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

  
  المللي انرژي اتمي و  پروژه اتمي رژيم   ژانس بينحكام آ  شوراي

  
  بازرسان را نمي پذيريم : نخستين واکنش جمهوري اسالمي ايران 
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جمهوري اسالمي سفر گروهي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي که هفته آينده عازم ايران 

  . بودند را لغو کرد
به وين دقايقي پيش به نقل از يکي از ديپلمات هاي حاضر در اين آژانس گزارش " مهر"رنگار اعزامي خب

  .کرد ، که گويا تهران امروز چنين تصميمي اتخاذ کرده است
  .وي احتمال داد که اين نخستين واکنش ايران به تحوالت اخير در شوراي حکام باشد

  . نسبت به اين خبر نداشته اندهنوز مقامات رسمي جمهوري اسالمي واکنشي
  . تهران نسبت به اين بي تعهدي اروپا واکنشي سريع ، منطقي و خردمندانه نشان خواهد داد

عليرغم رايزني ها و تاکيد مکرر تهران به اين کشورها : به وين گفت " مهر" وي به خبرنگار اعزامي 
تبر عمل کرده و لندن ، پاريس و برلين نيز بايد  اک21مبني براينکه ايران به تعهدات خود مندرج در بيانيه 

به تعهدات خود عمل کنند ، متاسفانه اروپا و به خصوص اين سه کشور نسبت به وعده هايي که داده 
  .بودند کوتاهي کردند که اين مسئله بدون شک در روابط آينده ايران و اروپا تاثير خواهد گذاشت 

وههاي کاري  و البي هاي حاشيه اجالس نشان مي دهد که فضاي حاکم بر جلسات ، گر: وي افزود 
  .کشورهاي اروپايي بخصوص اين سه کشور در صدد حل منطقي مسئله از طريق قانون نيستند 

اين کشورها درصدد آن هستند که با فشار و اهرمهاي غيرمنطقي و : اين ديپلمات کشورمان تاکيد کرد 
  . موازين قانوني و حقوقي سازندناعادالنه ، رفتارهاي سياسي را جايگزين

در روزهاي اخير شاهد تالش نسبي روسيه ، چين و کشورهاي غير متعهد براي : وي همچنين افزود 
متقاعد کردن کانادا ، استراليا، آمريکا و نيز انگليس ، فرانسه و آلمان بوديم که متاسفانه بي نتيجه ماند 

  .  را غير اصولي و بي احترامي آشکار عنوان کرد رفتار غربي ها در مقابل خودNAMو حتي گروه 
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جمهوري اسالمي سفر گروهي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي که هفته آينده عازم ايران 
  . بودند را لغو کرد

به وين دقايقي پيش به نقل از يکي از ديپلمات هاي حاضر در اين آژانس گزارش " مهر"ار اعزامي خبرنگ
  .کرد ، که گويا تهران امروز چنين تصميمي اتخاذ کرده است

  .وي احتمال داد که اين نخستين واکنش ايران به تحوالت اخير در شوراي حکام باشد
  .بت به اين خبر نداشته اندهنوز مقامات رسمي جمهوري اسالمي واکنشي نس

  . تهران نسبت به اين بي تعهدي اروپا واکنشي سريع ، منطقي و خردمندانه نشان خواهد داد
عليرغم رايزني ها و تاکيد مکرر تهران به اين کشورها : به وين گفت " مهر" وي به خبرنگار اعزامي 

 عمل کرده و لندن ، پاريس و برلين نيز بايد  اکتبر21مبني براينکه ايران به تعهدات خود مندرج در بيانيه 
به تعهدات خود عمل کنند ، متاسفانه اروپا و به خصوص اين سه کشور نسبت به وعده هايي که داده 

  .بودند کوتاهي کردند که اين مسئله بدون شک در روابط آينده ايران و اروپا تاثير خواهد گذاشت 
اي کاري  و البي هاي حاشيه اجالس نشان مي دهد که فضاي حاکم بر جلسات ، گروهه: وي افزود 

  .کشورهاي اروپايي بخصوص اين سه کشور در صدد حل منطقي مسئله از طريق قانون نيستند 
اين کشورها درصدد آن هستند که با فشار و اهرمهاي غيرمنطقي و : اين ديپلمات کشورمان تاکيد کرد 

  .ازين قانوني و حقوقي سازندناعادالنه ، رفتارهاي سياسي را جايگزين مو
در روزهاي اخير شاهد تالش نسبي روسيه ، چين و کشورهاي غير متعهد براي : وي همچنين افزود 

متقاعد کردن کانادا ، استراليا، آمريکا و نيز انگليس ، فرانسه و آلمان بوديم که متاسفانه بي نتيجه ماند 
  .  غير اصولي و بي احترامي آشکار عنوان کرد رفتار غربي ها در مقابل خود راNAMو حتي گروه 

  
  رود يا نه    خواهيم مطمئن شويم پرونده ايران به شوراي امنيت مي  مي: وزيرخارجه آمريكا
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ي انرژي الملل  حكام آژانس بين  خواهد اطمينان يابد آه آيا شوراي  واشنگتن مي: وزيرخارجه آمريكا، گفت

  .  گيرد پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بفرستد يا خير  اتمي، تصميم مي
ايلنا، آالين پاول آه آشورش در روزهاي اخير فشار  به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، 

دعاهاي واشنگتن وارد المللي انرژي اتمي براي پذيرش ا  زيادي را به اعضاي شوراي حكام آژانس بين
اي ايران، تعديل   آورده است با بيان اين مطلب آه دولت بوش، موضع خود را در قبال برنامه هسته

  .آمريكا هرگز از موضع خود دست برنخواهد داشت: نخواهد آرد، تأآيد آرد
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اي خود   هستههاي   دولت بوش همچنان بر موضع سابق خود، مبني بر اينكه ايران بايد فعاليت: وي افزود
  .را متوقف آند، تأآيد دارد

هايي جداگانه با راديو و تلويزيون، اذعان آرده بود آه   اين در حالي است آه وي ديروز در مصاحبه
الحاقي را امضا آرده و به   هاي مثبتي برداشته از جمله پروتكل  حال گام  جمهوري اسالمي ايران، تا به

  .ده استخارجه اروپا نيز تعهد دا  وزراي
  منابع آگاه روسي از احتمال توقف تكميل نيروگاه بوشهر سخن گفتند  

حكام درباره ايران و   نگراني مسكو از قطعنامه شوراي: منابع آگاه در بخش صنايع روسيه اعالم آردند
عادي دولتي، امكان توقف " سازمان"به يك " وزارت انرژي اتمي"تصميم احتمالي پوتين براي تبديل 

  .  اي بوشهر را مطرح آرده است  ل طرح رآآتور هستهتكمي
گيري شوراي   به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، خبرگزاري رويترز در آستانه تصميم

اگر شوراي حكام آژانس : اي ايران، به نقل از منابع ديپلماتيك، گزارش داد  حكام در مورد برنامه هسته
توجه به اين امر، از    اتمي، اين ارتباط نظامي را تصديق آند و مسكو همچنان بيالمللي انرژي  بين

اي حمايت آند، آشورهايي مانند آمريكا، داليل محكمي خواهند داشت آه   هاي تسليحات هسته  برنامه
اي   هاي هسته  اي بوشهر در جهت نقض پيمان منع گسترش سالح  اثبات آنند طرح ساخت رآآتور هسته

  .رود  پيش مي) تي  پي  ان(
  .اين، يك تئوري است ولي يكي از موارد نگراني روسيه نيز مي باشد: وي افزود

جمهوري اسالمي ايران، عصر ديروز با همتاي روسي خود، والديمير پوتين، در   سيدمحمدخاتمي، رئيس
هاي   ي و همكارياي ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتم  خصوص وضعيت پرونده هسته

  .وگو آرده بود  دوجانبه، تلفني گفت
  .نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا درباره ايران مخالفت آرد  اين در حالي است آه روسيه امروز با پيش
هاي   مسكو مخالف اشاره صريح به ارتباطات نظامي برنامه: يك منبع ديپلماتيك در اين مورد اعالم آرد

  .نويس آمريكا به آن اشاره شده و روسيه تمايل به حذف اين بند دارد  ه در پيشاي ايران است آ  هسته
نگراني : خبرگزاري رويترز به نقل از اين منبع ديپلماتيك آه خواست نامش فاش نشود، گزارش داد

  .مسكو در خصوص اين بند تعجب آور نيست
  را نقض آرده است  اي   هاي هسته  ها پيمان منع گسترش سالح  ايران سال: البرادعي 

هاست آه پيمان منع گسترش   ايران سال: المللي انرژي اتمي بار ديگر مدعي شد  مديرآل آژانس بين
را نقض آرده است و ما براي جبران اين موضوع، نياز به اعتمادسازي ) تي  پي  ان(اي   هاي هسته  سالح

  .  متقابل داريم
 ايلنا، محمد البرادعي، با گذشت يك روز پس از   يران،به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ا
تي از سوي تهران، اظهار   پي   وي در خصوص نقض ان  واآنش مقامات ايراني به ادعاهاي غيرمنتظره

سازي اورانيوم يكي از   روند اعتمادسازي به گذشت زمان نياز دارد و به نظر من تعليق غني: داشت
  .روند اعتمادسازي استترين عوامل براي تداوم   مهم

تواند به روند   سازي اورانيوم از جمله اقداماتي است آه مي  به نظر من، تعليق غني: وي افزود
  .اعتمادسازي آمك آند

  .ايران بايد از همه توان خود براي اعتمادسازي متقابل با آژانس بهره گيرد: البرادعي ادامه داد
  .را از سر نگيردسازي اورانيوم   وي از ايران خواست غني

وزيرامورخارجه آشورمان ديروز تهديد آرده بود در صورت نقض تعهدات از سوي طرف اروپايي، امكان قطع 
شدن روابط با آژانس،   روابط ايران با آژانس وجود دارد و جمهوري اسالمي ايران به محض عادي

  .سازي را از سرخواهد گرفت  غني
  اي تصميمي سازنده نيست    تصميم ايران براي ساخت بمب هسته

المللي انرژي اتمي با تحريف سخنان وزيرامورخارجه آشورمان،   حكام آژانس بين  نماينده آمريكا در شوراي
اي   اي، تصميم سازنده  سازي اورانيوم با هدف ساختن بمب هسته  تصميم ايران مبني بر غني: گفت
  .  نيست

اي،   آميز هسته  هاي صلح  وجه در مورد آاربرد نظامي فعاليت  هيچ  اين درحالي است آه خرازي تا آنون به
  .سخن نگفته است

آه در روزهاي اخير فشارهاي فراواني را بر اعضاي " آنت ابريل" به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا،
هاي   شوراي حكام براي پذيرفتن ادعاهاي آمريكا وارد آورده است، با بيان اينكه ايران قصد ادامه فعاليت

آمريكا اطالع دارد آه بيانيه تهران آه ميان وزراي خارجه انگليس، : سازي اورانيوم را دارد، گفت  غني
دادن   سازي و چگونگي تعليق و نيز چگونگي پايان  فرانسه، آلمان با ايران تدوين شد، در مورد تعليق غني

  .سازي اورانيوم بحث آرده بود  به غني
خارجه آشورمان، ديروز پس از جلسه هيأت دولت اعالم آرده بود آه در سيدآمال خرازي، وزيرامور

شدن روابط ايران با آژانس،   هاي اروپايي، به محض عادي  صورت نقض تعهدات بيانيه تهران از سوي طرف
  .سازي اورانيوم را از سر خواهد گرفت  تهران، غني
  آنيم    حكام، اعالم مي  قطعنامه نهايي شورايموضع خود را پس از تصويب : ملي  عالي امنيت  دبير شوراي
جمهوري اسالمي ايران، موضع خود را پس از تصويب قطعنامه : ملي تصريح آرد  عالي امنيت  دبير شوراي

  .  حكام، اعالم خواهد آرد  نهايي شوراي
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 امروز در ملي  عالي امنيت  به گزارش خبرنگار خبرگزاري آارايران، ايلنا، حسن روحاني، دبير شوراي
حاشيه مراسم نهمين سالگرد ارتحال مرحوم حاج سيد احمد خميني، ضمن اعالم اين مطلب، اظهار 

حكام آژانس   ايران تالش دارد با آمك نمايندگان آشورهاي غيرمتعهد و اروپايي عضو شوراي: داشت
  .اي صادر شود آه مورد قبول ايران باشد  المللي انرژي اتمي، قطعنامه  بين
تر بر ضد تهران   ام لحن خود را براي جلوگيري از اقدامات سختگيرانه ماينده ايران در آژانس خواستهاز ن

  تعديل آند  
حكام در   المللي انرژي اتمي لغو شد تا اعضاي شوراي  حكام آژانس بين  جلسه صبح امروز شوراي

  .  زنگري آنندالمللي انرژي اتمي با   عضو غيرمتعهد آژانس بين13اصالحات پيشنهادي 
من : به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، يك ديپلمات از آشورهاي غير متعهد گفت

ام لحن خود را   ام و از وي خواسته  المللي انرژي اتمي مالقات داشته  با نماينده ايران در آژانس بين
  .تعديل آندتر بر ضد ايران   خاطر جلوگيري از اقدامات سختگيرانه  به

: يكي از نمايندگان آشورهاي غيرمتعهد عضو شوراي حكام، گفت: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
طور   نويس قطعنامه حذف شود آه ايران نيز به  نمايندگان آشورهاي غيرمتعهد قصد دارند دو بند از پيش

  .خاص بر روي اين دو بند حساس است
اي ايران و ديگري درخواست آژانس از    نظامي برنامه هستهگيري  يكي از آن دو بند، جهت: وي افزود

  .اي اين آشور است  هاي هسته  ايران مبني بر تعليق آامل برنامه
المللي انرژي اتمي و سخنگوي گروه آشورهاي غيرمتعهد در   غالم حنيف، نماينده مالزي در آژانس بين

  .به صدور قطعنامه عليه ايران نيستآشورهاي غيرمتعهد معتقدند نيازي : شوراي حكام نيز گفت
هاي   المللي انرژي اتمي درنشست خود در ماه نوامبر از فعاليت  حكام آژانس بين  شوراي: وي افزود

هاي آنوني ايران تقدير نموده و چارچوب آاري خود را   اي ايران انتقاد آرده ولي همكاري  مخفيانه هسته
  .با ايران تعيين آرده است

  پايان پيام
  

:  درصد نشانه جدي بودن اهداف هسته اي جمهوري اسالمي است90آشف اورانيوم غني شده تا حد 
  نيويورك تايمز
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همزمان با ادامه گفتگوها بر سر لحن قطعنامه جديد آژانس بين المللي انرژي ): راديو فردا(نازي عظيما 
ه فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي، روزنامه جهان غرب، بخصوص بريتانيا و آمريكا هم اتمي دربار

گاردين از هم صدايي آمريكا و اروپا در اين زمينه نوشت، نيويورك . به تفصيل به همين موضوع پرداختند
ري با تايمز از آشف اورانيوم غني شده در حد بسيار باال خبر داد و وال استريت جورنال در تفسي

نيما تمدن در اين . قاطعيت نوشت جمهوري اسالمي در پي دستيابي به سالحهاي هسته اي است
  . ميان نگاهي به مقاله روزنامه نيويورك تايمز دارد

نيويورك تايمز در گزارشي در شماره امروزش آه بي درنگ خبرساز شد، به نقل ): راديو فردا(نيما تمدن 
در ميان نمونه هايي آه :  مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي مي نويسدقول از ديپلماتهاي مقيم وين،

بازرسان در تاسيسات هسته اي ايران يافته اند، نشانه هايي از اورانيوم تا حد نود درصد غني شده به 
به نوشته نيويورك تايمز، بازرسان بين المللي انرژي اتمي پيشتر هم از آشف اورانيوم . چشم مي خورد

ه در حد قابل مصرف در سالحهاي هسته اي خبر داده بودند، اما آشفيات تازه آنها در اواخر غني شد
سال گذشته ميالدي براي نخستين بار نشان داد آه رگه هايي از اورانيوم غني شده در حد بسيار باال 

يومهاي آشف اگر اين اوران: نيويورك تايمز مي افزايد. و خيره آننده نود درصد در ايران آشف شده است
شده در درون ايران غني شده باشد، مي توان نتيجه گرفت آه جمهوري اسالمي به مراتب بيش از 

  . آنچه سختگيرترين منتقدان مي گويند، در راه دستيابي به سالحهاي هسته اي پيش رفته است
 بودن مقاصد نيويورك تايمز در همين گزارش خبرساز با اشاره به تاآيد جمهوري اسالمي بر صلح آميز

تهران آشف اين نمونه هاي اورانيوم غني شده در حد باال را مربوط به : هسته ايش ادامه مي دهد
آلودگي دستگاههايي مي داند آه از بازار سياه احتماال از شبكه قاچاق مواد و فن آوريهاي هسته اي به 

آشف : ن آمريكايي مي گويندرهبري عبدالقديرخان، پدر بمب هسته اي پاآستان مي داند، اما مسئوال
نيويورك . رد اورانيومي در اين حد باال غني شده، فارغ از منشا آن، به اندازه آافي نگران آننده است

اگر دستگاههاي آشف شده در ايران با : تايمز سپس از زبان يكي از ديپلماتهاي آمريكايي مي نويسد
نود درصد، دستگاههايي خريداري شده از خارج و  ايزوتوپ غني شده در حد 23نشانه هايي از اورانيوم 

  . مونتاژ شده در ايران هم باشند، بايد گفت آه از اين دستگاهها آزمايشهاي نظامي شده است
علي شمعخاني، وزير دفاع جمهوري اسالمي ديروز براي نخستين : نيويورك تايمز در اينجا مي نويسد

فيوژ يا دستگاههاي گريز از مرآز ويژه غني سازي اورانيوم بار اذعان آرد آه صنايع نظامي ايران سانتري
به نوشته نيويورك تايمز، آقاي شمعخاني زماني از اين قضيه سخن گفت آه آژانس بين . ساخته اند

المللي انرژي اتمي مدارآي را دال بر پيوند شماري از فعاليتهاي هسته اي ايران با صنايع نظامي 
  .جمهوري اسالمي عرضه آرد
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   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
تشكيل آنفرانس بين المللي براي گفتگو درباره سرنوشت اعضا و طرفداران سازمان مجاهدين خلق در 

  عراق
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رده آشور جهان، بويژه بيش از هشتاد حقوقدان، وآيل، نماينده مجلس و فعاالن حقوق بشر از چها
آشورهاي اروپايي، آمريكا و آانادا در يك آنفرانس بين المللي در پاريس شرآت آردند تا درباره 

 نفر از اعضا و طرفداران سازمان مجاهدين خلق آه در عراق هستند، گفتگو 3700سرنوشت بيش از 
ه شوند، ولي سازمانهاي بين دولت ايران درخواست آرده است آه اين عده به ايران برگرداند. آنند

اعضا و طرفداران سازمان مجاهدين خلق در صورت بازگشت به ايران، : المللي حقوق بشر مي گويند
  . مورد پيگرد قانوني و مجازات قرار خواهند گرفت و هيچ تضميني براي حفظ امنيت جاني آنان وجود ندارد

نظير چنين آنفرانسي . آالي پاريس تشكيل شداين آنفرانس در آانون و): راديو فردا(ميرعلي حسيني 
قبال در ژنو با حضور هجده تن از حقوقدانان آمريكايي و اروپايي تشكيل شده بود آه به دنبال آن اعالميه 

در اين اعالميه شرآت آنندگان، نگراني عميق خود را در مقابل درخواست استرداد . ژنو منتشر شد
در ميان . سط جمهوري اسالمي درخواست شده، اعالم داشتنداعضاي مجاهدين خلق به ايران آه تو

شرآت آنندگان آنفرانس ديروز، خانم دانيل ميتران، همسر رئيس جمهوري سابق و فقيد فرانسه، 
در مصاحبه اي اختصاصي با راديو فردا در » آزادي«فرانسوا ميتران و رئيس بنياد بشردوستانه فرانسه 

  : مورد اين آنفرانس چنين گفت
هدف اين است آه مدافعان حقوق بشر سراسر جهان، طرحي براي فعاليت در جهت جلوگيري از 

بويژه آه بنياد . استرداد مجاهدين به ايران بيابند و وجود طرح اين فعاليتها، خود موجب رضايت است
  . فرانسه آزادي در اجراي اين طرح نقش خود را ايفا خواهد آرد

هانري له آلر، حقوقدان و رئيس افتخاري جمعيت حقوق بشر به نوبه گرداننده جلسه اين آنفرانس، 
  : خود به پرسشهاي راديو فردا در مورد اهداف آنفرانس چنين پاسخ داد

 انسان است آه در معرض خطر استرداد به ايران هستند و با قدم نهادن در راه 3800هدف اصلي نجات 
در پاسخ به اين پرسش آه چه اقداماتي در . روز شويمچنين مبارزه اي، اميد بر اين است آه در آن پي

خط اصلي اين اقدامات گرفتن تماس با نمايندگان : اين راه انجام خواهد شد، آقاي هانري له آلر گفت
آشورهاي اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد و اياالت متحده آمريكا است آه مسئوليت اصلي را در چنين 

  . موقعيتي بر عهده دارد
  .س نظر آقاي صالح رجوي، يكي از اعضاي آادر رهبري شوراي ملي مقاومت را در اين مورد پرسيدمسپ

هدف ايجاد يك آميسيون تحقيق بين المللي ): عضو آادر رهبري شوراي ملي مقاومت(صالح رجوي 
  . مستقل است براي اينكه سازمان ملل و بقيه ارگانهاي قضايي دنيا فعال شود

 آن نظر يكي از سخنرانان آمريكايي، استاد حقوق در دانشگاههاي آمريكا، پروفسور پس از: ح . ع . م 
  : ايشان گفت. استيون شونيبوم را در مورد اين مساله جويا شديم

آنچه آه امروز مي توانيم با قاطعيت بگوييم، اين است آه اياالت متحده مي خواهد اردوگاه مجاهدين در 
تاريخ آن آمابيش چهار ماه پس از سپردن قدرت به عراقيها از اول . يه آندعراق را تا اواسط تابستان تخل

درك ما اين است آه يك سري تماسهاي غير رسمي براي پذيرفتن اين پناهندگان با . ژوئيه است
آشورهايي مانند آانادا و آشورهاي اروپايي بويژه اسكانديناوي گرفته شده است و اميدواريم آه اياالت 

برخي از مجاهدين حاضر در عراق، . ه زودي به سهم خود برخي از آنان را در خود بگيردمتحده نيز ب
داراي گذرنامه هاي پناهندگي هستند يا به عنوان تبعه آشورهاي اروپايي و آمريكا گذرنامه اين آشورها 

  .اينان البته مشكلي براي بازگشت به آشور متبوع خود نخواهند داشت. را دارند
 

   مادريد را لرزاند  موج انفجاها
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  .منابع خبري از وقوع انفجاري در ايستگاه قطار شهر مادريد اسپانيا خبر دادند
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، امروز دو انفجار دريكي از قطارهاي شهر مادريد قبل از ورودش به 

  .ايستگاه اتوشا منفجر شد
ش خبرگزاري آويت، چند انفجار ديگر نيز در ديگر راههايْ آهن منتهي به ايستگاه مذآور به وقوع به گزار
  .پيوست

ها هم به منظور انتقال   هاي پليس منطقه را فورٌا خالي آرده و آمبوالنس  بعد از وقوع اين انفجارها ماشين
  .ها به محل حادثه اعزام شدند  ها به بيمارستان  زخمي

  .اي دريافتي دهها تن آشته و زخمي را گزارش مي دهندآخرين خبره
  پايان پيام

 
، در شبکه راه آهن شهر مادريد، ) مارس11(بيش از صد و نود نفر در بمب گذاری های روز پنجشنبه 

پايتخت اسپانيا، کشته و نزديک به هزار نفر ديگر، که حال برخی از آنها وخيم توصيف شده است، 
  .زخمی شده اند
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ده بمب، در ساعات پر رفت و آمد روز، در سه ايستگاه قطار منفجر و قطارهای مملو از جمعيت را 

  . متالشی کرد
  . پيش از حمالت هشداری داده نشده بود

  .پليس اسپانيا سه بمب ديگر را کشف و خنثی کرده است
  . قطار آتوچا، واقع در مرکز شهر مادريد، رخ دادبزرگترين انفجار در ايستگاه

امدادگران از مردم . هليکوپترها و ده ها آمبوالنس قربانيان اين حمالت را به بيمارستان منتقل کردند
  .تقاضای خون و صدها نفر در مقابل ايستگاه های اهدای خون سيار صف کشيده اند

  .نی در کافه ها و رستوران ها تجمع کرده اندمردم برای تماشای تازه ترين گزارش های تلويزيو
  . اين انفجارها سه روز قبل از برگزاری انتخابات عمومی اسپانيا رخ داده است

اخل اتيبس، وزير کشور اسپانيا، می گويد شکی نيست که گروه پيکارجو و جدايی طلب باسک شمال 
  .در مادريد بوده استاين کشور، موسوم به گروه اتا، مسئول انفجارهای روز پنجشنبه 

او شايعات در مورد دست داشتن ديگر گروه ها در بمب گذاری های مادريد را رد کرده و گفت روشن 
  .است که اتا درصدد دست زدن به حمله با عواقبی گسترده بوده است

  . ا را رد کردپيشتر آرنالدا اوتگی، رهبر گروه باتسوآنا مرتبط با گروه اتا، مشارکت اين گروه در اين انفجاره
  .او گفت گروه های مقاومت عرب در اين بمب گذاری ها دست داشته اند

خوزه ماريا آزنار، نخست وزير اسپانيا، با حاضر شدن در شبکه تلويزيون ملی اين کشور اين حمالت را 
  .سوء قصد جمعی توصيف کرده و گفته است که دولت هرگز در مقابل تروريستها کوتاه نخواهد آمد

 اصطالحی که دولت برای توصيف گروه اتا -" باند تروريستی"ت وزير اسپانيا قسم خورد که اين نخس
  .استفاده می کند، نابود خواهد کرد

او همچنين از مردم اسپانيا خواست تا با برگزاری تظاهرات سراسری در کشور انزجار خود را نسبت به 
  .حمالت نشان دهند

  .اتا در گذشته از بمب هايی مشابه استفاده کرده استمنابع امنيتی اسپانيا می گويند 
  واکنش ها

در پی انفجارهای مادريد، دولت اسپانيا سه روز عزای عمومی در اين کشور اعالم کرده و حزب خلق که 
  . حزب حاکم اين کشور است، مبارزات انتخاباتی خود را به حال تعليق درآورده است

حد، خبر بمب گذاری های مادريد را شک آور توصيف و نسبت با آن کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل مت
  .ابراز انزجار کرده است

  .او گفت کشتار مردم بی گناه برای هر آرمانی که بوده غير قابل توجيه است
برتی آهرن، نخست وزير ايرلند که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، با صدور بيانيه 

  . ست انفجارهای مادريد را با هيچگونه آرمان سياسی نمی توان توجيه کردای گفته ا
پت کاکس، رييس پارلمان اروپا نيز گفته است با توجه با انتخابات روز يکشنبه اسپانيا، انفجارهای 

  .مادريد، نوعی اعالن جنگ به دمکراسی است
تهديد تروريسم که همچنان جهان با "تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، گفت اين حمالت تاکيدی است بر 

  ."آن روبروست
جرج بوش، رئيس جمهوری آمريکا، انفجارهای مادريد را عمليات وحشيانه تروريستی توصيف کرده و 

  .برای اعالم همبستگی خود با مردم اسپانيا با آقای آزنار تماس تلفنی گرفته است
کوم کرده و آن را اقدامی وحشيانه و بی رحمانه ياپ دوهوپزخفر، دبير کل ناتو، حمالت در مادريد را مح

  .خوانده است
  .پاپ، رهبر کاتوليک های جهان، انفجارهای روز پنجشنبه را حمله به خدا توصيف کرده است

  .مقامات فرانسوی می گويند آنها تدابير امنيتی مرزی ميان اين کشور با اسپانيا را تشديد کرده اند
 

   به وسيله اي ميل ارسالي-اخبار راديو آمريكا
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مسئول يک  خوزه ماريا آزنار، نخست وزير اسپانيا می گويد مقامات امنيتی و قضائی تروريست های

 به گفته  .سپرد سلسله بمب گذاری در مادريد را دستگير خواهند کرد و به دست عدالت خواهند
. سه ايستگاه راه آهن روی داد ار تقريبا همزمان در داخل يا در نزديکی انفج١٣مقامات، روز پنجشنبه 

مسئوليت انفجارها را که سه روز پيش از  . تن جانسپردند و يک هزار نفر مجروح شدند١٨۶دست کم 
عهده نگرفته است، اما وزير کشور اسپانيا می گويد او  برگزاری انتخابات پارلمانی روی داد کسی بر

 با اين حال، رهبر حزب سياسی  .باسک، اتا ، مسئول بوده است که گروه جدائی خواهترديد ندارد 
اتا در حمله را تکذيب کرده است و آنچه را مقاومت عرب می نامد،  منحله باسک هرگونه مداخله

  .مسئول می داند
   

  .م کرده اندمحکو  بمب گذاری در ايستگاه های راه آهن در مادريد را رهبران کشورهای سراسر جهان
نخست وزير اسپانيا همدردی و   خوزه ماريا آزنار،  روز پنجشنبه در يک تماس تلفنی با پرزيدنت بوش

 کالين پاول، وزير امور خارجه  .حمالت را محکوم کرد اندوه خود را به خانواده های قربانيان ابراز داشت و
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 بيگناهان را توجيه  نمی تواند کشتن عمدی  بهانه و دست آويز سياسی  گفت هيچ آمريکا در بيانيه ای
 ژاک شيراک،  . نظر مشابهی ابراز داشت کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد  در نيويورک،. کند

باسک در   خشونت را محکوم کرد و دستور داد بر تدابير امنيتی در امتداد منطقه جمهوری فرانسه رئيس
 عملی  گذاری ها را ديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه، بمب وال .مرز اسپانيا و فرانسه افزوده شود

  . حمله را به شدت محکوم کرد اسپانيا،  به نخست وزير وحشيانه ناميد و نخست وزير چين در نامه ای
   

عراق دستگير  در آمريکا دادستان های فدرال می گويند يک شهروند آمريکائی به اتهام جاسوسی برای
  .شده است
شد، سوزان لينداور را متهم می کند که  تی که روز پنجشنبه به دادگاهی در نيويورک ارائهکيفر خواس

می کرد و در معامالت مالی ممنوعه با دولت صدام  به عنوان جاسوس برای سرويس های اطالعاتی کار
  و١٩٩٩دادستان ها می گويند خانم لينداور در فاصله اکتبر   .حسين رهبر سابق عراق، دست داشت

دفتر هيات عراقی در سازمان ملل متحد رفته و با اعضای سازمان اطالعات   چندين بار به٢٠٠٢مارس 
 سال دارد و در ٤١ گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس حاکی است که متهم  .کرده بود عراق مالقات

  .پارک در ايالت مريلند در حومه واشنگتن، پايتخت آمريکا، زندگی می کند تاکوما
   

سرزمين های   عرفات رئيس تشکيالت خود گردان فلسطينی می گويد او از خارج شدن اسرائيل ازياسر
اسرائيل استقبال  اشغالی به عنوان بخشی از خروج کامل ساکنان محله های يهودی نشين و ارتش

رام اله همچنين گفت هر گونه   عرفات روز پنجشنبه در سخنانی در پارلمان فلسطينی در .خواهد کرد
فلسطينی هماهنگ شود و بايد در چارچوب  خروج اسرائيل بايد در گفت و گو با تشکيالت خود گردان

 آريل شارون نخست وزير   .برخوردار است، صورت گيرد روند نقشه راه صلح ، که از حمايت بين المللی
شين در غزه را متوقف بماند، او قصد دارد اکثر محله های يهودی ن اسرائيل گفته است که اگر روند صلح

 در اين ميان، سه فرستاده آمريکا برای آگاهی از طرح. آنها را در کرانه غربی برچيند تخليه کند و برخی از
  .يک جانبه آريل شارون با او مالقات کردند

   
داخل  دو ستيزه جوی اسالمی که در.  تن کشته شدند١٣در خشونت های جديد در کشمير دست کم 

  .پرداختند، از جمله آنها بودند به دام افتاده بودند و با نيروهای امنيتی به تيراندازیيک مدرسه دخترانه 
 کيلومتری جنوب سری ناگار و ٢۵ناحيه ای در  به گفته مقامات، نبرد که چند ساعت ادامه داشت، در

نزديک آن ناکامی در حمله به يک اردوگاه ارتش هند، در مدرسه  زمانی در گرفت که دو ستيزه جو پس از
 دانش آموز و کارکنان مدرسه، در جريان تيراندازی متقابل ٢٠٠گويد تمام حدود   پليس می .پناه گرفتند

سرباز  هر دو ستيزه جو و دست کم يک. جويان و نيروهای امنيتی، از ساختمان بيرون برده شدند ستيزه
 ٤سرباز ارتش،  جمله دو تن، از ٧ در رويدادی جداگانه در منطقه کشمير، حداقل   .کشته شدند

  .شورشی مسلمان و يک رهگذر جانسپردند
   

دادگاه  دو ژنرال بازنشسته ارتش کرواسی که به ارتکاب جنايات جنگی متهم هستند، به مقامات
کروواسی به آمستردام   آنها روز پنجشنبه از زاگرب پايتخت  .سازمان ملل متحد در الهه تسليم شده اند

مشترکی متهم می کند که به مرگ  دو ژنرال را به مشارکت در عمليات بزهکارانهکيفر خواست . رفتند
  . منجر شد١٩٩۵کنترل صرب ها در سال   صرب در هجوم نظامی کروواسی به يک منطقه زير١۵٠حدود 

مارکاچ می خواهند با حضور در دادگاه بی گناهی خود را  ژنرال ايوان يرماک می گويد او و ژنرال مالدن
دادگاه بين المللی رسيدگی به جنايات جنگی در الهه روز پنجشنبه يک پليس  در اين ميان،. کنندثابت 

  . سال زندان محکوم کرد١٨را به اتهام قتل، ضرب و شتم و تجاوز جنسی، به  سابق بوسنی
   

 -تاريخی رو مو پارلمان کره جنوبی روز جمعه بار ديگر سعی خواهد کرد کارهای مربوط به استيضاح
آرائی را که برای برکناری او  رهبران طرح استيضاح می گويند آنها. هيون رئيس جمهوری را دنبال کند

روز پنجشنبه با جلوگيری از رسيدن رئيس  اما طرفداران رئيس جمهوری. کافی باشد در اختيار دارند
 رئيس پارلمان تهديد کرد  .درای، از اين اقدام جلوگيری کردن پارلمان به تريبون و دعوت نمايندگان به دادن

او تاکيد کرد که طرح استيضاح روز جمعه دنبال . محافظان را فرا خواهد خواند که برای برقراری نظم
 مخالفان رئيس جمهوری از آنچه که او ماه پيش گفت و خواهان حمايت از يک حزب طرفدار .خواهد شد

-گفت رو مو کميسيون انتخابات کره جنوبی. دولت در انتخابات سراسری ماه آينده شد، ناراحت هستند
  .هيون قانونی را که از رئيس جمهوری می خواهد بی طرف بماند نقض کرد

   
گرارد . بود نخست وزير موقت هائيتی می گويد بهبود امنيت، ارجحيت باالئی برای دولت او خواهد

پرنس شد، گفت برای برقراری نظم  ت اوالتورتو، که روز چهارشنبه از ميامی ، در ايالت فلوريدا، وارد پور
خواهان آشتی ملی شد و گفت او قصد دارد به   التورتو همچنين .در کشور، خلع سالح اساسی است

طرفداران او قصد دارند در پايتخت . جمهوری سابق، نزديک شود اعضای حزب ژان برتران آريستيد، رئيس
  . خشونت تبديل شودمی رود که تظاهرات به راه پيمائی کنند و بيم آن
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کمونيست درگير  ارتش فيليپين می گويد سربازان دولتی روز پنجشنبه در جنوب کشور با ستيزه جويان
 ٧٠٠آلگريا، در حدود  به گفته يک سخنگوی نظامی، زدوخورد در. شدند و سه شورشی را کشتند

ی ارتش جديد خلق در شورش  عضو سازمان٣٠کيلومتری جنوب شرقی مانيل، بين يک جوخه ارتش و 
 سال است که برای ٣۵خلق   ارتش جديد .در مورد تلفات نظاميان گزارشی نرسيده است. گرفت

اوائل سال جاری با ميانجيگری نروژ  دولت در. تشکيل يک حکومت مارکسيستی در فيليپين می جنگد
  .مذاکرات صلح را با رهبران شورشی آغاز کرد

   
را آغاز کرده  ه رهبری آمريکا، جستجو برای يافتن سالح های غير قانونیدر هائيتی، نيروی صلحبان ب

بهبود امنيت ارجحيت باالئی  اين کار يک روز پس از آن انجام می گيرد که نخست وزير موقت گفت. است
 او پ –چهارشنبه از ميامی در ايالت فلوريدا، وارد پور   گرارد التورتو، که روز .برای دولت او خواهد بود

التورتو همچنين . برقراری نظم در کشور، خلع سالح اساسی است پرنس شد، اظهار داشت برای
او قصد دارد به اعضای حزب ژان برتران آريستيد، رئيس جمهوری  خواهان آشتی ملی شد و گفت

 بهطرفداران او قصد دارند در پايتخت راه پيمائی کنند و بيم آن می رود که تظاهرات   .سابق، نزديک شود
  .خشونت تبديل شود

   
آمريکائی کار می  در عراق مردان مسلح در جديدترين حمله به غير نظاميانی که برای سازمان های

نيروهای بريتانيا در شهر بصره در  .کنند، دو زن را که در استخدام يک مقاطعه کار ائتالف بودند کشتند
آنها برای . بازگشت از محل کار کشته شدند هنگام  جنوب عراق می گويند دو زن عراقی روز چهارشنبه

. خدماتی را برای ائتالف فراهم می آورد، لباسشوئی می کردند برای يک مقاطعه کار آمريکائی که
 در حادثه ای جداگانه، به گفته سخنگوی نظامی آمريکا، شامگاه  .نيست انگيزه حمله هنوز معلوم

ال شرقی بغداد، يک سرباز آمريکائی جان باخت و دو انفجار بمبی در شهر بغوبه در شم چهارشنبه در
  .بمب در کنار خيابان کار گذاشته شده بود. ديگر مجروح شدند نفر
   

باريکه غزه و بخش هائی  وزير امور خارجه اسرائيل برای بحث درباره پيشنهاد خروج يک جانبه اسرائيل از
روز پنجشنبه در ديداری با حسنی   شالون سيلوان .از کرانه باختری رود اردن، به مصر رفته است

وزير اسرائيل و تاثيری که ممکن است بر  مبارک، رئيس جمهوری به تشريح طرح آريل شارون، نخست
ماهر، وزير امور خارجه مصر اين نظر را که کشور وی ممکن   پس از آن، احمد .مصر داشته باشد پرداخت

او همچنين بار . ئيل سربازانی را به آنجا بفرستد رد کرددر پی خروج اسرا است برای حفط امنيت در غزه
در   در همين حال .عالقه مصر به همکاری در چارچوب نقشه راه صلح خاورميانه تاکيد گذاشت ديگر بر

  .پرداخت اسرائيل، آريل شارون درباره طرح خود با سه ديپلمات ارشد آمريکا به تبادل نظر
   

در اين . کند استه است از موضع پکن عليه استقالل تايوان پشتيبانیچين بار ديگر از دولت بوش خو
به پرزيدنت بوش ارائه  هفته يکی از معاونان وزارت امور خارجه چين نامه رئيس جمهوری آن کشور را

گويد هو جيانتو در اين نامه موضع   محتوای نامه فاش نشده است، اما خبرگزاری رسمی چين می .داد
دولت کمونيست چين از يک همه پرسی که قرار   .مساله تايوان تشريح کرده استپکن را نسبت به 

 رئيس  .جمهوری در تايوان صورت گيرد انتقاد کرده است است هفته آينده همزمان با انتخابات رياست
اين رفراندوم بفهمد که آيا مردم می خواهند توان دفاعی کشور در  جمهوری تايوان می خواهد از طريق

چين همه پرسی را رای به . نظامی فزاينده چين تلقی می شود، تقويت شود يانه  آنچه تهديدبرابر
 .تايوان تلقی می کند استقالل

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  2004  مارس 11  -1382 اسفند  21پنج شنبه  -اخبار  سايت امروز
 

  اباتي آه وجود خارجي ندارد ميليارد تومان براي نظارت بر انتخ6شوراي نگهبان و اختصاص 
شش ميليارد (شود اما شوراي نگهبان شصت ميليارد ريال   در آشور انتخابات برگزار نمي83در سال 
يك نماينده مجلس با اعالم مطلب فوق به سايت امروز . براي امر نظارت درخواست آرده است) تومان

 هستند، معلوم نيست چرا بايد بودجه گفت با اينكه قشرهاي مختلف مردم از نظر اقتصادي تحت فشار
  .آشور اينگونه مصرف شود
 ميليارد تومان بابت نظارت بر 6آاران حاضر نيست جواب دهد آه چرا بايد  وي افزود يك نفر از محافظه

اي در آار است آه انتخابات رياست  شود، مگر آنكه بگوييم برنامه انتخاباتي پرداخت شود آه برگزار نمي
  . زودرس برگزار شودجمهوري هشتم

  داليل مخالفت حزب آبادگران با برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي
و ارسال نامه سرگشاده و مخالفت با ) حزب رهبري(اقدام غيرعادي امروز نمایندگان حزب آبادگران 

برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي اين شبهه را در اذهان ايجاد آرده است آه آقايان برنامه خاصي 
ها  اندازي برخي پروژه  آقاي خاتمي از آن در جهت راه براي اين صندوق در نظر دارند و مايل نيستند دولت

يك نماينده مجلس با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت اينكه منتخبان حزب آبادگران . استفاده آند
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  پس از بهزاد نبوي، نام بردن از رضا خاتمي هم در صداوسيما ممنوع شد
به گزارش رسيده . هاي خبري صداوسيما از ذآر نام محمدرضا خاتمي نيز خودداري آردند شبكه

شود، اينگونه  بهزاد نبوي تشكيل ميصداوسيما اخبار جلسات مجلس را آه به رياست وي يا آقاي 
  .آند آه در جلسه امروز مجلس چند طرح يا اليحه به تصويب رسيد اعالم مي

  اعتراض شوراي شهر به قراردادهاي شهرداري تهران
بنابه گزارش رسيده در . جلسه علني نوزدهم اسفندماه شوراي شهر تهران به تشنج آشيده شد 

عباس  را اعالم نكرده بود و راي گيري درباره لوايح ادامه داشت،حالي آه رئيس شورا پايان جلسه 
شيباني و حبيب آاشاني به نشانه اعتراض نسبت به عملكرد شهردار تهران صحن علني شورا را ترك 

معترضين اصرار داشتند آه سازمان سرمايه گذاري بخش خصوصي شهرداري تنها مرجع جهت . آردند
صي مي باشد و شهرداري راسا نمي تواند در اين زمينه اقدام آند در عقد قرارداد با شرآت هاي خصو

نتيجه بسياري از قراردادهاي شهرداري از جمله احداث پارآينگ طبقاتي در خيابان ظفر و پارآينگ هما 
  .در خيابان شهيد خدامي خالف قانون است

 خصوصي بدون اخذ اين افراد همچنين نسبت به انتصاب رئيس جديد سازمان سرمايه گذاري بخش
  .مجوز از شوراي شهر نيز اعتراض داشتند و آن را مغاير قانون مي دانستند

ا فزايد به علت اين تشنجات ادامه دستور آار شورا از جمله رسيدگي به قرارداد هزار  اين گزارش مي
  .ميليارد ريالي قرارگاه خاتم االنبياء سپاه به جلسات بعد موآول شد

  لمللي انتخابات اول اسفند؛ موضع آمرانه آمريكا و اروپا در قبال ايراناولين پيامد بين ا
آاران با آراي آمتر از پانزده  يكي از آثار عدم شرآت وسيع مردم در انتخابات اول اسفند و انتخاب محافظه

ها روز  درصد شهروندان، اين است آه موقعيت ایران در جهان تضعيف شده و امكان امتياز گرفتن خارجي
يك فرد نزديك به وزارت امور خارجه با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت . شود به روز بيشتر مي
گيري شده بودند، تغيير جهت  هاي آروز آمريکايي آه به طرف ايران نشانه  موشك76پس از دوم خرداد 

سفند ،آمريكا و دادند و جمهوري اسالمي موقعيت ممتازي در جهان آسب آرد اما پس از انتخابات اول ا
آنند و با گرفتن امتيازهاي بزرگ، متقابًال هيچ امتياز قابل توجهي  اروپا از موضع آمرانه با ايران برخورد مي

آاران از طرح آنچه دقيقا  وي افزود محافظه. دهند و از دست ما نيز آاري ساخته نيست به آشورها نمي
گذرد ونيز از  المللي اتمي مي ام آژانس بينعليه ما در اين مجامع از جمله در اجالس شوراي حك

برخوردهاي تحقيرآميز بازرسان اين سازمان در ديدار از مراآز اتمی ايراني خبرهاي دقيقی منتشر 
وي همچنين گفت قبال هم . العمل مناسب راعليه آنها ندارند آنند چون قدرت نشان دادن عكس نمي

يابد و اين مساله   يابد، فشار جهاني بر ما افزايش ميهر قدر ميزان مشروعيت نظام آاهش. معلوم بود
  .هم اآنون در آژانس آامال قابل مشاهده است

  بن شهرداري به فرهنگيان در راستاي اهداي توپ و آتاب بود
 هزار توماني به 25رئيس شورای سهر تهران در پاسخ به پرسشي در خصوص اهداي بن هاي 

خنديديم، مي گفتند آه خنده   ما اگر در آستانه انتخابات مي :فرهنگيان در آستانه انتخابات گفت
اين آار، سياسي : چمران افزود. آرديم باز هم مي گفتند، تبليغات است تبليغاتي است؛ اگر گريه مي

هاي فرهنگي به منزله عيدي يا به  نبوده بلكه شهرداري از محل بودجه فرهنگي خود به شخصيت
تقديم هديه به فرهنگيان اقدامي در راستاي اهداي : وي گفت. ه دهدتواند هدي  بهمن مي22مناسبت 

  . توپ و آتاب به مدارس بوده است و هيچ ربطي به انتخابات نداشت
  گرداننده سايت دريچه چه کسی است؟

پش از اينكه آقاي آاآاوند دبير سابق سياسي جامعه اسالمي مهندسان ادعا آرد سايت دريچه توسط 
يك صاحب نظر سياسي در اين .  وي در اين مورد سكوت آرده است شود،  اداره ميآقاي امير محبيان

زمينه به سايت امروز گفت اين سكوت به معناي تاييد ادعاي مذآور است و مسئوليت آن با گردانندگان 
  .مگر اینکه آقایان این مساله را کامال تکذیب کنند.روزنامه رسالت مي باشد
  ! و قشري به جاي طالبانيزمجايگزيني آلمات تحجر آلود

طلبان را درباره خطر حاآميت  تحت فشار قرار دارد تا ادعاي اصالح) ايسنا(مديريت خبرگزاري دانشجويان 
، از جمله اصطالحاتي “طالبانگري”يا “ طالبانيسم”طالبانيسم در آشور سانسور آند و به جاي واژه 

رد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت با يك ف. استفاده نماید“ قشري”و “ تحجرآلود”مانندن 
طلبان در  هاي اصالح ها و تغيير برخي واژه رساني مفيد ايسنا، اما اعمال برخي سليقه وجود اطالع

  .مصاحبه هاي خود با هنجارهاي خبري آزاد سازگار نيست
  محافظه آاران در آمين وزراي آشور و آموزش و پرورش

يك فرد مطلع با اعالم . موزش و پرورش در دستور آار محافظه آاران استاستيضاح وزراي آشور و آ
مطلب فوق به سايت امروز گفت آنان براي انتخابات رياست جمهوري نهم درصدند مديريت دو وزارتخانه 

طلبان خارج آنند تا   يا حداقل مدیریت آنرا از دست اصالح آشور و آموزش و پرورش را در دست بگيرند،
وي افزود آنان به بهانه .  انتخابات را برگزار و آمار ارائه نمايند هر طور آه خود مايل هستند،بتوانند 

اعتراضات به حق معلمان وزير آموزش و پرورش را استيضاح خواهند آرد اما هنوز بهانه مناسبي براي 
  .اند استيضاح وزير آشور پيدا نكرده
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  آاران ظهآزادي زندانيان سياسي در چين و سردرگمي محاف
آاران را از نظر رواني تحت فشار قرار داده است تا  آزادي تعدادي از زندانيان سياسي در چين، محافظه

يك آارشناس امور سياسي با اعالم موضوع . آنان نيز تعدادي از زندانيان سياسي ايراني را آزاد آنند
ربستان، سوريه و اردن و آزاد شدن فوق به سايت امروز گفت اخبار مربوط به اصالحات در ترآيه، مصر، ع

وي افزود . آاران نيست زندانيان و نيز انتشار آزاد روزنامه در برخي از آشورهاي فوق خوشايند محافظه
آاران را در تنگنا قرار داده تا  تصويب دو قانون اساسي نسبتًا دموآراتيك در افغانستان و عراق نيز محافظه

  .ت دموآراتيك در آشور دفاع آنندآنان نيز به نوبه خود از اصالحا
  آاران بدعت جديد محافظه

آاران در برخي جلسات خصوصي خود به محض اينكه اسم مقام  پس از انتخابات اول اسفند، محافظه
يك شخص مطلع با اعالم موضوع فوق به روزنت امروز . فرستند رهبري برده می شود، بلند صلوات مي

اي اهداف خاصي را از اين اقدام دنبال  رسد عده داشت و به نظر ميگفت اين مساله تا آنون سا بقه ن
اي است آه هر آس با اين مساله  آاران به گونه وي افزود فضادر جلسات خصوصي محافظه. آنند مي

  .همراهي نكند، منزوي بشود
  نگراني الريجاني از افشاي متن استعفاي امين زاده

يس جمهور از شوراي نظارت بر صداوسيما حاوي نكات مهمي زاده نماينده رئ متن استعفاي آقاي امين
يك فرد مطلع با اعالم . آند است آه علني شدن آن موقعيت آقاي الريجاني را به شدت تضعيف مي

هاي خبري خصوصي با هدف ضديت بادولت  اندازي برخي سايت مطلب فوق به سايت امروز گفت راه
به آقاي  وي افزود بعد از اين استعفا، . ين موارد استاصالحات توسط مديريت صداوسيما از جمله ا

  .زاده سفارت در ژاپن يا يك آشور مهم ديگر پيشنهادشده آه با مخالفت وي مواجه گرديده است امين
  سكوت محافظه آاران در برابر گزارش مرآز آمار ايران

 واجدان شرايط راي دادن 82ند پس از اينكه مرآز آمار ايران با انتشار گزارشي ثابت آرد که در اول اسف
يك مقام آگاه با بيان مطلب . آاران در اين باره سكوت آردند اند، محافظه  ميليون نفر بوده5/46حدود تعداد 

هاي منتقد دولت پس از اين گزارش حاضر به بحث آردن در اين باره  فوق به سايت امروز گفت رسانه
  .نيستند

  شم پوشي از تخلفات گسترده حزب آبادگران فشار بر هيات اجرايي تهران براي چ
اعضاي هيات اجرايي انتخابات شهرستان تهران از ميزان گسترده تخلفات به سود حزب آبادگران در 

يك فرد مطلع با بيان مطلب . انتخابات در تعجب هستند، اما آار چنداني از عهده آنان ساخته نيست
تصميم نهایی به .  بديهي است آه قابل انكار نيستفوق به سايت امروز گفت تخلفات چنان آشكار و

  .لحاظ قانوني در اختيار شوراي نگهبان است و بعيد است آن شورا به اين تخلفات ترتيب اثر دهد
  واآنش منفي افكار عمومي درباره برخورد نيروي انتظامي در اجتماع هشت مارس پارك الله

انعكاس منفي در ) به مناسبت روز زن(اجتماع پارك اللهبرخورد نيروي انتظامي با زنان تجمع آننده در 
يكي از زنان با اعالم نكته فوق به تارنماي امروز گفت نه تعداد تجمع آنندگان . افكار عمومي داشت

. اي بود آه برخورد فيزيكي را توجيه آند ها به گونه آنقدر بود آه نگراني ايجاد آند و نه شعارها يا برنامه
بيل اقدامات و برخوردهاي نسنجيده، موجب دلسردي همه شهروندان، به خصوص زنان وي افزود اين ق

  .آنند شود آه روز به روز بر احقاق حقوق خودبيشتر تكيه مي مي
  آیاانتخابات تفرش ابطال می شود؟

آقاي اخوان نماينده آنوني آشتيان آه با وجود عضويت در فراآسيون اقليت صالحيتش ابتدا رد و سپس 
يك .  شد، ولی رای نياورد، همان آسي است به آقاي موسوي خوئيني حمله آرد تا او را بزندتاييد

نماينده مجلس با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت ظاهرًا وي و دوستانش انتظار دارند پاداش 
جلس دنيوي اين عمل انقالبي، ابطال انتخابات آشتيان و تفرش باشد تا امكان ورود آقاي اخوان به م

  .هفتم فراهم شود
  هاي رهبري است وتوي مصوبه ديروز مجلس؛ خالف سياست

شوراي نگهبان به علت آثار تورمي مصوبه ديروز مجلس درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي مصوبه 
يك نماينده مجلس در اين مورد به سايت امروز گفت طبق . مذآور را برخالف قانون اساسي خواند

هاي آلي ابالغي رهبري  زند پس مخالف سياست هبان اين مصوبه به تورم دامن مياستدالل شوراي نگ
 قانون اساسي است آه طبق ان قواي سه گانه زير نظر واليت مطلقه 57بنا بر این مخالف اصل . است

  .آنند امر فعاليت مي
  هاي نمايندگان مستعفي آاران از افشاگري عصبانيت محافظه

 بيانگر  بان توسط آقاي عسگراوالدي و اينكه آنان بايد به استعفا خاتمه دهند،طل تهديد شديداللحن اصالح
يك فرد مطلع با . آاران از اقدام شجاعانه و افشاگرانه نمايندگان مجلس ششم است عصبانيت محافظه

آنند  آاران از يكسو صحبت از آشتي ملي و رفاقت مي محافظه: اعالم اين مطلب به سایت امروز گفت
طلبان  وي افزود اصالح.  نماينده را ظرف چند روز به دادگاه احضار می نمایند14 سوي ديگر بيش از اما از

با آنها هستند، بنابراين تصميم دارند با ... آاران درصدد برخورد قضايي و مطمئن هستند آه محافظه
دتاي پارلماني اول آاران را از جمله در آو هاي موجود اقدامات غيرقانوني محافظه استفاده از ظرفيت

  . افشا آنند82اسفند 
  طلبان اقدامات جديد شوراي نگهبان براي حذف آامل اصالح
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هاي انتخابيه شيروان، بجنورد،  آاران درصددند با ابطال حوزه يك مقام آگاه به سايت امروز گفت محافظه
وي افزود . گيري آنندطلب بر مجلس هفتم جلو اسفراين، دشتي، آهنوج و آليبر از ورود منتخبان اصالح

به گفته . اند ها راي آورده آقايان آفريده، گرامي، نوروز زاده، پور فاطمي، وزيري و فتحي پور در اين حوزه
از ) نماينده مجلس ششم و از امضاآنندگان نامه به رهبري(وي با ابطال انتخابات گرمسار آقاي رهبري 

طلبان را  آباد نيز با ابطال تعدادي از آرا، يكي از اصالحوي افزود در خرم . ورود به مجلس هفتم محروم شد
فرمانده مهاجمان به ( حذف شد و يكي از دونفرآقايان فرهاد نظري  آه به دور دوم انتخابات راه يافته بود،

  .آار ديگري به مجلس هفتم راه خواهند يافت ویا نامزد محافظه) آوي دانشگاه
  احضار علوي تبار به دادگاه

يك فرد مطلع . حكوميت آقايان باقي و سازگارا، آقاي عليرضا علوي تبار نيز به دادگاه احضار شدپس از م
  .هاي آقاي علوي تبار راعلت احضار وي خواند با اعالم مطلب فوق به سایت امروز مقاالت و مصاحبه

  سختگيري هاي جديد عليه جوانان
ن و نيز برخي از واحدهاي نيروي انتظامي به گزارش رسيده واحد مرآزي دانشگاه آزاد اسالمي تهرا

آنند و اين مساله  ظرف روزهاي گذشته در زمينه رعايت موازين اسالمي با شدت بيشتري عمل مي
  .نارضايتي قشرهايي از جوانان را به دنبال داشته است

  افزايش دامنه اعتراض فرهنگيان
يك . هارشنبه و پنج شنبه ادامه یافتهاي دانش آموزان همچنان در روزهاي چ تحصن معلمان و اعتراض

فرد آگاه با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت پيش از اين عمدتًا دبيرستانهاي پسرانه در اعتراض به 
آنچه نمي پسندیند، فعال بودند، اما امسال براي اولين بار دبيرستانهاي دخترانه و نيز مدارس راهنمايي 

  . اند نيز به جمع اعتراض آنندگان پيوسته
  روش هاي جديد تبليغات در اول اسفند
هاي جديدي براي تبليغات انتخاباتي و ترغيب مردم براي حضور  در انتخابات اول اسفند ماه امسال شيوه

  .هاي راي ابداع شد در پاي صندوق
 خبري ساحل به صاحب امتيازي موسسه فرهنگي و هنري –در يكي از اين روشها ماهنامه آموزشي 

 توسعه در مطلبي ساختگي با عنوان يك هزار و سيصد و هشتاد نفر از دانش آموزاني آه در سبز آرنگ
انتخابات مجلس هفتم راي دهند بدون آنكور وارد دانشگاه مي شوند به ترغيب دانش آموزان براي 
 حضور در اين انتخابات پرداخت اين نشريه آه در تيراژ سيصد و هفتاد هزار نسخه و به صورت رايگان

  .منتشر شده بود در اآثر دبيرستانها و مراآز پيش دانشگاهي تهران توزيع شد

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  اعتراض گزارشگران بدون مرز به برگزارى دادگاههاى ناعادالنه و بازداشتهاى خودسرانه در ايران
  2004  مارس 11  -1382 اسفند  21پنج شنبه  -راديو آلمان 

تاييد حكم محكوميت محسن  سازمان گزارشگران بدون مرز در اطالعيه اى آه منتشر آرده است
مغاير با موازين قضايى بين المللى دانسته و  سازگارا، روزنامه نگار، به يك سال زندان را غيرقانونى و

ه ديگر تقى همچنين به ادامه بازداشت خودسرانه سه روزنام اين سازمان. شديدا محكوم آرده است
 .صابر اعتراض مى آند رحمانى، رضا عليجانى و هدى

آه براى معالجه فورى پزشكى  محسن سازگارا در اطالعيه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است آه
حكم مغاير با “وى به اين . محكوميت مطلع شده است در خارج از آشور بوده، توسط وآيل خود از اين

آه با موافقت مقامات ايرانى برای معالجه به خارج از “گفته است  ر اين بارهاعتراض آرده و د” قانون
خروج، قوه قضاييه بالفاصله اين حکم را که در دادگاه بدون حضور متهم و وکيل  کشور آمده، اما پس از

 ”.ارائه دفاعيه، صادر شده، ابالغ نموده است مدافع و
 

 خرداد ٢٤ در  سازگارا  اطالعيه خود مى نويسد محسنهمان گونه آه سازمان گزارشگران بدون مرز در
بيش از هفتاد روز آنرا در اعتصاب   روز بازداشت١١٠ماه سال جاری در منزلش دستگير شد و در مدت 

بيست و شش دادگاه انقالب اسالمى که به  وى در مهر ماه سال جاری، توسط شعبه. غذا به سر برد
اتهامات اين . اتهاماتش به يکسال زندان محکوم شد  ازشکل غير علنى برگزار شد، برای بخشى

اعالم ” ملى و تبليغ بر عليه نظام و توهين به مقامات مسئول نظام اقدام بر عليه امنيت“روزنامه نگار 
سازگارا يکى از بينان گذاران مطبوعات اصالح طلب، از اعضای هيات مديره شرکت  محسن. شده بود
 ی توقيف شده جامعه و توس را منتشر مى کرد و مسئول تارنمای تعطيل که روزنامه ها  روز، جامعه
 .است” همه ايران“شده 

 
نامه های سرگشاده  گزارشگران بدون مرز اشاره دارد به اينكه محسن سازگارا با انتشار مقاله ها و

ردم برای خواست اکثريت م“ و  ”فرد ناکارآيى حکومت دينی و حاآميت بال منازع و مطلق يك“صريحا بر 
آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمى انتقاد و  وی صريحا از. تاکيد کرده است” تغيير قانون اساسى
اراده يك فرد عين قانون “روش حكومتى آه در آن ” سياسى طبق تعاريف رايج“اصل واليت فقيه را 
  .است استبداد ناميده” قلمداد مى شود

 
ديگر در بند مى پردازد و  امه اطالعيه خود به وضعيت سه روزنامه نگارسازمان گزارشگران بدون مرز در اد
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روزنامه نگار هفته نامه توقيف  تقی رحمانی  يک روز پيش از دستگيری محسن سازگارا،: مى نويسد
جايزه  و برنده دهمين” ايران فردا“سردبير مجله توقيف شده  رضا عليجانی ،”اميد زنجان“شده 

 خرداد ٢٥ در  ،”ايران فردا“عضو تحريريه  هدی صابر ،٢٠٠١و بنياد فرانسه در سال گزارشگران بدون مرز 
تشکيل جلسات مخفيانه و تشويق به “روزنامه نگار که به اتهام  اين سه.  دستگير شدند١٣٨٢ماه 

اند، از تاريخ دستگيری به مدت سه ماه در سلول انفرادی به سر بردند و اکنون  دستگير شده” تظاهرات
نرگس محمدی، همسر تقى رحمانى، در چند هفته . هستند ” بازداشت موقت“است که در   ماهنه

. است بارها بر رويه غير قانونى بازداشت و عدم پاسخگويى مقامات قضايى ايران، اعتراض کرده گذشته
 و تا به تمديد نشده است اين سه روزنامه نگار”  آذر ماه احکام بازداشت موقت١۵از “وی اعالم کرده که 

  ”.موفق به ديدار با آنها شده است امروز وکيل آنها نه به پرونده موکالن خود دسترسى دارد و نه
 

ايران محکوم مى کند و  سازمان گزارشگران بدون مرز در پايان اطالعيه خود ادامه توقيف مطبوعات را در
 شماره هيجده. توقيف شدند ”وقت“ و ”قلم معلم“ اشاره مى آند به اينكه در هفته جاری دو هفته نامه

دادستان تهران  برای انتشار اخبار اعتصاب معلمان پيش از انتشار به دستور” قلم معلم“هفته نامه 
منكرات و مطالب خالف عفت و  اشاعه"برای ” وقت“سعيد مرتضوی توقيف و امتياز انتشار هفته نامه 

 .لغو گرديد” استفاده ابزارى از تصاوير افراد
تاييد حكم محكوميت محسن   گزارشگران بدون مرز در اطالعيه اى آه منتشر آرده استسازمان

مغاير با موازين قضايى بين المللى دانسته و  سازگارا، روزنامه نگار، به يك سال زندان را غيرقانونى و
 همچنين به ادامه بازداشت خودسرانه سه روزنامه ديگر تقى اين سازمان. شديدا محكوم آرده است

 .صابر اعتراض مى آند رحمانى، رضا عليجانى و هدى
آه براى معالجه فورى پزشكى  محسن سازگارا در اطالعيه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است آه

حكم مغاير با “وى به اين . محكوميت مطلع شده است در خارج از آشور بوده، توسط وآيل خود از اين
آه با موافقت مقامات ايرانى برای معالجه به خارج از “گفته است  اعتراض آرده و در اين باره” قانون

خروج، قوه قضاييه بالفاصله اين حکم را که در دادگاه بدون حضور متهم و وکيل  کشور آمده، اما پس از
 ”.ارائه دفاعيه، صادر شده، ابالغ نموده است مدافع و

 
 خرداد ٢٤ در  سازگارا ود مى نويسد محسنهمان گونه آه سازمان گزارشگران بدون مرز در اطالعيه خ

بيش از هفتاد روز آنرا در اعتصاب   روز بازداشت١١٠ماه سال جاری در منزلش دستگير شد و در مدت 
بيست و شش دادگاه انقالب اسالمى که به  وى در مهر ماه سال جاری، توسط شعبه. غذا به سر برد

اتهامات اين . تش به يکسال زندان محکوم شداتهاما شکل غير علنى برگزار شد، برای بخشى از
اعالم ” ملى و تبليغ بر عليه نظام و توهين به مقامات مسئول نظام اقدام بر عليه امنيت“روزنامه نگار 
سازگارا يکى از بينان گذاران مطبوعات اصالح طلب، از اعضای هيات مديره شرکت  محسن. شده بود
 ه جامعه و توس را منتشر مى کرد و مسئول تارنمای تعطيل که روزنامه های توقيف شد  روز، جامعه
 .است” همه ايران“شده 

 
نامه های سرگشاده  گزارشگران بدون مرز اشاره دارد به اينكه محسن سازگارا با انتشار مقاله ها و

خواست اکثريت مردم برای “ و  ”فرد ناکارآيى حکومت دينی و حاآميت بال منازع و مطلق يك“صريحا بر 
آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمى انتقاد و  وی صريحا از. تاکيد کرده است” غيير قانون اساسىت

اراده يك فرد عين قانون “روش حكومتى آه در آن ” سياسى طبق تعاريف رايج“اصل واليت فقيه را 
  .است استبداد ناميده” قلمداد مى شود

 
ديگر در بند مى پردازد و  ه خود به وضعيت سه روزنامه نگارسازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه اطالعي

روزنامه نگار هفته نامه توقيف  تقی رحمانی  يک روز پيش از دستگيری محسن سازگارا،: مى نويسد
جايزه  و برنده دهمين” ايران فردا“سردبير مجله توقيف شده  رضا عليجانی ،”اميد زنجان“شده 

 خرداد ٢٥ در  ،”ايران فردا“عضو تحريريه  هدی صابر ،٢٠٠١انسه در سال گزارشگران بدون مرز و بنياد فر
تشکيل جلسات مخفيانه و تشويق به “روزنامه نگار که به اتهام  اين سه.  دستگير شدند١٣٨٢ماه 

اند، از تاريخ دستگيری به مدت سه ماه در سلول انفرادی به سر بردند و اکنون  دستگير شده” تظاهرات
نرگس محمدی، همسر تقى رحمانى، در چند هفته . هستند ” بازداشت موقت“ه در است ک نه ماه
. است بارها بر رويه غير قانونى بازداشت و عدم پاسخگويى مقامات قضايى ايران، اعتراض کرده گذشته

تمديد نشده است و تا به  اين سه روزنامه نگار”  آذر ماه احکام بازداشت موقت١۵از “وی اعالم کرده که 
  ”.موفق به ديدار با آنها شده است مروز وکيل آنها نه به پرونده موکالن خود دسترسى دارد و نها

 
ايران محکوم مى کند و  سازمان گزارشگران بدون مرز در پايان اطالعيه خود ادامه توقيف مطبوعات را در

 شماره هيجده.  شدندتوقيف ”وقت“ و ”قلم معلم“ اشاره مى آند به اينكه در هفته جاری دو هفته نامه
دادستان تهران  برای انتشار اخبار اعتصاب معلمان پيش از انتشار به دستور” قلم معلم“هفته نامه 

منكرات و مطالب خالف عفت و  اشاعه"برای ” وقت“سعيد مرتضوی توقيف و امتياز انتشار هفته نامه 
 .لغو گرديد” استفاده ابزارى از تصاوير افراد

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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  فتل يك مترجم عراقي صداي آمريكا در بغداد

  2004  مارس 11  -1382 اسفند  21 پنج شنبه -راديو فردا 
صداي آمريكا اعالم آرد سلمان . مهاجمان ناشناس مترجم راديو صداي آمريكا را در عراق آشتند

ه براي اين راديو آار مي آرد، هنگامي آه عازم خانه يكي از عبدالغني مهدي النعيمي، مترجم عراقي آ
مادر و دختر جوان مهدي . بستگان خود بود، از سوي اشخاص ناشناس هدف قرار گرفت و آشته شد

 .النعيمي نيز در اين جمله آشته شدند
 

 آشت و آشتار همچنان در عراق ادامه دارد 
  2004  مارس 11  -1382 اسفند  21پنج شنبه 

ابع خبري از وقوع حمالت تروريستي در شهرهاي مختلف عراق از جمله بصره، سامرا، و بعقوبه خبر من
 .دادند

دو عراقي آه به عنوان مترجم نيروهاي انگليسي فعاليت داشتند، " ايلنا" به گزارش سرويس بين الملل
ك روز پس از آشته امروز در پي تيراندازي افراد ناشناس در بصره جان سپردند، اين حادثه درست ي
 .شدن دو غير نظامي آمريكايي و دو مترجم عراقي شان در حله، اتفاق افتاد

در عين حال در حمله اي آه در سامراء به وقوع پيوست؛ يك سرباز و " بوابه" به گزارش پايگاه اينترنتي
ز آمريكايي هم اين در حالي است آه يك سربا. يك پليس عراقي آه مورد هدف قرار گرفته و جان باختند

 .در بعقوبه به قتل رسيد
يك مقام بلند پايه نظاميان آمريكايي مستقر در بغداد هم از آشته شدن يك سرباز آمريكايي در شمال 

 .شرق اين شهر خبر داد
 تن از سربازان آمريكايي از آغاز دخالت نظامي آمريكا در عراق در 381بر اساس آمار بدست آمده تاآنون 

 . تروريستي جان باختندپي عملياتهاي
 پايان پيام

  
 آشت و آشتار همچنان در عراق ادامه دارد 

  2004  مارس 11  -1382 اسفند  21پنج شنبه 
منابع خبري از وقوع حمالت تروريستي در شهرهاي مختلف عراق از جمله بصره، سامرا، و بعقوبه خبر 

 .دادند
 عنوان مترجم نيروهاي انگليسي فعاليت داشتند، دو عراقي آه به" ايلنا" به گزارش سرويس بين الملل

امروز در پي تيراندازي افراد ناشناس در بصره جان سپردند، اين حادثه درست يك روز پس از آشته 
 .شدن دو غير نظامي آمريكايي و دو مترجم عراقي شان در حله، اتفاق افتاد

ه در سامراء به وقوع پيوست؛ يك سرباز و در عين حال در حمله اي آ" بوابه" به گزارش پايگاه اينترنتي
اين در حالي است آه يك سرباز آمريكايي هم . يك پليس عراقي آه مورد هدف قرار گرفته و جان باختند

 .در بعقوبه به قتل رسيد
يك مقام بلند پايه نظاميان آمريكايي مستقر در بغداد هم از آشته شدن يك سرباز آمريكايي در شمال 

 .بر دادشرق اين شهر خ
 تن از سربازان آمريكايي از آغاز دخالت نظامي آمريكا در عراق در 381بر اساس آمار بدست آمده تاآنون 

 .پي عملياتهاي تروريستي جان باختند
 پايان پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند21پنجشنبه : روزنامه های تهران

  2004  مارس 11  -1382د   اسفن21 پنج شنبه -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران در عنوان های اصلی خود بروز اختالف بين ايران و آژانس بين المللی انرژی 

اتمی و تهديد ايران به خروج از آن اتحاديه را منعکس کرده و در ميان اخبار داخلی به احضار نمايندگان 
  .اصالح طلب مجلس به دادگاه ها خبر داده اند

 در سرمقاله خود با اشاره به حضور سه وزير اروپائی در تهران که منجر به توافق های سعد آباد شرق
شد آن را آرايه ای برای حفظ شان طرفين خوانده و نوشته به نظر می رسد که دوباره به نقطه اول 

  .برگشته ايم
ت که ميان سياست  تاکيد کرده در عرف بين المللی مرسوم اسشرقمهران کرمی در سرمقاله 

اگر اختالف پيش آمده ميان . تبليغی و اعالم شده يک کشور با سياست اعمالی آن بايد تمايزی باشد
ايران و آژانس از اين جنس باشد، در آن صورت می توان به آينده مناسبات ايران با جامعه جهانی اميدوار 

دآميز ايران خبر خوشايندی چه برای ايران و بود وگرنه لحن نسبتًا تند بيانيه شورای حکام و واکنش تهدي
  .چه جامعه جهانی نخواهد بود
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 با اشاره به انتخابات اخير مجلس ايران آن را تضعيف جايگاه اصالح طلبان در سياست شرقسرمقاله 
گذاری و تصميم گيری و يک دست شدن تدريجی حکومت را به سود محافظه کاران خوانده و نوشته 

  .تخاذ تصميم در مورد برخورد با سازمان بين المللی انرژی اتمی بی تأثير نخواهد بودچنين وضعيتی در ا
 درباره پرونده هسته ای ايران گفته است آفتاب يزدمعاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور به نوشته 

آمريکا تالش زيادی کرده و شرايط مختلفی را به وجود آورده که مسئله را کمی سخت تر از گذشته 
در اين شرايط به ديپلماسی بيشتری احتياج داريم تا شايد به نتايج مطلوب تر و بهتری . کرده است

  .برسيم
 تاکيد کرده مسائل هسته ای ماجرای سياسی است و آفتاب يزدمحمد علی ابطحی به نوشته 

معموًال براساس روال سياسی طرح ريزی می شود و طبيعتًا مسائل سياسی در داخل و خارج می 
  .تواند در روند تصميم گيری آنها تاثير بگذارد

همزمان با احضار تعدادی ديگری از نمايندگان مجلس به دادگاه ها به نوشته انتخاب معاون دادستان 
تهران در امور زندان ها با طبيعی دانستن احضارهای اخير تعدادی از نمايندگان به دادسراها تاکيد کرد 

  . پرونده هايی که از گذشته داشته اند، احضار شدندکه اين افراد برای رسيدگی به
 خبر داده عالوه بر احضار نمايندگان اصالح طلب ديگری به دادگاه ها، نماينده بابک شهر در شرق

مجلس که ماه گذشته به دنبال نا آرامی در آن شهر با مسووالن انتظامی به مخالفت برخاسته بود به 
  .زندان انداخته شده است

 منصور سليمانی در پی شکايت نيروی انتظامی روانه زندان اوين شده در حالی که شرقه به نوشت
وی با قائم مقام نيروی انتظامی درباره نا آرامی های شهر بابک که پس از برگزاری انتخابات مجلس 

  .هفتم رخ داد، اختالف نظر داشت که در نهايت به درگيری لفظی بين آنان انجاميد
 خبر اعتمادماينده اصالح طلب مجلس که روز چهارشنبه به دادگاه احضار شد به نوشته علی تاجر نيا ن

  .داده که طرح تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم در کميسيون امنيت ملی مطرح خواهد شد
 به خريد و فروش آرا، استفاده از شناسنامه جعلی، تبليغات زود هنگام شرقتاجر نيا به نوشته 

 دخالت نيروهای غيرقانونی، تمديد زمان رای گيری بدون هماهنگی وزارت کشور، جابه جايی غيرقانونی،
آرا، دخل و تصرف در صندوق های رای، عدم قرائت اسامی برخی کانديدا ها، عدم تطبيق تعداد آرای 
بعضی صندوق ها با جمعيت حوزه های انتخابيه اشاره کرده از جمله محور های اين تحقيق و تفحص 

  .ستا
به نظر نماينده اصالح طلبی که صالحيت وی برای مجلس آينده رد شده است اعطای هدايای 

 هزار تومانی به فرهنگيان قبل از انتخاب توسط شهرداری تهران، موضوع ٢۵گرانقيمت، پرداخت بن 
باره صندوق های سيار، ترويج برای فروش آرا، افترا عليه برخی داوطلبان از جمله مواردی است که در

  . انتخابات مجلس هفتم وجود دارد
ابراهيم بای سالمی نماينده مجلس و يکی ديگر از نمايندگانی که به دادگاه فراخوانده شده در مقاله 

 نوشته است است اينجانب و بسياری از همفکران اصالح طلب آمادگی کامل داريم برای شرقای در 
  . داشته است محاکمه شويمهر يک از اتهامات آشکار و پنهان که بر ما روا

به نوشته اين نماينده اصالح طلب گرچه رئيس جمهور به رغم تالش های مظلومانه خويش نتوانست به 
اجرای قانون اساسی بپردازد ولی حداقل انتظار اين است که گزارش هيات نظارت بر اجرای قانون 

لحتی باالتر از اجرای قانون اساسی برای تنوير افکار عمومی رسمًا منتشر شود چرا که هيچ مص
  .اساسی يک کشور و مصلحت مردم

در حالی که روزنامه های مختلف تهران از اظهار نظر درباره قانون اساسی جديد عراق خودداری کرده و 
 خبر از شادمانی مردم عراق و ترکيه و اعتمادبه انعکاس گزارش های خبری درباره آن بسنده کرده اند 

  .تهيه و تصويب قانون اساسی جديد اين کشور همسايه داده اندسوريه و ايران از 
 با اشاره به شادمانی کردها نوشته افزايش موقعيت و شرقمير مهرداد مير سنجری در مقاله ای در 

نفوذ کرد ها که وابستگی نژادی، زبانی و حتی خانوادگی زيادی با ايرانيان دارند، می تواند در منطقه 
  . ای ايران بزرگ به دنبال داشته باشدثبات و امنيت را بر

 سال خودمختاری کرد های شمال عراق نشان داده است که نه ١٢ اشاره کرده تجربه شرقنويسنده 
تنها تنش های مرزی مابين عراق و ايران به حداقل کاهش يافته، بلکه رونق اقتصادی به دنبال تبادالت 

را جبران کرده و از سوی ديگر تحريکات پان ترک ها را مرزی، تا حدی تنگنا های منطقه کردستان ايران 
  . در شهر های ايران تا حدی می تواند خنثی کند

 پيش بينی کرده که در آينده سياست های ترکيه برای اعمال نفوذ در مناطق نفت خيز شرقمقاله 
د داشت بلکه، شمال عراق نه تنها، درگيری های بلند مدتی را در نزديکی مرز های ايران در پی خواه

به تدريج قدرت يابی گروه های پان ترکيست در منطقه، امنيت ملی سرزمين های شمال غرب ايران را 
  .تهديد خواهد کرد

، پيرانشهر و چند شهر  ، سردشت ، مريوان  مهاباد، سنندج  شهرهای  مردم  در ايراناعتمادبه نوشته 
  .  را پديد آوردند  بزرگی  خيابانی  شدند و اجتماعات م سهي  عراقی  کردهای  و پايکوبی ديگر در خوشحالی

   وجود آمد، اما پليس  به هايی  تنش  شهرها اندک  در برخی  گر چه  گزارش داده اند کهاعتماد  خبرنگاران
  . کرد  را کنترل  کردها و مردم شادی

ات اين شهر مرزی،  از پيرانشهر خبر داده که در نا آرامی ها و اغتشاشجمهوری اسالمیروزنامه 
 تن از ماموران نيروی انتظامی زخمی شدند و شيشه و پنجره پاسگاه نيروی ٨شب چهارشنبه 
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انتظامی، راهنمايی و رانندگی، مسجد صاحب الزمان، بانک ملی و بسيج ناحيه مقاومت شکسته و به 
  .چند دستگاه خودرو نيز خساراتی وارد شد 

اغتشاشات پيرانشهر که به دنبال امضای قانون اساسی  درجمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
 نفر دستگير و تحويل ١٢٠عراق اتفاق افتاد و توسط جوانانی رخ داد که به شادمانی پرداخته بودند 

  .مراجع قضايی شدند
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