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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  ران ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگي

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

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

 قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران
  2003امبر  دس23 -1382 دي 2 سه شنبه -بي بي سي 
 دسامبر، مجمع عمومى سازمان ملل متحد قطعنامه پيشنهادى آميسيون سوم اين 22روز دوشنبه 

سازمان را در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با شصت و هشت رأى موافق، پنجاه و چهار رأى مخالف 
  .و پنجاه و يك رأى ممتنع تصويب آرد

يسيون سوم سازمان ملل آه مسئوليت رسيدگى به اين قطعنامه پيشتر به پيشنهاد آانادا در آم
مسائل اجتماعى، فرهنگى و حقوق بشر را دارد تصويب و براى اخذ تصميم نهائى به مجمع عمومى 

  .سازمان ملل ارائه شده بود
قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، حكومت ايران را به شكنجه و آزار شهروندان، محدوديت 

بر عليه زنان متهم مى آند و بازداشت هاى طوالنى و بدون مجوز فعاالن سياسى، آزادى بيان و تبعيض 
روزنامه نگاران و دانشجويان و همچنين اجراى مجازات هاى مغاير با موازين حقوق بشر مثل قطع دست 

  .و پا، شالق زدن و اعدام در مالء عام را مورد انتقاد قرار مى دهد
ض بر عليه زنان را چه در متن قانون و چه در زندگى روزمره مردم به موجب اين قطعنامه، ايران تبعي

اعمال مى آند و حقوق اقليت هاى دينى از جمله يهودى ها، مسيحيان، مسلمانان سنى و بخصوص 
  .بهائيان را ناديده مى گيرد

 تصويب اين قطعنامه در مجمع عمومى سازمان ملل بيانگر نگرانى عميق بين المللى در مورد وضعيت
حقوق بشر در ايران است و به موجب آن دولت ايران موظف است با اجراى مفاد توافق نامه هاى بين 

المللى در مورد حقوق بشر و تسريع اصالحات قضائى حرمت انسانى شهروندان خود را محترم بشمارد 
ف را و تمام امكانات الزم براى رسيدگى قضائى به دادخواهى هاى مردم توسط يك دادگسترى بيطر

  .فراهم آند
پيشتر حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، طرح اين قطعنامه را ناشى از انگيزه هاى 

سياسى خوانده و اقدام آانادا براى تهيه پيش نويس آن را تحريف واقعيات و ناديده گرفتن تحوالت مثبت 
  . در ايران دانسته بود

يسيون سوم پس از تصويب اين قطعنامه در مرحله اول در پيمانه هسته اى، نماينده ايران در آم
گفتگوئى با ايرنا آن را مداخله در امور ايران تلقى آرده و هشدار داده بود آه تصويب آن در مجمع 

  . عمومى اسباب افزايش تنش ها در روابط ايران با بقيه جهان خواهد شد
" واپس گرائى"و " نژادپرستى"اين قطعنامه به قوه قضائيه ايران آانادا را به خاطر تنظيم پيش نويس 

  .متهم آرده است
قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، ايران را مكلف مى آند آه ضمن تصحيح و بهبود وضعيت 

  .حقوق بشر در آشور، امكانات بازرسى نمايندآان اين سازمان از ايران را فراهم آند
دستور آار اجالس آينده مجمع عمومى سازمان ملل نيز بررسى مجدد وضعيت حقوق بشر در ايران در 

  .قرار گرفته است
 

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

دربارة قتل زهرا  نامه گروهی از نويسندگان، شاعران، دانشگاهيان، حقوقدانان و فعاالن حقوق بشر
  آاظمی به آفيل دبير آل آميسيون حقوق بشر ملل متحد

  ١٣٨٢ دی ١دوشنبه 
  تران رامشاران،جناب آقای بر

  آفيل دبير آل آميسيون حقوق بشر ملل متحد 
   خيابان پاك22قصر ويلسون، 

  )سوئيس(ژنو 
  

  عاليجناب،
همانگونه آه آگاهی داريد خانم زهرا آاظمی، خبرنگار و عكاس ايرانی ـ آانادايی، در پی دستگيری در 

. گذرد ه ژوئيه در بيمارستان در میی نيروهای انتظامی، در روز د بيست و سه ژوئن در تهران به وسيله
ی انتخابی از سوی رئيس جمهوری ايران، محمد خاتمی، مرگ خانم زهرا آاظمی به  به گزارش آميته
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شكستگی جمجمه، خونريزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسمی سخت به سِر ايشان و «خاطر 
ات رژيم ايران از تحويل جسد خانم خودداری مقام. بوده است» يا برخورِد سِر ايشان به جسمی سخت

ران «آاظمی به بازماندگان وی در آانادا، با توجه به حرفهای مادر ايشان داٌل بر وجود آثار جراحت بر روی 
/ ی ياس نو، هشت مرداد  مصاحبه با روزنامه(وی در روی تخت بيمارستان »  پلك و سر ، ساعد، زيِر
ای است آه بر خانم آاظمی رفته  ی وحشيانه شی بر فاجعهپو ، گواه ديگری بر سياست پرده)سی اوت

  .است
  

  عاليجناب،
نگاران، روشنفكران و دانشجويان در  به يقين مستحضر هستيد آه قتل نويسندگان، هنرمندان، روزنامه

ی  آشتار فجيع داريوش فروهر، پروانه. ای به طول عمِر اين رژيم دارد جمهوری اسالمی سابقه
ريف، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده در هزار و نهصد و نود و هشت، يك نمونه اسكندری، مجيد ش

ی   ی آنان را نيز، آه به پرونده از اين فجايع بود آه رئيس جمهوری، همچون امروز، دستور بررسی پرونده
اما آن بررسی هم، در سرانجام خود، به زندانی شدن وآيل . معروف شد، داد» ای قتلهای زنجيره«
شدگان، دآتر ناصر زرافشان، و همچنين ممنوعيت طرح مسئله، به طور آلی در  ی آشته دافع خانوادهم

با تأسف بايد گفت آه آشتار ديروزين آن گروه و قتل امروزين خانم زهرا . مطبوعات ايران منجر شد
ز اعضای با توجه به گم شدن، به دادگاه آشاندن و حبس تعدادی ا. آاظمی، پايان اين فجايع نيست

آانون نويسندگان ايران در سال جاری، بيم آن می رود آه قتل خانم زهرا آاظمی آخرين تراژدی تحميلی 
  .بر نويسندگان و هنرمندان ايران نباشد

  
  عاليجناب،

نگاران به صورتی عريان به يكی از  اينك آه ربودن، حبس، شكنجه و حتی قتل نويسندگان و روزنامه
وب حكومت اسالمی ايران بدل شده، ما از آن مقام خواستاريم آه تمامی اشكال اصلی سياست سرآ

ی قتل خانم زهرا آاظمی به آار گيرد، چرا  نيرو و امكانات خود را برای روشن شدن حقيقِت در پرده مانده
ی قتل خانم آاظمی، سبب  پوشی بر فاجعه آه اقدامات آن عاليجناب در افشای سياست استتار و پرده

آفرين  ی تاآنونی آن بوده ـ تبِر هول  آه رژيم حاآم بر ايران نتواند به آسانی ـ آنچنان آه شيوهخواهد شد
  .تِك نويسندگان، هنرمندان و روشنفكران ايران را، هر روز بر گردن يكی فرود آورد ُمعٌلق بر باالی سِر تك

  :همراه با سپاس از توجه آن عاليجناب، و با احترام
  

، نعمت )روزنامه نگار(، سهيال آزادبخت )نويسنده(، پيران آزاد )هنرپيشه/ نرمند تئاتر ه(همايون آذرآاله 
، فريده )حقوقدان(، بهمن ابراهيم زادگان )شاعر(، عسگر آهنين)نويسنده(، سعيد آهنگر )شاعر(آزرم 

، ليال )دابازرگان، آانا/ شغل آزاد(، بيژن اسكندری )نويسنده(، مهدی استعدادی شاد )نويسنده(ابالغيان
روزنامه نگار و مدير هيئت (، نسرين الماسی )حقوقدان(خدايار آفام ). مددآار اجتماعی(اصالن 
، پوران )پژوهنده در مسائل تاريخی(، سعيد اوحدی )ناشر(، بهمن امينی )ی شهروند ی مجله تحريريه
، رضا براهنی )ويسنده ن-شاعر (، خسرو باقرپور )مددآار اجتماعی(، سارا باقراميان )معلم(بازرگان 

 -نمايشنامه نويس (، نيلوفر بيضائی )نويسنده(، احمد بناساز نوری )استاد دانشگاه تورنتو، آانادا(
، ايران )٧استاد دانشگاه، پاريس (، ناصر پاآدامن )نويسنده(پور  ، شهرنوش پارسی)آارگردان تئاتر

، )هنرمند تئاتر(، هايده ترابی )نويسنده -محقق (، مهران پوينده ) حقوقدان-وآيل دادگستری (پرورش 
، غالمرضا جمشيدنژاد )پژوهشگر محيط زيست(، جمشيد جزستانی )نويسنده(فريدون تنكابنی 

آارشناس ، (، گلرخ جهانگيری )آارشناس، علوم سياسی(، افسر جوادی )آارشناس مديريت مالی(
، هاجر حبيبی )نويسنده(ی ، علی اصغر حاج سيدجواد)نويسنده(، ويدا حاجبی )علوم اجتماعی

/ نويسنده (، حسن حسام )آارشناس، علوم آامپيوتری(، ژاله حريری )متخصص علوم آزمايشگاهی(
، پروانه حميدی )معلم(، تراب حق شناس )استاد دانشگاه تورنتو، آانادا(، دآتر امير حسن پور )شاعر

، )شغل آزاد(مهوش دالی . ،)شاعر(، اسماعيل خويي)شاعر/ نويسنده (، نسيم خاآسار)هنرمند(
انستيتو ماآس (، دآتر حسن رضايی )سرا ترانه/ شاعر (، اآبر ذوالقرنين )نويسنده(آبادی  حسين دولت

مددآار (، ميهن روستا )ی حقوق بشر در ايران، برلين دبير جامعه(، محمود رفيع )پالنك، فريبورگ، آلمان
، ناصر زراعتی )متخصص اينترنت(، فريده زبرجد )دااستاد دانشگاه يورك، آانا(، سعيد رهنما )اجتماعی

، ميترا سادات گوشه )ی شهروند روزنامه نگار و سردبير مجله(، ،حسن زرهی )فيلمساز/ نويسنده (
، )نويسنده(، اسد سيف )آتابدار(، گيتی سالمی )مهندس(، جالل سعيدی )مددآار اجتماعی(

، عباس شكری )نويسنده(، شهال شفيق )يسندهنو(، نوشين شاهرخی )نويسنده(رضا شالگونی  محمد
زاده  ، عباس عاقلی)روزنامه نگار(، فرح طاهری )تكنيك انفورماتيك(، حماد شيبانی )نگار روزنامه/ شاعر (
زاده  ، هما علی)اقتصاد مالی. محقق دانشگاهي(علوی .  ، ی)شاعر(پور  ، بتول عزيز)شغل آزاد(
دانشگاه . استاد سابق دانشگاه جنديشاپور(شكر فالح ، دآتر )تحليلگر سيستمهای آمپيوتری(

، رضا قاسمی )اياالت متحد آمريكا متخصص در علوم آامپيوتری، (، فيروزه فوالدی )استراليا آوئينزالند، 
، ساقی قهرمان )شاعر (، ساسان قهرمان )پژوهشگر، علوم اجتماعی(، شهرام قنبری )نويسنده(
، هوشنگ آشاورز صدر )مترجم/ نويسنده (، آاظم آردوانی )نويس داستان(، داريوش آارگر )شاعر (
، روبن )نويسنده(، شهاب لبيب )نويسنده/  شاعر(، هوشنگ گالبدژ )اجتماعی پژوهشگر، علوم(

، مريم متين )دبير علوم زمين شناسی(، علی متين دفتری )نويسنده(، مهناز متين )نويسنده(مارآاريان 
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استاد دانشگاه تورنتو، (، شهرزاد مجاب )حقوقدان(دايت متين دفتری ، ه)ی آزادی فصلنامه(دفتری 
آارشناس بهداشت عمومی، (، سلماز مرادی )پزشگ، نويسنده و مترجم(، مرتضی محيط )آانادا
/ نويسنده (، رضا مرزبان )ناشر(، باقر مرتضوی )بازرگان، آانادا/ شغل آزاد (، سيامك مرادی )آانادا

سازمان حمايت از قربانيان (نژاد  ، دآتر عزت اهللا مصلی)مددآار اجتماعی(سافر ، ميال م)نگار روزنامه
، )جامعه شناس، انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران، مونترآل(معصومی . ، امير م)شكنجه، آانادا

نويسنده (، باقر مؤمنی )موسيقيدان(، اسفنديار منفردزاده )استاد دانشگاه يورك، آانادا(ی مغيثی  هايده
استاد (، اآبر مهدی )پژوهشگر، علوم اجتماعی(، ناصر مهاجر )پژوهشگر در تاريخ(، رضا مهاجر )مورخ/ 

، شهين نوائی )روزنامه نگار(، شيدا نبوی )جامعه شناسی و انسان شناسی، دانشگاه اوهايو
دس مهن(، روشنك هوشمند ) نويسنده-محقق (، حميد نوذری )ی علوم طبيعی، برلين پژوهشگر، موزه(

 ).شاعر(، سعيد يوسف )نويسنده(، محسن يلفانی )محيط زيست، اهواز
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  اخراج و استرداد مجاهدين جنايت جنگي است
  2003دسامبر 22 -دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

يم آخوندي بخاطر جنايت عليه بشريت مقاومت ايران خواستار محاآمه خاتمي و ديگر سردمداران رژ
  ميشود

خاتمي رييس جمهور رژيم آخوندي امروز براي چندمين بار خواستار استرداد مجاهدين شد و گفت 
بايد با آنها با ماليمت بر خورد آنيم ولي آنهايي آه مرتكب جنايت «آنهايي آه مرتكب جرمي نشده اند 

با آنها بايد مثل ساير گروههاي تروريستي «ي گفت و. قرار خواهند گرفت» شده اند مورد محاآمه
  . »برخورد شود

هزار زنداني 120بخاطر اعدام , اين دعاوي مضحك در حاليست آه خاتمي مانند ديگر سردمداران رژيم
 و سرآوب وحشيانه زنان و اقليتهاي 1367هزار زنداني در تابستان سال 30سياسي از جمله قتل عام 
مي بايستي در يك دادگاه بين ,  صاديق بارز جنايت عليه بشريت مي باشندمذهبي و قومي آه از م
تن ديگر از 19پيش از اين شوراي ملي مقاومت ايران اسناد جنايات خاتمي و . المللي محاآمه شود

  .مسئوالن آشتار و شكنجه مردم ايران را در اختيار مراجع بين المللي ذيربط قرار داده است
از استرداد مجاهدين ميزند آه جرم اآثر اعدام شدگان طي دو دهه تنها خاتمي در شرايطي دم 

بنا به فتواي خميني آه بنا به تصريح رييس قوه . هواداري از مجاهدين و يا پخش نشريات آنها بوده است
بر اساس همين . جان و مال و نواميس مجاهدين مباح است, قضاييه رژيم جزو قوانين جاري آشور است

ان رژيم آخوندي نه تنها اعضا و هواداران مجاهدين بلكه پدران و مادران سالخورده آنان را به فتوا دژخيم
جوخه هاي اعدام سپرده اند يا براي مدتهاي طوالني در شكنجه گاههاي قرون وسطايي زنداني آرده 

  .ماليمت در فرهنگ ماليان قطع دست و پا و سنگسار و ضرب حتي الموت. اند
احتماًال اعضاي « پس از بازگشت از ايران اعالم آرد 2003در ژوئن , هاي خودسرانهگزارشگر دستگيري

در بند دويست و نه بودند آه ما آنها را نديديم، تصور ما اين است آه ) مجاهدين(بيشتري از اين سازمان
  . »شود رفتاري غيرانساني و مخالف حقوق بشر است ها در اين بند مي رفتاري آه با زنداني

در تعارض آشكار , وي ديگر اخراج مجاهدين از عراق آه تنها از سوي رژيم آخوندي ديكته شده استاز س
انتقال يا . پناهندگي و بسياري ديگر از معاهدات بين المللي است, منع شكنجه, با آنوانسيونهاي ژنو

  .از مصاديق جنايات جنگي است, بخصوص به ايران, اخراج اعضاي مجاهدين به خارج عراق
در سراشيبي سرنگوني و در حضيض تشتت در صدد اند با , خاتمي و همپالكي هاي جنايتكارش

استفاده از شرايط آنوني عراق اپوزيسيون اصلي خود و بزرگترين مانع گسترش تروريسم و استقرار يك 
دامه فاشيسم دست نشانده مذهبي در عراق را از سر راه خود بر داشته تا بتواند به حيات ننگين خود ا

  .دهند
صليب سرخ بين المللي , شوراي امنيت و آميسيون حقوق بشر ملل متحد, مقاومت ايران توجه دبير آل

و ديگر ارگانهاي مدافع حقوق بشر را به توطئه هاي ضد انساني رژيم آخوندي عليه اعضاي مقاومت 
مدافعان حقوق بشر ايران بخصوص در خاك عراق جلب مي نمايد و از عموم هموطنان آزاده و شريف و 

  . در سراسر جهان ميخواهد تا براي ممانعت از اخراج و استرداد و آشتار رزم آوران آزادي بپاخيزند
  

هاي اعضاي سازمان مجاهدين خلق از سازمان ملل براي جلوگيري از اخراج بستگان  درخواست خانواده
  خود از عراق
  2003 دسامبر 23 -1382 دي 2سه شنبه 
بحث و جدل بر سر آينده اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق همچنان ): اديو فردار(امير آرمين 
روز سه شنبه بستگان اعضاي اين سازمان از سازمان ملل متحد خواستند براي جلوگيري از . ادامه دارد

  . اخراج اعضاي سازمان مجاهدين خلق از عراق، مداخله کند
تجمع اعتراض آميز : وي خانواده هاي اعضاي اين سازمان گفتيک سخنگ): راديو فردا(مريم احمدي 

 نفر در مقابل مقر آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ژنو، بخشي از تالش هاي هماهنگ 150حدود 
شده براي جلوگيري از اخراج اعضاي سازمان مجاهدين در عراق است که در شهرهاي بزرگ کشورهاي 

شاخه سياسي سازمان ( ادي، از شوراي ملي مقاومت ايران شاهين قب. غربي صورت مي گيرد
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شاهين . اين ها به هر جا که فرستاده شوند، جانشان در خطر خواهد بود: ، مي گويد)مجاهدين خلق
بايد به آن ها اجازه داده شود در عراق بمانند، اين حق آن ها : قبادي به خبرگزاري رويتر گفته است

  .است
ضاي سازمان، شامل زن و مرد و کودک، در مقابل کميسارياي سازمان ملل در عراق نيز بستگان اع

متحد در امور پناهندگان گرد آمده و در اعتراض به تصميم به اخراج اعضاي سازمان از خاک عراق شعار 
رسيدگي به اين : مقامات کميسرياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مي گويند. دادند

صالحيت کميته بين المللي صليب سرخ است که به پرونده هاي پناهندگان سياسي مساله در حوزه 
در عين حال مقامات مذکور اضافه مي کنند .  ژنو نظارت دارد1949رسيدگي مي کند و بر اجراي ميثاق 

هنوز کميته بين المللي . که بازگرداندن اعضاي سازمان مجاهدين خلق به ايران، نقض ميثاق ژنو است
  .رخ در اين مورد واکنشي نشان نداده استصليب س

روز سه شنبه همچنين وزارت امور خارجه ايران سفير سوئيس، حافظ منافع آمريکا در ايران، را احضار 
. گرد و مراتب نارضايتي خود را از اظهارات پال برمر، مدير آمريکايي اداره امور عراق، به اطالع وي رساند

مان مجاهدين خلق ايران که قرار است از عراق اخراج شوند به ايران آقاي برمر گفته است اعضاي ساز
محمد حسن فدائي فرد، مدير کل وزارت امور . بازگردانده نمي شوند، بلکه به يک کشور ثالث مي روند

خارجه در مسائل مربوط به اياالت متحده، به سفير سوئيس گفته است ايران عميقا نگران پيامد چنين 
اگر براي اعضاي سازمان مجاهدين پناهگاه امني تامين شود نه تنها . ئوالنه اي استاظهارات غير مس

.  شوراي امنيت سازمان ملل متحد است1373تروريسم اشاعه پيدا مي کند، بلکه نقض مواد قطعنامه 
به عالوه، چنين اقدامي يک سابقه خطرناک به جاي مي گذارد که ديگر حاميان تروريسم بين الملل در 

  .ده مي توانند از آن بهره گيرندآين
  

هشدار دو گروه حقوق بشر به آمريکا نسبت به سرنوشت اعضاي مجاهدين خلق در عراق، از ديد نايب 
  رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر

  2003 دسامبر 23 -1382 دي 2سه شنبه 
دين خلق از عراق، تصميم شوراي حکومتي عراق، داير بر اخراج اعضاي مجاه): راديو فردا(امير آرمين 

توجه فدراسيون جهاني حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر در ايران را به سرنوشت اعضاي اين 
گروه جلب کرده است و اين دو گروه در بيانيه مشترکي با اشاره به قوانين بين المللي، درباره حقوق و 

آمريکا و نيروها ائتالف، که عراق تکاليف نيروي اشغالگر نسبت به سرنوشت اعضاي مجاهدين به دولت 
علي سجادي در گفتگويي با دکتر کريم الهيجي، حقوقدان . را در اشغال خود دارند، هشدار داده است

  . و نايب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر در پاريس، گفتگويي در اين باره انجام داده است
زمان دفاع از حقوق بشر در ايران، از فدراسيون جهاني حقوق بشر و سا): راديو فردا(علي سجادي 

آمريکا خواسته اند که به قوانين بين المللي و کنوانسيون هاي سازمان ملل درباره حقوق پناهندگان در 
. ارتباط با مجاهدين احترام بگذارد و هشدار داده اند نسبت به خطري که اين ها را تهديد مي کند

د و چه بخشي از اين کنوانسيون ممکن است مورد توجه بفرمائيد چه خطري اين ها را تهديد مي کن
  واقع نشود در مورد اين ها؟

ببينيد، در مورد اين ): حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر، پاريس(عبدالکريم الهيجي 
ها هم مقررات حقوق بشر هست که بايد رعايت بشود، آن چيزي که ما گفته ايم هم در کنوانسيون 

اجع به پناهندگي، با توجه به اين که يکي از حقوق مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر در  ر1951
 حق پناهندگي است، هم در رابطه با کنوانسيون ضد شکنجه که اياالت متحده آمريکا آن را 14ماده 

نو پذيرفته است، هم آن چيزي که ما مي گوييم حقوق بشر دوستانه که در چهارچوب چهار کنوانسيون ژ
براي اين که مي دانيد االن آمريکا و متحدان آمريکا از نظر مقررات حقوق بين الملل .  راجع به جنگ1942

 را 1949تمام حقوق و تکاليف يک قوه اشغالگر را در آن جا دارند و بنابراين بايد مقررات کنوانسيون هاي 
ا آن جايي که ما مي دانيم، به خصوص هم ت. درباره تمام مردمي که در عراق هستند رعايت بکنند

  .مجاهدين و طرفداران مجاهدين اوال مقاومت نکرده اند و خلع سالح هم که شده اند
  
  در مورد فرستادنشان به ايران چطور؟.: س.ع

فرستادن آن ها به ايران که مورد درخواست دولت ايران هست و رئيس دولت، آقاي : عبدالکريم الهيجي
براي اين که اوال در ايران دادگستري . مقررات اين کنوانسيون ها نمي خواندخاتمي، هم گفته بوده، با 

مستقل وجود ندارد و امکان دادرسي عادالنه نيست و هيچ گونه تضميني هم نمي شود به قول 
مقامات جمهوري اسالمي حتي درباره آن کساني که به قول خودشان دستشان به خون آلوده نشده 

ما بارها و بارها ديده ايم که متاسفانه، با توجه .  از گذشته شان توبه بکننداست و حاضر هم هستند که
به اين که حکومت قانون در ايران وجود ندارد، به قول اين ها نمي شود هيچ گونه ترتيب اثر داد و مي 
 دانيد که اين مقررات به قدري در روابط بين کشورها الزم االجرا است که طي سال هاي اخير يک متهم

به قتل شهروند آمريکايي، مقيم فرانسه بود و سال ها بود که در چهارچوب قرارداد استرداد مجرمين، آن 
هم در چهارچوب حتي يک جرم عمومي، دولت اياالت متحده آمريکا از فرانسه مي خواست که او را به 

 مجازات اعدام را اين آمريکا مسترد بکنند و فرانسه در چهارچوب کنوانسيون اروپايي حقوق بشر که ديگر
کنوانسيون لغو کرده است، از مسترد نمودن او به دولت آمريکا خودداري مي کرد تا زماني که تضمين 
هاي کافي از طرف قوه قضائيه آمريکا به فرانسه داده نشد که اين شخص در آمريکا محکوم به مرگ 
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توجه به اين که متاسفانه ساختار قوه بنابراين با . خواهد شد، حتي با وجود اين که متهم به قتل است
قضائيه در ايران به صورتي است که هيچ گونه حقوقي را نمي تواند تضمين بکند و از جمله حق يک 

محاکمه عادالنه، بنابراين چون آزادي اين ها و حتي جان اين ها در معرض تهديد قرار خواهد گرفت، اين 
د اين ها را به طرف ايران يا هر کشوري که آزادي و جان است که دولت اياالت متحده آمريکا نمي توان

  .اين ها را در معرض خطر بياندازد، اخراج بکند يا اين ها را تحويل بدهد
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  اي به ايران خبر داد وزير امور خارجه پاکستان از شواهدي مبني بر انتقال تکنولوژي هسته
  2003 دسامبر 23 -1382 دي 2سه شنبه 
تحقيقات رسمي، حاکي از امکان : وزير امور خارجه پاکستان امروز اعالم کرد): راديوفردا(نيما تمدن 

  . انتقال تکنولوژي هسته اي پاکستان به ايران است
محمود خان، وزير امور خارجه پاکستان، در گفتگو با خبرنگاران در اسالم ): راديوفردا(امير مصدق کاتوزيان 

تحقيقات نشان دهنده شواهدي است که برخي افراد که، به گفته او، حرص و آز و انگيزه : گفتآباد 
هاي شخصي محرک آنان بوده، ممکن است در انتقال تکنولوژي هسته اي پاکستان به ايران نقش 

  . داشتند
عبدالقدير خان، سرشناس ترين دانشمند و : روز گذشته مقامات امنيتي پاکستان اعالم کردند

کارشناس هسته اي اين کشور را در پيوند با امکان وجود ارتباط ميان برنامه هاي هسته اي پاکستان و 
به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه پاکستان در روز گذشته، از . ايران، مورد پرس و جو قرار داده اند

گروهي ديگر از عبداهللا خان که در توليد سالح هاي اتمي پاکستان نقشي عمده داشت، همراه با 
  .دانشمندان و کارشناسان بازجويي شده است

اين اقدام پاکستان در پي انتشار اطالعاتي صورت گرفت که حاکي از آن بود که ايران در برنامه غني 
سازي سانتريفيوژهاي خود، از همان طرحي استفاده کرده است که در آزمايشگاه هاي هسته اي 

  .پاکستان به کار برده شده است
 

  منابع رسانه اي آمريكا: پاآستان در فروش اسرار هسته اي به جمهوري اسالمي دست داشت
  2003 دسامبر 23 -1382 دي 2سه شنبه 
مسئولين آمريکا روز دوشنبه اعالم کردند گفته پاکستان را درباره اين کـه اسـرار            ): راديو فردا (ليلي آرمان   

رشهاي جديد خبر از اين مي دهند که پاکستان پـيش       اما گزا . هسته ايش را نمي فروشد، باور مي کنند       
با انتشار ايـن خبرهـا پاکـستان بـه عنـوان            . تر اين گونه کاالها را به شکل مخفيانه به ايران فروخته است           

اين رويـارويي هنگـامي رخ      . يک متحد کليدي ضد تروريسم آمريکا با سلسله تحقيقات جديدي روبرو شد           
ستان در فروش اسرار هسته اي به جمهوري اسالمي ايران نقش داشـته             داد که روزنامه ها نوشتند پاک     

  . است
ريچارد باوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريکا به خبرنگاران گفته هاي اکتبر سال گذشته کـولين پـاول وزيـر                 
امور خارجه آمريکا را يادآور شد که پس از طرح مساله با پرويز مشرف رئيس جمهـوري پاکـستان در بـين                      

آقـاي مـشرف بـه مـا        : آقاي باوچر با اشاره به گفته هاي آقاي پاول بـه نقـل از پرويـز مـشرف گفـت                   . نهاد
من اين را بررسي مي کـنم و        . اطمينان داد که پاکستان در هيچ گونه فعاليتي با اين ماهيت دست ندارد            

ا قاطعيـت   آقـاي پـاول و مـشاورانش از آن زمـان بـه بعـد بـ                . معتقدم که بايـد از ايـن بابـت مطمـئن باشـيد            
  . سرپيچي هاي اتمي پيشين پاکستان را منتفي اعالم کرد

دولت پرويز مشرف هرگزهيچگونه انتقاالت حساس      : مسعود خان سخنگوي وزارت خارجه پاکستان گفت      
اين در حاليست که چنـدين کارشـناس هـسته          . تکنولوژي هسته اي را حمايت يا راه اندازي نکرده است         

پاکستان مسئوليت خود را به عنوان يـک کـشور          : مسعود خان گفت  . اي تحت تحقيق و تجسس هستند     
دارنده تسليحات هسته اي بـسيار جـدي مـي دانـد زيـرا بـا انجـام گـرفتن سـختگيريهاي دقيـق و کنتـرل                

  . عملکرد، هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است
يق آمريکـايي   آقاي خان سخنگوي وزارت خارجه پاکستان اين اظهارات واشنگتن پست را که ماموران تحق             

او گفـت ايـن تحقيقـات داخلـي اسـت و هـيچ گونـه                . از کارشناسان پاکستاني بازجويي کرده اند، رد کرد       
روزنامـه  . شخص يا نهاد خارجي در جلسات بـازجويي در سـازمانهاي حـساس شـرکت داده نمـي شـود                   

نـرژي اتمـي داده   اطالعاتي که ايـران دو مـاه پـيش بـه آژانـس بـين المللـي ا        : نيويورک تايمز ديروز نوشت   
پـيش  . است، شک وترديد نسبت به اين که پاکستان اسرار کليدي را به ايران فروخته بيشتر کرده است                

ــستان را در طراحــي         ــز پاک ــود نقــش شــک برانگي ــشنبه خ ــست در شــماره يک ــه واشــنگتن پ ــر روزنام ت
ي در کـشف ايـن      نقشه ها باعث پيـشرفت بزرگـ      : دستگاههاي سانتريفوژ گريز از مرکز عنوان کرد و گفت        

  .مطلب شده اند که ايران در پي سالحهاي هسته اي ست
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   دی2: روزنامه های تهران 
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  2003 دسامبر 23 -1382 دي 2 سه شنبه -بي بي سي 
 تهديدهای روزنامه های سه شنبه تهران عنوان های اصلی خود را به اظهار نظر رييس جمهور در برابر

وزير دفاع اسرائيل اختصاص داده و در مقاالت و گزارش های خود از انتخابات آينده و چالش های آن 
  .نوشته اند
 در گزارشی درباره انتخابات از کسانی خبر داده که از نامزدی برای نمايندگی مجلس صرف نظر شرق

ی خود تا مرز تحريم انتخابات پيش رفته کرده اند و نوشته عده ای از اصالح طلبان اختالف با تحليل ها
  .اند

 اين گروه از اصالح طلبان اظهار عقيده کرده اند که در خوش بينانه ترين حالت هم اگر شرقبه نوشته 
اصالح طلبان موفق به کسب اکثر کرسی های مجلس شوند، باز وضعيتی بهتر از مجلس ششم 

مع تشخيص مصلحت نظام، اصالح طلبان در نخواهند داشت وبا ترکيب فعلی شورای نگهبان و مج
  .مجلس آتی نيز با انسداد قانونگذاری مواجه خواهند شد

تهيه کرده نشان می دهد در حالی که " آمده ها و نيامده ها" از فهرست شرقجدولی که روزنامه 
تمامی محافظه کاران مجلس فعلی نام نويسی کرده اند، چهره های مشهور اين جناح که در مجلس 

از جمله افرادی مثل عسگراوالدی، بادامچيان؛ مرتضی نبوی، . ششم نبوده اند هم به ميدان آمده اند
  .حسن غفوری فرد و علی اکبر پرورش

 نشان می دهد که از اصالح طلبان حاضر در مجلس فعلی، محمدرضا خاتمی، شرقجدول روزنامه 
زاد، علی مزروعی، محمد نعيمی پور، محسن آرمين، حسين انصاری راد، فاطمه حقيقت جو، احمد شير

محمد دادفر نام نويسی کرده اند در حالی که احمدبورقانی، بهروز افخمی، احمد پورنجاتی و هادی 
  .خامنه ای از صحنه خارج شده اند

 در ميان چهره های تازه ای که برای نمايندگی مجلس آينده داوطلب شده اند از ابراهيم يزدی، شرق
بر معين فر، ابوالفضل بازرگان، اعظم طالقانی محمد بسته نگار، محمد توسلی، هادی صباغيان، علی اک

غفاری نام برده که از نام های آشنا در ماه های اول عمر جمهوری اسالمی هستند در حالی که شهال 
شرکت، سعيد رضوی فقيه، سعيد شريعتی از نسل تازه اصالح طلبان، برای شرکت در انتخابات آماده 

  .اندشده 
 از نظرسنجی يک موسسه غيردولتی خبر داده که به سفارش خبرگزاری مهر صورت گرفته همشهری

 درصد 38.2 درصد از پاسخگويان گفته اند که در انتخابات شرکت می کنند اما 36.5و نشان می دهد که 
يم نگرفته معلوم نيست، شايد و تصم"پاسخ داده اند شرکت نمی کنند و يک چهارم آنها هم گفته اند 

  .که شرکت کنند" اند
 نتايج اين تحقيق نشان می دهد پنجاه در صد شرکت کنندگان در نظرسنجی همشهریبه نوشته 

 در صد مشکالت اقتصادی را مهم دانسته اند و 48.1مهمترين مشکالت کشور را بيکاری دانسته اند و 
  .  در صد از گرانی و تورم ناليده اند46.9

رباره انتخابات مجلس نوشته در حالی که هيچ يک از نشانه هائی که از ياس و  در گزارشی داعتماد
نوميدی مردم خبر می داد از ميان نرفته، نه اصالح طلبان توانتسه اند کاری کنند و نه مخالفان از شدت 

مخالفت خود کاسته اند، با اين همه به نظر می رسد که سردی سابق بر فضای انتخابات حکمفرما 
  .نيست

 از نتيجه انتخابات شوراها   و نا اميدی  افزوده سال پيش چنان ياساعتمادساسان آقائی در گزارش 
  . چيزی باقی نمانده است  ساله  چندين  های  کوشش  از همه  گويی  را در بر گرفته بود که  طلبان اصالح

شکينی منعکس کرده اند نظر نمايندگان مجلس را درباره سخنان تازه آيت اهللا مياس نو و آفتاب يزد 
که در خطبه های نماز جمعه قم، در دفاع از دخالت شورای نگهبان در تعيين صالحيت نامزدهای 

  .انتخابات، عمل اين شورا را به جدا کردن فضله موش از آرد تشبيه کرده بود
ضله در مقاله ای نوشته وقتی يک شخصيت عالی رتبه نظام تصور کند که اگر فآفتاب يزد سردبير 

موش به آرد بچسبد مردم آرد سفيد را رها می کنند و به فضله موش می چسبند، همان قدر احترام به 
حاکميت است که به مردم توضيح ندهيم که چرا کسانی يکی دوره در ميان صالحيتشان تائيد و رد می 

  .شود
ارائه تحليل های کسانی که از انتخاب مردم راضی نيستند به جای آفتاب يزد به نوشته سرمقاله 

  .غيرقابل قبول بايد فکری به حال اختالف عقيده عميق خود با مردم کنند
با اعتراض به سخنان امام آفتاب يزد دو تن از روحانيون نامزد نمايندگی مجلس در مصاحبه هائی با 

  .جمعه قم گفته اند ظاهرا عده ای مصونيت دارند که هر چه می خواهند بگويند
 نيا با اشاره به سخنان آيت اهللا مشکينی گفته هيچ کس اين افراد را تحت تعقيب قرار علی اکبر منتجب

نمی دهد چرا که به نفع بعضی هاست ولی اگر همين تعبيرات درباره دستگاه قضائی و يا شورای 
  .نگهبان گفته می شد بالفاصله دستور احضار و بازداشت صادر می شد

   
  پ لندن  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چا

  2003 دسامبر 23 -1382 دي 2سه شنبه 
عناوين مهم امروز سه شنبه روزنامه هاي الشرق االوسط ، الحيات : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 

  .، الزمان و القدس العربي به اين شرح است 
  القدس العربي * 
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  .د فلسطيني ها  به سوي  احمد ماهر  در مسجد االقصي  لنگه کفش پرت کردن-
  . دو نظامي اسراييل در غزه کشته شدند -
   اعتراض به ديدار  ماهر از اسراييل و ديدار وي با شارون در قدس -
اشاره به پرتاب کفش به سوي احمدماهر وزير امور خارجه درمسجد (  لنگه کفش هاي هشدار دهنده -

  )االقصي
ست سران شوراي همکاري با  بوش با برمر ديدار کرد ، خنثي سازي بمب در منزل حکيم ، نش-

  .پيوستن عراق به اين شورا مخالفت کرد
 دو نظامي آمريکايي در بغداد کشته شدند ، لوله نفتي در شمال عراق آتش گرفت ، کردها خواستار -

  .الحاق کرکوک به کردستان شدند
  . مظنون به ارتباط با القاعده را به پاکستان تحويل داد110 ايران ، -

  الحيات * 
  .سه تن در ارتباط با عزت ابراهيم الدوري بازداشت شدند ، قاضي ترکمن ها در موصل ترور شد -
  . فلسطيني ها به ماهر در مسجد االقصي حمله کردند -
  .حمله به من درمسجد االقصي حادثه اي جزئي بود:  ماهر -
  . قدومي براي معذرت خواهي ازماهر به قاهره رفت-
  .ران و سوريه را به تبعيت از راه ليبي دعوت کرد قذافي ، کره شمالي ، اي-
  نشست سران شوراي همکاري در کويت از تالش هاي انتقال قدرت در عراق استقبال کرد اما -

  .شوراي حکومت انتقالي را به رسميت نشناخت و اشاره اي به بازداشت صدام نکرد
  .عيت حجاب فرا خواند خاتمي ، فرانسه را به لغو تصميم اشتباه خود در مورد ممنو-
   بازجويي از پدر بمب پاکستان به اتهام قاچاق تکنولوژي هسته اي به ايران-

  الشرق االوسط * 
 نشست سران شوراي همکاري در کويت بر اصالحات و يکپارچه کردن آموزش در کشورهاي عضو تاکيد -

  .کرد
  . تشکيالت خودگردان حمله به وزير امور خارجه مصر را محکوم کرد-
  .ليبي به برنامه پنهاني خود براي غني سازي اورانيوم اعتراف کرده است :  البرادعي -
   نگراني آمريکايي ها ازحمالت جديد بوسيله هواپيماها-
  . بازداشت صدام به افزايش محبوبيت بوش کمک نخواهد کرد-

  الزمان * 
  .سطيني پيوستند کماندوهاي اسراييل نيز به جمع مخالفان خدمت نظامي دراراضي فل-
  . نشست سران شوراي همکاري از انتقال قدرت به عراقي ها استقبال کرد-
   نگراني ها نسبت به انجام عمليات گسترده بر ضد نيروهاي ائتالف در آستانه سال نو ميالدي در عراق -
  .شکست ، توافقنامه انتقال قدرت را تهديد مي کند:  چادرچي -
  .داد کشته شدند دو نظامي آمريکايي در بغ-
  . نخست وزير لهستان از نيروهاي چند مليتي در بابل عراق ديدار کرد-
 . بن حلي به دير هنگام بودن نقش اتحاديه عرب در مورد عراق اعتراف کرد-
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