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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
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  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22شنبه 

  

  »شوراي حكومتي انتقالي عراق«بيانيه 
  

  .تصميم شوراي حكومتي انتقالي عراق نقض اشكار حقوق بين المللي است
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه  - يرانسازمان چريكهاي فدايي خلق ا

.  مخابره آردندرا» شوراي حكومتي انتقالي عراق«خبرگزاريها بيانيه ) 2003 دسامبر 9 (1382 آذر 18روز 
 شوراي ،بر اساس اين بيانيه آه بالفاصله مورد استقبال استبداد مذهبي حاآم بر ايران قرار گرفت

  .» مجاهدين خلق را تا آخرسال از عراق اخراج آند«حكومتي به اتفاق تصميم گرفته آه 
اين تصميم تنها بر اساس منافع استبداد مذهبي و تروريستي حاآم بر ايران و بنا بر مذاآرات با رژيم 

ابطحي معاون حقوقي و پارلماني خاتمي بالفصله پس از انتشار اين بيانيه . ايران صورت گرفته است
وي اضافه آرد آه مذاآراتي در مورد مجاهدين » وراي حكومتي داريمما روابط خيلي خوبي با ش«:گفت

  ».تصميم حاضر نتيجه اين مذاآرات است«خلق با شوراي حكومتي داشته و
از و واقعيت اين است آه شوراي حكومتي عراق از طرف نماينده دولت آمريكا در عراق منسوب شده 

 ژنو مسئوليت 1949و بر  طبق آنوانسيون عراق يك آشور تحت اشغال است , نظر حقوق بين الملل
 آنوانسيون چهارم ژنو 49بر اساس ماده . حفاظت و امنيت افراد  غيرنظامي به عهده دولت آمريكا است

هرگونه انتقال يا اخراج اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران  به خارج سرزمينهاي عراق يا استرداد آنها 
  . به ايران ممنوع است

 بوده و تمامي قوانين بين المللي ناظر بر حقوق پناهندگان و عراقمجاهدين پناهنده در اعضاي سازمان 
  .حفاظت از جان آنان بايد تضمين شود

شوراي حكومتي عراق با اين تصميم ضد انساني عمال در جهت آمك به اقدامات تروريستي و صدور 
 توسعه تروريسم توسط رژيم ايران بنيادگرايي جمهوري اسالمي گام برداشته و اين تصميم به صدور و

  .منجر خواهد شد
سازمان چريكهاي دايي خلق ايران از دولت آمريكا و از همه نهادها و سازمانهاي صلح دوست و مدافع 

شوراي حكومتي آه ناقض ) 2003 دسامبر 9 (1382  آذر 18حقوق بشر مي خواهد آه به  بيانيه 
كار قوانين جنگي است اعتراض آرده و مسئوليت تعهد به اساسي ترين قوانين  بين المللي و نقض آش

  .ضوابط بين المللي را به شوراي حكومتي گوشزد آنند
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از تمامي ايرانيان مي خواهد آه براي دفاع از حقوق انساني به اين 

  .اقدام شوراي حكومتي اعتراض آنند

  
   مجاهدين خلق به جمهوري اسالمي منصرف شدشوراي حكومتي عراق از تحويل عناصر

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه  - راديو ردا – فريبا مودت
شوراي حكومتي عراق از گفته قبلي خود درباره تحويل اعضاي مجاهدين خلق بـه ايـران عقـب نـشيني                    

ولـي بـراي اخـراج آنهـا از     برنامه اي براي تحويل مجاهدين به ايران ندارد،    : دارا نورالدين گفت  . آرده است 
سازمان مجاهـدين خلـق امـروز بـه آمريكـا هـشدار داد بازگردانـدن                . عراق، از ارتش آمريكا آمك مي گيرد      

جمهـوري اسـالمي از احتمـال تحويـل     . اعضاي آن سازمان به ايـران جنايـت جنگـي محـسوب مـي شـود          
در مورد اين گمان    :  امروز گفت  يك مسئول آمريكايي در عراق    . گرفتن اعضاي مجاهدين استقبال آرده بود     

  .زنيها آه مجاهدين با اعضاي القاعده در ايران مبادله مي شوند، اطالعي ندارد

  
  . شود از امروز دستور شوراي حكومت انتقالي عراق در خصوص اخراج منافقين از عراق عملي مي

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
وگو با خبرنگار  اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتسيدمحسن حكيم، مشاور سياسي رييس مجلس 

وزارت آشور عراق وارد عمل خواهد شد و با منافقين ) جمعه(از امروز : سياسي ـ خارجي ايسنا گفت
برخورد خواهد آرد و ضمن اين آه اين گروه از هرگونه فعاليتي منع خواهند شد، تمامي اموالشان نيز 

  . شود مصادره مي
شود و به مردمي آه از اينها و  نه خريد و فروش اموال از منافقين آان لم يكن تلقي ميهرگو: وي افزود

  انتهاي پيام. گيرد اند، تعلق مي از رژيم عراق آسيب ديده
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  بريمر با حكم شوراى حكومتى براى اخراج مجاهدين از عراق مخالفت آرد
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21 جمعه -تلويزيون العالم 

 عبدالحميد عضو شوراى حكومتى گفت آه پل بريمر حاآم مدنى آمريكا در عراق حكم شوراى          محسن« 
وى در توجيه ايـن     . حكومتى عراق مبنى بر اخراج آليه اعضاى سازمان مجاهدين خلق از عراق را رد آرد              

ار مخالفت گفت آه شوراى حكومتى حاآميت آامل ندارد و از نيروى آافى براى اجراى اين حكم برخـورد                 
بريمر اضافه آرد آه در حال حاضر شوراى حكومتى با حضور ما حاآميت نـدارد و مـا هـستيم آـه      . نيست

ايـن سـخنان بريمـر بـدنبال حكمـى اسـت آـه توسـط آليـه اعـضاى                    . به چنين آارهايى خواهيم پرداخت    
  ».شوراى حكومتى عراق براى اخراج آليه اعضاى اين سازمان گرفته شده بود

  

  احهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جن
  

  خاتمي در اجالس سران جامعه اطالعاتي جهان از سانسور اينترنتي دفاع آرد  
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 

خاتمي در اجالس سران جامعه اطالعاتي جهان از اعمال سانسور بر برخي سايتهاي اينترنتي توسط 
  .  دولت حمايت آرد

خاتمي , به نقل از شبكه خبري بي بي سي, ايلنا, خبرگزاري آار ايران ICTخبرنگار سرويس به گزارش 
سانسورهاي اعمال شده : در سخنراني خود در اجالس سران جامعه اطالعاتي جهان در ژنو تاآيد آرد

  . سايت غير اخالقي حاوي تصاوير و مطالب مستهجن بوده است240توسط دولت ايران تنها بر 
 تنها سايتهايي آه حاوي مطالبي هستند آه از نظر دين اسالم   :ن گزارش محمد خاتمي گفت بنابراي

  .حرام است در ايران سانسور مي شود
  .دسترسي به هيچ سايت سياسي در ايران ممنوع نشده است  :   وي تاآيد آرد

اين در حالي  , گفتني است طبق گزارشات غير رسمي بيش از ده هزار سايت در ايران بلوآه مي شوند
  . عدد اعالم آرده است 240است آه خاتمي تعداد اين سايتها را تنها 

در اين هيچ سايتي آه حاوي  :  خاتمي با تشويق انتقاد از سياستهاي دولت گفت  :اين گزارش مي افزايد 
  .مورد سانسور قرار نمي گيرد, مطالب انتقاد آمير سياسي باشد 
ياسي آه حاوي مطالب ضد حكومتي نيز باشند در ايران قابل وي تصريح آرد حتي سايتهاي س

  .دسترسي هستند
  .سايتهاي غربي نظير بي بي سي فارسي در ايران در دسترس آاربران است : رئيس جمهور گفت

شايان ذآر است مساله سانسور سايتهاي اينترنتي در ايران پس از آنكه صدها آاربر ايراني در ارتباط با 
تبديل به يكي از مهمترين مطالب اين   , به اجالس سران جامعه اطالعاتي شكايت آردند اين سانسورها 

  .اجالس شد
  پايان پيام

 
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
مخالفت ابراز آرد و گفت حقوق بشر اسالمي » قطعنامه حقوق بشر اسالمي «خانم شيرين عبادي با 

  و غيراسالمي نمي شناسد
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه ): اديوفردار(جميشد زند 

 امروز در آخرين برنامه سفر رسمي خود به نروژ در 2003شيرين عبادي برنده جايزه نوبل صلح سال 
مرآز حقوق بشر در اسلو به سئواالت استادان دانشگاه ها و فعاالن حقوق بشر و روزنامه نگاران پاسخ 

  . داد
در اين گفت و شنود ها خانم عبادي بعد از يك رشته استدالالت ): سلوراديوفردا، ا(الهه روانشاد 

حقوقي، سكوالريسم و دمكراسي را همپا و همگون يافت و گفت حقوق بشر مربوط به بشر است و 
وي گفت به اين وسيله مخالفت خود را با قطعنامه حقوق بشر . اسالمي و غير اسالمي نمي شناسد

  .اسالمي اعالم مي آنم
سخ به سئوال يك پروفسور دانشگاه اسلو در باره الحاق ايران به آنوانسيون ها خانم عبادي پاسخ در پا

داد آه ايران به آنفوانسيون هاي بين المللي ملحق شده است ولي به مفاد آنان عمل نكرده و هدف 
  .هم الحاق است و هم عمل به آن

 آشور و مخصوصا ايرانيان مقيم نروژ از او شكايت به سئوال استاد ديگري در باره اينكه ايرانيان خارج از
مي آنند آه چرا فعاالنه بر عليه حكومت جبهه گيري نمي آند، پاسخ داد توجه بفرمائيد آه من برنده 

 آتاب آه سراسر انتقاد است نوشته ام ولي نمي توانم از 11وي افزود آه . جايزه صلح هستم نه جنگ
عرف آاري چيزي . لم به زندان بيافتد چرا آه قانون را قبول ندارموآالت دست بكشم و يا بگذارم موآ

  .است و انتقاد چيز ديگر
خانم عبادي بر اين نكته مصر بود آه با حكومت ايران فقط بايد از طريق گفتگو وارد عمل شد و اگر نهايتا 

 در اين راه فقط گفتگو آمك نكند، همچنان مي توان از آانال سازمان ملل اقدام آرد و آشورهاي جهان
  .مي توانند آمك معنوي عرضه آنند

www.iran-archive.com 



از طرف تلويزيون دولتي نروژ ديشب اعالم آرد آه حجت االسالم خاتمي، رئيس جمهوري ايران بعد از 
مالقات با بون دريك نخست وزير نروژ در ژنو به او اطمينان داد آه شيرين عبادي امكان خواهد يافت در 

اين درحالي است آه فقط ساعاتي بعد از آن خانم عبادي با . ه آار بپردازدبازگشت به ايران در آرامش ب
نخست وزير نروژ در محل نخست وزيري مالقات آرده بود و روزهاي گذشته وقتي خبرنگاران به اصرار از 
خانم عبادي مي پرسيدند آه آيا پيغامي براي خاتمي به وسيله نخست وزير نروژ خواهد فرستاد يا از 

ار دارد به خاتمي چه بگويد، به صراحت پاسخ مي داد آه آقاي نخست وزير نروژ هر آنچه خود وي انتظ
الزم بداند به خاتمي خواهد گفت و من اگر چيزي به حكومت و آقاي خاتمي براي گفتن داشته باشم در 

  .نوشته هايم و سخنراني هاي خود ابراز خواهم داشت
او آه . واآنش خانم عبادي را در رابطه با آقاي خاتمي جويا شدامروز راديوفردا در آنفرانس حقوق بشر 

آامال بي اطالع بود، گفت من آرامش را اول از خداي خود مي طلبم و سپس اگر بنده خدا آرامش داد، 
  .سپاس مي گويم و اگر نداد، همانگونه آه به زندانم انداختند، مي پذيرم

  .يس ترك خواهد گفتخانم شيرين عبادي امشب اسلو را به مقصد پار

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   دادگاه انقالب خبر داد  26وآيل مدافع ايرج جمشيدي از ارجاع پرونده موآلش به شعبه 
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 

پانزدهم آذر بازداشت موقت ايرج جمشيدي روز : وآيل مدافع ايرج جمشيدي سردبير روزنامه آسيا گفت
  . دادگاه انقالب ارجاع شده است26ماه به پايان رسيده و پرونده وي نيز به شعبه 

متأسفانه به دليل به سر بردن در : ناصر چوبدار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، افزود
  .مسكوت مانده است دادگاه انقالب، پرونده جمشيدي 26مرخصي يا مأموريت آقاي حداد رئيس شعبه 

وي اظهار اميدواري آرد آه پس از بازگشت رئيس شعبه از مرخصي يا مأموريت پرونده جمشيدي توسط 
  .وي مطالعه و زمينه آزادي از بازداشت موقت سردبير آسيا مهيا شود

نيز با پايان يافتن تحقيقات بايد زمينه آزادي وي مهيا شود و رئيس شعبه : اين وآيل مدافع تصريح آرد
هاي عمومي و انقالب تكليفي براي اظهار نظر پيرامون فك   معتقد است آه با اصالح جديد قانون دادگاه

  .بازداشت موقت ندارند
برد آه اميد داريم پس از   در شرايط فعلي جمشيدي بدون قرار در بازداشت به سر مي: وي تأآيد آرد

  پايان پيام. انوني اتخاذ شوداي منطبق با موازين ق  مطالعه پرونده تصميم شايسته
  
 

   آارگر آرد را به عنوان اعضاي القاعده به آمريكا تحويل داد  12ايران 
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 

 آرد را آه در ايران مشغول 12دولت ايران بيش از : در گزارشي ادعا آرد " حوالتي " هفته نامه آرد زبان 
  .لقاعده به آمريكا تحويل دادبه آار بودند به عنوان اعضاي ا

 نفر در زندان گوانتانمو واقع در آوبا 12به نقل از منابع آگاه اين : اين هفته نامه آرد زبان مي نويسد 
  .زنداني مي باشند

و از طريق بخش   آارگران آرد از شهرهاي سليمانيه ، آالر و حلبچه در جنوب آردستان عراق مي باشند 
  .اي دولت آردستان به خانواده هاي خود نامه نوشتندحقوق بشر وزارت منطقه 

دانستيم در   ما چيزي نمي: اش نوشته است  هاي خود به خانواده   ساله در يكي از نامه22سوران محمود 
  .دولت ايران ما را دستگير آرده و تحويل نيروهاي آمريكايي داد  ,ايران مشغول به آار بوديم 

ما هم اآنون از طريق وزارت خارجه : فت و گويي با روزنامه حوالتي نوشتامير محمود برادر سوران در گ
  پايان پيام . آنيم آه برادرمان را آزاد آنيم  عراق تالش مي

  
  شكايت آاربران ايراني در ارتباط با سانسور سايتها اينترنتي به اجالس ژنو  

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
ض به سانسور برخي از سايتهاي سياسي و غير اخالقي توسط دولت ايران صدها آار بر ايراني در اعترا

  .  شكايت آردند , به اجالس سران جامعه اطالعاتي جهان آه ژنو در حال برگزاري است 
صدها آاربر ايراني اينترنت آه به ,  به نقل از شبكه خبري بي بي سيICTبه گزارش خبرنگار سرويس 

 از قسمتهاي موتور جستجوگر گوگل توسط دولت ايران جلوگيري مي تازگي از دسترسي آن به برخي
به اميد آنكه شكايت آنان به نمايندگان سازمان ملل در اجالس سران جامعه اطالعاتي جهان , شود 

  .برسد به ارسال آن الين شكايت خود به آدرس اينترنتي اين سازمان پرداخته اند
هاي اين آشور را موظف به بلوآه آردن هزاران سايت سياسي و  ISPاخيرًا دولت ايران ,بنابراين گزارش

  .غير اخالقي آرده است 
آاربران اينترنت   : شايان ذآر است تا يك وبالگ نويس معروف در ايران به خبرگزاري بي بي سي گفت
  پايان پيام . اميدوارند فشار سران جامعه اطالعات بين المللي موجب لغو سانسورهاي اخير شود

  
  . شود  امروز دستور شوراي حكومت انتقالي عراق در خصوص اخراج منافقين از عراق عملي مياز
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  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
وگو با خبرنگار  سيدمحسن حكيم، مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت

ارد عمل خواهد شد و با منافقين وزارت آشور عراق و) جمعه(از امروز : سياسي ـ خارجي ايسنا گفت
برخورد خواهد آرد و ضمن اين آه اين گروه از هرگونه فعاليتي منع خواهند شد، تمامي اموالشان نيز 

  . شود مصادره مي
شود و به مردمي آه از اينها و  هرگونه خريد و فروش اموال از منافقين آان لم يكن تلقي مي: وي افزود

  انتهاي پيام. گيرد د، تعلق ميان از رژيم عراق آسيب ديده
  

  اطالعيه پناهجويان ايرانی که در سوئيس در اعصاب غذا بسر ميبرند  
  نقل از سايت پيك ايران

در دومين روز اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در سوئيس عليه سياست پناهندگی این کشور، کانال 
 آلمانی زبان خبر آن را وسيعا منتشر   گزارش آن را پخش کرد و مطبوعاتSF1اول تلویزیونی سوئيس 

  . کردند 
در مصاحبه ای با مطبوعات این کشور ، )    اداره کل رسيدگی به امور پناهندگی BFF(سخنگوی  

اعتراف کرده که سيصد و ده پناهجوی ایرانی را دولت سوئيس به ایران برگردانده است ، اما ضمنا تاکيد 
به ایران برگشته اند و اظهار تعجب کرده در حالی که خطر اخراج کرده که این ایرانی ها داوطلبانه  

  . پناهجویان ایرانی را تهدید نمی کند ، چرا دست به اعتصاب غذا زده اند 
سخن گوی اداره پناهندگی سوئيس گفته است که هزار و دویست و بيست ویک متقاضی بالتکليف 

ن از آنان که جواب منفی گرفته بوده اند ، ایرانی در سوئيس هستند که پرونده صد و شصت و نه ت
  . دوباره گشوده شده است 

دومينيگ بوایه سخنگوی اداره کل پناهندگی سوئيس در مصاحبه خود تاکيد کرده که به نظر دولت 
  اما توضيح. سوئيس ، ایران کشورامنی نيست ، پس خطر اخراج ایرانيان را تهدید نمی کند 

ایرانی در چه شرایطی به ایران بازگردانده شده اند و چرا هزار و دویست نداده است که آن سيصد و ده 
  . و بيست و یک ایرانی بال تکليف اند 

رسائی دست به اعتصاب غذا زده چهل پناهجوی ایرانی که در سرمای گزنده زوریخ و شرایط طاقت ف
  . دهند ، مصمم اند که تا رسيدن به مطالبات خود به این اقدام اعتراضی ادامه اند

  شورای پناهندگان متحصن و اعتصاب غذای سوئيس

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   ساخته مي شود  2005دولت عراق تا پايان سال 
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 

  .وزير امور خارجه عراق از تشكيل پارلمان و دولت عراق صحبت مي آند
وزير امور خارجه عراق انتظار دارد آه انتخابات " هوشيار زيباري"سرويس بين الملل ايلنا، به گزارش 

  . انجام شود2005پارلمان و دولت عراق تا پايان سال 
ايش به آشورهاي خليج از قطر،   آه در ضمن سفر دوره" زيباري"به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، 
 مي آند، ضمن اينكه به انتخابات پارلمان و دولت عراق اشاراتي بحرين، امارات و عربستان نيز ديدن

داشت در مورد تحويل دادن مقامات سابق عراقي آه به آشورهاي خليج فرار آردند، اظهار داشت اين 
  .افراد بايد در برابر دادگاه جنايتكاران آه قرار است به زودي تشكيل گردد، محاآمه شوند

رآي دال بر دست داشتن اين افراد در جنايتها بدست آيد شوراي حكومت اگر مدا: وي در ادامه افزود
  پايان پيام. انتقالي قطعأ از آشورهاي خليج مي خواهد آه آنها را تحويل دهند

 
  نيروهاي مجارستاني در عراق مورد حمله قرار گرفتند  

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
  .روهاي مجارستاني مستقر در عراق خبر دادوزارت دفاع مجارستان از خطر حمله به ني

اي اعالم آرد نيروهاي مجارستاني   الملل ايلنا، وزارت دفاع مجارستان طي بيانيه  به گزارش سرويس بين
هاي خمپاره قرار گرفتند آه البته اين حمله   مستقر در نزديكي شهر نجف عراق، مورد هدف گلوله

  .ه نيروهاي مجارستاني در حالت آماده باش قرار دارنددرپي اين حمل. اي برجاي نگذاشت  آشته
 نفر نيروهاي مجارستاني آه در سپتامبر گذشته وارد عراق 395به نوشته روزنامه اماراتي البيان، 

 پايان پيام . در اين آشور باقي بمانند2004اند، قرار است تا فوريه   شده
  

دعي و يونـاديم يوسـف، اعـضاي شـوراي        بـه همـراه سـمير صـمي       ) جمعـه (سيدعبدالعزيز حكـيم امـشب      
  . آند اي به اروپا سفر مي حكومت انتقالي عراق و هيات عالي رتبه

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
وگو با خبرنگـار      سيدمحسن حكيم، مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت           

بدالعزيز حكـيم، ريـيس شـوراي حكومـت     سـيدع : سياسي ـ خارجي ايسنا ضمن اعالم خبـر فـوق گفـت    
  . انتقالي عراق امشب پس از ورود به مادريد، با مقامات اين آشور ديدار خواهد آرد

  . سيدعبدالعزيز حكيم هم چنين به فرانسه، آلمان، انگليس و امارات نيز سفر خواهد آرد: وي افزود
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وگـو بـا مـسووالن        ديدار و گفـت   اين سفر به منظور     : سيدمحسن حكيم در خصوص اهداف اين سفر گفت       
انـد، دولـت عـراق     اين آشورها با توجه به اين آه اين آشورها روابط مثبتي با رژيم سـابق عـراق داشـته               

ها و مشارآت فعـال آنهـا در بازسـازي            ها و تعهداتي را به اين آشورها دارد و براي بازنگري در قرض              قرض
  . شود ه مناسبات و تحكيم روابط با آنها برگزار ميعراق و فرايند سياسي اين آشور و توسع

  انتهاي پيام
  

العظمي سيستاني به طور  اهللا يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اظهار داشت آه آيت
  . مشروط با تاخير در اجراي انتخابات موافقت آرده است

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
اي الحيات، موفق الربيعي،  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان 

العظمي سيستاني يكي  اهللا به نقل از آيت) جمعه(يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز 
بند  اش در اجراي انتخابات در عراق پاي از مراجع بزرگ شيعه اعالم آرده است آه هم چنان برانديشه

 موضعش عقب نشيني نخواهد آرد، مگر اين آه هياتي از سوي آوفي عنان، دبيرآل سازمان است و از
  . ملل به عراق بيايند و تاآيد آنند آه اجراي انتخابات در شرايط فعلي امنيتي ناممكن است

وي از وجود انديشه دوم خبر داد گفت آه اين انديشه براساس جايگزيني آردن همه پرسي به جاي 
  . نتخابات عمومي استبرگزاري ا

ربيعي تصريح آرد آه در اين همه پرسي براي حفظ موازنه مذهبي و اصالت گروهي از سياستمداران 
هاي مختلف انتخاب و سپس براي راي گيري در معرض همه پرسي مردم قرار  عراقي از جريان

  . گيرند مي
لي مشورت بين اعضاي شوراي وي افزود آه هنوز در اين گونه مسايل توافقي صورت نگرفته است، و

  . هاي علميه هم چنان ادامه دارد حكومت انتقالي، مراجع و حوزه
ربيعي گفت آه در حال حاضر دو ديدگاه وجود دارد آه يكي از آنها مبني بر انتخاب و يقين است و ديگري 

  . اردبر ضرورت مشارآت ملت در عمليات تدوين قانون اساسي و بازسازي ساختار سياسي تاآيد د
 انتهاي پيام

  
  زخمي شدن عكاس خبري معروف آمريكايي در عراق 

   1382 آذر ماه 21جمعه 
جيمز نچت وي عكاس بزرگ خبري آمريكا و جهان به همراه يك روزنامه نگار آمريكايي :جاجم جم آنالين

  .ديگر آه براي مجله تايم گزارش مي آرد در حادثه حمله آاروان نظاميان آمريكايي مجروح شد
  .روزنامه نگار مجله تايم مايكل ويسكوف نام دارد آه از دبيران خبري اين مجله است

  .همراه اين آاروان نظامي شده بودند, آنها براي تهيه گزارشي مصور از جنگ عراق 
به گزارش واشنگتن پست آنها در حاليكه در يك هاموي ارتش آمريكا نشسته بودند ناگهان با نارنجكي 

  .د آه در جلوي پايشان مي افتدمواجه مي شون
در اين هنگام خبرنگار مجله تايم ، ويسكوف نارنج را برداشته و از ماشين بيرون مي اندازد اما در آخرين 

لحظه نارنجك منفجر شده و دست راست اين خبرنگار آمريكايي قطع مي شود و چند سرنشين ديگر 
  .هاموي ازجمله جيمز نچت وي مجروح مي شوند

خبرنگار بالفاصله به بيمارستاني نظامي در آلمان متقل شدند گفته مي شود در اين حادثه دو اين دو 
  .نظامي آمريكايي نيز به شدت مجروح شدند

جيمز نچت وي بارها به خاطر عكس هايش از مناطق جنگي خصوصًا سرزمين هاي اشغالي و جنگ 
  .ري شده استهاي داخلي آفريقا موفق به دريافت جوايز ارزنده ادبي و هن

 برنده جايزه پوليتزر 1996ويسكوف نيز به خاطر بهترين پوشش اخبار سياسي داخلي آمريكا در سال 
  .شده است

با اعالم خبر مجروحيت اين دو روزنامه نگار معروف آمريكايي جيمز آلي سردبير مجله تايم از آنها به 
  .من براي خبرنگاران شودنيكي ياد آرد و گفت اميدوار است عراق هرچه سريعتر محلي ا

در همين رابطه خبرنگاران بدون مرز نيز با صدور بيانيه اي بار ديگر از اينكه عراق به خطرناك ترين محل 
براي روزنامه نگاران تبديل شده است ابراز نگراني آرد و اتز آمريكائيها آه قانونًا مسئول حفظ امنيت در 

  . حفظ جان روزنامه نگاران اقدام نمايدعراق مي باشند خواست تا بيش از اين براي
  

هزاران تن از غيرنظامي عراقي در جريان جنـگ عـراق از سـوي نيروهـاي آمريكـايي و انگليـسي آـشته                       
  . اند شده

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
ن بـا   بـه نقـل از خبرگـزاري رويتـر، تحقيقـات سـازمان ديـده              ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

دهـد آـه ايـن تعـداد غيـر نظاميـاني هـستند آـه در          حقوق بشر آه در نيويورك مستقر است، نشان مـي   
  .  شهر عراق آشته شدند10 آوريل تا اول ژوئن در 29ي زماني  فاصله

ي آـشتن   آشته شدن هزاران تن از غيرنظاميان در حالي انجـام شـده آـه برنامـه              : افزايد  اين گزارش مي  
  .  در دستور آار قرار داشته استرهبران و سران عراقي
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 برنامه آه براي آشتن سران عراقـي طراحـي          50در جريان ناآام ماندن     : در ادامه اين گزارش آمده است     
  . اند  شده شده بود، تعداد زيادي از مردم غيرنظامي آشته

ازمان صليب ي غيرقانوني از عاليم س آند آه نيروهاي عراقي با استفاده      اين گزارش هم چنين اعالم مي     
اند و نيروهاي نظامي اين آشور بـا جاسـازي تجهيـزات نظـامي در                 المللي را نقض آرده     سرخ، قوانين بين  

  . اند آرده ها در قالب مردمان غيرنظامي فعاليت مي مساجد و بيمارستان
بنابراين گزارش آمار دقيق آـشته شـدگان در عـراق مـشخص نيـست و بـر اسـاس اطالعـات يـك پايگـاه                          

  .  تن تخمين زده شده است9766 تا 7935تي اين تعداد بين اينترن
  انتهاي پيام

  
العظمي سيستاني به طور  اهللا يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اظهار داشت آه آيت

  . مشروط با تاخير در اجراي انتخابات موافقت آرده است
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 

اي الحيات، موفق الربيعي،  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(ويان ايران به گزارش خبرگزاري دانشج
العظمي سيستاني يكي  اهللا به نقل از آيت) جمعه(يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز 

بند  اش در اجراي انتخابات در عراق پاي از مراجع بزرگ شيعه اعالم آرده است آه هم چنان برانديشه
 و از موضعش عقب نشيني نخواهد آرد، مگر اين آه هياتي از سوي آوفي عنان، دبيرآل سازمان است

  . ملل به عراق بيايند و تاآيد آنند آه اجراي انتخابات در شرايط فعلي امنيتي ناممكن است
وي از وجود انديشه دوم خبر داد گفت آه اين انديشه براساس جايگزيني آردن همه پرسي به جاي 

  . اري انتخابات عمومي استبرگز
ربيعي تصريح آرد آه در اين همه پرسي براي حفظ موازنه مذهبي و اصالت گروهي از سياستمداران 

هاي مختلف انتخاب و سپس براي راي گيري در معرض همه پرسي مردم قرار  عراقي از جريان
  . گيرند مي

ست، ولي مشورت بين اعضاي شوراي وي افزود آه هنوز در اين گونه مسايل توافقي صورت نگرفته ا
  . هاي علميه هم چنان ادامه دارد حكومت انتقالي، مراجع و حوزه

ربيعي گفت آه در حال حاضر دو ديدگاه وجود دارد آه يكي از آنها مبني بر انتخاب و يقين است و ديگري 
  . آيد داردبر ضرورت مشارآت ملت در عمليات تدوين قانون اساسي و بازسازي ساختار سياسي تا

 انتهاي پيام
  

هزاران تن از غيرنظامي عراقي در جريان جنـگ عـراق از سـوي نيروهـاي آمريكـايي و انگليـسي آـشته                       
  . اند شده

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 
بـان    بـه نقـل از خبرگـزاري رويتـر، تحقيقـات سـازمان ديـده              ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

دهـد آـه ايـن تعـداد غيـر نظاميـاني هـستند آـه در          در نيويورك مستقر است، نشان مـي حقوق بشر آه   
  .  شهر عراق آشته شدند10 آوريل تا اول ژوئن در 29ي زماني  فاصله

ي آـشتن   آشته شدن هزاران تن از غيرنظاميان در حالي انجـام شـده آـه برنامـه              : افزايد  اين گزارش مي  
  . قرار داشته استرهبران و سران عراقي در دستور آار 

 برنامه آه براي آشتن سران عراقـي طراحـي          50در جريان ناآام ماندن     : در ادامه اين گزارش آمده است     
  . اند  شده شده بود، تعداد زيادي از مردم غيرنظامي آشته

ي غيرقانوني از عاليم سازمان صليب  آند آه نيروهاي عراقي با استفاده      اين گزارش هم چنين اعالم مي     
اند و نيروهاي نظامي اين آشور بـا جاسـازي تجهيـزات نظـامي در                 المللي را نقض آرده     ، قوانين بين  سرخ

  . اند آرده ها در قالب مردمان غيرنظامي فعاليت مي مساجد و بيمارستان
بنابراين گزارش آمار دقيق آـشته شـدگان در عـراق مـشخص نيـست و بـر اسـاس اطالعـات يـك پايگـاه                          

  .  تن تخمين زده شده است9766 تا 7935ين اينترنتي اين تعداد ب
  انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر٢١: هفته نامه های ايران

  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه  -بي بي سي 
ديدار رئيس جمهور ايران با رئيس جمهور مصر، ضرب و شتم محسن ميردامادی رئيس کميسيون امنيت 

ی مجلس در يزد، حمله به مراسم سخنرانی شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا و انتخابات آينده مل
  .مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ ايران است

 در صفحات اول خود ديدار محمد خاتمی رئيس جمهوری ايران و حسنی همشهری جمعه و ايران
  .مبارک رئيس جمهوری مصر را در ژنو بازتاب داده اند

 گزارشی از روابط دو کشور چاپ کرده و ديدار دو رئيس جمهور را نشانه مثبت و ايران جمعه
  .اميدوارکننده ای از بهبود روابط ايران و مصر يافته است

  . پس از امضای قرارداد کمپ ديويد به وسيله مصر، قطع شد١٩٧٩روابط ايران ومصر در سال 
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 است که در آن ضرب و شتم محسن سايه بانفته نامه عنوان اصلی ه» گفتگوی بی تمدن ها در يزد«
  .ميردامادی رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس محکوم شده است

 برنامه مسالمت آميز اصالح طلبان را عامل جری تر شدن شکست خوردگان معرفی کرده و سايه بان
ند و مانع اجرای درد بزرگ اين ملت از جانب کسانی است که در مقابل خواست مردم می ايست: نوشته

  .خواست های آنان می شوند
آنها بعضا از جيب مردم حقوق : نويسنده مشخصاتی از ضاربان آقای ميردامادی ارائه کرده و نوشته

  .دريافت می کنند و از پاره ای از سازمان ها و ارگان ها سازماندهی و فرماندهی می شوند
خنرانی در يزد به وسيله گروهی به شدت مضروب آقای ميردامادی روز جمعه چهاردهم آذر به هنگام س

  . شد
 که در قم منتشر می شود آن را خودزنی پرتو ارگان جمعيت موتلفه و شمادر مقابل، هفته نامه های 

  .انتخاباتی خوانده اند
خودزن های انتخاباتی که می بينند اقبال عمومی در انتخابات مجلس هفتم از آنها :  نوشتهشما

نتخابات شوراها اين تذکر را از مردم گرفتند، درصدد بازسازی روحيه افراد و جلب توجه برگشته و در ا
  .بعضی طرفداران خود هستند

خودزن های انتخاباتی به خصوص می خواهند بچه های حزب اللهی را اهل :  می نويسدشما
 های حزب خشونت، کتک کار، مخالف منطق و گفتگوی تمدن ها نشان بدهند، غافل از اين که بچه

  .اللهی با وجود نيروهای امنيتی و انتظامی به هيچ تجمعی حمله نمی کنند
به شهرستان ها و طرح مسائلی که " معلوم الحال" نيز اصالح طلبان را متهم کرده با اعزام عناصر پرتو

موجب جريحه دار شدن عواطف نيروهای ارزشی می شود، می کوشند تا با تشنج و درگيری به حيات 
  . ادامه دهندخود

نامه محمد خاتمی رئيس جمهور به وزاری اطالعات و کشور برای جلوگيری از اقدام های غيرقانونی و 
  . استشمابرخورد با متعرضين به اجتماعات، موضوع سرمقاله اين شماره هفته نامه 

رده، جای ، دستور رئيس جمهور را دير هنگام خوانده و تاکيد کشمااسداهللا بادامچيان مدير مسئول 
شکرش باقی است که از اين پس با اقدامات غيرقانونی باندها و جرياناتی که حيثيت نظام را قربانی 

  .می کنند برخورد می شود
 با اشاره به برهم خوردن مراسم سخنرانی شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا و ضرب وشتم آقای شما

  . مقدسات نيز برخورد شودميردامادی در يزد تاکيد کرده با شعاردهندگان عليه
 عنوان اصلی خود را به بر هم خوردن مراسم سخنرانی شيرين عبادی برنده اميد جوانهفته نامه 

جايزه صلح نوبل در دانشگاه الزهرا اختصاص داده و آن را دور جديد حمالت به تجمع های سياسی و 
  .دانشجويی خوانده است

زهرا، تنها دانشگاه ويژه زنان در ايران، روز چهارشنبه هفته مراسم سخنرانی خانم عبادی در دانشگاه ال
  . گذشته دوازدهم آذر با هجوم گروهی برگزار نشد

بعد از اين حادثه زهرا رهنورد رئيس دانشگاه الزهرا، همسر ميرحسين موسوی، آخرين نخست وزير 
  .ستعفا می دهميا مسببان اين حادثه شناسايی و مجازات خواهند شد يا ا: ايران اعالم کرد

 ارگان انصار حزب اهللا ممانعت از سخنرانی خانم عبادی را خروش دانشجويان انقالبی يالثاراتدر مقابل 
  .لقب داده و نوشته دانشگاه الزهرا جای منافقان نيست

از مراجع مسئول به ويژه شورای عالی :  به نقل از فردی که او را دانشجو معرفی کرده نوشتهيالثارات
 فرهنگی و دادستان تهران می خواهيم با بررسی و تصميم همه جانبه مانع از آن شوند که انقالب

  .امکانات دانشگاه ها و بيت المال در اختيار معاندان با انقالب و تشنج آفرين قرار گيرد
 که به محافظه کاران نزديک است به مديريت داود جعفری منتشر نسيم البرزاولين شماره هفته نامه 

  .استشده 
:  سالمت انتخابات آينده را در گرو نظارت دقيق و موثر شورای نگهبان دانسته و نوشتهنسيم البرز

اطمينان از سالمت انتخابات با نظارت شورای نگهبان حاصل می شود که اميدواريم دستگاه اجرايی با 
  .بهانه تراشی بی مورد در نظارت موثر اين شورا مانع ايجاد نکند

 عنوان اصلی خود را به دو مشکل اصالح طلبان در انتخابات مجلس اختصاص داده و تيتر اصدهفته نامه 
  . »مشارکت کاهنده، اختالفات فزاينده«: زده است

 درصد باشد، ۵٠اگر مشارکت مردم بيش از :  به نقل از شهربانو امانی نماينده اروميه نوشته استصدا
  .ند بودقطعا اصالح طلبان پيروز انتخابات مجلس خواه

 درصد باشد اصالح ۵٠نويسنده گزارش نتيجه گرفته در صورتی که مشارکت مردم در انتخابات کمتر از 
  .طلبان شکست سختی خواهند خورد

 با اشاره به اختالفات اصالح طلبان، سخنان علی اکبر محتشمی نماينده تهران و رئيس فراکسيون صدا
 خرداد خواسته است تفاهم کنند و دست از زياده طلبی دوم خرداد را نقل کرده که از گروه های دوم

  .بردارند
 گروه دوم خردادی است، با ١٨اگر در تهران به جای يک ليست که در برگيرنده : به گفته آقای محتشمی

 ليست مواجه شويم جريانی که رای ثابت و سنتی دارد در سايه خرد شدن رای عظيم دوم خرداد به ١٨
  . دمجلس راه پيدا می کن
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  گوناگون
  

  چند خبر از صداي آمريكا آه به وسيله پست الكترونيكي ارسال مي شود
  2003 دسامبر 12 –1382 آذر 21جمعه 

يک گروه حسابرسی وزارت دفاع آمريکا متوجه شده است شرکت خدمات نفتی هالی برتون، که زمانی 
 ميليون دالر اضافه بر ١٢٠ش از ديک چينی معاون رئيس جمهوری آمريکا رياست آنرا بر عهده داشت، بي

پنتاگون و هالی برتون .  هزينه کارهائی که در عراق انجام داده برای ارتش صورتحساب فرستاده است
می گويند به نظر می رسد اين کار بيشتر از آنچه يک خالفکاری عمدی باشد، از اشتباه در تهيه 

حسابرسان . عی کويتی ناشی شده باشدصورتحساب و نبود نظارت کافی از سوی يک مقاطعه کار فر
 ميليون دالر زيادتر از ۶١در جريان بررسی های خود دريافتند هالی برتون نفتی را که در کويت خريد، 

مقامات آمريکائی می گويند هالی برتون، پول اضافی را از طريق مقاطعه کار .  قيمت واقعی حساب کرد
ر اضافه محاسبه ديگر در صورت حساب های مربوط به  ميليون دال۶٧حسابرسان . کويتی دريافت کرد

  . سرويس های غذا برای سربازان پيدا کردند، اما اين صورتحساب ها پرداخت نشد
    

رهبران اتحاديه اروپا بر سر تصميم آمريکا به کنار گذاشتن کشورهای مخالف جنگ در عراق، از شرکت 
روز جمعه در کنفرانسی در بروکسل، .  ف نظر شده انددر مناقصه قرار دادهای بازسازی آن، دچار اختال

اما تونی بلر . پايتخت بلژيک، رومانو پرودی، رئيس کميسيون اروپائی از اقدام آمريکا به شدت انتقاد کرد
 ميليارد دالر ١٩اين بسته به آمريکا است که در باره چگونگی تقسيم : نخست وزيربريتانيا گفت

پرزيدنت بوش می گويد ماليات دهندگان آمريکائی انتظار دارند .  صميم بگيردقراردادهای بازسازی عراق ت
. پول آنها به کشورهائی که سربازانشان جان خود را برای آزادی عراق به خطر انداختند داده شود

  . رهبران اتحاديه اروپا از واشنگتن خواسته اند در تصميم خود تجديد نظر کند
  

ژی اتمی از اسرائيل خواسته است برای کمک به دست يابی به صلح در رئيس آژانس بين المللی انر
محمد البرادعی در نامه ای که برای روزنامه هاآراتز فرستاده .  خاورميانه جنگ افزار اتمی خود را رها کند

او اظهار . است همچنين اسرائيل را به امضای پيمان منع گسترش سالح های هسته ای فرا می خواند
کند که خلع سالح هسته ای اسرائيل گام عمده ای به سوی گشودن باب گفت و شنود با عقيده می 

.  ديگر کشورهای خاورميانه برای از بين بردن تمام سالح های کشتار جمعی در منطقه خواهد بود
اسرائيل داشتن بمب اتمی را تائيد نکرده است، اما آقای البرداعی می گويد آژانس بين المللی انرژی 

ی بر اين نظر است که اسرائيل مالک سالح های هسته ای است، اسرائيل نيز هرگز آنرا تکذيب اتم
  . نکرده است

  
در بغداد شورشيان عراقی برای نخستين بار در مدت يک ماه، قرار گاه آمريکا را زير آتش گرفتند و در 

 نظامی بامداد جمعه دو به گفته مقامات. انفجاری در جنوب پايتخت، دو سرباز لهستانی مجروح شدند
موشک به منطقه به اصطالح ناحيه سبز، که مراکز عمليات کشوری و لشکری آمريکا در آنجا قرار گرفته 

در . دو سرباز ائتالف جراحات مختصری برداشتند و به يک ساختمان آسيب رسيد.  است، برخورد کرد
بمب . د دو سرباز لهستانی مجروح شدند در جنوب بغداMahawilرويدادی ديگر، در انفجار بمبی در شهر 

  . در خيابانی در نزديکی يک پمپ بنزين کار گذاشته شده بود
  

مقامات پاکستان يکی از دو دانشمندی را که در اوائل هفته پيش به دليل امکان درگيری در انتقال 
 امور خارجه روز سخنگوی وزارت. تکنولوژی و آگاهی های اتمی به ايران بازداشت شدند، آزاد کرده اند

جمعه در اسالم آباد به خبرنگاران گفت ياسين چوهان، يکی از مديران آزمايشگاه های پژوهشی 
. کاهوتا، آزاد شده است و پس از تکميل يک جلسه توجيهی، وظايف عادی خود را از سر خواهد گرفت

شکی پاکستان را اجرا به گفته سخنگو، فاروق محمد، مدير آزمايشگاه، که برنامه های هسته ای و مو
  . کرد، هنوز تحت بازجوئی قرار دارد، اما ممکن است بزودی آزاد شود

  
. در افغانستان، تشکيل جلسه لويه جرگه برای دومين بار ظرف کمتر از يک هفته به تاخير افتاده است

ديد را روز مقامات افغان می گويند قرار بود لويه جرگه کار بررسی و تصويب پيش نويس قانون اساسی ج
به گفته آنها چندين هيات هنوز وارد کابل، محل .   ساعت به تاخير افتاده است٢۴شنبه آغاز کند، اما 

اما يک برگزار کننده ارشد جلسه به صدای آمريکا می گويد جلسات غير . برگزاری جلسه ، نشده اند
در لويه .   به کار بپردازدرسمی هم اينک تشکيل شده اند و او انتظار دارد جلسه اصلی روز يکشنبه

 نفر از نمايندگان طبقات و گروه های ۵٠٠جرگه، که در آغاز قرار بود روز چهارشنبه گشايش يابد، 
  . گوناگون مذهبی، قومی و قبيله ای افغانستان شرکت دارند
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