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

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

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  به عنوان امين آمكها را به مناطق زلزله زده ارسال خواهيم آرد   :شيرين عبادي در گفت و گو با ايلنا
  2004 ژانويه 3 -1382 دي 13شنبه 

من به عنوان امين و ناظر بر چگونگي آمكهاي تشكلهاي غير دولتي :  گفت2003برنده جايزه صلح نوبل 
  .به مناطق زلزله زده خواهم بود

شيرين عبادي در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، ضمن تسليت مجدد به هموطنان عزيز 
 آليه افرادي آه عالقمند هستند به آودآان باقي مانده از زلزله بم :ايراني بخاطر فاجعه زلزله بم گفت

-2آمك آنند مي توانند آمكهاي خود را به انجمن حمايت از حقوق آودآان به شماره تلفن هاي 
  .   بطور نقدي و جنسي ارسال نمايند8735591

ه آودآان بي  در اين گفت و گو در خصوص وضع آمكهاي ارسالي ب2003برنده جايزه صلح نوبل 
اي مخصوص رسيدگي به آودآان بازمانده از زلزله   در انجمن آميته: سرپرست شده در زلزله گفت

  .تشكيل شده است
اند آه به   اند و به اين نتيجه رسيده  از سوي ديگر تعدادي تشكل هاي زنان گردهم آمده: عبادي ادامه داد

را به عنوان امين معرفي آنند تا همه آمكها به جاي اعالم شماره حساب هاي متعدد به اتفاق، فردي 
  .حساب او واريز شود

پس از آن آميته هماهنگي متشكل از نمايندگان تشكلها درباره نحوه مصرف اين وجوهات آه : وي افزود
  .آند  صرفا بايد صرف بازسازي بم با اولويت رسيدگي به نيازهاي زنان شود تصميم گيري مي

كه پس از تشكيل آميتة هماهنگي چندين نهاد مردمي ديگر نيز به ما پيوستند از عبادي با اشاره به اين
  .ارسال آمكهاي ايرانيان مقيم خارج از آشور به اين شماره حساب خبر داد

من به عنوان امين و ناظر بر چگونگي اين خرجها خواهم بود و شيوه مصرف اين آمكها و : عبادي گفت
  .ه هماهنگي متشكل از نمايندگان نهادهاي مدني انجام خواهد دادهمچنين عمليات اجرايي را آميت

  . همچنين از ذآر ميزان آمكهاي خود به مناطق زلزله زده بم خودداري آرد2003برنده جايزه صلح نوبل 
  پايان پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

كومت انتقالي اين آشور اعالم آرد، در صورتي آه آردهاي هاي عراق در شوراي ح ي ترآمن نماينده
ي مستقل  عراق هم چنان بر نظام فدرالي آردستان عراق اصرار ورزند، ما نيز بر تشكيل منطقه

  . ترآمنستان عراق اصرار خواهيم ورزيد
  2004 ژانويه 3 -1382 دي 13شنبه 

االوسط، صون آول جابوك،  ي الشرق وزنامهبه نقل از ر) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي ترآمنستان عراق  منطقه: ي ترآمن عراق در شوراي حكومت انتقالي اين آشور اظهار داشت نماينده

  . ادامه دارد) شرق بغداد(تا منطقه مندلي ) غرب موصل(از تلعفر 
 درصد از ساآنينش بر 67شهرك آرآوك آه آردها بر پيوستن آن به آردستان اصرار دارند، : جابوك گفت

  . ترآمن هستند و تاريخ اين شهر نيز آامال روشن است1957اساس آمارگيري سال 
  . آنند مردم اين شهر مردمي دوستدار صلح هستند و به جدايي از عراق فكر نمي: وي افزود

ادران  جهان وجود دارد اما مشكل ما آن است آه بر نظام فدرالي در آشورهاي پيشرفته: جابوك افزود
خواهند تنها نظام فدرالي براي آنها باشد و براي ديگر عراقيان چنين نظامي وجود  آرد عراقي مي
  . نداشته باشد

آردها خواهان ابزاري براي جدايي از : ها در شوراي حكومت انتقالي عراق تصريح آرد ي ترآمن نماينده
  .  از عراق را دارندخواهند علني بگويند آه قصد جدايي عراق هستند، اما آنها نمي

ايـن  : مقتدي صدر در اعتراض به درخواست آردهاي عراق براي تشكيل يك نظـام فـدرالي اظهـار داشـت        
  . تفكر آه بخواهيم آن چه را آه در آمريكا حاآم است، در تمام جهان اجرا آنيم، اشتباه است

ي ايـالف، مقتـدي صـدر، از رهبـران          به نقل از پايگاه اينترنت    ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
هاي نماز جمعه آه با حضور صدها تن از نمازگزاران عراق در مسجد آوفـه برگـزار     شيعيان عراق در خطبه   

آمريكا فراموش آرده آه عراق يك دولت واحد است و ما معتقديم آه درخواسـت جـدا شـدن                   : شد، گفت 
 به يك آشور هستيم و اگر آه شمال از جنوب       آردها از عراق به ضرر همه است چرا آه همه ما وابسته           
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تواند آه بي نياز و مستقل از مناطق جنوب باشد؛ چرا آه همـه عراقـي هـستند و همـه                   جدا شود، نمي  
  . اند اند و همه عربها هم عراقي آردها عراقي

ماز هاي ن از سوي ديگر شيخ صدرالدين القبانچي، نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در خطبه 
اولويت بايد به مـسايل اصـلي داده شـود و آن مـساله اصـلي هـم مـساله ي                     : جمعه نجف اظهار داشت   

ي اول به اين مساله توجه آنند و بعد از حقـوق ديگـر                استقالل عراق است و برادران آرد ما بايد در درجه         
  . سخن بگويند

هـا    ي حقوق اقليـت     ني آه درباره  بايد در راستاي حفظ وحدت عراق حرآت آرد و البته هر سخ           : وي افزود 
  . شود، اگر عاملي براي وحدت عراق باشد، مورد قبول است گفته مي

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   دی13: روزنامه های تهران
  2004 ژانويه 3 -1382دي  13 ه شنب-بي بي سي 

 های نجات از منطقه زلزله زده بم و آغاز روزنامه های اول هفته تهران در حالی که خبر از خروج گروه
عمليات بازسازی داده اند، در عنوان های اصلی خود به موافقت و مخالفت با ديپلوماسی زلزله پرداخته 

  .اند
بعد از آمادگی دولت آمريکا با اعزام نيروهای امدادگر برای کمک به گروه های نجات در زلزله بم و 

نامی است که روزنامه های تهران به تحوالتی » ديپلوماسی زلزله« اری استقبال دولت ايران از چنين ک
  . داده اند که پيش بينی می کنند به اين ترتيب در روابط ايران و آمريکا پديد می آيد

به تصميم تازه دولت آمريکا به لغو موقت تحريم های بيست و » نود روز بی تحريم « ، با عنوانشرق
ده و آن را نشانه تمايل دولت جورج دبليو بوش به بازسازی روابط دو کشور چهارساله ايران اشاره کر

  .دانسته است
گزارشی فراهم آورده که در بخش هائی از آن نوشته » سه گام به سوی آمريکا« با عنوان ياس نو

ی شده زلزله بم فرصتی برای هواداران تغيير روابط در هر دو کشور به وجود آورد که گام های عملی برا
  .اجرای نظر خود بردارند

تصميمات و اظهار نظرهای تازه مقامات واشنگتن را بررسی کرده » تحرک جديد آمريکا«  با عنوان اعتماد
و پرسيده آيا ممکن است ديوار بی اعتمادی که بيست و چهارسال است بين دو کشور باال رفته 

  .فروريزد
خبر داده که چون رييس جمهور آمريکا در » وريختبا نطق بوش ديپلوماسی زلزله فر«  با عنوان کيهان

سخنان خود بر ادامه سياست خصمانه خود با جمهوری اسالمی ادامه داد اميدی به تحولی در روابط دو 
  .کشور وجود ندارد

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی با انعکاس نطرات مخالف و موافق با تحولی در روابط ايران و ايران
وهای درونی درباره اين تحوالت را گسل سياسی تازه ای توصيف کرده که بر سر آمريکا، گفتگ

  .ديپلوماسی زلزله در کشور پيدا شده است
 هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است رفع موقت انتخاببه نوشته 

لی امنيت ملی تحريم ها يک ژست سياسی است و نظر جمهوری اسالمی درباره آن بايد در شورای عا
  .بررسی شود که هنوز جلسه ای در اين باره تشکيل نداده است

حسين شريعتمداری مدير کيهان گفته است که با ادامه مخالفت های آمريکا با آفتاب يزدبه نوشته 
  .جمهوری اسالمی، ايران بايد آن کشور را متخاصم بشناسد و نبايد کمک های آمريکا پذيرفته می شد

 ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی در مناظره ای درباره انتخابات آينده مجلس با اشاره شرقبه نوشته 
به حضور همزمان روسای جمهور آمريکا و ايران در مجمع عمومی سازمان ملل که در دوران رياست 
ين جمهوری بيل کلينتون اتفاق افتاد و محمد خاتمی از روبرو شدن با وی خودداری کرد، گفته است آيا ا
بهتر نبود که رييس جمهور ايران پس از سخنرانی خود دست کلينتون را می فشرد و در برابر دوربين 

  .های جهانی به او می گفت چرا دولت آمريکا اين سياست های غلط را دارد
 به بررسی تحوالت سياست خارجی آمريکا پرداخته و شرقحسين دهش يار در سرمقاله روزنامه 

يری های جورج بوش را ناشی از آن دانسته ساکن فعلی کاخ سفيد به لحاظ اعتقاد بسياری از تصميم گ
اصولی و مذهبی به مفاهيم انجيلی در بستر يک مجموعه از مفاهيم ارزشی و اخالقی به تفسير و 

تعريف ديگران و اعمال آنان می پردازد و بدين روی است که قاطعيت و وضوح در سياست هايش بارز و 
  .مشهود است

 پيش بينی کرده که جناح اقتدارگرا در راه تحول تازه ای در روابط اعتمادجعفر گالبی در مقاله ای در 
   امريکا را به ، و خصومت  است  وجود دشمن ايران و آمريکا اشکال تراشی کند، چرا که نياز مبرمشان به

  ها و استمرار آن  تمرکز انرژی های ه آن، سوژ  شدن  منتفی  در صورت اند که  کرده  تبديل  وجودی  فرصت يک
  .دهند  می  را از دست  رقيب  زدن به و اتهام

   عالم های  بدی  همه  که  و مسلح  بزرگ  دشمن  اگر يک  به طعنه پرسيده راستیاعتمادنويسنده مقاله 
  هـای  و زمينـه  وجـودی ، فلسفـه  آتشيــن  شعارهای  کنار برود تکليف  باشد از جلو راه  کرده را در خود جمع
  . خواهد شد  چه  از اقتدارگرايان حضـور بعضـی
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 از زبان احمدی نژاد شهردار تهران که از سوی مخافظه کاران رسالت، در ادامه اخبار مربوط به زلزله بم
  .برگزيده شده است نوشته تهران را ضدزلزله می کنيم

 همراه با خبر آغاز حيات دوباره در بم نوشته مدارس اين شهر از دو روز ديگر بازگشائی می کيهان
  .شوند

ک زوج بمی در زيرچادر مراسم ازدواج خود را  با عنوان بم دوباره جان می گيرد خبر داده که يرسالت
  .برپا کردند

نوشته ابراز همسبتگی و يگانگی در جريان زلزله بم برای ياس نو فرشته بازرگان در مقاله ای در 
مردمی که سال هاست از ضرر اختالفات و جدائی ها را و با بزرگ کردن تفاوت ها و خودمحوری ها 

ی انسانی بودند فرصت مغتنمی بود تا همبستگی های انسانی شاهد کم رنگ شدن ارزش های واال
  .به نمايش گذاشته شود

 از سخنرانی تازه دکتر عبدالکريم سروش برای جوانان مشهدی خبر داده که در آن گفته شده اعتماد
ايرانيان را هيچ گاه حکومت ها ديندار نکردند و اين حکومت هم در امر ديندار کردن مردم موفق نبوده 

  .ستا
فيلسوف ناراضی ايرانی که به تازگی پس از سه سال دوری به کشور بازگشته در اجتماع جبهه 

مشارکت مشهد گفته است امروز سياست مداران تيتر روزنامه ها هستند اما در آينده بهترين 
  .سياستمداران هم کاری هم از پيش نخواهند برد و آينده از آن فرهنگ است

زنامه های شنبه تهران مساله بررسی صالحيت نامزدهای نمايندگی مجلس مهم ترين خبر داخلی رو
است که در اولين مرحله وزارت کشور با هيات های اجرائی عهده دار آنند و از فردا نوبت به بررسی 

  .صالحيت ها در شورای نگهبان و هيات های نظارت می رسد
شان را که زهره آغاجری و نماينده فعلی ماه  وزارت کشور فرمانداران آبادان و ماه نياس نوبه نوشته 

  .نشان را بدون داشتن دليل کافی رد صالحيت کرده اند، از شغل های خود برکنار کرده است
 به شدت با عمل رييس ستاد انتخابات وزارت کشور مخالفت کرده و آن را کيهان و رسالتروزنامه های 

  .خابات دانسته اندنشانه جناحی عمل کردن گروهای برگزار کننده انت
کاظم انبار لويی با اشاره به اعتراض دو روز پيش بهزاد نبوی به رد صالحيت ها در وزارت کشور، تذکر 

  .نايب رييس مجلس را بخشنامه تحکم آميز او به وزارت کشور دانسته است
 غير قانونی  ضمن دفاع از رد صالحيت ها، برکناری فرمانداران راکيهانحسين شريعتمداری در سرمقاله 

  .خوانده و نوشته قوه قضاييه بايد برای برکناری رييس ستاد انتخابات وارد عمل شود
مرتضی مبلغ دومين رييس ستاد انتخابات کشور است که با مخالفت محافظه کاران روبرو می شود، 

ای مصطفی تاج زاده معاون سابق وزارت کشور بعد از انتخابات گذشته مجلس، با شکايت دبير شور
  .نگهبان به دادگاه فراخوانده شده و از پست خود کنار رفت

سخنان آيت اهللا جنتی در نماز جمعه ديروز تهران در روزنامه ها انعکاس محدودی دارد که به ويژه از چاپ 
اين بخش ها در گزارش های . بخش های تند ضد آمريکائی و ضدفرانسوی آن خودداری کرده اند

  .اسالمی هم حذف شده بودراديووتلويزيون جمهوری 
 دبير شورای نگهبان گفته است به سردمداران آمريکا توصيه می کنم که جمهوری اسالمیبه نوشته 

اگر واقعًا راست می گويند و پيرو آئين مسيحيت هستند ، انجيل را بخوانند و ببينند که حضرت عيسی 
  .چه می خواهد) ع (

: نمازگزاران تهرانی همراه بود، گفت »  بر فرانسهمرگ«  نوشته جنتی که سخنانش با شعار شزق
چون ممنوعيت ججاب به معنای مقابله با .فرانسوی ها با يک تشر مسلمانان عقب نشينی خواهند کرد

  .اسالم است
 آيت اهللا صافی گلپايگانی از مراجع قم در نامه ای به فتوای شيخ طنطاوی شرقبه نوشته روزنامه 

در تائيد عمل دولت فرانسه در محدود کردن حجاب دانش آموزان آن کشور به رييس مجمع االزهر قاهره 
  .شدت اعتراض کرده و آن را بر خالف آئين اسالم و عملی خارج از غيرت دينی توصيف کرده است

 در مقاله ای همبستگی کشورهای خاورميانه را برای مقاومت در برابر فشارهای جهانی همشهری
ز نزديکی ايران و مصر به عنوان گامی مثبت در جهت اين همبستگی نام برده الزم شمرده و از جمله ا

  .است
 با اشاره به نام خيابان خالد اسالمبولی تهران که مانعی در راه پيشرفت همشهریدر بخشی از مقاله 

روابط دو کشور شده آمده است بايد مسائل کم اهميتی نظير تغيير نام يک خيابان، پشت سر گذاشته 
  .تا مقامات دو کشور بتوانند به راحتی در مسير باز برقراری مناسبات حرکت کنندشود 

 تاکيد شده است که دولت مصر پيش از اين بطور عملی آمادگی خود را همشهریدر تحليل سياسی 
  .برای حرکت در اين مسير اعالم داشته و برخی نامها را که موجب اعتراض ايران بوده تغيير داده است 

 
  ن روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  عناوي

  2004 ژانويه 3 -1382 دي 13شنبه 
عناوين امروز روزنامه هاي الشرق االوسط ، الحيات و القدس : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 

  . العربي به اين شرح است 
  الشرق االوسط * 
  .زار کارمند برنامه ريزي مي کند آمريکا براي ايجاد بزرگترين هيات ديپلماتيک خود در عراق با  سه ه-
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 8 بر اساس يک سند محرمانه آمريکايي، واشنگتن به صدام تعهد داده بود که از پيروزي ايران در جنگ -
  .ساله عراق بر ضد ايران جلوگيري کند

   تغييرات داخلي قريب الوقوع در ليبي-
ه هاي آموزشي در عربستان هشدار  انديشمند سعودي ، با صدور بيانيه اي  نسبت به تغيير برنام156 -

  .دادند
  . بوش براي رابطه با ايران سه شرط گذاشت -
  . ساکنان بغداد با چه زباني بعد از سرنگوني رژيم صدام سخن مي گويند-

  القدس العربي * 
 مقاومت عراقي يک فروند هليکوپتر آمريکايي را سرنگون کرد ، کشتار نژادي ميان اعراب و اکراد باال -
  .فتگر
  . سلفيون اشغالگران آمريکايي را تهديد کردند-
  . فضل اهللا از حمايت شيخ االزهر از قانون منع حجاب در فرانسه انتقاد کرد-
   نشست جنجالي در رياض ميان وزير کشور و نمايندگان جريان اصالحات -
  . شرکت هواپيمايي انگليس پروازهاي خود را به رياض به داليل امنيتي لغو کرد-
  . تهران با سفر هيات بلندپايه آمريکايي به ايران مخالفت کرد-
 سه تن در جريان سقوط هواپيمايي در نزديک پاريس کشته شدند ، اين هواپيما از تل آويو بر مي -

  .گشت
  الحيات* 
   متالشي شدن هواپيمايي بوئينگ مصري بر فراز درياي سرخ -
  .مريکايي تا آخرين قطره خون تعهد دادند سلفيون در عراق بر مبارزه با اشغالگران آ-
 نظاميان آمريکايي در يورش به منطقه اي در شمال غرب بعقوبه عراق ،  شش تن از جمله  يک يمني -

  .و افغاني را بازداشت کردند
آمريکايي سه روز ما را از خوردن منع :  يک امداد رسان سعودي که در بازداشت نظاميان آمريکايي بود-

  . ما را وادار به خوردن گوشت خوک کردندکردند سپس
  .شيخ االزهر با مشروعيت بخشيدن به قانون منع حجاب در فرانسه ، به اسالم توهين کرد:  فضل اهللا -
  . ايران هجمه انساني آمريکايي را ناکام گذاشت و با استقبال از هيات بلندپايه آمريکايي مخالفت کرد-
  
  

  گوناگون
  

 خبرنگار در هنگام آار آشته شدند آه 36، 2003در سال : ها اعالم آرد رسانهيك گروه طرفدار حقوق 
  .يك سوم از اين افراد در هنگام جنگ آمريكا عليه عراق جان خود را از دست دادند

  2004 ژانويه 3 -1382 دي 13شنبه 
اساس گزارش به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، بر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 13ي ميالدي  ي دفاع و حمايت از خبرنگاران آه مقر آن در نيويورك واقع است، در سال گذشته آميته
شش تن ديگر نيز از بيماري يا تصادفات . خبرنگار در عراق در حين اقدامات خصمانه آشته شدند

  .رانندگي در حالي آه مشغول گزارش خبر بودند، آشته شدند
  . خبرنگار در سراسر جهان آشته شدند19، 2002ه در سال اين در حالي است آ

، تعداد خبرنگاراني آه تنها در يك آشور يعني عراق آشته شدند، بيشترين ميزان تلفات 2003در سال 
و در جريان جنگ هاي داخلي الجزاير، ) 1995( و در الجزيره است آه در آن سال 1995خبرنگاران از سال 

  .آشور آشته شدند خبرنگار تنها در يك 24
ي ميالدي در سرزمينهاي اشغالي نيز دو خبرنگار توسط آتش نظاميان صهيونيست  در سال گذشته

 در سرزمينهاي 2000آشته شدند و به اين ترتيب تعداد آل خبرنگاراني آه از آغاز انتفاضه در سال 
  .اند، به شش تن رسيد اشغالي آشته شده

جنگ و درگيري در نقاط ديگر جهان بزرگترين : م چنين گزارش آردي دفاع از حقوق خبرنگاران ه آميته
  .تهديدي نبود آه جان خبرنگاران را تهديد آرد

بر اساس گزارش منتشره، تقريبا تمام خبرنگاراني آه در سال گذشته در خارج از عراق آشته شدند، 
  .اي شغلشان دچار اين سرنوشت شدند تنها به دليل مخاطرات حرفه

گيرد، آشته  ن پنج خبرنگار به دليل گزارش فسادي آه از سوي مقامهاي رسمي صورت ميدر فيليپي
  .شدند و در آلمبيا نيز سه خبرنگار به دليل آارشان به قتل رسيدند

ي مستقل به دليل گزارش و پيگيري جرايم سازمان يافته در بيرون از  در روسيه نيز سردبير يك نشريه
  .اش به قتل رسيد خانه

   پيامانتهاي
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