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

------------------------------------------------------------------------------  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  دوازده هزار کودک در بم جان باخته اند - گزارش يونيسف از نتايج زلزله بم

  ٢٠٠۴ ژانويه ٧ – ١٣٨٢ دی ١٧چهارشنبه  -ايرنا 
 هـزار  ١٢: روز سـه شـنبه در اطالعيـه اى اعـالم کـرد     ) يونيسف  (ايت از کودکان سازمان ملل      صندوق حم 

  . کشته شده اند" بم"کودک بر اثر زلزله 
براسـاس شـمارش يونيـسف      : يک سخنگوى يونيسف از مقر سازمان ملل در ژنو گفت         " دارمين پرسوناز "

ر نفر ديگر نيز يکـی از والـدين خـود را از دسـت      نفر از کودکان شهر بم پدر و مادر و پنج هزا      ٨٠٠يک هزار و  
  . داده اند

باقی مانده اند و بقيـه  ) يک چهارم جمعيت شهر( هزار نفر در شهر بم ٢۵هم اکنون فقط : پرسوناز افزود  
  . يا کشته شده و يا شهر را ترک کرده اند

: گوى يونيسف گفـت اين سخن.  روستا به کلی منهدم شده است٢۵٠ هزار خانه در   ١٨: وى اظهارداشت 
 نفره بين المللی يونيسف روز سـه شـنبه دو ماموريـت ارزيـابی از وضـعيت کودکـان را انجـام داده                ١٢تيم  
  . است

  . وى مهمترين نيازهاى کودکان را مواد غذايی، آب آشاميدنی و سرپناه اعالم کرد
اين نهاد وابسته :  اعالم کردمدير اجرايی برنامه جهانی غذا" خانم کاترين برتينی "براساس اين اطالعيه 

 هزار نفر از مردم منطقه بـين سـه تـا شـش مـاه کمـک خواهـد کـرد و براسـاس                         ١٠٠به سازمان ملل به     
 درصـد از مراکـز آموزشـی و فرهنگـی شـهر بـم منهـدم شـده و کارشناسـان                      ٧٠آمارهاى يونـسکو حـدود    

ی و فرهنگی اين شهر برگزار      يونسکو روز سه شنبه جلسه اى را در پاريس براى بازسازى اماکن آموزش            
  .کردند

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
   را سالي دشوار براى خبرنگاران خواند ٢٠٠٣سازمان گزارشگران بدون مرز سال

   ٢٠٠۴ برابر با هفتم ژانويه ١٣٨٢ دى ١٧: پاريس ، ايرنا 
  ه خود که به مناسبت آغاز سال نوسازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش ساالن
   ميالدى سالي دشوار براى آزادى ٢٠٠٣ميالدى منتشر شده است ، اعالم کرد سال
  . مطبوعات در نقاط مختلف جهان بوده است 

  در اين بيانيه که نسخه اى از آن روز چهارشنبه به نمايندگي ايرنا در پاريس 
  - ميالدى سنگين ٢٠٠٣عات در سالاعضاى جامعه جهاني مطبو: ارسال شد، آمده است 

  .  تاکنون براى اطالع رساني آزاد پرداخت کرده اند١٩٩۵ترين بها را از سال
   روزنامه نگار در نقاط مختلف ۴٢در سال ميالدى گذشته : اين سازمان افزود 

   تن بيش تر از تعداد قربانيان در سال ١٧جهان کشته شده اند که اين ميزان 
  . ميالدى بوده است 

  ه ٢٠٠٢شمار روزنامه نگاران بازداشت شد: در ادامه بيانيه اين سازمان آمده است 
   نفر ۶٩٢ ميالدى نيز نسبت به سال پيش از آن افزايش يافته و از٢٠٠٣در سال

  .  تن رسيده است ٧۶۶به 
   روزنامه نگار در معرض تهديد ١۴۶٠ ميالدى ٢٠٠٣در سال: اين گزارش افزود 
  .  نشريه نيز توقيف شده است ۵٠١ن حمله شده وبوده و يا به آنا

  بنا بر بيانيه گزارشگران بدون مرز شمار روزنامه نگاران زنداني به بهانه 
   ميالدى همچنان رو به افزايش است و تاکنون ٢٠٠١مبارزه با تروريسم از سال

  خبرنگار و گزارشگر از جامعه بين المللي مطبوعات به اين بهانه در زندان 
  .مي برندبسر 

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  
  

هاي خارج از دولت  دبير هيات دولت اظهار داشت آه ستاد جنگ رواني عليه دولت قبال عليه مجموعه
  .آرد و اآنون دولت را مورد هدف قرار داده است اصالح طلبان فعاليت مي
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ي امروز هيات  زاده بعد از جلسه ، عبداهللا رمضان)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

شوراي : ي تغيير نام خيابان خالد اسالمبولي گفت  استاندار برگزار شد، درباره28دولت آه با حضور 
ته بود و شوراي شهر  در زمينه تغيير نام خيابان خالد اسالمبولي تصميم گرف80شهر تهران در سال 

  .فعلي در پاسخ به درخواست وزارت خارجه تصميم گرفتند و اين تصميم منطقي بوده است
ي شوراي شهر مطرح شد و بعد شوراي شهر استعالم  درخواست وزارت خارجه در جلسه: وي گفت

  .وزارت خارجه را پاسخ دادند
اطالعي  توسط هياتهاي اجرايي اظهار بيشدگان نهضت آزادي  ي اسامي رد صالحيت زاده درباره رمضان
  .آرد

زاده   ساعت آينده سوال شد آه رمضان48ي برقراري ارتباط با مصر تا  از دبير هيات دولت همچنين درباره
مذاآرات ادامه : در زمينه ارتباط با مصر اظهار داشت» .ام من اين موضوع را نشنيده«با بيان اين پاسخ آه 

مند به گسترش روابط  م داريم، نكته مهم اين است آه هر دو طرف آامال عالقههايي با ه ما بحث دارد،
آنيم گسترش روابط ايران و مصر به نفع منطقه و به نفع منافع همه مردم آشور  هستند و فكر مي

  .است
بعد از مالقات تاريخي آقاي حسني مبارك و رييس جمهور آشورمان اين روند رو به : زاده ادامه داد رمضان

  .تر هم برسد تر و گسترده گسترش و بهبود، تسريع يافته و ما اميدواريم با مذاآرات به نتايج مثبت
وي . هاي صدا و سيما در خصوص زلزله و احزاب سوال شد ي يكي از برنامه از دبير هيات دولت درباره

شود، در جهت  آنيم آه نبايد از مواردي آه باعث انسجام و همستگي ملي مي ما فكر مي: پاسخ داد
  .برداري آرد اهداف سياسي و جناحي بهره

  . را نديده ولي اگر چنين قصدي در آن بوده طبيعتا مورد نظر دولت نيست زاده گفت آه اين برنامه رمضان
ي پيام ويژه دولت ژاپن به ايران آه وزير امور خارجه آنها حامل اين پيام باشد، سوال  زاده درباره از رمضان

  .شد
  .دولت پاسخ داد آه وزير امور خارجه ژاپن از سوي دولت ژاپن پيغامهايي داشته استسخنگوي 

: ي فشار دولت آمريكا بر مصر در رابطه با برقراري روابط بين ايران و مصر اظهار داشت زاده درباره رمضان
  .ي دولت مصر دارد اين بستگي به اراده

بهبود روابط قرار گرفته و طبيعتا فشارهايي ممكن ي سياسي دو آشور بر  وي در ادامه افزود آه اراده
ي دو آشور بر اين است آه روابط  است از طرف البي صهيونيستها يا از طرف آمريكا وارد شود ولي اراده

  .گسترش يابد
ي برخي اظهار نظرهايي آه به نقل از منابع آگاه امنيتي مطرح شد مبني بر اينكه  زاده درباره رمضان

 در اعالم نظرهاي خود تجديد نظر نخواهد آرد اظهار داشت آه اين مسائل را ستاد جنگ وزارت اطالعات
  .رواني عليه دولت مطرح آرده است

طلبان  ي اصالح اين ستاد از مدتها پيش شكل گرفته؛ قبال فعاليتهاي اين ستاد عليه مجموعه: وي گفت
  .هدف جنگ رواني خود قرار دهنداند آه دولت را نيز  خارج از دولت بود و اخيرا تصميم گرفته

  .آه به همين دليل است آه از نام منابع آگاه استفاده شده است: زاده در ادامه گفت رمضان
ستادي آه : ي ستاد ضد اصالحات و جنگ رواني ادامه داد وي در پاسخ به سوال متعدد خبرنگاران درباره

ز هدف خود را برخي از ارآان دولت قرار داده جنگ رواني عليه اصالحات به راه انداخته است و اخيرا ني
از مدتها پيش فعاليت بوده و مشخص است آه از آدام منابع تغذيه، در آجا شكل داده شده و از  است،

  .آنند چه ابزارهايي استفاده مي
ما اميدواريم آساني آه مسووليت اين افراد را دارند، باالخره روزي پاسخگوي ملت ايران : وي گفت
  .باشند
زاده يادآور شد آه ممكن است اين افراد در حال حاضر احساس مصونيت آنند اما روزي  رمضان

  .دهند، خواهند بود ي اقدامات ضد ملي آه انجام مي پاسخگوي ملت ايران درباره
  زاده سوال آرد آه آيا صدا و سيما نيز جزو ستاد جنگ رواني عليه دولت است؟ خبرنگاري از رمضان

  .ي اعضاي ستاد معرفي خواهند شد اگر روزي الزم شود همه: ولت گفت د دبير هيات
 پيگيري و  ي ارايه گزارش تخلفات هياتهاي اجرايي و نظارت از سوي هيات زاده همچنين درباره رمضان

آه هنوز اين هيات گزارشي را به رييس جمهور : نظارت بر اجراي قانون اساسي به رييس جمهور گفت
  .ارايه نكرده است

ي آينده تشكيل  اگر مجلس در هفته: ي چهارم به مجلس گفت ي برنامه ي ارايه اليحه وي همچنين درباره
  . تقديم خواهد شد جلسه دهد، اليحه

 استاندار آشور با خبرنگاران سخن 28ي مشترك امروز هيات دولت با  زاده آه بعد از جلسه رمضان
ي نحوه اعالم نظر وزارت اطالعات  ا و سيما دربارهگفت، در واآنش به سوال يكي از خبرنگاران صد مي

 اظهار داشت آه برخي خبرنگاران - آه به شكلي نامتعارف پرسيده شد -ي برخي از آانديداها  درباره
  .صدا و سيما متاسفانه آاري جز تضعيف دولت ندارند

. ي دولت تغيير دهد هي مجموع وي اظهار اميدواري آرد آه صدا و سيما مقداري نسبت به رفتارش درباره
ي سخنگوي دولت با خبرنگاران نسبت به  گفتني است برخي از خبرنگاران صدا و سيما تا پايان مصاحبه

  .سخنان او اعتراض داشتند و اصرار داشتند آه پاسخي از او دريافت آنند
 انتهاي پيام
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  گوييم اگر انتخابات سالم برگزار شد شرآت آنيد  به مردم مي
   هم بروم ستاد ضد اصالحات را افشا خواهم آرد  اگر روي مين
  2004 ژانويه 7 -1382دي  17 هچهار شنب

بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي نسبت به تضييع حقوق نامزدهاي انتخابات مجلس 
و اي وجود دارد آه بيم آن مي رود تا حقوق   شواهد و قراين نگران آننده: هفتم ابراز نگراني آرد و گفت

  .  ها و سالمت انتخابات توسط برخي محافل اجتماعي تضييع يا نقض شود  آزادي
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، مهندس بهزاد نبوي آه در يك آنفرانس 

اين نگراني : گفت، تصريح آرد  هاي داخلي و خارجي سخن مي  مطبوعاتي در جمع خبرنگاران رسانه
اند و با اين   ها را مبناي آار خود قرار داده  هاي نظارت و شوراي نگهبان احراز صالحيت   آه هياتوجود دارد

  .اند  اي را براي اعمال نظارت پذيرفته  اقدام برخورد سليقه
اين : نماينده تهران با تاآيد بر اينكه احراز صالحيت، خالف قانون انتخابات و مصوبه مجلس است، گفت

آند يعني يك بار شوراي نگهبان و يك بار مردم بايد صالحيت ها را احزار   اي مي   را دو درجهروند انتخابات
  .آنند

گويد خالف قانون و شرع نيست، نه   آند، مي  وقتي شوراي نگهبان طرح ها را بررسي مي: وي گفت
  .اينكه آن را احراز آند

لذا :  هزار داوطلب را احراز آند، افزود8از وي با بيان اينكه شوراي نگهبان قادر نيست آه صالحيت بيش 
  .شود  شوراي نگهبان در عمل مجبور است احراز عدم صالحيت آنهايي را بكند آه نامزدي آنها رد مي

مالك احراز عدم صالحيت از آن آساني است آه طبق قانون، امكان شرآت در انتخابات را : وي گفت
  .مجلس را دارم يا نه، بحثي است آه ديگران بايد احراز آنندندارند، واال اينكه بنده صالحيت حضور در 

، "آند  انسان براي تعيين آلفت هم احراز صالحيت مي"نبوي در پاسخ به اظهار نظراتي مبني بر اينكه 
آند آه نمايندگان مجلس، آلفت ايشان هستند، در   اشتباه اين است آه آن عزيز ما خيال مي: گفت

  .اگرچه نمايندگان آلفت و نوآر مردم هستند، اما قطعا آلفت ايشان نيستندحاليكه بايد بگويم آه 
نايب رئيس مجلس با تاآيد بر اينكه ما به هيچ وجه رفتارهاي غير قانوني نهادهاي دخيل در انتخابات را 

هاي نظارت و شوراي نگهبان بدون دخالت نهادهاي ديگر   خواهيم هيات  ما مي: تحمل نمي آنيم، گفت
مسووليت و عواقب برخوردهاي جناحي و سياسي در اين امر متوجه نهادهاي نظارتي . آنندعمل 

خواهم در صورت تضمين سالمت انتخابات با حضور در عرصه از حق خود   خواهد بود و از مردم آگاه مي
  .دفاع آنند و مانع تسلط فكري طالباني در مجلس هفتم شوند

من هرگز جايي :  سيما در خصوص اظهارات تاج زاده گفتنبوي در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و
  .ها استفاده شود  هاي خياباني براي رد صالحيت  ام آه تاج زاده گفته باشد آه از آشوب  نخوانده
هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان را تنها براساس   ايم اقدامات هيات  ما هميشه گفته: وي افزود

داريم و اينها براساس قانون موظفند صرفا براساس مواد قانوني و مراآز  گانه قبول 4گزارشات مراجع 
خواهم   هايي در خارج از اين روند دارم آه نمي  معتبر به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند و اما نمونه

  .عنوان آنم
مواره ما چون ه: نبوي به برخي گزارشات غير مستند در مورد گزارشات نمايندگان اشاره آرد و گفت

اند آنرا بسوزانند و آنچنان فشار آورده اند آه اين نوع    گانه تاآيد آرده ايم خواسته4روي نهادهاي 
  .هاي مسوول بفرستند  ها به دستگاه  ها را در آخرين لحظه  گزارش

اند عليه مسووالن نظام اقدام آرده است، آه اين   گفته" محمدرضا خاتمي"مثال در مورد : وي اضافه آرد
  .جور مباحث مشكل ايجاد آرده است

وي در پاسخ پرسش يكي از خبرنگاران آه پرسيد توقع شما از رئيس جمهوري در صورت رد 
توقع ما اين است آه از قانون پاسداري : هاي احتمالي خارج از چارچوب قانون چيست؟ گفت  صالحيت

  .اند اقدام آنند  اي آه به هيات پيگيري داده  آنند و مطابق نامه
نايب رئيس مجلس همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلماني ايلنا مبني بر اينكه آيا احتمال تحريم 

اي آه مي فرمائيد وجود   انتخابات در صورت رد صالحيت هاي گسترده با توجه به گزارشات نگران آننده
  . بهمن جواب دهمپاسخ اين سوال را بايد با توجه به شرايط به وجود آمده در نيمه: دارد؟ گفت

توان   با توجه به اينكه نمي: وي با بيان اينكه ما مردم را دعوت به شرآت در انتخابات مي آنيم، گفت
دانم آه در روزهاي آينده امكان دارد چه اتفاقاتي به وقوع بپيوندد،   تحوالت آينده را پيش بيني آرد و نمي

  .رسش تصميم بگيرم و پاسخ دهمدهم در همان شرايط در مورد اين پ  ترجيح مي: گفت
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، بهزاد نبوي در ادامه سخنان خود در نشست 

ها در راستاي يك عمليات رواني براي   برخي از شايعات در خصوص رد صالحيت: مطبوعاتي امروز، افزود
  . دهم  آن بها نمياز ميدان به در آردن اصالح طلبان است آه من به 

  .هاي غير قانوني داريم  ما قطعا برنامه هايي براي مقابله با رد صالحيت: وي همچنين تاآيد آرد
نايب رئيس مجلس با بيان اينكه اگر عقالني برخورد شود در شرايط موجود هيچ احدي به رد صالحيت 

نيز به عهده خود آساني است مسووليت عواقب رد صالحيت ها : غير قانوني تن نمي دهد، تصريح آرد
  .آه چنين اقداماتي را انجام مي دهند
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وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر چگونگي دستيابي به برخي اسناد محرمانه در خصوص رد 
از طريق خود افرادي . ام  اي آه مي فرمائيد دسترسي پيدا نكرده  به اسناد محرمانه: صالحيت ها گفت 

  . به دستگاه ذيربط مراجعه آرده بودند متوجه شديمآه رد صالحيت شده و
تصحيح دستگاه ذيربط نسبت به گزارش هاي ارايه شده براي آن آانديدا نيز نوشدارو بعد : وي اشاره آرد

از مرگ سهراب بود آه گفته بودند براساس تشابه اسمي صورت گرفته است، در حاليكه در تمام ثبت 
  .تاحوال نيز چنين اسمي وجود نداش

ها براي   ها و دستگاه  نبوي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه از سوي چه نهادهاي به هيات
ها را   بهتر است آه اسامي آن دستگاه: ارايه گزارش در مورد آانديداها فشار وارد مي شود؟ گفت

مطرح آنند و اگر بنده چند وقت پيش نيز تذآري دادم و از رئيس جمهور خواستم چيزهايي را . نگويم
  .رئيس جمهوري مطرح نكردند، بنده نيز پيامدهاي مطرح نكردن آنرا در زمان مناسب مطرح خواهم آرد

بنده نيز اطالعاتي آه در زمينه عملكرد ستاد ضد اصالحات دارم افشا خواهم آرد، حتي : وي تاآيد آرد
  .اگر روي مين بروم

وقتي امثال بنده را متهم به بي : يستادگي آرد يادآور شدوي با بيان اينكه شرعا بايد در مقابل ظلم ا
  شود آه ما عكس العمل نشان ندهيم؟  آنند؛ آن وقت چطور مي  ديني، ضديت يا نظام و فحشا مي

نبوي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران آه پرسيد آيا وزارت اطالعات به دنبال مذاآره شما اعالم 
درست نيست آه بگويند وزارت : آند؟ گفت  استعالم ها اعالم اشتباه ميآرده در صورت اشتباه در مورد 

  .دهد  اطالعات تحت تاثير يك نفر تغيير موضع مي
اي با آقاي يونسي   بنده به هر نوع گزارش غير مستند و خالف قانون اعتراض دارم، اما مذاآره: وي افزود
  .نداشتم

ن وهن نظام است آه وزارت اطالعات تحت فشار يك اي: وي ضمن تكذيب مذاآره با خود با يونسي گفت
  .فرد نظرش عوض شود

نبوي در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشيتدپرس در خصوص نگراني اصالح طلبان از قهر سياسي مردم، 
ما از عدم مشارآت نگراني هايي داريم، اما با تمام ابزار و امكانات قانوني در مقابل اقدامات غير : گفت

  .يستيمقانوني مي ا
ما همانگونه آه در مقابل قتل هاي زنجيره اي ايستاديم آه ديگر آسي جرات تكرار چنين : وي گفت

  .اقدامي نداشت در اين مورد نيز ايستادگي خواهيم آرد
: وي با بيان اينكه آخرين مرجعي آه در مورد صالحيت ها تصميم مي گيرد شوراي نگهبان است گفت

هاي   دارد آه بايد به خواسته  است آه نهادهاي اجتماعي را به فكر واميولي ابزارهاي ما ابزارهايي 
  .مردم توجه آرد

: توان مدعي شد آه برخي افراد خودسر وجود دارند، تصريح آرد  نبوي با تاآيد بر اين نكته آه هرگز نمي
  .مردم ساالري دشمن خودسري است

ا ، بهزاد نبوي با اشاره به اين نكته آه ممكن است به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلن
در نظام هاي مردم ساالر : عدم مشارآت مردم در انتخابات با استانداردها مطابق نباشد، گفت

  .  درصد آمتر نيست50مشارآت مردم از 
من خطاب : وي نگراني عدم شرآت در انتخابات را بيشتر در شهرهاي بزرگ مانند تهران دانست و گفت 

به مردم عزيزمان مي گويم آه با اختيارات خودتان قهر نكنيد و با آساني آه حقوق شما را نقض مي 
  .آنند بجنگيد
جنگ با من يا با هر آس ديگري آه حقوق مردم را تضعيف آند همان شرآت در انتخابات : نبوي افزود

هاي آن مورد قبول مردم خواهد بود، در غير اين صورت بايد به شكل گيري مجلسي تن دهد آه ديدگاه
  .نيست

البته طبيعي است آه مشارآت مردم در گرو اين است آه ببينند به راي آنها احترام گذاشته : وي گفت 
  .شود يا خير  مي

اند و امروزه   خالصه آالم دولت و مجلس در جمهوري اسالمي هيچ آاره: نايب رئيس مجلس اضافه آرد
چنانچه خارجي ها نيز با آساني مذاآره خواهند آرد آه .  استاين پيام ها به خارج هم ارسال شده

  .قدرت در اختيارشان است
مردم اگر در انتخابات شرآت آنند، ولو آنكه به : وي قدرت واقعي را در اختيار مردم دانست و تاآيد آرد

 هاي ضد  هاي جريان  توانند جلوي تحقق خواست  طلبان هم راي ندهند، ولي حداقل مي  اصالح
دموآراسي و ضدمردمي را بگيرند و نهادهاي ضد خواسته هاي مردم نيز مجبور به عقب نشيني در 

  .مقابل خواست مردم خواهند شد
نماينده تهران همچنين مشارآت بسياري از اصالح طلبان در انتخابات را مشروط به تضمين حقوق 

ردم نيز براي شرآت در انتخابات از م: انتخاب آنندگان و انتخاب شوندگان دانست و خاطرنشان آرد
  .خواهيم  همان چيزي را آه شرط آنيم مي

گوييم در صورتيكه انتخابات آزاد و سالم برگزار شد بيايند و   به مردم مي: وي در ادامه سخنانش گفت
  .شرآت آنند؛ در غير اين صورت اين به معناي تثبيت روند غير قانوني خواهد بود

ان مي گوييم انشاهللا فقط آساني آه دزد، چاقوآش و معتاد هستند را رد به شوراي نگهب: نبوي گفت
  . صالحيت آنند
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ها   وي در پاسخ به اين پرسش آه اگر استفاده از ابزارهاي قانوني در داخل براي جلوگيري از رد صالحيت
 ما مردم   هيتنها مراجع دادخوا: موثر واقع نشد، امكان مراجعه به مجامع بين المللي وجود دارد؟، گفت

خواهيم از   هستند و مجبوريم هر خواست و شكايتمان را به مردم آشور خودمان واگذار آنيم و نمي
  .مجامع خارجي براي دادخواهي در اين زمينه استفاده آنيم

اگر مردم به پاي صندوق هاي راي بيايند حتما به طيف اصالح طلب راي مي دهند، : نبوي تاآيد آرد
  . برخي ها مي گويند مردم تمايل به شرآت ندارند صحيح نيستبنابراين اينكه

براين . جناح مقابل نيز قبول دارد آه مردم حرف اصالح طلبان را بيشتر گوش مي دهند: وي گفت 
اساس تالش مي آنند آه با فشار بر افكار عمومي رفتار مردم را نسبت به اصالح طلبان مشابه رفتار با 

  .موفق هم نمي شوندخودشان سازند آه البته 
  .نبوي هرگونه فشار بر روي افكار عمومي در راستاي عدم مشارآت در انتخابات را بي حاصل دانست

بنده با هر : نايب رئيس مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص رد صالحيت اعضاي نهضت آزادي گفت 
ما مي گوييم همه چيز . گونه رد صالحيت غير قانوني از جمله رد صالحيت اعضاي نهضت آزادي مخالفم

  .بايد براساس قانون باشد و هيچ اقدامي خارج از اين چارچوب نيز پذيرفتني نيست
چرا از آن تاريخ آه نامه براي : در خصوص نهضت آزادي اشاره آرد وگفت ) ره(وي به نامه امام راحل 

ي صورت نگرفته است؟ نهضت آزادي نوشته شده تاآنون هيچ اقدامي در مورد انحالل اعضاي نهضت آزاد
بنده حتي اطالع . شد  اگر قرار بود نامه امام در مورد نهضت آزادي عملياتي شود بايد به قانون تبديل مي

  .دارم آه امام نسبت به برخي رفتارها در برخورد با اعضاي نهضت آزادي ناراضي بودند
 حكم حكومتي بود، همانگونه آه در نبوي در پاسخ به يكي از خبرنگاران آه گفته بود اين نامه به منزله

من واليت مطلقه فقيه را در چارچوب قانون : موارد ديگري نيز حكم حكومتي وجود داشته است، گفت
  . قانون اساسي آمده است110اساسي مي پذيريم و همه اختيارات رهبري هم در اصل 

اين حرف سخن اآثريت قريب به : توي با تاآيد بر اينكه تنها با تكيه در روي قانون بايد صحبت آرد، گف
اتفاق اصالح طلبان است و حتي خاتمي نيز در دوره اول رياست جمهوري گفتند واليت فقيه را در 

  .پذيريم، بنابراين هر چه مي گويند بايد در چارچوب قانون باشد  چارچوب قانون مي
  

دي غير قانوني است؟ آن وقت بر اين اساس بايد بگويند براساس چه قانوني نهضت آزا: وي اعالم آرد
  .ما نيز رد صالحيت آنها را مي پذيريم

ما از : نبوي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه اقدام مجلس در خصوص قانون انتخابات چيست؟ گفت
 و بعد از دوره دوم رياست جمهوري خاتمي، آار جدي خود را در خصوص اصالح قانون 80نيمه دوم سال 

  .م و مجلس نيز با تمام قوا مراحل تصويب اليحه اصالح قانون انتخابات را در پيش گرفتانتخابات آغاز آردي
 ماه است آه اليحه اصالح قانون انتخابات در حال سعي بين صفا و 9در حال حاضر نيز بيش از : وي افزود

و وي آه از رفت و آمد برخي مصوبات بين مجلس و شوراي نگهبان به عنوان سعي صفا . مروه است
با توجه به چندين جلسه با شوراي نگهبان ولي متاسفانه آليه اقدامات : مروه تعبير آرده بود گفت

مجلس براي دستيابي به يك تفاهم با شوراي نگهبان بي نتيجه ماند و شوراي نگهبان ملزم شد آه 
  .قانون انتخابات را اصالح آند

ين اصالحيه نيز همان احراز صالحيت يا احراز عدم بحث اصلي ما در ا: نماينده تهران در ادامه تصريح آرد
  .صالحيت بود آه متاسفانه نتوانستيم با شوراي نگهبان به توافق برسيم

اين ارتباط دو : وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در اين زمينه به مردم رجوع خواهيد آرد؟ گفت
  .اع آنيمطرفه است و بايد مردم بخواهند تا ما از حقوق آنها دف

خواهيم از حقوق مردم دفاع آنيم آنها نيز بايد از ما پشتيباني آنند، اظهار   وي با بيان اينكه وقتي ما مي
  .ما به مردم نيازمنديم و مردم نيز از ما توقع دارند، لذا اين يك رابطه دو جانبه است: داشت

  پايان پيام 
  

  ان ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني اير
  

  فشار همه جانبه آخوندها براي استرداد مجاهدين
  )2004ژانويه7 (1382دي 17 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

رژيم , همزمان با گسترش اعتراضات جهاني عليه توطئة آخوندها براي استرداد و اخراج مجاهدين
  .اده استآخوندي تشبثات خود را براي استرداد مجاهدين و قتل عام آنها افزايش د

موضوع استرداد و , در جريان سفر اخير جرمي گرين استاك نماينده ويژه انگلستان در عراق به ايران
بنحوي آه وي در آنفرانس مطبوعاتي . اخراج مجاهدين اصلي ترين درخواست رژيم آخوندي از وي بود

ن مورد حساس، چيزي خواهم وارد جزييات شوم، چرا آه در اي نمي«: خود درباره موضوع مجاهدين گفت
آنترل و نگهداري مجاهدين را در عراق به «وي افزود اين آمريكاييها هستند آه . »تنظيم نشده است

  ).1382دي16خبرگزاري حكومتي (»عهده دارند
روز دوشنبه آخوند روحاني دبير شوراي عالي امنيت رژيم علت نپذيرفتن هيأت انساندوستانه آمريكايي 

آمريكا مي تواند با گامهاي عملي و مثبت  مسائل «: مات آمريكا توصيف آرد و گفترا ناآافي بودن اقدا
. »يك قدم مثبت اين است آه مجاهدين را آه در عراق هستند تحويل ما بدهد....فيمابين را حل آند

اظهاراتي آه برمال آننده عمق خباثت و ماهيت ضد بشري رژيمي است آه آمك رساني به زلزله زدگان 
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روز شمار بيشتري از آنان جان مي دهند را در گرو تحويل گرفتن مخالفان و قتل عام آنان مي آه هر 
  .داند

 انتقال   بـراي  امـن  دنبـال مكـانـي آمريكا به«: همزمان سردژخيم يونسي وزير اطالعات ماليان گفت
   اعضاي  آه  هر آشوري: آند  مي  اعـالم  صـراحـت  به  ايران  اسالمي اما جمهوري,   اسـت مجاهدين
به اين ترتيب سرآرده مافياي تروريسم و جنايت . » و ملت ايران است    دولت  دشمن,  را بپذيـرد منافقيـن

بوضوح با حربه تروريسم به شانتاژ و باج , رژيم آخوندي آه رؤياي قتل عام مجاهدين را در سر مي پروراند
  .گيري از ديگرآشورها روي مي آورد

عدم اعتماد به آمريكا تنها زماني تقليل خواهديافت آه «: ز خبرگزاري رژيم به نقل از خاتمي گفتديروز ني
تهران شاهد اين باشد نشانه هاي مثبت ادامه دارند و يك تغيير واقعي سياست آمريكا در قبال ايران را 

  .»ترسيم مي آنند
ملل متحد و ارگانهاي بين المللي شوراي امنيت و آميسيون حقوق بشر , مقاومت ايران توجه دبيرآل

مدافع حقوق بشر بويژه صليب سرخ بين المللي را به نيات شوم و تالشهاي خبيثانه رژيم آخوندي براي 
اخراج و استرداد مجاهدين آه نقض آشكار معاهدات بين المللي بويژه آنوانسيونهاي ژنو مي باشد 

  .جلب مي آند

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   و تروريسم در سالى آه گذشتترور
  ٢٠٠۴ ژانويه ٧ – ١٣٨٢ دی ١٧ چهارشنبه -راديو آلمان 

اين . آازابالنكا، رياض، استانبول و مناطق ديگر جهان در سال گذشته ميالدى آماج ترور و خشونت بودند
در . د ميالدى را به نمونه اى از تنش و درگيرى در سراسر جهان تبديل آردن٢٠٠٣حوادث دردناك، سال 

سدها انسان بى گناه قربانى . اين سال خبرهاى خشونت آميز گوشخراش دائما به گوش مى رسيدند
حمالت تروريستى با پيش زمينه هاى سياسى شدند و بيشتر اين حمالت توسط اسالم گرايان افراطى 

د آمده اي صورت گرفتند، آه بسيارى شان در شبكه تروريستى القاعده به رهبرى اسامه بن الدن گر
  . اند
  

 ، ٢٠٠٣در آغاز سال گذشته ميالدى، جورج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريكا، مطمئن بود آه سال 
بوش در نطقى به مناسبت موقعيت آن زمان آمريكا، اظهار داشت آه  تروريست . سالى آرام خواهد بود

  : او گفت. ها و سازمان القاعده در حال عقب نشينى هستند
حاال ديگه تروريست ها، . حال فرارند و ما آارى مى آنيم آه فرارشون ادامه پيدا آنهتروريست ها در “

  ”.يكى پس از ديگرى مى فهمند آه عدالت به سبك آمريكايى يعنى چى
. اما حال ديگر مشخص شده است آه جورج بوش، شرايط آن زمان را به شدت اشتباه محاسبه آرده بود

 ميالدى،  آه در آن ٢٠٠٢ نيز درست مثل سال ٢٠٠٣گفت آه  سال زيرا اآنون ديگر مى توان به دقت 
رخدادهاى تروريستى در ِجربا و جزيره توريستى بالى، اتفاق افتاد، سالى پر از  ترور گشت و  خشونت 

  . در سطح جهان باقى ماند
در شهر در جريان سوءقصد انتحارى فلسطينيان افراطى  . ترور از همان هفته اول سال گذشته آغاز شد

ترور در سراسر جهان و بخصوص ترور . و اين تازه آغاز آار بود.  نفر آشته شدند٢٠تل آويو اسرائيل ، 
.  ميالدى روندى شتابان را طى آرد و به تدريج افزايش يافت٢٠٠٣اسالم گرايان افراطى درجريان سال 

به عراق مربوط مى آنند و آنرا بعضى آارشناسان امور تروريسم، اين روند افزاينده را با حمله آمريكا 
  . دليلى مى دانند در سازماندهى گروه هاى تروريستى براى مقاصد ضد آمريكايى خود

 ، در مورد داليل ترورهاى شبكه تروريستى BNDآگوست ِهنينگ، رئيس سازمان سرويس مخفى آلمان 
  :القاعده و شخص اسامه بن الدن، مى گويد

 نيروهاى آمريكايى و دستياران غربى  اونها رو از شبه جزيره عربستان هدف بن الدن از طرفى اينه آه“ 
او مى خواد نيروهاى اشغالگر در افغانستان و عراق، هرچه زودتر خاك اين دو آشور رو ترك . خارج آنه

اما بن الدن از طرف ديگه به مبارزه با آشورهايى دست مى زنه آه با . آنن و به خانه هاشون برگردن
  ”.ناميده، همكارى مى آنن” نيروى آفار“غربى آه او اسمشون رو آشورهاى 

تروريست ها در سال گذشته نشان دادند آه هيچ محدوديتى براى اجراى اعمال خشونت آميز خود  
نمى شناسند، از مردن مردم بى گناه در جريان اعمال تروريستى باآى ندارند و هر آارى از دستشان 

  . شان مى آنندبرآيد براى رسيدن به مقاصد
  :نمونه هايى اندك از اين اقدامات غير انساني

 نفر در اثر عمليات انفجارى در رياض، پايتخت عربستان ٣۵:  ميالدي٢٠٠٣دوازدهم ماه مه سال 
  .سعودى، به قتل رسيدند
در جريان عمليات تروريستى در شهر ساحلى آازابالنكا، پنج مرآز غربى : ٢٠٠٣شانزدهم ماه مه سال 

  .  تروريست انتحارى شدند١٢ نفر و از جمله ۴۵هودى منفجر و موجب آشته شدن و ي
 نفر ١٢در مقابل هتلى در جاآارتا، پايتخت اندونزي، بمبى منفجر و :   ميالدي٢٠٠٣پنجم ماه اوت سال  
  .را به آام مرگ آشاند
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 نفر ٢٢پايتخت عراق، در جريان سوءقصد اننتحارى به مرآز سازمان ملل متحد در بغداد، : نوزدهم اوت
آشته شدند آه در ميان شان نماينده سازمان ملل متحد در عراق يعنى سرجيو وييرا  دو ملو نيز ديده 

  . مى شد
در شهر شيعه نشين نجف در عراق، يك خودرو  آه درونش پر از :  ميالدي٢٠٠٣بيست و نهم اوت سال 

 نفر ديگر را به آام ٨٠ باقر حكيم، و بيش از ديناميت بود، منفجر شد و رهبر شيعيان اين آشور، محمد
  . مرگ آشاند

اين بار يك مجتمع مسكونى خارجيان : دوباره انفجارى در عربستان سعودي: ٢٠٠٣هشتم نوامبر سال 
  . نفر انجاميد١٨هدف اعمال تروريستى قرار گرفت و به آشته شدن 

تاسيسات يهودى و انگليسى در شهر انفجارهاى هم زمان در : روزهاى ميانى ماه نوامبر سال گذشه
بيشتر قربانيان عابران مسلمانان .  نفر آشته برجاى گذاردند۶١ بمب منفجر شدند و ۴: استانبول ترآيه

  . ترآى بودند آه به طور تصادفى از محل انفجار مى گذشتند
 روسيه آه انفجار بمبى در يك قطار مسافرى در جنوب: و سرانجام چهارم دسامبر سال گذشته ميالدي

   نفر از مسافران قطار انجاميد۴٢به آشته شدن 
اگرچه هيچ مدرك مستندى در ميان نيست ، آارشناسان بيشتر اين اعمال تروريستى را آار شبكه 

گفته مى شود آه اين سازمان با همكارى گروه هاى . القاعده به رهبرى اسامه بن الدن مى دانند
پل راجرز، آارشناس انگليسى  .  خشونت گرايانه مى زنندتروريستى محلى، دست به اين اقدامات

  : مسائل تروريسم در مورد القاعده و حمايت از اين سازمان در ميان مردم جهان مى گويد
اين سازمان رو بايد بيشتر يك شبكه  . القاعده سازمانى با ساختار سياسى دقيق و مشخص نيست“

  ”.ا آمريكا و حمايت از القاعده رو به افزايش گذاشتهاما به نظر مى رسه آه روند دشمنى ب. ناميد
اما اين همه گزارش در مورد افزايش ترور در مناطق مختلف جهان نبايد جاى اخبارى را در مورد نقش 

همين موج ترور اسالم گرايان افراطى در ابعاد . موفقيت آميز مبارزه با تروريسم در سطح جهان بگيرد
ارى از سياستمداران مورد احترام در آشورهاى مختلف مسلمان و حتى وسيع خود، موجب شد تا بسي

. مردم عادى اين آشورها لب گشوده  و مخالفت خود را با اين اعمال خشونت آميز ابراز دارشتند
همچنين  در آشورهاى گوناگون، بسيارى از تروريست هاى احتمالي، همكاران آنها و آسانى آه به 

در راس اين افراد بايد به نوعى از صدام حسين، .  آردند، بازداشت شدندطرح هاى تروريستى آمك مى
ديكتاتور سابق عراق نام برد  آه در ماه دسامبر سال گذشته ميالدى، يعنى چند هفته پيش،  دستگير 

  . آسى آه گفته مى شود اعمال تروريستى بسيارى، با نام او پيوندى ناگسستنى دارند. شد
 ميالدى اين است آه هنوز  هيچ استراتژى ٢٠٠٣ در اين زمينه  با پايان سال اما نكته نگران آننده

همگونى  در ميان آشورهاى سراسر جهان براى مبارزه با تروريسم، اين پديده دردناك جهان امروز، 
 .  وجود ندارد و تحقق چنين خط مشى مشترآى هنوز بسيار بعيد مى نمايد

  

  روهاي موثر در آينده عراق  و نيدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ي آينده عازم تهران خواهد  ي موضوع عراق شنبه هفته وگو درباره عبداهللا گل براي گفت: الحيات نوشت
  . شد
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 ديدار عبداهللا گل از ايران: ي چاپ لندن افزود اين روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي تهران پيش از ديدار بشار اسد، رييس  گيرد آه آمال خرازي، وزير امور خارجه در حالي انجام مي
  .جمهور سوريه از آنكارا عازم دمشق شده بود

ديدار خرازي از دمشق و پس از آن اسد از آنكارا و هم اآنون عبداهللا گل از : ي ياد شده افزود روزنامه
  .ميان اين سه آشور بر سر موضوع عراق استجانبه  ايران بيانگر هماهنگي سه

ي نگراني آنها از هرج و  جانبه ميان مقامات سه آشور نشان دهنده اين ديدارهاي سه: الحيات نوشت
  . ي اين آشور است هاي مستمر در عراق و احتمال تجزيه مرج

 انتهاي پيام
  

ي  دو حزب اتحاديه: ي، اعالم آردي خود با مسعود بارزان جالل طالباني پس از پايان نشست چند ساعته
  .ي آردها اصرار دارند ميهني و حزب دموآرات آردستان عراق به موضوع فدرالي بودن منطقه
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 جالل طالباني، -چاپ امارات-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دو حزب آرد آردستان عراق، براساس آن چه آه پارلمان : ي ميهني آردستان عراق افزود رهبر اتحاديه
 مبني بر ضرورت اعطاي وضعيت فدرالي به آردها به دليل وضعيت قومي و 1992آردستان در سال 

  . باشند جغرافيايي به تصويب رسانده است، خواهان اين نظام مي
ارزاني، رهبر حزب دموآرات آردستان عراق، تصويب در نشست مشترك با مسعود ب: طالباني گفت

ايم آه بايد اين دو حزب آرد در سريعترين وقت ممكن با برخي از احزاب آرد، عرب و به ويژه احزاب و  آرده
ي فدرالي بودن منطقه  هاي خارج از شوراي حكومت انتقالي عراق، ديدار و موضع خود درباره گروه

  . يمآردستان را تفسير و توضيح ده
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: ي واحد از سوي اين دو حزب، گفت ي موضوع متحد شدن دو حزب آرد آردستان و اداره طالباني درباره
  . ي اين مساله به مردم آرد خواهد رسيد به زودي خبرهاي مسرت بخشي درباره

ي اين موضوع آه در صورت مخالفت شوراي حكومت انتقالي عراق با موضوع فدرالي  طالباني درباره
در صورت : ي آردستان عراق، آيا عضويت خود در اين شورا را به تعليق در خواهد آورد، گفت بودن منطقه

 اين موضوع ي چنين اتفاقي اين قضيه به پارلمان آردستان منتقل خواهد شد و ملت آردستان درباره
  . تصميم خواهند گرفت و پس از آن ما تصميم اين پارلمان را به اجرا خواهيم گذاشت

چي اعالم آرد، شوراي حكومت انتقالي عراق موضـوع نظـام فـدرالي و موضـوع تغييـر پـرچم                      عدنان پاچه 
  . گذارد وگو مي عراق را به بررسي و گفت

چـي،    ي تلويزيـوني الجزيـره، عـدنان پاچـه           نقل از شبكه   به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
موضـوع  : گفت، اظهـار داشـت      رييس شوراي حكومت انتقالي عراق آه در يك آنفرانس خبري سخن مي           

هايي است آه توسط اعضاي شوراي حكومتي انتقالي عراق           نظام فدرالي و تغيير پرچم عراق از موضوع       
  . وگو گذاشته خواهد شد به بررسي و گفت

ي ويژه، متخصص و منتخب به بررسـي   موضوع فدرالي بودن عراق توسط يك آميته: چي تصريح آرد   پاچه
  . وگو گذاشته خواهد شد و گفت

دوران حكومت آمريكايي عراق بالفاصله پس از انجام اقدامات الزم براي انتقال قدرت بـه مـردم                 : وي گفت 
  . عراق و تشكيل دولت عراق به پايان خواهد رسيد

شوراي حكومت انتقالي عراق براي اعطاي روح آزادي به مردم عراق از پـل برمـر، حـاآم                  : چي گفت   هپاچ
  . آمريكايي عراق طي درخواستي خواهان آزادسازي زندانيان عراقي شده است

برمـر بـا درخواسـت شـوراي حكومـت انتقـالي            : يي شوراي حكومت انتقالي هم چنـين گفـت          رييس دوره 
  .  ساعت آينده آزاد خواهند شد24و به زودي صد تن از اين زندانيان طي عراق موافقت آرده است 

  
: سخنگوي آاخ سفيد با تاآيد بر تعهد واشنگتن نسبت به زمان انتقال قدرت به مردم عـراق، اعـالم آـرد                    

  . واشنگتن به حفظ تماميت ارضي عراق متعهد است
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 اسكات مك آـالن     -چاپ امارات -ي البيان     به نقل از روزنامه   ) ايسنا(دانشجويان ايران   به گزارش خبرگزاري    
ايم، موضـوع اهميـت حفـظ     آن چه را آه ما هميشه بر آن تاآيد آرده     : سخنگوي آاخ سفيد، اظهار داشت    

  . تماميت ارضي عراق است و ما نسبت به اين موضوع با تمام قدرت متعهد هستيم
ي آردسـتان عـراق،     مبني بر حمايـت آمريكـا از خودمختـاري منطقـه     بار انتشار يافتهي اخ مك آالن درباره  

 نوامبر  15به رغم تاآيد آمريكا بر تماميت ارضي عراق و تعهد به حفظ آن، بايد بگويم آه در                  : اظهار داشت 
اي توافقي ميان دولت آمريكايي عراق و شوراي حكومت انتقالي عراق برقرار شد آه براسـاس آن آردهـ                

شـوند آـه در آنـار آمريكـا عليـه حكومـت صـدام جنگيدنـد و از                     هـايي محـسوب مـي       عراق از جملـه گـروه     
  . بيشترين سازماندهي گروهي در عراق برخوردارند

 خلـيج  1991انـد آـه در سـابق و از جنـگ      آردهـاي عـراق داراي خودمختـاري بـوده     : مك آالن تـصريح آـرد     
  . فارس، آمريكا از آنها حمايت آرده است

هـاي خبـري آمريكـا از تـصميم دولـت ايـن آـشور بـراي                   اين سخنان مك آالن، در حالي است آـه رسـانه          
  . اعطاي خودمختاري به آردها در چارچوب يك دولت مستقل عراقي خبر دادند

وگـو بـا خبرگـزاري        ي آمريكا آـه خواسـت نـامش فـاش نـشود، در گفـت                يك مقام مسوول از وزارت خارجه     
ي خودمختاري آردها نبايـد منجـر بـه نگرانـي آـشورهاي          خبار انتشار يافته درباره   ا: فرانسه اظهار داشت  

  . مجاور چون ترآيه و سوريه شود
ي خودمختار آرد در عراق بـه وجـود خواهـد آمـد؛ امـا ايـن موضـوع خطرنـاك                       منطقه: اين مقام تصريح آرد   

  .چنان در عراق باقي خواهد ماند ي هم نيست، زيرا اين منطقه
  

ي  تقـسيم و تجزيـه   : ي عراق، اعـالم آـرد       يصل با هشدار نسبت به هرگونه اقدامي براي تجزيه        سعود الف 
  .آند عراق امنيت عربستان و ديگر آشورهاي مجاور عراق را تهديد مي

  2004 ژانويه 7 -1382 دي 17چهار شنبه 
يـات، سـعود الفيـصل      يي الح   ي فرامنطقه   به نقل از روزنامه   ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

گـري در   هرگونه اقدامي آه منجر بـه حمايـت از نظـام طايفـه          : ي عربستان، اظهار داشت     وزير امور خارجه  
  . شود، خطرناك است عراق و افزايش اختالفات مذهبي و نژادي در اين آشور 

هبي و نـژادي در     گري در عراق و اختالفات مذ       ي طايفه   تمام اقداماتي آه منجر به افزايش فتنه      : وي افزود 
ي عراق نخواهد داشت و اين موضوع امنيت منطقـه را             يي جز تقسيم و تجزيه      شود، نتيجه   اين آشور مي  

  . آند تهديد مي
تعيين نوع نظام در عراق به مردم اين آشور مربـوط اسـت و مـردم ايـن آـشور ايـن                      : سعود الفيصل گفت  

اســت، آن اســت آــه هــر نظــامي آــه در  مــسووليت را بــه عهــده دارنــد؛ امــا آن چــه آــه بــسيار روشــن  
تواند از امنيت، ثبات و تماميـت ارضـي خـود بـه خـوبي                 هاي نژادي و مذهبي تشكيل شود، نمي        چارچوب

  . محافظت آند
ي عراق نتايج معكـوس و منفـي بـراي آـشورهاي همجـوار خواهـد               تقسيم و تجزيه  : سعود الفيصل گفت  

  .ستاميت ارضي اين آشور، ضروري اداشت و حفظ امنيت عراق جهت تحقق استقالل و تم
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   دی17: روزنامه های تهران 

  2004 ژانويه 7 -1382 دي 17چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های چهارشنبه تهران در عنوان های اول خود خبر از تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی داده اند 

  .دو روزنامه از جمله شرايط اصلی دولت مصر برای تجديد روابط با ايران بوده استکه به نوشته 
دو روزنامه ای که در گذشته بارها با اين تصميم مخالفت کرده بودند در جمهوری اسالمی  و رسالت

  .شماره های امروز خود از درج خبر و هر اظهار نظری در اين باره خودداری کرده اند
در شماره ديروز خود نوشته بود که تغييرنام خيبان خالد اسالمبولی عملی سالمی جمهوری اروزنامه 

  .غير ممکن است و تکذيب می شود
 در سرمقاله خود با اشاره به اين که تبديل نام خيابان خالد اسالمبولی به تصميم محافظه کاران شرق

يض تابلوی يک خيابان است و عضو شورای شهر تهران صورت گرفته، نوشته چنين اتفاقی فراتر از تعو
گرچه اينک آن خيابان نام انتفاضه را بر جبين دارد تا بگويد که ذره ای عقب ننشسته ايم اما آغاز 
  . شاهراهی است که در آن همه مناسبات نظم نوين جهان پذيرفته می شود از خاورميانه تا آمريکا

می دانند که راهی جز اين پيش پای  هر دو گروه سياسی کشور شرقبه نظر محمد قوچانی سردبير 
 سال قطع رابطه با مصر جز به تقويت البی ٢۵هر چه بنويسند که . جمهوری اسالمی نيست

صهيونيستی در قاهره منتهی نشده است و وزير خارجه مصر را همچون متهمان سياسی روبه روی 
پ ديويد قراردادی متعلق به گذشته دوربين فيلمبرداری به اعتراف وادارند که در جمالتی دوپهلو بگويد کم

است، همه می دانند که محافظه کاران به محض آن که اين اقدام را تأييد کنند قدم در خيابانی گذاشته 
  . اند که يک طرفه است و مستقيم به سوی اصالحات می رود، ولو آن که اصالح طلبان را حذف کنند

تغيير نام خيابانی پرداخته که نام عامل ترور انورسادات تنها روزنامه چهارشنبه که به مخالفت با تصميم 
 است که در سرمقاله خود از شورای شهر تهران که اصولگرايان در آن هستند خواسته کيهانبر آن بود 

  .فورا اين تصميم را پس بگيرند و چنين خيانتی را تحمل نکنند
ارت خارجه کشورمان ديگر انورسادات را  نوشته آيا وزکيهانحسين شريعتمداری نماينده واليت فقيه در 

! خائن نمی داند و با همين استدالل، شهيد خالداسالمبولی را شايسته تجليل و تقدير تلقی نمی کند؟
با اين حساب، مسئوالن وزارت خارجه می توانند استدالل کنند که پرونده کربال هم بسته شده است 

 از شورای شهر تهران درخواست کنند که نام ميدان امام بعيد نيست که چند ماه ديگر با همين استدالل
  .را تغيير بدهد) ع(حسين

 حتی جانشين کردن انتفاضه به جای خالد اسالمبولی هم چيزی را عوض نمی کند کيهانبه نظر مدير 
بلکه بر تمسخر ها می افزايد چون همه می دانند به چه دليل نام مقدس انتفاضه بر اين خيابان نهاده 

  . استشده
 در سرمقاله خود به ياد آورده که در دوره شورای شهر گذشته که اکثريت کرسی ها در آفتاب يزد

اختيار اصالح طلبان بود، نزديک شدن به موضوع تغيير نام خيابان خالداسالمبولی چه توهين هائی را به 
  .اعضای شورا باعث شد

د چنين عمل می کنند؛ چنان که وقتی اکثريت  محافظه کاران در همه موارآفتاب يزدبه نوشته سردبير 
کرسی های مجلس در اختيار محافظه کاران بود، شعار چند دانشجو باعث شد عده ای احساس تکليف 

اما در دوره حاضر همه توهينی به مجلس مجاز دانسته . شرعی کنند و انااهللا و انا اليه راجعون بخوانند
  .شد

 کرده که گفته اند به تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی رضايت  نظر حزب اللهی ها را منعکسياس نو
  .نخواهند داد و در برابر آن ساکت نخواهند نشست

 با چاپ چند عکس گزارشی درباره تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی منتشر کرده و در ضمن ياس نو
ن برای چند ساعتی نوشته حسين سربخشيان عکاس روزنامه هنگام عکسبرداری از تابلوی خيابا

  .دستگير شده است
 خبر فيلتر شدن سايت اينترنتی امروز را از آن جهت مهم ديده اند که برای اولين بار ياس نو و شرق

  .اعالم شده است که اين کار به دستور مقام قضايی صورت گرفته است
ای مردم ممکن نيست و تاکنون هزاران سايت انتيرنتی در داخل ايران فيلتر شده اند و ديدن آن ها بر

اين اولين باری است که سايتی . گفته می شد که تنها سايت های قبيح و هرزه نگاری فيلتر شده اند
  .متعلق به اصالح طلبان داخل حکومت سانسور می شود

 تنها روزنامه چهارشنبه است که گزارش ديدار فرستاده ويژه نخست وزير بريتانيا را با مقامات شرق
س کرده و از زبان جرمی گرين استاک نوشته وضعيت فعلی عراق در حال حاضر در نقطه ايران منعک

  .عطف خود قرار دارد و در آينده موقعيت بهتری خواهد داشت
 نوشته گرين استاک بعد از مالقات با مقامات ايرانی در تهران توضيح داد که شرقکامبيز توانا در 

 درون عراق نيست و وظيفه دارد در گسترش امور عراق با ماموريت او فقط در مورد امور انگليس در
  . همسايه ها نيز پيگير باشد

 در مقاله ای از گسترش روابط ايران و مصر به عنوان دو بال و بازوی اسالم استقبال کرده وبا ياس نو
اشاره به دشواری هائی که در سال های گذشته برای برقراری روابط دو کشور وجود داشت ابراز 
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ميدواری کرده که در ِآينده گره هائی در روابط خارجی ايران زده نشود که گشودنش اين همه نيرو و ا
  . زمان صرف خود کند

 در مقاله ای از اين که شورای امنيت ملی به اين امر رسيدگی شرقدر ادامه بحث تغيير پای تخت، 
  .می کند ابراز تاسف کرده است

ورای عالی امنيت ملی تنها امور امنيتی و نظامی در اختيار  چون در شرح وظايف ششرقبه نوشته 
اين شورا قرار گرفته، معلوم می شود که تغيير پای تخت تنها به اين داليل در دستور قرار گرفته و نه به 

  .علت مسائلی که به جان ميليون ها نفر بستگی دارد
 احتمالی در تهران بيش از آن که وجه  نوشته در واقع از نگاه شورای عالی امنيت ملی وقوع زلزلهشرق

اجتماعی و اقتصادی داشته از نظر امنيتی و سياسی مهم است ، نگران کننده اين خواهد بود که اين 
  . نوع نگاه به نگرش اصلی دولت و نظام سياسی تبديل شود

جريان  در سرمقاله خود خبر داده که مالقات هائی برای تجزيه عراق در جمهوری اسالمیروزنامه 
است و بر همين اساس به مخالفت با اين کار پرداخته و آن را از اثر اشغال عراق توسط نيروهای تحت 

  .رهبری آمريکا دانسته است
 تصميم مجلس برای کاستن از زمان سربازی اجباری را در صدر اخبار خود آورده و خبر داده ياس نو

  . نظاميان اين اليجه را تصويب کردنداکثريت مجلس بدون توچه به مخالفت محافظه کاران و
 نوشته در زمان طرح موضوع کاستن از مدت سربازی محسن آرمين از زبان اصالح طلبان گفته اعتماد

 مردم   مشکالت گويند به می رويم  می منصفه  و هيات  سياسی  جرم مثل  هايی   طرح سراغ است وقتی
   است گويند سياسی می کنيم است بررسی  همه  مشکل ه ک سربازی را  مشکل  آييم  کنند؛ می نمی توجه 

 در زمانی که تمامی پيشنهادات محافظه کاران اقليت مجلس برای مسکوت ماندن و اعتمادبه نوشته 
يا موکول کردن اين طرح به ماه های ديگر ناموفق ماند، وزير دفاع با عنوان اين که طرح نمايندگان مجلس 

  .با آن مخالفت کردبرای دولت بار مالی دارد 
برای  وظيفه   هزار مشمول ٣٠از تعداد  و وزارتخانه  سازمان  وزير دفاع اشاره کرده که پنجاه  شمخانی  علی

  .کند می دولت  بار سنگينی را متوجه  آنان  حذف  کنند که   می استفاده خدماتی  کارهای  
   

  
 گوناگون

  
   قاهره–وابط تهران هاي خبري از تحوالت ر نگاهي اجمالي به گزارش

  2004 ژانويه 7 -1382 دي 17چهار شنبه 
گذرد، اما   روز از ديدار تاريخي و غيرمنتظره حسني مبارك و خاتمي در ژنو مي27آه تنها  در حالي

زدايي بين دو  سرعت تحوالت مربوط به روابط تهران و قاهره در مقايسه با چند سالي آه از آغاز تنش
سازي روابط  اين حرآت به سوي گسترش روابط و حتي عادي.بيشتر بوده استگذرد، بسيار  آشور مي

 روز گذشته شوراي شهر تهران، شتاب جديدي پيدا آرد تا  با تغيير نام خيابان خالداسالمبولي در جلسه
هاي دو آشور در  خانه آنجا آه حتي تنها با اختالف يك روز، الجزيره از احتمال گشايش سفارت

  . ديگر ظرف چند روز آينده خبر دادهاي يك پايتخت
اگرچه در اولين واآنش به اقدام ايران در تغيير نام خيابان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

خالد اسالمبولي احمد ماهر در اظهاراتي آه از نظر آارشناسان نه چندان مثبت و تقريبا در جهت خالف 
ي ازسرگيري روابط مصر و ايران  وز زود است بخواهم دربارههن: اش بود، گفت اظهارات دو روز پيش

طبق نوشته رويتر . هاي بعدي حكايت از تداوم اين روند مثبت داشت اظهارنظر آنم، اما اخبار و گزارش
آرديم آه ايجاد شرايطي براي برقراري رابطه ميان دو آشور بسيار مهم  هميشه فكر مي: وي ادامه داد

  . اما هنوز زود است آه بخواهم در اين خصوص اظهارنظر آنمخاورميانه خوب است، 
  
  سفر احتمالي خرازي به قاهره * 

اين روزنامه . رود در همين حال روزنامه االهرام خبر داد آه خرازي ظـرف چنـد روز آينـده به قاهـره مـي
 به حسني مبارك ي محمد خاتمي ي ايران طي روزهاي آينده براي تسليم نامه وزير امور خارجه: نوشت

مضمون اين نامه دعوت رسمي از مبارك براي :به گزارش ايسنا اين روزنامه افزود. عازم قاهره خواهد شد
  .  اسفند در تهران برگزار شود20 تا 19باشد آه قرار است در  شرآت در نشست گروه هشت مي

 روز آينـده 2هايشان، در  فارتي بازگشايي س الجزيره نيز اعالم آرد آه خبر توافق ايران و مصر درباره
ي ازسرگيـري  مصر و ايران به صورت نهايـي درباره: ي خبري گزارش داد اين شبكه. اعالم خواهد شد

. اند هاي خود در دو آشور توافق آرده روابط ديپلماتيك آامل ميان قاهره و تهران و بازگشايي سفارت
عدم : داد، ادامه داد ناميد، گزارش مي مي“ مي از ايرانيك منبع رس”الجزيره آه به نقل از منبعي آه آنرا 

اعالم اين موضوع تاآنون به دليل انجام برخي از امور اداري است آه پس از انجام اين امور اداري و در يك 
  . يا دو روز آينده اين موضوع اعالم خواهد شـد

  سخنان ابطحي * 
 داد آه طي روزهاي اندك آينـده شاهد از وگو با الجزيره خبر همچنين محمد علي ابطحي در گفت
اند روابط ديپلماتيك آامل  ايران و مصر تصميم گرفته: وي گفت. سرگيري روابط ايران و مصر خواهيم بود
معاون رييس جمهور . شود اين حادثه طي چند روز آينده انجام گيرد خود را از سرگيرند و پيش بيني مي
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 روابط ديپلماتيك آامل ميان تهران و قاهره در نشست مشترك ايران همچنين گفت تصميم از سرگيري
ي خبري الجزيره به نقل از  شبكه. حسني مبارك، رييس جمهور مصر و خاتمـي در ژنو اتخاذ شـده است

من معتقدم آه اين يك پيروزي ديپلماتيك بزرگ است و نيز معتقدم همكاري ايران و مصر : ابطحي افزود
  . ين و جهان اسالم و همياري با اين قضايا خواهد بودپشتيباني از قضيه فلسط

  نشست امنيتي مشترك * 
در همين حال الشرق االوسط نيز به نقل از منابع مصري خبر داد آه هفته آينده نشست امنيتي 

با اعالم تغيير نام خيابان خالد : همچنين نوشت اين روزنامه. شود مشترآي ميان مصر و ايران برگزار مي
منابع مصري . ولي در تهران راه براي ديدار تاريخي حسني مبارك از ايران هموار شده استاسالمب
يي از قوانين خاص جهت تسهيل نقل و انتقال شهروندان  اين نشست امنيتي براي وضع پاره: افزودند

  . مصري و ايراني جهت ديدار از اماآن تاريخي ميان دو آشور است
  ها  هاي روزنامه تحليل* 
ها و  هاي خارجي نيز بخشي از تحليل ها بر سر تحوالت روابط تهران و قاهره روزنامه يشتر شدن بحثبا ب

هاي خود را به اين موضوع اختصاص دادند آه در اين ميان حجم آارهاي انجام شده از سوي  گزارش
رويكرد مثبتي ها  هاي انگليسي زبان بود و معموال اين رسانه زبان بيشتر از رسانه هاي عربي روزنامه

  . نسبت به اين موضوع داشتند
  

بازنده اصلي ازسرگيري روابط ايران ـ مصر، اسراييل وآمريكا : ي البيان در اين خصوص نوشت روزنامه
  هستند و 

به گزارش . بايد درانتظار ترفندهاي آمريكا و اسراييل براي جلوگيري از برقراري روابط تهران ـ قاهره بود
آويو و ضعف نيرو و توان  هاي شكست واشنگتن و تل براي فراهم آوردن زمينه: ادامه دادايسنا اين روزنامه

آنها، امت اسالمي و عربي بايد نهايت تالش خود را براي سرعت بخشيدن به برقراري روابط ميان ايران 
ا اشاره به ي چاپ امارات ب اين روزنامه. ، به آار برند و مصر و تحقق منافع اين دو آشور و تمام منطقه

تغييرات و تحوالت منطقه شرايط را به آلي متحول آرده : تاريخچه قطع روابط دو آشور خاطر نشان آرد
ي روابط ميان ايران و مصر  سازي دوباره است و اآنون بيش از هر چيزي منطقه نيازمند برقراري و عادي

 حاآم بر منطقه چنين رخدادي را الزم است و اين روابط بايد روند طبيعي خود را از سر گيرد؛ زيرا شرايط
داند و بايد با تمام جرات گفت آه آمپ ديويد به تاريخ پيوسته است و اختالفات مصر و ايران نيز بايد  مي

هاي اسالمي و  آن چه آه در حال حاضر منجر به خشنودي امت: افزايد اين روزنامه مي.به تاريخ بپيوندد
 با آن مواجه  هاي منطقه و تهديداتي آه منطقه با درك واقعيتعربي شده آن است آه مصر و ايران 

آنند و در صورت متحد شدن اين دو قطب قدرتمند منطقه،  سازي روابط را طي مي است، روند عادي
. روند مطمئنا آشورهاي منطقه با ديد بازتر و قدرت و توانايي بيشتري به رويارويي تهديدات خارجي مي

در منطقه تنها و تنها ) صهيونيستي رژيم(يي اسراييل ي رويارويي با تهديدات هستهاتحاد ايران و مصر برا
و پس از آن حامي اصلي اين دولت يعني آمريكا است؛ زيرا تضعيف ) صهيونيستي رژيم(به زيان اسراييل 

ترفندها و برابر است با تضعيف منافع آمريكا در منطقه، بنابراين بايد در انتظار ) صهيونيستي رژيم(اسراييل
  . در اين زمينه باشيم) صهيونيستي رژيم(تحرآات بعدي آمريكا و اسراييل

  
سازي روابط مصر و ايران و متحد  با آغاز اين حرآت بزرگ يعني عادي:آند بيني مي البيان همچنين پيش

هاي آشتار جمعي  شدن اين دو قطب بزرگ منطقه براي رويارويي با تهديدات بزرگ منطقه چون سالح
مطمئنا ديگر آشورهاي منطقه نيز به اين حرآت بنيادين خواهند پيوست و از جمله ) صهيونيستي رژيم(

آشورهاي آه در صف اول پيوستگان به اين حرآت خواهد بود، سوريه است؛ زيرا بدون شك وسعت 
 -) صهيونيستي رژيم(قدرت اين قطب متحد در منطقه منجر به تضعيف قطب مخالف ـ آمريكا و اسراييل 

  . خواهد شد
  

ديپلماسي تهران با بهبود روابط با قاهره محوريت بيشتري در منطقه : الحيات نيز در گزارش خود نوشت
تحوالت و پيشرفت : ي چاپ لندن به نقل از برخي آارشناسان نوشت اين روزنامه. و جهان خواهد يافت

المللي شاهد تحرك  يي و بين منطقهروابط تهران ـ قاهره منجر خواهد شد آه ديپلماسي ايران در سطح 
ها با بهبود روابط تهران و مصر و همكاري اين دو آشور با  و پيشرفت بيشتري باشد و اين پيشرفت

  . يكديگر تاثير و محوريت بيشتري در منطقه و جهان خواهد يافت
  

نفع است، مصر نيز  يبه همان ميزان آه ايران در برقراري روابط خود با مصر ذ: ي ياد شده افزود روزنامه
المللي  يي و بين ي منطقه باشد و اين آشور با وجود عدم حضور عراق در صحنه نفع مي در اين روابط ذي

نيازمند همكاري بيشتر از سوي ايران است؛ به طوري آه اين آشور با احساس اين نيازمندي و درك 
  . ابط تهران و قاهره را برداشته استسازي رو موقعيت استراتژيك ايران در منطقه قدم اول براي عادي

  
روابط ديپلماتيك رسمي بين ايران و مصر در حال آغاز شـدن : ي صهيونيستي هاآرتص نيز نوشت روزنامه
  است 

هاآرتص با اشاره به تغيير نام خيابان خالد اسالمبولي در تهران و تاثير آن در روابط تهران و قاهره در 
به گزارش ايسنا اين .  نماد روابط تيره و تار بين ايران و مصر استخالد اسالمبولي: گزارشي نوشت
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. ايران آخرين آشور اسالمي است آه از برقراري مناسبات با مصر سرباز زده است:روزنامه ادامه داد
ي تمايل تهران به  به درخواست دولت ايران نشان دهنده“ انتفاضه“تغيير نام خيابان خالـد اسالمبولي به 

ي روابط تيره ميان ايران و مصر را  تغيير نام اين خيابان آخرين نشانه. هاي مصر است  درخواستتوجه به
روزنامه ياد شده ادامه .  قطع شده بود1979نيز حذف آرد آه اين روابط پس از انقالب ايران در سال 

ه محمد زماني آ. مشخص است آه روابط ديپلماتيك رسمي بين دو آشور در حال آغاز شدن است:داد
خاتمي، رييس جمهور ايران شش سال پيش به قدرت رسيد جديدترين مرحله از روابط ايران و مصر 
شكل گرفت؛ در آن مرحله ايران به ترميم روابطش با آشورهاي عرب پرداخت؛ اين سياست آشتي 

اردن و ) يرانبزرگترين رقيب ايدئولوژيك مذهبي ا(جويانه منجر به ترميم روابط ايران با عربستان سعودي 
 - ـ قاهره، ايران با تمام آشورهاي عربي  گيري مناسبات تهران در صورت شكل. در حال حاضر مصر شد

رو تهران  از اين. رابطه ديپلماتيك خواهد داشت(!) رابطه دارند) صهيونيستي رژيم(اسالمي آه با اسراييل 
ايران با مانورهاي :  گزارش آمده استي اين در ادامه. از سياست تنبيه اين آشورها دست برخواهد شد

سوريه نيز به دنبال ردپاهاي ايران در حال حرآت . هاي آمريكا رهانيد ديپلماتيك اخيرش، خود را از تحريم
گشايد، اما يك روند تكاملي را آه از  ي جديدي را نمي است و سفر بشار اسد به ترآيه هرچند عرصه

. ترآيه در حال توسعه روابطش با تهران و سوريه است. ردچهار سال پيش آغاز شده تكميل خواهد آ
  . هايي مانند آب، گاز و تجارت دارند ي عراق و هم چنين عرصه اين سه آشور منافعي را در آينده

  
اين . تر شدند ايران و مصر به برقراري روابط ديپلماتيك نزديك: تايمز نيز در همين رابطه نوشت جردن
نام خياباني را آه يادآور عامل آشته شدن رييس ) شنبه سه(ران روز گذشته اي:  ادامه داد روزنامه

جمهور سابق مصر بود، تغيير داد و بدين ترتيب راه برقراري روابط دو آشور پرجميعت خاورميانه همـوار 
توافق ميان تهران و قاهره آخرين شكاف ميان مصر با : ي اين گزارش آمده است در ادامه. شـود مي

به وجود آمده ) صهيونيستي رژيم(ي اسالمي را آه در اثر انعقاد قرار صلح آمپ ديويد با اسراييلآشورها
رژيم (اش آمريكا و اسراييل  ايران آه هنوز مناسبات ديپلماتيكي با دشمنان قديمي. آند بود، پر مي

هاي اخير  هاي وسيعي را براي ارتقاي روابطش با همسايگان عرب طي سال ندارد، تالش) صهيونيستي
  . صورت داده است

  
تصميم به تجديد روابط ايران و : همچنين راديو آمريكا گزارش آوتاهي در اين خصوص ارسال آرد و نوشت

هايي از سخنان محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني  اين راديو بخش. مصر قطعـي است
 به تجديد روابط با مصر قطعي است و تصميم:رييس جمهور آشورمان را نقل آرد و به نقل از وي نوشت

  . ظرف چند روز رسما اعالم خواهد شد
  واآنش آمريكا * 

تنها موضع آمريكا در اين خصوص تا حال حاضر از سوي ريچاربوچر اعالم شده است آه طبق معمول يك 
ر خواست تا به آمـريكا از مص: ي منفي را تالش آرده تا وارد ماجرا آند، به اين ترتيب آه اعالم آرد جنبه

هايي از بهبود روابط تهران و  همزمان با بروز نشانه: خبرگزاري فرانسه گزارش داد. ايران فشار وارد آنــد
يي، حمايت از تروريسم و  ي هسته هاي برنامه خواهد آه به ايران در زمينه قاهره، آمريكا از مصر مي

ي آمريكا   بوچر، سخنگوي وزارت امور خارجهريچارد)به گزارش ايسنا.وضعيت حقوق بشر فشار وارد آورد
ها بايد از روابطشان با تهران براي مطرح  واشنگتن معتقد است آه تمام دولت: با بيان اين مطلب افزود

  . آردن چنين موضوعاتي استفاده آنند
براي ما و همه آساني آه . آنند ها وضعيت ما را درك مي آنم آه مصري من فكر مي:بوچر ادامه داد

ي توليد تسليحات آشتار جمعي و حمايت از  نگران رفتار ايران در منطقه به ويژه در خصوص برنامه
اين گزارش حاآي .ها آشكار آنيم گرا هستند، مهم است آه اين پيام را براي ايراني هاي خشونت گروه
الزم به . آردي احتمال ازسرگيري مناسبات رسمي ايران و مصر خودداري  وي از اظهارنظر درباره: است

  . ذآر است آه تاآنون رژيم صهيونيستي هيچ موضع رسمي در اين خصوص اعالم نكرده است
  انتهاي پيام

 
  ٢٠٠۴ ژانويه ٧ – ١٣٨٢ دی ١٧ چهارشنبه -اخبار راديو آمريكا

 زندانی را که به عنوان تهديدهای ۵٠٠تشکيالت اداری موقت عراق به رهبری آمريکا، قصد دارد بيش از 
پال برمر، مدير تشکيالت روز چهارشنبه گفت ائتالف . ی کم اهميت بازداشت شده اند آزاد کندامنيت

آقای برمر اظهار .  اميدوار است آزادی برخی از بازداشت شدگان موجب تشويق آشتی در عراق بشود
دی با اين حال او ياد آور شد اين آزا.  زندانی روز پنجشنبه آزاد خواهند شد١٠٠نخستين : داشت 

کسانی را که به راستی مرتکب حمالتی عليه سربازان آمريکا يا هدف های ائتالف شده باشند، در بر 
می خواهم اطمينان بدهم اين برنامه در مورد کسانی که دستهايشان : آقای برمر گفت.  نخواهد گرفت

ه جدی به هيچ کسی که مستقيما در مرگ يا وارد آمدن صدم. به خون آغشته است اجرا نخواهد شد
ما کسانی را که به شکنجه يا جنايت عليه بشريت . هر انسانی دست داشته است آزاد نخواهد شد

ائتالف پاداش های جديدی برای : آقای برمر همچنين گفت.  متهم هستند نيز آزاد نخواهيم کرد
ب بغداد، در اين ميان، در شهرک فلوجه در غر. دستگيری شورشيان عمده ضد آمريکا پيشنهاد می کند

شاهدان می گويند سربازان آمريکا به سوی خانه ای تيراندازی کردند و زن و شوهری را که در آنجا 
  . ارتش آمريکا اين حادثه را تائيد نکرده است. زندگی می کردند کشتند
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 زمين لرزه کوچکتر جنوب غربی ايران را تکان داده و موجب اين هراس شده است که ممکن ٢۴بيش از 

به گفته مقامات .  زلزله نيرومند جديدی نظير آنچه شهر تاريخی بم را ويران کرد، روی دهداست 
شدت يکی از . جمهوری اسالمی، لرزه های جديد روز سه شنبه در استان نفتخيز خوزستان آغاز شد

. ندهزاران نفر شب را از ترس فرو ريختن ساختمان ها در فضای باز گذراند.  درجه ريشتر بود٨/۴آنها 
در مورد تلفات احتمالی گزارشی . مقامات می گويند تدارکات اضطراری به منطقه فرستاده می شود

. در اين ميان، کوشش های بين المللی امداد و نجات در شهر بم پايان می گيرد.  نرسيده است
ر امدادگران  نفر از پرسنل پزشکی و ديگ٧۵بسياری از امدادگران خارجی از ايران خارج شده اند و حدود 

  . آمريکائی به آمريکا باز می گردند
    

رئيس جمهوری فرانسه از اقدام بحث انگيزی که استفاده از روسری و ديگر نمادهای مذهبی را در 
ژاک شيراک در جمع رهبران مذهبی در . مدارس عمومی کشور ممنوع می سازد دفاع کرده است

.  ش فرانسه برای ادامه جدائی دين از حکومت استپاريس گفت قانون مورد نظر، تنها بخشی از کوش
بزرگترين شمار مسلمانان در اروپای غربی در فرانسه بسر می برند و پاريس بر سر مسأله روسری با 

رهبران مسلمان از مقامات فرانسه خواسته اند ممنوعيت را اجرا . جامعه اسالمی در مجادله بوده است
  .  و می گويند مسلمانان کشور را بدنام خواهد کردنکنند، آنرا تبعيض آميز می دانند

  
انتظار می رود پرزيدنت بوش تغييرات گسترده ای را در قوانين مهاجرتی آمريکا پيشنهاد کند، اعطای 

به گفته مقامات .  وضعيت قانونی موقت به خارجيان غير قانونی برای کار در آمريکا، از آن جمله است
بر اساس آن، مهاجران . ه درخواست خواهد کرد اين برنامه را تصويب کنددولت، رئيس جمهوری از کنگر

غير قانونی که هم اينک در آمريکا کار می کنند مورد بخشودگی قرار می گيرند و امکان پيدا می کنند از 
مقامات .  مزايای استخدام در آمريکا، از جمله حداقل دستمزد و حمايت های قانونی برخوردار شوند

می گويند آقای بوش روز چهارشنبه در يک تماس تلفنی با رئيس جمهوری مکزيک درباره برنامه آمريکا 
 ميليون مهاجر غير ١٠ تا ٨تخمين زده می شود که نيمی از . مورد نظر خود با او به تبادل نظر پرداخت

  . قانونی در آمريکا از مکزيک آمده اند
  

در زمينه انجام مذاکرات طرفين در مورد منطقه مورد امضاء موافقتنامه تاريخی بين هند و پاکستان 
کوفی عنان، دبير کل .  اختالف کشمير در ماه ميالدی آينده با استقبال رهبران جهان روبرو شده است

سازمان ملل متحد، اظهار اطمينان کرده است که بيهاری واج پايی، نخست وزير هند و پرويز مشرف، 
وانست با بهره گيری از درايت و تجربه سياسی خويش جريان صلح رئيس جمهوری پاکستان، خواهند ت

ايتاليا، بريتانيا، امريکا و آلمان نيز از اعالم توافق دو قدرت و رقيب اتمی در جنوب آسيا .  را به پيش ببرند
رهبران هند و پاکستان اعالم .  برای انجام اين مذاکرات صلح در مورد مسئله کشمير استقبال کرده اند

ده اند که در دور جديد گفتکوهايشان عالوه بر کشمير در مورد مسائل ديگر از جمله تروريسم و کر
ژنرال مشرف همچنين گفت که مطمئن است مذاکرات .  همکاری اقتصادی به تبادل نظر خواهند پرداخت

ان کشورهای اين توافق در پايان اجالس عالی سر.  او با آقای واج پايی به استقرار صلح خواهد انجاميد
  . جنوب آسيا که در اسالم آباد تشکيل يافته بود اعالم شد

    
دبير کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که خشونت در افغانستان ممکن است انتخابات پارلمانی 

کوفی عنان روز سه شنبه در گزارشی به شورای امنيت گفت روند صلح در کشور به . آينده را برهم بزند
ساس رسيده است و وضعيت امنيتی در زمانی که روند صلح به امنيت نياز دارد، بدتر شده يک مقطع ح

کوفی عنان افزايش شمار حمالت عليه غيرنظاميان در افغانستان در ماه های اخير را ياد آور شد .  است
و پيشنهاد کرد برای بررسی وضع امنيت در آنجا و مسأله کمک های مالی برای بازسازی کشور، 

  . نفرانسی در ماه های آينده تشکيل شودک
  

 شهروند افغان را ١٣يک فرمانده طالبان از انفجار بمبی در شهر قندهار در روز سه شنبه که دست کم 
کشت، پوزش خواسته است و می گويد هدف حمله که در يک خيابان شلوغ در نزديکی يک مجتمع 

ت افغاننستان می گويند اکثر کشته شدگان دانش مقاما.  نظامی صورت گرفت، سربازان آمريکائی بودند
خبرگزاری رويتر به نقل از مال صابر مومن، می . آموزانی بودند که از مدرسه به خانه باز می گشتند

در رويدادی .  هدف، دفاتر يک تيم بازسازی پس از جنگ بود: حمله، اشتباه مجاهدين بود و افزود : گويد
مقامات محلی می . ره در شبيخونی در واليت هلمند کشته شدندَ هزَا١٢ديگر، شامگاه سه شنبه 

  . گويند عامل اين حمله معلوم نيست
  

روزنامه وال استريت گزارش می دهد مقامات تشکيالت اداری موقت آمريکا در عراق و نيز مقامات صنعت 
ين گزارش، بنا به ا.  نفت، موافق هستند برای اداره تاسيسات نفت، يک شرکت دولتی تشکيل شود

مقامات بر اين عقيده هستند که چنين شرکتی سرمايه گذاری خارجی را جلب خواهد کرد و ميزان 
در گزارش . توليد را بدون دامن زدن به خشم ناسيوناليستی بر سر مداخله خارجی افزايش خواهد داد
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شکيالت در نظر مقامات ت: وال استريت جورنال، که در صفحه اول آن منتشر شده است، گفته می شود
  . دارند يک شرکت نفت دولتی مانند آنچه در عربستان سعودی و کويت وجود دارد، تاسيس کنند

  
در گرجستان، ميخائيل ساکاشويلی بسوی کسب پيروزی عظيمی در انتخابات رياست جمهوری پيش 

تا کنون  درصد آرائی که ٩٠ درصد از ٩۶مسئوالن انتخابات می گويند ساکاشويلی حدود . می رود
او رهبری تظاهراتی را که در ماه نوامبر در اعتراض به نتايج انتخابات . شمرده شده را کسب کرده است

همين تظاهرات بود که ادوارد شه وارد ناتزه رئيس جمهوری را . پارلمانی برپا شده بود بر عهده داشت
ا فساد را در رأس ارجحيت ميخائيل ساکاشويلی قول داده است مبارزه ب.  ناچار ساخت استعفا دهد

های خود قرار دهد و گفته است دستور خواهد داد در مورد دارائی های ادوارد شه وارد ناتزه تحقيق 
کاخ سفيد می گويد پرزيدنت بوش روز چهارشنبه به آقای ساکاشويلی تبريک گفت و حمايت .  شود

  . اصالحات اقتصادی ابراز داشتخود را از طرح های او برای مبارزه با فساد، پيشرد دمکراسی و 
    
  

اين . دولت سودان و گروه اصلی شورشی، در مورد چگونگی تقسيم ثروت کشور به توافق رسيده اند
 سال جنگ داخلی تلقی می ٢٠توافق، که گام عمده ای به سوی برقراری صلح نهائی و پايان گرفتن 

در کنيا امضا شد، و تمام جنبه های شد، روز چهارشنبه بين دولت و ارتش آزاديبخش خلق سودان 
هر دو طرف سهم مساوی از .  تقسيم در آمد، از جمله مساله بحث انگيز نفت را مشخص می سازد

اما مذاکره کنندگان هنوز بايد چندين مساله ديگر، از جمله تقسيم قدرت . ثروت نفت دريافت خواهند کرد
 عنان دبير کل سازمان ملل متحد گفت طرف کوفی.  و وضعيت سه منطقه مورد اختالف را حل کنند

  . های متخاصم در سودان ممکن است قرار داد نهائی صلح را در ماه جاری امضا کنند
  

نتايج يک نظر سنجی جديد در آمريکا نشان می دهد که ميزان محبوبيت پرزيدنت بوش در نخستين ماه 
 سال گذشته داوطلب انتخاب دوباره ٢٤ در صد است، که از هر رئيس جمهوری که در ۶٠سال انتخابات 

محبوبيت آقای بوش در سه هفته گذشته سه درصد کاهش يافت، اما نظر سنجی . بوده، باالتر است
جديد، که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی است ميزان قبولی او از هر چهار رئيس جمهوری قبل از وی 

 خواهی از حدود يک هزار رای دهنده، نشان می نظر.  در اين مرحله از مبارزات انتخاباتی بيشتر است
 درصد آمريکائيان شيوه ۶١. دهد ميزان تائيد رئيس جمهوری در دو مساله اصلی بهبود يافته است

 درصد گفتند با ۵٤ درصد بود و ۵٠برخورد او با مساله عراق را تائيد می کنند، اين رقم در ماه گذشته 
با اين .   درصد نسبت به ماه پيش باالتر است۶، اين رقم سياست اقتصادی آقای بوش موافق هستند

 حال تحليلگران می گويند باال بودن ارقام لزوما انتخاب دوباره آقای بوش را تضمين نمی کند
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