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

------------------------------------------------------------------------------  
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا خواهان استرداد اعضاي دستگير شده شبكه القاعده شد
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه 

آمريکا بار ديگر شامگاه گذشته از جمهوري اسالمي ايران خواست عامالن بازداشت شده شبکه 
همزمان آمريکا اين احتمال را که در مقابل، اعضاي سازمان . القاعده را هر چه زودتر مسترد کند

اطالعات بيشتر از عليرضا . مجاهدين خلق را تحويل جمهوري اسالمي خواهد داد، بي پايه خواند
  : طاهري از راديو فردا

به نظر ما جمهوري : ريچارد باوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت): راديو فردا(عليرضا طاهري 
اسالمي بايد همه مظنونان به عضويت در شبکه القاعده را که دستگير کرده به آمريکا يا کشورهاي 

اين :  سخنگوي وزارت خارجه آمريکا افزود.محل تولد آنها مسترد کند تا پس از بازجويي محاکمه شوند
مساله جنبه اساسي دارد که ديگر کشورها به اطالعاتي دسترسي مستقيم داشته باشند که 
. مظنونين به عضويت در شبکه القاعده احتماال درباره طرحهاي گذشته و آينده آن شبکه مي دانند

ه شماري از اعضاي القاعده را به کشورهاي ما مي پذيريم که ايران در گذشت: ريچارد باوچر تاکيد کرد
اما درباره اعضايي از القاعده که هم اکنون در ايران در بازداشتند، شاهد هيچ . ثالث مسترد کرده است

  . پيشرفتي نبوده ايم
به گفته آقاي باوچر گمان مي رود که اعضاي بلند پايه شبکه القاعده در شمار کساني باشند که هم 

آقاي باوچر اين گفته ها را در پاسخ به پرسشي مطرح کرد که برپايه .  در بازداشتنداکنون در ايران
خبرهايي درباره تالش بي سر و صداي ملک عبداهللا دوم براي پايمردي ميان جمهوري اسالمي و آمريکا 

تا بنا بر اين خبرها ملک عبداهللا دوم کوششي را آغاز کرده است . در آغاز هفته جاري منتشر شده بود
جمهوري اسالمي را به استرداد اعضاي القاعده که در ايران در بازداشتند متقاعد کند و در مقابل آمريکا 

  .درباره اعضاي سازمان مجاهدين خلق اقدام کند
آمريکا . نيروهاي آمريکايي مستقر در عراق هم اکنون گرم بازجويي از اعضاي سازمان مجاهدين خلقند

. ق و شاخه هاي آن را رسما سازماني تروريستي خوانده استسازمان مسلح مستقر در عرا
بازجويي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ادامه دارد تا : سخنگوي وزارت خارجه آمريکا يادآوري کرد

آمريکا درگير : مشخص شود آيا بايد آنها تحت تعقيب قرار بگيرند يا نه؟ با اين حال آقاي باوچر تاکيد کرد
ويي با جمهوري اسالمي بر سر مبادله مجاهدين خلق در بازداشت آمريکا با اعضاي هيچ گونه گفت و گ

  .بازداشتي القاعده در ايران نيست
روزنامه واشنگتن پست دو روز پيش گزارش داد پادشاه اردن که هفته گذشته ديداري غيررسمي از 

ا را بازگشايد تا از اين واشنگتن داشت، مي کوشد تا درهاي گفت و گو ميان جمهوري اسالمي و آمريک
جمهوري اسالمي آشکارا گفته است که شماري از . ميان جلوي بي ثباتي بيشتر در خاورميانه را بگيرد

اما تهران نام بازداشت شدگان را فاش نساخته و . ستيزه جويان عضو شبکه القاعده را در بازداشت دارد
  . آماده استرداد آنها به آمريکا نشده است

زارش رسانه هاي گروهي جهان عرب، سعد پسر اسامه بن الدن رهبر شبکه القاعده، سليمان بر پايه گ
ابوقيس سخنگوي آن شبکه و نيز ايمن الظواهري و سيف العدل، مردان شماره دو و شماره سه القاعده 

  .همگي در ايران در بازداشتند
 

  مناسبت روز جهاني حقوق بشر؛  ملل به  پيام دبيرآل سازمان
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18نبه سه ش

بشر با تقدير از شيرين   متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني حقوق  ملل  دبيرآل سازمان  , آوفي عنان
اش در   هاي شجاعانه  خاطر تالش  وي اين جايزه را به: عبادي برنده جايزه صلح نوبل در سال جاري، گفت

  .  ددست آور  بشر به  راستاي ارتقاي حقوق
اي از آن به اين   به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن آامل اين بيانيه آه نسخه

  :خبرگزاري ارسال شده، به اين شرح است
 سال است آه جرقه اميدي را براي جهان روشن آرده و مردان و زنان 50بشر   اعالميه جهاني حقوق« 

  .آنند  شر در هر آشوري دفاع ميشجاعي وجود دارند آه از حقوق ب
ملل چهار ماه پيش، سرجيو ويرا   سازمان. آنم  پذيري آنها قدرداني مي  امروز من از تالش و مسؤوليت

بشر در    نفر ديگر از آارگزاران صلح و حقوق21وي و . بشر خود را از دست داد  دملو آميسر عالي حقوق
  .بشر بود  شدند و مرگ وي ضربه تلخي به اهداف حقوقملل در بغداد آشته   حمله به دفتر سازمان

ترين زواياي ظلم و   بشر را در تاريك  سبز حقوق  بشر در خط مقدم پاسداري هسند و چراغ  مدافعان حقوق
  .دارند  شكنجه روشن نگاه مي
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اري از مآب و ع  اي دموآرات، عدالت  آنند براي رسيدن به جامعه  آنها براي دفاع از قوانين تالش مي
  .آنند  خشونت، تبعيض و فقر تالش مي

بشر مانند   تعداد اندآي از مدافعان حقوق. آوردند  بشر در موقع نياز به آنان پناه مي  قربانيان نقض حقوق
بشر   ملل را در حوزه حقوق   جايزه سازمان2003اي آه در سال   هاي شناخته شده  افراد و سازمان

خاطر   طور مثال خانم شيرين عبادي آه جايزه صلح نوبل را به  اند؛ به  شدهدست آورده اند، شناخته   به
  .دست آورد  بشر به  اش در راستاي ارتقاي حقوق  هاي شجاعانه  تالش

شان   خاطر انجام وظايف حياتي  اند و بيشتر آنان به  بشر آمتر شناخته شده  تا آنون بيشتر مدافعان حقوق
  .گيرند  رار ميهمچنان مورد حمله و آزار ق

همه   , ما. تنها چنين افراد شجاعي مسئول دفاع از حقوق بشر نيستند بلكه اين وظيفه تمامي ماست
بشر باشيم و بهترين آغاز براي دفاع از حقوق بشر مقابله با آساني است آه با   بايد مدافع حقوق

  .آنند  بشر مقابله مي  حقوق
 هر آدام از شما  .فرستم  در هر آجا آه باشيد سالم و درود ميبشر   مدافعان حقوق  من به تمامي شما 

برابري , داشتن پيمان جهاني داريد؛ جهاني آه به شرافت ذاتي  نقش مهمي در آباداني جهان و زنده نگه
  .گذارد  و حقوق غيرقابل انكار تمام اعضاي خانواده بشري احترام مي

  ».شما تنها نيستيد. استبخشيدن به م  دادن و شجاعت  وظيفه شما الهام
  پايان پيام

 
  هاي آينده سوالنا و البرادعي است    گسترش روابط با تهران در گرو گزارش

  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه 
اي خود را   هاي هسته  جويانه بودن برنامه  پانزده عضو سازمان اتحاديه اروپا از ايران خواستند آه صلح

  .اثبات آنند
 سرويس ديپلماتيك ايلنا، همچنين وزراي خارجه اين اتحاديه آه در بروآسل پايتخت بلژيك گرد به گزارش
خارجي اتحادية اروپا خواستند در روزهاي آغازين سال   اند از خاويرسوالنا مسؤول سياست  هم امده

 تهران سازي روابط دوجانبه به  دهي مناسبات و هماهنگ  وگو در خصوص شكل   براي بحث و گفت2004
  .سفر آند

اين نشست آمادگي : اروپا در مورد نتايج حاصله در خصوص ايران اظهار داشتند  وزراي امور خارجة اتحاديه
هاي سياسي و اقتصادي گسترده با   آارهايي آه با هدف رشد همكاري  اتحاديه اروپا را براي ايجاد راه

  .آند  ايران صورت گيرد، رد مي
ها در اين زمينه تنها زماني ميسر   ادية اروپا اعالم آردند آه ادامه همكاريهمچنين آشورهاي عضو اتح

جويانه   هاي صلح  اي بپيوندد و ويژگي  هاي هسته  خواهد بود آه ايران به پيمان منع گسترش سالح
ضع بشر تالش آند و مو  اي خود را اثبات و در زمينه مبارزه با تروريسم و رعايت حقوق  هاي هسته  برنامه

  .خود را نيز در خصوص پيشبرد روند صلح خاورميانه تغيير دهد
المللي انرژي   هاي آامل ايران با آژانس بين  اروپا همچنين با استقبال از همكاري   آشور عضو اتحاديه15

هاي سوالنا پس از بازگشت از   الحاقي، گسترش روابط با تهران را در گرو گزارش  اتمي و امضاي پروتكل
  .ه ايران و نيز گزارش محمد البرادعي مديرآل آژانس در ماه فوريه دانستندسفر ب

  پايان پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  
  پيمايي روز چهارشنبه آارگران لغو شد    راه

  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18 سه شنبه -ايلنا 
راض به تصويب اليحه تشكيل وزارت  صبح در اعت9راهپيمايي و تجمع آارگران آه قراربود، فردا ساعت   

  .رفاه و تامين اجتماعي، در برابر مجلس شوراي اسالمي برگزارشود، لغوشد
، رئيس آانون عالي شوراهاي اسالمي آار آشور، در اين رابطه به خبرنگار سرويس »حسن صادقي« 

ن جامعه آارگري، در براساس توافقات صورت گرفته، مققر شده تا صدتن از نمايندگا: آارگري ايلنا گفت
گو نمايند و در اين   خصوص مصوبه اخير مجلس، با رئيس و اعضاي هيات رئيسه مجلس ديدار و گفت و

  .ديدار، داليل مخالفت خود را با اليحه مذآور تشريح آنند
  .نظر به اين مساله، راه پيمايي آارگري فردا برگزار نخواهد شد: صادقي در خاتمه گفت

، رئيس آانون هماهنگي شوراهاي اسالمي آار استان تهران »ويز احمدي پنجكيپر« در همين حال 
 آذرماه، و نظر به 19با توجه به مخالفت استانداري تهران باتجمع روز : نيز به خبرنگار آارگري ايلنا گفت 

      .تصميم مسووالن جامعه آارگري ، در اين روز راه پيمايي و تجمع برگزار نمي شود
  
  اعالم موجوديت آرد  " ع از زندانيانانجمن دفا"

  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه 
با حضور اعضاي " انجمن دفاع از حقوق زندانيان"به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، صبح امروز 

  .هيأت مؤسس اين انجمن طي يك آنفرانس خبري آغاز به آار آرد
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 نفر از هيأت مؤسس اين انجمن، 3 حيدري و فرجي به عنوان در اين جلسه عمادالدين باقي، محمد
  .اهداف تشكيل اين تشكيالت را بيان داشتند

عمادالدين باقي با بيان اين مطلب آه يكي از مسائل داليل انتخاب زمان اعالم موجوديت انجمن همزمان 
دينوسيله نسبت به خواستم ب  مي: باشد، گفت  بودن با سالروز صدور اعالميه جهاني حقوق بشر مي

  .اين امر اجرگذاري آرده باشيم و گامي عملي در جهت تبليغ و ترويج حقوق بشر برداشته باشيم
بايد مشكالت : وي با اشاره به طرح تبيين سطح نظري و علمي حقوق بشر در سطح جامعه، تأآيد آرد

هاي فرهنگي و  هنظري در حوزه حقوق بشر، در بحث دين و حقوق بشر و يا تعارض بعضي از جنب
  .رسوبي شده در جامعه يا تعارض اخالقيات رسوبي در جامعه با حقوق بشر، مباحث فكري مطرح شود

نوشتن، سخنراني . اين آافي نيست: باقي با آافي ندانستن مباحث فكري در زمينه حقوق بشر، گفت
  .برداشتهايي اساسي   دانيم و بايد در سطح عملي گام  هاي خود را آافي نمي  و بحث

 غير سياسي و غير دولتي نام NGOاين عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان از اين انجمن به عنوان يك 
هايش حقوقي   وظيفه انجمن دفاع از زندانيان سياسي و غير سياسي است و فعاليت: برد و تصريح آرد

  .شود  ات عملي انجام ميو رفاهي و خدماتي براي زندانيان خواهد داشت آه اين اهداف از طريق اقدام
هايي به طور مستقيم مسئوليتي را بر عهده گيريم و يا در   ممكن است در بخش: وي ادامه داد

هايي را در   طرح.  فشار عمل آنيم  هايي به صورت غير مستقيم وارد عمل شويم و در قالب گروه  بخش
  .ها انجام شود  هاي مربوطه اين طرح  خصوص حقوق زندانيان مطرح خواهيم آرد تا در مذاآره با دستگاه

هاي   آميته: هاي موضوعي به عنوان بخش ديگري از آار انجمن ياد آرد و افزود  باقي از تشكيل آميته
موضوعي از جمله آميته زنان زنداني و آميته اطفال و نوجوانان زنداني و آميته حقوقي براي 

  پايان پيام. باشد  هاي انجمن مي   از جمله فعاليتهاي آنان  هاي حقوقي زندانيان و خانواده  مشورت
  

 آذرمـاه  21او، روز جمعه  ي مراسم گراميداشت سالگرد تولد شاعر معاصر، احمد شاملو، ازسوي خانواده
 .شـــود آـــرج برگـــزار مـــي  بـــر ســـر مـــزارش واقـــع در امـــامزاده طـــاهر مهـــر شـــهر 14:30از ســـاعت 
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه 

: دانشجويان ايران ـ اعالم آرد  فرزندان احمد شاملو در تماس با ايسنا ـ خبرگزارييكي از
ستايشگر زمين و انسان و خالق زيبايي را  هفتادوهشتمين سال تولد احمد شاملو، شاعر بزرگ ايران،«

 .داريم گرامي مي
 «. از عشق، زندگيآييم تا با ياد و خاطره او از زندگي، عشق بسازيم و مي روز جمعه بر مزارش گرد

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  چشم انداز برگزاري سميناري به احترام خاطره زهرا کاظمي توسط فدراسيون ملي مطبوعات ايتاليا

  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه ): راديوفردا(بهمن باستاني 
 است، به احترام خاطره فدراسيون ملي مطبوعات ايتاليا، به مناسبت روز جهاني حقوق بشر که فرد

 کانادايي که در زندان جمهوري اسالمي به قتل رسيد، همزمان با –زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني 
اعطاي جايزه نوبل صلح به شيرين عبادي، نشستي يک روزه با عنوان زن و اطالعرساني براي 

  . دمکراسي در ايران، در شهر رم برگزار کرد
کميسيون برابري حقوق فدراسيون ملي مطبوعات ايتاليا، که در برگيرنده : )راديوفردا، رم(احمد رافت 

کليه سازمان هاي صنفي خبرنگاران اين کشور اروپايي است، روز چهارشنبه در سالن اجتماعات اين 
نهاد که به نام والتر توباجي، يکي از خبرنگاران معروف ايتاليا، که توسط گروه تروريستي بريگاد سرخ به 

در اين نشست، . سيده، نامگذاري شده است، سميناري يک روزه در مورد ايران برگزار خواهد کردقتل ر
که تحت عنوان زن و اطالعرساني براي دمکراسي در ايران برگزار خواهد شد، خانم مهرانگيز کار، 
 قانون، حقوقدان، و خانم هنگامه شهيدي، خبرنگار، از ايران شرکت خواهند داشت که به ترتيب در مورد

  .وسيله اي براي تبعيض و زن بودن و خبرنگاري، سخنراني هايي ابراز خواهند کرد
هشت خبرنگار زن ايتاليايي که در سال هاي اخير به جمهوري اسالمي ايران سفر کرده اند، تجربيات 

يندگان برخي از نما. خود از فعاليت هاي حرفه اي شان در اين کشور را به اطالع حاضرين خواهند رساند
زن پارلمان ايتاليا نيز که در حال و گذشته در رابطه با حقوق زنان و حقوق بشر در ايران فعاليت داشته 

  .اند، با حضور و سخنراني در اين نشست، نظرات خود را بيان خواهند کرد
را به خود اين سمينار که حتي قبل از آغاز، توجه بسياري از مطبوعات و راديو و تلويزيون هاي ايتاليايي 

  .جلب کرده است، با سخنراني خانم جوانا مالنري، وزير فرهنگ سابق ايتاليا به پايان خواهد رسيد
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

تظاهرات برخي گروه هاي مدافع حقوق زنان در اعتراض به کميته صلح نوبل همزمان با برگزاري مراسم 
  اهداي جوايز نوبل

  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه ): ديو فردارا(نازي عظيما 
تنها در ايران نيست که شيرين عبادي با برنده شدن جايزه نوبل، جبهه مخالفان خود را همچون 

ايرانيان خارج از کشور نيز در ستايش يا . موافقانش قوي تر و وسيعتر و حتي خطرناکتر کرده است
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از جمله در شهر اسلو در روزهاي نهم و دهم . اهي نکردندنکوهش او نوشتن يا برگزاري تظاهرات کوت
دسامبر و همزمان با اهداي جايزه به خانم شيرين عبادي، تظاهراتي از سوي سازمانهاي مدافع حقوق 

خانم ناهيد رياضي از فعاالن حقوق زن و عضو انجمن قلم دانمارک . زنان و حقوق بشر برگزار مي شود
  : است، درباره اين جايزه با پرويز مرداني از راديو فردا گفت و گو مي کندکه از سخنرانان اين مراسم 

تظاهرات و کنفرانس آلترناتيو در اسلو که ): از فعاالن حقوق زن و عضو انجمن قلم دانمارک(ناهيد رياضي 
 دسامبر تشکيل مي شود، اعتراضي است به کميته صلح نوبل که مردم ايران و 10 و 9در روزهاي 

ها زن و مردي را که تحت حکومتهاي اسالمي زندگي مي کنند را جهان اسالم خطاب مي کند و ميليون
به اين شکل مي شود گفت سعي در مخدوش کردن مبارزه مردم در اين کشورها، بخصوص در ايران را 

دارد که گويا مردم با حکومتهاي اسالمي در اين کشورها هيچ مشکلي ندارند و حتي خواهان آن 
 اين کميته در بيانه اش از عدم تضاد بين اسالم و حقوق بشر صحبت مي کند که منظورشان .هستند

در حالي که اسالم سياسي با تروريسم و خشونت طلبي خودش که . دقيقا حکومتهاي اسالمي است
. بر هيچکس پوشيده نيست هر گونه حقوق انساني ميليونها زن و مرد جوان را از آنها سلب کرده است

دعاها در حالي صورت مي گيرد که مردم ايران بارها و بارها اعتراض و انزجار خودشان را از حکومت اين ا
اسالمي اعالم کردند و در واقع خواهان کوتاه شدن دست مذهب و قوانين آن از حکومت و زندگي 

نشان کميته صلح نوبل با اين ادعايش در واقع چراغ سبزي را به حکومت اسالمي . خودشان شده اند
  .مي دهد که هيچ ربطي نه به حقوق بشر و نه به حقوق زنان در ايران دارد

ممکنه . شما به عنوان عضو هيئت رئيسه انجمن قلم دانمارک در اين مراسم شرکت مي کنيد: م .پ
  بفرماييد چه سازمانهايي از سراسر اروپا در روزهاي نهم و دهم گردهمايي دارند؟

من هم قرار است در آن سخنراني داشته باشم عمدتا از سوي گردهمايي که : ناهيد رياضي
 بين المللي دفاع از حقوق زنان، campaignسازمانهاي مختلف زنان از جمله سازمان آزادي زن، کمپين 

کميته خاورميانه و همينطور احزاب ديگر فراخوان داده شده و عده اي از مبارزين حقوق زنان در آنجا و 
 شود گفت در آنجا جمع مي شوند که اعتراض خودشان را به کميته صلح نوبل زنان حقوق برابر مي

  .اعالم کنند
  ممکنه به گوشه اي از برنامه اي که داريد اشاره اي بکنيد؟: م .پ

بله در روز نهم در واقع يک کنفرانس آلترناتيوي برگزار مي شود در شهر اسلو که در داخل : ناهيد رياضي
ادي قرار است يک کنفرانس مطبوعاتي انجام شود که در آنجا قرار است سالني با شرکت خانم عب

صحبت از اين شود که الگوي زنان در ايران کساني مثل خانم عبادي هستند، در حالي که ما مي دانيم 
الگوي زنان در ايران نه خانم عبادي و نه هيچ زن مسلماني است که قرار است تمام اجحافات و آپارتايد 

برعکس، زنان در ايران خواهان .  و دلش را به وعده هايي جزئي در سيستم اسالمي خوش کندرا بپذيرد
. حقوق برابر و انساني خودشان هستند و لغو کامل حکومت آپارتايد جنسي در ايران را مي خواهند
عيتها مردم خواهان حکومت غيرمذهبي و سکوالرند و ما مي خواهيم در اين کنفرانس آلترناتيو از اين واق

موضعگيري اين کميته درست در شرايطي . حرف بزنيم که امروز حرف دل خيلي از مردم ايران است
است که مردم به خيابانها آمدند، اعتراض مي کنند و آخرين اعتراضات را حتما خبر داريد که دانشجوها 

نند دارند بر عليه داشتند، وقتي اينها مي آيند و مردم را در ايران جهان اسالم و غيره خطاب مي ک
مبارزات مردم و بخصوص زنان و جوانهايي که در ايران مشغول مبارزه هستند، حرف مي زنند و به همين 
خاطر ما به کميته صلح نوبل اعتراض مي کنيم و غير از اعتراضات اسلو، ليست بلندي از امضاي زنان و 

امضاها جمع شده را به کميته صلح نوبل مردان و دانشجويان و جوانها که از داخل ايران و خارج اين 
  .تحويل خواهيم داد که اين امضاها هم توسط سازمان آزادي زن جمعاوري شده

 
  ورود خانم شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل به پايتخت نروژ براي شرآت در مراسم اهداي جوايزنوبل

ولين زن مسلمان در جهان است که برنده خانم شيرين عبادي اولين ايراني و ا): راديو فردا(نازي عظيما 
حقوقدان برجسته و وکيل قتلهاي زنجيره اي و دانشجويان زنداني ديشب . جايزه صلح نوبل شده است

وارد اسلو پايتخت نروژ شد تا روز چهارشنبه با شرکت در مراسم ويژه اهداي جايزه نوبل به برندگان در 
در مراسم امسال پادشاه نروژ شرکت .  را دريافت کند2003 به وقت ايران جايزه صلح نوبل 5/3ساعت 

با اين حال ضمن ابراز تاسف از . نمي کند او به دليل جراحي سرطان مثانه در بيمارستان بستري است
اين که نمي تواند در مراسم اهداي جايزه صلح نوبل شرکت کند، به خانم شيرين عبادي و ديگر برندگان 

گزارش خبرگزاري فرانسه، مدافع حقوق زنان و کودکان و مبارز هوادار به . نوبل تبريک گفته است
ژان خاکزاد با جزئيات بيشتر . اصالحات،جايزه خود را بدون روسري يا حجاب اسالمي دريافت خواهد کرد

  : در اين مورد
برنده خبرگزاري فرانسه در آغاز گزارش ورود شيرين عبادي، نخستين ايراني ): راديو فردا(ژان خاکزاد 

مدافع حقوق بشر در ايران و مدافع حقوق زنان و کودکان : جايزه صلح نوبل به شهر اسلو تاکيد مي کند
اين . در اين کشور در تشريفات رسمي اهداي جوايز نوبل، بدون حجاب و روسري حضور خواهد داشت

رايس، يکي از خبرگزاري اضافه مي کند در آستانه اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي الرس 
مسئوالن بلند پايه سياسي اکثريت راست ميانه که دولت کشور نروژ را در دست دارد، به خبرگزاري 

اهداي جايزه صلح نوبل به خانم عبادي اين سئوال را در دولت نروژ بوجود آورده است : فرانسه مي گويد
ولتي نروژ،استات اويل، مي با کشوري که به رعايت حقوق بشر توجهي ندارد، چگونه کمپاني نفتي د

خبرگزاري فرانسه . تواند در استخراج ميدان نفتي آزادگان با جمهوري اسالمي همکاري داشته باشد
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از زماني که : آنگاه به نقل از محمد علي دادخواه سخنگوي مدافعان حقوق بشر در ايران مي نويسد
فنهاي تهديد آميز به او بيست تا سي برابر شيرين عبادي جايزه صلح نوبل را برد در ايران نامه ها و تل

با اين حال برنده جايزه صلح نوبل . حتي او را تهديد کردند دخترش نرگس را خواهند کشت. شده است
  . ميالدي به فعاليتهاي خود در مورد حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق زنان ادامه مي دهد2003سال 

 با شيرين عبادي قبل از ترک تهران را منتشر کرده خبرگزاري فرانسه سپس گفت و گويي اختصاصي
در مراسم اهداي جوايز روسري يا : خبرنگار اين خبرگزاري از برنده جايزه صلح نوبل پرسيده است. است

  . حجاب بر سر خواهيد کرد
خبرنگار از شيرين عبادي . بدون حجاب در مراسم شرکت خواهم کرد: خانم عبادي پاسخ مي دهد

  د که اين عمل شما باعث تحريک تندروها در ايران نخواهد شد؟سئوال مي کن
من خواستار . فعاليتهاي من هميشه تندروها را در ايران تحريک کرده است: خانم عبادي پاسخ مي دهد

  . آزادي زنان در ايران هستم، اگر مي خواهند حجاب بر سر بکنند يا نکنند
عده زيادي از ايرانيان پس از برنده شدن شما :  پرسد از شيرين عبادي ميAFPدر بخش ديگري خبرنگار 

  . در جايزه صلح نوبل خواستار حضور بيشتر شما در صحنه سياسي کشور هستند
اين جايزه تغييري . واي بر ملتي که خواستار يک قهرمان باشد: خانم شيرين عبادي در پاسخ مي گويد

بايد بگويم قهرمان پروري در ايران هميشه کشور . دمن به فعاليتهايم ادامه خواهم دا. در من ايجاد نکرد
قهرمانان يا با مرگ روبرو مي شوند، يا خيانت مي کنند يا شکست مي خورند اما . را عقب برده است

  .انديشه هميشه باقي مي ماند
 

  کنفرانس خبري شيرين عبادي در ساختمان کميته نوبل در اسلو برگزار شد
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه ): راديو فردا(بهمن باستاني 

و اما تماس تلفني ما از استوديو با گزارشگر اعزامي راديو فردا به اسلو، الهه روانشاد، که د رکنفرانس 
خانم . خبري امروز شيرين عبادي در محل ساختمان کميته نوبل حضور داشت، هم اکنون برقرار است

کنفرانس خبري امرو زبعد از سخنراني کوتاه خانم عبادي و بفرمائيد که چه گذشت در ! روانشاد، سالم
  اصوال فضا چگونه بود؟ 

 نفر از گروه هاي محتلف 150 صبح حدود 11ساعت . سالم مي کنم حضورتان): راديو فردا(الهه روانشاد 
سياسي جمع شده بودند در مقابل درب ورودي هتل و شعار مي دادند، به خواندن سرود اي ايران 

ند، شعارهاي ضد رژيم ايران دادند، و سه کيلومتر باالتر در مقابل ساختمان انستيتوي نوبل، پرداخت
اين تظاهرات تا پايان . گروهي به مراتب کوچکتر در اعتراض به انتخاب کميته نوبل شعار مي دادند

. يد کنفرانس مطبوعاتي ادامه پيدا کرد و گه گاه حتي صداي آن ها را مي شد در سالن مصاحبه شن
کنفرانس مطبوعاتي اصوال با سخنان آقاي اوله . صدايشان تقريبا مي شود گفت که کمي بلند بود

دامبولتنير، که رئيس کميته نروژي صلح نوبل است، آغاز شد و ايشان خوش آمد گفت به خانم شيرين 
ايراني عبادي و پس از آن خانم شيرين عبادي به سخنراني پرداختند و همراه خودشان يک مترجم 

داشتند و دبير کميته نوبل، سکرتر کميته نوبل، آقاي پروفسور گي لوندستات، هم در اين برنامه ايشان 
خبرنگاران فرصت بسيار کمي داشتند و فقط چند تن موفق شدند که سواالت . را همراهي مي کردند
ه بر له ايشان طرح خانم عبادي در تمام طول مصاحبه جمعي، چه به سواالتي ک. خودشان را طرح کنند

مي شد و چه سواالتي که بر عليه ايشان مطرح شد، با آرامش و در عين حال با جديت پاسخ دادند و 
مکررا بر اين نکته تاکيد مي کردند که دموکراسي و منشور حقوق بشر با اسالم مطالبقت دارد و ايشان 

  ...هيچ تناقضي بين اين ها نمي توانند ببينند و 
و در فضايي که مطرح مي شد اين صحبت ها، آيا خانم روانشاد اگر عليه خانم عبادي در .: ب.ب

کنفرانس خبري امروز صحبتي شد، اين صحبت ها آيا در فضاي آرامي بود؟ اين طور که شما اشاره 
منظورم اين بود که فضا به طور کلي . کرديد، خانم عبادي خودشان به تمام پرسش ها پاسخ گفتند

  ضاي آرامي بود يا نه؟ف
بسيار فضاي آرامي بود، يک خانم خبرنگار ايراني که مقيم اروپا هستند و يکي از ترتيب دهندگان .: ر.ا

تظاهرات در مقابل ساختمان نوبل بودند، در حالي که حضار را خطاب قرار مي دادند، سواالتي مطرح 
شور حقوق بشر و با دموکراسي، سوالي را مي کردند در مورد اين که چگونه اسالم مغاير نيست با من

خانم عبادي از ايشان . در واقع خطاب به تماشاچيان و خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه مطرح کردند
پرسيدند که چگونه با اعدام مخالفتي نکردند در مصاحبه اي که داشتند در استکهلم، و خانم عبادي 

ام مخالف هستند و در رابطه با کارهايشان با انجمن هاي مصرا بر اين تاکيد کردن که با مجازات اعد
راديو فردا اين . دگر انديشان در طول اين سال ها صحبت کردند. مختلف، گروه و دسته هاي مختلف، 

امکان را پيدا کرد که از ايشان بپرسد که چه برنامه هايي براي احقاق حقوق کودکان و زنان و 
يشان گفتند که من مي خواهم که ادامه بدهم و حتي به خودم ثابت کنم دگرانديشان در آينده دارند و ا

که اليق اين جايزه بوده ام و مي خواهم مدافع حقوق انسان هايي که خاموش هستند ولي رنج مي 
به هطور مثال خبرنگار از . کشند، باشم در آينده و به سواالت ديگري از خبرنگاران ديگر هم پاسخ دادند

ه آيا مغايرتي نمي بينند در اين که کميته صلح نوبل که يک کميته نروژي هست، جايزه ايشان پرسيد ک
 و شرکت نفتي Stat Oilنوبل را به ايشان مي دهد ولي از طرف ديگر ماجراهاي برمال شده در رابطه با 

ا نروژي اتفاقاتي که افتاده؟ و ايشان گفتند که من سياستمدار نيستم و بهتر است مسائل سياسي ر
در رابطه با احتمال بروز واکنش هايي به هنگام بازگشت ايشان به ايران . از سياستمداران بپرسيد
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سوال شد و پرسيدند که آيا نگراني به خاطر جانشان دارند؟ ايشان گفتند من يک ايراني هستم و مي 
ت ديگري از اين دست اتفاقي بيافتد يا نيافتد، جاي من در ايران است و نکا. خواهم که به ايران برگردم

  .مرتبا مورد تاکيد قرار مي گرفت
خيلي ممنونم خانم الهه روانشاد، گزارشگر اعزامي راديو فردا به اسلو در ! خيلي خيلي متشکر.: ب.ب

 .کنفرانس خبري شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در اسلو

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  ا دانشجو در جريان سلسله تظاهرات ضدحكومتي روز دانشجودستگيري صده
  )2003 دسامبر 8 (1382 آذر 17-دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

درجريان تظاهرات روز گذشته دانشجويان و جوانان در تهران و بسياري از شهرهاي آشور از جمله 
از تظاهرآنندگان دستگير شدند آه از اروميه و همدان صدها تن , اهواز, تبريز, مشهد, شيراز, اصفهان

در . بسياري از دستگيرشدگان را دانشجويان تشكيل مي دهند. سرنوشت آنان خبري در دست نيست
اصفهان شماري از  دانشجويان دانشگاههاي اصفهان، صنعتي و آزاد اصفهان از جمله رضا جباري، 

 جوانان در جريان درگيري با نيروهاي .احسان مديري ، غالمرضا منيري و اشكان افشار دستگير شدند
اقدام به آتش زدن الستيك و مسدود آردن خيابانها , سرآوبگر رژيم در دروازه شيراز و دانشگاه اصفهان

  . آردند
ابعاد تظاهرات روز گذشته در شهرهاي مختلف آشور به حدي بود آه روزنامه جمهوري اسالمي در 

نوني و بدون مجوز در محوطه دانشگاه ضمن سر دادن در اقدام غيرقا«شماره امروز خود نوشت 
استعفاي رئيس جمهور و , خواستار تحريم انتخابات , شعارهائي عليه مسئوالن نظام نهادهاي انقالبي 

  .»برگزاري رفراندوم شدند
 از قبل, در شيراز دانشجويان براي مقابله با اقدامات سرآوبگرانه رژيم آخوندي, بنا به اطالعات تكميلي

مرگ بر « صبح در فلكه ارم تجمع آردند و شعارهاي 11به دو گروه بزرگ تقسيم شدند و از ساعت 
اين طرح باعث شد آه ماموران . سردادند» راه نجات مردم, رفراندوم, رفراندوم«و » حكومت آخوندي

ظامي به مدتي بعد يگان ضد شورش و مزدوران بسيج و انت. نتوانند تظاهرات را از ابتدا سرآوب آنند
با .   ساعت ادامه داشت4جوانان و دانشجويان يورش بردند و درگيريهاي شديدي در گرفت آه بيش از 

دامنه درگيري به چهارراه سينما سعديه آشيده شد و گروههاي , مقاومت شديد جوانان و دانشجويان
اران آه مجهز به باتون در اثر حمالت وحشيانه پاسد. زيادي از اهالي شيراز به تظاهرآنندگان پيوستند 

ماموران براي متفرق آردن مردم و .  تن دستگير شدند300صدها تن مجروح و حدود , الكتريكي بودند
  .دانشجويان از ماشين آتش نشاني نيز استفاده آردند 

 بعد از ظهر دانشجويان و جوانان در ميدان تقي آباد اين شهر شروع به 5در مشهد از حوالي ساعت 
. د و در خيابانهاي اطراف نظير سناباد و دانشگاه نيز جمعيت زيادي به چشم مي خوردتجمع آردن

يگان ويژه ضدشورش و ماموران انتظامي و اطالعاتي در , بسيج, نيروهاي سرآوبگر متشكل از سپاه
بزرگترين سينماي مشهد را , ميدان تقي آباد و مناطق اطراف آن مستقر شده بودند و سينما آفريقا

به رغم جو سنگين اختناق دهها تن از .  آردند تا مانع هرگونه تجمعي در ميدان تقي آباد شوندتعطيل
آردند و » رفراندوم راه نجات مردم, رفراندوم« شروع به سردادن شعارهاي 18جوانان حوالي ساعت 

وندي در رژيم آخ. بالفاصله مورد حمايت گسترده مردم قرار گرفتند آه با يورش پاسداران مواجه شدند
هراس از گسترش اعتراضات به ساير مناطق مشهد در بخشهاي وسيعي از شهر حكومت نظامي 

  .اعالم نشده برقرار نمود
  

  حكم شالق اآبر خوانساري اجرا شد  
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه 

  .حكم شالق اآبر خوانساري از اعضاي جبهه دموآراتيك ايران سه روز پيش اجرا شد
 در تجمعات 82 خرداد سال 22ارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اآبر خوانساري آه در به گز

 ضربه 30 دادگاه انقالب به تحمل 23 ماه زندان از طرف شعبه 6دستگير شده بود پس از تحمل گذشت 
  . شالق محكوم شد

  پايان پيام

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  گانهای خارجی در ايران باج خواهی برای آزادی گرو
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه  -بي بي سي 

  .مقامات ايرانی تاييد کرده اند که سه شهروند غربی در شرق اين کشور ربوده شده اند
 امنيتی استانداری - غالمرضا جاودان، مديرکل سياسی - ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 

 مصاحبه ای گفته است که شخص ناشناسی در تماس تلفنی اعالم کرد که سيستان و بلوچستان، در
  .افرادی سه نفر جهانگرد خارجی را در اين منطقه به گروگان گرفته اند
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به گفته آقای جاودان دو تن از جهانگردان ربوده شده شهروند آلمان و نفر سوم از شهروندان جمهوری 
  .ايرلند است

گيرنده گفته است که گروگان ها در برابر دريافت پنج ميليون يورو آزاد وی افزوده است که شخص تماس 
  .خواهند شد

مديرکل استانداری سيستان و بلوچستان از هويت ربايندگان اظهار بی اطالعی کرده اما گفته است که 
حمل به احتمال زياد باندهای ترانزيت مواد مخدر که در طول ماه های گذشته ضربات زيادی در استان مت"

  ."شده اند در اين گروگانگيری دست دارند
وی گفته است که به منظور پيگيری اين آدم ربايی، نيروهای امنيتی زير نظر شورای تامين استان 

  .فعاليت دارند
 دسامبر، اعالم شد که سه شهروند اروپايی هنگام سفر در طول جاده بم به زاهدان در 8روز دوشنبه، 

  . ربوده شده انداستان سيستان و بلوچستان
  .گزارش شده بود که اين افراد با دوچرخه اين مسير را طی می کردند

وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه به شهروندان خود در ايران توصيه کرد هنگام سفر به مناطق شرقی اين 
شته کشور، که در مجاورت مرز مشترک با افغانستان و پاکستان قرار دارد، به مسايل امنيتی توجه دا

  .باشند
به خصوص، به جهانگردان توصيه شده است که از انجام سفر با دوچرخه و موتورسيکلت در اين نواحی 

  .خودداری ورزند
   

  عمق نفوذ جاسوسان ايران به تاسيسات اتمی روسيه 
  2003 دسامبر 7 -راديو آمريكا

ی ايران و هم با مقامات اين يا همان دانشمند فيزيک اتمی روسيه که سالها، هم در مراکز اتم" ماياک"
  : کشور از نزديک همکاری داشته است در بيانيه خود ميگويد

برخی از همکاران من خود را در داخل چنين توطئه و تمهيداتی قربانی احساس می کردند زيرا در  " 
 نتيجه بايد اقداماتی را انجام می دادند  که تخلف از سياست کنترل فدراسيون روسيه بر انتقال

“ سازمان بازرگانی روسيه و "ايران مرتبًا تقاضا ميکرد که ". تکنولوژی و اطالعات به کشورهای ديگر بود
TVEL ” يا همان سازمان کنترل نقض موافقت نامه بين المللی در فعاليتهای عدم توليد و گسترش جنگ

جهانی انرژی اتمی و ساير افزارهای اتمی، مسئله را محرمانه نگاه دارند و آن فعاليتها را از سازمان 
  . کشورهای غربی پنهان کنند

فيزيکدان اتمی روسيه از اين که جامعه جهانی در مورد عملی بودن تهديد اتمی رژيم ايران شک و ترديد 
از خود نشان می دهد؛ عصبانی است و می گويد برای او کامًال آشکار است که هدف غائی و نهائی 

معاون شورای سياست خارجی آمريکا که يکی از " ايالن برمن" . ايران، ساختن بمب اتمی است
انديشمندان و صاحب نظران محافظه کار در واشنگتن است، با نگرانی های دانشمند اتم شناس 

را برای ابراز اين مطالب بسيار عالی بر آورد می " ماياک" شهامت " ايالن برمن. " روسی همفکری دارد
دن دانشمند روسی به يکی کردن کوششهای مردم روسيه و جامعه کند و می گويد گام پيش گزار

جهانی جهت فشار بر دولت روسيه برای پيوستن به تعهداتش در پيمان منع توليد و گسترش بمب 
آقای برمن می گويد من فکرمی کنم سطح همکاری ای که نويسنده بيانيه يا .  اتمی کمک می کند

اده است، تًاييد می کند که مقدار بسيار زيادی از برآورد همان دانشمند فيزيک اتمی روسی شرح د
آمريکا و فرضياتش نسبت به عمق نفوذ مًامورين جاسوسی ايران به مجموعه اتمی روسيه، در داد 

اين . وستد هم با روسيه و هم هر نقطه ديگری در جهان بخشی از فعاليتهای اتمی رژيم ايران است
اغ رسانه ها رفته است، عالمتی است که نشان ميدهد نگرانی های واقعيت که نويسنده بيانيه به سر

بنياد " از " رز گاتمولر.  " او در اين باره از سوی رهبری موجود در مسکو، مورد توجه واقع نشده است
 ميالدی ببعد و 1990وی بر اين گمان دارد که از سال . نظر ديگری دارد" کارنگی برای صلح جهانی 

وی . کار ميکرد دگرگونی های مثبت فراوانی در روسيه پديد آمده است" کلينتون"دولت زمانی که وی در 
بود که سعی ميکرد تا برای انجام " يالتسين" در تماس نزديک با رئيس جمهوری سابق روسيه  پرزيدنت 

برخی اقدامات اساسی فشار بيآورد که از آن جمله کنترل بيشتر بر دانشجويان ايرانی در روسيه و 
 جلوگيری از انتقال غير قانونی تکنولوژی های اتمی روسيه به ايران بود

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  تعيين عضو جانشين عقيله الهاشمي در شوراي حکومت عراق: آخرين تحوالت عراق
  2003بر  دسام9 –1382 آذر 18 سه شنبه - راديو فردا –) بغداد(پيمان پژمان

 ساعت گذشته، يک سرباز آمريکايي در موصل و يک مامور پليس عراق جان خود را از دست دادند 24در 
عليرغم ادامه حمالت نظامي، تشکيالت موقت نيروهاي . و سه سرباز آمريکايي ديگر مجروح شدند

ا که ائتالف عضو جديدي را براي شرکت در شوراي حکومت عراق تعيين کردند تا جاي عضوي ر
خانم سالمه الخفاجي که يک دندانپزشک از شهر کربالست، به . ماههاست به قتل رسيد، پر کند

خانم الهاشمي يکي . عنوان عضو جديد شوراي حکومت عراق به عنوان جانشين عقيله الهاشمي شد
د جان از سه زن عضو شوراي حکومت عراق بود و در ماه سپتامبر با شليک گلوله افراد ناشناس در بغدا
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در نيويورک شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه اي حمالت گروههاي مخالف در . خود را از دست داد
  .عراق را محکوم کرده و از تمامي گروهها خواستار خاتمه اين حمالت شد

  
   آشته برجا گذاشت  2انفجار در مسجد بغداد 

  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه 
 الملل ايلنا، انفجاري واقع در مسجدي متعلق به مسلمانان اهل تسنن واقع در به گزارش سرويس بين

  .بغداد باعث آشته شدن عده اي شد
به گزارش خبرگزاري رويتر، فرانك ژرمن فرمانده ارتش آمريكا در عراق در خصوص اين انفجار توضيح داد 

رفته است و نيروهاي آمريكايي به آه اين انفجار در مسجد احباب المصطفي واقع در مرآز بغداد صورت گ
  .محض رسيدن به محل وقوع حادثه تحقيقات را آغاز آرده اند

وي همچنين افزوده است آه تا به اين زمان هيچ مطلبي را نمي توان اعالم آرد اما مي توان گفت آه 
  .انفجار در داخل مسجد انجام شده است

  . نفر زخمي شده اند3 نفر آشته و 2بر اثر اين انفجار تاآنون دست آم 
  پايان پيام

  
در صورت نديده گرفتن حقوق کردها در عراق، : هشدار نخست وزير دولت منطقه اي کردستان عراق

  صلح به خطر خواهد افتاد
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18 سه شنبه - راديو فردا –نازي عظيما بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر 

لت منطقه اي کردستان عراق امروز دوشنبه در اربيل در گفت و گو با نچيروان بارزاني نخست وزير دو
خبرگزاري رويتر به مدير موقت نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا هشدار داد که در صورت نديده گرفتن 

وي در حاشيه کنفرانس رهبران . حقوق کردها در عراق، صلح پايدار در اين کشور به خطر خواهد افتاد
ق و اعضاي شوراي موقت عراق و بازرگانان، در مصاحبه با خبرگزاري رويتر با اشاره به اين منطقه اي عرا

که اگر آمريکا بخواهد دولتي بر عراق تحميل کند به راه خطا رفته است، گفت تا مساله کردها حل 
 باال آمريکا با تغيير جهت دادن عمده سياستش در عراق که در پي. نشود، ثبات به عراق بازنمي گردد

گرفتن تلفات نيروهاي اين کشور که بر اثر حمله جنگجويان عراقي صورت گرفت، از تاکيد بر نوشتن قانون 
اساسي و انجام انتخابات پيش از تحويل قدرت به عراقيها دست برداشته است و به همين منظور 

يروهاي ائتالف قصد شوراي موقت اداره عراق که اعضاي آن را آمريکا منصوب کرده است و مدير موقت ن
بارزاني که مي کوشيد ترس از . دارند تا ماه ژوئن حکومت موقتي تازه اي در عراق بر سرکا ر بياورند

بوجود آوردن کردستاني مستقل، مرکب از کردهاي ايران، ترکيه و سوريه را زايل کند، بر لزوم حل مساله 
ل عراق قصد دارد در مذاکراتش بر سر قانون دولت کردهاي شما. کردها در درون مرزهاي عراق تاکيد کرد

اساسي جديد عراق که هم اکنون د رجريان است خواستار سهم برابر در درآمد حاصل از نفت کشور 
او ايجاد رابطه با ترکيه را کاري دشوار دانست . شود و آن را سالحي کاري در استداللهاي خود مي داند

  .ولي گفت به تالشهاي خود ادامه مي دهد
  

  شوراي امنيت سازمان ملل متحد حمالت مخالفان در عراق را محکوم کرد
 2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18 سه شنبه - راديو فردا –ژان خاآزاد

شوراي امنيت سازمان ملل با انتشار بيانيه اي حمالت شورشيان عراقي را محکوم کرد و در اين بيانيه 
 بلکه خارجيان غيرنظامي را که در عراق کار مي کنند گفته است اين حمالت نه فقط نيروهاي ائتالف

در اين بيانيه از همه کشورهاي جهان خواسته شده است که در تالش براي . هدف قرار داده است
بيانيه سازمان ملل . يافتن و محاکمه آمران و عامالن و حاميان اين حمالت همکاري کامل داشته باشند

اندکي پس از اين واقعه سه سرباز . ي در موصل صادر شده استدر پي کشته شدن يک سرباز آمريکاي
همچنين روز . ديگر آمريکايي بر اثر انفجار بمبي که به سوي اتومبيل آنها پرتاب شد، مضروب شدند

گذشته يک شرکت متعلق به کره جنوبي اعالم کرد که پس از کشته شدن دو تن از مهندسانش به 
رمند خود را که در طرح خطوط برق در عراق کار مي کنند، از اين دست افراد مسلح قصد دارد چند کا

  .کشور بيرون برد
 

  نمازگزاران بغداد هدف حمله قرار گرفتند 
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه  -بي بي سي 

در يک مسجد بغداد، پايتخت عراق، انفجاری روی داده و در موصل، در شمال آن کشور، حمله انتحاری 
  .گاه نظامی آمريکا خنثی شده استبه پاي

در انفجاری که پس از ادای نماز بامدادی در مسجد احباب المصطفی، از مساجد اهل سنت واقع در 
  .يکی از نواحی غرب شهر بغداد روی داد، دست کم دو نفر کشته و چندين نفر زخمی شدند

وده يا افرادی به سوی اين محل هنوز معلوم نيست که آيا اين انفجار ناشی از بمب گذاری در مسجد ب
  .موشک پرتاب کرده اند

امام مسجد احباب المصطفی گفته است که عمل حمله کنندگان ارتباطی با اسالم ندارد و آنان را 
  .جانيانی توصيف کرده که مومنان را عمدا هدف حمله قرار داده اند
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وصل، واقع در شمال آن کشور، در حادثه ای ديگر در عراق، بيش از سی نظامی آمريکايی در شهر م
  .زخمی شدند

اين حادثه زمانی روی داد که ظاهرا راننده يک اتومبيل حامل بمب به منظور اجرای يک حمله انتحاری در 
  .پايگاه نظامی آمريکاييان در موصل به سوی در ورودی آن حرکت می کرد

يجه، نظاميان آمريکايی به سوی آن راننده خودرو به دستور ايست نگهبانان پايگاه توجه نکرد و در نت
  .تيراندازی کردند

در اثر تيراندازی نگهبانان، خودرو منفجر شد و ترکش های ناشی از انفجار آن نظاميان آمريکايی را 
  .زخمی کرد

  . منابع آمريکايی گفته اند که زخم اين افراد جدی نيست
  .ودی اين پايگاه ايجاد کردشدت انفجار به حدی بود که گودال عميقی را در برابر در ور

هوابرد آمريکا مستقر در موصل در خالل سه 101انفجار موصل سومين مورد از حمله عليه نفرات لشکر 
  .روز اخير بوده است

 دسامبر، سرنشينان يک اتومبيل عبوری به سوی يک سرباز آمريکايی که در جايگاه توزيع 8روز دوشنبه، 
  . يراندازی کردند و او را کشتندبنزين در موصل نگهبانی می داد ت

روز يکشنبه نيز يک نظامی ديگر آمريکايی در اثر انفجار بمبی که درمسير عبور خودرو حامل وی کار 
  .گذاشته شده بود کشته و دو همراه وی زخمی شدند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر18سه شنبه : روزنامه های تهران

  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران در گزارش ها و مقاالت خود که به بهانه دستور رييس جمهور به وزيران 

دولت در مورد شناسائی آمران خشونت های تازه و حمله به تجمع ها نوشته شده از گروه های فشار و 
رد جدی حکومت با کسانی شده اند که با حمله به دور تازه فعاليت آن ها نوشته و خواستار برخو

  .اجتماعات فضای سياسی کشور را به خشونت می کشانند
 در گزارشی که در صدر اخبار سه شنبه خود آورده از زبان وزير کشور نوشته گروه های فشار ياس نو

  .خودسر نيستند و شناخته شده اند
ييس جمهور و وزيران اطالعات و کشور انتقاد  رييس کميسيون قضائی مجلس از رياس نوبه نوشته 

کرده و گفته است به قاعده کسانی که سال هاست به اجتماعات حمله می کنند شناخته شده اند 
  .اما اراده ای برای افشای آنها وجود ندارد

 مصطفی تاج زاده گفته است تنها راه مقابله با گروه های خودسر و فشار چاپ ياس نوبه نوشته 
  .ها در روزنامه ها و سايت های اينترنتی است عکس آن

 در مقاله ای با عنوان تطهير خشونت چند نامه و سخنرانی از بنيانگذار جمهوری اسالمی را آفتاب يزد
منعکس کرده که نشان می دهد آيت اهللا خمينی دستور داده کسانی که به اجتماعات حمله می برند 

  .به سرعت دستگير شوند
 به قلم حسين شريعتمداری کيهان با نقل بخش های از سرمقاله  آفتاب يزدمقالهموسی حسينی در 

  .از کسانی که خشونت را تطهير می کنند و به آن عنوان درد دين می دهند انتقاد کرده است
های فشار سال  گروه:" نوشته است" آنها برای بستن دهان ها آمده اند" در گزارشی با عنوان اعتماد

   التهابات  در اوج ورزند، می روند و درست  می کنند و خشونت  می دارند، فعاليتهاست که وجود 
گزينند و تجديد قوا   برمی  در غبار، النه ، دوباره  موج شوند و با فرونشستن  پيدا می  جامعه سياسی

  ."  بعدی کنند، تا هنگامه می
و .   گذشته  و سياق  سبک اند، با همان ه آنها برگشت  نوشته حال دوبارهاعتماد آقايی در گزارش  ساسان

 در   اصالح طلب  برجسته  چهره  سه  سخنرانی  مراسم  سه  و ناگهان  يکباره  به ماه  آبان  پايانی در روزهای
  . را به هم زدند و هفته گذشته در تهران و يزد حادثه آفريدند شهر قم

گيری گروه های خشونت طلب می نويسند به در حالی که روزنامه های هوادار اصالحات از لزوم دست
 نفر دستگير شده اند که قرار ۵ در خالل برنامه بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران، شرقنوشته 

  .آزاد شوند) ديروز(بود روز دوشنبه 
 گفته در پايان مراسم شانزده آذر برخی از حاضران، شعارهای شرقمعاون استانداری تهران به نوشته 

  .ی را مطرح کردند که باعث واکنش نيروی انتظامی شد که آن ها را دستگير کردتند
 نوشته روز شانزدهم آذر دانشجويان در دانشکده فنی دانشگاه شرقمحمد حيدری در گزارشی در 

جنبش : "تهران، چند تن از شرکت کنندگان پالکاردهايی بلند کرده بودند که روی آن نوشته شده بود
آيا جنبش دانشجويی ايران که نشان می دهد آن ها ." عتصابات کارگری حمايت می کنددانشجويی از ا

  به آگاهی جديد دست پيدا کرده است؟
 شعارهائی که امسال دانشجويان می دادند نويد بخش آنست که جنبش می شرقبه نظر نويسنده 

نه می توان خواست های تواند شعارهای خود را به طبقات ديگر هم سرايت دهد و در می يابد که چگو
کوچک تری داشت و اميد برد که تحقق اين خواست های کوچک با گذشت زمان خواست های بزرگ را 

  .دست يافتنی کند
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 عنوان های اصلی خود را به ديدار شهردار و جمهوری اسالمی و رسالت، کيهان، همشهری
آن جا از آن ها تجليل شده و آيت شورای شهرتهران با رهبر جمهوری اسالمی اختصاص داده اند که در 

  .اهللا خامنه ای گفته است خدمات مخلصانه شهرداری تهران به خوبی احساس می شود
تجليل از شهردار و شورای شهر تهران که همه از جناح محافظه کار هستند با تاکيد بر اين صورت گرفته 

  .است که روح ديانت بايد در همه مراکز فرهنگی شهر حاکم شود
 ديدار و قدردانی در زمانی که شهرداری با بستن مراکز فرهنگی و مخالفت با بودجه های فرهنگی اين

مدرن و کنسرت موسيقی، ساخت مسجدهائی را در محل مراکز فرهنگی آغاز کرده که با مخالفت 
  .جوانان روبرو شده با اهميت می نمايد

ان و کرمان در حالی در صدر اخبار چند خبر پرابهام ربودن شدن سه جهانگرد خارجی در منطقه سيست
روزنامه تهران آمده که در سال های اخير بارها گروگان گيری و کشتن و ترور ايرانی ها و مسووالن 

  .حکومتی در اين منطقه رخ داده است
 ميليون يورو طلب کرده ۵ با تاکيد بر اين که گروگان گيران در ازای آزادی دو آلمانی و يک ايرلندی، شرق

  .اند نوشته مقامات امنيتی و انتظامی منطقه مشغول بررسی حادثه هستند
 در پايان جلسه ای که مقامات اصلی سپاه و ارتش و اطالعات و نيروی انتظامی در آن شرقبه نوشته 

شرکت داشتند گفته شده نمی تواند بر پايه شنيده ها و اخباری از غير منابع اطالعاتی مورد وثوق خود 
  .گروگان گيران در اين حادثه تاکنون از مقامات رسمی مطالبه پول نکرده اند. شودوارد عمل 
 در نوشته هائی انتقاد آميز خبر داده اند که احمد شيرزاد، طی سخنانی جمهوری اسالمی و کيهان

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نظام جمهوری اسالمی را بدون پشتوانه مردمی دانسته و آنرا به 
  .ی اعتراض آميز تهديد کردحرکتها
 نوشته که نماينده اصالح طلب اصفهان گفته است در آينده ای نزديک حرکت های اعتراضی کيهان

  . شروع خواهد شد و آن وقت معلوم خواهد شد که چه گروهی چه ميزان طرفدار دارد
 های  احمد شيرزاد که هفته گذشته دفترش در اصفهان توسط گروه جمهوری اسالمیبه نوشته

 درصد از مردم از حاکميت فعلی دفاع می کند و ٢٠ الی ١٠فشار آسيب ديد مدعی شده است که تنها 
اين حکومت نمی تواند در مقابل تندبادهای سياسی که از داخل و خارج از کشور به ايران وارد می شود 

  .مقاومت کند و قطعا اين حاکميت لرزان خواهد بود
که از جلسه سه شنبه مجلس خبر داده که در آن حسين لقمانيان  تنها روزنامه ای است کيهان

حاکميت ناقص و نيمه مردمی به جای "نماينده همدان به جمهوری اسالمی و نهادهای آن به عنوان 
حمله کرده و نسبت به گسترش التهاب های اجتماعی و حرکات اعتراض آميز هشدار داده " سلطنت
  .است

 روزهای اخير متهم شده که همه جا اصالح طلبان را کنترل می کند مهدی کروبی رييس مجلس که در
 گفته است که در روز کيهانولی محافظه کاران را در حمله به اصالح طلبان آزاد می گذارد، به نوشته 

چهار شنبه نظر خود را درباره نطق های هيجان آميز و تندی که در اين ماه های مانده به انتخابات ايراد 
 www.iran-archive.com  .يان خواهد کردمی شود ب
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