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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  .د آذر منتشر نش15 روز شنبه بولتن خبري ايران نبرد

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  حادثه سراوان تعدادي آشته و مجروح برجاي گذاشت
  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه 

 نفر 5 - استان سيستان و بلوچستان - پنجشنبه در سراوان به گفته منابع محلي در درگيري هاي روز
  .ها نيز خساراتي وارد آمده است  ها و مغازه   نفر مجروح شدند و به تعدادي از بانك15آشته و 

جعفر آامبوزيا نماينده زاهدان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، به 
در روز پنج شنبه نيروي انتظامي فردي : ز پنج شنبه پرداخت و با بيان مطلب فوق گفتجزئيات حادثه رو

را آه فاقد گواهي نامه بوده و به دستور ايست نيز بي توجهي آرده بود مورد تيراندازي قرار داد و اين 
  .فرد به قتل رسيد

 با تعدادي از مامورين نيروي تعدادي از مردم آه شاهد اين حادثه بودند به خشم آمدند و: وي ادامه داد
انتظامي به درگيري و ضرب و شتم يكديگر پرداختند و ظاهرا در اين حادثه نيز يكي از مامورين مجروح 

  .شد
وي با اشاره به اينكه انتقال جنازه از سوي مامورين به يك ماشين وانت باعث تحريك احساسات 

استفاده از اين حادثه   نظر مي آيد به دنبال سوءتعدادي نيز آه به : حاضرين در صحنه حادثه شد، گفت
  .بودند به تخريب تعدادي از مغازه ها و بانك ها پرداختند

متعاقب آن علي رغم اينكه تاآيد شده بود مامورين سعه صدر نشان دهند تا آرامش ايجاد : وي افزود 
  .هم زخمي مي شونداي   اما مامورين وارد عمل مي شوند و طي آن تيراندازي شده و عده, شود

 4 پس از آشته شدن يك نفر فوق : وي با اشاره به آخرين خبرهاي دريافتي خود از منابع محلي گفت
 نفر اختالف نظر است، اما نيروهاي محلي 5 و 4البته بين تعداد . نفر ديگر نيز آشته مي شوند

  .اند   نفر آشته شده5گويند آه   مي
  .ه نيروهاي بيشتري وارد عمل شونداين آار باعث شد آ: وي ادامه داد

اما اگر موضوع پيگيري و حل نشود و فرد خاطي  , به گفته وي فعال آرامش در منطقه حاآم شده است
مجازات نشود ممكن است مشكالت بسياري ايجاد , آه اقدام به تيراندازي آرده و آن فرد را آشته است

  .شود
اني اعم از دستگاه قضايي، دستگاه سياسي و امنيتي وي با بيان اينكه طبق آخرين خبر مقامات است

طي : به آنجا اعزام شده اند تا تحقيقات آامل را انجام دهند و متعاقب آن تصميم گيري شود افزود
  .ماههاي اخير نيروي انتظامي روش خشني را در پيش گرفته و مشكالت زيادي را ايجاد آرده است

چندين مورد ديگر , اين اولين مورد نيست: ن چنيني در گذشته گفتآامبوزيا با اشاره به تكرار حوادث اي
  .نيز اتفاق افتاده آه حتي منجر به انتقام گيري از نيروي انتظامي در سطح شهر شده است

اگر مي خواهيم امنيت ايجاد آنيم، اين روش  . اين روش نيروي انتظامي مورد قبول نيست: وي ادامه داد
  . آند   را بدبين مي آند و مشكالت بيشتري را ايجاد ميايجاد امنيت نيست و مردم

دستگاه سياسي و امنيتي استان، وزارت آشور و نيروي انتظامي توجه آافي را داشته : وي تصريح آرد
ايجاد امنيت با بحث هاي نظامي قابل حل نيست و در سايه مشارآت مردم و ايجاد اعتماد . باشند

  .ميسر است
ه طي سالهاي اخير تالش شده است نگرش مثبت به مشارآت مردم ايجاد شود، وي با اشاره به اينك

  .آند  دار مي  متاسفانه نيروي انتظامي با اين حرآات خود زحمات صورت گرفته را خدشه: گفت
  .انم موضوع را از طريق رياست جمهور پيگيري آنم  وظيفه خود مي د: وي خاطرنشان آرد

ع از طريق رياست جمهور و وزارت آشور هستيم تا موضوع به طور در حال پيگيري موضو: وي افزود
  پايان پيام . اساسي حل شود

  
  اطالعيه دبيرخانه شوراي امنيت کشور درباره ضرب و شتم محسن ميردامادي 

  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه 
کميسيون شوراي امنيت کشور با صدور اطالعيه اي واقعه ضرب و شتم محسن ميردامادي رييس 
  . امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در شهرستان يزد رامحکوم کرد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطالعيه آمده است با کمال تاسف و به رغم اقدامات تاميني مسووالن 
محلي مجلس سخنراني رييس محترم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 

عه به وسيله عده اي از افراد خودسر در شهرستان يزد مورد تعرض قرار گرفت و وي در اسالمي روز جم
  .جريان اين واقعه مضروب شد
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اين اقدامات خودسرانه و ضد امنيتي در حالي شکل مي گيرد که در شرايط : اين اطالعيه مي افزايد
جامعه بيش از هر زمان کنوني با توجه نزديک بودن  انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي 

  .ديگر نيازمند آرامش و نظم بيشتراست 
براساس اين اطالعيه چگونگي واقعه در جلسه فوق العاده شوراي تامين استان يزد،  بررسي شد و 

ضمن محکوم کردن اين حرکت ناپسند تصميمات الزم براي شناسايي و محاکمه عامالن واقعه اتخاذ شد 
  .عوامل نيز دستگير شدندو در اين راستا چند تن از 

دبيرخانه شوراي امنيت کشور با محکوم کردن اين اقدام زشت و خالف قانون ماموريت دارد تا با هدايت 
تمهيدات و اقدامات محلي نسبت به تکميل شناسايي سريع ساير عامالن موثر و اصلي و معرفي آنان 

  .به مرجع قضايي مربوط اقدام نمايند
از دستگاه محترم قضايي انتظار مي رود با رسيدگي فوري متخلفين بازداشت : داين اطالعيه مي افزاي

 .شده و ساير محرکان رامحاکمه و به مجازات برسانند
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

بر از اين خ" شان به جاهايي گرم است   برهم زنندگان سخنراني رئيس آميسيون امنيت ملي، پشت
  استفاده آنيد  

  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه 
رساني جبهه مشارآت ايران اسالمي با اشاره به حوادث اخير دريزد و سنندج   مسئول آميته اطالع

  .متاسفانه گويي هيچ آس توانايي برخورد و ريشه آني اين اتفاقات را ندارد: گفت
ها به جز اعمال انزجار   اين روش: آار ايران، ايلنا، افزودوگو با خبرنگار خبرگزاري   سعيد شريعتي در گفت

عمومي نسبت به اين برخوردها چيزي را در پي نخواهد داشت و در نهايت هم منجر به از بين رفتن اين 
  .شود  جريان مي
فهميد   هايي آه به اسم دفاع از ارزشها صورت گرفته رجوع آنيد مي  اگر به برخي سخنراني: وي گفت

  آرد؟  توان   پرسيديد آه غير از اين رفتار آار ديگري مي  گر جزء شنوندگان اين افراد بوديد از خود ميآه ا
ها و نوع نگرش موجود در آنها باعث بوجود آمدن اين   شايد محتواي اين سخنراني: شريعتي افزود

  .برخوردها و ادامه پيدا آردن آنها شده است
 به رئيس آميسيون امنيت ملي مجلس در مرآز استان يزد در چگونه ممكن است آه: شريعتي پرسيد

  زنند شناسايي هم نشوند؟  آنند ولي آساني آه جلسه را بهم مي مالعام حمله 
آسي آه جلسه سخنراني نماينده مردم و رئيس آميسيون امنيت ملي مجلس : وي ابراز عقيده آرد

زند بايد پشتش به جاهايي گرم   را بر هم ميشوراي اسالمي آه در واقع اقتدار او اقتدار نظام است 
  .باشد

ها   آنند با اين روش  مقامات مافوق اين افراد فكر مي: شريعتي با اظهار تأسف از اين واقعه گفت
  .توانند از اين عرصه سياسي، نتيجه دلخواه خودشان را حاصل آنند  مي

 پديده شوم برخورد آنند تا چنين شريعتي در پايان از قواي نظامي و انتظامي خواست آه با اين
  پايان پيام .اي از عرصه سياسي آشور رخت بربندد  مسئله

  
  محسن ميردامادي به علت آوفتگي شديد در وضعيت جسمي مناسبي نيست

  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه 
ه به محسن ميردامادي نماينده مردم تهران و رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس آ

هاي فشار در استان يزد مصدوم شده است، به دليل آوفتگي شديد در بستر بيماري   دليل حمله گروه
  .به سر مي برد

زهرا مجردي همسر ميردامادي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايلنا ، درخصوص آخرين وضعيت 
آنم اين لطف   دي، فكر مي نفر از به آقاي ميرداما50با توجه به حمله حدود : جسماني همسرش گفت

  .اند  خدا بود آه ايشان دچار آسيب جدي دروني نشده
اسكن و سونوگرافي آه از ميردامادي به عمل آمده است، . تي. وي با اشاره به نتايج آزمايشات سي

اگرچه آسيب دروني براي ايشان رخ نداده است، ولي به علت آوفتگي شديد در وضعيت : گفت
  . نمي بردجسمي مناسبي به سر

هاي فشار در آستانه انتخابات مجلس   همسر ميردامادي با ابراز تاسف و تاثر از فعال شدن مجدد گروه
اين افراد از چنان حاشيه امنيتي و قدرتي قوي برخوردارند آه به راحتي به خود اجازه : هفتم تصريح آرد

  .ي آنها را تهديد نكنددهند نمايندگان مردم را به اين شكل مصدوم سازند و هيچ خطر  مي
هاي فشار را ندارند آه اين   رسد ديگر نيروهاي قانوني توان برخورد با گروه  به نظر مي: مجردي گفت

  .بسيار قابل تاسف است
  پايان پيام

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  

www.iran-archive.com 



ي زهرا آاظمي به   دادسراي جنايي اعالم آرد آه پرونده1158ي  فرد، رييس شعبه قاضي غنيمي
  .ي قضاييه تشكيل شده، در دست بررسي است ي تحقيقي آه از سوي رييس قوه ي آميته وسيله
  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه 

وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان  ي زهرا آاظمي در گفت آننده به پرونده قاضي رسيدگي
 براي رسيدگي قضايي به اين  آور، پروندهي مذ پس از تكميل رسيدگي توسط آميته: افزود) ايسنا(ايران 

  .شعبه ارجاع خواهد شد
 انتهاي پيام

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  !  ما آشورهايى آه به ايران آمك هسته اى آرده اند را مى شناسيم: البرادعى
  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15 شنبه -راديو آلمان 

المللى انرژى  ، محمد البرادعى، رييس آژانس بين)ايسنا(يران به گزارش خبرگزارى دانشجويان ا: وين
اند، اطالعاتى آه در مورد  ها به ما گفته ايرانى:  فيگارو اظهار داشت وگويى  با روزنامه اتمى در گفت

اند  از طرفى ديگر آنها تعهد داده. اند، دقيق و آامل هستند  اى اين آشور به ما تحويل داده  هسته برنامه
هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را معلق  المللى بيشتر را بپذيرند و تمام فعاليت هاى بين ازرسىآه ب

  . سازند
.  ايران محتاط باشيم آارى گذشته  اينها اقدامات مثبت اند، اما بايد با توجه به پنهان همه: البرادعى افزود

ت يابيم به زمانى شايد حدود يك سال نياز اى قطعى در اين باره دس ما پيش از اينكه بتوانيم به نتيجه
  . داريم

شناسيد و  اند را مى هايى آه به ايران آمك آرده البرادعى در پاسخ به اين سوال آه آشورها يا شرآت
آشورهايى از اروپا و . ايم ما آنها را شناسايى آرده: آيا پاآستان در اين آار شرآت داشته است، گفت

اما با آنها تماس برقرار . خواهم به نام آنها اشاره آنم وى گفت، من نمى. اند هآسيا در اين آار دخيل بود
  . ايم و اميدوارم آه بتوانيم همكارى آامل آنها را به دست آوريم آرده

اى ايران خاطر نشان آرد آه آشورهاى  هاى صلح آميز هسته وى در مورد موضع اروپاييان در قبال برنامه
آنها قبل از اتخاذ اقدامات سختگيرانه آخرين فرصت را در اختيار ايران . برگزيدند راهى صحيح را  اروپايى
 تجارت و انتقال  ها تمايل ايران براى همكارى آامل را مورد توجه قرار دادند و دروازه اروپايى. گذاشتند

ها متوجه  رانىمن اميدوارم اي. اين پيشنهادى عادالنه بود. آميز را به روى ايران گشودند تكنولوژى صلح
 . باشند آه اين واقعا آخرين فرصتى است آه در اختيارشان قرار داده مى شود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

مشکالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و روابط ميان اديان در عراق از ديد اسقف اعظم آسوري هاي 
  ايران، سوريه، عراق، و ترکيه

  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15 شنبه -راديو فردا - )واتيكان(احمد رافت مصاحبه با امانوئل سوم
پاپ اعظم در پايان گردهمايي رهبران کليساي آسوري، خواهان همبستگي پيروان همه اديان در منطقه 

ن ها براي من در کنار عراقي ها قرار دارم و از خواست هاي آ: پاپ گفت. و رفع بحران در عراق شد
امانوئل کريم، اسقف بابل که با نام . دستيابي به صلح، ثبات، و امنيت و آزادي پشتيباني مي کنم

امانوئل سوم رهبر کليساهاي آسوري هاي ايران، سوريه، عراق، و ترکيه را بر عهده گرفت، در مصاحبه 
و حتي روابط ميان اديان با راديو فردا مي گويدامروز در عراق مشکالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي 

او ضمن اشاره به افزايش آزادي آسوري ها، از حد و حصر اين آزادي ها اظهار بي . مختلف وجود دارد
او اظهار داشت که تاکنون آسوري ها با هيچ مشکلي از سوي مسلمانان روبرو نبوده اند و . اطالعي کرد

و اهل تسنن، روابط خوبي با دولت اينده عراق اظهار اميدواري کرد آسوري ها بتوانند در کنار شيعيان 
او از جامعه بين المللي خواستار آماده سازي سريع شرايط براي انتقال قدرت به نيروهاي . داشته باشند

  .عراقي و تاکيد بر حقوق مسيحيان شد
  وزير دفاع آمريكا وارد بغداد شد

  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15 شنبه -راديو فردا -پيمان پژمان
قرار . دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا زير تدابير امنيتي شديد وارد يك پايگاه نظامي در جنوب بغداد شد

وي پيش از بغداد از . است آقاي رامسفلد پس از ديدار با فرماندهان نظامي با پال برمر ديدار و گفتگو آند
  .آرآوك در شمال عراق ديدار آرده بود

  ديدار با مسئول غيرنظامي اداره عراق: رآوك به بغداد رفوزير دفاع آمريكا از آ
  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15 شنبه -راديو فردا -فريدون زرنگار

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، آه براي بررسي وضعيت سياسي و نظامي عراق به آن آشور سفر 
مر، مسئول غيرنظامي اداره عراق و فرماندهان آرده است، بعد از ديدار از آرآوك براي تبادل نظر با پال بر

در آرآوك، ژنرال ريموند اوردرنو به رامسفلد گفت حمالت نيروهاي . آمريكائي، رهسپار بغداد شد
 درصد از بمب هاي آار گذاري 70وي گفت نيروهاي ائتالف . شورشي در اين منطقه آاهش يافته است
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 در صد از اينگونه حمالت به 5نثي مي آنند و تنه شده توسط شورشيان را پيش از انفجار آشف و خ
  .ثمر مي رسد

  
تالش براي جلوگيري از آاهش : معرفي مناطق آردنشين به عنوان الگوي حكومت آينده عراق

  خودمختاري آردها
  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه ): راديوفردا(سياوش اردالن 

ريک نشست هفته آينده دراين منطقه که مقامات رهبران منطقه کرد نشين شمال عراق قصد دارند د
غيرنظامي عراق، دولت موقت ائتالف وبازرگانان بين المللي درآن شرکت خواهند کرد، منطقه کرد نشين 

  . را به عنوان الگوئي ازحکومت براي آينده عراق جلوه دهند
ده عراق پس ازتحويل درحالي که بحث درباره چگونگي شکل گيري دولت آين): راديوفردا(مسعود ملك 

حاکميت ازسوي دولت ائتالف ادامه دارد، دولت منطقه اي کردستان عراق خواستارآن است ازهرگونه 
سيامند بانا نماينده دولت منطقه اي . اقدام درجهت کاهش اقتدار وخود مختاري کردها جلوگيري کند

ما خواهان تولد عراق ديگري کردستان عراق درلندن روزجمعه درمصاحبه اي با خبرگزاري رويترگفت 
ما مي . هستيم که مبتني براقتصاد بازارآزاد مناطق مختلف اين کشورباشد ونه دولت مرکزي بغداد

 سال ازعمريک دولت دمکراتيک درشمال عراق به چه دستاوردهائي 12خواهيم نشان دهيم درطول 
  .اطق عراق بوده ايم سال گذشته براي سايرمن12ما الگوئي از رهبري در . نائل آمده ايم

به گزارش رويتر، منطقه کرد نشين شمال عراق که درمجاورت ترکيه وايران قراردارد، پس ازسال ها 
تحمل سرکوبي ازسوي رژيم صدام حسين ازجمله حمله با گازهاي شيميائي به شهرحلبچه که به 

سال بعد يک .  ازخود مختاري برخوردار شد1991 هزار کرد منجرشد، درسال 5کشته شدن حدود 
انتخابات عمومي درمنطقه کرد نشين عراق برگزارشد که برقراري يک سيستم مناسب اقتصادي، 

  . بهداشت رايگان، امور زيربنائي ويک قوه قضائيه مستقل را به دنبال داشت
ترکيه که داراي چند هزارسربازدرمنطقه وتاريخي خونباراز برخورد با کردهاي جدائي خواه ترکيه است، 

  . رگونه اقدام رهبران کرد عراق را براي گسترش خودمختاري از نزديک زيرنظردارده
سيامند بانا گفت دولت منطقه اي کردستان که کنترل حدود نيمي ازشمال عراق را دردست دارد، 

با اين حال وي . مصمم است که نگذارد دولت آينده عراق به خود مختاري منطقه کرد نشين تجاوزکند
آقاي بانا گفت ما مي . مل آورد که خواستاريک آينده فدرال براي کشورجنگ زده عراق استتاکيد به ع

. اين کشور نمي تواند به وسيله يک دولت مرکزي نيرومند اداره شود. خواهيم پيام ما کامال روشن باشد
ق فدرال درعين حال ما خواهان يک عرا. به هرمنطقه بايد اجازه داده شود تشکيالت خود را برقرارکند

  . هستيم
نچيروان بارزاني نخست وزير دولت منطقه اي کردستان عراق روزهاي دوشنبه وسه شنبه آينده 

هشيار زباري وزيرامورخارجه دولت . ميزباني کنفرانسي را در نزديکي شهراربيل برعهده خواهد داشت
.  شرکت مي کنندموقت عراق واندي بيرپارک مديرعمليات دولت موقت ائتالف نيز دراين کنفرانس

  سايرشرکت کنندگان دراين کنفرانس عبارتند از رهبران مناطق موصل، کرکوک، دهوک وهمچنين وائل 
  .عبد اللطيف فرمانداربصره، نمايندگان قبيله نيرومند شمار و بازرگانان بين المللي

رت خود را سيامند بانا گفت ما خواهان آن هستيم شرکت هاي بين المللي به اين جا بيايند وتجا
ما اميدواريم به . ما ازثبات واستحکام برخورداريم. مستقرکنند وبه سايرمناطق عراق گسترش دهند

صاحبان تجارت نبايد به انتظارثبات . دنبال اين کنفرانس، بازرگاني درمنطقه کرد نشين آغازشود
  .سايرمناطق عراق باشند ومي توانند کارخود را ازهمين جا شروع کنند

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-و آينده عراقشيعيان 

  
اختالف نظر بر سر حكومت از نوع :افزاش روزافزون نفوذ سياسي روحانيون شيعه: آخرين تحوالت عراق
  جمهوري اسالمي

  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه ): راديوفردا(سياوش اردالن 
يون شيعه خود را در آرسي پاسداران درحالي آه آينده عراق در هاله اي از ابهام باقي مانده، روحان

نيرويي آه بسياري آنرا پيام آور آينده اي مي دانند آه روحانيت، سياست را در . شريعت جاي داده اند
  . عراق شكل دهد

برخي برقراري سيستمي شبيه جمهوري اسالمي ايران را در عراق، غير واقع بينانه مي دانند، زيرا تنوع 
اما نفوذ . نتهاي غير مذهبي طبقه تحصيلكرده آن، مانع چنين امري استقومي مذهبي در عراق و س

  . روحانيون شيعه به حدي زياد است آه حتي چنين چشم اندازي ديگر بعيد به نظر نمي رسد
نظام اسالمي آه در عراق مستقر : آيت اهللا سيد تقي مدرسي، از روحانيون شيعه در آربال مي گويد

به هر حال استقرار . نظامي آه نسبت به تمدنهاي ديگر باز باشد. هد بودشود، از جنس عراقي آن خوا
حكومتي اسالمي در عراق، دولت جرج بوش را در موقعيت دشواري قرار مي دهد، زيرا ديكتاتوري بي 

رحم، جاي خود را به دولتي مي دهد آه نسبت به اسرائيل همان نفرتي را خواهد داشت آه آل 
تصاوير آيت اهللا روح اهللا خميني . به جمهوري اسالمي ايران نيز نزديك خواهد بودمنطقه دارد، دولتي آه 

سياستمداران و روحانيون شيعه عراقي، . بر ديوارهاي تقريبا تمامي روحانيون شيعه عراق آويزان است
پوشش اسالمي نيز توسط شيعيان در مناطق شيعه . آشكارا از آيت اهللا خميني ستايش مي آنند
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مغازه هاي مشروب فروشي متعلق به مسيحيان در عراق، چندين بار به . ق اعمال مي شودنشين عرا
زماني آه . گرايش عراق به بنيادگرايي پس از حمله عراق به آويت ايجاد شد. آتش آشيده شده است

حكومت بعث صدام حسين، اسالم را با سياست درآميخت و يك جنبش احياگرايانه ديني را به راه 
. ديسكوها و ميخانه ها بسته شدند و رستورانها از فروش مشروبات الكلي منع گشتند. انداخت

چنين قدرتي براي شيعيان نگران هستند و آنرا پيش بيني نمي نيروهاي اشغال آننده عراق، از پاگرفتن 
آردند، به همين دليل است آه آمريكا از برگزاري انتخابات زودرس در عراق جلوگيري آرده، زيرا بيم آن 
دارند آه گروههاي شيعه به همراه طرفداران حزب بعث، گوي سبقت را در چنين انتخاباتي، از احزاب 

حتي از همينك، آيت اهللا سيستاني از روحانيون پرنفوذ شيعه در عراق، آمريكا را . يندطرفدار آمريكا بربا
  .ناگزير آرده يكي از طرحهاي انتقال قدرت در عراق را آه مبتكر آن بود، آنار بگذارد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
حران افغانستان و الملل با اشاره به اجالس بن در خصوص ب مشاور مقام معظم رهبري در امور بين

  .شد، اتفاق افتاد بيني مي با آمريكا مذاآره شد و آنچه پيش: ي ايران و آمريكا در آن زمان گفت مذاآره
  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه 

، دآتر علي واليتي آه به دعوت جمعي از اساتيد )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گفت با بيان اين  نشكده علوم اداري و اقتصادي اين دانشگاه سخن ميدانشگاه فردوسي مشهد در دا

اي بود آه  ي افغانستان حضور داشتند، وقايع به گونه در اجالس بن آه آشورهاي همسايه: مطلب افزود
ي افغانستان داشتند؛  ي سازمان ملل مذاآراتي غير از مساله ي ايران و آمريكا با حضور نماينده نماينده
هايش  ي تبليغاتي مذاآرات را قطع آرد و اعالم نمود آه چون خواسته يكا يكباره براي استفادهولي آمر

  .محقق نشده، مذاآرات را قطع آرده است
  .ي روابط با آمريكا مشكل مبنايي است در توسعه: وي افزود

اند آه  الم آردهها از گذشته اع آمريكايي: هاي آمريكا براي مذاآره گفت شرط ي پيش دآتر واليتي درباره
ي مورد نظر آنها در فلسطين موافقت آنيم؛  چند شرط دارند، يكي آنكه با صلح خاورميانه يعني مساله

  .اند اند، امروز برگشته ي آنهايي آه از طريق صلح رفته در حالي آه همه
شرط ديگرشان رعايت حقوق بشر است، يعني اينكه دست از حقوق اسالمي برداريم و : وي افزود

اما در آجاي دنيا معناي آزادي اين است آه هر آس هر . اند چنين آزادي را نيز شرط ديگري دانسته هم
  تواند در آمريكا انتقادي به اسراييل بكند؟ آاري خواست انجام دهد، آيا آسي مي

  .خواهند از موضع برتر با ما برخورد آنند ها مي آمريكايي: وي تصريح آرد
ي  ژاپن در حوزه: ي سياست خارجي اذعان داشت ه عملكرد ژاپن در حوزهدآتر واليتي با اشاره ب

در اصل منافع ژاپن در . سياست خارجي آامال فلج است و به عنوان قدرت دوم اقتصادي حرآتي ندارد
  .صورتي مطرح است آه در راستاي منافع آمريكا باشد

ژاپن : ظامي آمريكا در ژاپن گفتالملل با اشاره به حضور ن مشاور مقام معظم رهبري در امور بين
  .شده از سوي نيروهاي نظامي آمريكاست چنان آشوري اشغال هم

ها بخواهند عمل آنيم؛ آيا  حال اگر از نظر اقتصادي به پاي ژاپن برسيم و هر چه آمريكايي: وي افزود
  خواهند؟ همان چيزي خواهد بود آه مردم ما مي

گفت، با اشاره  سخن مي»  سياست خارجي و سياست داخليتعامل«ي موضوع  دآتر واليتي آه درباره
هاي مختلف باعث شد آه  حضور جدي مردم عراق در صحنه: به حضور آمريكا در عراق اظهار داشت

  .نشيني آنند بيني آرده بودند، عقب هايي آه از قبل پيش ها از روش آمريكايي
  .وي آمريكا خواهيم بودهاي بيشتري از س نشيني در آينده شاهد عقب: وي تصريح آرد

) ره(ها امكان حضور در عراق را ندارند، چون در اين آشور از الگويي آه حضرت امام  آمريكايي: وي افزود
  .شود طراحي آرده، تبعيت مي

هاي انقالب اسالمي را در بيداري اسالمي عنوان آرد و ديني بودن، حضور مردم و  دآتر واليتي ريشه
  .نوان سه عامل اصلي در وقوع انقالب خواندرهبري با آفايت را به ع

حضور مردم مومن در صحنه و استفاده از : وي با اشاره به آنچه در عراق رخ داده است، اظهار داشت
چنين قبول رهبري اسالمي از سوي مردم و نقش رهبر  آرمان اسالم به عنوان آرمان مردم عراق و هم

  .ير وضعيت در عراق مهم بوده استاهللا سيستاني براي تغي معظم انقالب و آيت
ايشان اعالم آردند : ها گفت اهللا سيستاني در مقابل آمريكايي گيري آيت دآتر واليتي با اشاره به موضع

آه براي تدوين قانون اساسي عراق بايد مجلس خبرگان قانون اساسي با مراجعه به آرا عمومي 
نويس قانون اساسي عراق را تهيه آنند، قبول  ها خواسته باشند، پيش تشكيل شود و اينكه آمريكايي

اند به رفراندوم  نويس قانون اساسي را آه خبرگان قانون اساسي عراق تهيه آرده نداريم و بايد پيش
  .گذاشت
  .جاست آه اين مرجع نيز عراقي نيست و ايراني است اين عينا الگوي ايران است و جالب اين: وي افزود

  .شود اي است آه الگوي ايران در آن تكرار مي ترين صحنه  به عنوان زندهامروز عراق: وي تاآيد آرد
دشمنان انقالب به : اش اظهار داشت وي با اشاره به اقدامات دشمنان انقالب اسالمي براي براندازي

  .دنبال آن هستند آه آرمان اسالمي و حضور مردم را بگيرند و رهبري را نيز تضعيف آنند
 انتهاي پيام
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر١۴: هفته نامه های ايران

  2003 دسامبر 5 –1382 آذر 14جمعه  -بي بي سي 
ايران و همشهری جمعه اطالعيه ستاد انتخابات وزارت کشور را درباره شرايط و تاريخ ثبت نام از 

 چاپ کرده اند که بر اساس آن، داوطلبان نمايندگی هفتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی را
ثبت نام داوطلبان نمايندگی مجلس از روز شنبه بيست و دوم آذر آغاز و تا پايان وقت اداری روز جمعه 

  .بيست و هشتم آذر به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت
 همچنين بخشنامه آيت اهللا محمود شاهرودی رئيس قوه قضائيه را چاپ ايران جمعه و همشهری

 اند که در آن از دادگستريهای سراسر کشور خواسته شده است خارج از نوبت به تخلفات و جرايم کرده
  .مربوط به انتخابات رسيدگی کنند

 ارگان جمعيت موتلفه اسالمی که مطالب و ياداشتهای اصلی خود را به انتخابات شماهفته نامه 
ارهای انتخاباتی اصالح طلبان در انتخابات اختصاص داده، با چاپ پوسترهای انتخاباتی اصالح طلبان، شع

انتخابات که نزديک می شود بازی با کلمات : "گذشته را بازی با کلمات معرفی کرده و نوشته است
  ".افزايش می يابد

 در سرمقاله اين شماره نوشته، گروهی که امريکا و مستکبران از شمااسداهللا بادامچيان مديرمسئول 
الم می کنند که آنها را در راه يافتن به خانه ملت همراهی خواهند کرد، شعار آنها حمايت و بصراحت اع

  .ايران مستقل و خدمت به ايرانيان سر می دهند
 عنوان اصلی اين شماره را به انتخابات آينده مجلس اختصاص داده و با اشاره به اختالف صداهفته نامه 

ات شوراها نشان داد که نمايش اختالف هرگز نمايندگان و فشارهای بيرون مجلس نوشته است انتخاب
  .نمی تواند استراتژی مناسبی برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی باشد

 اختالف و تفرقه ميان اصالح طلبان براحتی می تواند تمامی آرمانها و صدابه عقيده مقاله نويس 
شور را به نااميدی بدل سازد و اميدهای کمرنگ شده مردم در ساختار سياسی، اجتماعی و اقتصادی ک

  .گناه اين نااميدی بيش از هر کس ديگری بر گرده اصالح طلبان سنگينی خواهد کرد
درگذشت آيت اهللا صادق خلخالی اولين حاکم شرع پس از انقالب بازتاب گسترده ای در هفته نامه های 

  .چاپ تهران داشته است
ان رژيم شاه و گروههای سياسی را صادر کرده بود بعد آيت اهللا خلخالی که دستور اعدام گروهی از سر

  .از سالها انزوا، هفته پيش در قم درگذشت
 ارگان انصار حزب اهللا، تجليل از خلخالی را ادای دين به انقالب خوانده و نوشته يالثاراتهفته نامه 

و ديگر دادگاههای مرحوم خلخالی پيام آور رحمت بود برای ملتی که ستم سوزی را در احکام او : "است
  ".شرع به چشم می ديد

 سخنان مجيد انصاری نماينده تهران را در مراسم ترحيم آقای خلخالی نقل کرده که گفته يالثارات
آيت اهللا خلخالی حق عظيمی بر گردن انقالب اسالمی دارد، او عالمی بود که علم خود را در : "است

  ".راه خدمت به مردم و انقالب به کار گرفت
امروز انقالبی بودن نه تنها : "ای انصاری، آيت اهللا خلخالی را مجاهدی بزرگ توصيف کرده و گفتهآق

) در کشور(خطری ندارد که عنوان هم دارد، اما در شرايطی که جو رعب و وحشت و سکوتی مرگبار 
  ".ی کردحاکم بود خلخالی نام امام را با عظمت باال می برد و جامعه را به کانون انقالب متوجه م

 از خلخالی به عنوان شماحبيب اهللا عسکراوالدی دبيرکل جمعيت مؤتلفه اسالمی در هفته نامه 
روحانی خستگی ناپذير نام برده که خدمات او در قبل از انقالب و در هنگامه خطر بر کسی پوشيده 

  . نيست
  . استواناميدجعنوان اول هفته نامه » شيخ صادق خلخالی از خبرسازی تا انزوا و مرگ«

: اين هفته نامه گزارشی از عملکرد آيت اهللا خلخالی در سالهای اول انقالب منتشر کرده و نوشته
دادگاههای خلخالی هر قدر هم با بسياری از موازين شناخته شده حقوقی انطباق نداشته باشد با "

رزيابيها مورد غفلت قرار می اين نکته ای است که در داوريها و ا. اقتضائات انقالبی فراگير ناسازگار نبود
  ".گيرد

خلخالی در دومين سال دهه هشتاد در حالی : " در پايان گزارش خود می نويسداميد جواننويسنده 
  ".چشم از جهان فرو بست که نفی خشونت در هر شکل آن به گفتمان رايج اجتماعی بدل شده است

 با انتقاد از سخنان دو هفته پيش جاممه محمد رضا باهنر دبيرکل جامعه اسالمی مهندسين در هفته نا
احمد شيرزاد، نماينده اصفهان در مجلس، وی را متهم کرده که هماهنگ با بيگانگان به جنگ روانی 

  .عليه جمهوری اسالمی مشغول است
به گفته آقای باهنر، جريانی که در انتخابات شوراها پايگاه مردمی خود را از دست داده است می 

  .ه بر بيگانگان قدرت خود را حفظ کندخواهد با تکي
سخنان آقای شيرزاد در انتقاد از عملکرد ايران در زمينه حقوق بشر و انرژی اتمی با واکنش تند محافظه 

  .کاران روبه رو شد
او مقامات ايران را متهم کرده بود که با شيوه های نامطلوب، زمينه فشارهای بين المللی عليه ايران را 

  .ندفراهم کرده ا
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  .عنوان مطلبی است که در اميد جوان چاپ شده است» دو عيد فطر در ايران«
به نوشته اين هفته نامه، برخی مراجع مذهبی شيعه در قم، نظير آقايان فاضل لنکرانی، محمد جواد 
  .تبريزی، صافی گلپايگانی، موسوی اردبيلی و روحانی روز سه شنبه چهارم آذر را عيد فطر اعالم کردند

 نوشته که آيت اهللا بهجت نماز عيد فطر را روز سه شنبه در قم اقامه کرد اما آيت اهللا د جوانامي
  .سيستانی و صانعی اين روز را عيد اعالم نکردند و آيت اهللا منتظری نيز در اين باره سکوت کرد
 را روز عيد در حالی که گرفتن روزه در روز عيد فطر حرام است، آيت اهللا علی خامنه ای روز چهارشنبه

عيد می گيرند و هم کسانی که ديروز عيد ) چهارشنبه(هم آنها که امروز : "فطر اعالم کرد و گفت
  ".گرفتند، به تکليف عمل کردند

 ارگان جامعه اسالمی مهندسين از مراجع و حوزه های علميه خواسته است با بررسی جامهفته نامه 
ل ماه را مورد بررسی قرار دهد و راهی برای حل فقهی و شرعی و ابزارهای علمی موضوع رويت هال
  . مسئله بيابند تا يک روز به عنوان عيد اعالم شود

  
  گوناگون

  
 به مناسبت پنجمين سالگرد در - شاعر - و محمد مختاري - نويسنده -مراسم يادبود محمدجعفر پوينده 

بر سر مزارشان در امامزاده طاهر گذشت آنان، عصر ديروز با حضور تعدادي از نويسندگان و اهالي ادب، 
  .آرج برگزار شد

  2003 دسامبر 6 – 1382 آذر 15شنبه 
اين مراسم با حضور محمود ) خبرگزاري دانشجويان ايران(به گزارش خبرنگار بخش ادب ايسنا 

دانا، علي باباچاهي، محمد شمس لنگرودي، سيمين  اشرف درويشان، فريبرز رييس آبادي، علي دولت
بيگي، جاهد جهانشاهي، مريم خراساني  اآبر معصوم سيدعلي صالحي، حافظ موسوي، عليبهبهاني، 

  .برگزار شد... و 
اي با امضاي سيصد نفر از فعاالن   ابتدا بيانيه- نويسنده و عضو آانون نويسندگان ايران -فريبرز رييس دانا 

. مد مختاري ـ به سخن پرداختآانون نويسندگان ايران را قرائت آرد؛ سپس سياوش مختاري ـ فرزند مح
پنج سال پيش آه پيكرهاي محمد مختاري و مجمدجعفر پوينده را اينجا به خاك : وي عنوان آرد

دانستم آه خونشان پرثمر خواهد و مرگشان همچون زندگيشان روند آگاهسازي ملت  سپرديم، مي مي
شاي ماشين آشتار و حذف، دانستم براي آشف حقيقت و اف ايران را سرعت خواهد بخشيد و نيز مي

  .راه سختي خواهيم داشت
آردم آزادي انديشه و بيان آه زماني تنها در منشور خواص نمود داشت، به شعار  تصور نمي: وي افزود

گري و تعصب و دفاع از يك ايدئولوژي به هر قسم دارد به همراه  در ايران قبيله. يك ملت تبديل شود
وگو و  شود و به جاي آن، گفت ات اجتماعي ايران بيرون مياختاپوس جهل و تعصب از صحنه حي

انديشي از  اين روشن. همزيستي، روح جواني در آالبد آهنسال فرهنگ ايراني دميده شده است
شناختي عارضه بزرگ خودآامگي و  سويي حاصل بازانديشي ايرانيان در مباني فرهنگي و جامعه

ها و  ش پيگير روشنفكران، روزنامه نگاران، حقوقدانخودمحوري و تعصب است و از سويي نتيجه تال
  .آزادي خواهان در افشاي ساختار سياسي مبتني بر اين عارضه است

 به قرائت بيانيه اين آانون - مترجم از ديگر اعضاي آانون نويسندگان ايران -در ادامه جاهد جهانشاهي 
ايم تا ياد پنجمين سال جان باختن ياران  آمدهامروز گرد هم : در قسمتي از اين بيانيه آمده بود. پرداخت

محمد مختاري و محمدجعفر . ... عزيز، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده را در راه آزادي گرامي بداريم
مايه آنان سبب ادامه روح  بريم تالش اين دو را آه رنج از ياد نمي. پوينده با مرگ خود زندگي آفريدند

  . ميان نويسندگان و روشنفكران بوده استطلبي و آزادي خواهي در حق
امروز بسياري ديگر از آوشندگان راه آزادي در ميان ما نيستند؛ ناصر زرافشان، عليرضا : وي يادآور شد

ما خواهان آزادي آليه آزادي خواهان دربنديم و تا . نگاران دربند هستند جباري و جمعي از روزنامه
  .نشينيم مگان از پا نمياستقرار آامل انديشه و بيان براي ه

شان را  ترين خواسته در ادامه صفا پوينده ـ خواهر محمدجعفر پوينده ـ به سخنراني پرداخت و ابتدائي
خواسته : اي ـ عنوان آرد و افزود هاي زنجيره هاي قربانيان قتل آزادي دآتر زرافشان ـ وآيل مدافع خانواده

باختگان راه آزادي استو از  ان زنده نگاه داشتن ياد جانبعدي ما آزادي دانشجوياني است آه تنها جرمش
تر آمران و  خواهيم براي پاسداشت شرافت انساني و شرافت جامعه، هر چه سريع مسؤوالن مي

  .ها را در دادگاه علني به پاي ميز محاآمه بكشانند عامالن اين جنايت
قلم  ياران هم: شي از اين پيام آمده استدر بخ. رؤيا زرافشان نيز به قرائت پيام ناصر زرافشان پرداخت

وگو پيرامون مشكالت خويش، به  حدود يك دهه پيش هنگامي آه گروه آوچكي از نويسندگان براي گفت
هاي   حلي گرد هم جمع شدند و در جلسات هفتگي در خانه ويژه مساله سانسور آثار خود و يافتن راه

ها و  آردند آه همين حرآت ساده آن حتا خود فكر نميخود بحث در مورد اين مشكالت را آغاز آردند، 
سازند، شروع فصل تازه مرحله آيفي نو و متفاوتي در  متني آه بعدها در توضيح اهداف خود منتشر مي

  .تاريخ مبارزه در راه آزادي انديشه و بيان در ايران معاصر باشد
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اي  ت در آليت خود چشم به سوي آيندهالمللي بشري از منظر فضاي بين: در ادامه اين پيام آمده است
دارد آه از جهل، بردگي و خرافه پرستي و استثسمار اثري نباشد و در حرآت به سوي اين آينده، اهل 

  .اند انديشه و قلم، چاووشان اين قافله
  . شعرهايي را خواندند- شاعر -سپس سيمين بهبهاني و سيدعلي صالحي 

انون يادشده ـ نيز پيام اين نويسنده را براي حضار خواند؛ در همسر عليرضا جباري ـ مترجم و عضو آ
يي شدند، در  هاي زنجيره ها انسان شرافتمند آه قرباني سلسله قتل ده: بخشي از اين پيام آمده است

خواستند هر آس در  پروراندند؛ بلكه مي انديشه براندازي نبودند و خيال دشمني با نظام را در سر نمي
ميهنان برساند تا سرنوشت  ويا در شرايطي همانند ديگران بتواند سخنش را به گوش هممحيطي زايا و پ

گر انديشه ورزان تعيين شود و همه خرمنداني آه با آار و انديشه و عزم  در مصاف خرد همگاني و پويش
  .آفرينند در آن سهيم باشند هاي نو مي زنند و ارزش و سازندگي جامعه فردا را رقم مي

 نيز به ايراد سخنراني پرداخت -نويس   داستان-اشرف درويشان   خبرنگار ايسنا، در ادامه، عليبه گزارش
انديشي بر افرادي از جامعه ما حاآم باشد، همچنان بايد  گرايي و سياه تا زماني آه واپس: و عنوان آرد

 و آتش زدن آتاب ها شاهد حوادثي از اين دست باشيم؛ حوادثي تلخ آه ابتدا با يورش به آتاب فروشي
آغاز شد و جلويش گرفته نشد؛ تا آار به سرآوب و قتل و درنهايت، به قتل و شكنجه زهرا آاظمي 

هايي در تالشند تا جلوي هرگونه تحول و تغيير و پيشرفت در  امروز در روزگار بحران زده ما دست. انجاميد
هاي  بندند و سايت  و سياسي را ميهاي خبري افكار جوانان را بگيرند؛ به همين خاطر است آه سايت

ها و احزاب اجازه فعاليت  گذراند؛ به همين خاطر انواع و اقسام جمعيت اغرافي و ضد اخالقي را باز مي
اش مخالفت با سانسور  گيرند؛ اما جلوي فعاليت آانون نويسندگان ايراني آه يكي از اهداف عمده مي

  .شود انديشه و بيان است، گرفته مي
آانون نويسندگان ايران هميشه در برابر مشكالت ايستاده و براي آزادي انديشه و بيان با : دوي افزو

اي از  هاي واالي انساني دفاع آرده و به طور گسترده بياني قاطع و دقيق ايستاده است و از ارزش
  .جوانان نويسنده و خالق مورد استقبال قرار گرفته است

نويسند و فرد هستند و چه هنگامي  ويسندگان چه هنگامي آه ميآارآرد و هويت ن: گويد مختاري مي
هيچ آس يا . آيند، در گرو آزادي و استقاللشان است آه براي مبارزه با موانع موجود در نهادي گرد مي

  .تواند به آسي ديكته آند آه چه بنويسند يا چگونه بنويسد هيچ نهادي نمي
نويسنده خود را ضامن حفظ هويت و : گويد اي مي همحمدجعفر پوينده در مصاحب: درويشان افزود

 است و تحقق همه اين  هاي آفرينش ها و شكل داند آه شرط آزادي آامل راه خودمختاري ادب و هنر مي
قيد و شرط و مطلق باشد و هيچ محدوديتي بر آن  آن است آه آزادي انديشه و بيان بي ها در گرو  گفته

اي براي سرآوب  ه در قانون براي آزادي بيان تعيين شود به وسيلههرگونه محدوديتي آ. تحميل نشود
به همين دليل است آه آزادي قلم بايد از دسترس حكومت ها . گردد ها و آاثار مخالف بدل مي انديشه

آزادي بيان و رفع سانسور با تالش پيگير و جسارت، شهامت، : گويد پوينده در جاي ديگر مي. بيرون باشد
با آنار نشستن و خودداري از هرگونه فعاليت و اقدام . پذير است ط نگرش انتقادي امكانروشنگري و بس

ها و آرا و عقايد  ها بخشي از گفته اين. اي آزادي به دست نيامده است جمعي در هيچ جاي دنيا ذره
  .پوينده و مختاري است آه به خاطر عقايدشان آشته شدند

يي را قرائت آرده ، در  هاي زنجيره يته دفاع از حقوق قربانيان قتلدانا آيانيه آم در ادامه فريبرز رييس
 و حزب ملت - رضا براهني -هايي موسوم به آانون نويسندگان ايراني مقيم آانادا  هاي گروه ادامه پيام

ايران براي حضار خوانده شد و محسن حكميمي ـ از ديگر اعضاي آانون نويسندگان ـ نيز به سخنراني 
ام به شيوه مرسوم ابتدا به مدح جان باختگان و سپس در ذم قاتالن  نيامده:  اظهار د اشتوي. پرداخت

ها اشاره آنم و سرانجام از  سخن بگويم و بعد هم به آخرين شواهد آشف شده درباره سر نخ قتل
تكراري ها ديگر  مرجع رسيدگي به پرونده بخواهم عدالت را اجرا آنند؛ زيرا اين گونه رويكرد به اين قتل

هاي فروهر، مختاري  آنم مخالفت خانواده فكر مي. ام به يك گرايش انساني اشاره آنم آمده. شده است
ترين فرازهاي تاريخي رشد سياسي و بلوغ  و پيونده با حكم اعدام متهمان پرونده بعدها يكي از مهم

ه معناي آوتاهي در مخالفت با حكم اعدام به هيچ وجه ب. فكري مردم ايراني به شمار خواهد آمد
  . احقاق حق نيست؛ برعكس، اوج نفرت و بيزاري از آدمكشي است

هاي رسيده ازسوي آانون شاعران و   آخرين سخنران اين مراسم بود و پيام- نويسنده -آيش  منصوره به
 ها به دليل  دانشگاه شيراز، دانشگاه اميرآبير و انجمن فرهنگي آذربايجاني نويسندگان مستقل مشهد،

  .ها اآتفا شد آمبود وقت قرائت نشد و تنها به نام بردن از اين بيانيه
 انتهاي پيام
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