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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  گيران ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد ب

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

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

ي عراق توافق   اعالم آرد آه آمريكا و فرانسه براي همكاري در بازساز         ) شنبه  سه(دفتر ژاك شيراك امروز     
  .آردند

  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، دفتر ژاك شيراك ريـيس جمهـور            ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

: هاي عراق اعـالم آـرد       ي آمريكا در امور بدهي      ي ويژه   فرانسه، پس از نشست وي با جيمز بيكر، نماينده        
ي امروز، طرفين توافق آردند تا آشورهايشان براي بازسازي عراق همكـاري    انجام شدهوگوهاي در گفت 
  . آنند

ي آــاهش بــدهي عــراق بــه پــاريس آــه   دو آــشور همچنــين دربــاره: دفتــر ژاك شــيراك همچنــين گفــت 
  . عودت داده شود، توافق آردند2004بايست در سال  مي

  انتهاي پيام

  
اي لويه جرگه، يـك زن        نستان اعالم آرد، پس از آن آه شوراي قبيله        هيات نمايندگي سازمان ملل در افغا     

  . را به عنوان معاون رييس اين شورا معرفي آرد، آار انتخاب اعضاي اين دفتر به پايان رسيد
  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 

ن ملـل در تهـران،   بـه نقـل از دفتـر اطـالع رسـاني سـازما           ) ايـسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
ي پيـشرفت امـور در        معاون رييس هيـات نماينـدگي سـازمان ملـل در افغانـستان اعـالم آـرد، بـه نـشانه                    

  . دهند افغانستان دو تن از وزيران اين دفتر را زنان تشكيل مي
  . اهللا مجددي،، رييس جمهور سابق افغانستان به عنوان رييس اين شورا انتخاب شد سبقت

  . ي بن، لويه جرگه مسوول تهيه پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان است براساس توافقنامه
مجددي در پاسخ به اين سوال آه نقش اسالم در اين روند چگونه خواهد بود، تاآيـد آـرد، در ايـن پـيش                        

  . نويس مذهب حالتي متعادل دارد
اند آـه تـصويري غلـط از آن      آرده اي تاويل   بدبختانه بعضي از افراطيون اسالم را به گونه       : وي اظهار داشت  

  .  شده است به سراسر جهان فرستاده
  انتهاي پيام

 
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
ي گزارشي در خصوص ديدار ژاك شيراك و  با ارائه) شينهوا(سايت فرانسوي زبان خبرگزاري ملي چين 

ادي از شيراك خواسته است تا از شيرين عبادي به نقل از خبرگزاري فرانسه مدعي شد آه شيرين عب
  .طرح اصالح قانون انتخابات مجلس در ايران حمايت آند

  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 
، طبق اين گزارش، خبرگزاري فرانسه به نام مشخصي به )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اآتفا آرد و ”  آاخ رياست جمهوري فرانسهمنبعي در” عنوان منبع خود اشاره نكرده و تنها به ذآر
 از ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه 2003ي صلح نوبل سال  ي جايزه شيـرين عبادي، برنده« :نوشت

ي اروپا را از طرح ايجاد اصالحات در سيستم گزينش نامزدهاي انتخاباتي مجلس  حمايت پاريس و اتحاديه
  ».ن با آن مخالف هستند، خواستار شـد آه محافظه آارا2004ي  قانونگذاري فوريه

ژاك شيراك در ديدار با شيرين عبادي اعالم آرد آه : خبرگزاري شينهوا همچنين در گزارش خود نوشت
  .ها را براي حمايت از اصالحات در ايران بسيج آند آماده است اروپايي

اند،  آرده  ديدار را مخابرههاي انگليسي زباني آه گزارش اين اين درحالي است آه اين گزارش در رسانه
  .نيامده است

ي فرانسوي زبان نوول ابزواتور نيز به نقل از آسوشيتدپرس مطرح شدن چنين موضوعي از سوي  مجله
  .عبادي در ديدار با شيراك را ادعا آرده است

از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد، شيرين عبادي، مالقاتش با شيراك را بسيار 
  .ي صلح نوبل را به وي تبريك گفت شيراك اهداي جايزه: بت خوانده و گفتمث

براساس اين گزارش، شيراك و عبادي در خصوص موقعيت حقوق بشر و دموآراسي در ايران و هم چنين 
  .وگو آردند هاي پيشرفت اين دو مساله گفت راه
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 شهرداري پاريس حاضر شد، چنين در آنفرانسي آه در محل به گزارش خبرگزاري فرانسه، عبادي هم
  . در خصوص حجاب اسالمي سخن گفت

ي حجاب، مدارس را به روي مسلمانان بست،  نبايد به بهانه: براساس اين گزارش، وي در اين باره گفت
  . مدرسه مكاني آزاد براي زنان است

 از ورود زنان خواهند زنان مسلمان وارد مدارس شوند و اگر بنيادگرايان نمي: عبادي در ادامه افزود
مسلمانان به مدارس در فرانسه جلوگيري شود اين بنيادگرايان هستند آه در اين مبارزه پيروز خواهند 

  . شد
اين گزارش حاآي است، شهردار پاريس، وي را شخصيتي استثنايي خوانده و شجاعت و آرامش وي را 

  . تحسين آرد
اش به نفع مردم  ي خود را براي مبارزه يزهبخشي از جا: براساس اين گزارش، عبادي خاطرنشان آرد

هاي باقي مانده از جنگ ايران و عراق و باالخره  ايران و آودآان، و بخشي ديگر را جهت پاآسازي مين
  . هاي زندانيان و به ويژه زندانيان آزادي بيان صرف خواهد آرد بخشي از آن را نيز در جهت آمك به خانواده

 انتهاي پيام
  

  روهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران ديدگاههاي ني

  
  بيانيه نهضت ازادي در مورد انتخابات

  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران ابراهيم يزدي و همفكرانش پيرامون انتخابات 

مردم بايد توجه داشته باشد آه : اند ردهاي آرده و در آن تاآيد آ مجلس هفتم اقدام به صدور بيانيه
اي در يك نقطه معين نيست آه به آن برسيم و سپس به  ويژه» جايگاه«يا » ايستگاه«مردمساالري 

مند شويم، بلكه دموآراسي فرآيندي طوالني در مسيري پرفراز و نشيب و گاه  راحتي از مواهب آن بهره
  .آور است آننده و آسالت بسيار خسته
اي از آن به ايسنا نمابر شده با اشاره به نزديك بودن زمان انتخابات   از اين بيانيه آه نسخهدر بخشي

ساالر، انتخابات آزاد و عادالنه نمايندگان مجلس، يكي از  هاي مردم در نظام: مجلس هفتم آمده است
ي، در جهان آنون. شود هاي مشروعيت نظام محسوب مي راههاي اعمال حق حاآميت ملت و پايه

المللي به تحقق  مشروعيت نظامهاي سياسي و اعتبار و احترام حاآميت ملي در مناسبات بين
  .حاآميت ملت و برگزاري انتخابات آزاد و سالم بستگي آامل پيدا آرده است

اين حقوق و آزاديها، آه . حق حاآميت ملت، بخشي از مجموعه حقوق و آزاديهاي اساسي مردم است
باشد، در بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و   انسان ميمبتني بر حقوق طبيعي

پيمانهاي حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، به صراحت بيان و به رسميت شناخته شده 
المللي است و در فصل سوم قانون  جمهوري اسالمي ايران يكي از امضاءآنندگان اين اسناد بين. است

  .ي از اين حقوق برشمرده و تصريح شده استاساسي ايران نيز برخ
  صادرآنندگان اين بيانيه شروطي را براي برگزاري انتخابات آزاد و قابل قبول مطرح آرده و رأس اين شروط
تامين حقوق و آزاديهاي اساسي را آورده و به اصول حقوق و آزاديهاي اساسي مردم در قانون اساسي 

توان اميدوار بود آه انتخاباتي آزاد و نه  ت تحقق چنين شرايطي ميتنها در صور: اند اشاره و افزوده
  .نمايشي، در راستاي اعمال حق حاآميت ملت برگزار شود

به اعتقاد صادرآنندگان اين بيانيه حاآميت ملت بدين معنا است آه مردم تنها مرجعي هستند آه حق 
 انتخاب آنند، تشخيص دهند و در مقام يا دارند صالحيت آساني را آه مايلند آنان را به نمايندگي خود

هرگونه دخالت ديگران در اين امر به معناي نفي حاآميت ملت، . نهاد ديگري فاقد چنين حقي است
دخالت نامشروع در فرآيند انتخابات است و در نهايت موجب خدشه به اعتبار و مشروعيت انتخابات 

  .، تنها بايد در چارچوب قانون صورت گيرداحراز عدم صالحيت نامزدهاي انتخاباتي. خوهد بود
گيري،  آزادي انتخابات تنها محدود به اين نيست آه در چند روز قبل از راي: اين بيانيه افزوده است

هاي راي بروند  گيري به پاي صندوق نامزدهاي انتخاباتي بتوانند دست به تبليغات بزنند و مردم در روز راي
  .هند راي دهندخوا و آزادانه به هرآس آه مي

اند آه در شرايطي آه احزاب سياسي منتقد و خارج از حاآميت از  نويسندگان اين بيانيه مدعي شده
 شده و يا زير فشار و سرآوب به  هاي مستقل، توقيف فعاليت قانوني محروم باشند، روزنامه

مسووالن آشور، در خودسانسوري دچار شده باشند، نمايندگان مجلس نتوانند آزادانه درباره عملكرد 
هر مقام و منصبي، تحقق و تفحص يا اظهارنظر آنند، شهروندان به خاطر ابراز عقيده بازداشت، زنداني 

و حتي به مرگ محكوم شوند، آوچكترين ابراز مخالفتي از سوي فعاالن سياسي و فرهنگي موجب 
  توان به برگزاري انتخابات آزاد اميدوار بود؟ بازداشت شود، چگونه مي

گذرد فاصله زيادي با شرايط مصرح در فصل  به اعتقاد صادرآنندگان اين بيانيه آنچه امروز در جامعه ما مي
  .سوم قانون اساسي دارد

اند آه مردم عموما بر اين باورند آه آراي آنان به بازي  صادرآنندگان اين بيانيه در بخش ديگري از آن آورده
قامات صاحب قدرت، آمترين ارزشي براي راي مردم قائل گرفته شده است و برخي نهادها و برخي م

  .نيستند
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در اين بيانيه به ترديدهاي در مورد ميزان شرآت مردم در انتخابات مجلس اشاره و ابراز عقيده شده 
ها عموما حاآي از آن است آه ميزان مشارآت مردم در انتخابات مجلس هفتم،  شواهد و نشانه: است

گير ميزان  آاهش چشم. هاي گذشته، به ويژه انتخابات مجلس ششم، خواهد بود به مراتب آمتر از دوره
مشارآت مردم در انتخابات، به نوبه خود، موجب آاهش اعتبار و مشروعيت نظام در سطح ملي و 

همانطور آه شرآت گسترده مردم در انتخابات دو دوره رياست جمهوري آقاي . جهاني خواهد شد
  .افتخار ايران و افزايش اعتبار جهاني آشورمان شدخاتمي و مجلس ششم باعث 

صادرآنندگان اين بيانيه معتقدند آه در صورت وجود فشارهاي سياسي، بها ندادن به افكار عمومي و 
تر شدن شكاف ميان دولت و ملت و در نهايت،  اعتنايي به نهادهاي انتخابي، عميق آراي مردم، بي

بيند و امنيت و تماميت ارضي آشور به طور جدي  شور لطمه ميتشديد بحران مشروعيت نظام اعتبار آ
  .افتد به خطر مي

آميز و  در ادامه اين بيانيه بر نقش احزاب سياسي فراگير در قانونمند آردن تغييرات، مسالمت
ها تاآيد شده و خاطرنشان شده است آه در صورت نبود احزاب  شده آردن و هدايت و اعمال آن حساب

  .گيرد نتظار آشورمان، در معرض تهديد جدي قرار ميآينده مورد ا
تواند در برابر چنين  هيچ گروه سياسي متعهد به منافع ملي و استقالل و تماميت ارضي آشور، نمي

ولي به هر حال بار . روي برخي شعارها، نسنجيده عمل آند تفاوت باشد و يا با دنباله اندازي بي چشم
دوش حاآمان قدرتمندي است آه همچنان در برابر خواست ملت اصلي مسووليت چنين وضعيتي، بر 

  .دهند اند و حفظ قدرت را بر منافع ملي ترجيح مي ايستاده
بندي آرده و به  هاي مورد نظر گروههاي سياسي را به شرح زير طبقه اين بيانيه در ادامه نگرش و اولويت

  :تحليل آن پرداخته و در آن ابراز عقيده شده است
آورند، در عمل خواهان مشارآت گسترده  ح و جريانهاي راست، به رغم آن چه بر زبان مينخست جنا

  .مردم در انتخابات نيستند
االطالق نظر مثبت و موافق نسبت به جمهوري اسالمي، حتي با اصالح و تغيير  ديگر گروههايي آه علي

 به نظام حاآم و يا بعضا بخشيدن» مشروعيت«ساختارهاي حقوقي آن ندارند، شرآت در انتخابات را 
  .آنند تلقي مي» خيانت«

  .آنند قيد و شرط در انتخابات را مطرح مي اي هستند آه شرآت بي گروه سوم گروههاي سياسي
دانند و مردم بايد حق خود  گروه ديگر آساني هستند آه اوال شرآت در انتخابات را حق مسلم مردم مي

د امانت به صاحبانش يعني مردم خودداري ورزند و را مطالبه آنند، گرچه صاحبان قدرت از ر
آنندگان حق را به زندان اندازند، ثانيا ياس و نااميدي مردم را اگر چه قابل فهم است، تا زماني آه  مطالبه

اين گروه معتقدند آه مجاب آردن . دانند به يك قدرت سياسي مثبت و موثر تبديل نشود، آارساز نمي
ابات بايد اقداماتي شود تا گروههاي سياسي بتوانند مردم را به شرآت در مردم براي شرآت در انتخ

انتخابات راضي آنند از جمله آزادي زندانيان، رفع توقيف مطبوعات، لغو نظارت استصوابي شوراي 
 -هاي متهمان سياسي  نگهبان، رفع فشارهاي سياسي بر احزاب قانوني منتقد و مخالف، ارجاع پرونده

 مذهبي و دانشجويان به -ه حزب متبوع صادرآنندگان اين بيانيه ساير نيروهاي ملي فرهنگي از جمل
 قانون اساسي، 168محاآم دادگستري و رسيدگي علني با حضور هيات منصفه و بر طبق مفاد اصل 

هاي موازي با  هاي فراقانوني نهادهاي رسمي و غيررسمي، توقف فعاليت سازمان توقف آليه فعاليت
  .ي دولتنهادهاي رسم

اي جدي براي اصالح امور از درون  صادرآنندگان اين بيانيه برآورده آردن اين مطالبات را نشانه وجود اراده
  .اند آه موجب قانع شدن مردم براي حضور گسترده در انتخابات خواهد بود نظام دانسته

رده است و مساله نقض بر اساس اين گزارش بيانيه مذآور در ادامه به شرايط و تحوالت جهاني اشاره آ
  .اند حقوق بشر در ايران را بحراني خوانده

داند و بر اين باوراند آه مردم بايد حقشان را  نويسندگان اين بيانيه مشارآت در انتخابات را حق مردم مي
اعتنايي برخي از مسووالن  با شرآت در انتخابات مطالبه آنند و هرگز از مطالبه مكرر آن خسته و از بي

يا » ايستگاه«مردم بايد توجه داشته باشد آه مردمساالري .  به حق مردم مايوس نشوندنسبت
مند  اي در يك نقطه معين نيست آه به آن برسيم و سپس به راحتي از مواهب آن بهره ويژه» جايگاه«

آننده و  شويم، بلكه دموآراسي فرآيندي طوالني در مسيري پرفراز و نشيب و گاه بسيار خسته
  .آور است آسالت

اي بدهيم آه با يك يا چند حرآت  بنابراين بايد نه خود انتظار داشته باشيم و نه به مردم چنين وعده
سياسي از جمله با يك يا چند بار شرآت در انتخابات، به نتيجه مطلوب، يعني نهادينه شدن 

  .دموآراسي خواهيم رسيد
اند آه   مطالبه حقوق ملت، تصميم گرفتهبر اساس اين گزارش صادرآنندگان اين بيانيه در راستاي

نام  جمعي از اعضاي آن در تهران و شهرستانها، به عنوان نامزدهاي نمايندگي در مجلس هفتم ثبت
اگر شوراي نگهبان با آنار . نام هرگز به منزله تاييد آزادي و سالمت انتخابات نيست البته اين ثبت. آنند

ر نادرست از نظارت خودداري آند و اين نامزدها بتوانند به طور هاي جانبدارانه و تفسي گذاشتن سياست
هاي خود برخوردار شوند، در  مساوي با نامزدهاي ديگر از امكانات ارتباط با مردم و مطرح آردن برنامه

  .انتخابات شرآت خواهند آرد و در غير اين صورت، نظر نهايي خود را به موقع اعالم خواهد آرد
 انتهاي پيام

  

www.iran-archive.com 



  دي از اعضاي نهضت آزادي در تهران و شهرستان ها نامزد نمايندگي مجلس هفتم شدندتعدا
  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه ): راديو فردا(علي سجادي 

امروز نهضت آزادي با صدور بيانيه اي اعالم کرد که تعدادي از اعضاي اين تشکل در تهران و شهرستان 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان . ي مجلس هفتم شرکت خواهند کردها، به عنوان نامزدهاي نمايندگ

 مذهبي نيز قصد دارند به شکل فردي و نه از جانب تشکل –ايران، شماري از اعضاي نيروهاي ملي 
مريم احمدي نگاهي دارد به تازه ترين اظهارنظرها در . خود، براي انتخابات مجلس هفتم ثبت نام کنند

  .  در انتخاباتمورد شرکت يا عدم شرکت
ابراهيم يزدي ضمن اشاره به اين که مردم حق دارند سرخورده شده و ): راديو فردا(مريم احمدي 

به عنوان يک شهروند براي نامزدي نمايندگي : تمايلي به شرکت در انتخبات نداشته باشند، گفته است
 دهند، يا تحت شرايط ويژه يا مرا رد صالحيت مي کنند و هزينه اش را مي. در انتخبات شرکت مي کنم

در مقابل عدم شرکت در انتخابات، چه چيز : آقاي يزدي پرسيده است. موجود برخي افراد را مي پذيرند
  به دست مي آيد؟

حميدرضا جاليي پور، استاد دانشگاه و از چهره هاي شاخص اصالح طلب، شرکت در انتخابات را به چند 
يل که اگر در انتخابات شرکت نکنيم، چه کنيم و چطور بايد دليل ضروري دانست، از جمله به اين دل

خواست ها و مطالباتمان را پي بگيريم؟ آقاي جاليي پور براي تشويق مردم به شرکت در انتخابات، 
استفاده محمد خاتمي از جاذبه کاريزمايي خود، محکم ايستادن وزارت کشور، و استفاده از ابزار قانوني 

  .ابات آزاد را مهم توصيف کرده استبراي برگزاري يک انتخ
احسان نراقي شرکت در انتخابات و رفتن به پاي صندوق هاي راي را وظيفه ملي عنوان کرده و گفته 

ايران نخستين کشور اسالمي خواهد بود که تضاد بين دين و سياسيت را از بين خواهد برد و به : است
ع دانشجويان دانشگاه مشهد صحبت مي کرد، در آقاي نراقي که در جم. جامعه اي مدرن خواهد رسيد

  .عين حال خواستار توجه مسئوالن به دليل دل زدگي مردم از انتخابات شد
، با اشاره به نقش ILNAجميله کديور، نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي، در گفتگو با خبرگزاري 

 زنان با شور و اشتياق در انتخاباتي زنان در هر فرآيند و تحولي پس از انقالب اسالمي، خواسته است
اين در حالي است که خانم کديور باال رفتن سطح انتظارات عمومي مردم را با . دوره هفتم شرکت کنند

بيان نامناسب جريانات اصالح طلب از دستاوردها مثبتشان، از عوامل موثر در بي انگيزگي و نااميدي 
، »تا انتخابات هفتم«ويان ايران نيز در چهارمين ميزگرد خبرگزاري دانشج. مردم از مجلس دانسته است

به گزارش اين خبرگزاري، حميد رضا ترقي، قائم مقام مرکز . با چند تن از صاحب نظران گفتگو کرده است
سياسي جمعيت موتلفه، گفته است تحقق مطالبات و خواست هاي به حق مردم مجلسي را اقتضا 

لذا کساني که از چنين ويژگي هايي . قد به اصول اسالم باشدمي کند که کارآمد، دلسوز، و معت
آقاي ترقي مشارکت باالي مردم در انتخابات را . برخوردار نيستند، نبايد خود را نامزد نمايندگي کنند

  .نشان از رضايت، و مالک يک انتخابات مناسب معرفي کرده است

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  ام در خيابانهاي اصفهاناعد
  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 
 فقره قتل عمد دستگير و محاآمه شده بود، در 2 ساله آه به جرم سرقت و 23» ر.محسن«حكم اعدام 

  . مالء عام اجرا شد
 و هاي اصفهان اين حكم در يكي از خيابان) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .  هزار نفر از مردم و مسووالن قضايي و انتظامي استان اجرا شد2با حضور بيش از 
جرم اين فرد، سرقت و قتل يك پيرزن و يك آودك خردسال بود آه پس از پيگيري آگاهي اصفهان، پرونده 

 ضربه 74 دادگاه عمومي اصفهان، بابت سرقت به 9ي  تكميل و با راي قاضي حسيني، قاضي شعبه
  . فقره قتل، به اعدام در مالء عام محكوم شد2ق و به جهت شال

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  اي به ايران خبري نيست      هسته  الحاقي امضا نشود از تحويل سوخت  تا وقتي پروتكل: وزير نيروي روسيه
  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 

گونه سوختي در اختيار تهران قرار    روسيه هرگز هيچ  ضا نكند،تا وقتي آه ايران پروتكل الحاقي را ام
  .  نخواهد داد

قرارداد : به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، وزير نيروي روسيه با عالم اين مطلب همچنين گفت
اي تهران به روسيه تنها زماني بين مسكو و تهران   هاي هسته  مانده سوخت نيروگاه  بازگرداندن پس

اي    راامضا آند و بازرسي شديدتر از تأسيسات هسته93+2الحاقي   خواهد شد آه ايران، پروتكلمنعقد 
  .خود را بپذيرد

به گزارش خبرگزاري روسي ايتارتاس، الكساندر روميانتسف آه براي ديدار از ژاپن راهي مسكو شده 
  .مسأله اساسي، امضاي پروتكل است: بود، ضمن اعالم اين خبر تصريح آرد
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توجهي بسياري از خود نشان داده   طرف ايراني تا آنون براي امضاي پروتكل الحاقي بي:  افزودوي
  .است

ايران تا چند روز : تازگي اعالم آرده بود  اين در حالي است آه آمال خرازي وزيرتمورخارجه آشورمان به
  .آند  ا ميهاي آشتارجمعي را امض   به پيمان منع گسترش سالح93+2آينده پروتكل الحاقي 

مانده سوخت   همچنين وزير انرژي اتمي روسيه اخيرًا گفته بود آه تعويق امضاي قرارداد بازگرداندن پس
خاطر سروآار داشتن مقامات ايران در مورد   اي بوشهر هيچ علت خاصي نداشته و تنها به  نيروگاه هسته
  . تأخير افتاده استاي اين آشور در آژانس بين المللي انرژي اتمي به  پرونده هسته

اي از سوي روسيه به جمهوري   آمريكا از چند سال پيش تا آنون براي جلوگيري از ارسال سوخت هسته
  .اسالمي ايران، فشار زيادي به مقامات مسكو وارد آرده است

  پايان پيام
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  شته برجا گذاشت   آ3انفجار بمب در تكريت 
  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 

  .منابع آگاه ارتش آمريكا از انفجار بمبي در جاده اي واقع در تكريت در شمال عراق خبر مي دهند
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در اين حادثه بمبي در مقابل يك خودروي نظامي منفجر شد و منجر 

  .يكايي شد سرباز آمر3به آشته شدن 
 آيلومتري 180به گزارش خبرگزاري فرانسه، نظاميان مجروح به پايگاهي نظامي واقع در تكريت در 

  .شمال بغداد منتقل شدند
گفتني است آه از زمان اعالم دستگيري صدام حسين موجي از مخالفت ها در عراق به راه افتاده 

  .است آه در اين بين چندين سرباز آمريكايي آشته شده اند
   آشته برجا گذاشت  4درگيري ميان نيروهاي آمريكايي و حاميان صدام 

بر اساس گزارش پليس عراق سربازان آمريكايي با حمله به تظاهرات آنندگان مخالف دستگيري صدام 
  . دو عراقي را در شهر رمادي آشتند

ي آمريكايي مورد به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سخن گوي ارتش آمريكا تصريح آرد آه نيروها
همچنين وي تصريح آرد آه . هدف قرار گرفته اند و در اين درگيري يك سرباز نيز زخمي شده است

تظاهرات آنندگان به خيابانها ريخته و در اثر درگيري ها نيروهاي امريكايي دو تن را آشته و دو تن ديگر را 
  .نيز زخمي آرده اند

 ساعت 24اندهي مرآزي نيروهاي ارتش اطالع داد آه در به گزارش خبرگزاري فرانسه، همچنين فرم
 نفر طي عملياتي دستگير شده 16گذشته در منطقه االنبار واقع در غرب بغداد چهار عراقي آشته و 

  . اند
همچنين وي بدون شرح جزئيات اين عمليات اعالم آرد آه يك سرباز آمريكايي نيز در اين درگيري ها 

  .آشته شده است
آه به دنبال اعالم دستگيري صدام حسين موجي از مخالفت ها در عراق به راه افتاده گفتني است 

  پايان پيام .است
 

هاي دائمي با رهبر  گاه صدام آشكار ساخته است آه وي تماس اسناد سري يافته شده در مخفي
  .هاي مخالف حضور آمريكا در عراق داشته است تروريست

  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 
ي خبري فاآس نيوز، اين اسناد ثابت  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .آرده آه صدام با عزت ابراهيم الدوري، معاون سابق خود در حزب بعث در تماس دائمي بوده است
قاومت دست اين اسناد، همچنين حاآي از آن است آه برخالف تصورات قبلي صدام آامال در حمالت م

  .در حقيقت محل ديدارهاي آنها بوده است” ادوار“داشته است و مخفيگاه وي در 
ي دجله به ديدار وي  هايي از روي رودخانه چنين حاآي است آه افراد مختلف توسط قايق اين گزارش هم

  .اند آمده مي
 تن از جمله 6حاوي اسامي ” قصاب بغداد”شده در چمدان هاي آمريكايي، اسناد يافته  ي مقام به گفته
  .ي مقاومت بوده است ي بمب و دو رهبر دستگير شده گذار، دو سازنده سرمايه

ي ترور در اطراف بغداد وجود   شبكه12در اين اسناد همچنين جزييات آاملي از ساختار و سرمايه گذاري 
 انتهاي پيام. دارد

  
ي   اش بـه دليـل جنايـات انجـام داده طـي سـه دهـه                  وي و اعالم محاآمه    حاميان صدام پس از دستگيري    

  . گذشته، در شهرهاي مختلف عراق دست به شورش زدند
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  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 
 مهـاجم عراقـي آـه     11به نقل از خبرگـزاري رويتـر، حـدود          ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

 62در شـهر سـامرا واقـع در    ) دوشـنبه (آمريكـايي حملـه آننـد، روز گذشـته     سعي داشتند بـه نيروهـاي      
  . ها آشته شدند مايلي شمال بغداد توسط آمريكايي

 مايلي غـرب بغـداد نيـز حـداقل يـك مـرد مـسلح عراقـي آـشته و يـك سـرباز                         32در شهر فلوجه واقع در      
  . آمريكايي زخمي شدند

  . هردار فلوجه حمله آردند و آن را به آتش آشيدندي شاهدان، صدها حامي صدام به دفتر ش به گفته
اند آه طي تيراندازي به طرف نيروهاي آمريكايي، يك سرباز زخمي شـد               منابع نظامي آمريكايي نيز گفته    

ي شـاهدان     بـه گفتـه   . گويي به اين تيراندازي يك عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي شدند              و در اثر پاسخ   
  . اند ه شدهسه عراقي در اين درگيري آشت

 آيلـومتري غـرب بغـداد رخ داد آـه طـي آن يـك سـرباز                  100هايي نيـز در شـهر رمـادي واقـع در              تيراندازي
  . آمريكايي زخمي شد و دو عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي شدند

 ساعت گذشـته نيروهـاي آمريكـايي در االنبـار     24ي مرآزي آمريكا روز گذشته اعالم آرد آه طي   فرمانده
در بغداد نيز يك وفـادار صـدام هنگـام          . اند   تن را زخمي آرده    16 غرب بغداد سه عراقي را آشته و         واقع در 

  . ي عظيميه شليك آرد آه تلفاتي در برنداشت تظاهرات به طرف دو پاسگاه پليس در منطقه
از زمان اعالم خبر دستگيري صدام مناطق سني نشين عراق شاهد حمالت و اعتراضات وفاداران صـدام                 

  . وده استب
  انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر25: روزنامه های تهران

  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه در صدر اخبار خود برای دومين روز، گزارش ها و عکس های مربوط به دستگيری 

شان داده اند که مردم از روزنامه های دوشنبه، و شماره های فوق صدام حسين را منعکس کرده و ن
  .العاده چند روزنامه درباره همين خبر استقبال بسيار کرده اند

 روزنامه خبرگزار ی جمهوری اسالمی اين سخن رييس جمهور بوش را در صدر اخبار خود آورده که ايران
  .يرندگفته است برای اعدام صدام عراقی ها بايد تصميم بگ

 بدان است که روزنامه های هوادار محافظه کاران در دو روز گذشته از زبان ايراناهميت خبر روزنامه 
چهره های مختلف سياسی و در مقاالت خود خواستار محاکمه صدام حسين در عراق می شوند و 

راری مخفی اعالم می کنند که آمريکا قصد دارد رييس جمهور دستگير شده را خود محاکمه کند که اس
  .بماند

سعيد رضوی فقيه در مقاله ای با عنوان گربه های کاغذی نوشته دستگيری صدام حسين برای همه و 
  .از جمله زمامداران عبرت برانگيزست

 آمده امروز تنها دوران ديکتاتورها نيست که پايان گرفته بلکه روزگار جنايت کردن و از ياس نودر مقاله 
ده صدام حسين نه که در ميان مردم خود بلکه در هيچ جای دنيا جائی مکافات رهيدن هم سپری ش

  .برای پنهان شدن نداشت
 در سرمقاله خود با عنوان بعد از ديکتاتور نوشته است ساختار سياسی عراق به گونه ای است ايران

ق وسايل ارتباط که هنوز هم می تواند ديکتاتور بپروراند و تنها آزادی احزاب و گردش آزاد اطالعات از طري
  .جمعی است که می تواند راه بازتوليد ديکتاتور را ببندد

 عراق می تواند به سرعتی بيش از کشورهای ايرانبه نوشته بابک بانصيری در سرمقاله روزنامه 
دموکراتيک به دموکراسی برسد ولی چنان که به اين الگو بی اعتنا بماند بايد منتظر آن باشد که روزی 

  .ه سقوط ديکتاتوری ديگر را جشن بگيردديگر دوبار
 که روز دوشنبه در عنوان بزرگ خود به اعتراض نوشته بود انگلستان با اعدام صدام مخالفت می کيهان

 سند همکاری آمريکا و صدام گزارش داده که روزنامه ای در آمريکا ۶١کند، در عنوان خبری دومين روز از 
  .افشا کرده است

 از واکنش مردم عراق و انعکاس کيهانبا اشاره به گزارش های متناقص روزنامه آفتاب يزد طنز نويس 
دستگيری صدام نوشته عجيب اين است که از نظر آن روزنامه نه مردم ايران خوش حالند و نه مردم 

  .عراق و از مردم کويت هم هنوز گزارشی به دست روزنامه فخيمه نرسيده است
با نقل بخش هائی از گزارش روز دوشنبه روزنامه های فتاب يزد آمحمدحسن روان بخش در ستون طنز 

درست مثل روزهای . محافظه کار نوشته شايد برخی انتظار نداشتند صدام به اين زودی دستگير شود
  !!جنگ که انتظار نداشتند ويت نام به اين زودی عراق شود

 سيما هم دنبال می شود، در تحليل روزنامه های هوادار جناج محافظه کار در ادامه خطی که در صدا و
ها و گزارش های خود به نزديکی صدام حسين و آمريکا، مشکوک بودن جريان دستگيری وی و نامعلوم 

  .بودن سرنوشت وی پرداخته اند
در سرمقاله خود با تاکيد بر اين که هم خبر دستگيری صدام را آمريکائی ها جمهوری اسالمی روزنامه 

م معاينات پزشگی شناسائی او و فيلمبرداری ها توسط آمريکائی ها صورت گرفت و منتشر کرده اند و ه
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هم قرار است محاکمه رهبر سابق عراق توسط آمريکا صورت پذيرد، نتيجه گرفته که ماجرای دستگيری 
  .صدام سئوال برانگيز و مشکوک است

ام را منعکس کرده و خبر  در گزارش های متعدد خود دستگيری و بازجوئی صدشرق و انتخاب، اعتماد
  .از همکاری های او با بازجوهای آمريکائی داده اند

 نظر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را با اهميت ديده که گفته است رسالت
صدام به سرنوشت همه ديکتاتورها گرفتار آمد و آمريکا و ديگر قدرتمندان هم به همين سرنوشت دچار 

  .خواهند آمد
با اشاره به نحوه دستگيری صدام حسين نوشته از صدها آفتاب يزد ن پور در مقاله ای در ناصر حس

هزار گارد جمهوری و فدائيان حزب بعث که هر صدای مخالفی را در عراق در گلو خفه می کردند و 
  .محافظان و موشک ها و سالح های شيميائی در زمان دستگيری ديکتاتور عراق خبری نبود

 با تاکيد بر اين که حتی دو محافظ شخصی او هم گريختند و از سالح کمری آفتاب يزده نويسنده مقال
خود صدام هم گلوله ای وقت دستگيری وی شليک نشد نوشته صدام را بايد به ميان همان مردمی برد 

  .که سال گذشته صد در صدشان در انتخابات به او رای دادند
آمده که در آن از مردم آفتاب يزدو ياس نو ر صدر اخبار بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی د

دعوت شده با شرکت در انتخابات آن چه را تاکنون از قبل جنبش اصالح طلبی به دست آورده اند حفظ 
  .کنند

 در بخشی از بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی آمده است هدف استراتژيک شرقبه نوشته 
اقداماتی . انتخابات و تسلط بر مجلس در غياب مردم به هر قيمت استجبهه ضد اصالحات پيروزی در 

برای نا اميد کردن و مأيوس ساختن مردم از نتيجه بخش بودن مشارکت خويش و در پی آن انزوا و به 
  .حاشيه رفتن مردم و تسلط بر مجلس با کسب آرای سازمان يافته

صف دادگاه نشان داده که عالوه بر شجاع در گزارشی با عنوان چهره های اصالح طلب در ياس نو 
پوريان، فاطمه حقيقت جو، و محمد دادفر که حکم های خود را از دادگاه دريافت کرده اند پرونده هائی 

برای محمدرضا خاتمی، احمد شيرزاد، بهروز افخمی ساخته شده که در روزهای آينده آنان را به دادگاه 
  .خواهد کشيد

رخوردهای قضائی با نمايندگان اصالح طلب را با توجه به نزديکی تاريخ بياس نو نويسنده گزارش 
  .انتخابات مجلس سئوال برانگيز دانسته است

 سرمقاله خود را به احتمال خودداری مهدی کروبی از شرکت در انتخابات آينده اختصاص داده و کيهان
با سکوت در برابر گفته های کروبی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و نوشته تندروهای جناح اصالح طلب 

  .نشان داده اند که از اين موضوع استقبال می کنند
 نوشته عده ای به پايان دوران رياست جمهوری خاتمی چشم کيهانمحمد مهاجری در پايان سرمقاله 

بازتر دوخته اند که او هم از عرصه کنار برود و به کروبی پيوندد و به اين ترتيب راه برای ترکتازی شان 
  .اما آنها نمی دانند که اگر تسامح و تساهلی هست، به حرمت اين بزرگواران است. شود

که در » زنان فردا«و » فرهنگ و سينما«و » ابرار ورزشی« مديران مسئول نشريات کيهانبه گزارش 
  به آينده موکولحريمدادگاه محاکمه می شدند همگی مجرم شناخته شدند اما بررسی اتهام نشريه 

  .شد
 از مجموع نشرياتی است که در قم و زير نظر مصباح يزدی منتشر می شود و گزارش حريمروزنامه 

  . های و تحليل های خشن و تند آن مشهور است
به اتهام » فرهنگ و سينما« در دادگاه مطبوعات به شکايت دادستان مدير ماهنامه کيهانبه نوشته 

ه ابزاری از تصوير زن در يکی از شماره های چاپ شده، اشاعه منکرات از طريق چاپ عکس و استفاد
عکس های چاپ شده غير تزيينی، دور از عوام فريبی و به صورت : محاکمه شد در حالی که متهم گفت

  . سياه و سفيد و در قطع های کوچک چاپ شده است
جايزه نوبل به شيرين در مقاله سردبير خود با عنوان گناهان مباح با اشاره به مراسم اهدای آفتاب يزد 

عبادی نوشته خودداری شيرين عبادی از رعايت حجاب باعث شد که خبررسانی درباره اين مراسم در 
رسانه ها ی داخلی به حداقل برد و روزنامه های مخالف سوژه مناسبی برای حمله به اصالح طلبانی 

  .به دست آوردند که اين انتخاب را تبريک گفته بودند
 با تاکيد بر اين که گناهانی وجود دارد که از نظر اسالم مهم تر از رعايت نکردن حجاب يزدآفتاب سردبير 

است نوشته امروز به ارزش های دينی و ملی و تاريخی چوب حراج زده اند و اين ارزش ها به بازيچه 
گروه های سياسی در ايران شده است ولی در همين حال عده ای بر سر حجاب داشتن يا نداشتن 

  .انم شيرين عبادی سروصدا می کنندخ
 

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25سه شنبه 

روزنامه هاي الشرق االوسط ، ) سه شنبه(عناوين مهم امروز : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر
  . الحيات ، القدس العربي و الزمان به اين شرح است

  القدس العربي *
  عراق پس از دستگيري صدام هنوزخطرناک است:  جرج بوش-
   عراقي در دو حمله جداگانه به مرکز پليس کشته شدند9 -
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  صدام محاکمه خواهد شد :  عبدالعزيزحکيم -
   پليس عراق تظاهرکنندگان طرفدار صدام را متفرق کرد -
 خواهيم صدام در عراق محاکمه ما نمي:  نوال ابراهيم الحسن خواهر صدام درگفتگو با القدس العربي -

  شود 
   رژيم صهيونيستي قصد دارد در محاکمه صدام رئيس جمهور مخلوع عراق شرکت کند-
  اسراييل مي خواهد درمحاکمه صدام شرکت کند:  شارون در واکنش به خبر دستگيري صدام -
  ند  کويتي زخمي شد5 يک فرد مسلح به اتوبوسي درکويت تيراندازي کرد که درنتيجه -
   سوريه به هرگونه حمله پاسخ خواهد داد-
  دستگيري صدام، آغاز جنگ ميان اسالم و غرب است :  روزنامه هاي صهيونيستي -
   با دستگيري صدام حزن واندوه بر شهرهاي تکريت ، فلوجه و موصل سايه افکند-
   صدام تنها خواستار گفتگو  با افسر آمريکايي شد -
  يان خود و شريکانش تقسيم مي کند  آمريکا غنائم عراق را م-
  الحيات *
 تلويزيون کويت از دستگيري عزت ابراهيم الدوري مرد شماره دو رژيم بعث عراق توسط نيروهاي -

  آمريکايي خبر داد 
   کارولوس و سفاح ليون دو وکيل فرانسوي خود را براي دفاع از صدام آماده مي کنند -
  ي و با نظارت ناظران بين المللي و شوراي امنيت برگزار شود  جرج بوش قول داد محاکمه صدام علن-
   شوراي حکومت انتقالي عراق امروز درباره انتقال قدرت به مردم عراق گفتگو مي کند-
   عراقي ها اميدوارند صدام در بهار سال آينده محاکمه شود -
 نيروهاي آمريکايي در عراق به حاکم آمريکايي عراق و ريکاردو سانچزفرمانده"  صدام در حضور پل برمر-

  اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق ناسازا گفت 
   با وجود دستگيري صدام هنوز حمالت، بازداشت ها ، ترور و تظاهرات ادامه دارد-
   طراح انفجارهاي اخير در استانبول تاکيد کرد که اسامه بن الدن دستور انجام حمالت را داده است -
  وز پيش به نيروهاي آمريکايي حمله کرده بود دستگير شد  يک کويتي که دو ر-
   کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا به دليل ابتال به سرطان پروستات تحت عمل جراحي قرار گرفت-

  الزمان * 
  با صدام همانند اسيرجنگي برخورد مي شود :  دونالد رامسفلد -
  حبت مي کنيمدرباره نحوه محاکمه صدام با عراقي ها ص:  بوش -
   رامسفلد وزيردفاع آمريکا از همکاري صدام با گروه هاي مختلف در عراق خبر داد-
   اطالعاتي درباره انتقال صدام به يکي از مراکز نظامي آمريکا در قطر بدست آمد-
   صدام خواستار گفتگو با نيروهاي آمريکايي که وي را دستگير کرده بودند، شد -
  د با صدام عيادت کند صليب سرخ انتظار دار-
  را بگيرد " تروريستها"سوريه بايد تالش کند جلوي :  پل برمر حاکم آمريکايي عراق -
   پليس عراقي در دوحمله جداگانه به مرکز پليس شهر العامريه و الحسينيه کشته شدند7 -
   يک هيات از اتحاديه عرب براي بررسي جزييات حقايق درباره صدام به بغداد مي رود -
   يک ژنرال آمريکايي نزديکان صدام را مورد بازجويي قرار داد تا مخفي گاه صدام را فاش کنند -
   پليس انگليسي براي آموزش نيروهاي امنيتي جديد عراق به اين کشور اعزام  مي شوند60 -
   پليس تظاهرکنندگان طرفدار صدام را در شهرهاي تکريت ، فلوجه  متفرق کردند -
  استار تالش جامعه بين الملل براي بازسازي عراق شد  ژاک شيراک خو-
   نيروهاي آمريکايي به فيلمبرداران اجازه دادند ازمخفي گاه صدام فيلم برداري کنند-

  الشرق االوسط* 
   کاخ ساخته بود سرانجام دريک النه عنکبوت  مخفي شده بود50که ) صدام حسين (  ديکتاتوري -
نيروهاي گارد رياست جمهوري عراق محل اختفاي صدام را به نيروهاي يکي از :   مسئوالن آمريکايي-

  آمريکايي اطالع  داد
  استراتژي خود را پس از دستگيري صدام  درعراق تغيير مي دهد)سيا(  سازمان جاسوسي آمريکا -
 دقيقه با صدام در مرکز نيروهاي آمريکايي 30 چهارتن ازاعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق مدت -
  ادت کردندعي
   ديکتاتور سابق عراق خواستار گفتگو با نيروهايي آمريکايي حمله کننده به منزلش شد-
   کردهاي عراقي مخفي گاه صدام را شناسايي کردند-
   صدها تظاهرکننده درشهرهاي تکريت و فلوجه عراق دستگيري صدام را محکوم کردند-
  پايکوبي کردند  مردم عراق با شنيدن خبر دستگيري ديکتاتور عراق -
 

  2003 دسامبر 16 –1382 آذر 25 سه شنبه -اخبار راديو آمريكا ارسالي به وسيله پست الكترونيكي 
 ماه پيش به وسيله نيروهای ائتالف در عراق ٧ ايرانی که ٤١رسانه های ايران گزارش می دهند 

گروهی از کسانی که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی .  دستگير شدند، به کشور بازگشته اند
آنها را زائر و امداد گر ناميد، بامداد سه شنبه در شهر مرزی شلمچه، در جنوب غربی ايران، وارد کشور 
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مقامات ائتالف . بنا به اين گزارش، ايرانی ها در زندانی در شهر ام القصر نگاهداری می شدند. شدند
  . هنوز در باره اين گزارش اظهار نظر نکرده اند

    
مات نظامی آمريکا در عراق گزارش می دهند که طرفداران صدام حسين رهبر سابق عراق در مقا

به گفته آنها ، سربازان آمريکا روز .  اعتراض به دستگيری او دست به خشونت های تازه ای زده اند
 شورشی را که سعی داشتند به يک واحد گشتی آمريکا در شهر سامره در شمال بغداد ١١دوشنبه 
روز سه شنبه در شهر تکريت، زادگاه صدام حسين، در انفجار بمبی که در کنار . ون بزنند کشتندشبيخ

شامگاه دوشنبه نيروهای آمريکا در .  خيابان کار گذاشته شده بود، سه سرباز آمريکائی مجروح شدند
ديد، علی رغم خشونت های ج.  عراقی را کشتند٤زدوخورد با معترضين در دو شهرک درغرب بغداد، 

ژنرال ريچارد مايرز رئيس ستاد ارتش آمريکا می گويد دستگيری صدام به مقاومت عراقی ها صدمه 
 نفر ديگر را ٧٧نيروهای ائتالف در حمله ای در مرکز عراق يک رهبر شورشی و دست کم .  خواهد زد

تام يک سخنگوی نظامی می گويد مظنون اصلی در حمله روز سه شنبه قيس ح. دستگير کرده اند
سربازان آمريکائی همچنين وسائل و . پنجمين نفر در فهرست به اصطالح هدف های بسيار پرارزش بود

  . مواد ساخت بمب در عمليات در شمال بغداد کشف کردند
  

به . چند ساعت پيش از آغاز سومين روز کار لويا جرگه، سه راکت به کابل پايتخت افغانستان برخورد کرد
لمللی صلح، راکت ها در نقطه ای دورتر از محل برگزاری لويا جرگه فرود آمد و گفته پاسداران بين ا

در اين ميان، هيات های شرکت کننده در لويا جرگه، روز سه شنبه بيشتر به مساله . تلفاتی ببار نيامد
 و مقامات افغان پيش بينی می کنند که هرچند کار لويا جرگه با. تشکيل کميته های گوناگون پرداختند

آنچه در حال .  کندی آغاز شد، اما قانون اساسی جديد ظرف حدود يک هفته به تصويب خواهد رسيد
حاضر مورد بحث قرار دارد اين است که نظام حکومتی افغانستان، پس از طالبان، پارلمانی خواهد بود يا 

ن اساسی موضوع عمده ديگر، نقش اسالم در قانو. يک رئيس جمهور قدرت را در دست خواهد داشت
  . جديد است

  
 ٤ تن از جمله ١٣ارتش فيليپين می گويد در جريان زدوخوردی با شورشيان مسلمان در جنوب کشور، 

هر دو طرف روز سه شنبه هشدار دادند نبرد جديد از سرگرفته شدن مذاکره برای . سرباز کشته شدند
کرات صلح قرار است ماه آينده با مذا.  ساله جدائی خواهانه را تهديد می کند٢۶پايان دادن به شورش 

به گفته مقامات نظامی، شامگاه دوشنبه، زمانی که شورشيان در جزيره .   ميانجيگری مالزی آغاز شود
 جدائی خواه عضو جبهه آزاديبخش ٩ سرباز و ٤ميندانائو به نيروهای دولتی حمله کردند، دست کم 

زان پس از آن که در مسجدی در نزديکی يک سخنگوی نظامی گفت سربا. اسالمی مورو کشته شدند
به نقل از يک سخنگوی شورشيان گفته می شود سربازان . شهر داتو پيانگ پناه گرفتند کشته شدند

  . هنگامی کشته شدند که شورشيان به تيراندازی از داخل مسجد پاسخ دادند
  

 رئيس جمهوری تحقيق می کنند،  نفر در ارتباط با ترور نافرجام پرويز مشرف،١٠در پاکستان بازجويان از 
اما می گويند تا کنون نتوانسته اند اطالعات قاطعی در مورد طراح اصلی انفجار بمب در پلی در راولپندی 

اين انفجار روز يکشنبه و لحظاتی پس از عبور اتومبيل های حامل مشرف و همراهان .   به دست آورند
 محل در زير پل کار ۵های بسيار پيشرفته ای که در وزير اطالعات پاکستان گفت بمب .  او روی داد

  . انفجار، بخشی از پل سيمانی را ويران کرد. گذاشته شده بود، قبال هرگز در پاکستان به کار نرفته بود
  

دبير کل سازمان ملل متحد می گويد وادار ساختن صدام حسين، ديکتاتور سابق عراق به پاسخگوئی 
کوفی عنان روز سه .  ت يابی به هدف آشتی ملی در عراق مهم استبه اعمال گذشته خود برای دس

شنبه در سخنانی در شورای امنيت در نيويورک گفت در محاکمه صدام بايد تمام معيارهای بين المللی 
او همچنين گفت اساسی است که حاکميت عراق به شکل يک دولت موقت که . مربوط رعايت شود

هوشيار زباری، وزير امور خارجه موقت .  بر بگيرد، باز گردانده شودتمام بخش های جامعه عراق را در
عراق نيز در شورای امنيت سخن گفت و يک جدول زمانی برای برگزاری انتخابات، انتقال حاکميت و 

  . تدوين و تصويب قانون اساسی جديد در سال آينده ارائه داد
  

.   قانونی به کشور زندانی بودند اخراج کرده است شهروند عراقی را که به جرم ورود غير٣٠٠لبنان حدود 
به گفته مقامات لبنان، آنها روز سه شنبه در زندانی در شمال شرقی بيروت سوار اتوبوس شدند و از 

بسياری ديگر از عراقی هائی که در دوره رژيم صدام حسين به .  طريق سوريه به بغداد خواهند رفت
  . و داوطلبانه به کشور خود باز گشته اندلبنان گريختند، از زمان سرنگونی ا

  
در پی . سفارت آمريکا در کويت هشدار امنيتی جديدی برای آمريکائيان ساکن آن کشور صادر کرده است

حمالت مسلحانه به خود روهای نظامی آمريکا در اوائل اين هفته، سفارت آمريکا روز سه شنبه در 
 در انظار عمومی ظاهر شوند و از مسافرت غير الزم به اطالعيه ای به آمريکائيان توصيه کرد کمتر

روز يکشنبه، مردان .  تاسيسات نظامی که نيروهای آمريکائی از آنها استفاده می کنند خودداری ورزند
مسلح در دست کم سه حادثه جداگانه به سوی پرسنل نظامی آمريکا آتش گشودند، و به گفته يک 
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مقامات کويت چهار نفر را به . ت شيشه های شکسته زخمی شدند سرباز در اثر اصاب٤سخنگو حداقل 
مقامات می گويند آنها همچنين به حمله مسلحانه . ظن دست داشتن در اين حمالت دستگير کرده اند

  . به يک اتوبوس حامل کارگران آسيائی و عرب در روز دوشنبه مظنون هستند
  

به گزارش منابع . کابل به قندهار را بار ديگر گشودرئيس دولت انتقالی افغانستان بزرگراه استراتژيک 
خبری، حامد کرزی روز دوشنبه پس از قيچی کردن نواری در نزديکی روستایُ َدرانی در جنوب پايتخت، 

زالمای خليل زاد، .   کيلومتری، برای احيای کشور حياتی است۵٠٠گفت بازگشائی بزرگراه تقريبا 
آنها در حقيقت روی راه :  وزيران، نمايندگان واليات و ديپلمات ها گفتسفير آمريکا در افغانستان در جمع

بزرگراه، که بيشتر هزينه آنرا دولت آمريکا تامين کرد، در ميانه حمالت . آينده افغانستان ايستاده اند
در جريان کار، بسياری از کارگران هدف آدم ربائی قرار گرفتند و . شورشيان طالبان ساخته شده است

 ساعت ١۶بهره برداری دوباره از بزرگراه، زمان مسافرت بين کابل و قندهار را از . ن نفر کشته شدندچندي
  .  ساعت کاهش خواهد داد۶به حدود 

  
وزارت امور خارجه آمريکا می گويد حال کالين پاول، وزير امور خارجه پس از عمل جراحی پروستات در روز 

 مقام وزارت امور خارجه، روز سه شنبه در مصاحبه ای به ريچارد آرميتج، قائم.  دوشنبه خوب است
 بامداد دوبار تلفنی با او تماس گرفت و در ٧شبکه خبری ان بی سی گفت آقای پاول پيش از ساعت 

  . وضعيت خوبی بسر می برد
  

فرانسه و آمريکا موافقت کرده اند برای کاهش بدهی های عظيم عراق به کشورهای ديگر همکاری 
ن توافق روز سه شنبه در پی ديداری بين جيمز بيکر، فرستاده ويژه آمريکا و ژاک شيراک، رئيس اي. کنند

آقای بيکر از کشورهای اروپائی که از عراق طلبکار هستند ديدن می کند، .  جمهوری فرانسه اعالم شد
ا زمان و شرايط  ميليارد دالر بدهی های عراق را ببخشند ي١٢٠با اين هدف که از آنها بخواهد بخشی از 

آقای بيکر می گويد او و آقای شيراک موافقت کردند در چارچوب مقررات .  باز پرداخت آنرا تغيير دهند
 کشور ١٩اين باشگاه ، گروهی مرکب از . باشگاه پاريس برای کاهش بار بدهی های عراق کار کنند

  .هسپار آلمان، ايتاليا و روسيه بشودآقای بيکر قرار است از پاريس ر. عمده وام دهنده را در بر می گيرد
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