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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران پروتکل الحاقی را امضا کرد
  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27پنج شنبه  -بي بي سي 

اين سند به بازرسان تسليحاتی . رش سالح های اتمی را امضا کردايران پروتکل الحاقی پيمان منع گست
آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه می دهد به طور سرزده از تاسيسات هسته ای اين کشور ديدن 

  .کنند
اين پروتکل توسط محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، و علی اکبر صالحی، نماينده 

 دسامبر، در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين به 18اين آژانس، روز پنجشنبه، فعلی ايران در 
  .امضا رسيد

آقای البرادعی از امضای اين سند توسط ايران استقبال کرد و گفت پروتکل الحاقی به آژانس بين المللی 
  .انرژی اتمی قدرت الزم برای تائيد برنامه های هسته ای ايران را می دهد

اضافه کرد که با به اجرا درآمدن اين پروتکل، اميدوار است بتواند به جامعه بين المللی اطمينان دهد او 
  .که برنامه های هسته ای ايران فقط اهداف صلح آميز را دنبال می کند

آقای صالحی پس از امضای پروتکل گفته است که اين لحظه ای تاريخی است و ايران با اين گام مهم 
  .است که در مورد تعهدات خود در جهت افزايش اعتماد بين المللی شفاف عمل می کندنشان داده 

گزارشگر بی بی سی در تهران می گويد با اين که امضای پروتکل اقدامی تشريفاتی محسوب می 
شود، اما جنبه نمادين و قانونی آن قابل مالحظه و نشان دهنده همکاری بيشتر ايران با آژانس بين 

  .رژی اتمی استالمللی ان
او می گويد در عمل، امضای اين پروتکل تفاوت فوری ايجاد نخواهد کرد و مدتی طول خواهد کشيد تا 

  .دولت ايران آن را تصويب کند و رسما به اجرا درآورد
دولت آمريکا، که بيش از ديگر کشورها ايران را به توليد سالح های تخريب جمعی متهم کرده است، 

روتکل الحاقی اولين قدم به سوی رفع نگرانی ها در مورد فعاليتهای هسته ای ايران می گويد امضای پ
  .است

  .ايران همواره گفته است که برنامه های هسته ای اين کشور دارای اهداف صلح آميز است
  

  زرقاوي در ايران مخفي شده است
ي دستگيري او صرفا يك جايزه برا: ان.ان.مايك بچر گزارشگر سي... «:25/9/82ان.ان.تلويزيون سي

ميليون دالر 5براي او . پنجم چيزي است آه براي دستگيري صدام حسين پيشنهاد داده شده است
تحليلگران خاورميانه مي . ميليون دالر تعيين شده بود25تعيين شده در حالي آه براي  صدام حسين 

محيط اطراف و ,   نظامي در عراقابو موساب زرقاوي بعنوان خطرناآترين تروريستي آه عملياتهاي, گويند
اعتقاد ... زرقاوي آه داراي مليت اردني مي باشد. در حال ظهور است, شايد جهان را انجام مي دهد

سرويس هاي اطالعاتي آمريكايي . مي رود آه او بمبگذاري انتحاري در استانبول را هدايت آرده  است
. ان.سي... جايي آه پنهان شده است, ت مي آنداو حمالت خودش را از ايران هداي, و عربي مي گويند

چند صد ,  بعد از حمله آمريكا به عراق, از منابع اطالعاتي ضد تروريستي ائتالف دريافت آرده است. ان
بر طبق منابع مشابه پس از . تن از نفرات انصاراالسالم از پايگاه خود در شمال عراق به ايران گريختند

اما اينبار در منطقه جنوبي تر در .  رزمندگان انصار به عراق را سازمان دادزرقاوي بازگشت,  خاتمه جنگ
جايي آه انصار مسئوليت برخي از حمالت  و نيروگيري را به عهده , حوالي بغداد, آنار مرز ايران و عراق

ميليون دالري آه براي سر او تعيين شده است و عليرغم فشار قابل توجه 5عليرغم جايزه ...دارد
گفته مي شود زرقاوي در ايران پنهان شده , ماتيك غربي و عربي روي ايران براي تحويل دادن اوديپل
ايران مي گويد صدها تن از اعضاي القاعده را به خاطر فعاليت در خاك آشورش دستگير آرده . است
نمي , رداما نام رهبر انصار ابو موساب زرقاوي هنوز در ليست آساني آه ايران تحت بازداشت دا, است
 .»باشد

  
  بازتاب امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران  
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چندين ماه پس از مشاجرات جمهوري اسالمي و آژانس بين المللي انرژي اتمي، دولت ايران در پي 

ترش سالحهاي فشارهاي بين المللي اعالم آرد آه امروز پنجشنبه، پروتكل الحاقي قرارداد منع گس
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هسته اي را آه به بازرسان آژانس امكان انجام بازرسيهاي از پيش اعالم نشده در آشور را مي دهد، 
  .  امضا خواهد آرد

به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا به نقل ازپايگاه اينترنتي دو ويچه وله آلمان، اين پايگاه امروز در تحليل 
قرار است آه پروتكل مزبور : ز سوي جمهوري اسالمي نوشتخود تحت عنوان امضاي پروتكل الحاقي ا

 به وقت اروپاي مرآزي در مرآز آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين به امضا 15امروز پنجشنبه ساعت 
  .رسد

جامعه بين الملل مدتهاست آه خواستار امضاي اين پروتكل از سوي ايران : در اين تحليل آمده است
سالمي ايران نيز از همان آغاز اقدامات اياالت متحده در مورد تالش ايران براي شده و دولت جمهوري ا

  .ساخت سالحهاي اتمي را بي اساس خوانده است
ديگر گزارشهاي رسيده حاآي از آن است آه دولت آمريكا امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران را گامي 

خت سالحهاي هسته اي نمي داند و از دولت آافي براي رفع ابهامات و اقدامات در مورد توسعه و سا
  .جمهوري اسالمي خواسته آه در اين راستا گامهاي تازه اي بردارد

ما بدون شك از امضاي پروتكل : ريچارد باوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز دراينباره گفته است
 يك قدم براي حل مشكالت الحاقي از سوي ايران استقبال مي آنيم اما امضاي پروتكل مزبور تنها

  .موجود پيرامون برنامه اتمي ايران است
وي ادامه داد آه دولت ايران براي متقاعد آردن واشنگتن بايد برنامه هاي مربوط به غني سازي اورانيوم 

  .را متوقف آرده و با تمامي بازرسيهاي ماموران آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقت آند
  پايان پيام

 
  آننده است    آامل سوخت اتمي نگران  تالشهاي ايران براي انجام تمام مراحل چرخه:فيشريوشكا 
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وزير امور خارجه آلمان آه در يك آنفـرانس امنيتـي در اسـراييل سـخنراني مـي آـرد، بـا ابـراز نگرانـي از                           

ما از همـان ابتـدا آـامال بـراي         : هسته اي ايران گفت   مسايل تسليحاتي خاورميانه در صورت تغيير برنامه        
  .طرف هاي ايراني روشن ساختيم آه غرب تحت هيچ شرايطي چنين تحولي را نمي پذيرد

دستيابي خاورميانـه بـه     : به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا به نقل از صداي آمريكا، يوشكا فيشر، افزود            
قه تسليحاتي در اين منطقه نه فقط براي اسراييل بلكه          توانايي هاي هسته اي و نهايتا شروع يك مساب        

  .براي خاورميانه و در واقع براي اروپا يك آابوس است
  .ايران بايد از خواست بين المللي براي انجام بازرسي هاي بيشتر از ايران تبعيت آند: وي در پايان گفت

  پايان پيام

  
  تهران چگونه سبقت گرفت

  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27 پنج شنبه -شرق : اده افتخاري  ترجمه آز-آسيا تايمز: منبع
، در زمينه )IAEA(از ابتدا، تصميم ايران در خصوص موافقت با بيانيه اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي 

تهران پذيرفت عمليات غني . برنامه هاي اتمي، تالشي در راه سبقت گرفتن سياسي از واشنگتن بود
تعليق در آورد و با بازرسان بين المللي براي بازرسي از تاسيسات اتمي، همكاري  سازي را به حال 

. واشنگتن تالش آرد تا از طريق آژانس انرژي اتمي، ايران را به نقض قوانين ان پي تي متهم آند. آند
واشنگتن نگران است آه دانش اتمي روبه رشد ايران و تاسيسات اتمي موجود در اين آشور، امكان 

سناريويي آه به افزايش قدرت ايران در خاورميانه و . تيابي ايرانيان را به سالح اتمي فراهم آنددس
ولي آخرين . آمريكا تالش مي آرد تا به اهداف خود دست يابد.آسياي مرآزي منجر خواهد شد

مه درخواست هايي آه از سوي آژانس انرژي اتمي مطرح شد ضعيف تر از آن بود آه بتوانند روي برنا
حسن روحاني، دبير شوراي .ايران با اين درخواست ها موافقت آرد. هاي اتمي ايران اثرگذار باشند
توقف عمليات غني سازي توسط ايران، امري است آه مي تواند يك روز «: امنيت ملي ايران گفته است
قه هاي تفاوت ديدگاه ها و سلي».اين موضوع به ما بستگي دارد. يا يك سال تداوم داشته باشد

سياسي اروپا و آمريكا بيانگر اين نكته است آه چرا آژانس انرژي اتمي درخواست هايي در اين سطح را 
عالوه بر آن اروپا بزرگ ترين . برخالف آمريكا، اروپا ايران را يك عامل تهديد قلمداد نمي آند. مطرح آرد

مخصوصًا بريتانيا، . ن آشور داردشريك تجاري ايران است و روابط اقتصادي و ديپلماتيك مهمي با اي
فرانسه و آلمان در اين راه بيشتر تالش مي آنند و حتي وزراي خارجه خود را به ايران فرستادند، تا ايران 

سياستگذاران واشنگتن از سياست هاي اروپا در قبال .را به همكاري با آژانس انرژي اتمي تشويق آنند
ران قول دادند آه در صورت همكاري ايران با آژانس انرژي اتمي، اروپاييان به اي. ايران متعجب شده اند

چنين تعهدي به ايران امكان مي دهد تا از اين . تكنولوژي اتمي مورد نياز اين آشور را فراهم مي  آنند
نيكال شينگاريف؛ سخنگوي معاون انرژي اتمي روسيه . پس آشكارا تكنولوژي اتمي خود را خريداري آند

درخواست هاي آژانس انرژي اتمي شانس خوبي براي «: او گفت. مشابهي به ايران دادنيز پيشنهاد 
روسيه از سياست  تندروهاي آمريكا ».ادامه همكاري هاي روسيه و ايران در زمينه تكنولوژي اتمي است

با وجود مخالفت آمريكا، روسيه در حال ساخت راآتور اتمي بوشهر، در . عليه ايران حمايت نمي آند
: همچنين مسكو تامين آننده قسمتي از تجهيزات نظامي تهران است، مانند. وب غربي ايران استجن

مسكو اخيرًا اعالم آرده است . ٧٢- و تانك تي٢۴-يو. ، بمب افكن هاي اس٢٩-جنگنده هاي هوايي ميگ
اخيرًا  در » ايگور ايوانف«وزير خارجه روسيه .قصد دارد راآتور و تاسيسات اتمي بيشتري در ايران بسازد
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در . من هيچ زمينه اي براي اعمال مجازات عليه ايران نمي بينم«: گفت» ان.ان.سي«گفت و گويي با 
مجموع اگر ايران با آژانس انرژي اتمي همكاري آند، جامعه جهاني با توجه به توافق نامه هاي بين 

عالوه بر اين » .آمك آندالمللي مجاز خواهد بود به گسترش برنامه هاي اتمي صلح جويانه ايران 
اگر واشنگتن در اهداف خود موفق شود آن . روسيه نمي خواهد به تضعيف ايران توسط آمريكا آمك آند

از سوي ديگر .گاه خطر بزرگي روسيه را آه در مرزهاي جنوبي با ايران مشترك است، تهديد مي آند
دستاوردي آه . اي خزر افزايش دهدواشنگتن خواهد توانست نفوذ خود را در منابع نفتي و گازي دري

پس مي توان درك آرد آه چرا . روسيه، بيم آن را دارد و نمي خواهد آمريكا در آن دخالتي داشته باشد
آشورهاي اروپايي و حتي روسيه، توافق اخير ايران را آه تنها به اعمال محدوديت  در برنامه هاي اتمي 

. واشنگتن تالش مي آند تا توازن قدرت خاورميانه را حفظ آند.ايران منجر مي شود با آغوش باز پذيرفتند
در صورتي آه ايران به يك قدرت اتمي تبديل شود، قدرت نفوذ سياست  خارجي اين آشور تا حد قابل 

سالح هاي اتمي در ترآيب با نيروي نظامي، قدرت دفاعي آشور را باال . مالحظه اي افزايش مي يابد
ايران درخواست آرده است آه .ديگر را براي مقابله با ايران آاهش مي دهدبرده و توانايي آشورهاي 

روندي آه براي توليد انرژي . بتواند غني سازي اورانيوم را به قصد تامين سوخت راآتور اتمي دنبال آند
  .اتمي ضروري است

  
اين دليل آه ايران به .البته اورانيوم غني شده ماده اي است آه مي تواند در تسليحات اتمي به آار رود

يك حق قانوني براي در اختيار گرفتن چرخه سوخت اتمي خود دارد، آمريكا تالش مي آند تا ايران را 
چنين . مجبور آند به جاي غني سازي اورانيوم در داخل آشور، اورانيوم غني شده را از خارج وارد آند

در بيانيه تنظيم شده توسط .  مي آوردروندي درصد تهديد برنامه هاي اتمي ايران را تا حدودي پايين
اآنون تنها راه قانوني براي جلوگيري از غني سازي اورانيوم . اروپاييان چنين نكته اي ذآر نشده بود

توسط ايران، اثبات تهديدآميز بودن آن است بدين صورت آه ثابت شود، ايران از عمليات غني سازي 
پيدا آردن . آند نه توليد انرژي و اهداف صلح جويانهبراي توليد مواد تسليحات اتمي استفاده مي 

مدرآي آه ثابت آند آشوري در حال گسترش تسليحات اتمي است همواره با دشواري روبه رو بوده 
.  آغاز آرد١٩۵٢به عنوان مثال، اسرائيل برنامه هاي پنهاني ساخت سالح اتمي خود را از سال . است

 ديدار آردند، نمي ١٩۶٠اسرائيل در سال » ديمونا«اآتور اتمي وقتي آه بازرسان سالح آمريكا، از ر
توانستند اعالم آنند آه اسرائيل به صورت پنهاني اقدام به ساخت سالح هاي اتمي آرده است، 

اعضاي فدراسيون دانشمندان آمريكا مي گويند مهندسان اسرائيلي به منظور پنهان آردن برنامه هاي 
با توجه .بودند آه شناسايي محل دقيق تاسيسات اتمي را مختل مي آرداتمي، تجهيزاتي تعبيه آرده 

اگر بازرسان . به اين مثال، تفاهم نامه بين اروپا و ايران تنها برنامه هاي اتمي ايران را به تاخير مي اندازد
مل آه چنين چيزي محت_ موفق نشوند مدرآي دال بر تهديدآميز بودن برنامه هاي اتمي ايران ارائه آنند 

ايران با سالح اتمي، توانايي .پس ايران اجازه خواهد داشت به غني سازي اورانيوم ادامه دهد_ است 
واشنگتن را در حفظ توازن خاورميانه تهديد خواهد آرد و باعث آاهش قدرت سياسي و نظامي آمريكا در 

 اسرائيل امتياز در حال حاضر. منطقه مي شود و خطري جدي عليه توانايي هاي اسرائيل خواهد بود
بنابراين . انحصاري انرژي اتمي را در خاورميانه دارد و به ساخت سالح هاي اتمي ادامه مي دهد

ابتدا درافغانستان . تهران شاهد گسترش نفوذ آمريكا در منطقه است.اسرائيل از آمريكا حمايت مي آند
. ي اتمي اش در آينده نگران استپس مي توان درك آرد آه چرا ايران در مورد برنامه ها. و بعد عراق

ما معتقديم متوقف آردن غني سازي اورانيوم به طور آامل غيرقابل «: چندي پيش حسن روحاني گفت
بنابراين تا زماني آه اروپا و ديگر ».قبول است و فكر نمي آنيم آه آسي با اين آار موافق باشد

وهاي آمريكا عليه ايران حمايت نكنند، ايران آشورهايي مانند روسيه آه در منطقه نفوذ دارند، از تندر
  .خواهد توانست از سياستمداران دولت بوش سبقت بگيرد و برنامه هاي اتمي خود را دنبال آند

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  واآنش نماينده ديده بان حقوق بشر به سخنان خانم شيرين عبادي در مراسم اهداي جايزه صلح نوبل

  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27به پنج شن
الهه هيكس شريف پور آه سالها نمايندگي ديده بان حقوق بشر، سازمان ): راديو فردا(ژان خاآزاد 

جهاني مستقر در نيويورك در مسائل ايران را بر عهده داشت، در شماره امروز لس آنجلس تايمز، 
صلح نوبل امسال و نقض حقوق بشر در گزارشي تحليلي دارد درباره شيرين عبادي، برنده جايزه 

  : جمشيد زند از راديو فردا و نگاهي به همين نوشته خانم هيكس. جمهوري اسالمي
سه سال پيش وقتي محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي ايران در ): راديو فردا(جمشيد زند 

در مجمع عمومي سازمان ملل، از اسالم به عنوان دين صلح نام برد، بسياري پنداشتند سخنراني خود 
سخنان . آه اين رهبر آينده نگر و اصالح طلب، روابط شكننده ايران با ديگر ملل جهان را ترميم خواهد آرد

مل خواهند او اين توهم را بوجود آورد آه جهان اسالم و غرب در عصر جديد، يكديگر را بهتر درك و تح
او از گفتگوي تمدنها و تاريخ چندهزار ساله ايران سخن گفت، ولي از بيان اين واقعيت آه در تاريخ . آرد

  . معاصر ايران به اين ايده آلها عمل نشده است، خودداري آرد
گفتگوي تمدنها با حادثه يازده سپتامبر به فراموشي سپرده . از آن زمان تا آنون وضعيت بدتر شده است

. شد و رئيس جمهوري آمريكا چند ماه پس از آن، ايران را يكي از سه آشور محور شرارت اعالم آرد
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 با توجه به قطبي تر شدن روابط بين جهان اسالم و غرب، شيرين عبادي، 2003داوران صلح نوبل سال 
 اسالمي سخن زير او از. يك وآيل مدافع حقوق بشر را به عنوان برنده جايزه صلح نوبل انتخاب آردند

قدرت نمادين اين انتخاب . مي گويد آه اين دين و حقوق بشر را در هماهنگي و توازن با يكديگر مي بيند
را نمي توان انكار آرد، چه مبارزه زنان و مردان شجاع در جوامع اسالمي خاورميانه و آسيا براي احقاق 

  . حقوق بشر، امر با ارزشي است
 برخواسته از جامعه اي است آه نيروهاي راديكال اسالم سياسي و ايراني بودن شيرين عبادي آه

شيرين .  قدرت را در دست گرفتند، اهميت اين جايزه را دوچندان مي آند1979مدرن با انقالب سال 
عبادي در نقش يك زن، سمبل آزاديخواهي و اميد نيمي از افراد بي چهره در جوامع مسلمان است آه 

بدين جهت شايد سخنراني شيرين عبادي، در مراسم . سته پايمال شده استدر آنها حقوق زنان پيو
دريافت جايزه صلح نوبل تعجب برانگيز نيست، اما در نظر عده اي، اين سخنان، فرصت از دست رفته اي 

  . است آه مي شد، سايه خفقان و فشار را از چهره ايران برداشت
 طرف خيلي از مقامات جمهوري اسالمي هم قرائت سخنراني خانم عبادي با آن محتوا مي توانست از

او گرچه از ارزشهاي حقوق بشر سخن مي گفت، اما تنها به نمونه هاي پايمال شدن حقوق . شود
زندانيان مظنون به عضويت و همدستي با طالبان و القاعده در گوانتانامو اشاره آرد، زنداني آه ارتش 

گان سخنان خانم عبادي نمي دانستند آه او به عنوان نماينده شنوند. آمريكا آنترل آن را در دست دارد
جنبش حقوق بشر در آشوري صحبت مي آند آه دو دهه پيش هزاران نفر به حكم محافل سياسي و 

نامنصفانه به جوخه اعدام سپرده شدند، بازداشتهاي خودسرانه به امري عادي تبديل شده است و 
  . نين شرعي رسميت يافته استشكنجه و آزار مردم با استناد به قوا

 و تابستان امسال و ناپديد شدن 1999در اين سخنراني اشاره اي به تظاهرات دانشجويان در سال 
به زنداني شدن سيامك پورزند، همسر مهرانگيز آار، همكار خانم عبادي . شماري از آنان نشده است

اتهام باورهاي مذهبيشان نيز نامي برده نيز اشاره اي نمي شود و از زنداني شدن يهوديان ايراني به 
سخنان خانم عبادي، بيشتر بيان دست آوردهاي جنبش حقوق بشر ايران و جهان اسالم . نمي شود

اينكه همانند خانم عبادي و داوران جايزه صلح نوبل اعالم آنيم . بود و نقد وضعيت حقوق بشر در ايران
  . ه اصلي را حذف مي آنداسالم با حقوق بشر همخوان و سازگار است، نكت

. البته آه اسالم و حقوق بشر سازگارند، به شرطي آه مسلمانان همسازي ميان اين دو را برگزينند
مشكل آنجا است آه حكومت ايران از اسالم به عنوان ابزاري براي مشروعيت بخشيدن به قدرت مطلقه 

اگر قرار . ام دارند، استفاده مي آندو استبدادي خود و بي اعتبار ساختن منتقديني آه جرات عرض اند
است حقوق بشر و دموآراسي در جهان اسالم و ايران به سوي شكوفايي و پيشرفت گام بردارد، اين 

رهبران اصالح طلب هستند آه بايد در مجامع بين المللي و در هرآجا آه هستند، اين مسائل را روشن 
  . جمهور و چه وآالي مدافع حقوق بشرو شفاف بيان آنند، چه آقاي خاتمي به عنوان رئيس

 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  بازداشت چهل تن در خانه سفير ساحل عاج در تهران توسط ماموران انتظامي جمهوري اسالمي
  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27پنج شنبه 
ماموران انتظامي به دستور قاضي سعيد ، خبرگزاري فرانسه، AFBبه گزارش ): راديو فردا(ژان خاآزاد 

چهل . مرتضوي، دادستان تهران، وارد منزل مسكوني سفير آشور آفريقاي ساحل عاج در تهران شدند
خبرگزاري فرانسه توضيح مي . تن و از جمله خدمتكار او را آه يك زن جوان ايراني بود بازداشت آردند

رياست او بر دادگاه ويژه مطبوعات، تعداد دهد قاضي سعيد مرتضوي همان آسي است آه هنگام 
زيادي از روزنامه هاي اصالح طلب در ايران تعطيل شدند و تعداد زيادي روزنامه نگار ايراني نيز روانه 

  . زندانهاي جمهوري اسالمي شدند
حمله نيروهاي : خبرگزاري فرانسه به نقل از سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسالمي اضافه مي آند

 به منزل مسكوني سفير ساحل عاج در تهران، نتيجه شش ماه تحقيق و بررسي هاي انتظامي
به گفته اين سخنگو، منزل مسكوني . ماموران قوه قضاييه و فرستادن عوامل نفوذي به آن محل است

سفير ساحل عاج، محل فساد بوده است، زيرا در ميهماني ها آه در منزل او صورت گرفته است، زنان و 
 هم جدا نبودند و عواملي پشت اين ميهماني ها بوده اند آه آنها نيز شناسايي و بازداشت مردان از

سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسالمي ايران در گفتگو با . شده اند آه در دادگاه محاآمه خواهند شد
ه او خبرگزاري فرانسه تاآيد آرده است سفارت ساحل عاج در تهران، النه فسادي بوده است آه به گفت

زنان و مردان در آنار هم در ميهماني ها شرآت مي آردند، نوشابه هاي الكلي مي نوشيدند و باز هم 
او اضافه مي آند زماني آه . به گفته سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسالمي به فحشا مي پرداختند

ران هستند، مطلع شديم دختران و زنان ايراني در حال رفت و آمد به منزل سفير ساحل عاج در ته
ماموران انتظامي به محل مسكوني اين سفير حمله آردند و چهل تن از افراد خاطي حاضر را بازداشت 

  . آردند آه در حال بازجويي از آنها هستيم
اين اتهامها به : خبرگزاري فرانسه در پايان به نقل از برخي از ديپلماتهاي خارجي در تهران مي نويسد

 باز مي گردد آه سفير ساحل عاج در تهران، روز ملي آشورش را جشن شانزدهم مردادماه گذشته
نحوه حمله به منزل مسكوني سفير ساحل عاج، توضيح داده نشده است، زيرا بر اساس . گرفته بود
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قوانين بين المللي، سفارت هر آشور و محل مسكوني سفير آن آشور، جزء خاك آن آشور محسوب 
  .ر اين مصونيت سياسي تاآيد بسيار دارندمي شود و قوانين بين المللي ب

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

هاي رسمي مجلس اعالي  يكي ديگر از مقام) پنجشبنه(گزارش شده است، وفاداران صدام امروز 
  .است، آشتند انقالب اسالمي عراق را آه بزرگترين جنبش سياسي مسلمانان شيعه عراقي 

  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27پنج شنبه 
ي مجلس اعالي انقالب  به نقل از خبرگزاري رويتر، نماينده) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

عبدالعزيز  اسالمي عراق اعالم آرد، به دنبال تهديدات وفاداران صدام، مهند الحكيم، از بستگان سيد
 انتقالي و از مقامات رسمي اين مجلس در نزديكي منزلش در يي شوراي حكومت حكيم، رييس دوره
  .بغداد آشته شد

آنها پشت . وي بارها از سوي مقامات رژيم صدام تهديد به مرگ شده بود: اين مقام رسمي اعالم آرد
  . اين جنايت قرار دارند

 رسمي حزب در عملياتي جداگانه مردم نجف علي الظالمي، يكي از مقامات: اين مقام رسمي افزود
  .بعث صدام را به قتل رساندند

ي عراق پس از جنگ خليج فارس در سال  اين فرد متهم شده آه جنايات بسياري را عليه مردم شيعه
 انتهاي پيام.  انجام داده است1991

 
   قاضی و کارشناس حقوقی برای محاکمه اعضای رژيم سابق صدام حسين آماده می شوند١٠٠حدود 

  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27نج شنبه پ -راديو آمريكا 
 قاضی و وکيـل مـدافع عراقـی را بـرای محاکمـه              ١٠٠ائتالف تحت رهبری آمريکا در عراق می گويد حدود          
  . اعضای رژيم سابق صدام حسين آموزش داده است

 تشکيالت موقت ائتالف روز پنجشنبه گفت يک سمينار دو هفته ای را برای آماده ساختن قضات و وکالی     
عراقی برای رسيدگی به پرونده های متهمين به ارتکاب جنايت های جنگی و جنايـت عليـه بـشريت بـه                   

  . پايان رسانده است
انتظار می رود قضات و وکالی مدافع در دادگاه ويژه ای کـه شـورای حکـومتی عـراق تـشکيل مـی دهـد                         

دادگـاهی در عـراق روبـرو شـود،     امکان دارد اين دادگاه صدام حسين را نيز در صورتی که با       . خدمت کنند 
   .محاکمه کند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر27پنجشنبه : روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27پنج شنبه  -بي بي سي 
 که روزنامه های آخر هفته تهران که دو روز تعطيل در پيش دارند، رد صالحيت دو هزار نفر معتمدی را

وزارت کشور برای نظارت بر انتخابات آينده به شورای نگهبان معرفی کرده بود، و اخبار و گزارش هائی 
  .درباره انتخابات را با اهميت ترين خبرها دانسته اند

روزنامه های هوادار اصالحات از زبان وزير کشور نوشته اند، رد صالحيت معتمدان محلی توسط شورای 
ورت گرفته و به همين جهت دولت در حفظ سالمت انتخابات مشغول مذاکره با نگهبان بدون دليل ص
  .شورای نگهبان است

دبير شورای نگهبان دو روز پيش در نامه ای با فرم انتخاباتی وزارت کشور مخالفت کرده و نوشته بود که 
  .در آن شرط وفاداری به واليت فقيه برای نامزدهای نمايندگی مجلس حذف شده است

 وزير کشور چنين انتقادی را ناوارد تشخيص داده و گفته چنين چيزی واقعيت ايراننوشته روزنامه به 
  .ندارد

 از زبان رييس جمهور خاتمی نوشته از حقوق تک تک کسانی که صالحيتشان توسط شورای ياس نو
  .نگهبان رد شود دفاع می کنم

 مختلف قزوين در اجتماعاتی شرکت  در سخنان رهبر جمهوری اسالمی که در نقاطجمهوری اسالمی
کرده و از مردم خواسته در انتخابات آينده شرکت کنند، اين جمله را با اهميت يافته که گفته است 

  .صالحيت نامزدهای نمايندگی مجلس بايد احراز شود
 بخشی از سخنرانی رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرده که خواستار آن شده است که ياس نو

دانائی و تقوای سياسی داشته باشند و به دنبال آن اضافه کرده است مقصود اين نيست که نمايندگان 
از فردا تفتيش عقايد راه بيندازند البته اگر کسی به مخالفت با مبانی ارزشی تظاهر کند حق ندارد به 

  .مجلس برود
گهبان اجازه داده اين گفته ها از آن رو اهميت دارد که قانون اساسی جمهوری اسالمی به شورای ن

در حالی که شورای نگهبان از سه دوره پيش . است که رد صالحيت نامزدهای انتخابات را بررسی کند
بررسی صالحيت نامزدها را آغاز کرده است که باعث شده در هر دوره انتخابات، اختالفاتی بين نامزدها 

  .و شورای نگهبان رخ دهد
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ف راديو و تلويزيون، روزنامه های هوادار اصالحات توجه چندانی  درسرمقاله خود از اين که برخالکيهان
به اخبار مربوط به سفر آيت اهللا خامنه ای به قزوين نشان نمی دهند، انتقاد کرده و با اشاره به عکس 

هائی که در دور گذشته در صفحه اول روزنامه ها چاپ شده بود، نوشته واقعه ای که همچون زلزله، دل 
 از ساکنان اين استان و ميليون ها شاهد تلويزيونی آن در ايران را زير و رو کرد آيا به اندازه صدها هزار تن

  .پرتره چند ستونی عضو مستعفی شرکت پتروپارس و يا وزير نفت دولت انتقالی عراق اهميت نداشت
 خامنه  در تفسير علت سکوت روزنامه های اصالح طلب در مورد سفر آيت اهللاکيهاننويسنده سرمقاله 

 نفر ١٢٧ای به قزوين نوشته است، در حرکات مردان و زنان قزوينی و زنجانی، پاسخ نامه گستاخانه آن 
ديده می شود و تيرهای خشم و غضب ملتی که به دل های بيمار مزدوران ويا مرعوب شدگان آمريکا در 

  . داخل کشور حواله می گرديد
و نتيجه گيری از اين حادثه در روزنامه های تهران ادامه چهار روز پس از دستگيری صدام حسين تحليل 

  .دارد
 سرنوشت ديکتاتور سابق عراق را با هيتلر، موسولينی، شرقعمادالدين باقی در مقاله ای در 

ميالسويچ و ديکتاتورهای ديگر مقايسه کرده و نوشته آن چه اهميت دارد پايان دادن به روندی است که 
  .ی شوددر آن ديکتاتور توليد م

به نوشته اين نويسنده اصالح طلب، ساختار دموکراتيک و التزام به حقوق بشر می تواند مهارکننده 
کشش انسان ها به قطب بی نهايت منفی باشد و بروز فجايعی را که توسط صاحبان قدرت رخ می 

  . دهند، باز دارد
ر مالزی و نلسون ماندال رييس  تفاوت ماهاتير محمد نخست وزيياس نومحمد شهرابی در مقاله ای در 

جمهور آفريقای جنوبی را با صدام در آن ديده که آن ها با آرای مردم روی کار آمدند، با حمايت آن ها 
  .ماندند و با احترام قدرت را به منتخب ديگری واگذار کردند

کل سازمان ملل  به نقد نامه رييس قوه قضاييه ايران به دبير ياس نوسعيد فقيه رضوی در مقاله ای در
  . پرداخته که در آن تقاضای محاکمه صدام حسين مطرح شده بود

 خود با اشاره به اين که چندی قبل در ايران دانشجويان دانشگاه ها به جرم نامه ياس نونويسنده 
نوشتن به همين مقام دستگير شدند به بخشی از نامه هاشمی شاهرودی به کوفی عنان پرداخته 

  . درد و رنج زنان و فرزندان زندانيان زندان های صدام حسين نوشته بوداست که در آن از
رضوی نوشته زنان و فرزندان چند زندانی سياسی در ايران هم نزديک پنجاه روز است که از همسران و 

پدران خود هيچ خبری ندارند آيا دستگاه قضائی اجازه می دهد که اين ها نامه ای به کسی بنويسند 
 قضاييه از او به عنوان حامی حقوق بشر و کسی که هميشه دغدغه حقوق بشر داشته که رييس قوه

  .است، ياد کرده است
 همسر هاشم آغاجری که برای دادن پيام وی به روحانيون با آن ها مالقات کرده بود، ياس نوبه نوشته 

خود، برايمان گفته است، مراجعه به نماينده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای احقاق حقوق 
  .بسيار سخت بود، اما راه چاره ای باقی نمانده است

 با اشاره به سرگردانی خانواده زندانيان عقيدتی در راهروهای  ياس نوخانم زهرا بهنودی به نوشته
دستگاه قضائی گفته است اين فشارها نمی تواند هاشم آغاجری را مجبور به تقاضای عفو کند و 

  .ر کرده استخانواده اش را مقاوم ت
 در حالی که سه روز قبل دادگاه انقالب احضاريه ای برای سعيد رضوی فقيه فرستاده ياس نوبه نوشته 

تا به عنوان تشويش افکار عمومی او را بازجوئی کند، اين نويسنده فعال در جنبش دانشجوئی گفته 
ش در سياست خارجی است که کسانی افکار عمومی را مشوش می کنند که با تندروی و افزايش تن

  .امنيت ملی را در معرض آسيب و تهديد قرار می دهند
 در   دقيقه۵   شدند و به مدت  ايران  هوايی  وارد حريم شنبه  روز سه  آمريکايی  خبر داده دو جنگندهشرق
 در بر  ايران   از سوی  يا نظامی  ديپلماتيک  واکنش  دادند که هيچگـونه  پرواز خـود ادامـه  به  ايران آسمان
  . نداشت
 از سخنرانی دکتر عبدالکريم سروش در همايشی درباره موالنا در تهران خبر داده و ياس نو و شرق

نوشته اند که اين استاد دانشگاه که از سه سال پيش در خارج از کشور به سر می برد، به درخواست 
  .دانشجويان و برای شرکت در همايش موالنا به تهران آمده است

  . ابراز اميدواری کرده که شاگردان دکتر سروش بتوانند به درس های او دسترسی داشته باشندرقش
، که از اين که استاد موالناشناس دانشگاه در سخنرانی شرق در خبری طعنه آلود درباره نوشته کيهان

  . خود درباره خاموشی اکثريت سخن گفته انتقاد کرده است
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