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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
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  اند برای آزادی آسانی آه به روی صلح لبخند زده
  

  المللی حقوق بشر  نامه به آوفی عنان و مجامع بين
  شدگان اخير در شهرهای آردنشين ايران جهت آزادی بازداشت
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  هيومن رايت امريكا

  
چنانچه مستحضريد در روز دوشنبه مقارن اعالن خبر امضا قانون اساسي موقت در عراق و اميد استقرار 
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جمهوري اسالمي هستيم از شما مراجع حافظ صلح و حقوق بشر مي خواهيم آه آن چه در توان داريد 

  .اند به آار بريد براي آزادي آساني آه به روي صلح لبخند زده
  جنابان

ه صلح با ايد الاقل در تبسم ب هاي جنگ براي آزادي ياري شان نداده اگر در قرباني شدنشان در ميدان
  . آنان همراهي آنيد

  
  با احترام فراوان

  :اسامى امضا آنندگان
  

  :فرانسه
يوسف اردالن، عزيز ماملى، رووف آعبى، نسرين سلمانى مظفر، رضا اآرمى، پرويز نويدى، حماد 

  شيبانى، 
  :انگلستان

ره، مينا هاشم آريمى، معتصم طاطايى، عبدالقادر دباغى، محمد مهتدى، همزه بايزيدى، مولود سوا
سواره، آمين فيضى، زينب رسول پناه، اسماعيل بايزيدى، يوسف افراسيابى، بيان آريمى، گوهر 

فيضي، علي زندآريمى، محمد رحيمى، رحيم خدامرادى، حيات توآلى، آذر زندآريمى، آاميل احمدى، 
حمد على آريمى، دآتر خليل رشيديان، محمد عليار، انور سلطانى، سعيد شمس، شورش حاجى، ا

هه ردى، هاوار محمد رسول، صابر آوآه اى، دآتر آمال ميراوده لى، شيرآو سندى، صباح غالب، بابكر 
دره اى، جواد مه ال، دآتر امين موتابچى، عباس رستم، دآتر جمال محمد، هاوار شورش، عطا مفتى، 

آى، شه پول بيريوان دوسكى، تارا جاف، ابراهيم زه هاوى، ساالر حه مه ره ش، سه ربه ست آرآو
  على عسكرى، امير جالل

  :آلمان
، بهرام رضايى، پروين پيشيارى، دلكش قربانى، )آذر(منوچهر آابلى، محمد تقى جليلى، مرجان منصور 

پروانه قربانى، فريده قربانى، عبداهللا عليدوست، ديمن محمدى، مستوره خوشيار، وحيد عابدى، آمين 
دى، آژال بلورى، جبار محمدى، بهمن عليار، مريم منفرد، بلورى، اسماعيل سهراب نژاد، جهانبخش اس
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گزارش آمبئى ليگابو درباره نقض حقوق بشر در ايران گزارشى دقيق، مستند و : محمد سيف زاده
  درست است

  2004   مارس17 -1382  اسفند 27 ه چهار شنب-راديو آلمان 
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل  در ایران، پيش از گردهمايى اعضاى» انون مدافعان حقوق بشرک«

ليگابو نيز خواهد پرداخت، بيانيه اى مربوط به  در ژنو که به بررسى گزارش فرستاده ويژه خود آمبئى
 اين در مورد مسايل مطرح شده در. ايران را منتشر کرد  در١٣٨٢وضعيت رعايت حقوق بشر در سال 

قانون اساسى جمهورى اسالمى، و نيز فشارهاى سياسى بر  در» مشکالت ساختارى«بيانيه، 
به » کانون مدافعان حقوق شر«ايران، محمد سيف زاده از بنيانگذاران  نيروهاى معترض و مطبوعات در

 .آلمان پاسخ داده است پرسشهاى صداى
 بهنام باوندپور: مصاحبه گر
روز پيش، دو بيانيه  در ايران سه» کانون مدافعان حقوق بشر«ف زاده، دکتر محمد سي: دويچه وله

در اين بيانيه . در ايران بود ١٣٨٢ منتشر کرد که يکى از آنها مربوط به وضعيت رعايت حقوق بشر در سال
» غيراصولى شوراى نگهبان از قانون اساسى مشکالت ساختارى قانون اساسى و برداشتهاى«به 

اگر . شده است» شدن برخى مصوبات مجلس ششم موجب به فراموشى سپرده«که اشاره کرده ايد، 
در قانون اساسى در چه جاهايى خود را نشان  «مشکالت ساختارى«ممکن است توضيح بدهيد اين 

 مى دهد؟
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اين اشکاالت در ارتباط با . ست من اعتقاد دارم که قانون اساسى داراى اشکاالتى :محمد سيف زاده
مسئوليت نظارت بر قانون اساسى را دارد،  مثال با اينکه رياست جمهورى. ين نهادهاستتقسيم قدرت ب

از طرف ديگر آنجا که قدرت . بتواند اين مسئوليت را اجرا کند اما اختيارات و وظايفش به حدى نيست که
شوراى نگهبان . پاسخگويى نيست، مثال نهادهاى تحت نظر رهبري هست مسئوليت نيست و

آمده است و در آنجا نظارت بر انتخابات مطرح شده که تا مرز دخالت و  ٩۶ ،٩١، ٩٢ر مواد عملکردش د
بقيه اش  يعنى يک قسمت کار شوراى نگهبان ايرادات ساختارى دارد و. انتخابات را پيش مى برد ابطال،

آن ايراد که ما به  اين دو مطلب است. به لحاظ اينکه شوراى نگهبان تمکين از قانون اساسى نمى کند
  .داريم

آقاى خاتمى رييس جمهور در  سکوت و مداراى«از » کانون مدافعان حقوق بشر«در بيانيه ى : دويچه وله
که از بيانيه برمى آيد، آقاى محمد خاتمى  آيا از نظر شما آنگونه. صحبت شده است» قبال قانون شکنان

را نقض » و اعالميه جهانى حقوق بشراساسى، حقوق شهروند  قانون«نيز جزو آن کسانى بوده اند که 
 کرده اند؟

خواهند کرد که عادالنه، منصفانه و  خود آقاى خاتمى گفتند که انتخاباتى را برگزار :محمد سيف زاده
صحيح است که سالم، آزاد، ادوارى، مستقيم و  ما هم گفتيم که انتخاباتى درست و. رقابتى باشد
عليرغم . قانون اساسى و اعالميه حقوق بشر آمده است اين پنج صفتى ست که در. منصفانه باشد

دادند که چنين انتخابات غيرعادالنه اى را برگزار نخواهند کرد، اما برگزار  اينکه آقاى خاتمى به مردم قول
غيرقانونى به  مسئوليت اجراى اين انتخابات. در قبال قانون شکنان سکوت کردند و مدارا کردند کردند و

تعهدات قانونى و  است جمهورى است و قطعا رياست جمهورى در اين مورد بهعهده ى شخص ري
 .تعهداتى که در قبال مردم داشته اند، عمل نکردند

مواردى دستگير شده اند،  تعداد زيادى از نمايندگان مجلس به دادگاه احضار شده و در: دويچه وله
سال زندان آقاى محمدمحسن  کتکليف بسيارى از زندانيان عقيدتى هنوز ناروشن است، حکم ي

الله جلوگيرى به عمل آمده است، آقاى  سازگارا تاييد شده است، از تجمع زنان در روز زن در پارک
، »آبان«شناخته شده اند، براى نشريات  مجرم» آفتاب«عيسى سحرخيز مدير مسئول نشريه 

» طبرستان«مده و نشريه مشکالتى به وجود آ» معلم قلم«و » صداى عدالت«، »چلچلراغ«، »اسرار«
در رابطه با مواردى که فقط به عنوان مثالهايى در » حقوق بشر کانون مدافعان«. هم توقيف شده است

 چه اقداماتى کرده و يا خواهد کرد؟ هفته هاى اخير مطرح شد،
در موضعگيرى کرده ايم، از جمله  ما در مقابل اغلب موارد نقض حقوق بشر تا به حال :محمد سيف زاده
 قانون اساسى، نمايندگان داراى ٨۶ و ٨۴استناد اصول  ما بارها گفته ايم که به. ارتباط با نمايندگان

قوه قضاييه به . صورت ارتکاب جرم هم نمى شود آنها را تعقيب کرد مصونيت پارلمانى هستند و حتا در
، دست به چنين عمل مى کند و هم به اصول قانون اساسى آشنايى ندارد لحاظ اينکه هم جناحى

 از طرفى در مورد روزنامه ها هم ما بارها نظر خودمان را داده ايم که اوال در جرايم .اقداماتى مى زند
مورد تعقيب  سياسى و مطبوعاتى نمى شود دادسرا اينها را تعقيب بکند و بايد در دادگاه کيفرى استان

 .اعالم کرده ايم يم و مکررا همقرار بگيرند و ما تمام اين تعقيب ها را غيرقانونى مى دان
چيزى که برخى از اصالح  آيا موارد ذکر شده را همچون نشانه اى نمى بينيد براى شروع: دويچه وله

 اند؟ ارزيابى کرده» پروژه ى قلع و قمع مخالفان«طلبان معترض آن را 
 دارم که عقالى اما من اعتقاد چنين پروژه اى هم ممکن است در دستور کار باشد، :محمد سيف زاده

بنابراين بين خود . مردم راحت تر خواهد بود محافظه کار مى خواهند ثابت بکنند که حکومت آنها براى
بستگى به اين دارد که کداميک از . عقاليشان تضاد وجود دارد جناح محافظه کار، يعنى تندروهاى آنها و

هرحال قوه قضاييه اين تندروى ها و اعمال ولى به . و اين مسايل ايجاد بشود آنها قدرت بيشترى بگيرند
 .انجام مى دهد خالف را

آمده اند تا درباره ى  از ديروز در ژنو اعضاى کميسيون حقوق بشر سازمان ملل گرد هم: دويچه وله
در ايران، با » کانون مدافعان حقوق بشر» آيا. وضعيت حقوق بشر در ايران اظهارنظر و تصميم گيرى کنند

به نقض حقوق بشر در ايران اشاره شده تا به رعايت آن،  ه در گزارش آقاى ليگابو بيشترتوجه به اينک
 مسايل مطرح شده در آن به دست آورده است؟ تاکنون اطالعى از اين نشست و

شده ايم و اميدواريم که به  ما هم به وسيله ى مطبوعات از اين مسئله مطلع :محمد سيف زاده
 .بشود د همانطورى که هست توجهوقايعى که در ايران مى گذر

درباره ى اين گزارش و درستى  نظر شما. قطعا گزارش آقاى آمبئى ليگابو را مطالعه کرده ايد: دويچه وله
 داده هاى آن چيست؟

 .درست است اين گزارش. به نظر من گزارش دقيق و مستندى ست :محمد سيف زاده
  

  تحوالت ايران بر  و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  ها بين آردها و اعرب در سوريه ادامه دارد    درگيري
  2004  مارس 17 -1382 اسفند  27چهار شنبه 

  . آشته گرفت11درگيري ما بين اعراب و آردهاي دمشق و مكه 
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اي واقع در شمال سوريه   زد و خوردها در يك مسابقه فوتبال در محله, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
 تن آشته شدند 11ها   در اين درگيري. اتفاق افتاد,  ميليون آرد در آن اقامت دارند2يي آه بيش از جا
  . تن از آشته شدگان آودك بودند3آه

سازمانهاي امنيتي سوريه شمار زيادي از , به منظور حفظ آرامش در آشور, به گزارش خبرگزاري اروپا 
  .آردها را در اين مناطق دستگير آردند

پس . مين راستا رهبران آرد و مقامات سوري به منظور دستيابي به توافق نشستي را برگزار آردنددر ه
رهبر حزب ليبرال آرد خواستار تحقيقات گسترده براي مشخص شدن عامالن اين , از اتمام اين نشست

  .ها شد  درگيري
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

ها بسيار  ناگفته...از مردم خجالت مي کشم: نان خاتمي پس از جلسه هيئت دولتمتن کامل سخ
 بيشتر از اين است، ايسنا
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هيات  والمسلمين سيد محمد خاتمي، رييس جمهوري اسالمي ايران پس از آخرين جلسه االسالم حجت

وگو در خصوص   در زير بارش شديد باران ساعتي به گفتدولت در سال جاري، در جمع خبرنگاران و
  :آيد برخي مسايل مهم داخلي و خارجي پرداخت آه مشروح آن در پي مي

آه روزهاي  خاتمي با ابراز اميدواري نسبت به اين) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
د، با خوبي و خوشي پشت سر گذاشته خوان ي سال جاري آه وي آن را سال سختي مي باقي مانده

ي مسايل  ي ملت باشد، در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران درباره شود و سال آينده، سال خوبي براي همه
: المللي انرژي اتمي اظهار داشت اي جمهوري اسالمي و نشست اخير آژانس بين هاي هسته و فعاليت

يد آه اين مساله، مساله حساسي بود آه از دان آنم شما مي من از مساله انرژي اتمي شروع مي« 
فشارهاي . پيگيريهاي مختلفي نيز در اين زمينه شد. چندين ماه پيش و حتي يكسال پيش شروع شد

  .در نشست قبلي همه تالش آمريكا اين بود آه ما را به شوراي امنيت بفرستد. آمريكا خيلي زياد بود
مكاري آه آشورهاي اروپايي و غيرمتعهدها آردند، نه تنها خوشبختانه تالش پيگير ديپلماتيك ما و نيز ه

در اين . موجب ناآام ماندن آمريكا در آن قضيه شد بلكه توانستيم وجهه ايران را بهتر از گذشته آنيم
. فشارها روي خود آژانس، خود نمايندگي و آشورهاي مختلف. مرحله هم بدترين فشارها را آمريكا آورد

ايم  شوند برخورد آنيم آه عمدتا برخورد آرده ييد آه بنا شد با آنهايي آه باني ميگو اما اينكه شما مي
گيري  اين دفعه فقط دو آشور حاضر شدند آه اين آار را بكنند يعني استراليا و آانادا آه آانادا موضع

لط استراليا هم متاسفانه به خاطر مسائلي آه وجود دارد اين موضع غ. اش آامال معلوم است سياسي
  . را گرفت و در واقع اينها سپري شدند آه آمريكا پشت سر آنها موضع گرفت
گرچه ما از آنها . ها آمك آردند من معتقدم در اين مرحله گروه ما بسيار خوب آنجا آار آرد و نيز اروپايي

راي اي آه صادر شد و ما آن را قبول نداريم، دا قطعنامه. آشورهاي غيرمتعهد آمك آردند. گله داريم
يعني در اين مورد . خواست تفاوتهاي زيادي آرد چيزي آه آمريكا مي نقاط ضعفي است اگر چه با آن

خواست، موفق  اي آه مي گرچه نسبت به صدور قطعنامه اعتراض داريم اما معتقديم آه آمريكا آن گونه
خود رييس آژانس به خصوص با توجه به صحبتهايي آه جز يكي دو مورد همه اعضاء آردند و حتي . نبود

گيري  آساني روي آن اختالف نظر دارند و رأي. هم به صراحت گفت اين قطعنامه مورد اختالف نظر است
يعني ثبت شده است آه اين قطعنامه با اختالف نظرهايي آه هست مطرح شده اما آنچه آه . هم نكرد

ها امضاء  اي داريم با اروپايي  بيانيه.ايم مربوط به ماست ما يك تعهداتي داريم و به آن تعهدات باقي مانده
ايم شرط تداوم آار ما اين است  ها هم گفته به آژانس و اروپايي. ايم و روي آن بيانيه پابرجا هستيم آرده

ما . ما هيچ تعهد خاصي در مقابل هيچ آس نداريم جز آنجه آه مصالح ماست. آه شما هم پايبند باشيد
اي چرخه سوخت و در مسير  اما اوال برخورداري از فناوري هستهآنيم  با آژانس همكاري آرده و مي

المللي و هم طبق تصميمي آه ما  تواند هم طبق قوانين بين آس نمي آميز حق ماست و هيچ صلح
دنبال آن هستيم و هرآاري هم آه آرديم . گيريم براي خودمان، ما را از اين حق محروم آند مي

ما تحميل را . قطعنامه آمده است آه ايران داوطلبانه اين آار را آردداوطلبانه است آه اتفاقا در اين 
پذيريم، اگر قطعنامه را امضاء آرديم آه هنوز بايد مراحل قانوني آن طي شود، اگر تعليق آرديم و  نمي

اگر به بازرسان اجازه دهيم بيايند همه اينها داوطلبانه است و تا آن وقتي آه مصالح ما باشد و بدانيم 
آند، آارگر نيست، ما آار خودمان را ادامه  هاي مختلفي آه به خصوص آمريكا سردمداري مي  توطئهآه
دهيم و اميدواريم آه بتوانيم تا آخر ادامه دهيم و انتظار داريم آه اعضا مختلف شوراي حكام و به  مي

ر اين پرونده خصوص سه آشور اروپايي و نيز آژانس، همچنان آه حق ماست آاري آنند آه هرچه زودت
نااميد نيستيم آه در آينده . اش خارج شود و ما روي روال عادي آار را ادامه دهيم از حالت غيرعادي

بشود ولي اينكه چقدر اميد ما به تحقق برسد، بستگي دارد به فشارهاي آمريكا و بستگي دارد به 
د ما آه اين تالش را خواهيم سستي يا قوت موضع ما در اروپا و جاهاي ديگر و البته تالش گسترده خو

  .آرد
بناي ما عدم همكاري با آژانس نيست و اگر تصميمي گرفته شد به خاطر مسائل فني بود آه البته 

تواند هشداري براي آژانس باشد آه تحت تاثير فشارهاي آمريكا قرار نگيرد ولي ما هيچگاه بنايمان  مي
دهيم و طبق  ه صورتي آه خود ما تشخيص ميبراي جلوگيري از بازرسيهاي آژانس نبوده است و ب
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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  المللي انرژي اتمي گفت نمي تواند وجود برنامه تسليحات اتمي در ايران را رد آندرئيس سازمان بين 
  2004  مارس 17 -1382 اسفند  27چهار شنبه 

از محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي، آه در آميته ): راديوفردا(مريم احمدي 
صحبت مي آرد، سئوال شد آيا روند توليد يك فرعي خاورميانه و آسياي ميانه مجلس نمايندگان آمريكا 

  جنگ افزار اتمي را آغاز آرده است؟ 
البرادعي در پاسخ گفت ما هنوز شاهد چنين روندي نبوده ايم با اين حال من اين احتمال را رد نمي 

قوه يك البرادعي افزود سازمان بين المللي انرژي اتمي در باره آنچه در رابطه با زراد خانه اتمي بال. آنم
اظهارات ما مي تواند حدفاصلي ميان جنگ و صلح باشد و به . آشور مي گويد بايد احتياط به خرج دهد

  . همين جهت بايد محتاط باشيم
هنگامي آه از رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي سئوال شد چرا ايران به جاي خريد اورانيوم، 

 است، گفت ايرانيان مي دانند آه اين يك وسيله تصميم به استخراج و غني ساختن اورانيوم گرفته
بازدارنده است و اگر شما بتوانيد اورانيوم را غني آنيد، فردا نيازي به اسلحه نداريد و اين موضوع مي 

  . تواند پيامي را برساند
ين سازمان بين المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر گذشته در گزارشي در باره ايران گفت هنوز به قرينه ا

اين سازمان در گزارش ماه . در مورد وجود برنامه اي براي توليد سالح اتمي در ايران دست نيافته است
. فوريه خود نيز اشاره نكرد آه آيا به مدرآي در باره تسليحات اتمي ايران دست يافته است يا خير
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ر انگيخت و يكي از گزارش ماه نوامبر سازمان بين الملللي انرژي اتمي خشم اعضاي دولت بوش را ب
  . مقامات آمريكا گفت غير ممكن است بتوان نتيجه گيري اين سازمان را باور آرد

روز چهارشنبه هم سخنگوي آاخ سفيد به خبرنگاران گفت ما در رابطه با ايران نگراني هاي جدي داريم 
  . و مسائلي هست آه بايد روي آن آار شود
ه گفتگوهاي تازه اياالت متحده با ايران و اين آه چنين اسكات مكللن مي آوشيد ادعاهاي مربوط ب

گفتگوئي مي تواند به فيصله بحث هاي فزاينده در باره برنامه هاي هسته اي ايران آمك آند، آم 
  اهميت جلوه دهد 

سخنگوي آاخ سفيد گفت ما در گذشته گفته ايم هر گاه مسئله اي آه از نظر هر دو طرف مهم و قابل 
در حال حاضر تماس هاي ايران و اياالت متحده . ش بيايد، آانال هاي ارتباطي وجود داردبررسي باشد پي

  . از طريق ديپلمات هاي سوئيسي انجام مي گيرد
به گفته او، . به گفته منابع آگاه، آقاي البرادعي موضوع تماس ايران و آمريكا را مطرح ساخته است

ات ايران و آمريكا مي تواند به حل بحران هسته اي ايران البرادعي به مقامات آمريكائي گفته است مذاآر
  . آمك آند و روابط دو آشور عادي شود

آقاي مكللن روز چهارشنبه گفت سياست ما نسبت به ايران روشن است و ما بر تبعيت ايران از خواسته 
ح هاي هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي و تعهدات اين آشور بر اساس پيمان منع گسترش سال

هسته اي، رعايت حقوق بشر، عدم حمايت از تروريسم، عدم مداخله در امور داخلي آشورهاي 
  .همسايه، و تحويل اعضاي القاعده به دولت هاي متبوعشان اصرار داريم

  
چگونگي برخورد آمريكا و سازمان ملل با برنامه هسته اي جمهوري اسالمي، از ديد نماينده آمريکا در 

  انس انرژي اتميهيات مديره آژ
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آاخ سفيد بار ديگر بر آنچه آه نگرانيهاي عميق در مورد برنامه هاي هسته اي ): راديو فردا(فاطمه امان 

اين اظهارات در حالي مطرح مي شود آه قرار است پرزيدنت بوش با محمد . ايران ناميد تاآيد آرد
همكارم علي سجادي گفتگويي دارد با . مان بين المللي انرژي اتمي ديدار آندالبرادعي، رئيس ساز

  . ، نماينده آمريكا در سازمان بين المللي انرژي اتميKenneth Brillکنث بريل 
موضوع برنامه هاي هسته اي ايران ماهها است آه باعث تنشهاي فراواني ): راديو فردا(علي سجادي 

روابط خارجي جمهوري اسالمي شده و هنوز معلوم نيست به آجا خواهد چه در داخل ايران و چه در 
  . انجاميد

از يك سو ايران مي گويد همه مدارك و اطالعات الزم را در اختيار سازمان بين المللي انرژي اتمي قرار 
داده و از سوي ديگر هر بار آه آشف جديدي درباره برنامه هاي هسته اي ايران صورت مي گيرد و 

عاتي تازه فاش مي شود آه قبال توسط ايران اعالم نشده بوده است، دولت ايران سعي مي آند اطال
آن را ناشي از بي توجهي قلمداد آند، در حالي آه اعضاي هيات مديره سازمان بين المللي انرژي 
يي اتمي و به ويژه آمريكا احساس مي آنند آه الگوي ارائه قطره اي اطالعات پس از فاش شدن، الگو

است آه نشان از پنهانكاري وسيعتري از سوي جمهوري اسالمي ايران در زمينه برنامه هاي هسته 
  . ايش دارد

موضوع برنامه هسته اي ايران را در گفتگو با کنث بريل، سفير اياالت متحده آمريكا در سازمان بين 
با سازمان با موضوع برنامه هاي المللي انرژي اتمي در ميان نهادم و از او پرسيدم شيوه برخورد آمريكا 

  : ايران چگونه است و آيا آمريكا در مورد ايران شيوه متفاوتي به آار مي برد؟ آقاي آنت بريل گفت
شيوه آمريكا درباره موضوع ايران در ): سفير آمريكا در سازمان بين المللي انرژي اتمي(کنث بريل 

 آه درباره ديگر موضوعات در اين سازمان اعمال سازمان بين المللي انرژي اتمي همان شيوه اي است
مي شود و آن بر اساس تعهدات قانوني است آه آشورها پذيرفته اند و نيز گزارشهاي سازمان از 

در مورد ايران سازمان در طول حدود دو سال به ادعاهايي پرداخته آه ايران . چگونگي انجام اين تعهدات
ازمان اعالم نكرده است و سازمان با بررسي اين موضوع، برنامه هايي را پيش مي برد آه به س

مثالهاي زيادي يافت آه ايران بر اساس تعهداتش و قراردادهايش آارهايي انجام داد آه نمي بايست 
انجام مي داد و به اين دليل بود آه در ماه نوامبر رئيس سازمان اعالم آرد آه ايران تعهداتش را نسبت 

هدف ما در همكاري با سازمان در مورد ايران اين است .  سالها نقض آرده استبه قراردادهايش در طول
آه اوال از برنامه هسته اي ايران مطلع شويم و دوم اينكه مطمئن شويم ايران به تعهداتش در قبال 

در حالي آه برخي از . قراردادهايي آه امضا آرده، عمل مي آند آه هيچ برنامه هسته اي نظامي ندارد
هاي سازمان خالف آن را نشان مي دهد و برخي اطالعات ديگر هم وجود دارد آه مي گويد ايران گزارش

  . در تالش است آه از نيروي هسته اي براي توليد سالح هسته اي استفاده آند
مشكل مطرح ميان : از سفير اياالت متحده در سازمان بين المللي انرژي اتمي پرسيدم: س . ع 

انرژي اتمي و ايران چگونه مي تواند با موفقيت به پايان برسد و توفيق، از نظر شما سازمان بين المللي 
  : آقاي کنث بريل گفت. رسيدن به چه حاصلي است

من فكر مي آنم توفيق، فاش شدن آامل برنامه هسته اي ايران است و يافتن راههاي قابل : ن . ب 
سازمان بين . ا براي مقاصد صلح جويانه مي باشداثباتي آه فعاليتهاي هسته اي ايران در آينده منحصر

المللي انرژي اتمي در اين باره مشغول فعاليت است، ولي روشن است آه آارهاي بسياري بايد انجام 
شود و من فكر مي آنم در حالي آه دولت ايران عالقه مند به تمام آردن موضوع است، ولي مي گويد 
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يات مديره آه هفته قبل در وين برگزار شد، همه آشورها در همه اطالعات را ارائه آرده در جلسه ه
هيات مديره با رئيس سازمان موافق بودند آه آارهاي بسياري بايد انجام شود و سازمان بايد به 

فعاليتهايش تا زماني آه آامال از برنامه هسته اي ايران مطلع شوند ورضايت همه جلب شود، ادامه 
  . دهد

 يادآوري آردم آه يكي از نكاتي آه ايران به آن اشاره مي آند، اعمال معيارهاي به آقاي بريل: س . ع 
مثال در حالي آه پاآستان در همسايگي ايران داراي . دوگانه از سوي آمريكا و قدرتهاي جهاني است

سالح هسته اي است، مورد اعتراض واقع نمي شود و هيچگونه فشاري از سوي آمريكا بر آن آشور 
  : سفير آمريكا در سازمان بين المللي انرژي اتمي در اين باره گفت. شودوارد نمي 

دولت ايران به طور داوطلبانه پيمان منع گسترش سالحهاي هسته . ما معيارهاي دوگانه نداريم: ن . ب 
اگرچه به تالش پنهاني براي . اي را امضاء آرد و اعالم آرد آه در تالش بدست آوردن سالح اتمي نيست

بنابراين من فكر مي آنم آنچه اياالت متحده . بي به توانايي ساخت سالح اتمي ادامه داده استدستيا
. و ديگر اعضاي هيات مديره سازمان از ايران انتظار دارند، احترام به تعهداتي است آه پذيرفته است
 دائما متاسفانه پاآستان عضو منع گسترش سالحهاي هسته اي نيست و دولت آمريكا سالها است آه

اين آشور را تحت فشار قرار داده است تا به اين پيمان بپيوندد و بر اثر تالش ساليان آمريكا بود آه نقش 
ما سالها است آه نگران . عبدالقديرخان در عرضه تكنولوژي هسته اي به برخي از آشورها آشكار شد

  .اين موضوع هستيم و همواره بر آن تاآيد آرده ايم
بريل پرسيدم موضوع برنامه هسته اي ايران و اختالف ايران با سازمان بين امللي انرژي از آقاي : س . ع 

اتمي تا چه زماني طول خواه د آشيد و اگر ايران نتواند اعضاي هيات مديره را در اجالس ماه ژوئن قانع 
  آند، چه خواهد شد؟

. زارش رئيس سازمان داردآنچه در جلسه هيات مديره ماه ژوئن خواهد گذشت، بستگي به گ: ن . ب 
اين واقعيت آه دولت ايران بازرسيهايي را آه قرار بود سيزده مارس انجام شود به تعويق افكنده است، 

نشانه خوبي از آنچه سازمان قادر به گزارش آن خواهد بود نيست و بازرسان موفق نخواهند شد 
ن درباره عدم همكاري ايران باشد و يا من فكر مي آنم اگر گزارش سازما. آارشان را به اتمام رسانند

چيزهاي بيشتري مانند آنچه آه در گذشته يافته اند مانند پلوتونيوم يا دستگاه پي دو بيابند، آنگاه هيات 
مديره موضع قويتري در حمايت از سازمان خواهند داشت تا فشار بيشتري بر ايران براي همكاري با 

اين همه بستگي به گزارشي دارد آه رئيس .  هم جلوتر بروندسازمان وارد آنند و ممكن است از اين
من نمي خواهم پيش بيني آنم، اما فكر مي آنم اين روشن است آه نگراني . سازمان ارائه مي دهد

هيات مديره در حال افزايش است و در حالي آه از همكاريهاي انجام شده سپاسگزار است، اما 
هيات مديره . ا آافي نبوده و به همكاريهاي بيشتري نياز استسازمان روشن آرده آه ميزان همكاريه

نمونه ليبي را اآنون نمونه خوبي مي داند آه برنامه هاي خود را آامال به سازمان ارائه داد و حتي 
اطالعاتي را آه از آنها خواسته شده بود، داوطلبانه در اختيار سازمان گذاشت و رئيس سازمان شخصا 

من فكر . انند ليبي عمل آند و اطالعات الزم را قبل از آنكه خواسته شود، ارائه آنداز ايران خواسته م
مي آنم تحمل هيات مديره در مورد همكاريهاي قطره اي و واآنشي ايران در حال تمام شدن است و 
  . اگر بهبود قابل توجهي در همكاري ايران حاصل نشود، بازتاب آن را در اجالس ماه ژوئن خواهيم ديد

آيا مجهز بودن به سالح اتمي باعث ايجاد امنيت ملي بيشتري مي شود؟ سفير آمريكا در : س. ع 
  : سازمان بين المللي انرژي اتمي در اين باره مي گويد

من فكر مي آنم آشورهايي آه به جستجوي سالح آشتار جمعي مي روند، آمكي به تامين : ن . ب 
حهاي آشتار جمعي توجه را جلب مي آند و باعث امنيت برنامه هاي سال. امنيت مردمشان نمي آنند

در همين حال اين نوع برنامه ها بسيار بسيار گران هستند و من فكر . آمتري از نظر نظامي مي شود
مي آنم مردم ايران بايد نگاهي بياندازند به تاسيسات نطنز و ببينند آه آشكارا صدها ميليون دالر خرج 

بنابراين از نظر امنيت بايد گفته شود سالحهاي . دف آن روشن نيستساختن تاسيساتي شده آه ه
آشتار جمعي امنيت بوجود نمي آورد و گران بودن آن آشورها را از فعاليتهاي اقتصادي سازنده براي 

ما فكر مي آنيم در مورد ليبي آقاي . بهبود وضع مردم از قبيل ايجاد آار و تامين زندگي بهتر باز مي دارد
عد از سالها دريافت آه تالش در آسب توانايي ساخت سالحهاي آشتار جمعي باعث ضعف قزافي ب

ما فكر مي آنيم آه ايران هم مي تواند به چنين . اقتصادي و آاهش امنيت آشورش شده است
قضاوتي برسد آه اگر دست از برنامه توليد سالحهاي آشتار جمعيش بردارد، هم امنيت آشور و هم 

. ود مي يابد و احتمال بيشتري براي برقراري روابط عادي با جامعه بين المللي مي يابداقتصاد آشور بهب
ما فكر مي آنيم براي مردم ايران مهم است آه بدانند آه تالش براي توليد سالحهاي هسته اي و 

  .آشتار جمعي به بن بست ختم مي شود، به جايي نمي رسد و هزينه هاي گزافي دارد
  

  هاي ايران است     زندانزرقاوي در يكي از
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: االوسط چاپ لندن، امروز با انتشار خبري به نقل از منابع مطلع عراقي، مدعي شد  روزنامه الشرق
  .  برد  هاي ايران به سر مي   القاعده دريكي از زندان3، مرد شماره "ابومصعب الزرقاوي"

وي يكي از افرادي بود آه ايران قصد داشت در : ماتيك ايلنا، اين منابع ادعا آردندبه گزارش سرويس ديپل
جريان مبادله تعدادي از سران گروهك تروريستي منافقين با آمريكا او را به واشنگتن تحويل دهد ولي 

  .اين موضوع عملي نشد
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طور مشخص از يك ماه   هزرقاوي از چند ماه پيش و ب: يك منبع مطلع عراقي در خصوص اين ادعا، گفت
  .هاي ايران است  پس از سقوط بغداد در يكي از زندان

آمريكا از ايران خواسته است تا زرقاوي را به واشنگتن تحويل دهد اما تهران در : اين منبع مطلع افزود
ه پاسخ اعالم آرده است آه تا وقتي اين مبادله، سران گرهك تروريستي منافقين را در برنگيرد حاضر ب

  .انجام چنين تبادلي نخواهد شد
شود آه بر اساس اسناد منتشر شده از سوي آمريكا، زرقاوي به دليل   اين ادعا در حالي مطرح مي

هاي تروريستي عاشوراي امسال در آربال را سازماندهي و هدايت   اي آه از شيعيان دارد، عمليات  آينه
  .آرده است
  پايان پيام

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقندهدولت آي،عراق رويدادهاي 
  

  . بنا بر گزارش ها از عراق، در مرکز شهر بغداد پايتخت اين کشور، انفجار قدرتمندی رخ داده است
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  .اين انفجار باعث تخريب يک هتل کوچک موسوم به لبنان و ساختمان های مجاور آن شده است
شاهدان عينی گفتند که شماری . پليس عراق می گويد شمار زيادی از مردم کشته و زخمی شده اند

  .از زخمی ها کودکان هستند
تصاوير تلويزيونی آوار ساختمانی و امدادگران را نشان می دهد که در تالشند افراد زخمی را نجات 

  .دهند
 ساعت هشت شب رخ داده، شيشه گزارشگر بی بی سی می گويد اين انفجار، که کمی پس از

  .ساختمان ها در مرکز پايتخت را به لرزه درآورده است
  .دقايقی پس از انفجار نيروهای نظامی آمريکا با هليکوپتر بر فراز اين ناحيه به پرواز درآمدند
  . معاون وزير کشور عراق به رويتر گفت که شليک يک راکت موجب اين انفجار شده است

 نفر 25تا کنون خبر کشته شدن دست کم . هتل شهروندان عراقی و بازرگانان بودندبيشتر مهمانان 
  .تاييد شده است

  .يک سخنگو شورای حکومتی عراق اين انفجار را کار القاعده و نفوذی های آن دانسته است
  .او گفت عراق نيازمند کمک جهانی برای شکست دادن دشمنان بشريت است

  .ر آستانه سالگرد آغاز جنگ درعراق در حال آماده باش کامل هستندنيروهای به رهبری آمريکا د
  .  مارس، سالگرد آغاز جنگ در عراق است23شنبه، 

 
  ارتش آمريكا عمليات خود در بغداد را شروع آرد  
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  .از آردندنظاميان آمريكايي مستقر در بغداد عمليات بزرگي در پايتخت بغداد آغ

عمليات ارتش آمريكا از , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،يك آماندوي نظامي آمريكايي اعالم آرد
  .سوي نيروهاي امنيت عراقي حمايت مي شوند

 عضو نيروي امنيتي جديد عراق، به منظوردستگيري 250 سرباز آمريكايي به همراه 250صبح امروز 
  .اين نيروها براي انجام عمليات ديگري نيز آماده هستند.داد نفوذ آردندقاچاقچيان اسلحه به بازاري در بغ

 آلماني و يك هندي 2به گزارش خبرگزاري آسوشتيد پرس، در حمله روز سه شنبه در جنوب بغداد 
  .آشته شدند

  . مرآز ضد بيگانه درعراق درحال فعاليت هستند14هنوز , بنا به گزارشات نيروهاي امنيتي آمريكا
  دس آلماني در آربال به قتل رسيدند  دو مهن

  . آلماني به قتل رسيدند2در تيراندازي افراد ناشناس در آربال 
 عراقي 3 مهندس آلماني و 2: "به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يك مقام بلند پايه پليس عراق،گفت

در حرآت بود،آتش  تن آه از آربال به سوي بغداد 5در حمله افراد ناشناس به اتومبيل حامل اين 
  ".گشودند

 تن همان محلي 5محل درگيري اين :" به گزارش پايگاه اينترنتي القنات، يكي از مقامات آربال اعالم آرد
رئيس پليس آربال در روزهاي عيد قربان مورد حمله افراد ناشناس " عميد عباس فاضل حسيني" بود آه

  ".قرار گرفت
 بعد از حادثه مذآور خيابانهاي اطراف و راههاي منتهي به محل نيروهاي لهستاني:" وي در ادامه افزود

  ".درگيري را بسته و منطقه را مورد محاصره قرار دادند
اين در حالي است آه نيروهاي اسپانيايي جسد دو مهندس آلماني را به پايگاهشان در شهر حله واقع 

  . آيلومتري جنوب بغداد انتقال دادند100در 
  پايان پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع  تحليل

  
   اسفند27: روزنامه های تهران
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روزنامه های چهارشنبه تهران، يک روز مانده به آغاز تعطيالت دو هفته ای نوروزی در صفحات ويژه و 

د، عمال به پيشواز تعطيالت نوروزی رفت و از گزارش هائی که از وضعيت کشور و جهان تهيه کرده ان
  .جمله از دلمردگی و نوميدی اصالح طلبان و جشن پيروزی محافظه کاران خبر داده اند

 با نثری شاعرانه نوتشه است بهار را برای ما نهاده اند، تا بدين شرقمرتضی مرديها در سرمقاله 
طل کنيم، پس چرا دامن دنيا را نگيريم و کام از آن بهانه، قصه غصه را، اگر نه تعطيل، الاقل يک چند مع

نجوييم؟ علی الخصوص که، به رغم نشانه هايی که همه بر نامرادی ما گواهی می دهند، نه تخيلی 
شاعرانه، نه توهمی خام دالنه، نه تعصبی جزم کيشانه، بلکه تعقلی فيلسوفانه و تجربياتی عالمانه در 

  . زان شود روزی گلستان غم مخورگوش ما نجوا می کند که کلبه اح
؟   خبرها چيست داند که  اصال نمی  آيد، نوشته گويی  بهار دارد می  جعفرگالبی با اين عنوان که باز هم

، بهار  ها نيست  ها و حديث   بدهکار حرف  گوشش ، گويی خبر است  بی  و ايرانی  ايران  از غوغای گويی
 و   در ابهام  غرق  منتظر، بسياری بسياری.  نا اميد اند، بسياری  خسته   بسياری  که  آيد در حالی دارد می
  ! ترديد

 بر   بهار واقعا بيايد عالوه خواهيم  در مقاله پايان سال خود تاکيد کرده است که اگر می اعتمادنويسنده 
 و   و مجلس نعت و ص  و ساختار قدرت  و ضوابط  روابط  تا اعماق  و آسمان ها و زمين  ها و جنگل درخت
ها و  ها و زندان ها و روزنامه ها و کتاب ها و خانواده ها و خانه ها و خيابان خانه ها و يتيم   و جاده ترافيک
  . نفوذ کند  هايمان ها و عروسی جشن

 می  ها ما را از نو شدن ها و کهنگی  نتيجه گرفته است که کهنهاعتمادنويسنده اصالح طلب مقاله 
 کشند و   تصوير می  به  را هولناک  زمستانی  و سکوت  و انجماد و سکون  خشکی  غيبتترسانند آنها 

.   است  واقعا ساختنی  و آزادی  ساالری  بهار مردم اگر چه!  تا ابد خواهند ماند کنند که  وانمود می طوری
  .  را بسازيم بايد زودتر آن

يت کارمندان دولت در شب عيد نوشته اسفند، فرامرز سيد آقائی در گزارشی به زبان عاميانه از وضع
 تو  رسد يکی  می  که  هم فروردين.  عيد نوروز  پرخرج  تو سر خريدهای  و يکی  زنی  می  تو سر خودت يکی

  .  تهی  تو سر جيبهای  هم  و يکی زنی  می   ات  خالی سر شکم
 را   و کوزه  کاسه  آخر هم يد دست که از زبان کارمند دولت نوشته شده، با رسيدن عاعتمادبه گزارش 

   روی  خرج اش  همه   که  است  و رسومی  رسم  چه  آخر اين  که شکنی  می   ايرانی  ديرين سر سنتهای
   و يک سوری  چهارشنبه   روز آجيل  يلدا، يک  چره  روز شب گذارد؟ يک بگير می  حقوق   ما جماعت دست
  . عيد  و شيرينی وه و مي  و آجيل  و لباس  کفش روز هم

 از زبان سخنگوی قوه قضاييه نوشته که اين قوه در صدد انتقام جوئی از کيهاندر حالی که روزنامه 
نمايندگان مجلس نيست نسيم صبا در عنوان های صفحه اول خود از احضار محمدرضا خاتمی و محسن 

  .آرمين نايب رييسان فعلی و سابق مجلس به دادگاه خبر داده است
در عين حال نوشته نماينده نهاوند در مجلس مجرم شناخته شده و برای علی مزروعی م صبا نسي

  .نماينده اصفهان نيز احضاريه ای رسيده است
احمد شيرزاد نماينده اصفهان که شورای نگهبان صالحيت وی را برای نمايندگی دوباره تائيد نکرد به 

فظ احترام و شان قوه قانونگذاری را به عهده گفته است هيات رييسه مجلس که حنسيم صبا نوشته 
  .دارد بايد در مقابل احضار نمايندگان پايداری کند و به آن خاتمه دهد

 خبر داده که به جز نمايندگان مجلس، مدير خبرگزاری ايسنا، مصطفی تاج زاده و ماشاهللا شمس ايران
 محاکمه به جهت انتقاد از شورای نگهبان الواعظين نيز با احضارهای جديدی روبرو شده اند که آنان را به

  .فراخوانده است
 به بررسی وضعيت سياسی هاشمی رفسنجانی پرداخته و اعتمادبهمن هدايتی در مقاله ای در 

نوشته آبادگران ايران اسالمی که برنده انتخابات مجلس هفتم اعالم شده اند حاصل جمع هدف های 
  . قصد دارند وعده های اصالح طلبان را با خود حمل کنندکارگزاران سازندگی هستند و در عين حال

 در   رو به کاهش هاشمی  با اين سئوال ها پايان گرفته آيا با روی صحنه آمدن نقشاعتمادمقاله 
 خرداد دچار   دوم  جبهه  مثل  راست  نوظهور جريان  يا خير؟ آيا ائتالف  خواهد يافت  ادامه  سياسی تحوالت
   مشارکت  بدون داشتن  تواند همچنان  نوظهور می  ائتالف  خواهد شد؟ آيا اين ستگی و چند د انشعاب

  .توده ای به راه خود ادامه دهد
 در صدر اخبار خود از زبان معاون حقوقی رييس جمهور نوشته استعفای آقای خاتمی واقعيت شرق
  .ندارد

خبار متعددی که درباره استعفای  يکی از اعضای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اشرقبه نوشته 
رييس جمهور در روزنامه ها چاپ می شود گفته است روزنامه ها بايد به مسائلی بپردازند که برای 

  .مردم از درجه اهميت بيشتری برخوردار بوده و می تواند مشکلی از مشکالت کشور را حل کند
ر فرصت و موقعيت خاصی مطرح  گفته است بحث خروج از حاکميت دشرقمصطفی درايتی به نوشته 

  .شد و اکنون ارتباط دادن شايعه استعفای رئيس جمهوری با خروج از حاکميت مبنای منطقی ندارد
 از نامه ای شصت صفحه ای خبر داده که توسط رييس جمهور خطاب به ملت ايران نوشته شده اعتماد

   همه بازگویی " که استعفا نامه بود بــهو اضافه کرده که بعد از مخالفت رهبری با استعفای وی نامه ای 
گويد  می "   سال شش" از  را پس" ها ناگفته"نويسد،   مـی  نامه خاتمی.   است  يافته اختصاص" ها ناگفته

  .را منتشر سازد"  تاريخی نامه "  ایـن  کـه اما مردد است
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 خبر  مهمترين"   خاتمی های اگفتهن" عـيـد،   تعطيالت  احتمال داده است که در آستانهاعتمادگزارشگر 
  آنچه.  باشد داستانش"  راوی "  او بماند تا تاريخ  ای  صفحه  پنجاه  نامه  شود اما شايد هم  سال سياسی
  . است"  مهر سر به" هنوز   که است"  ايران ملت "  به خطاب"  شده  نوشته  نامه يک "  است معلوم
   دوبار او را با آرايی  نامه  مخاطبان خورد که  می   چشـم  بـه  کسی ی امضا  نامه  اين  نوشته پایاعتماد

  گذارده" بازگويی"را در انتظار "  ايران ملت"،  در سينه" ها ناگفته " از  برگزیدند اما با انباشتی" شورانگيز"
  يابد؟ می   انتظار پايان  شود اما آيا اين  می  از روز قبل  هر روز بيش  ملت  اين عطش.  اسـت
 را  ، استبداد و توتاليترگری  نظام  شدن  از زبان نماينده مستعفی تهران در مجلس نوشته يکدستاعتماد

  .  خواهد داشت  دنبال به
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود از قول مقامات مسوول نوشته هيچ ايران 

رژی اتمی وجود ندارد اما روزنامه جمهوری اسالمی شرطی برای ورود بازرسان سازمان بين المللی ان
  .در صدر اخبار خود خبر از اعتراض رسمی ايران به سه کشور اروپائی داده است

در سرمقاله خود ابراز اميدواری کرده که خبر بازگشت بازرسان هسته ای درست جمهوری اسالمی 
به عراق و سرنوشت صدام حسين نوشته نباشد و با يادآوری ماجرای رفت و آمد بازرسان بين المللی 

  .بايد ديدار بازرسان را برای هميشه و قاطع رد کرد
 بازرسان آژانس انرژی اتمی را جاسوس هائی هستند که با هدف جمهوری اسالمیسرمقاله 

شناسائی مراکز حساس اقتصادی و نظامی به ايران می آيند تا اطالعات مورد نياز آمريکا را جمع آوری 
  . که در زمان الزم از آنها برای عملی ساختن اهداف خصمانه عليه ايران استفاده شودنمايند

 است، مسئوالن کيهانکه تکرار مقاالت اين هفته روزنامه جمهوری اسالمی به تاکيد سرمقاله 
باز گذاشتن دست بازرسان آژانس، حسن نيت . جمهوری اسالمی نبايد بيش از اين خوشبين باشند

اينها دشمنانی هستند که با نهايت سوء نيت به خانه ما . اده انديشی و خامی استنيست، بلکه س
  .می آيند
 با اشاره به اعالم پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس و اعتماد جو به نوشته   حقيقت فاطمه

   برخورداری  علت  به  غير يکدست تمايل آنها به انتخاب نامزد خود به جای محمد خاتمی گفته است نظام
  . است  يکدست  های ، سالمتر از نظام  و استبدادی  ديکتاتوری کمتر خوی
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