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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ابراز خشنودي وزير امور خارجه آمريکا از پيشنويس قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره 
  جمهوري اسالمي

  2003  نوامبر25 –1382 آذر 4سه شنبه ): راديوفردا(امير آرمين 
اياالت متحده آمريکا از قطعنامه : کولين پاول، وزير امور خارجه اياالت متحده آمريکا، روز سه شنبه گفت

  . اي که در مورد برنامه هاي هسته اي ايران تنظيم شده، بسيار راضي است
تيجه ، ن)آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره جمهوري اسالمي(قطعنامه ): راديو فردا(مريم احمدي 

روز دوشنبه اياالت متحده از يک سو و فرانسه و آلمان . مصالحه آمريکا و کشورهاي اروپايي است
در قطعنامه، ايران به خاطر مخفي نگاه داشتن . وبريتانيا از سوي ديگر، درباره قطعنامه به توافق رسيدند

يد داير بر صداقت و برنامه هاي هسته اي خود در گذشته محکوم مي شود، اما به ادامه سياست جد
هيات مديره سازمان بين المللي . همکاري کامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي تشويق مي گردد

انرژي اتمي روز چهارشنبه در وين، مقر سازمان، تشکيل جلسه مي دهد تا درباره قطعنامه بحث و 
  .ند عضو هيات مديره قطعنامه را بپذير35گفتگو شود و انتظار مي رود هر 

من از قطعنامه بسيار راضي هستم و مايلم از همتايان خود در اتحاديه : آقاي پاول به خبرنگاران گفت
اياالت : آقاي پاول گفت. اروپا که براي دستيابي به اين قطعنامه به دشت تالش کرده اند، تشکر کنم

المللي انرژي اتمي در متحده به ويژه از آن بخش از قطعنامه که به موارد نقض مقررات سازمان بين 
اين همان بخشي است که ما مي : وزير امور خارجه آمريکا گفت. آينده اشاره دارد، استقبال مي کند

اگر در آينده نشانه اي حاکي از عدم تبعيت از : خواستيم در قطعنامه باشد، بخشي که مي گويد
  .مقررات مشاهده شود، چه بايد کرد
عنامه شديداللحن تري بود، از جمله اين که موضوع به شوراي امنيت اياالت متحده پيشتر خواستار قط
اما با توجه به مخالفت قدرت هاي بزرگ اتحاديه اروپا با ارجاع مساله به . سازمان ملل متحد ارجاع شود

  .شوراي امنيت، موضع خود را نرمتر کرد
. شفافيت کامل: ار مي دهدديپلمات هاي غربي مي گويند که قطعنامه فقط يک راه پيش روي ايران قر

يک ديپلمات معتقد است که ايران تا حدي به هدف خود رسيده و از ارجاع شدن به شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد گريخته، اما اين پيروزي مطلق نيست و در قطعنامه هشدار داده شده که اگر 

ه حال يا آينده، پرونده ايران به پنهانکاري ديگري از سوي ايران ديده شود، چه مربوط به گذشته باشد، چ
  .شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد رفت

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  UNارائه برنامه زمانى تشكيل دولت موقت عراق به 
  2003 نوامبر 25 –1382 آذر 4سه شنبه  -راديو آلمان 

 از سوى آمريكاييان در عراق برنامه زمانبندى شده تشكيل يك شوراى حكومتى تعيين شده: نيويورك
 ٢٠٠۴طبق اين برنامه بايست تا آخر ماه ژوئن سال . دولت موقت در عراق را به سازمان ملل ارائه داد

قرار است طرح پيش نويس قانون اساسى جديد عراق نيز تا ميانه ماه . مجلسى منتخب بر سر آار آيد
به اين ترتيب بايست دولت جديد تا سال . گردد و به راى مردم گذاشته شود آماده ٢٠٠۵مارس سال 

همزمان شوراى امنيت سازمان ملل خواستار تصويب قطعنامه اى شد آه اهداف .  تشكيل شود٢٠٠۵
رئيس شوراى حكومتى عراق، جالل طالبانى در نوشته . مورد نظر اين طرح را مورد پشتيبانى قرار دهد

. آه در عراق مسائل مربوط به حقوق بشر و از جمله آزادى تمام مذاهب رعايت شونداى اطمينان داده 
ضمنا قرار است آه نظارتى غيردولتى بر روى نيروهاى مسلح و سرويس هاى امنيتى عراق صورت 

  .گيرد
 

  شوراي حکومتي عراق به اعمال سانسور بر رسانه ها متهم شد
 2003 نوامبر 25 –1382 آذر 4 سه شنبه -علي سجادي راديو فردا 

اتهام در واکنش به بسته شدن دفتر . شوراي حکومتي عراق به اعمال سانسور بر رسانه ها متهم شد
پليس عراق روز دوشنبه دفتر . شبکه تلويزيوني العربيه در عراق، به دستور شوراي حکومتي اقامه شد

العربيه گفت که شورا با اين اقدام، . اين شبکه تلويزيوني را که از امارات پخش مي شود، مهر و موم کرد
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به شيوه صدام حسين با رسانه ها برخورد کرده، و تاکيد کرده که عليه اين اقدام، به دادگاه شکايت 
  .دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، هفته پيش العربيه را ضد ائتالف خوانده بود. خواهد برد

  دتر از زمان صدام حسين خواندوزير امور خارجه اسپانيا اوضاع در بغداد را ب
آنا پاالسيو، وزير امور خارجه اسپانيا مي گويد که اوضاع در پايتخت عراق، به مراتب بدتر از دوران صدام 

به گفته خانم پاالسيو، در جنوب عراق اوضاع . حسين است و عراق با مشکل امنيت جدي روبرو است
پانيا، روز دوشنبه گفت که به دليل پيچيدگي هاي خوزه ماريا آزنار، نخست وزير اس. بهتر شده است

آقاي ازنار در . عراق و مداخله هاي دوران پس از جنگ، يک رشته اشتباهات در آن کشور صورت گرفت
  .عين حال تاکيد کرد که او به خاطر اعزام نيرو به عراق به هيچ روي متاسف نيست

  يک رشته انفجار در شهر بغداد به گوش رسيد
سخنگوي ارتش آمريکا در . نفجارها، شبانگاه سه شنبه در سراسر بغداد به گوش رسيديک رشته ا
 تنها چيزي که مي توانم بگويم، اين است که يک رشته انفجار در مرکز بغداد روي داده: بغداد گفت

  .است
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

 حقوق بشر ايران، از ديد رئيس آميسيون اهداي نخستين جايزه حقوق بشر فرانسه به آانون مدافعان
  حقوق بشر فرانسه

  2003 نوامبر 25 –1382 آذر 4سه شنبه ): راديوفردا(امين آرمين 
شيرين عبادي . آانون مدافعان حقوق بشر ايران برنده جايزه امسال آميسيون حقوق بشر فرانسه شد

سفيران . ان حقوق بشر در ايران استبرنده جايزه صلح نوبل امسال از اعضاي پايه گذار آانون مدافع
فرانسه در آشورهاي مختلف جهان هر ساله در باره فعاالن غيردولتي درقلمرو حقوق بشر گزارش 

هائي به پاريس مي فرستند و جايزه حقوق بشر فرانسه بر پايه اين گزارش ها تعيين و هر سال اعالم 
راني در زمينه حقوق بشر براي دريافت جايزه قرار است عبدالفتاح سلطاني حقوقدان فعال اي. مي شود

راديوفردا در اين زمينه با ژرار فلوس، دبيرآل آميسيون حقوق بشر فرانسه مصاحبه آرده . به پاريس برود
  . است

امروز ژرار فلوس، دبيرآل آميسيون حقوق بشر فرانسه در ): راديوفردا، پاريس(ميرعلي حسيني 
آانون ايراني مدافعان حقوق بشر به عنوان نخستين برنده جايزه مصاحبه با راديوفردا گفت گزينش 

بهبود شرايط زندانيان سياسي و حفاظت زنان در برابر : حقوق بشر فرانسه به دو دليل عمده بوده است
  . خشونت و تبعيض در جوامع گوناگون

 رياست خانم آانون ايراني مدافعان حقوق بشر به): رئيس آميسيون حقوق بشر فرانسه(ژرار فلوس 
شيرين عبادي طرحي را ارائه داده بود آه مبني بر آمك به خانواده هاي زندانيان سياسي با تماليالت 

با زنداني شدنش، . گوناگون، به خصوص هنگامي آه شخص زنداني رئيس و نان بيار خانواده است
ني ضمن پيشنهاد اين آانون ايرا. شرايط زندگي مختل مي شود و آمك به خانواده خيلي مهم است

آمك به خانواده هائي آه شرايط شان از همه بدتر است، انجام وظيفه وآالت افتخاري شخص زنداني 
بر مبناي اين پيشنهاد بود آه هيات داوران جايزه نخست حقوق بشر فرانسه را آه . را عهده دار است

  .  هزار يورو است به اين آانون ايراني اختصاص داد15بهاي آن 
در مورد اينكه اعضاي آميسيون حقوق بشر فرانسه چه آساني هستند، دبيرآل آميسيون .: ح.ع.م

  : حقوق بشر فرانسه گفت
 عضو آميسيون ملي مشورتي حقوق بشر بود آه با 120 عضو از 30هيات داوران متشكل از : ژرار فلوس

يندگان آانون هاي مختلف حقوق اعضاي آميسيون را نما. آراي غير علني انتخابات خود را اظهار آردند
قرار . بشر، نمايندگاني از سنديكاها، شخصت هاي مذهبي، دانشگاهي و قضائي تشكيل مي دهند

 دسامبر جايزه خود را در پاريس از دست ژان پي ير 11است نماينده آانون مدافعان حقوق بشر روز 
  .رفرن، نخست وزير فرانسه دريافت آند

  
   در رسانه هاي جمعياقايران و عراوضاع تحليل 

  
   آذر4: روزنامه های تهران

   2003 نوامبر 25 –1382 آذر 4 سه شنبه -بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های خبری خود از جنجال جلسه دوشنبه مجلس خبر داده و 

د و در بخش هائی از سخنرانی احمد شيرزاد را چاپ کرده اند که موجب اعتراض محافظه کاران ش
  .جاهائی نزديک بود به زد و خورد بين نمايندگان دو جناح بينجامد پرداخته اند

روزنامه ايران سخن احمد شيرزاد را منعکس کرده که گفته گامی از نظرات خود عقب نشينی نمی کند 
  .گرچه ممکن است ادبياتی که به کار خود مناسب ترين نباشد و سوء تفاهمی ايجاد کرده باشد

ده اصالح طلب اصفهان در سخنان خود در ابتدای جلسه دوشنبه مجلس از اعمالی که باعث نماين
بدنامی جمهوری اسالمی شده انتقاد کرد و وقتی به چند برنامه هسته ای پرداخت که با فاش شدن 

هم آنها، جامعه بين المللی ايران را دروغگو می خواند نمايندگان اقليت محافظه کار با جنجال وی را مت
  .کردند که سوژه و خوراک برای تبليغات مخالفان جمهوری اسالمی فراهم می کند
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 از زبان محمدرضا خاتمی نوشته کسانی که عامل اصلی معرفی کشور به عنوان ناقص حقوق ياس نو
بشر و يا هدر رفتن جان ايرانيان و بدتر از همه معرفی چهره سياهی از کشور شده اند و امروز بايد 

  .باشند نگران هستند و فرياد بر می آورندجوابگو 
درباره اشاره نماينده اصفهان به سايت ده هزار هکتاری و مراکز سانترريفوژ که دور از چشم جهانيان و 

 گفته است دکتر ايرانبه تصور ايجاد تاسيسات هسته ای ايجاد شده، نايب رييس مجلس به روزنامه 
کار صالحيت دارد اما مشکلش اين است که فکر می کند شيرزاد متخصص رشته اتمی است و در اين 

  .نماينده مجلس حق دخالت در همه امور را دارد
 که همزمان با ديگر روزنامه های مخالف اصالحات در هفته های گذشته اصالح طلبان کيهان و رسالت

می همصدا شده را متهم کرده اند که با بيگانگان در وارد آمدن فشارهای بين المللی به جمهوری اسال
اند روز سه شنبه نيز با نقل گفته های نمايندگان اقليت در صدر اخبار خود از زبان آنان نوشته جای 

  .اوپوزيسيون نظام در مجلس نيست
به دنبال پيشنهاد روزنامه های محافظه کار به قطع روابط اقتصادی ايران و کانادا که بعد از آشکار شدن 

 در مقاله ای پيشنهاد کرده کيهاندن نقص حقوق بشر در ايران صورت گرفت اصرار کانادا بر محکوم کر
  .که دولت روابط اقتصادی ايران را با ژاپن هم قطع کند

 نوشته حاال که ژاپن در مساله فعاليت های هسته ای ايران دنباله روی آمريكا را پيشه آرده کيهان
 دولتمردان آن آشور بفهمند آه ايران در وقت آن رسيده که به دولت ژاپن ضرب شست نشان دهيم تا

  .برابر تصميمات آنان بی تفاوت نخواهد بود
 برای تنبيه ژاپن، دولت ايران می تواند تجربه پروژه ميدان نفتی آزادگان را تكرار کند و کيهانبه نوشته 

لی ندارد حجم مبادالت تجاری تهران و توآيو به طور جدی مورد بازنگری قرار گيرد چرا که هيچ دلي
  . آشورهای ديگر از جمله چين جايگزين ژاپن نشوند

در ادامه گمانه زنی های جناح ها و شخصيت های سياسی درباره انتخابات آينده مجلس به نوشته 
 مصطفی تاج زاده گفته است رفتن مردم به پای صندوق های رای به معجزه نياز دارد، اما اگر شرق

ن به نامزدهای اطالح طلب يا مستقل با وجود همه دلخوری ها و مردم احساس آنند رأی ندادن آنا
اعتراض ها و انتقادهايشان بهترين گزينه نيست و از رأی ندادن آن سوء استفاده زيادی خواهد شد، 

  .معجزه رخ می دهد
معاون سابق وزارت کشور تاکيد کرده که محافظه آاران اين بار می خواهند مردم را دلسرد آنند تا 

ا رأی ندهند، ولی درصد قابل توجهی از شهروندان رأی دادن انتقادی را به سكوت اعتراض آميز و اساس
  .ترك صحنه تعيين سرنوشت ترجيح خواهند داد

 درصد مردم 45 از يک نظرسنجی خبر داده آه در شهر تهران انجام گرفته و نشان می دهد انتخاب
 درصد معتقد 5 اصالحات و تغييرات اساسی تر و تنها  درصد معتقد به تعميق9/42مدافع روند اصالحات، 

  .به حفظ وضع موجود بوده اند
 52 درصد، دانشجويان 7/64 در اين نظرسنجی گفته شده نظرات اساتيد دانشگاه انتخاببه نوشته 

 درصد، شخصيت های سياسی 4/41 درصد، معلمان 5/41 درصد، روزنامه نگاران 5/41درصد، خاتمی 
  . درصد در تصميم گيری های مردم برای انتخابات موثر خواهد بود29انيون  درصد و روح37

، شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح در گفتگوئی با دانشجويان با اين که درست اعتمادبه نوشته 
نيست از صندوق های رأی قهر آنيم گفته است به عنوان يك شهروند بر اين اعتقاد هستم آه قهر 

  .أی دوای درد ما نيست، اگر بود انتخابات شوراها مشكالت را حل می آردآردن با صندوق ر
 نوشته در همين جلسه خانم عبادی با بيان اين آه او نيز چون محسن آديور معتقد به اسالم اعتماد

عقلی است گفته است مردم ما مسلمان هستند و به همين راحتی نمی تواند عقايدشان را آنار 
  .به بعضی ها اعتقادی نداشته باشندبگذارند، گرچه ممكن 

 در گزارشی از جلسه انجمن دانشجويان دانشگاه اميرکبير با فعاالن سياسی از زبان نمايندگان شرق
دانشجويان نوشته تجربه شش ساله اصالح طلبی نشان داد آه مشكل جامعه ما نه شرآت در 

  .ت مردم برای آن چاره انديشی شودانتخابات، بلكه ساختاری است و بايد از طريق مراجعه به خواس
 با بيان اين آه مسئله امروز آشور نه انتخابات بلكه آزادی، حقوق بشر شرقمهدی حبيبی به نوشته 

و دمكراسی است گفته جريان دانشجويی هيچ توجيه عقالنی برای شرآت در انتخابات ندارد و وارد 
  .را نمی توان به برگزاری انتخابات محدود آردبازی های انتخاباتی نخواهد شد و از ديد ما دمكراسی 

 محسن سازگارا هم در جمع دانشجويان سخن گفته و با ياد کردن از اکبر گنجی، ناصر شرقبه نوشته 
زرافشان و ساير زندانيان سياسی و عقيدتی درباره انتخاباتی که با نظارت استصوابی شورای نگهبان 

  .ابات غير آزاد نمی تواند منعكس آننده رای و نظر مردم باشدصورت گيرد تاکيد کرده است که يك انتخ
با وجود آنکه پيش بينی می شد امسال در تعيين روز عيد فطر اختالفی در ايران ظاهر نشود، ولی 

  . گزارش داده که برخی از مراجع قم سه شنبه و برخی چهارشنبه را عيد فطر اعالم داشته اندکيهان
که آيت اهللا ها مکارم شيرازی، يوسف صانعی و وحيد خراسانی سه شنبه  در حالی کيهانبه گزارش 

را روز آخر ماه رمضان اعالم کرده اند آيت اهللا بهجت، آيت اهللا فاضل لنكرانی، آيت اهللا موسوی اردبيلی، 
  .آيت اهللا صافی و آيت اهللا تبريزی اين روز را عيدفطر دانسته اند

شنبه در قم نماز عيد فطر اقامه آرده و آموزش و پرورش هم  نوشته آيت اهللا بهجت صبح سه کيهان
اعالم داشته که روز پنجشنبه برای رفاه حال فرهنگيان و دانش اموزان تمامی مدارس و آموزشگاه های 

  .کشور تعطيل خواهد بود
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  .به همين مناسبت روز سه شنبه منتشر نشده استجمهوری اسالمی روزنامه 
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