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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  يران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگيران ا

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

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  سفير سوئيس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد  
  2003 دسامبر 25 -1382 دي 4شنبه پنج 
بـه ايـران بـه وزارت امـور         ) منـافقين   (ير سوئيس در تهران در خصوص عدم اسـترداد مجاهـدين خلـق              سف

  .خارجه احضار شد
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، خبرگـزاري فرانـسه در گزارشـي از تهـران اعـالم                 

پل برمر حاآم غيرنظامي منصوب احضار سفير سوئيس به وزارت امور خارجه در اعتراض به اظهارات        : آرد
  .آمريكا صورت گرفت

گفتني است آه پل برمر حاآم غيرنظامي منصوب آمريكا در عراق از استرداد اعضاي سازمان مجاهـدين                 
  .خلق، از عراق به ايران خودداري آرده است و قرار است به سه آشور ديگر اعزام شود

تهـران بـه وزارت امـور خارجـه نيـز در اعتـراض بـه        به گزارش خبرگزاري فرانسه احضار سـفير سـوئيس در      
  .اظهارات پل برمر صورت گرفته است

  پايان پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   دی4پنج شنبه : ايران در يک نگاه
  2003 دسامبر 25 -1382 دي 4پنج شنبه  -بي بي سي 

  اصابت موشک به سفارت ايران در عراق
گزارش داد که سفارت ايران در بغداد صبح پنجشنبه هدف يک خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 

  .حمله موشکی قرار گرفته است، اما اين حمله خسارت جانی و مالی در پی نداشته است
بامداد پنجشنبه به مانع سيمانی مقابل ديوار " کاتيوشا"براساس اين گزارش، يک فروند موشک از نوع 

  .ه ديوار سفارت برخورد کردسفارت اصابت کرد و پس از کمانه کردن ب
ايرنا به نقل از افسر عراقی محافظ سفارت ايران در بغداد گزارش داده که اين موشک ساختمان ديگرى 
  .را مورد هدف قرار داده بود که به علت اشتباه در هدف گيرى به سفارت جمهورى اسالمی اصابت کرد

اى مهم نيروهاى آمريکايی از جمله در بخش هاى شمالی و جنوبی سفارت جمهورى اسالمی، مقره
مقر پل برمر، حاکم غيرنظامي آمريکا در عراق، کاخ کنفراس ها، هتل بين المللی الرشيد و وزارت امور 

  .خارجه عراق واقع شده اند
بامداد پنجشنبه بيش از پنج موشک کاتيوشا به سمت اهداف آمريکایی و عراقی در اين منطقه شليک 

  .اين حمله مسلحانه مشخص نشده اندشد، اما هنوز عوامل 
  ضرورت افزايش قدرت دفاعی

آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، گفت در اوضاع و احوال کنونی، کسانی که دل به 
مجامع جهانی خوش کرده اند خود را فريب می دهند و هر ملتی که به گفته وی به عزت، شرف، 

  .است، بايد به فکر افزايش توان دفاعی خود باشداستقالل و هويت انسانی خود معتقد 
رهبر جمهوری اسالمی افزود تهاجم نظامی آمريكا به افغانستان و عراق که بدون توجه به نظر و 

گری و قانون جنگل، آخرين   جامعه جهانی صورت گرفت، نشان داد که جهانگشايی، سلطه  خواسته
  .وده است های ب دستاورد ليبرال دموآراسی غرب در سال

ارتش آمريكا هم به دليل آنكه در خدمت زرساالران و زورساالران : "آيت اهللا خامنه ای در عين حال گفت
  ." پذير است  مردم مومن شكست طلب است، در مقابل آوه ايمان و صالبت و عزم اراده سلطه 

  "دولت حق قانونگذاری ندارد"
رى ضمن دفاع از ابطال آيين نامه دولت درباره انتخابات قربانعلی دری نجف آبادی، رييس ديوان عدالت ادا

  .گفت دولت حق تفسير، قانون گذارى و توسعه در قانون را ندارد
 قانون اساسی، ديوان عدالت ادارى مسئول رسيدگی به 173 و 170وی به ايرنا گفت بر اساس ماده 

  .آيين نامه ها و بخشنامه هاى صادره ازسوى دستگاه هاى دولتی است
آقای دری نجف آبادی که پيش از اين سمت وزارت اطالعات کابينه محمد خاتمی را برعهده داشت، 

 نفر از قضات برجسته پس از بررسی آيين نامه هيئت دولت در مورد انتخابات، رای به ابطال آن ۴٣افزود 
  .دادند
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ی که از سوى محاکم محکوم دولت در آيين نامه خود تصويب کرده بود که تنها افراد، گروه ها و تشکيالت
شده اند، نمی توانند در انتخابات داوطلب شوند، اما محافظه کاران ضمن ابطال اين آيين نامه تاکيد 

  .کردند مراجع صالح، شامل نهادهای ديگری به جز دادگاه ها نيز می شود
  .ابطال آيين نامه دولت، با واکنش منفی اصالح طلبان مواجه شده است

  نيازهای ضروری ملتهزينه تامين 
عبداهللا رمضان زاده، دبير و سخنگوی دولت گفت تامين نيازهاى ضرورى ملت، ساالنه نيازمند کسب 

  . ميليارد دالری در کشور است٩٠درآمدی 
 ميليارد دالر ١۶به گزارش ايرنا، وی در شهرکرد افزود در حال حاضر ميزان درآمد حاصله از نفت کشور از

  . ميليارد دالر رسيده است٢٠ الی ١٨ / ۵به حدود 
 درصد 5.2آقای رمضان زاده، در عين حال ميزان رشد اقتصادى کشور طی سه ساله اخير برنامه سوم را 

اعالم کرد و افزود تغيير قوانين در راستاى جذب سرمايه هاى خارجی از ديگر راهکارهاى افزايش ايجاد 
  .درآمد کشور است

 خورشيدی، کمتر از يک ميليارد دالر سرمايه خارجی در ايران ١٣٧۵ تا سال ١٣٣٠به گفته وى، از سال
جذب شده است، در حالی که هم اکنون ميزان تقاضاهاى سرمايه گذارى خارجی توسط بخش 

  . تا دو ميليارد دالر می رسد1.5خصوصب به 
  تاکيد خاتمی بر حفظ امنيت عالمان و محققان

که عالمان و محققان کشورصاحب امنيت و حرمت تا زمانی : "محمد خاتمی، رييس جمهورى گفت
نباشند، حتی اگر بودجه تحقيقاتی صد برابر شود، ما در عرصه تحقيق، توليدعلم و دستيابی به فن 

  ."آورى همچنان عقب خواهيم بود
تا : "وی، دانش و آگاهی و دستيابی به فن آورى را اولين پايه اقتدار امنيت و توسعه کشور خواند و افزود

مانی که مديريت جامعه به اين باور نرسد که دانش و تحقيقات، پايه اقتدار کشور است، ما نه توليد ز
  ." علم خواهيم داشت و نه در تحقيقات پيش خواهيم رفت

به گفته آقای خاتمی، بودجه تحقيقات در ايران، حدود نيم درصد توليد ناخالص داخلی است، در حالی 
  . درصد می رسد٣رفته به حدودکه اين رقم در کشورهاى پيش

  بيماری های رفتاری، بزرگ ترين مشکل کشور
اسماعيل اکبری، معاون سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران گفت امروز بيمارى هاى 

قلبی عروقی، حوادث و سوانح به ترتيب به عنوان عوامل اصلی مرگ و مير در کشور محسوب می 
  .شوند

ت مشکل اصلی کشور در زمان حاضر بيمارى هاى رفتارى است و براساس برنامه ريزى وى به ايرنا گف
هاى انجام شده از سال آينده ساالنه دو بسيج همگانی براى تبيين روش هاى بهينه زندگی در کشور 

  .اجرا خواهد شد
ناسب از آقای اکبرى افزود مصرف دخانيات، استرس روانی، ورزش نکردن، تحرک کم بدنی و تغذيه نام

  .جمله بيمارى هاى رفتارى در ايران است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  دانشمند اتمي پاآستان مظنون به همكاري با جمهوري اسالمي تحت نظر قرار گرفت
  2003 دسامبر 25 -1382 دي 4پنج شنبه 

ي بر اين آه احتمال در پي اظهارات مسئوالن وزارت خارجه پاآستان مبن): راديو فردا(بهمن باستاني 
صدور فن آوري هسته اي به جمهوري اسالمي ايران در چند سال گذشته وجود دارد، عبدالقادر آه به 

گفته مي شود آه عبدالقادر . پدر بمب اتمي پاآستان مشهور است، در اين آشور تحت نظر قرار گرفت
 اگرچه ژنرال مشرف، رئيس جمهوري .خان نحوه توليد سانتريفيوژ را به ايران و آره شمالي آموخته است

پاآستان گفته است بي ترديد هيچگونه تخلفي در اين زمينه وجود نداشته، اما همچنان سخن از 
احتمال انتقال چنين فن آوري هايي از پاآستان به ايران، موضوع بحث محافل سياسي و آارشناسي 

پيشينه فعاليتهاي علمي . پاآستان و جهان و نگرانان از ميزان تواناييهاي هسته اي ايران است
  . عبدالقادر را روزنامه ليبراسيون چاپ پاريس مرور آرده است

ليبراسيون در مقاله اي تحت عنوان عبدالقادر خان دآتر استرنجالو اسالم ): راديو فردا(ميرعلي حسيني 
آيا مهندس عبدالقادر خان در رشته متالوژي آه در پاآستان به : دهد، مي نويسدآباد، بوي گوگرد مي 

 طرح ساختن سانتريفيوژ را آه دستگاه غني 1987عنوان يك قهرمان ملي شناخته مي شود، در سال 
سازي اورانيوم است، به ايران فروخته بود؟ آيا همين آار را در سالهاي نود براي آره شمالي نيز انجام 

؟ اگر چنين است، آيا اين امر با تصميم شخصي خود وي بوده يا مقامات دولت اسالم آباد از آن باخبر داده
  بوده اند؟ 

اينها سئواالتي است آه آژانس بين المللي انرژي اتمي در تالش براي يافتن پاسخ براي آنها است و 
 عبدالقادر خان و همكارانش را چند آشور غربي نيز در طول اين هفته از مقامات پاآستاني خواسته اند

گويا بر اساس منابع خبري در نيويورك تايمز، ايران و ليبي اطالعاتي . تحت نظر و مورد بازجويي قرار دهند
در اين زمينه منتشر آرده اند آه بر اساس آنها سانتريفيوژهاي ايراني و ليبيايي از همان نوعي هستند 
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 ادعاهاي هلند، طرح آن توسط عبدالقادر خان از آشور هلند ربوده آه پاآستان در اختيار دارد و بر اساس
  . شده است

 هنگام ايجاد آشور 1947 در هند مستعمره بريتانيا به دنيا آمد، در سال 1936عبدالقادر خان آه در سال 
ي پس از اخذ دآترا.  براي ادامه تحصيالت به آلمان سفر آرد1961پاآستان به اين آشور نرفت و از سال 

 با يك دختر بريتانيايي ازدواج آرده و سپس در يك البراتوار هلندي تحقيقات علمي 1972متالوژي در سال 
در اين البراتوار بود آه در چهارچوب آنسرسيوم بريتانيايي آلماني هلندي اورنكو، . مشغول به آار شد

فيوژ عمودي آه عبدالقادر  مدارك ساختن سانتري1974در سال . طرح ساختن سانتريفيوژ به اجرا درآمد
، 1975در پانزده دسامبر . خان مامور ترجمه آنها از آلماني به هلندي بود، در اختيار وي قرار داشت

  . عبدالقادر خان به بهانه بيماري خانواده اش به پاآستان رفت و ديگر هيچگاه به هلند باز نگشت
  

و، او را به سمت مدير مرآز هسته اي آاهوتا در همان ايام نخست وزير وقت پاآستان ذوالفقارعلي بوت
 هنگامي آه نخستين 1998پس از . آه ظاهرا به منظور استفاده غير نظامي تاسيس شده بود برگزيد

بمب اتمي پاآستان براي انجام آزمايشهايي منفجر شد، عبدالقادر خان اعتراف آرد آه مرآز هسته اي 
 به دنبال شكايت دولت هلند، اين دانشمند 1983در سال . تآاهوتا از ابتدا تنها هدفش نظامي بوده اس

، ژنرال پرويز مشرف به منظور قدرداني از وي، مرآز 1998در سال . به اتهام دزدي مدارك محكوم شد
 به عنوان مشاور ويژه 2001تحقيقات هسته اي آاهوتا را به اسم عبدالقادر خان تغيير نام داد و در سال 

  . شدپرويز مشرف برگزيده 
  

 عبدالقادر خان از سوي دولت پاآستان مامور مذاآره با آره شمالي براي شناخت تكنيك 90در سالهاي 
در همان سالها بود آه دولت پيونگ يانگ، فعاليتهاي هسته اي . ساخت موشكهاي بالستيك شد

مك به آره به گفته منابع نزديك، هزينه دريافت تكنيك ساخت موشكها در ازاي آ. خويش را آغاز آرد
اتهامي آه پرويز مشرف . شمالي در فراگيري تكنيك غني سازي اورانيوم بين دو آشور رد و بدل شده

.  پرده از آن برداشتند2002هميشه تكذيب آرده است، اما مقامات سرويس مخفي آره جنوبي در سال 
ودش براي آمك به سئوال مهم امروز اين است آه آيا عبدالقادر خان و همكارانش با اراده شخصي خ

  . ايران در فراگيري تكنولوژي ساخت سانتريفيوژ اقدام آرده اند يا با اجازه دولت پاآستان
  

به گفته يكي از مسئوالن سابق سرويس مخفي پاآستان، حميد گل، غير ممكن است آه يك دانشمند 
اما .  از آن باخبر باشدپاآستاني بتواند به آشورهاي ديگر صنعتي را بفروشد، بدون آنكه دولت پاآستان

مقصرين اين امر مورد مجازات قرار : دولت پاآستان همچنان از فرضيه خود دفاع مي آند و مي گويد
  .خواهند گرفت

  
  انفجار در تل آويو

  2003 دسامبر 25 -1382 دي 4پنج شنبه  -بي بي سي 
  . نفر کشته شده اند3ست کم در يک حمله ظاهرا انتحاری در يک اتوبوس يا در ايستگاه آن در تل آويو د

اين انفجار کمی پس از آن اتفاق افتاد که هلی کوپترهای اسرائيلی با حمله به يک خودرو در غزه 
  . نفر را مجروح ساختند7 نفر را کشتند و 5حداقل 

  .گفته می شود که يک مبارز سرشناس جهاد اسالمی در ميان کشته شدگان است
 اين حمله يک مبارز فلسطينی بوده که گويا در حال برنامه ريزی برای ارتش اسرائيل تاييد کرد که هدف

  .يک حمله بوده است
در طول سه سال عمر انتقاضه، اسرائيل از هلی کوپتر برای يافتن و کشتن مبارزان فلسطينی استفاده 

اصلی  به وقت محلی و در يک چهارراه پر رفت و آمد 18انفجار در تل آويو در حدود ساعت .کرده است
  .شهر صورت گرفت

بر اساس گقته پليس، کارگران فلسطينی معموال در اين چهارراه برای يافتن کارغير قانونی جمع می 
  . نفر از مردم در اين انفجار زخمی شده اند که حال شماری ازآنها وخيم است12دست کم .شوند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   امور خارجه شوراي حکومتي عراق بر اهميت حضور نيروهاي ائتالف در عراق تاکيد کردوزير
  2003 دسامبر 25 -1382 دي 4 پنج شنبه - راديو فردا -امير آرمين

عراقي ها : هوشيار زيباري، وزير امور خارجه شوراي حکومتي عراق، روز پنج شنبه در قاهره گفت
شان هستند اما در عين حال بر اهميت حضور نيروهاي ائتالف خواستار بازگشت هرچه سريعتر حاکميت
وي اين سخنان را در ديدار با عمرو موسي، دبير کل اتحاده عرب، . در عراق و در شرايط کنوني تاکيد کرد

آقاي زيباري منکر هر گونه همکاري دولت موقت با حمله کنندگان شد و خواستار همکاري . بيان کرد
  .ازي عراق شداتحاديه عرب در بازس
  تير اندازي ها و انفجارهاي گسترده در بغداد: آخرين تحوالت عراق
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تير اندازي و انفجار در بغداد حکايت از حمالتي به هتل شرايتون و قرارگاه نيروهاي آمريکايي در بغداد، 
من جمله (ه باني وزارت نفت عراق، و راکت باران سفارتخانه هاي خارجي گلوله باران يک پست ديد

در حمله به مقر نيروهاي آمريکايي يک نفر . در بغداد دارد) سفارت جمهوري اسالمي ايران و ترکيه
در شهر اربيل نيز در روز چهارشنبه چهار غير نظامي شامل خود بمب . کشته و سه نفر زخمي شدند

. سه سرباز آمريکايي نيز در همين روز در سامره کشته شده اند. يل کشته شدندگذار، در شهر ارب
  .سربازان آمريکايي يکي از خرابکاران وفادار به صدام را که سازنده بمب بوده است، نيز دستگير کرده اند

  حمالت گسترده به نيروهاي ائتالف در روز ميالد مسيح در بغداد
 2003 دسامبر 25 -1382 دي 4نبه  پنج ش- راديو فردا -مريم احمدي

روز ميالد مسيح روز فعاليت گسترده چريکها در بغداد بود دريکي از پر حادثه ترين روزهاي بغداد از زمان 
جنگ تا کنون، عوامل مخالف ائتالف به هتلها، سفارتخانه ها و اطراف مقر عمده نيروهاي آمريکائي در 

 سرباز آمريکائي در روز 4بر اثر حمله ها جمعا .  عراق حمله بردنداين شهر و مقر مديرآمريکائي اداره امور
سفارتخانه هاي ايران و ترکيه و خانه اي در نزديکي سفارت آلمان در بغداد از . شنبه کشته شدند5

  جمله هدفهاي ديگري بود که مورد حمله قرار گرفت
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