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

  
  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح

  
بشر در ايران را ارائه  نويس قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درباره حقوق پيش:وزيرخارجه آانادا

 آرديم 
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نويس  يشاتاوا پ: اي بر ضد آشورمان اعالم آرد جويانه با صدور بيانيه وزيرخارجه آانادا در اقدامي مداخله
 . بشر در ايران به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه آرد اي را در مورد وضعيت وخيم حقوق قطعنامه

 
ارزيابي ما اين است آه : گفت" گرو پير پتي"، )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

 .ه استتر شد بشر در ايران در طول سال گذشته بدتر و وخيم وضعيت حقوق
 .اين، موضع مشترك تعداد زيادي از اعضاي جامعه جهاني است: وي ادعا آرد

شود آه جمهوري اسالمي ايران، سال گذشته به علت رعايت موازين  اين ادعاها در حالي مطرح مي
 بشر سازمان ملل متحد به عضويت هيأت رئيسه اين  حقوق بشر، از سوي اعضاي آميسيون حقوق

 .آميسيون درآمد
به نظر ما الزم است ايران از جامعه جهاني بشنود آه : گرو اضافه آرد ه گزارش خبرگزاري فرانسه، پتيب

 .شام الزم و ضروري است تغيير در وضعيت حقوق بشر براي
 .بشر در ايران است هدف ما باال بردن و شتاب بخشيدن به تغييرات در وضعيت حقوق: وي ادامه داد

" نقض حقوق بشر در ايران" آشور ارائه گرديده، از آنچه 33نكه اين قطعنامه توسط در اين بيانيه با بيان اي
 .المللي خود پايدار بماند خوانده شده ابراز نگراني شده و از دولت ايران خواسته شده به تعهدات بين

هاي مختلف از جمله استقالل دستگاه قضايي، آزادي  قطعنامه فوق خواستار بهبود وضعيت در حوزه
 .هاي مذهبي و غير مذهبي است ها، طرز برخورد با زنان و اقليت يان، آزادي رسانهب

" آيوان تابش"حق اولياي دم   اين در حالي است آه دادگستري آانادا هنوز اقدامي در جهت احقاق
صورت غير   شهروند ايراني آه سال گذشته در اين آشور به قتل رسيد انجام نداده و دادگاه وي را به

 .ها برگزار آرده است  ي و به دور از ديد ناظران حقوقي و رسانهعلن
  

  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -پروژه اتمي رژيم ايران
  

 سازي را بپذيرد   ايران بايد تعليق آامل غني
  ٢٠٠۴ نوامبر 6 - ١٣٨٣ آبان 16شنبه 

سازي و پردازش اورانيوم موافقت   دار فعاليت غني  دامهايران بايد با تعليق آامل و ا: وزيرخارجه هلند گفت
 . آند

اتحاديه اروپا منتظر پاسخ ايران به پيشنهاد سه : گفت" برنارد بات"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 
 .آشور اروپايي است

اي ه  دار فعاليت  اين سياست چماق و هويج است و ايران بايد با تعليق آامل و ادامه: وي افزود
 .سازي و پردازش موافقت آند  غني

در ازاي اين آار، اتحاديه اروپا مايل است مذاآرات را با : تصريح آرد" بات"به گزارش خبرگزاري شينهوا، 
 .فرض آه به توافق سياسي و تجاري خواهيم رسيد دنبال آند  اين پيش

ا براي برقراري روابط بلندمدت و پايدار آه اتحاديه اروپ: اي تصريح آردند  سران اتحاديه اروپا با صدور بيانيه
 .آند  شامل ابعاد سياسي، تجاري و فني است اقدام مي

سازي و پردازش اورانيوم راه را براي   هاي غني  تعليق آامل و پايدار فعاليت: در اين بيانيه آمده است
  .آند  باز ميگيرد   هاي بلندمدت آه منافع دو جانبه را در برمي  مذاآره در خصوص همكاري

:   خبرگزاري فرانسه به نقل از يك ديپلمات غربي نزديك به مذاآرات ايران و اروپا در پاريس، گزارش داد
بست رسيده و   سازي اورانيوم، به بن  آخرين فرصت مذاآره ايران ـ اروپا براي ترغيب ايران به تعليق غني

 . يابد  امروز نيز ادامه مي
ها مذاآره نتوانستند حتي   طرفين پس از ساعت:   اين ديپلمات گفت, ك ايلنابه گزارش سرويس ديپلماتي

 .زمان يا دامنه اعطاي امتيازات به ايران به توافق برسند, بر سر زبان مشترآي در مورد مدت زمان تعليق
حسين موسويان، سخنگوي هيأت مذاآره آننده ايراني در پاريس، ديروز، زمان جلسه مذاآره را 

 . ساعت اعالم آرده بود10 آم  دست
اي   به گزارش اين خبرگزاري فرانسوي، اين در حالي است آه ديپلمات انگليسي آه به نام وي اشاره

دار است و قصد   اين مذاآرات، بخشي از فرايند ديپلماتيك ادامه:   نشده، درباره مذاآرات پاريس، گفت
 .نرژي اتمي به قطعنامه دست يابيمالمللي ا  داريم پيش از نشست شوراي حكام آژانس بين
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هاي مختلفي روي ميز مذاآره قرار دارد اما   پيشنهادها و طرح: به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي افزود
 .ها در ميان نگذاريم  سياست ما اين است آه آن مسائل را با رسانه

هايي حاصل   اريس، پيشرفتدر مذاآرات پ: يكي از مقامات بلندپايه ايراني پيش از اين اعالم آرده بود
 .شده است

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
 1990 تا 1973هاي  رييس ارتش شيلي براي اولين بار به نقش اين نهاد در نقض حقوق بشر طي سال

 .در دوران ديكتاتوري آگوستو پينوشه اعتراف آرد
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، خوان اميليو چيري، رييس ) ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرگزاري دا
ارتش شيلي اين تصميم دشوار را گرفته است آه به عنوان يك نهاد، : اي گفت ارتش شيلي در بيانيه

 .اند، بپذيرد مسووليت تمام اقدامات گذشته را آه همگي مستحق مجازات و نيز غيراخالقي بوده
اين ارتش تاآنون همواره مدعي بود آه . آامال با موضع قبلي ارتش شيلي متفاوت استاين بيانيه 

هاي اجباري در زمان حكومت پينوشه، با مسووليت فردي صورت   اعدام صورت گرفته و ناپديد شدن3000
 .اند گرفته

 حقوق اي براي نقض تواند بهانه هاي جهاني مي آيا بحران: ، ضمن اشاره به جنگ سرد گفت"چيري"
هيچ آس . بشر آه در آن زمان در شيلي صورت گرفت باشد؟ پاسخ من تنها يك آلمه است نه

 .تواند نقض حقوق بشر را توجيه آند نمي
را در اين " مسووليت نهادي" رياست ارتش را برعهده داشت، هيچگاه 1990 تا 1973پينوشه آه از سال 
 .زمينه نپذيرفته است

هاي سياسي در سراسر دنيا افرادي هستند آه افراطي   تمامي بحراندر:  گفت2003وي در نوامبر 
 .توانند خود را آنترل آنند آنند و نمي گري مي

منابع نزديك به يك آميسيون تحقيق در شيلي اعالم آردند آه اين بيانيه در حالي منتشر شده است 
غيرقانوني انجام شده در هاي  ي دستگيري و شكنجه آه دولت شيلي قصد دارد اطالعات رسمي درباره

 .دوران رژيم نظامي شيلي منتشر آند
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 وزير عراق ايران را به دخالت در امور داخلي اين آشور متهم آرد   نخست
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 در درازمدت به امنيت همسايگان عراق صدمه وارد تحريك خشونت در عراق: وزير عراق گفت  نخست
 . آند  مي

در سخنراني خود در جمع سران اتحاديه اروپا براي " اياد عالوي", به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
 .گراي خارجي به عراق خواند، از اروپا درخواست آمك آرد  ممانعت از آنچه ورود مبارزان اسالم

ما آمك شما را نياز داريم تا همسايگان عراق را متقاعد سازيم آه :   مه دادبه گزارش رويترز، وي ادا
 .آند    تحريك به خشونت درعراق، در درازمدت به امنيت آنها صدمه وارد مي

شوند، ابراز   اياد عالوي با بيان اين ادعا آه مبارزان خارجي از طريق ايران و سوريه وارد عراق مي
 اروپا از روابط خود با ايران و سوريه براي انتقال اين پيام با آمك جمالت و عبارات اتحاديه:   اميدواري آرد

 .صريح و روشن استفاده آند
 .وي هيچ سند و مدرآي براي اثبات ادعاي خود ارائه نكرد

جمهور عراق در مصاحبه با روزنامه القبس ادعا آرده بود   رئيس" غازي عجيل الياور"هفته گذشته نيز 
وي نيز هيچ سند و مدرآي براي .  تن از نيروهاي امنيتي عراق دست داشته است18ر ترور ايران د

 .اثبات ادعاي خود ارائه نكرده بود
وزير عراق،   نخست" اياد عالوي"سيد آمال خرازي، وزيرامورخارجه آشورمان امروز در واآنش به اظهارات 

آند و آنها آه   يران نقش مثبتي در صلح ايفا ميا: مبني بر دخالت ايران در امور داخلي اين آشور، گفت
آند بايد سند و مدرك خود را ارائه دهند چرا آه ايران روابط نزديكي   گويند ايران در عراق دخالت مي  مي

با دولت و ملت عراق دارد و اميدواريم آه دولت موقت عراق در برگزاري به موقع انتخابات پارلمان در اين 
  .آشور موفق شود

  
کشف جسد دو /  مظنون دربعقوبه 16 یريدستگ/  تن در شهر سامرا 90 ازشي شدن بیکشته و زخم

  درسامرا ی عراقمانکاريپ
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 57تن کشته و33 شده درشهرسامرا منفجر شد که بر اثر آن دستکم ی چهار خودرو بمب گذارظهرامروز
 .  شدندی زخمزي نگریتن د
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 عراق و مسئوالن بخش بهداشت امروزشنبه سي پلترز،ی روی مهربه نقل ازخبرگزاریارش خبرگزار گزبه
 شهرسامرا حمله سي شده به سه پاسگاه پلیاعالم کردند که افراد ناشناس با سه خودرو بمب گذار

 . کردندی زخمزي را نگری تن د57تن را کشته و 33کردند و
 تن مجروح 17 عراق کشته وسي پلیروهاي ازن تن9 انفجارها نی گزارش، درانیبنابرا
 یی شهر سامرا درانفجارهاعی واکنش سریروهاي فرمانده نیسرلشگرعبدالرزاق محمود الجرمان.شدند

 نيهمچن.  مجروح شدندزي نی داد  کشته شد و شماری روهاي بازرسستی شهر وای شورایکیکه درنزد
 . شدی زخمزيار سامرا ن فرمانددی سرلشگر طارق کامل عوني حادثه خوننیدرا
 ی به سویراندازي هدف وپراکنده اقدام به تی حواث  بنی پس ازاییکای آمریروهاي گفته شاهدان، نبه

 نجات نتوانند بالفاصله مجروحان و مي اقدام آنها باعث شد تنی کردند وای شهروندان عراقیخودروها
 . ندی منتقل نمامارستانيکشته ها را به ب

 شهر نی قرار است از ظهر امروز مقررات منع آمد و شد دراکایارتش آمر: ا گفتند شهر سامرساکنان
 . اعالم کند

 ستی انفجاردرمقابل اني و سومني شهرو و دومی انفجاردرمقابل شوراني شهر سامرا، اولسي گفته پلبه
 . دادی سامرا رویکی عراق درنزدی عراق و گارد ملسي پلیروهاي مشترک نیبازرس
 درجنوب شهر منفجر ی به وقت محلقهي دق40/12 انفجار ساعت نيچهارم:   محمد کاظم گفت سرگرد

  شدندی تن زخم5 کشته و 10شد که دستکم 
 افتاده ني زمی اند که بر رودهی عراق را دی گارد ملی جسد سوخته ازاعضانیچند:  گفتندیني عشاهدان

 .  باشندی از شهروندان عراق9فجار ساعت  انی رسد اکثرکشته هایبه گفته شاهدان به نظر م. اند
 انفجارها نیا.  نکرده استی اظهار نظرچي انفجارها هنی هنوز درباره اکای است که ارتش آمری درحالنیا

 ماه گذشته به منظورسرکوب مبارزان ناشناس ی وعراقییکای آمریروهاي که نردي گی صورت میدر زمان
 . قرار دادند یاجم نظام شهر را هدف تهنیموجود درشهر سامرا، ا

 در شهر سامرا ییکای آمریروهاي که با نیمانکارعراقي شدن اجساد دو پداي عراق از پسي پلنکهیگرایخبرد
 هدف گلوله قرار گرفتند و نهي سر و سهي از ناحی عراقمانکاري دو پنیا.  کردند خبر دادی میهمکار

 .کشته شدند
 ی نظاماتي امروز شنبه درعملی و عراقییکای آمریروهاي ن: فرانسه هم ازبعقوبه گزارش دادیخبرگزار

 کردند ري را دستگییکای آمریروهاي نهي علاتي مظنون به دست داشتن درعمل16به شهر بعقوبه دستکم 
. 

 انی افراد درجرنیا:  خبرافزودنی و بعقوبه با اعالم ایالی استان دسي فرمانده پلی العزاودي ولسرلشگر
 در مرکز بعقوبه ری التحری درکوی به وقت محل9 تا 6 ی ساعتهاني بی و عراقییاکی آمریروهايحمله ن
 . شدندريدستگ

:  درشهر بعقوبه خبر داد و گفت ی جسد عراقکی شده ازکشف ري افراد دستگتی بدون اشاره به هویو
 . منطقه کاربگذارد نی در ای عراقیروهاي قصد داشت بمب را برسر نی عراقنیا

 لی و افراد مسلح تبدی و عراقییکای آمریروهاي ناني میرياطراف آن امروزبه صحنه درگ ومناطق بعقوبه
 .شده است

  
 حمله ی براییکای آمراني به نظامی عراقیروهاي نوستنيپ / ی در رمادییکای آمری نظام20 شدنیزخم

 به فلوجه 
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 اتيعمل "انی درجرییکای آمری نظام14 شدن یز زخم امروز شنبه اییکای آمراني نظامیسخنگو

 .  خبر دادیدرمنطقه رماد"یتيامن
 که صبح یتي امناتيدرعمل:  سخنگو افزودنی فرانسه، ای مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 کای آمرییای ارتش وابسته به تفنگداران دری سرباز از واحدها14 صورت گرفت،  یامروزدرشهررماد
 . شدند یزخم) نزیمار(

 در هی الفجاری شده در کوی خودرو بمب گذارکی امروز با استفاده از ی انتحاراتي عملنکهی اگری دخبر
:  عراق گفتسي افسرپلیمي وسالم الدلديسع.  گذاشتی برجای زخمی شماری شهررمادیورود

 ی را در کوییکای آمریروهاي نگاهی پای به وقت محلقهي دق50/12 ساعت ی انتحاراتي عملنیعامل ا
 . مورد حمله قرار دادهیالفجار

 هاي از عراقی شماری به سویراندازي هدف اقدام به تی بییکای آمریروهاي حمله ننیمتعاقب ا:  افزودیو
 . شدندی زخمیکردند که بر اثر آن دو شهروند عراق

 خبر داد ی رمادیار عراق ازحمله با استفاده ازگلوله راکت به مقراستاندسي افسر پلکی حال نيدرهم
 یبعد از ظهر امروز انفجار:  رسد ی ازبغداد خبر منيهمچن.  نکردی حادثه اشاره انی تلفات ازانياما به م

 . علت انفجار هنوز مشخص نشده است ی داد ولی در جاده فرودگاه بغداد رویقو
 ارتش یکوپترهاين هل بالفاصله پس از انفجار محل حادثه را محاصره کرده و همزماییکای آمریروهاين

 . بر فراز آسمان منطقه به پرواز در آمدند کایآمر
 ني به فرودگاه بی اصلی بازرسستی ای چند صد متری انفجار در فاصله انیا : زگفتندي نیني عشاهدان

 ربوده شده ی سودانای زکرنی سودان امروز شنبه خبردادند نور الدیروزنامه ها.  دادی بغداد رویالملل
 .امروز آزاد شد درعراق 
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 از یکی بالفاصله با شی پس از آزادی شهروند سوداننیا:  خبر افزود نی االنباء سودان با اعالم اروزنامه
 . در سالمت کامل است ی در خارطوم تماس گرفته تا به خانواده اش اطالع داهد که وگانشیهمسا
در عراق امروز عنوان کردند که همزمان  کای آمریمسئوالن نظام:  فرانسه از فلوجه گزارش داد یخبرگزار

 نی ایکی در نزدکای آمری نظامیگاههای به پای عراقیروهاي الوقوع به شهر فلوجه نبیبا حمله قر
 .شهروارد شدند 

 عی واکنش سریروهاي گردان از نکیدستکم : اظهارداشت ) نزیمار(کای آمرییای تفنگداران دریسخنگو
 . فلوجه آمدندکی تفنگداران درنزدگاهی به پایاباني ورود به جنگ خی برادهیآموزش د

 از شرکت عی واکنش سریروهايسه تن از ن : زگفتي نکای آمرییای تفنگداران دری سخنگوتي ابلگکلیما
 .ندیاي خواهند به فلوجه بی آنها نمرای کردند زی به فلوجه خودداریدر حمله احتمال

 وطنشان خدمت کنند و هرآنچه را که الزم بدانند یند برا کردند حاضردي تاکسي افراد پلریسا:  افزود یو
 کی شهر صبح امروز بر اثر انفجار نی اتي فرمانده امنستي گزارشها از کوفه حاکنیآخر.  دهندیانجام م

 . به شدت مجروح شد یبمب گذاشته شده در کنارجاده ا
 فرمانده یحامل عبدالعال الکوف از افراد به هنگام عبور کاروان ی تعداد،یني اعالم شاهدان عبراساس

 . شدندی شهر زخمنی درای شهرکوفه از جاده ایتيامن
 به شهر موصل منجر به ی از شاهراه منتهیکی بمب درکنارکی گفته انفجار کای ارتش آمرنکهی اگری دخبر

 ی صبح به وقت محل5 ساعت انفجار را ییکای آمراني نظامیسخنگو.  راننده ترک شدکیکشته شدن 
 . ترک حامل سوخت به طور کامل منهدم شدوني انفجار دو کامنیدرا: م کرد و گفت اعال
 حامل سوخت متعلق به وني است و دوکامی اعالم کرده بود راننده کشته شدن عراقشتري پکای آمرارتش
 در شمال عراق از هایيکای آمری نظامیگاههای پاارازي  بسییسوخت و مواد غذا. هااستيعراق

 .  شودی منيم تاهيکشورترک
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان16:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر 6 - ١٣٨٣ آبان 16شنبه  -بی بی سی 

روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود از نزديک بودن مرگ ياسرعرفات، رهبر تشکيالت 
به انعکاس گزارش هايی " فلسطين بدون عرفات "يی مانند خودگردان فلسطين، خبر داده و با عنوان ها

در اين زمينه پرداخته اند و در مورد مسايل داخلی، پی گيری مذاکرات هسته ای پاريس و اثر انتخابات 
  .رياست جمهوری آمريکا بر آن را قابل توجه دانسته اند

 ،ضمن قطعی دانستن  سرمقاله خود را به پيروزی جورج بوش اختصاص داده وجمهوری اسالمی
سقوط آمريکا، نوشته می توان به اين نتيجه رسيد که در چهار سال آينده همه چيز به زيان آمريکا 

خواهد بود؛ البته روسای جمهور آمريکا معموال در دور دوم رياست جمهوريشان به دليل آنکه آخرين دور 
 انتخاباتی دارد، به واقع بينی حکومتشان است کمی تعديل می شوند و بجای ماجراجويی، که مصرف

  . نزديک می گردند
 در صدر اخبار خود نوشته با پيروزی جورج بوش در انتخابات رياست جمهوری آمريکا ، اروپا جام جم

احتماال در بحث پرونده هسته ای ايران انعطاف کمتری از خود نشان خواهد داد و بيش از پيش تحت 
  . تاثير کاخ سفيد خواهد بود

نهمه، همين روزنامه از قول مذاکره گران هسته ای ايران خبر داده که سومين دور گفتگوهای ايران و با اي
  . سه کشور اروپايی با پيشرفت های نسبتا خوبی همراه بوده است

 در گزارشی پيرامون پيروزی جورج بوش در انتخابات رياست جمهوری آمريکا جمهوری اسالمیروزنامه 
جمهوريخواهان احساس , حافظه کار مجلس نوشته است که قطعا با اين پيروزی از قول يک نماينده م

  . قدرت کرده و فشارهای بيشتری را متوجه ايران درخصوص پرونده هسته ای می کنند
 خبر داده که همزمان با آخرين دور مذاکرات هسته ای، عده ای از نمايندگان مجلس طرحی را شرق

ی هسته ای در کشور تهيه کرده اند که به زودی در دستور کار برای ممنوع کردن ساخت سالح ها
  . مجلس قرار می گيرد

 از زبان چند نماينده مجلس با اين طرح مخالفت کرده و نوشته چنين طرحی خود به منزله آفتاب يزد
متهم کردن است و يک عضو هيات رييسه مجلس گفته در حاليکه ساخت سالح های هسته ای از نظر 

  . قهی ممنوع است، نياز به قانونی جديد نيستشرعی و ف
 در مقاله ای نوشته هر تعليقی که در پاريس درباره آن توافق می شود بايد تحت هر عنوان همشهری

جديدی حتی برای يک هفته هم، روشن، شفاف و با زمان مشخص و توافق و تعهد بر پذيرش شروع 
  . دوباره آن بعد از سپری شدن مدت توافق شده باشد

به نوشته اين روزنامه، تهديدهای ايران در روزهای گذشته موثر بود چنانکه انتشار خبر احتمال نرمش 
  . ايران به زياده خواهی اروپايی ها انجاميده است

 حکايت دارد که رهبر جمهوری اسالمی در خطبه های ديروز نماز جمعه تهران رسالتعنوان اصلی 
از پشتيبانی مردم برخوردارست ، نيازی به سالح های هسته گفته است که جمهوری اسالمی چون 

  .ای ندارد
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سه روز پس از حادثه دانشگاه علم و صنعت و در حاليکه روزنامه های هوادار محافظه کار ان نسبت به 
 خبر داده که رييس دانشگاه از بيمارستان مرخص شده اما  ايراناين حادثه سکوت کرده اند، روزنامه

استعفا نامه خود شرايطم را بيان کرده ام و تا زمانی که امنيت در دانشگاه برقرار نباشد گفته است در 
  . حاضر به بازگشت نيستم 

 دکتر صالحی نکته های تازه از گروگان گيری روز سه شنبه فاش کرده و از جمله گفته ايرانبه نوشته 
ا بسته روی زمين کشيدند و است که چند دانشجو به من حمله برده و ضمن کتک زدن دست هايم ر

  سوار بر اتوبوسی کردند و قصد داشتند که در خيابان رهايم کنند
خبر تشکيل نيرويی در قوه قضاييه برای اداره حرکت های نهی از منکر و امر به معروف که بخشنامه آن 

  .از طرف رييس اين قوه صادر شده از جمله ديگر خبرهای امروز روزنامه های صبح تهران است
 خبر داده که عده ای از فعاالن سياسی و نمايندگان مجلس با آن مخالفت کرده آفتاب يزددر عين، حال 

و با توجه به وظايف بسيج در همين باره، تشکيل چنين نيرويی را تداخل در قوای ديگر دانسته و يا گفته 
  .داند قوه قضاييه به اين ترتيب قصد دارد در وظايف دولت و پليس مداخله کن
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