه بعد، آيلومترها دور از اين محل در مرآز قديمى شهر بنام 
 فيلمبردارى بوده است آه ناگهان با تلويزيونى بطور اتفاقى در نزديكى سرآنسولگرى بريتانيا در حال

انفجار يك بمب ديوار آنسولگرى فرو مى ريزد و شعله هاى حريق عمارت را در بر گيرد؛ آه خيلى سريع 
 مترى پررفت و آمدترين منطقه براى عابران و مرآز خريد و فروش ۴٠اين آنسولگرى در . مهار مى شود
 يعنى تا محل استوديوى راديوى آلمانى زبان، مى شد از آيلومترها دور از اين محل،. اين شهر است

خبر سومين انفجار در بخش آسيايى شهر هنوز مورد تأييد قرار نگرفته . صداى سهمگين انفجار را شنيد
   ٠است

در آن واقع است، همه چيز » نه وه شالوم«در برابر سرآنسولگرى انگليس، همانند خيابانى آه آنيسه 
به .  معموال اين خيابان براى خودروها بسته نيست٠ورد خيابانها تنگ و باريك انددر هر دو م. ويران شده

. همين دليل امنيتى بوده است آه سرآنسولگرى آمريكا چندى پيش از آنجا نقل مكان آرده است
احتمال داده مى شود آه پس از نقل مكان سرآنسولگرى آمريكا تدابير شديد امنيتى برچيده شده 

اين واقعه تجارت بورس در استانبول متوقف شد و در آنكارا اداره نخست وزيرى به محاصره پس از . باشند
  . پليس درآمد و در سراسر آشور اعالم خطر شد

به گمان وزير آشور، عبدالقدير آقسو، اين بمبگذارى ها در ارتباط با سوءقصد عليه آنيسه هاى يهوديان 
 براى پليس ترآيه قطعى است ٠ انسان تمام شد٢۵ جان  بمبگذارى هاى روز شنبه به بهاى٠بوده اند

آه دو عامل بمبگذارى روز شنبه دو تبعه ترآيه بوده اند آه از قرار معلوم با گروه هاى اسالمى و افراطى 
مقامات در پى يافتن ارتباطات با شبكه القاعده هستند، زيرا آه اين شبكه تروريستى . ارتباط داشته اند

 روز شنبه را برعهده گرفته و اعالم داشته بود آه سوءقصدهاى ديگرى نيز عليه آن مسئوليت بمبگذارى
بايد اشاره آرد آه دولت ترآيه . آشورهايى در پيش روست آه از حاميان آمريكا در جنگ عراق هستند

زير عبداله گول، و. به آمريكايى ها پيشنهاد آرده بود آه حاضر است سربازان خود را به عراق اعزام دارد
خارجه ترآيه آه براى ديدارى در سوئد بسر مى برد، از استكهلم اعالم داشت آه دولت ترآيه تسليم 

  .خشونت و ترور نخواهد شد
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

چهارتن آشته ي انتحاري در مقابل دفتر حزب اتحاد ميهني آردستان عراق در شهر آرآوك،  در يك حمله
  .و تعداد زيادي زخمي شدند

  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29پنج شنبه 
، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، انفجار مهيبي در )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نزديكي دفتر حزب اتحاد ميهني آردستان عراق به رياست جالل طالباني آه هم اآنون رياست شوراي 
  .ت انتقالي عراق را به عهده داردحكوم

 صبح به وقت 10:30ي جالل جوهر، از نمايندگان اين حزب در شهر آرآوك، اين انفجار در ساعت  به گفته
  انتهاي پيام. محلي رخ داده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان29: روزنامه های تهران 

  2003 نوامبر 20 –1382 آبان 29 پنج شنبه -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران در صدر اخبار خود گزارش هائی را منعکس کرده اند که نشان می دهد 

  .مقامات مسوول ايران در انتظار تصميم شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی هستند
تحوالتی پرداخته که در  با عنوان تصميمی در فضای مه آلوده در صدر اخبار خود به گزارش اعتماد

روزهای اخير در گفتگوهای مقامات آمريکائی و اروپائی در موضوع فعاليت های هسته ای ايران رخ داده 
  . است

 نظر دبير شورای امنيت ملی را منعکس کرده که گفته است ايران يک توطئه حتمی را پشت انتخاب
  .غير از پروتکل الحاقی نخواهيم پذيرفتسرگذارده است و ما هيچ چيزی را در رابطه با آژانس به 

حسن روحانی سه شنبه شب پس از بازگشت از سفر سه روزه خود از بروکسل و انتخاب به نوشته 
ديدار با وزيران خارجه انگليس و فرانسه و خاوير سوالنا و کريس پاتن مسئوالن سياست خارجه اتحاديه 

زديکی اجالس شورای حکام در اين روزها تشديد يافته اروپا گفته است فعاليت دشمنان ما با توجه به ن
  .است

 در پاسخ به اين سووال که آيا در فراز و نشيب روابط ايران و اروپا شرقاحمد زيدآبادی در مقاله ای در 
آيا رازی نهفته است نوشته بر خالف نظرات افراطی در ايران، اتحاديه اروپا در تالش برای دور نگهداشتن 

وذ آمريکا، از تمام توان خود برای اعمال فشار عليه تهران به منظور اصالح رفتارهايی که مورد ايران از نف
  .قبول اين اتحاديه نيست، بهره می گيرد

 آمده هدف روشن از فشارهای اروپائيان، تحول آرام اوضاع ايران به ترتيبی است شرقدر پايان مقاله 
، باثبات و دموکراتيک باشد و روند تحوالت به سمتی که اروپا بتواند شريک اصلی يک ايران مسئول

  . نچرخد که با بحرانی شدن اوضاع، آمريکا ابتکار عمل را برای حل بحران به دست گيرد
 کند   کار می  آغاز به  در حالی  اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس  حکام  شورای  نشستاعتمادبه نوشته 

 سه   با انتقادهای آمريکا از قطعنامه پيشنهادی  اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس  رييس  محمد البرادعی که
 شده   پرداخته  ايران  ساله١٨   های کاری  انتقاد از پنهان   به  دارد که در آن فقط کشور اروپائی همخوانی

  .است
ت از آنجا  خبر داده که وزير انرژی اتمی روسيه گفته اسشرقهمزمان با تشکيل اجالس شورای حکام 

که طرف ايرانی شديدا گرفتار آماده کردن اسناد مورد نياز آژانس بين المللی انرژی اتمی است، نمی 
  .تواند مفاد توافقنامه مربوط به راکتور هسته ای بوشهر را مورد بررسی قرار دهد

د داشت  گفته است پايگاه بوشهر تا مدتی به سوخت نياز نخواهشرقالکساندر روميانتسف به نوشته 
و ارسال سوخت تا قبل از سال آينده آغاز نخواهد شد؛ بنابراين امضای اين قرارداد دست کم سه ماه 

  .زمان دارد
 در مقاله ای درباره تجربه های بحران هسته ای ايران نوشته جز بهانه گيری قدرت های آفتاب يزد

زده که سرانجام موضع ايران در جهانی، افعالی از تندروها و گروه های سياسی در سال های اخير سر
  .سياست خارجی چنان ضعفی ساخت که چاره ای جز پذيرش شرايط تعيين شده نبود

 با اشاره به حمله گروه های فشار به اتوبوس حامل جهانگردان آمريکائی، ماجرای آفتاب يزدسردبير 
م نشان داد پرسيده برای زهرا کاظمی و حمايت از برخی از گروه های خارجی که ايران را حامی تروريس

  جلوگيری از تکرار اين وقايع در آينده چه انديشه ای شده است؟
روزنامه های هوادار جناح محافظه کار از زبان روحانيون و مسووالن جمهوری اسالمی از مردم دعوت 

کرده که در مراسم روز قدس که روز جمعه که مصادف با آخرين جمعه ماه رمضان است بر اساس 
  . بيست و سه ساله برپا می شود شرکت کنندسنتی
  . در عنوان اصلی خود نوشته با راه پيمائی های روز قدس، فروپاشی اسرائيل شدت می گيردکيهان
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 پيش بينی کرده اند هزاران هزار نفر در مراسم روز جمعه جمهوری اسالمی و رسالتروزنامه های 
 را از سياست های ضدآمريکائی و ضد اسرائيلی حاضر شوند و با فرياد مرگ بر اسرائيل حمايت خود

  .نشان دهند
 گفته است ايرانيکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به نوشته روزنامه 

کم توجهی به تحوالت بين المللی و تصميم گيری برای سياست خارجی بدون تجزيه و تحليل شرايط 
شور بوده چنان که پس از جنگ افغانستان و عراق فرصت حاکم بر جهان همواره عامل فرصت سوزی ک

  .های طاليی را به کشورهای ديگر واگذار کرديم
الهه کوالئی نماينده تهران سياست خارجی را دنباله سياست داخلی دانسته و گفته سياست داخلی 

ند اين جريان را مردم و توده سهم خود را به خوبی ادا کرده اند، ولی نخبگان و هدايتگران نتوانسته ا
  .مبتنی بردرک صحيح از واقعيت ها راهبری کنند

 به سخنان الهه کوالئی در انتقاد از سياست های جمهوری اسالمی درباره جمهوری اسالمیروزنامه 
مسئله صلح خاورميانه اعتراض کرده و نوشته اين سخنان همان شيطنتی است که همواره غربيها 

  .ا که مشکل فلسطين فقط به خود فلسطينی ها مربوط استانجام داده اند و با اين ادع
 در عين حال از سخنرانی غالمحسين تکفلی نماينده ديگر مجلس هم جمهوری اسالمیروزنامه 

انتقاد کرد و نوشته که وی در ميزگردی مطبوعاتی در مشهد گفته است ما در صورتی می توانيم از 
  . مقابل عوامل خارجی ضربه پذير نباشيم حقوق مردم فلسطين دفاع کنيم که خودمان در

در سالگرد به قتل رسيدن پروانه و داريوش فروهر مصاحبه ای با پرستو فروهر انجام داده که در ياس نو
  .آن آمده است تهديد کرده اند اگر آمد و رفت ها به خانه آنان ادامه يابد آن جا را مصادره خواهند کرد

مراسم يادبود پدر و مادر مقتول خود به تهران رفته است در پاسخ پرستو فروهرها که برای برپائی 
سووالی درباره اصالحات سياسی در کشور گفته است من از اين نظر که اصالح طلبان نتوانستند 
دردهايم را درمان کنند با آن برخورد می کنم ولی می دانم که پدرم حاضر به ضربه زدن به جنبش 

  .اصالحات نبود
 های پنجشنبه نشان می دهد که سرانجام پس از روزها کشمکش، مقامات دولتی مجوز خبر روزنامه

برپائی مراسم يادبود فروهرها که قرار بود روز جمعه در حسينيه ارشاد برپا شود برای روز يکشنبه صادر 
  . کرد

محمد کانون نويسندگان ايران در اطالعيه ای که به مناسبت پنجمين سالگرد قتل ياس نوبه نوشته 
مختاری و محمد جعفر پوينده دو تن از اعضای آن کانون منتشرشده عالوه بر اشاره به آنکه امسال 

مراسم بدون حضور ناصر زرافشان وکيل خانواده فروهر ها برگزار می شود خواهان ريشه يابی ماجرا و 
  .معرفی دست های پنهان در آن شده است

 تلفن های مردم به فعاليت نهادهای موازی پرداخته که  در گزارشی درباره شنودهای غيرقانونیشرق
در پنهان و بدون نظارت دولت و مجلس به فعاليت مشغولند و از جمله هفتاد در صد شنودها را انجام 

  .می دهند
 رييس کميسيون قضايی مجلس بدون نام بردن از نهادهای زير نظر رهبر جمهوری شرقبه نوشته 

ادی موازی که از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی آغاز شده متاثر از اسالمی گفته است فعاليت نه
  .وجود حاکميت دوگانه در ساختار حکومت ايران است

 نوشته سفير سابق ايران در آرژانتين در بازگشت به تهران که به دنبال صدور قرار منع همشهری
ا توطئه ای بين المللی عليه تعقيب وی در دادگاه لندن ممکن شد تشکيل پرونده قضايی عليه خود ر

  .ملت و مقامات عالی رتبه کشور ايران دانسته است
 هادی سليمانپور که پس از چهارماه بازداشت در انگليس، بامداد روز چهارشنبه همشهریبه نوشته 

وارد فرودگاه مهرآباد شد گقته است به هرحال بحث اتهام و برخوردهای پليسی است و توطئه تا اين 
  .نثی شده ولی هنوز احتياج به کاربيشتری داردمرحله خ
  . خبر داده که اليحه مبارزه با تروريسم در جلسه صبح پنجشنبه هيئت وزيران تصويب شدکيهان

اين اليحه که بزودی به مجلس برده خواهد شد، تهديد به ارتکاب يا ارتکاب جرايم و اقدامات خشونت 
ثيرگذاری بر خط مشی، تصميمات و اقدامات ايران، ساير آميز از طريق به وحشت افکندن مردم جهت تا

 . کشورها و سازمانهای بين دولتی را جرم تروريستی محسوب می کند
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