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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم  رويدادهاي

  
  اجالس آميسيون حقوق بشر در ژنو

  2004  مارس 16 -1382 اسفند  26 سه شنبه -راديو آلمان 
سوءقصدهاى خونين مادريد پايتخت اسپانيا براجالس آميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد آه 

وريل ادامه خواهد يافت سايه افكنده و ناظران سياسى ديروزدر ژنو آغاز شد و تا روزبيست و سوم ماه آ
براين عقيده اند آه محور اصلى مذاآرات آنفرانس مذآور را مبارزه با تروريسم و حراست از حقوق بشر 

  . تشكيل خواهد داد
  

 وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر نيز در نطقى آه در ژنو ايراد آرد ، مبارزه با تروريسم و احترام به
تروريسم خطرى را متوجه جوامع آزاد نموده و بايد با عزمى :حقوق بشر را مورد تاآيد قرار داده و گفت 

وزير امور خارجه .ولى بموازات آن نيز بايد امنيت و آزادى مورد تاآيد قرار بگيرند.راسخ با آن مبارزه آرد
ايه هاى  آزادى و ثبات دائمى حمايت ازدمكراسى ، حقوق بشر و آشورى مبتنى بر قانون پ:آلمان گفت 

را تشكيل ميدهند و ما فقط زمانى موفقيتى آسب خواهيم آرد آه با تكيه بر حقوق بشر با تروريسم 
در چارچوب همين آنفرانس در ژنو نيز چندين آشور تحت رهبرى مكزيك پيش . بين المللى مبارزه آنيم 

ه در آن احترام به حقوق بشر در مبارزه با نويس قطعنامه ائى را تقديم اين آنفرانس خواهند آرد آ
تروريسم درخواست ميشود و وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر نيزاز اين اقدام آشورهاى مذآور در 

  .اجالس آميسيون حقوق بشر، استقبال آرد
بايد گفت آه  رعايت حقوق بشر در چارچوب مبارزه با تروريسم سالهاست آه  درآميسيون حقوق بشر 

نقشى مهم ايفاء ميكند و سازمانهاى مدافع حقوق بشر چون سازمان عفو بين الملل از يكسو محدود ، 
نمودن حقوق مدنى بعنوان مثال در اياالت متحده آمريكا رامورد انتقاد قرار ميدهند و از سوي ديگر 

بلى حقوق آشورهائى چون روسيه را متهم ميكنند باينكه  تحت سرپوش مبارزه با تروريسم با هدف ق
وزير امور خارجه آلمان اظهار داشت آه، دولت آلمان بدون چون و چرا عمليات .بشر را نقض ميكنند

مع الوصف بايد دولت : وى افزود. تروريستى در روسيه را آه مردم از آن رنج ميبرند، محكوم ميكند 
له در شمال قفقاز عمل روسيه به وظيفه و مسئوليتش مبنى بر تاآيد بر احترام به حقوق بشر ، از جم

افزون بر اين دولت .آند وموارد نقض حقوق بشر بايد روشن شوند و عاملين آن نيز به مجازات برسند
روسيه بايد نشان دهد آه سازمانها و وسايل ارتباط جمعى بين المللى ميتوانند آزادانه در آن آشور 

ه ميتوان به اقدامات دولت اعتماد فعاليت نمايند زيرا فقط از طريق علنيت و وضوح سياسى است آ
اتحاديه اروپا در سال جارى نيزچون در سال گذشته  پيش نويس قطعنامه ائى در اينباره را ارائه .آرد

خواهد داشت ولى معلوم نيست آه آيا اين قطعنامه به تصويب خواهد رسيد يا خير زيرا در سال گذشته 
 .يون حقوق بشر در ژنو رد شده بودنيز پيش نويس چنين قطعنامه ائى دراجالس آميس

  
  تأآيد رهبران آلمان و فرانسه بر مبارزه جدى با تروريسم و ريشه هاى آن

  2004  مارس 16 -1382 اسفند  26 سه شنبه -راديو آلمان 
  

پنج روز پس از سوقصد مهيب مادريد، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان و يوشكا فيشر وزير خارجه اين 
ى غيررسمى راهى فرانسه شدند و در آاخ اليزه با ژاك شيراك رئيس جمهور اين آشور براى ديدار

  . آشور مالقات و از جمله درباره راه هاى مبارزه با تروريسم و ريشه هاى آن گفتگو آردند
شرودر در آنفرانس مطبوعاتى مشترآى آه پس از اين ديدار برگزار شد، تاآيد ورزيد آه آشورها بايد نه 

اظ درون مرزى هشيار باشند، بلكه مبارزه با تروريسم مستلزم همكارى بيشتر بين آشورهاى تنها از لح
  . اروپائى و همچنين دو سوى اقيانوس اطلس است

ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه نيز خاطرنشان ساخت آه بايد به درگيريها و تنشهائى آه به خشم و 
. با اين آار با بدبختى، تحقير و بى عدالتى مبارزه آردسرخوردگى اقوام دامن ميزنند، پايان بخشيد، تا 

وى در اين راستا از بحران خاورميانه و جنگ عراق نام برد و يادآور شد آه اسرائيل و فلسطين بايد بر سر 
  . ميز مذاآره بازگردند و اسرائيليان اين تضمين را بيابند آه بتوانند در امنيت زندگى آنند

  
چنين به اين نكته اشاره آرد آه در راه مبارزه با تروريسم، بايد ارزشهاى خودى رئيس جمهور فرانسه هم

وى گفت آه اروپا با رعايت حق آزادى و باتكيه بر قانونمندى از شهروندان خود دفاع خواهد . حفظ شوند
، اما ما بايد با قاطعيت به مصاف تروريسم برويم”: شيراك افزود. آرد و به حفظ جان آنان برخواهد خاست

وى ” .بايد بر حفظ ارزشهائى چون احترام حقوق، عدالت و همبستگى در جهان تاآيد داشته باشيم
درباره اوضاع امنيتى آشورش متذآر شد آه فرانسه از ضربه هاى تروريستى در امان نبوده و مقامات و 

  . شهروندان اين آشور بايد، آامال هشيار باشند
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دار رهبران فرانسه و آلمان، تاثير نتيجه انتخابات پارلمانى اسپانيا و از ديگر موضوعات مورد بحث در دي
خوزه لوئيز زاپاترو، نخست وزير آتى اسپانيا، . تغيير دولت در اين آشور بر تدوين قانون اساسى اروپا بود

در نخستين اظهارات خود پس از پيروزى در انتخابات پارلمانى يادآور شد بود آه قصد دارد از صف 
  . داران جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا درآيد و به محور پاريس برلين بپيونددهوا

ِبال آندا، سخنگوى دولت اسپانيا نيز امروز اعالم آرد آه زاپاترو و شرودر، در تماسى تلفنى، اتفاق نظر 
يا، نخست به گفته سخنگوى دولت اسپان. خود را درباره همكارى همه جانبه ميان دو آشور ابراز داشتند

وزير اين آشور در گفتگوى تلفنى با صدراعظم آلمان تاآيد ورزيده است آه قصد دارد، با فرانسه و آلمان 
بدين ترتيب اميد آن ميرود آه . به ويژه در زمينه مسائل سياسى اروپا، بطور جدى و نزديك همكارى آند

  .بلوآه ميشده، به تحقق درآيدروياى قانونى اساسى اروپا آه تا آنون از جمله از سوى اسپانيا 
ناگفته نماند آه سفر شرودر تا روزهاى پيش از سوقصد مادريد، امرى عادى ميبود و سفرى چون 

اما رويدادهاى اخير اسپانيا، از جمله نتيجه غافلگيرآننده . سفرهاى بيشمار مقامات آلمانى به فرانسه
ار وى با شيراك حال و هواى ديگرى بخشيد انتخابات در اين آشور، به سفر شرودر به فرانسه و ديد

  . سبب شد آه اين ديدار تحت تدابير بسيار شديد امنيتى برگزار شود
الزم به يادآورى است آه دومينيك دوويلپن، وزير خارجه فرانسه روز گذشته خواستار تشكيل جلسه اى 

ه بود، تا برنامه ضد ترور فوق العاده از سوى اتحاديه اروپا و همچنين شوراى امنيت سازمان ملل شد
 .اساسى و آارآمدى طرحريزى شود

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شد   تومان تعيين600 هزار 106مزدآارگران   حداقل دست
  2004  مارس 16 -1382 اسفند  26 سه شنبه -ايلنا 
   خبرگزاري آار ايران-تهران

آارفرما و دولت تشكيل گرديد، حداقل ,  آارگردر آخرين جلسه شوراي عالي آار آه با حضور نمايندگان
  .  شد   تومان تعيين600 هزار 106مزد آارگران براي سال آينده،   دست

، معاون تنظيم روابط آار وزارت آار و »محسن خواجه نوري« , به گزارش خبرنگار سرويس آارگري ايلنا
مزد آارگران به تنهايي به تورم   تدس:   امور اجتماعي، ضمن اعالم اين خبر در جمع خبرنگاران گفت

آمد؛ لذا درصدي   خواني ندارد و اگر قرار بود، تورم را به تنهايي لحاظ آنيم، اين عدد به دست نمي  هم
  .شد  براي نزديكي مزد و معيشت به تورم افزوده

زد و معيشت، مزد آارگران به منظور برآوردن نزديكي م  باره دست  جايي آه افزايش يك  از آن: وي افزود
موجب وارد آوردن شوك به بازار اقتصاد مي شد، لذا قرار شد از اين پس و طي چهار سال آينده بقيه 

  .اضافات تا رسيدن به برابري مزد و معيشت اعمال شود
مزد و معيشت بوده و وي اصرار   جمهوري بر حذف شكاف بين دست   تاآيد رياست  :  خواجه نوري گفت

توانيم به سوي تامين معيشت آارگران حرآت آنيم؛ به همين منظور در تعيين   داشت آه هر چه مي
  .مزد سال آينده، هدف شوراي عالي آار، نزديك شدن به خواسته رياست جمهوري است  دست

 تومان افزايش 2000سان شده و به ميزان   ميزان بن آارگري براي آارگران مجرد و متاهل يك: وي گفت
  يافته است، 

  . هزار تومان افزايش يافت6نين حق مسكن نيز به چ  هم
اين بهترين راه ممكن براي تامين معيشت آارگران است آه به نفع آارگران تمام شده و بحث : وي گفت

  .مزد به زيان آارگران خواهد بود  سبد هزينه و مباحث جانبي در بحث تعيين حداقل دست
مزدها با روش   چه مشكلي در اجراي روند افزايش دست  ناننوري در خاتمه اظهار اميدواري آرد؛ چ  خواجه

  .مزد برابر خواهد بود  فوق پيش نيايد، طي چهار سال آينده معيشت آارگران با دست
  دهد     نفره، آفاف يك وعده غذاي گرم در روز را مي5 هزار تومان حقوق براي خانوار 207: نماينده آارگران

در شهر نيشابور، اگر آارگري بخواهد در بدترين جاي شهر : ور گفتدبير اجرايي خانه آارگر نيشاب
  .آند   هزار تومان در ماه اجاره بها پرداخت70اي را اجاره آند، بايد  خانه

اگر آارگري با : وگو با خبرنگار سرويس آارگري ايلنا افزود  ضمن بيان اين مطلب در گفت» محمد عمار لو« 
تواند روزانه يك وعده غذاي گرم   مان در ماه درآمد داشته باشد، تنها مي هزار تو207 سر عائله حداقل 4

  .در روز بخورد
مزدها را پرداخت نكرده است و اين    تاآنون، رقم واقعي دست1366متأسفانه دولت از سال : وي گفت

 زندگي روز، نتوانند   ساعت آار در شبانه15است آه آارگران ما با وجود داشتن دو شغل و   موجب شده
  .خود را تأمين آنند

قشر آارگر است، نبايد نقش يك , ترين قشر  داند، منفعل  دولت آه خود مي: اين نماينده آارگران گفت
  .آارفرماي بزرگ را ايفاآند

  پايان پيام 
 

شدن  آنار، تحت آنترل است، از آشته آه در حال حاضر، اوضاع در فريدون استاندار مازندران با اعالم اين
  .نفر در جريان حوادث چند روز اخير اين شهر خبر داديك 
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با اعالم اين مطلب، ) ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  فوالدگران در گفت محمدعلي پنجه
 آه آنترل اوضاع را بر عهده آنار، نيروي انتظامي آه در جريان وقايع چند روز اخير فريدون و تاآيد بر اين

جا آه اين فرد بر اثر  در عين حال از آن: داشت، به هيچ وجه از سالح گرم استفاده نكرده است، گفت
  .شليك گلوله آشته شده، اين موضوع از سوي مسووالن استان در حال بررسي است

ي  تايج انتخابات اين حوزهآنار را آه به دنبال اعتراضاتي نسبت به ن چنين وضعيت فعلي فريدون وي هم
ها،  به دنبال ناآرامي: انتخابيه در چند روز اخير، ناآرام بود، از شب گذشته آرام توصيف آرد و اظهار داشت

نژاد، آه پس از بازشماري و بررسي آراء از سوي شوراي نگهبان به عنوان فرد منتخب  آقاي مقداد نجف
شدن اوضاع،  آنار اعالم شده بود، صبح امروز براي آرام دوني بابلسر، بندپي و فري ي انتخابيه در حوزه

  .استعفايش را رسما اعالم آرد
 انتهاي پيام

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  'عراقی ها به آينده خود اميدوارند'

  2004  مارس 16 -1382 اسفند  26 سه شنبه - خبرنگار بی بی سی در امور جهانی- ديويد لوين 
نتايج يک نظرسنجی که به تازگی در عراق انجام شده، می تواند قابل توجه جرج بوش، رييس جمهوری 

  . آمريکا و تونی بلر، نخست وزير بريتانيا واقع شود
اين نظرسنجی نشان می دهد که عراقی ها اکنون نسبت به زمان قبل از جنگ رضايت بيشتری از 

  . آينده خوشبين هستند و با خشونت مخالفندزندگی دارند، نسبت به 
 بزرگسال 2500اين نظرسنجی اخيرا توسط واحد تحقيقات بين المللی دانشگاه آکسفورد از بيش از 

  . عراقی و به سفارش شبکه خبری بی بی سی و چند شبکه خبری ديگر انجام شده است
غال کننده عراق صورت می گيرد، براساس نظرسنجی تازه، گزارش روزانه حمالتی که به نيروهای اش

  . ممکن است حقايق ديگری را از نظرها پنهان نگه دارد
اين نظرسنجی نگاهی به زندگی واقعی مردم عراق است، مردمی که به شکلی قابل توجه درگير 

  . مسائل معيشتی هستند
 آنها از وضع  درصد از29هفتاد درصد از پرسش شوندگان گفتند وضعيت زندگی آنان خوب است و تنها 

  . خود شکايت داشتند
 درصد از افرادی که در اين نظرسنجی شرکت کرده بودند، گفتند اوضاع اکنون بهتر از زمان قبل از 56

، اشغال عراق توسط ائتالف تحت ) درصد49(جنگ است و به اعتقاد تقريبا نيمی از پرسش شوندگان 
برای "ز پرسش شوندگان گفتند که اين اشغال،  درصد ا41اما . رهبری آمريکا، کاری درست بوده است

  ."کشورشان تحقيرآميز بوده است
چهل و يک درصد از پرسش شوندگان اشغال عراق توسط نيروهای تحت رهبری آمريکا را تحقيرآميز 

  خواندند 
خواستار عراقی متحد و يکپارچه )  درصد79(بيش از سه چهارم افراد شرکت کننده در اين نظرسنجی 

  .و تنها بيست درصد از آنها می خواستند که کشورشان يک نظام اسالمی داشته باشدبودند 
  مسائل امنيتی

دان پلش، کارشناس امور امنيتی در کالج بيرکبک لندن نتايج اين نظرسنجی را خبری خوب برای رهبران 
  . کشورهايی توصيف کرد که يک سال قبل عراق را اشغال کردند

ان می دهد که عراقی ها قاطعانه طرفدار يک کشور يکپارچه با يک اين نظرسنجی نش:" وی گفت
رهبری قدرتمند هستند و نمی خواهند که کشورشان تقسيم شود و همچنين نمی خواهند که يک 

  ." نظام اسالمی در عراق برقرار شود
يت اما در حالی که پليس عراق برای برقراری نظم و قانون در اين کشور تالش می کند، نبود امن

  . بزرگترين مشکلی است که پيش روی مردم اين کشور قرار دارد
 درصد از آنها، 30 درصد از پرسش شوندگان اين نظرسنجی، امنيت مهم ترين اولويت ذکر شده، 85برای 

 درصد از آنها اطمينان 30برگزاری انتخابات برای تشکيل يک دولت ملی را مهم تلقی می کنند، برای 
 در اين مورد که می توانند زندگی مناسبی داشته باشند، از اولويت برخوردار است دادن به مردم عراق

  .  درصد از پرسش شوندگان، احيای اقتصاد عراق، اولويت اصلی است28و برای 
  . تنها کمی بيش از يک سوم پرسش شوندگان از وضعيـت برق در کشورشان رضايت دارند

ه طور کلی معتقدند وضعيت آنها نسبت به دوره صدام اين نظرسنجی نشان می دهد که عراقی ها ب
  بهتر شده است 
  رهبران نامحبوب

در حالی که آمريکايی ها خود را آماده می کنند که در ماه ژوئن اداره امور عراق را به عراقی ها واگذار 
قرار دهند، کنند، بزرگترين نگرانی برای آنها اين است که افرادی را که می خواهند در راس امور عراق 

  . محبوبيت مردمی ندارند
احمد چلبی، از اعضای شورای حکومتی عراق، از هيچگونه محبوبيت مردمی برخوردار نيست در حالی 

  .که صدام حسين همچنان يکی از شش سياستمدار محبوب در عراق است
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ر قدرتمندتر گفت عراقی ها خواهان يک رهب" رويال يونايتد سرويسز اينستيتوت"دکتر مصطفی آلن از 
  . هستند اما هنوز چنين رهبری پيدا نکرده اند

  
   اخبار راديو فردا در مورد تحوالت عراق

  2004   مارس16 -1382  اسفند 26 هسه شنب
  منتقدان رئيس جمهوري آمريکا: جنگ عراق به تروريسم دامن زده است

 شد، جهان را به جاي جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، گفت که جنگ عراق که يک سال پيش آغاز
. بر عکس، اين جنگ به تروريسم دامن زده است: اما منتقدان مي گويند. امن تري تبديل کرده است

احمد رشيد، کارشناس پاکستاني مستقر در الهور و متخصص در مسائل مربوط به القاعده و طالبان، 
انظار را از مبارزه با تروريسم جنگ عراق . گفت که جهان به جاي به مراتب ناامن تري تبديل شده است

اين جنگ موجب تفرقه و چند دستگي در جهان شده و در حالي که دولت ها نياز به . منحرف کرده است
  .همکاري گسترده تر مردم خود دارند، مردم نسبت به دولت هاي خود بي اعتماد شده اند

  بهروز نيکذات، بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر 
  يي اداره امور عراق در مراسم يادبود قربانيان بمباران شيميايي حلبچهشرکت مدير آمريکا

پال برمر، مدير آمريکايي اداره امور عراق، در مراسمي که به ياد قربانيان شيميايي حلبچه برگزار شد 
آقاي برمر با . در حمله شيميايي ارتش عراق به حلبچه، حدود پنج هزار کرد کشته شدند. شرکت کرد
 که مسئوالن آن رويداد به دست عدالت سپرده خواهند شد، هيچ مقدار پول نمي تواند زندگي اين وعده

پنج هزار کردي را باز گرداند که در آن ماجرا کشته شدند، اما من مي توانم به شما قول بدهم که در 
زمان مناسب، صدام حسين، علي شيميايي و همه کساني که مرتکب چنان اعمالي شده اند، به 

  .ت عدالت سپرده شونددس
  امير آرمين 

  حمايت بريتانيا از قطعنامه پيشنهادي اسپانيا در مورد عراق
به گفته مقام هاي بريتانيايي، . بريتانيا از قطعنامه پيشنهادي اسپانيا در مورد عراق حمايت مي کند

اسپانيا مي گويد که . داردلندن اميدوار است بتواند اسپانيا را قانع کند که نيروهاي خود را در عراق نگاه 
  .تنها به شرطي در عراق مي ماند که رهبري نيروهاي موجود در عراق زير نظر سازمان ملل متحد باشد

  فاطمه امان 
  آيت اهللا علي سيستاني خواستار بازگشت سازمان ملل متحد به عراق شد

. متحد به عراق شدآيت اهللا علي سيستاني، رهبر شيعيان عراق، خواستار بازگشت سازمان ملل 
اخضر ابراهيمي، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به عراق، گفت که آيت اهللا سيستاني مي خواهد تا 

به گفته آقاي ابراهيمي، آيت اهللا . سازمان ملل متحد نقش بيشتري در آينده عراق داشته باشد
گرفته است و چند روز سيستاني از عراقي هايي که با بازگشت سازمان ملل مخالف هستند، فاصله 

پيش پيامي براي کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد فرستاده و طي آن گفته است که گزارش ها 
درباره نظرات منفي برخي از اعضاي شوراي حکومت موقت عراق نسبت به سازمان ملل، ارتباطي با او 

  .ندارد
  امير آرمين 

  غم مخالفت آن با اقدام نظاميابراز خشنودي آانادا از سقوط صدام حسين علير
نخست وزير آانادا گفت آانادا عليرغم مخالفت عليه جنگ عراق، معتقد است جهان بدون صدام حسين 

آانادا در جنگ براي سرنگوني صدام حسين شرآت نكرد اما خود را از عمليات . جهان امن تري است
هفتاد و چهاردرصد از شرآت .  افزوده اندتروريستي ايمن نمي يابد و سازمان هاي امنتي بر تدابير خود

آنندگان در يك نظرسنجي با تصميم دولت فدرال آانادا براي عدم شرآت در حمله به عراق موافقت 
از ده .  درصد از آنها نسبت به ريشه گرفتن دمكراسي واقعي در خاورميانه خوشبين نيستند71آردند و 

  .دام حسين جاي بهتري براي زندگي است نفر معتقدند دنيا بدون ص9شهروند آانادائي 
  ) توازنتو(مريم اقوامي 

 در افكار عمومي مردم عراق يك سال BBCنتايج نظرسنجي : بهبود شرايط زندگي و خوشبيني به آينده
  پس از اقدام نظامي عليه صدام حسين

ظرسنجي در سالگرد اقدام نظامي آمريكا و بريتانيا در عراق عليه حكومت صدام حسين، موسسه ن
 درصد مردم عراق مي 70اعالم آرد BBCآآسفورد اينترناشنال به سفارش بنگاه سخن پراآني بريتانيا 
 تن 500 هزار و 2در اين نظرسنجي . گويند زندگي آنها پس از صدام حسين بسوي بهبود مي رود

صد مي گويند در  در70نيمي از آنها گفتند زندگي آنها در يك سال اخير بهتر شده است و . شرآت آردند
ناهيد صابر، معلم يك مدرسه ابتدائي در بغداد مي گويد . يك سال آينده از اين نيز بهتر خواهد شد

يك پليس سابق عراق آه دوباره . زندگي ما بهتر شده است اما شمار آشتگان روزانه نگران آننده است
 زن و شوهر پزشك مي گويند يك. به نيروي پليس پيوسته، مي گويد تبهكاري و دزدي زياد شده است

آنها حكومتي مبتني بر اسالم مي خواهيم . درآمدشان باال رفته است ولي بيكاري در عراق شديد است
  .ولي نه مانند حكومت اسالمي ايران

  ) لندن(شهران طبري 
  وعده مجازات عامالن: مراسم يادبودقربانيان حمله شيميائي حلبچه در بغداد
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ئي اداره عراق، در مراسم يادبود قربانيان حلبچه گفت عامالن اين فاجعه تحت پال برمر، مدير آمريكا
 هزار قرباني فاجعه را باز 5محاآمه و مجازات قرار خواهند گرفت اما هيچ مقدار پول نمي تواند زندگي 

  .گرداند
  فاطمه امان 

  يک پزشکسالگرد فاجعه بمباران شيميايي حلبچه توسط نيروهاي رژيم صدام حسين، از ديد 
صدام حسين، رهبر سرنگون شده عراق، در پايان جنگ . امروز سالگرد فاجعه مرگبار حلبچه است

هشت ساله ايران و عراق، مردم حلبچه، شهر کردنشين هم مرز با ايران را به همکاري با ارتش ايران 
 نفر از اهالي متهم کرد و به اين شهر حمله شيميايي کرد، که منجر به کشته شدن بيش از پنج هزار

دکتر گوران طالباني، پزشک کرد و کارشناس مواد شيمايي، در مصاحبه با راديوفردا مي . منطقه شد
وي که هنوز پس از . گويد که فقط شماري از مردم که خارج از شهر بودند توانستند جان به در ببرند

 گويد که آنها که ماندند از تاول سال ها در مطب خود در لندن، به معالجه بيماران حلبچه مي پردازد، مي
هاي پوستي، انقباض عضالت، آسم، از دست دادن حافظ و ديگر مشکالت کوتاه مدت و ميان مدت رنج 

آقاي طالباني مي گويد که عوارض بلند مدتي نيز وجود دارد که بر اعصاب، سيستم ايمني و . مي برند
ادراني هستند که نوزادان مرده يا با نقايص وي مي افزايد که م. هاي افراد تاثير گذاشته است ژن

دکتر طالباني مي گويد که عوارض مغزي و رواني اين فاجعه نيز بر . جسمي و مغزي به دنيا مي آورند
  .کساني که جان به در بردند باقي است

  ، مصاحبه با دکتر گوران طالباني )لندن(شهران طبري 
هاي ائتالف خود را با عقب نشيني سربازان اسپانيايي وفق نيرو: فرمانده ارشد نيروهاي آمريکا در عراق

  خواهند داد
ژنرال ريکاردو سانچز، فرمانده ارشد نيروهاي آمريکا در عراق، گفت که نيروهاي ائتالف مي توانند خود را 

وي گفت که عقب نشيني احتمالي هزار و . با عقب نشيني سربازان اسپانيايي از عراق وفق دهند
سپانيايي از عراق، بر کار پاسداري از صلح در جنوب و مرکز آن کشور تاثيرگذار خواهد بود،  سرباز ا300

نخست وزير منتخب اسپانيا که به . اما افزود که کاهش نيروها مشکل مهم نظامي ايجاد نخواهد کرد
ق بيرون تازگي در انتخابات آن کشور پيروز شد، اعالم کرد که قصد دارد نيروهاي کشور خود را از عرا

  .ببرد
  جمشيد زند 

  تحويل مبارزه جويان خارجي به نيروهاي ائتالف توسط عراقي ها
شماري از جنگجوياني که به منظور شرکت در جنگ عليه نيروهاي ائتالف به عراق رفته بودند، در ازاي 

اق به خاطر افرادي که از خارج از عر. مبلغي پول، توسط عراقي ها به نيروهاي ائتالف تحويل داده شدند
تعصبات مذهبي يا ناسيوناليسم عربي، داوطلبانه به عراق رفتند تا با نيروهاي ائتالف بجنگند، هنگامي 
که نيروهاي آمريکايي وارد بغداد شدند، توسط محافظان عراقي خود ترک گفته شدند، و يا هنگامي که 

در اين ميان صدها نفر .  شدندحزب بعث سقوط کرد و هرج و مرج آغاز شد، با خشونت عراقي ها مواجه
  .از آنان نيز، اکثرا توسط کردها، دستگير شدند

  ليلي صدر 
  سه آمريکايي غير نظامي در موصل کشته شدند: آخرين تحوالت بحران عراق

منابع . در جريان تيراندازي روز گذشته در موصل سه آمريکايي غير نظامي کشته و دو نفر مجروح شدند
اين منابع . ف در عراق، پيش از اين اعالم کرده بودند کشته شدگان عراقي هستندخبري نيروهاي ائتال

  .افزودند کشته شدگان احتماال براي يک سازمان غير دولتي کار مي کردند
 فرين عاصمي

 
  نظر مردم عراق در باره اوضاع آنكشور

  2004  مارس 16 -1382 اسفند  26 سه شنبه -راديو آلمان 
ن نظر مردم در باره اوضاع سياسى آشورشان و برنامه هاى سياسى و موضع تفاوت چشم گيرى ميا

  . قواى اشغالگر و شوراى حكومتى موقت وجود دارد
  

تلويزيونى آلمان _  نتيجه حاصله از نظر پرسى بعمل آمده در عراق آه به سفارش فرستنده هاى راديو 
  و موسسه نظر خواهى ژاپن BBC ،ABC و فرستنده هاى انگلستان و آمريكا ARDبا عالمت اختصارى 

انجام شد حاآى از آن است آه اآثريت چشم گيرى در عراق خواستار دولت مرآزى پرقدرتى است و 
فقط اقليتى در عراق با پيش نويس قانون اساسى آن آشور مبنى بر سيستم فدراتيو در آشور موافقت 

  Oxford Research Internationalگليسى اين نظر پرسى آه از طرف  آارشناسان انستيتوى ان. ميكند
بعمل آمد و درچارچوب آن از دو هزار و هفتصد نفر در باره اوضاع سياسى و اجتماعى  عراق سوال شد 

، نشان داد آه اآثر مردم در آن آشو آه جنگ پايه هاى آنرا بلرزه در آورده با خوش بينى به آينده 
چه آه موجبات نگرانى شديد آنها را فراهم ساخته اوضاع آشورشان مينگرند و ناراضى نيستند ولى آن

 درصد از ۵٠و بدين خاطر است آه در حدود .امنيتى و اقتصادى و بويژه مساله اشتغال بكار است
آسانيكه در اين نظر پرسى شرآت داشتندخواستار آنند آه در اسرع وقت رهبرى  پرقدرت بروى آارآيد 

اما اآثريت مردم در دراز مدت براين عقيده اند آه بهترين راه براى .يدتا بتواند اين مشكالت را رفع نما
  .عراق پيروى از موازين دمكراسى است
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طبق همين نظر پرسى  مردم به رهبران مذهبى عراق و ارتش و پليس آن آشور اعتماد فراوان دارند 

كومتى عراق و بكار گمارده ولى  بهمين اندازه نيز با اداره غير نظامى آشور از طرف آمريكا وشوراى ح
اآثر آسانى آه از آنها در باره اوضاع عراق سوال شد اظهار .شده از طرف اياالت متحده آمريكا مخالفند

داشتند آه قهر گرائى با انگيزه سياسى و تروريسم را رد ميكنند ولى اين نظر پرسى  بطرزى صريح 
ا احزاب دارند واآثر سياستمداران آنونى  در نشان نداد آه مردم چه نظرى در باره رهبرى سياسى و ي

آن آشور بهيچوجه در ميان مردم محبوبيتى ندارند در عين حال فقط آمتر از بيست درصد از آسانيكه در 
اين نظر پرسى شرآت داشتند با آشورى آامال اسالمى موافق بودند و در اينباره نيز وحدت نظرى ميان 

ق مايلند مشكالت خود را  راسا رفع آنند و آنهم بدون دخالت مردم عراق وجود دارد آه مردم عرا
و ديگر اينكه  مردم عراق .يعنى نظر و عقيده ائى آه تقريبا در همه جا در عراق بگوش ميرسد. بيگانگان 

 .هيچ آشور را  بمعناى واقعى آالم سرمشق خود قرار نميدهند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
  

   اسفند26: امه های ايرانروزن
  2004   مارس16 -1382  اسفند 26 ه سه شنب-بي بي سي 

ايران ، نسيم صبا و همشهری سه روزنامه صبح تهران در صدر اخبار خود خبر از سرگيری بازرسی از 
مراکز هسته ای ايران را منعکس کرده اند که نشان می داد مسووالن ايرانی از تصميم قبلی خود صرف 

رده و پذيرفته اند که از روز هشتم فرودين ماه بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی از ايران نظر ک
  .ديدار کنند
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی تغيير تصميم مقامات ايرانی به دنبال تغيير لحن ايرانبه نوشته 

  .محمد البرادعی رييس سازمان انرژی اتمی اتفاق می افتد
شی درباره بازرسی ها از مراکز هسته ای ايران از زبان محمد البرادعی نوشته تاخير  در گزارشرق

ايجاد شده در سفر بازرسان باعث تاسف است ولی به هرحال تاريخ جديد آه از سوی مقامات ايرانی 
  .اعالم شده، در دستور آار ماست و ما بازرسی ها را ادامه می دهيم

 را از  هايی ، واآنش  ايران  ای  هسته های  فعاليت  عليه  حكام شورای شديد   نوشته که قطعنامهاعتماد
   در اين  اختيار تام  دارنده  روحانی حسن. بودند»  متفاوت«و » متضاد «  آه برانگيخت»   ايرانی مقامات«

  د تعويقدر مور.  شد  منزوی  حكام  شورای آمريكا در نشست« :   و گفت  دانست  را مثبت  قطعنامه پرونده
  » . است اهميت  و بی   فنی  نيز مساله سفر بازرسان

در اظهارنظرها »  اختالف« و » تضاد «   با اشاره به گفته های سخنگوی وزارت خارجه نوشته ايناعتماد
  در حالی. آيد  می  چشم  به  ايران  خارجی  در سياست  که نيست» بار اولين «  برای ها البته  گيری  و موضع

   خارجه  سياست وجود ندارد، چرا که»  اختالف« و » تضاد «   در ديپلماسی  کشور ديگری  در هيچ که
  . دارد وابستگی»   ملی امنيت «  مستقيما به
در سرمقاله خود با تاکيد بر اينکه فعاليت های هسته ای ايران امروز مهم ترين چالشی آفتاب يزد 

دارد نوشته به نظر می رسد در تصميم گيری ها احتمال خطا است که پيش روی دولتمردان ايران قرار 
  .افزايش يافته است

با اشاره به تصميم به تعويق انداختن ديدار بازرسان سازمان انرژی اتمی و تجديد نظر آفتاب يزد سردبير
صميم در آن نوشته مردم انتظار ندارند که جزئيات تصميم گيری ها را بدانند اما حق دارند بپرسند اين ت

  .گيری ها بر چه اساسی است
در عکس و گزارشی از زد وخوردها و اغتشاشات فريدونکنار که به عنوان اعتراض به تصميم نسيم صبا 

شورای نگهبان در تغيير نماينده اين حوزه در مجلس بروز کرده است از زبان استاندار مازندران نوشته 
  .طرف ما مردم هستند و نه ضد انقالب

از ادامه درگيری ها در فريدونکنار برای سومين روز خبر داده و نوشته بار هوری اسالمی جمروزنامه 
ديگر معترضين با تجمع در اطراف پل اصلی شهر و آتش زدن الستيک اقدام به مسدود کردن راه و 
 تعطيل جلوگيری از تردد خودروها نمودند و شهر به حال نيمه تعطيل درآمد و بيشتر مغازه ها و بانکها نيز

  . شدند
معترضين در تجمع روز دوشنبه خود پس از انتشار اخباری مبنی بر جمهوری اسالمی به نوشته 

در اين ميان حجت اهللا روحی که . استعفای مقداد نجف نژاد خواستار اعالم رسمی اين استعفا شدند
اعالم شده بود با صدور ابتدا نام وی به عنوان نماينده فريدونکنار و بابلسر در انتخابات مجلس هفتم 

  .اطالعيه ای تاکيد کرد اکنون بهترين روش برای احقاق حق، ايجاد فضای آرام و بدون تنش است
به دنبال بحث هائی که از احتمال استعفای محمد خاتمی از رياست جمهوری در روزهای اخير در 

ه است چنين احتمال  نظر هاشمی رفسنجانی را منعکس کرده که گفترسالتروزنامه ها مطرح شده 
  .حتی در ذهن رييس جمهور هم وجود ندارد

   شده  مطرح  سياسی  در محافل  پيش  از دو هفته  که جمهوری  رياست  زودهنگام  نوشته انتخاباتاعتماد
 نزديک به محافظه کاران طرحی   يک سايت بنابرگزارش.  است  روبرو گرديده  گوناگونی های بود با واکنش
  . آن هستند  حامی  و جبهه مشارکت ، کارگزاران  انقالب  مجاهدين ماناست که ساز
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 فاطمه راکعی نماينده مردم تهران از تهيه استفساريه ای خبر داده که اگر به تصويب شرقبه نوشته 
مجلس برسد از شورای نگهبان پرسيده خواهد شد که آيا زنان می توانند در انتخابات رياست جمهوری 

   نه؟شرکت کنند يا
 گفته است حکم شرعی اين مسئله نيز از مجتهدين جامع شرقنماينده اصالح طلب تهران به نوشته 

  .الشرايط گرفته شده که در اين استفساريه به شورای نگهبان تقديم می شود
از رجال سياسی به عنوان کسانی که می توانند نامزد انتخابات جمهوری اسالمی در قانون اساسی 
 شوند نام برده شده که به نظر عده ای از روحانيون مقصود تنها مردان نيستند گرچه در رياست جمهوری

  .زبان عربی رجال به معنای مردان است
 در زندان است ٧٩دو هفته بعد از انتشار خبری از جانب خانواده سعيد ماسوری دانشجوئی که از سال 

 روابط عمومی زندان ها خبر داده شرق که مدعی شده بودند وی اعدام شده است به نوشته روزنامه
  .که او در زندان اوين زندانی است

درباره سه تن ديگری که از اعدام آنها خبر رسيده بود سازمان زندان ها خبر داده که آقايان افشين 
بايمانی، رضا عامری و علی محمد جهانگيری هيچ گونه آمار و اطالعاتی در سازمان زندان ها موجود 

  .نيست
د ماسوری که خانواده وی به جهت بی خبری از او احتمال داده بودند که اعدام شده است، از سعي

  . به جرم شرکت در تظاهرات و اتهام همکاری با سازمان مجاهدين دستگير شده است٧٩سال 
خبر داده که دادگاه انقالب رسيدگی به اتهام سه تن از رهبران جنبش دانشجوئی را به نسيم صبا 

  .عاليت برای سازمان دهی اعتراضات عليه حکم اعدام هاشم آغاجری آغاز کرده استاتهام ف
دبير تشکيالت دفتر تحکيم وحدت همراه با » عبداهللا مومنی«جلسه دادگاه نسيم صبا به نوشته 

  . شده است» مهدی امينی زاده« و » اکبر عطری« ، »سعيد رضوی فقيه« محاکمه 
درباره اعتصاب های کارگری خبر داده و از زبان وی نوشته هر حرکتی  از نظر آيت اهللا خامنه ای شرق

  .که موجب تضعيف نظام مقدس جمهوری اسالمی شود جايز نيست
رهبر مذهبی جمهوری اسالمی اين نظر را به دنبال استفتای جمعی از تشکل های کارگری مطرح کرده 

وی پرسيده بودند که در شرايط حاضر آيا که با اشاره به فتوای آيت اهللا خمينی در سال های جنگ از 
  اعتصاب کارگران منع شرعی دارد و يا خير؟ 
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