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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
  

   آذر در امامزاده طاهر بر گزار مي شود14مراسم ياد بود محمد مختاري و محمد جعفر پوينده
  2003 نوامبر 30 –1382 آذر 9يك شنبه 

 رئيس دانا از اعضاي آانون به گزارش خبرنگار سرويس فرهنگ و انديشه خبرگزاري آار ايران، ايلنا، فريبرز
 آذرماه برسرمزار محمد مختاري و پوينده در امامزاده 14طي مراسمي جمعه : نويسندگان ايران گفت

  .  آيد طاهر از آنان تجليل به عمل مي
شود بلكه تنها مراسمي  البته اين مراسم از طرف سازمان معيني برگزار نمي: رئيس دانا ياد آور شد
  . احترام از طرف دوستان اين عزيزان و عالقه مندان به اهل قلم انجام مي شوداست آه براي اداي

در اين مراسم اعضاي آانون : افزود, وي در ادامه در باره برنامه هاي تدارك ديده شده براي اين مراسم
هاي زنجيره اي به سخنراني هاي آوتاهي در باره مسائل مربوط  نويسندگان و آميته دفاع از قتل

  .ند پرداختخواه
ياد آور مي شود آه پيش از اين برگزار آنندگان اين مراسم و خانواده هاي مختاري و پوينده در باره زمان 

  .وانجام ياعدم انجام اين مراسم ترديد داشتند
 آذر به ايسنا اعالم آرده بودند آه به خاطر محدوديت هاي 29اضافه مي نمايد آه خانواده هاي آنان 

  .رف وزارت آشور انجام اين مراسم به تعويق افتاده استاعمال شده از ط
در همان حال فريبرز رئيس دانا هم سوم آذر ماه در گفت و گو با ايلنا اعالم آرده بود آه خانواده هاي 

 پايان پيام. جان باختگان هنوز نتوانسته اند مكاني را براي بر گزاري اين مراسم مشخص آنند
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  احمد چلبي براي ديدار و گفتگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد  
  2003 نوامبر 30 –1382 آذر 9يك شنبه 

احمد چلبي ساعاتي پيش براي گفتگـو بـا مقامـات جمهـوري             : يک مقام آگاه در وزارت امور خارجه گفت         
  .  تمر شوراي حکومت انتقالي عراق وارد تهران شد اسالمي ايران در چارچوب رايزني هاي مس

اين مقام آگاه درگفتگو با خبرنگار مهر، از ديدارهاي سخنگوي شوراي حکومت انتقالي عـراق بـا مقامـات                   
بلند پايه کشورمان از جمله رييس جمهور، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظـام و وزيـر امـور خارجـه  در                      

سخ به اين سوال که آيا اين سفر از قبل برنامه ريزي شده بود خـود داري                 وي از پا  . روزهاي آينده خبرداد    
احمد چلبي عضو و سخنگوي شوراي حکومت انتقالي عراق امروزاز طريق مرز خسروي وارد ايـران                . کرد  

 عـضو   15وي  رييس حـزب کنگـره ملـي عـراق و يکـي از                . شد و مورد استقبال مقامات محلي قرار گرفت       
چلبي در پي تحوالت اخير در آراي اعضاي شـوراي انتقـالي   .  نفره عراق است 25ي شيعه شوراي انتقال 

  . عراق درباره زمان برگزاري انتخابات در اين کشور به تهران سفر کرده است 
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  ! چرا از رفراندوم هراس دارند؟: آيت اهللا منتظری 
  2003 نوامبر 30 –1382ر  آذ9يك شنبه 

در آستانه برگزاري آنگره سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحكيم وحدت، جمعي از اعضاي شوراي 
  . مرآزي و عمومي اين سازمان با آيت اهللا منتظري ديدار و گفت و گو آردند

ل شده، در آغاز اين ديدار به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در نمابري آه به دفتر اين خبرگزاري ارسا
مهندس علي اآبر موسوي خوئيني، دبير آل سازمان و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 

ها و مباحث مطروحه از ناحيه اساتيد دانشگاه و عالمان ديني در آميته   ضمن ارائه گزارشي از فعاليت
سي، آارآمدي آن را تحت تأثير قرار داده و شرايط دوگانه و تضادهاي موجود در قانون اسا: سياسي گفت

 و ترآيب هيأت مربوطه 68رود آه با ساز و آار پيش بيني شده در بازنگري سال   از طرفي بيم آن مي
  . پرسي گزينه اصلي خواهد بود  براي تهيه پيش نويس، اصالحي، آن را بدتر نمايد و بالطبع برگزاري همه

: آلود توصيف و اضافه آرد   شرايط انتخابات مجلس هفتم را مبهم و مهدبير آل سازمان ادوار تحكيم وحدت
عالوه بر نظارت استصوابي، افت شديد جايگاه مجلس و رد نمودن پي در پي مصوبات تأثيرگذار مجلس 

هاي واهي توسط شوراي نگهبان مهمترين مانع مشارآت مردم در انتخابات مجلس هفتم   به بهانه
  . باشد  مي

آمد گويي به حاضرين و تبريك عيد سعيد فطر، در مورد مجلس   دار آيت اهللا منتظري ضمن خوشدر اين دي
ام قضاوت نهايي در مورد انتخابات مجلس هفتم را به آينده موآول   گونه آه اعالم آرده  همان: هفتم گفت
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ثريت آن با اصالح آنم ولي قبل از انتخابات بايد جايگاه مجلس احياء شود و متأسفانه مجلسي آه اآ  مي
  . شود  طلبان است اينگونه با آن برخورد مي

در بهشت زهرا مبني بر اينكه قانوني آه پدران و ) ره(آيت اهللا منتظري با اشاره به سخنان امام خميني 
قانون اساسي آه در ساليان قبل در جمهوري : آور نيست، اعالم آرد  اجداد ما نوشتند براي ما الزام

 شده براي نسل جديد تعهدآور نيست، چرا آه اين نسل در آن زمان امكان رأي دادن اسالمي نوشته
باشد بقيه اصول آن وحي منزل   نداشتند و غير از اصل مربوط به اسالميت نظام آه از اصول اليتغير مي

  . باشد  نيست و قابل تغيير مي
طبعًا ! را از رفراندوم هراس دارند؟گويند مردم ما را قبول دارند چ  آساني آه در حاآميت مي: وي گفت

 .اگر مردم اين مكانيزم و اين اشخاص را قبول داشته باشند به آنها رأي خواهند داد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آشته شدن دو ديپلمات ژاپني در عراق  
  2003 نوامبر 30 –1382 آذر 9يك شنبه 

بين الملل ايلنا، اين دو نفر آه در نزديكي شهر تكريت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند به گزارش سرويس 
  .خودروي خود را متوقف آرده بودند, در حالي آشته شدند آه براي خريد

نخست وزير ژاپن اعالم آرد آه ژاپن عليرغم اين اتفاق همچنان به همكاريهاي " جونيشيرو آويزومي"
ما سياست خود را تغيير نخواهيم :" وي در ادامه گفت. اق ادامه خواهد دادخود در زمينه بازسازي عر

  "داد و در مقابل حمالت تروريستي تسليم نخواهيم شد
 ساله آه از آارمندان سفارت ژاپن در عراق بودند قصد شرآت در آنفرانسي با 45 و 30اين دو ديپلمات 

 خودروي حامل اين دو به شدت مجروح شده است رانندة. موضوع بازسازي عراق در تكريت را داشته اند
  .اين دو اولين قربانيان ژاپني از زمان آغاز جنگ عراق مي باشند

وزير امور خارجة ژاپن در اين ارتباط اظهار " يوريكو آاواگوچي"به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
  ".اين ديپلمات ها شبانه روز براي بازسازي عراق تالش مي آردند: "داشت

وزارت . در حال حاضر مساله اعزام نيروهاي ژاپني به عراق موضوع بحث و مناقشه حاآم بر ژاپن است
دفاع ژاپن اعالم آرده است موقعيت حاآم بر جنوب عراق آه محل استقرار نيروهاي ژاپني است تقريبا 

  پايان پيام. مستحكم و پايدار شده است
  

  دو سرباز آمريکائی در غرب عراق کشته شدند
  2003 نوامبر 30 –1382 آذر 9يك شنبه  -راديو آمريكا 

ارتش آمريکا در عراق می گويد، طی يک حمله ناگهانی به سربازان آمريکائی در بخش غربی کشور ، دو 
  .سرباز امريکائی کشته و يک سرباز زخمی شده است

 آمريکائی در نزديکی مقامات نظامی امريکا در عراق می گويند، حمله کنندگان ، افراد کاروان نظامی
  .شهر پر تالطم حصابه و نزديک به مرز سوريه را به رگبار گلوله بستند

  .اين حمله يکی از چند ين حمله ای بود که در جاده های حاشيه ای شهر، در روز شنبه روی داد
 هفت تن از مأموران امنيتی اسپانيا در جريان حمله واقع در جنوب بغداد زخمی شده و يا به قتل

  .رسيدند
مدت کوتاهی پس از آن ، دو تن از ديپلماتهای ژاپنی و راننده عراقی آنان در حمله ای واقع در شمال 

  . پايتخت ، در نزديکی شهر تکريت کشته شدند
ارتش آمريکا می گويد ، روز شنبه و طی يک حمله ناگهانی به يک کاروان نظامی آمريکائی واقع در 

  . ر نظامی از کشور کلمبيا به قتل رسيدجنوب بغداد، يک پيمانکار غي
در رويدادی ديگر، کره جنوبی می گويد دو تن از افراد اين کشور در ميان قربانيان حمله اخير در عراق 

  .بوده اند
وزارت امور خارجه کره جنوبی می گويد ، اين دو نفر روز يکشنبه و در حالی که سوار بر اتومبيل بطرف 

  .حرکت بودند در اثر اصابت گلوله به قتل رسيدندتکريت در شمال بغداددر 
  .اين تير اندازی يکی از آخرين مجموعه تير اندازيهائی بود که در جاده های اطراف شهرروی داده است

  
اهللا العظمي سيستاني براي  هاي آيت رهبران موقت منتصب آمريكا در عراق، به دنبال درخواست

  . يكايي عراق مذاآرات آليدي انجام دادندبرگزاري انتخابات آامل، با حاآم آمر
  2003 نوامبر 30 –1382 آذر 9يك شنبه 

 10به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين مذاآرات ساعت ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
رود آه امروز نيز دنبال  آغاز شد و چهار ساعت به طور انجاميد و انتظار مي) شنبه(صبح روز گذشته 

  . دشو
شود آه اختالف عميق در داخل شوراي حكومت انتقالي عراق، باعث برگزاري نشست فوري  گفته مي

  . با پل برمر حاآم آمريكايي عراق، شده است
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قرار است چهارشنبه صبح و : محمود عثمان، از اعضاي اين شورا در پايان مذاآرات روز گذشته گفت
 خاصي اتخاذ نشد؛ اما مطمئنم آه  امروز هيچ تصميم.  باشيمشايد زودتر، ديدار ديگري با پل برمر داشته

  . به يك اتفاق نظر دست خواهيم يافت
موفق الربيعي، از ديگر اعضاي شيعه در شوراي حكومت انتقالي عراق گفت آه انتظار دارد مذاآرات با 

  . حكومت موقت ائتالف، ادامه يابد
ترين موضوع، حفظ حاآميت براي  اصلي: احمد چلبي، رييس شوراي حكومت انتقالي عراق گفت

هاي مردمي  ي ديدگاه شود آه شوراي انتقالي منعكس آننده باشد؛ البته ترجيح داده مي ها مي عراقي
ي مردم از جمله چهار ميليون تبعيدي ما بايد در اين انتخابات شرآت  براي انتخابات باشد و البته همه

  . ي اشغالگري نيست طاي حاآميت و خاتمههيچ عراقي حاضر به تعويق زمان اع. آنند
 ماه بعد 14اگر انتخاباتي آه نيازمند اتفاق نظر است : اياد عالوي، از حزب وفاق ملي عراق نيز گفت

  . برگزار شود، بهتر است
اند آه از طريق مذاآره اختالفاتشان را حل خواهند  اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق، اطمينان داده

  .قادها بسيار زياد استآرد؛ اما انت
اي از فقدان مشاوره و رايزني با احزاب سياسي و  پنج گروه ملي و دموآراتيك عراق، با انتشار اطالعيه

 انتهاي پيام. اند اجتماعي آشور انتقاد آرده
  

با اين امر ” به اتفاق آرا“سيد عبدالعزيز حكيم اظهار داشت، تمام اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق 
  .ي انتقال قدرت در عراق مشورت با مردم اين آشور است قند آه بهترين شيوهمواف

  2003 نوامبر 30 –1382 آذر 9يك شنبه 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، سيد عبدالعزيز حكيم، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وگو با  در گفت) يكشنبه(لي امروز مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و از اعضاي شوراي حكومت انتقا
شواري حكومت انتقالي، امروز به اتفاق آرا تصميم گرفت آه موضوع انتقال : تلويزيون الجزيره اعالم آرد

  .قدرت بايد با مشورت با مردم عراق صورت بگيرد
 اظهارات حكيم در پي توافقي صورت گرفت آه ميان شوراي حكومت انتقالي و نيروهاي ائتالف براي

  .انتقال قدرت صورت گرفته است
وي اين تصميم شوراي حكومت انتقالي را مورد حمايت مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز 

 انتهاي پيام. دانست
  

هاي پس از صدام هشدار داده  نظمي ي بي ها درباره گويند آه به آمريكايي رهبران تبعيدي عراق مي
  بودند؛ اما آنها توجهي نكردند

  2003 نوامبر 30 –1382 آذر 9يك شنبه 
ها قبل از حمله به عراق، رهبران تبعيدي اين آشور به سوي آاخ سفيد، پنتاگون و وزارت امور  ماه

بدون اين آه هيچ يك از . ي آشورشان اعالم آردند ي آينده هايي درباره ي آمريكا روانه شدند و پيام خارجه
ها و  مراحل پس از سرنگوني صدام، متوقف آردن غارتها داراي طرح مشخص و باثباتي براي  اين پيام
  . هاي ايجاد شده باشد درگيري

به نقل از خبرگزاري فرانسه، مسعود بارزاني رهبر حزب ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ن دقايق ها گفتم آه از هما بارها به آمريكايي: گويد دموآرات آردستان عراق، از متحدان ديرين آمريكا مي

ي سقوط صدام، اگر حكومت جانشيني وجود نداشته باشد، در اين خالء قدرت شاهد هرج و مرج و  اوليه
  . آرد آمي توجه به تاريخ ما، وقوع اين حوادث را آشكار مي. غارتگري خواهيم بود

المللي امور رفاهي و حتي از داخل دولت آمريكا، داده  هشدارهاي مشابهي از جانب آارشناسان بين
هاي پس از سقوط صدام، اآنون به دليل افزايش  اهميتي به طرح اشتباه در محاسبه و بي. شده است

دد به همين دليل دولت بوش درص. موج حمالت مرگبار در عراق از اهميت جدي برخوردار شده است
هاي  هاي سابق، از سردسته اآنون همان تبعيدي. ها را جلو اندازد است تا زمان انتقال آنترل به عراقي

اند آه حتي برخي از آنها متهم به وارونه آردن حقايق  پرانرژي آغاز جنگ منتقدان امروز دولت بوش شده
ي هرج و  آمريكا قبل از جنگ دربارهگويند آه به دولت  باشند؛ اما اآثر اين افراد مي در اين ميان نيز مي

  . هاي آنوني هشدار داده بودند مرج
هاي آنها براي آغاز جنگ را پذيرفت؛ اما هشدارهايشان را مدنظر  حقيقت اين است آه دولت، تشويق

  . قرار نداد
: گويد يهاي آمريكايي ديدار آرده م ي عراقي آه دوبار با بوش و چندين بار با مقام آانان ماآيا، نويسنده

  . من به آنها گفتم نگذاريد خالء قدرت ايجاد شود
هاي ارشد نظامي، در بسياري موارد طرح جنگ در حقيقت همان طرح پس از جنگ بوده  ي مقام به گفته
  . است

شود  دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا، درخواست آرده بود آه تعداد نيروهاي مهاجم را تا آنجا آه مي
هاي حمله را براساس سرعت و غافلگيري طرح  ماندهان خود دستور داده بود تا طرحآم آرد و به فر

  . ريزي آنند
رسد، دولت آمريكا متصور بوده نيروهاي عراق و افسران پليس پس از جنگ بر  اما اين طور آه به نظر مي

  .اي آه غلط از آار درآمد فرضيه. آنند مانند و با آنها همكاري مي سر آارهايشان مي
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  . رهبري سياسي تعابير خاص خود را دارد: گويد هاي دفاعي مي يكي از مقام
هاي خود عمل  اند؛ اما به قضاوت هاي قبل از جنگ را شنيده گويند آه آنها هشدار هاي دولتي مي مقام
  . اند آرده

 هاي جامع، دولت اياالت متحده طرح: گويد سين مك آومراك، سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا مي
  . دقيق و آاملي براي پس از صدام داشت

پنتاگون نيز درگير طرحهاي خود براي مقابله با فجايعي شد آه هرگز رخ نداد؛ نظير آتش سوزي گسترده 
  .هاي نفتي و يا موج وسيع آوارگان در حوزه

  . ها آمد آمبودهاي پس از جنگ خيلي زود و بالفاصله پس از سقوط صدام به چشم تبعيدي
زماني آه مردم :  نوامبر به عنوان سفير عراق در واشنگتن منصوب شد، گفت23آه ”  فرانكيرند رحيم“

ها به نظاره نشستند، فقط دريافتيم آه بي قانوني، قانوني شده است  شروع به غارت آردند و آمريكايي
  . بريم و ما هنوز از اين مساله رنج مي

آنم اصال استراتژي وجود داشته  فكر نمي: گويد اياد عالوي، رهبر گروه تبعيدي وفاق ملي عراق مي
گويد، زماني آه آنها وارد بغداد شدند، هيچ دستورالعمل يا  در حقيقت لشكر سوم پياده نظام مي. است

  . دستور ماموريتي وجود نداشت
 ي هاي اوليه از اين آه ارتش تكميل آننده به رغم اطمينان: در گزارش پس از اقدام اين لشكر آمده است

تغييرات رژيمي است، هيچ طرحي براي نظارت و بازسازي حتي پس از ورود لشكر به عراق وجود 
 انتهاي پيام. نداشت

  
  افزايش حمله به غير نظاميان
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عه کره در ادامه حمالت به اهداف غير نظامی در عراق، گزارشها از اين کشور حاکی است که دو تب

  .جنوبی در نزديکی شهر تکريت در شمال عراق، به ضرب گلوله کشته شده اند
  .گفته می شود که اين دو در استخدام يک شرکت برق رسانی آمريکايی بوده اند

  .همين گزارشها حاکی است که دو تبعه ديگر کره جنوبی در اثر اين حادثه زخمی شده اند
در )  نوامبر29(فرمای غير نظامی کلمبيايی نيز روز شنبه گزارشها همچنين حاکی است که يک کار

  .کشته شده است" بالد"نزديکی شهر 
  . اين حمالت پس از حمله به گروهی از نظاميان اسپانيايی در عراق رخ داده است

  در عراق می مانيم
يپلمات در همين حال در واکنش به حمله مسلحانه به گروهی از افسران اطالعاتی اسپانيايی و دو د

  . ژاپنی در عراق، هر دو دولت بر عزم خود برای ادامه مشارکت در بازسازی عراق تاکيد ورزيده اند
در عمليات عليه نظاميان اسپانيايی، خودروهای حامل هشت افسر اطالعاتی ارتش اسپانيا هنگام 

ن از سرنشينان حرکت در شهرکی در جنوب بغداد هدف تيراندازی و پرتاب نارنجک قرار گرفت و هفت ت
  . اين خودروها کشته شدند اما يکی از افسران همراه آنان جان سالم به در برد

ساعاتی بعد، به سوی اتومبيل حامل دو ديپلمات ژاپنی در نزديکی شهر تکريت، زادگاه صدام حسين 
آنان نيز رييس جمهوری سابق عراق، تيراندازی شد که در نتيجه، اين دو ديپلمات کشته شدند و راننده 

  .به شدت زخمی شد
دو ديپلمات ژاپنی زمانی هدف حمله قرار گرفتند که عازم شرکت در اجالسی در باره بازسازی مناطق 

  .شمال عراق بودند
اين نخستين بار از زمان سقوط رژيم سابق عراق است که شهروندان ژاپنی در آن کشور هدف سوء 

  .قصد قرار می گيرند
  .سپانيايی شديدترين مورد حمله عليه نيروهای اين کشور در عراق بوده استحمله به خودرو افسران ا

شبکه های تلويزيونی تصاويری را پخش کرده اند که گروهی از عراقی ها را هنگام لگد زدن به اجساد 
  .قربانيان اين حمله و دادن شعارهايی به حمايت از صدام حسين نشان می دهد

از حدود يکهزار و سيصد نظامی، به عنوان بخشی از ائتالف به واحدهای نظامی اسپانيا، متشکل 
  .رهبری آمريکا در عراق مستقر شده اند

در پی کشته شدن افسران اسپانيايی، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، ضمن تماس با خوزه ماريا 
  .آزنار، نخست وزير اسپانيا، همدردی خود را با خانواده های قربانيان ابراز داشت

ت وزير اسپانيا در پاسخ تاکيد کرده است که اقدامات دشمنان آزادی مردم عراق نمی تواند در نخس
  . اراده اسپانيا برای کمک به تامين ثبات و بازسازی عراق خللی ايجاد کند

جونيچيرو کويزومی، نخست وزير ژاپن، نيز در واکنش به خبر کشته شدن ديپلمات های آن کشور گفته 
ه نخواهد توانست دولت را از پيگيری سياست های مورد نظر خود در عراق خود است که اين حمل

  .منصرف کند
دولت ژاپن وعده داده است به منظور کمک به بازسازی عراق به آن کشور نيروی نظامی اعزام کند اما 

  .اجرای اين وعده به دليل مخالفت شديد مردم تا کنون به تعويق افتاده است
اعالم کرده است که در پی اين حمله، اقدامات امنيتی در اطراف سفارت آن کشور در وزارت خارجه ژاپن 

  .بغداد تقويت شده است
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   آذر9: روزنامه های تهران 
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ی عالی امنيت ملی را با اهميت ديده و در صدر اخبار روزنامه های يکشنبه تهران گفته های دبير شورا

خود از زبان وی نوشته اند که در قطعنامه اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، ايران به 
  .پيروزی بزرگی دست يافت و آمريکا هم مدرکی درباره تخلف های ايران ندارد

حبه حسن روحانی را به عنوان مهمترين خبر يکشنبه  با تيتر آمريکا اگر مدرکی دارد رو کند، مصاشرق
منعکس کرده و از زبان کسی که سرپرستی مذاکرات ايران با کشورهای اروپائی و آژانس بين المللی 

 قطعنامه به قصورهای جدی و مهم ايران اشاره شده اين ٨انرژی اتمی را به عهده داشت نوشته در بند 
  .ده شد که آمريکايی ها آبرومندانه از شورای حکام خارج شونداشاره برای اين در قطعنامه گنجان

به ياد آورده که دبير شورای عالی امنيت ملی پس از " خود نوشت" در ستون ثابت آفتاب يزدطنزنويس 
پايان نشست شورای حکام گفته بود ما هيجده سال مخفی کاری نکرديم بلکه هيجده ماه هم نشده 

د می گفت دو ماه ولی ما اگر واقعا هم هيجده سال مخفی کاری کرده البرادعی در گزارش خود باي
  .باشيم خوب کاری کرده ايم و کارمان قانونی بوده است

در مقاله ای تبليغات حکومت را درباره شکست آمريکا در بحران هسته ای ايران به نقد آفتاب يزد 
ئی ها از اجرای نقشه آمريکا و ارجاع کشيده و نوشته اگر درست است که موفق شده ايم با توافق اروپا

پرونده ايران به شورای امنيت جلوگيری کنيم چرا همين کار را نتوانستيم در مورد قطعنامه کميسيون 
  حقوق بشر انجام دهيم؟

 با اشاره در پاسخ به استدالل روحانيون محافظه کار نوشته اگر تاکيد مجمع عمومی آفتاب يزدسردبير 
 حقوق بشر در ايران نتيجه استقالل طلبی و عدالت خواهی جمهوری اسالمی سازمان ملل بر نقض

است آيا موفقيت در مهار بحران هسته ای نتيجه خدشه دار شدن اين اصول توسط جمهوری اسالمی 
  . است

 به مخالفت هائی که امام جمعه تهران و نشريات وابسته به جناح محافظه کار آفتاب يزداشاره مقاله 
محکوميت ايران در سازمان ملل به خاطر نقص حقوق بشر مطرح کرده و آن را بهائی دانسته در مقابل 

  .اند که جمهوری اسالمی برای عدالت خواهی و استقالل طلبی خود می پردازد
 در صدر گزارش های خود از زبان رييس جمهور ابراز اميدواری کرده که لوايح منع شکنجه و جرم ياس نو

  .فت شورای نگهبان روبرو شده بود در مجمع تشخيص مصلخت به تصويب برسدسياسی که با مخال
ابراز اميدواری رييس دولت در وضعيتی صورت می گيرد که شورای نگهبان با قوانين اصالحی مجلس در 

شش سال گذشته مخالفت کرده و در قطعنامه جديد مجمع عمومی سازمان ملل در محکوميت ايران به 
قوق بشر، از شورای نگهبان به عنوان يکی از سدهای دموکراسی و رعايت حقوق دليل نقض موازين ح

  .بشر در ايران ياد شده بود
سخنان آيت اهللا خزعلی عضو محافظه کار سابق شورای نگهبان را نقل کرده که گفته است ياس نو 

ن و انقالب بميريم نبايد به سروصداها درباره حقوق بشر توجه کرد ما اگر از دشمن ضربه بخوريم، با دي
  .بهتر است از اينکه بمانيم و با افراد نادان بسازيم چرا که اين ذلت است

با تاکيد بر اين که رييس جمهور بايد مانند رهبر باشد و در مقابل ياس نو عضو مجلس خبرگان به نوشته 
د، ملت شورش اسرائيل و آمريکا بايستد گفته است اگر خدای نکرده مسئوالن باال، کمی سست بياين

در ماجرای امضای پروتکل، وقتی وجه آن روشن شد، مردم آرام شدند واال هم ائمه جماعت و . می کنند
  .هم ملت به خروش آمدند و می خواستند راهپيمايی کنند؛ ما چنين ملتی داريم

ی  در مقاله ای ابراز اميدواری کرده که با تصويب قانون منع شکنجه سلول های انفرادی براشرق
  .زندانيان سياسی و مطبوعاتی جذف شود

 سال جامه ٢۵ نوشته قانون تعريف جرم سياسی هنوز پس از گذشت شرقمحمد کاظمی در مقاله 
تحقق نپوشيده و مجلس ششم نيز با همه تالش خود نتوانست کاری کند در نتنيجه عالوه بر 

امکان مالقات با زندانيان بالتکليفی محاکم بايستی شاهد باشيم در حالی که گزارشگر خارجی 
  .سياسی را دارد آنها نتوانند حتی با وکيل خود مالقات کنند

 در گزارشی با تاکيد بر اينکه گروه های فشار در آستانه برگزاری انتخابات فعال شده اند از قول اعتماد
 با   که  است ی استراتژ  اين  دنبال  هنوز به  از حاکميت يکی از فعاالن جنبش دانشجوئی نوشته بخشی

   نوعی  به  که  گروه ها  کند در حالی که فعاليت اين  تثبيت  حضور خود را در قدرت  مردم  ياس  به  زدن دامن
  .  است  در آينده  مهمی  اند بيانگر اتفاقات  وابسته  و ثروت  قدرت مافيای

   خود در انتخابات  های يروزی دلسردی مردم و پ  به  راست  گفته است جناحاعتمادهادی کحال زاده به 
 و   انفعال  تا به  کار خواهد گرفت  خود را به  تالش  تمام پس.   است  دلخوش  جمهوری  و رياست  مجلس آتی
 تغييری نمی   بزند اما مردم وقتی ديدند رفتار حاکميت  دامن  هست  مردم  همه  در بين  که  فراگيری ياس

  . خود استفاده خواهند کرد  خواست های يان ب کند از راه های ديگری برای
   کسانی  عقيدتی  های  ريشه  گفته است بيناعتمادانصاری راد رييس کميسيون اصل نود مجلس به 

   قايل  تفکيکی زنند هيچ  می  هم  را به  تجمعات  که  شدند و کسانی  را مرتکب  زنجيره ای های  قتل  که
 کنند، از  دانند رسما محکوم  می  کشوری  و امنيت  نظم  را خالف  اقدامات  اين  جمعه  امامان اگر.  نيستم
  . آنها را خواستار شوند  محاکمه  و قوه قضايی تعقيب و  انتظامی نيروهای
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   کـه  کننـده  بيهوش های  و آبميوه   سـمی  ها و شکالت های بيسکویت  در گزارشی خبر داده که اعتماد
   اسلحه  يک  عنوان  ناصر خسرو تهران به  خيابان  روزهـا در شود، اين کشور می وارد  به صورت قاچاق

  . گيرد  قرار می  و قاتالن  و کالهبرداران سرد، در اختيار دزدان
 عالوه بر دزدان و کاله برداران که با اين سم های شيرين افراد را اعتمادبه نوشته فرناز قلعه دار در 

 شوهرا   کشتن  به  مرگبار تصميم  تنقـالت  با خريد ایـن اند که  هم بوده  دخترانی و  بيهوش می کنند، زنان
   گرفته  انجام  در تهران  شيوه  با همين  خانوادگی  چند جنايت اند و تاکنون  داشته   ديگری يا نامزد و يا مردان

  . است
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