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

------------------------------------------------------------------------------  
  
  'صدام حسين اسير جنگی است'

  2003 دسامبر 15 –1382 آذر 24دوشنبه  -بي بي سي 
  .مقامات آمريکايی با صدام حسين، رهبر سابق عراق، به عنوان اسير جنگی رفتار خواهند کرد

 13فته است که رييس جمهوری سابق عراق، که شامگاه شنبه دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، گ
دسامبر در نزديکی شهر تکريت دستگير شد و در بازداشت نيروهای آمريکايی به سر می برد، اسير 

جنگی است و مطابق کنوانسيون های مربوط به اسيران جنگی، از برخوردی انسانی و حرفه ای رفتار 
  .برخوردار خواهد شد

  .آقای رامسلفد گفته است که رهبر سابق عراق سرانجام محاکمه می شوددر عين حال، 
به گفته مقامات آمريکايی، صدام حسين در بازداشت رفتاری مطيعانه دارد اما از همکاری با بازجويان و 

  .دادن اطالعات به آنان خودداری می ورزد
  .وی در حال حاضر در نقطه ای محرمانه در بازداشت به سر می برد

ضای شورای حکومتی عراق نيز که اجازه يافته اند با رييس جمهوری سابق آن کشور ديدار کنند، وی اع
را همچنان دارای روحيه ای سرسختانه توصيف می کنند که حاضر به ابراز ندامت از اقدامات گذشته 

  .خود نيست
  .در مورد آينده صدام حسين نظرات گوناگونی ابراز شده است

دند که وی بايد در داخل همان کشور محاکمه شود اما در آمريکا، چند تن از شخصيت رهبران عراق معتق
های حزب دمکرات، که حزب مخالف رييس جمهوری است، از دولت خواسته اند سازمان ملل متحد را در 

  .اين امر مداخله دهد
خود در يک دادگاه آنان خواستار آن هستند که صدام حسين به اتهام جنايات جنگی و جنايت عليه مردم 

  .بين المللی محاکمه شود
همچنين، نوع مجازاتی که ممکن است برای رهبر سابق عراق در نظر گرفته شود موضوعی برای 

  .حدس و گمان بوده است
به گفته برخی ناظران، به نظر می رسد بسياری از عراقی ها خواستار انتقام گيری از صدام حسين به 

  .خالفان هستند و مجازات اعدام را برای وی مناسب می دانندخاطر حکومت ارعاب و قتل م
در مقابل، در صورت ارجاع پرونده وی به يک دادگاه بين المللی، بعيد به نظر می رسد رهبر سابق عراق 

  .با مجازات اعدام، که در بسياری از کشورهای جهان ملغی شده، مواجه شود
   

  کنفرانس خبری بوش پيرامون بازداشت صدام
  2003 دسامبر 15 –1382 آذر 24 دوشنبه - خبرنگار بی بی سی در واشنگتن-يويد بامفورد د

 خواند شرکت 2003جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا، در آنچه وی آخرين کنفرانس خبری خود در سال 
  .کرده است

  . بازداشت صدام حسين موضوع اصلی اين کنفرانس بود
 صدام حسين خبر خوبی است و حذف او از قدرت را مايه آقای بوش گفت از نقطه نظر او بازداشت

  .مسرت دانست
  .آقای بوش گفت درباره صدام حسين، که او را ديکتاتور ظالم عراق خواند، نقطه نظر خاص خود را دارد
. وی گفت تصميم گيری درباره چگونگی اجرای عدالت در مورد صدام حسين به عهده مردم عراق است

راقی ها همکاری خواهد کرد تا به راهی برای انجام محاکمه ای عادالنه که از محک وی گفت آمريکا با ع
  .نگاه تيزبين بين المللی سربلند بيرون آيد، دست يابند

آقای بوش گفت الزم است محاکمه ای علنی برگزار شود و اظهار اطمينان کرد که اين محاکمه به 
  .شکلی منصفانه انجام خواهد شد

مين حال، عراقی ها می توانند با اطمينان بر بازسازی کشورها تمرکز کنند و به گفته به گفته وی در ه
  .وی آمريکا در اين مسير با آنها خواهد بود

آقای بوش بر اين نقطه نظر تاکيد کرد که ظهور يک عراق امن و باثبات به نفع کل کشورهای جهان 
  .است

لمان است که مايل نيستند در اين مناقشه از به گفته وی اين شامل کشورهايی مانند فرانسه و آ
  . نيروهای تحت رهبری آمريکا حمايت کنند

وی گفت طيف گوناگونی از مسائل مختلف مانند فراغت از بدهی خارجی هست که اين کشورها می 
  .توانند بر سر آنها همکاری کنند

صدام حسين از سالح های آقای بوش درباره ناکامی در يافتن سالح های کشتار جمعی در عراق گفت 
  .شيميايی استفاده کرده بود و همه جهان تشخيص داده بود
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  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  : بيانيه رئيس جمهوري اسالمي درباره انتخابات مجلس هفتم 
  2003 دسامبر 15 –1382 آذر 24دوشنبه 

  :ه رييس جمهور به شرح زير است به گزارش خبرگزاري مهر متن کامل بياني
  ملت شريف و سربلند ايران

روايت تازه اي که شما ازمردم ساالري ديني و دموکراسي با مجاهدت و آگاهي عرضه کرده ايد شان و 
مرتبتي تازه به ايران اسالمي بخشيده است مجال و مظهر اين مردم ساالري، انتخابات است و شما با 

  . نماد آزادي و سرافرازي جلوه هاي تازه مي بخشيدانتخاب مکرر خود، به اين
اين سخن بلند که مجلس در راس امور است همچون خود جمهوري اسالمي ميراث گرانسنگ امام 

بزرگوارمان است و بدرستي نشان ميدهد که اراده عمومي که بيانگر اجماع و وحدت است، مظهر تکثر 
کثرآراء و انديشه ها و مشي سياسي، هويت مردمي نيز هست به ديگر سخن رييس جمهور در ت

همه نهادهاي ديگر درکنار مجلس قادرند به معني واقعي از . واقعي خود را در مجلس باز مي يابد
  .مشروعيت مردم ساالرانه برخوردار باشند

در مهار قدرت و توزيع آن نيز نقش مجلس انکار ناشدني است و همچنانکه باقانونگذاري ونظارت در 
  . امور کشور، عبور ازقوانين ومقررات راناممکن و يا دست کم دشوار مي کندتمامي

در موقعيت کنوني ايران که در سطح منطقه و جهان در عرصه ابتالء و آزموني ويژه  قرار گرفته است، به 
يقين تنها راه عبور از اين گذرگاه حساس تاريخي حضور قانونمدار ملت و اصالح و روز افزون امور در 

بيرون از . ارچوب معيارهايي است که اراده ملت در جريان انقالب بزرگ اسالمي آنرا ترسيم کرده استچ
اين راهکار، افق آينده مبهم و خطر پذير است و بي گمان تمامي آحاد ملت که صاحب انقالب و ارباب 

  .حکومت و مايه عزت کشورند، در ادامه اين راه روشن مصمم و مسووليت پذيرند
 حضور همه ساليق در مجلس انکار ناشدني است، و اين مهم تنها در صورتي محقق مي شود ضرورت

خانه "که تمامي افراد و گرايشها و احزاب و جمعيتها دراين عرصه حضور يابند و مجلس به معناي واقعي 
  .باشد " ملت

اجتماعي بلکه بي اعتنايي به اين مهم موجب مي شود که مجلس نه مظهر اراده، وحدت ملي و تکثر 
  .نماينده بخشي از گرايشهاي اجتماعي باشد

در فرصت ثبت نام  داوطلبان مجلس شوراي اسالمي آغاز شده، از تمامي کساني که به  سرنوشت 
اسالمي و ملي اين کشور عالقمند هستند، درخواست مي کنم با مشارکت خود، عرصه را براي اعمال 

  . م افراد با گرايشهاي گوناگون بسترساز اين مشارکت خطير استبيگمان ثبت نا. اراده ملي فراهم کنند
رييس جمهور شما در پاسداري از اجراي دقيق قانون در جريان انتخابات و دفاع از حقوق قانوني مردم 
ايستاده است و سوگندي را که در پيشگاه ملت ايران خورده همواره پيش چشم دارد و در اين لحظه 

ف خداوند مستظهر به اراده جمعي، حضور هوشمندانه و آزادانه تمامي مردم حساس و مهم بعد از لط
  .ايران هستيم که يکي از مظاهر اين اراده جمعي ثبت نام براي نمايندگي مجلس است

از خداوند متعال براي اين ملت بزرگوارسعادت و نيکبختي آرزوي مي کنم و اميدوارم با مشارکت شما، 
، مظهر اراده عمومي نماينده مطالبات ملت و ناظر بر عرصه قدرت در مجلس آينده، مجلسي مستقل

  .جامعه باشد
اينک که رهبر معظم انقالب برگزاري انتخابات باشکوه را از همه طلب کرده اند وملت بزرگوار نيز راز و رمز 

حاکميت بر سرنوشت و مصلحت ملت و کشور را در حضور شاداب خود مي داند برهمه ما دست 
اران اعم از ناظر و مجري است که بي طرفانه در چارچوب قانون و با اصل قرار دادن آزادي انتخابات و اندرک

 .پاسداري از حق مسلم مردم در بيش از پيش جلب کنيم
  

  ي انتخابات  ي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي درباره بيانيه
  2003 دسامبر 15 –1382 آذر 24دوشنبه 

نام داوطلبان حضور در مجلس هفتم  ي ثبت اسالمي در سومين روز از مرحلهسازمان مجاهدين انقالب 
اي ضمن تبيين ديدگاههاي اين تشكل جايگاه حساس مجلس را مورد تاآيد قرار داده و  با صدور بيانيه

  . شرآت همگان در اين انتخابات را خواستار شد
  : ه اين شرح استبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ، متن آامل اين بيانيه ب

  
اهميت اين . هاي انتخاباتي آغاز شد با شروع ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، دوره فعاليت« 

حوداث و تحوالت شش سال . انتخابات بسيار فراتر از رقم خوردن سرنوشت چهار ساله آشور است
ترين مقاطع  در حساسگذشته شرآت يا عدم شرآت در انتخابات مجلس هفتم را به يك تصميم ملي 

نتيجه اين انتخابات نشان خواهد . تاريخي پس از انقالب براي تعيين مسير آينده آشور تبديل آرده است
 بر آن تاآيد 76 سال پيش در دوم خرداد 6 برگزيد و 57 بهمن 12چنان بر تداوم راهي آه در  داد ملت هم

هاي مشروع و  ها در برابر خواسته نادها و لجاجتها و ع اعتنايي ورزد، يا دلخسته از بي آرد، اصرار مي
تفاوتي يا انتخابي جديد  قانوني خود و نااميد از سودمندي و آارآمدي روش اصالحي، به انفعال و بي

  . انديشد مي
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ساز در اين مقطع حساس، مسووليت تاريخي نسلي است آه با انبوهي از  انتخاب صحيح و سرنوشت
ما . بيند هاي متفاوت و مبهم مي آوران فتنه و ابتال خود را در برابر گزينهتجارب ارزشمند تاريخي در 

مطمئنيم اغوا و فريب، ارعاب و تهديد و ابهام و ترديد در برابر آگاهي و اراده شما ملت بزرگ رنگ خواهد 
و اي شكوفا و سرشار از عزت  باخت و انتخاب هوشيارانه و آگاهانه شما تقدير تاريخي آشور و آينده

ترديد در گرو درك عميق حقوقي اساسي خود و  چنين انتخابي بي. افتخار را براي سرافراز رقم خواهد زد
  . شويم لذا نكاتي چند را در اين زمينه متذآر مي. تحليل صحيح شرايط حساس آنوني است

  
ير حق حاآميت بر سرنوشت خويش، حقي است آه خداوند آن را به ملت ارزاني داشته است و سا. 1

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز اين حق را 56شود، اصل  حقوق اجتماعي از آن ناشي مي
  . ترين حقوق اساسي و مبناي شكل گيري نظام و قواي آن به رسميت شناخته است به عنوان اصلي

  
ام و اصرار التز. ما تحت هيچ شرايطي مجاز به فروگذاردن اين حق و انصراف از آن به نفع ديگري نيستيم

بر استفاده از اين حق بيانگر رشد و دانايي يك ملت است و فروگذاردن، واگذاردن يا انصراف از آن به غير 
به معناي نفي شخصيت، استقالل فكري و شايستگي يك ملت در تعيين وضعيت و مسير آينده حيات 

 نشده است نبايد از آن چشم بنابراين مادام آه يك ملت به جبر يا به قهر از اين حق منع. خويش است
ترين  حق انتخاب آارگزاران و نمايندگان در حكومت و حاآميت نظام بارزترين تجلي و منطقي. بپوشد
  . توان از آن صرفنظر آرد هاي حق حاآميت بر سرنوشت خويش است و نبايد و نمي شعبه

  
وه مجريه و نظارت بر قوا و انتخابات مجلس شوراي اسالمي به دليل نقشي آه اين قوه در تعيين ق. 2

هاي حاآميت، تصويب قوانين تنظيم آننده مناسبات و شوون مختلف اجتماعي و نيز  نهادهاي و سازمان
توان آنرا با  تاثيري آه در سطح ملي و بين المللي دارد با هيچ انتخاباتي قابل مقايسه نيست و نمي

ن محدود به ساماندهي امور و محيط زندگي شهري انتخابات مثال شوراي شهر و روستا آه آثار و نتايج آ
اعتنايي به انتخابات به معناي محروم ساختن خويش از  بنابراين بي. و روستايي است مقايسه آرد

تاثيرگذاري در سطح ملي و فوايد و آثار بسياري است آه بدون صرف آمترين هزينه و تنها با حضور در 
  . آيد پاي صندوق راي بدست مي

  
خابات اول اسفند ماه سال جاري فراتر از اهميت عامل انتخابات مجلس شوراي اسالمي، با توجه انت. 3

 سال گذشته، به رغم اصرار و 6شما ملت بزرگ . به شرايط آنوني آشور ما داراي اهميتي ويژه است
جود تكرار آن در دو دوره انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس ششم يا مغفول مانده يا با و

هاي شما با  پس فاصله زياد ميان خواسته. پيگيري و تالش نمايندگان در مجلس برآورده نشده است
  . واقعيت موجود قابل انكار نيست

  
به گمان ما عدم . گيرند فايده بودن حضور در انتخابات را نتيجه مي برخي با تاآيد بر اين واقعيت تلخ، بي

فاصله انكارناپذير . وق، چنين استنتاجي را موجب شده استاي ظريف در استدالل ف توجه به مغالطه
ميان مطالبات ملت آه در سه انتخابات بزرگ و ملي بر آن تاآيد شده است، با دستاوردهاي حرآت 

توان از آن فاصله ناآافي و  اصالحي، به معناي عدم توفيقات ارزشمند در اين مدت نيست و نمي
واقعيت اين است آه حضور ملت در انتخابات مجلس ششم .  گرفتفايده بودن حضور مردم را نتيجه بي

  : دستاوردهاي اين حضور شكل گيري مجلس مردمي است آه. آثار و فوايد مثبتي در پي داشته است
  

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به  ترين قوانين ناظر بر حقوق و مطالبات ملت را در حوزه اوال، مترقي
هاي اقتصادي و اجتماعي با گذر از   از آنها به ويژه مصوبات مربوط به حوزهتصويب رسانده و بسياري

  . مرحله تاييد شوراي نگهبان به اجرا درآمده است
  

ثانيا، زير بار هيچ طرح و اليحه مغاير با حقوق اساسي و منافع ملت نظير برخي از مواردي آه در 
دهد، نرفته  بات آنوني شما را تشكيل ميهاي قبل به تصويب رسيد و لغو آنها بخشي از مطال دوره
  . است

  
هاي پيش از دستور  ثالثا، با استفاده از امكانات قانوني نظير آميسيون اصل نود، تحقيق و تفحص و نطق

همواره خود را ملتزم و متعهد به دفاع از حقوق شما ديده و در افشاي تجاوزات به حقوق ملت و 
  .  نداده استجلوگيري از آنها ترديد به خود راه

  
رابعا، با تحرك و نقش آفريني در مسائل ملي نظير بحران افغانستان، بحران عراق و آخرين آنها بحران 

  . دليل به آشور جلوگيري آرده است هاي بي اي حتي المقدور از تحميل هزينه انرژي هسته
  

ها و  ه شدن فعاليتهر گاه بر توفيقات فوق، دستاوردهايي نظير شفافيت و عرصه حكومت و پرهزين
اي و تبديل دستگاه امنيتي  هاي زنجيره هاي فتنه نظير آانون قتل اقدامات غير قانوني يا قلع و قمع آانون
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داند، بيفزاييم اهميت و  هاي ملت مي آشور به دستگاهي آه خود را ملتزم به رعايت حقوق و آزادي
  . يشتر درك خواهد شد سال گذشته ب6سودمندي حضور شما در سه انتخابات ملي طي 

  
ها در تحقق مطالبات مردم و انكار قصورها و  ها و ضعف تاآيد بر اين همه به معناي عدم توجه به آاستي

هاي اصالح طلبان در اين زمينه نيست، بلكه صرفا بيان واقعيات و توفيقاتي است آه تنها در ازاي  غفلت
شده است آه دهها بحران و صدها فتنه و هاي راي و در شرايطي حاصل  حضور شما در پاي صندوق

 روز يك بحران براي شكست مجلس و دولت در پيگيري 9توطئه و به تعبير رييس جمهوري هر 
طلب بر جامعه و  هاي مشروع و قانوني شما از سوي جبهه ضد اصالحات و افراطيون خشونت خواسته

  . آشور تحميل شده است
  

هاي  ضد اصالحات موجب خواهد شد اعمال و شيوهعدم حضور شما و تقديم مجلس به جبهه 
اقتدارگرايان آه اآنون به جبر و زور به صورتي غير نهادينه و خارج از موازين قانوني يا با تمسك به 

اي  سابقه از قانون آه در حال حاضر پرهزينه و ناگريز محدود است در آينده وجهه تفاسير نامعهود و بي
  . آامال قانوني يابد

  
فراموش نكنيم آه بسياري از مشكالت موجود ناشي از قوانيني است آه در مجالس چهارم و پنجم به 

از ياد نبريم آه عدم حضور شما به . تصويب رسيد و اآنون تغيير آنها با مخالفت شوراي نگهبان روبروست
 سياسي بلكه -هاي اجتماعي  معناي واگذاري خانه ملت به تفكر و ديدگاهي است آه نه تنها آزادي

 29تابد و در دوره حاآميت خود به حذف  احترام به افتخارات تاريخي ملت نظير ملي شدن نفت را بر نمي
  . اسفند از مجموعه روزهاي ملي راي داد آه با فشار افكار عمومي مجبور به عقب نشيني شد

  
مدني و سياسي هاي  بيني آرد با حاآميت اين تفكر و حقوق و آزادي توان پيش به راحتي مي

شهروندان چه سرنوشتي پيدا خواهد آرد و چه آينده مبهم نامعيني در انتظار جامعه و آشور خواهد 
هاي بيگانه،  اي آه به ويژه به اوضاع جهان و منطقه، فشارهاي خارجي و تمكين در برابر اراده آينده. بود

  . زدهدف و زيانبار اجتماعي آنرا رقم خواهد  هاي عصبي بي يا واآنش
  

تجربه انتخابات شوراهاي شهر و روستا آه با عدم حضور شما در شهرهاي بزرگ به نفع جناح مخالف 
. اصالحات رقم خورد، اين جناح را به نتيجه انتخابات مجلس هفتم در غياب مردم اميدوار ساخته است

اگر حضور مردم در . ستتر ا لذا استراتژي جناح مذآور در انتخابات آينده، مشارآت آمتر و نتيجه مطمئن
بايست شاهد  ي ضد اصالحات بود، طي فرصت محدود باقيمانده تا انتخابات مي انتخابات مطلوب جبهه

هاي به حق جامعه باشيم آه نقش مهمي در  اقداماتي در آاهش فشارها و پاسخگويي به خواسته
ا نزديك شدن به انتخابات در حالي آه ب. اميدوار ساختن و تشويق مردم به شرآت در انتخابات دارد

ممانعت از برگزاري اجتماعات قانوني و برهم زدن آنها، ضرب و شتم افراد و حمالت تبليغاتي و شايعات 
هاي اصالحات با هدف نااميد ساختن مردم از امكان هر  ها و آانون سازمان يافته عليه مجلس، شخصيت

اند رو به   افرادي آه با راي خود آنها را انتخاب آردهگونه تغيير و سلب اعتماد ايشان از آارآمدي نهادها و
  . گسترش است

  
بنابراين هدف استراتژيك جبهه ضد اصالحات پيروزي در انتخابات و تسلط بر مجلس در غياب مردم به هر 

اي از اقدامات براي نااميد  اگر آودتاي پارلماني محصلي داشته باشد، جز انجام مجموعه. قيمت است
يوس ساختن مردم از نتيجه بخش بودن مشارآت خويش و در پي آن انزوا و به حاشيه رفتن آردن و ما

  . مردم و تسلط بر مجلس با آسب آرا سازمان يافته در شرايط مشارآت حداقلي چيز ديگري نيست
  

در چنين شرايطي حضور و تالش گسترده همه طبقات و اقشار اجتماعي به ويژه زنان و جوانان براي غير 
بل برگشت آردن راه طي شده و مفتوح نگاه داشتن مسير آينده، حفظ جامعه و آشور از گرفتار آمدن قا

تنها عاملي . هاي جبران ناپذير ضروري است به وضعيت پرتنش و غير قابل پيش بيني و اجتناب از هزينه
شت خود و آينده تواند ملت را از حق مسلم خود در استفاده از اين فرصت ملي براي تعيين سرنو آه مي

  . باز دارد، فقدان شرايط رقابت آزاد و عدم امكان انتخاب نمايندگان واقعي خويش است
  

بنابرا آنچه گذشت سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران ضمن تاآيد بر موضع اعالم شده مبني بر 
  : مشارآت فعال در انتخابات مشروط به آزاد و عادالنه بودن آن

  
خواهد در ثبت نام و اعالم  دانند مي ساني آه خود را واجد صالحيت نمايندگي ملت مياز آليه آ. الف

داوطلبي نمايندگي مجلس هفتم ترديد به خود راه ندهند تا در صورت تامين شرايط برگزاري انتخابات آزاد 
  . و عادالنه ملت از قدرت انتخاب آافي براي تعيين نمايندگان واقعي خود برخوردار باشند

  
بهه ضد اصالحات به رد صالحيت نامزدهاي اصالح طلب به عنوان يك امتياز تعيين آننده در نتيجه ج

هاي  نام و حضور يافته و فعال خود در عرصه رقابت فرهيختگان و متخصصان با ثبت. اند انتخاب اميد بسته
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ه تاثير مشارآت خويش انتخاباتي اين حربه را به اهرمي عليه جبهه ضد اصالحات تبديل آنند و مردم را ب
  . اميدوار سازند

  
خواهد تمامي تالش خويش را  طلب مجلس مصرانه مي ها، احزاب و نمايندگان اصالح از تمامي گروه. ب

مصروف تامين شرايط رقابت عادالنه و انتخابات آزاد آنند و در برابر ملت بزرگ ايران متعهد شوند از 
راي مقابله با اعمال نفوذها و نظارت فراقانوني و محدود آننده ها و امكانات قانوني خود ب تمامي ظرفيت

  . حق ملت در تعيين سرنوشت خويش استفاده آنند
  
ضمن تقدير از موضع وزير محترم آشور و همكاران ايشان مبني بر التزام به قانون و مقابله با . ج

در برابر فشارهايي آه با نزديك خواهد  هاي فراقانوني در انتخابات مجلس هفتم از اين وزارت مي نظارت
  . شدن انتخابات روزبروز بيشتر خواهد شد قاطعانه بر اجراي قانون ايستادگي آند

  
از رييس محترم جمهوري انتظار دارد بنا به وظيفه خويش در اجراي قانون اساسي و سوگندي آه در . 4

اند در برابر تضييع حقوق شهروندان  ههاي ملت ياد آرد برابر خداوند و ملت براي حمايت از حقوق و آزادي
در انتخابات آينده قاطعانه عمل آند و به اين نكته توجه داشته باشد نرمش و مماشات در برابر تضييع 
حق انتخاب ملت به عنوان نقطه آانوني و محور اصلي حرآت اصالحي برخالف ساير موارد به معناي 

تاآيد رييس جمهوري بر سالمت . اند ه با ملت بستهنفي اصالحات و نقض آشكار عهد و ميثاقي است آ
انتخابات و تضمين آزاد و عادالنه بودن انتخابات از سوي وي موثرترين اقدام در افزايش مشارآت مردم 

  » .خواهد بود
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  نشست جمهوري خواهان ايراني در پاريس
  2003 دسامبر 15 –1382 آذر 24 دوشنبه - راديو فردا -)ريسپا(ميرعلي حسيني 

در روزهاي شنبه و يكشنبه گذشته نمايندگان گرايش هاي گوناگون جمهوري خواهان ايران، گرد آمدند تا 
در جلسه شنبه . در پي ماه ها بحث به توافقي براي تهيه و تنظيم برنامه عمل مشترك دست يابند

اتحاد فداييان : ي برگزار شده بود از نمايندگان دو گروه جمهوريخواه ديگرشب آه بوسيله مجامع اسالم
خلق ايران و جمهوريخواهان ملي ايران دعوت شده بود در يك جلسه بحث و گفتگو درمورد سازمان هاي 

پرويز نويدي، نماينده . خود، نگاهشان به وضعيت ايران و انتخابات آينده مجلس به تبادل نظر بپردازند
مساله اين نيست آه در : د فداييان خلق ايران با اعتقاد به لزوم عدم شرآت در انتخابات گفتاتحا

مجلس بعدي چقدر اصالح طلب باشد يا نباشد، براي اينكه در مجلس قبلي تا دو سوم اصالح طلب 
.  باشدبودند و مردم به اين نتيجه رسيدند آه اگر قرار است تحولي صورت بگيرد خارج از اين رژيم بايد

بيژن حكمت نماينده جمهوريخواهان ملي، شرآت در انتخابات را مشروط به آزادي زندانيان سياسي 
مهران مصطفوي، سخنگوي مجامع اسالمي ايرانيان، با برشمردن نارسايي هاي سياست . دانست

لف يكشنبه بعد از ظهر نيز گروه هاي مخت. دولت مخالفت خود را با شرآت در انتخابات بيان آرد
جمهوريخواهان الئيك طي يك گردهمايي در چارچوب نهضتي تحت عنوان اتحاد جمهوريخواهان الئيك و 

حرآت هاي جمهوريخواه در يك . دموآرات پيرامون پيداآردن نامي براي اين اتحاد به تبادل نظر پرداختند
 از دولت، پايبندي به طرح پيشنهادي برپايه مباني آزادي و برقراري يك جمهوري مردمساالر، جدايي دين

اجراي مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر، لغو مجازات اعدام، آزادي زنان و برابري حقوقشان در برابر 
مردان در تمامي عرصه ها و نفي هرگونه تبعيض ملي، قومي مذهبي و فرهنگي و عدالت اجتماعي 

  .قبال اتفاق نظر خود را بيان آرده بودند

  
   در رسانه هاي جمعياقايران و عراوضاع تحليل 

  
   آذر24: روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 15 –1382 آذر 24دوشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های دوشنبه تهران عکس هائی از صدام حسين را در صفحات اول خود چاپ کرده اند و در 

  .دمقاالتی شادمانی مردم ايران را از پايان قطعی کار رهبر سابق عراق منعکس کرده ان
مقاالتی نوشته که در آن هشدار داده شده حکومت هائی که » فرجام ديکتاتور«با عنوان بزرگ ياس نو 

  .مردم از آنها ناراضی باشند به سرنوشتی مشابه حکومت صدام حسين در عراق دچار می آيند
سرنوشت صدام درس عبرتی برای تمام سياست بازانی است ياس نو به نوشته حسين باستانی در 

ه فراموش می کنند معامله هم شرايطی دارد و نمی دانند هزينه معامله نکردن با مردم در بدترين ک
  .حالت معامله در دقيقه نود با بيگانگان است

اخبار و گزارش های مربوط به » مخالفت انگليس با اعدام خون آشام عراق« با تيتر بزرگ کيهان
 يک افسر ناشناس آمريکائی نوشته صدام سه ماه قبل دستگيری صدام حسين را منتشر کرده و از زبان

  .دستگير و آزاد شده بود
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 پيش بينی کرده که در صورت ادامه اشغال عراق حمله به نيروهای کيهانعليرضا ملكيان در سرمقاله 
آمريکا شديدتر از قبل شود، مگر آنكه دولت آمريكا به خواسته ملت عراق احترام بگذارد و تعيين 

  .ومت آينده اين آشور را به خود عراقی ها واگذار نمايدسرنوشت حك
 پس از دستگيری صدام، آمريكا هيچ بهانه ای برای ادامه اشغال عراق و حضور نظاميان کيهانبه نوشته 

  .خود در اين آشور ندارد
و آنان  در مقاله ای نوشته پايان آار صدام نشان داد جهان ديگر ديكتاتورها را بر نمی تابد شرقسردبير 

  .را آه يك عمر مردم را به خواری نشانده اند، خوار می آند
به نوشته محمد قوچانی حتی صدام آه مغرور ترين حاآم خاورميانه بود چنان مبهوت در دوربين های 

  .غولی آه در شيشه شد. آمريكايی می نگريست آه ترحم مردمان را بر می انگيخت
د با تاکيد بر اين که صدام بايد محاکمه شود نوشته دو ملت در سرمقاله خوجمهوری اسالمی روزنامه 

اين روزنامه نظر داده که می توان از مردم . عراق و ايران باالترين صالحيت را برای محاآمه صدام دارند
  .آويت نيز نمايندگانی را در دادگاه به عنوان ناظر شرآت داد

 مقايسه کرده و نوشته صدام به تبليغات توخالی و پايان کار صدام را با هيتلرياس نو داوود محمدی در 
  .شعارها متوسل بود و سرانجام بغداد را بدون مقاومت رها کرد و گريخت

، صدام حسين با همه شعارهای پر طمطراق منافع "ديکتاتورها و اصل بقا"به نوشته نويسنده مقاله 
  .ياسی و حيات خود بودملی و واقع گرائی انگيزه مهمش برای هر کار، حفظ بقای قدرت س

 درصد جمعيت عراق، به ويژه شيعيان و ٧٠احمد زيدآبادی به ياد آورده است که صدام حسين آه حدود 
  .آردها با رژيم او مخالف بودند، توانست با قساوت و بی رحمی چندين دهه بر عراقی ها حكومت آند

زمام امور عراق را از راه » م آه بمانيمما آمده اي«  تاکيد کرده صدام آه با شعار شرقنويسنده مقاله 
خود، يك تشكيالت آهنين و آارآمد حزبی در آنار » ماندن« آودتايی خونين به دست گرفت، برای 

ارتشی گوش به فرمان و استخباراتی مخوف و نفوذناپذير ايجاد آرد و با اين مثلث شوم، تمام مخالفان را 
  . و تمام عرصه های عمومی جامعه عراق را زير آنترل گرفتقتل عام آرد، همه ناراضيان را فراری داد

 دستگيری صدام حسين را با حادثه يازده سپتامبر از نظر خبری برابر دانسته و شرقمهران کرمی در 
به جهانيان مخابره ) ايرانا(نوشته چه زيباست آه مهم ترين خبر سال های اخير از رسانه رسمی ايران 

  .ادی برای ما ايرانی ها دوچندان شودشد تا شيرينی چنين رويد
 نبايد حتی   هيچكس  قدرتش  در حيطه  بود آه  آسی  حسين  نوشته صداماعتمادجالل خوش چهره در 

  او برای.  حاضر بود  قرن های  سياهچال  او مخوف ترين  های  او بينديشد و زندان  عليه اش در مخيله 
   به  منطقه  يك  مردم توانست  می   فروگذار نبود و حتی  جنايتی ز هيچ، ا  و تبعيت  تكريم  به  مردم واداشتن
  . بميراند  ای  را در لحظه  حلبچه بزرگی

   با اعتماد به زد، آالمش  می   تكيه  قدرتش  بر صندلی  وقتی  آه  حسين  نظر داده صداماعتمادنويسنده 
  .نمود  می   ترحم  مستحق  بود آه توتی ديديم مرد فر  جهان  مردم  و همه  بود، ديروز من نفس

   يك  با يادآوری روزها سخت جنگ ايران و عراق نوشته سرانجاماعتمادمحمد بلوری در مقاله ای در 
   آم  چاه  يك  در تنگنای  نبود، عاقبت  آشور قانع  يك  مرزهای  به  آزمندانه  روزگـاری  آـه ديكتاتور را ديـدم

  .ند نما  در امان  هم عمق
ها را   صحنه   روز و اين  را تنها گذاشتند، اين  صدام  حق  به  آه  مردمی  هماناعتماداز ديد جعفر گالبی در 

   اين  بنگرند اگر سرش  را خواهد لرزاند، آنها اگر نيك  عالم  ديكتاتوران  همه  صدام  اسارت  زدند، صحنه رقم
  . خواهند برد  خود حساب ترسيد، از مردم را دريابند، از آمريكا نخواهند   بزرگ حوادث

   سوم  جهان درمان  بی   دردهای  عالج  مقاله خود را با اين جمالت به پايان برده چارهاعتمادنويسنده 
 سر  باالی.   بدهيم  ها درس ، در مدرسه  معنا را هزار بار بنويسيم  اين آاش ای . مردمند، مردمند، مردمند

  .شود  می   نباشند آمريكا قهرمان  اگر مردم،  بياويزم هر مسوولی
   قصر شيرين  و آودآان  زنان  هنوز ضجه هر چند آه.   گرفت  آرام  نوشته امروز دلماعتمادبيژن کيامنش در 

  . آنم  نمي را فراموش
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که محمدرضا خاتمی نايب رييس مجلس و بهروز ايران

  .ماينده تهران بنا به شکايت هائی به دادگاه فراخوانده شده اندافخمی ن
محمدرضا خاتمی به خاطر سخنانش در کنگره جبهه مشارکت و افخمی به دليل سخنانی که در انتقاد 

  .به محافظه کاران و روند اداره کشور در مجلس ايراد کرده بود به دادگاه می روند
 است توقف ساخت موشک های شهاب واقعيت ندارد و ما  معاون وزارت دفاع گفتهشرقبه نوشته 

  . هستيم٣فقط در حال بهينه سازی موشك شهاب 
 تصريح کرده است که توان قابل توجه موشكی ما نقطه قوت است و شرقسردار دهقان به نوشته 

مسئله توان دفاعی و قابليت بازدارندگی را برای ما فراهم می آند و طبيعی است آه آمريکائی ها اين 
  .را نپذيرند و به شدت سعی کنند ما را از دستيابی به تكنولوژی باالی موشكی باز دارند

 از سخنرانی معاون امور بين الملل قوه قضاييه برای افسران نيروی دريايی خبر داده که در آن جا کيهان
 گسترده گفته است استكبار جهانی درصدد ربودن مغزها و حمله های فرهنگی به جای حمله های

  .نظامی است
 محمدجواد الريجانی که در عين حال رئيس مرآز تحقيقات فيزيك نظری است گفته کيهانبه گزارش 

است تمام تالش آمريكا برای جلوگيری از تحقيقات هسته ای در ايران به تفكر جهان گشايی اين آشور 
  .برمی گردد
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 خبر داده که کيهانعدد کشور منتشر شده بود، يک روز بعد از اخباری که درباره قطع گاز در شهرهای مت
  .آب در غرب و شرق تهران قطع شده و مردم آبادان هم دو روز است به جای آب نفت می نوشند

 از زبان پزشک کشيک بيمارستان طالقانی آبادان نوشته که در روزهای گذشته ده ها تن از مردم کيهان
  .م و بستری شده اندآن شهر به علت نوشيدن آب آلوده به نفت مسمو
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