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

  

  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 
  

  وضعيت پرونده همسرم مشخص نيست  : هما زرافشان
  2004  آوريل  2 -1383 فروردين 14جمعه 

وضعيت پرونده : هما زرافشان در ديدار با اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير، گفت
  .  همسرم مشخص نيست

شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير در ادامه اعضاي " ايلنا" به گزارش خبرنگار 
هاي زندانيان سياسي ، در منزل ناصر زرافشان وآيل مدافع   ديدارهاي اعضاي اين تشكل با خانواده

  اي ، حضور يافتند   مقتوالن قتلهاي زنجيره
ميرآبير با با بيان اين مسعود دهقان از اعضاي شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه ا

گونه جوامع هستند، تصريح   مطلب آه در آشورهاي پيشرفته دنيا وآال از ارآان اصلي اصالحات در اين
بدليل اشرافيت قانوني و قضايي وآال در مسائل سياسي و اجتماعي جامعه، آنها جزء محورهاي : آرد

 به لحاظ وحود شرايط خاص اين اتفاق حاصل آيند ، اما متاسفانه در ايران  حساب مي  اصلي اصالحات به
  .نشده است 

هما زرافشان نيز در اين ديدار ضمن تشريح آخرين وضعيت پرونده همسرش ، با انتقاد از نحوه رسيدگي 
وضعيت پرونده زرافشان مشخص نيست، با توجه به اين مطلب آه همسرم : به اين پرونده ، تاآيد آرد 

?? ماه   بهمن??  را گذرانده است ، مي توانست از شرايط عفو در سوم از محكوميت خود  مدت يك
هاي اقدام عليه امنيت ملي   استفاده آند ، اما مسئوالن پرونده بيان آردند آه اين عفو شامل پرونده

  . شود و اين در حالي است آه هيچ يك از موارد اتهامي همسر من چنين ماهيتي ندارد   نمي
تري جهت رسيدگي به مسائل حقوق بشر در ايران صورت   رسد بايد اقدام جدي  به نظر مي: وي افزود 

  . گيرد 
هما زرافشان وصعيت روحي همسرش را خوب ارزيابي آرد و خبر از انجام آارهاي مطالعاتي در دوران 

  .بازداشت توسط وي داد
  

  .آند سيدگي ميماه به اتهامات سعيد مدني ر  فروردين18شنبه   دادگاه انقالب، سه26ي  شعبه
: گفت) ايسنا(محمد شريف، وآيل مدافع سعيد مدني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي براي وي   موجب تشكيل پرونده73در سال “ ايران فردا”ي  هاي نشريه اي در يكي از شماره درج مقاله
 26ي  ي محاآمه در شعبه اولين جلسه فروردين ماه 18ايم روز  اي آه دريافت آرده شد آه بنا به احضاريه

  . دادگاه انقالب برگزار خواهد شد
  .شريف اتهام موآلش را اقدام عليه امنيت ملي عنوان آرد

 
  .ها و وآالي برخي از فعاالن سياسي زنداني آخرين وضعيت اين افراد را تشريح آردند خانواده

قـرار بـود   : گفـت ) ايـسنا (انشجويان ايران مريم عبدي، دختر عباس عبدي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري د    
اول (وي از يك مرخصي چند روزه در ايـام نـوروز اسـتفاده آنـد امـا متاسـفانه در همـان روز اول مرخـصي                           

  .  ساعت مجددا به زندان بازگشت24ي  به فاصله) فروردين ماه
  . شود، ندارد چنين مرخصي هيچ فرقي با مالقاتي آه در زندان انجام مي: وي گفت

رغـم   علـي : ي وضعيت همسرش به خبرنگـار ايـسنا گفـت    فريده جمشيدي، همسر هدي صابر نيز درباره    
  .اينكه براي مرخصي وي در ايام تعطيالت نوروز درخواست داده بوديم اما با اين درخواست موافقت نشد

  . با صابر مالقاتي داشتيم)  فروردين8 ( روز شنبه: وي در ادامه افزود
انتظـار داريـم آـه      : ي همسرش ابراز نگراني و گله آـرد و گفـت            ماندن وضعيت پرونده  جمشيدي از معلق    
  . هر چه زودتر مشخص شود) صابر، عليجاني و رحماني(شدگان ملي مذهبي  وضعيت بازداشت

از حـدود يـك مـاه قبـل از          : ي وضعيت وي به ايسنا گفـت        نرگس محمدي، همسر تقي رحماني نيز درباره      
دفتر دادستاني از آنها درخواست آرديم آه تكليف اين افـراد روشـن شـود؛ يـك هفتـه                   نوروز با مراجعه به     

مانده به عيد نيز مجددا به دادستاني مراجعه آرديم و از آنهـا خواسـتيم آـه حـداقل ايـن افـراد بتواننـد از                  
  . اي در تعطيالت نوروز استفاده آنند آه متاسفانه براي آنها هيچ مرخصي در نظر گرفته نشد مرخصي

هاي آقـاجري، صـابر، عليجـاني،         ي سال تحويل به همراه خانواده       روز اول عيد و لحظه    : وي در ادامه گفت   
ي   هاي دانشجويان زنداني در مقابل زندان اوين بوديم و بـدون اينكـه اجـازه                طبرزدي، جمشيدي و خانواده   
  . ا برگزار آرديمج ي هفت سين و مراسم تحويل سال نو را در همان مالقاتي داشته باشيم سفره

شـدگان ملـي    بازداشـت «ي قـضاييه مبنـي بـر اينكـه      ي اظهارنظر سخنگوي قـوه     چنين درباره   محمدي هم 
ي قـضاييه مـدعي شـده     سـخنگوي قـوه  : گفـت » مذهبي در حال گذرانـدن دوران محكوميتـشان هـستند     

آه هنوز  ر حالياست آه اين افراد در حال گذراندن محكوميت قطعي خود بر اساس راي دادگاه هستند د
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راي دادگاه تجديدنظر نه به متهمان و نه به وآال ابالغ نشده است و تا زماني آـه راي دادگـاه تجديـدنظر                       
  .به وآال و متهمان ابالغ نشود، قابليت اجرا نخواهد داشت

 آـه   اند با وآالي خود ديداري داشته باشند در حـالي           اين افراد تا آنون نتوانسته    : وي در ادامه متذآر شد    
اش مالقـات     توانـد بـا وآيـل و خـانواده          اي دوبار مـي     گذراند حداقل هفته    زنداني آه دوران محكوميت را مي     

  .داشته باشد
ي آخـرين وضـعيت مـوآالنش بـه خبرنگـار             محمد شريف، وآيل مدافع عليجاني و ناصر زرافشان نيز درباره         

شان ارائه شده بود آه متاسفانه بـا        درخواستي براي مرخصي نوروزي براي عليجاني و زراف       : ايسنا گفت 
  . ها موافقتي صورت نگرفت هيچ يك از اين درخواست

ي فرزنـدانش از مرخـصي    محمد محمدي پدر اآبر و منـوچهر محمـدي نيـز از اجـازه نـدادن بـراي اسـتفاده        
صي رغم اينكه قول مساعد بـراي مرخـ    علي: نوروزي ابراز گله آرد و در همين باره به خبرنگار ايسنا گفت           

اي داده  اآبر و منوچهر در تعطيالت نوروز داده شده بود اما بـراي پنجمـين سـال متـوالي نيـز چنـين اجـازه              
  . نشد

 نامـه بـه   2500تـاآنون  : وي خواهان رسيدگي مسووالن ذيربط به وضعيت فرزندانش شد و اظهار داشـت    
ها حتي بـه      آيد اين نامه    نظر مي ايم و به      ايم اما تاآنون حتي يك پاسخ نيز دريافت نكرده          مسووالن نوشته 

  .دست آنان نيز نرسيده است
در جايي آه : ي برخورد، آن را به دور از انصاف و عدالت عنوان آرد و اظهار داشت وي با انتقاد از اين نحوه     

  .شود، اين گونه رفتارها شايسته نيست از عدالت سخن گفته مي
بيان ايـن آـه وي درخواسـت مرخـصي نـوروزي داده      چنين زهرا بهنودي، همسر هاشم آقاجري نيز با           هم

اي اعتقـاد بـه    مسووالن زندان با اين درخواست آقاجري موافق بودند اما به نظر، عده  : بوده، اظهار داشت  
  . اند بنابراين آقاجري نيز در ايام عيد به مرخصي نيامد آمدن سياسيون زنداني به مرخصي نداشته

  .ها در خصوص آقاجري انتقاد آرد داني زن وي از رعايت نشدن آيين نامه
همسر يوسفي اشكوري نيز خبر داد آه درخواست آزادي مشروط براي اشكوري با موافقت زندان مواجه 

  .شده است
 اسـفندماه طبـق روال معمـول بـه مرخـصي        24اشـكوري از    : بابـايي بـه خبرنگـار ايـسنا گفـت           محترم گـل  

 از مرخصي نوروزي استفاده آرد آه روز دوشنبه با پايـان      روز نيز  10استعالجي آمد آه در پي آن به مدت         
  .يافتن مدت مرخصي به زندان بازگشت

تـا آنـون زنـدان بـا آزادي مـشروط وي موافقـت آـرده         : ي وضعيت آزادي مشروط اشكوري گفت       وي درباره 
  .است و پرونده براي طي روال اداري به دادگاه رفته است

  .ا درخواست آزادي مشروط اشكوري موافقت شودبابايي اظهار اميدواري آرد آه ب گل
  انتهاي پيام

  
  .نگار به بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب تهران احضار شد عباس آاآاوند، روزنامه

به دنبال انتشار اظهارنظراتي از سوي ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها،  هاي اينترنتي و برخي از جرايد راجع به يكي از روزنامه نويس در سايت عباس آاآاوند، يادداشت

ي  مسووالن اين روزنامه از آاآاوند شكايت آردند آه با طرح اين پرونده در دادسرا، بازپرسي شعبه
  .ششم، رسيدگي به آن را در دستور آار خود قرار داده است
  .آاآاوند بايد طي اين هفته به بازپرسي دادسرا مراجعه آند

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  بيانيه پارلمان اتحاديه اروپا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران
  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15 شنبه -شرق 

 ارتباط  اين اجالس با هدف بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران و درخواست ايران براي برقراري-1
 و همچنين ٢٠٠٣، مارس و جوالي ٢٠٠٢گسترده با اتحاديه اروپا و متعاقب اجالس هاي ژوئن و اآتبر 

  . شوراي عمومي سازمان ملل برگزار مي شود۵٨قطعنامه اجالس 
  
 اين اتحاديه از دور قبلي گفت وگوهاي حقوق بشر ميان ايران و اتحاديه اروپا استقبال آرده و همكاري -٢

ولي دور آخرين گفت وگو ها هنوز انجام نشده و دور قبلي نيز با آاهش .  ايران را تقدير مي آندصادقانه
مجددًا تاآيد مي دارد آه پيشرفت حقوق بشر و رعايت . استقبال از سوي مقامات ايران همراه بود

ضع عقب استانداردهاي آن مورد توجه جدي اتحاديه اروپا است و اين اتحاديه مجاز نيست از اين مو
عدم همكاري ايران با اين اتحاديه به معناي عقب نشيني از مواضعي است آه قبًال بر روي . نشيني آند

  .آن توافق حاصل شده بود
  
متاسفانه اين پارلمان شاهد .  اين اتحاديه از ايران مي خواهد به نقش قانون در جامعه اهميت دهد-٣

بيشتر اين موارد به مواردي چون . شر رخ داده استبوده آه در اين اواخر موارد جدي نقض حقوق ب
آزادي بيان و عقايد باز مي گردد آه به شدت زير سايه انتخابات بحث برانگيز مجلس هفتم است آه به 

  .زودي و در چند ماه آينده آار خود را قرار است آغاز آند
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. الن سياسي هنوز ادامه داردضمن اينكه تعطيلي روزنامه ها، بازداشت فعاالن دانشجويي و احضار فعا

حتي هيأتي آه براي بررسي بازداشت موقت به ايران آمده بود، اشاره آرد آه نقض جدي حقوق 
اين اتحاديه تاآيد مي آند آه ايران بايد به سرعت اين موارد را مرتفع . متهمان به آرات ديده شده است

  . آند و به وضع آزادي بيان به شدت توجه آندآرده و به عنوان نخستين قدم تمام فعاالن سياسي را آزاد
  
 اين اتحاديه به انجام مجازات اعدام در ايران اعتراض دارد و متاسفانه به رغم چندين بار آه از سوي -۴

  .اين اتحاديه اعتراض شده، هنوز اين روند ادامه دارد
  

ستاندارد هاي بين المللي اين اتحاديه از ايران مي خواهد استانداردهاي خود را در اين خصوص با ا
تطبيق داده و از رياست قوه قضائيه مي خواهد طبق يك برنامه تحقيق، به جايگزين آردن مجازات ها 

ضمن اينكه رويه دادرسي هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد و بسياري از وقايع غيرقابل تعقيب . بپردازند
سي قرار نگرفته و با اينكه نمايندگان مجلس در اين پرونده زهرا آاظمي هنوز مورد برر. و تحقيق است

  .قضيه بسيار فعاليت آردند، هنوز اين قضيه حل نشده است
  

 قانون اساسي در مجلس تنظيم شده، توسط شوراي ٣٨ضمن اينكه قانون منع شكنجه آه طبق اصل 
 مجلس رسيد آه حتي آنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل به تصويب. نگهبان مورد تاييد قرار نگرفت

اين اتحاديه تاآيد مي آند آه اين قوانين مورد تصويب قرار گيرند و . باز توسط شوراي نگهبان تاييد نشد
اگر شوراي نگهبان به اين امر اهتمام نورزيد، مجمع تشخيص مصلحت به تاييد اين اليحه و آنوانسيون 

  .اقدام آند
  
حقوقي خود را افزايش دهند، _ اصالحات در نظام اداري  اتحاديه اروپا از ايران مي خواهد تا سرعت -۵

به ايران و از سوي ) ارديبهشت(ضمن اينكه با هيأت داوري در خصوص بازداشت موقت آه در ماه ژوئن 
اين اتحاديه و از سوي سازمان ملل متحد . سازمان ملل متحد به ايران اعزام خواهند شد، همكاري آنند

اين اتحاديه براي چندمين بار به وضعيت تبعيض آميز قوانين .  همكاري آنندبه ايران اعزام خواهند شد،
زنان چه در قانون و چه در رويه اجرايي اعتراض مي آند و تاسف خود را از عدم تصويب طرح پيوستن به 

ضمن اينكه حقوق . آنوانسيون رفع تبعيض زنان آه مجلس آن را به تصويب رسانده بود، اعالم مي دارد
اين اتحاديه توصيه مي آند ايران به رفع تمامي .  هاي مذهبي در حال حاضر رعايت نمي شوداقليت

  .اشكال تبعيض اهتمام ورزد
  
 اين اتحاديه از همكاري ايران با هيأت آزادي بيان آميسارياي حقوق بشر سازمان ملل متحد خشنود -۶

 به تبع آن متضمن همين ارتباط با است چرا آه هرگونه پيشرفت با آميسارياي حقوق بشر سازمان ملل
گزارش ارسالي از سوي گزارشگر ويژه آزاد بيان و همكاري ايران با گزارشگر ويژه . اتحاديه اروپا است

آزادي بيان جاي اميدواري است و بهتر است همين همكاري با هيأتي ديگر آه به زودي رهسپار ايران 
 مجلس در راه گسترش آزادي ٩٠عهدات آميسيون اصل اين اتحاديه همچنين از ت. مي شود، صورت گيرد

هاي سياسي و فردي تقدير آرده و فعاليت هاي برنده جايزه صلح نوبل، شيرين عبادي را نيز مي 
  .ستايد

  
 ۶٠ شوراي عمومي سازمان ملل متحد و قطعنامه ۵٨ اتحاديه از ايران مي خواهد تا به قطعنامه -٧

ديگر آشورها توصيه مي آند در ارتباط به ايران بر رعايت اصول و آميسيون حقوق بشر عمل آرده و به 
  .استانداردهاي حقوق بشر تاآيد آنند و بر قانونگرايي در حيطه قوانين بين المللي اقدام آنند

  
 هرگونه پيشرفت روابط اتحاديه اروپا در آينده با ايران به وضعيت حقوق بشر مرتبط است ضمن اينكه -٨

 .عيت فعاليت هاي هسته اي ايران، پيشرفتي صورت نخواهد گرفتتا نهايي شدن وض

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

     در ايران  شده  غني  مجدد اورانيوم آشف
  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15 شنبه -اعتماد 
 را از   جديدي د پاهاي، ر  اتمي  انرژي  المللي  بين  آژانس  آه  است  داده رويتر گزارش:  الملل  بين گروه

   از دو تاسيسات  متفاوت  سايت اين.   است  آرده  آشف  جديد ايراني  تاسيسات  در يك  تسليحاتي اورانيوم
   اثبات  هنوز براي اند آه  داده ها گزارش  ديپلمات  بود، ليكن  پيدا شده  آژانس  قبال توسط  آه  است ديگري
  .  زود است  اتمي  تسليحات  ساخت  جهت ان بر قصد اير  امريكا مبني ادعاي
  ، به  غير از نطنز و آاليه  ديگري  در اماآن يي  هسته بازرسان«:   است  رويتر گفته  به  حزبي  ديپلمات يك

  ».اند  يافته  دست  شده  غني اورانيوم
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  منابع.   است  نكرده يي اشاره   آن  پيدا شدن  دقيق  مورد يا مكان  در اين  بيشتري  جزييات  به  ديپلمات اين
 را   شده  غني  از اورانيوم  آثار ديگري  آژانس  اين  تاييد آردند آه  اتمي  انرژي  المللي  بين  آژانس  به نزديك

  . آردند  بيشتر خودداري  از توضيح ، ولي  است پيدا آرده
 وجود   از خارج  وارد شده  تجهيزات  بر روي  در نطنز و آاليه  پيدا شده  اورانيوم  بود آه  پيشتر گفته تهران
  . راستا تفسير شود تواند در اين  و آثار جديد نيز مي  است داشته

   به  مربوط  آثار جديد اورانيوم  آه  انتظار داشت توان مي«:   است  راستا گفته  ديگر در اين  ديپلمات يك
 جديد   آشفيات ها گفتند آه  از ديپلمات  برخي  ولي».  است  وارد شده  از خارج  باشد آه  مشابهي قطعات
   فاش  خود را بطور آامل  پنهاني يي  هسته هاي  فعاليت  تمام  آيا ايران آند آه  مي  را مطرح  سوال اين

  ؟  يا نه  است ساخته
  

     ايران  عليه رب غ يي  هسته  فشارهاي  به  تهران  واآنش  در ايران  شده  غني  اورانيوم  آشف  ادعاي در پي
  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15 شنبه -اعتماد 
 و   آژانس  پاياني  بيانيه  و قرائت82   در سال  حكام  شوراي  نشست  آخرين  از پايان پس:   سياسي گروه
   اعالم  بيانيه  اين  به  در واآنش  ايران  ايجاد شد، مقامات المللي  بين  و آژانس  ايران  بين  آه يي  تازه تنش

   جلوگيري  ايران  به  آژانس  اين يي  هسته ، از ورود بازرسان  آژانس گيري  تصميم  نحوه  به آردند در اعتراض
   آژانس  تسليحاتي  آرد تا بازرسان  موافقت  ايران  گرفته  صورت هاي  بعد با رايزني خواهند آرد، اما آمي

   اين اگرچه.  شد  انجام  جاري  سال  ماه  فروردين  تاخير در هشتم و هفته سفر با د  شوند و اين  تهران راهي
   را وارد مرحله  ايجاد شده چالش»   ولت دي «  آلماني  روزنامه  بود اما ادعاي  ايران  درخواست  به تعويق
   از تعطيالت  با استفاده دارد تا  سعي  ايران  بود آه  ادعا آرده  در خبري  آلماني  روزنامه اين.  آرد يي تازه

   از ورود بازرسان  و قبل  حال در اين.  را آغاز آند  اورانيوم سازي ، غني  الزم  زمان  و با خريدن نوروزي
   تبديل  براي  در اصفهان يي  هسته  از تاسيساتي  آزمايشي برداري  بهره  ايران  شد آه  اعالم تسليحاتي
  .  است  را آغاز آرده اورانيوم

  .  داشت  را در پي  و انگليس ، فرانسه  آلمان  آشور اروپايي  خبر انتقاد سه اين
 روند   اين  به  خود نسبت  شديداللحن  در بيانيه  آشور اروپايي  سه  داد آه  از رويتر گزارش  نقل ايسنا به

  .انتقاد آردند
 آامالص جدا از تعهد   اصفهان يي  هسته تفعالي:  داد  گزارش  از پيروز حسيني  نقل  ديگر رويتر به از سوي

  .  است  اورانيوم سازي  غني  تعليق ما در خصوص
   اين  به  در پاسخ  اتمي  انرژي المللي  بين  در سازمان  ايران  دايم  از نماينده  نقل  به  انگليسي  خبرگزاري اين

   مطلبي  هيچ من:   خواهد آرد يا خير گفت  متوقف را  فعاليت ها اين  اروپايي  ارضاي  براي  آيا ايران  آه سوال
  . ام  نشنيده  ايران  دولت  از سوي  تصميم  اين را در خصوص

   انتقادشان  در خصوص  اروپايي  با آشورهاي  آينده  در روزهاي تهران:  افزود ، حسيني  گزارش  اين براساس
  .وگو خواهد آرد  گفت  ايران  فعاليت از اين
  ما به.   خواهد داشت  اروپا ادامه  و با اتحاديه  آشور اروپايي  ما با سه همكاري:   اظهار داشت ن همچني وي

  .  پايبنديم تعهداتمان
   اورانيوم  فرايند فراوري تاآيد آرد آه(  ؤة|ؤ )  اتمي  انرژي المللي  بين  از آژانس  نقل  به  ياد شده خبرگزاري
  .  است  آنها شد، نبوده  درآوردن  تعليق  متعهد به ران اي  آه هايي  فعاليت در فهرست

   اورانيوم سازي  غني  فعاليت  تهران  بر اينكه  مبني  غربي هاي  ديپلمات  ادعاهاي  به  با اشاره رويتر همچنين
  ر آژانس د  آشورمان  از نماينده  نقل  به  است  داده  آوچكتر انتقال  پايگاهي  را به  و آن  نكرده را متوقف

  . ناميد  و اساس پايه  را بي  اتهامات  اين  اتمي  انرژي المللي بين
:  آرد  اعالم  ايجاد شده  مسائل  به  در واآنش  گذشته  دوشنبه  غالمرضا آقازاده  آه  است  در حالي اين

  .  است رآورده د  تعليق  حالت  سانتريفوژ را به  دستگاههاي  ساخت  داوطلبانه  ايران  اسالمي جمهوري
   دستگاههاي ، ساخت اش يي  هسته هاي  برنامه  به  نسبت  اعتماد جهاني  جلب  براي ايران:   گفت آقازاده

  .  است  آرده سانتريفوژ را متوقف
   ايران  اتمي  انرژي  سازمان ، رييس ، غالمرضا آقازاده  آسوشيتدپرس  از خبرگزاري  نقل  ايسنا به  گزارش به

   گرفته  صورت  ملي  امنيت  عالي  دستور شوراي  سانتريفوژ بنا به  دستگاههاي  ساخت عليقت:  گفت
  . است
 آرد، اما   متوقف  ميالدي  گذشته  را سال  اورانيوم سازي  غني  برنامه ، ايران  آسوشيتدپرس  گزارش به

  . داد  سانتريفيوژ ادامه  دستگاههاي  ساخت  به همچنان
   با آن  مرتبط  دستگاههاي  و ساخت  اورانيوم سازي  غني  داوطلبانه  ايران  اسالمي جمهوري:   گفت آقازاده
  .  است  درآورده  تعليق  حالت را به

 از   بخشي  عنوان گويد به  مي  ايران  داد آه  گزارش  باره در اين»  سي. بي. بي «  خبري  ديگر شبكه از سوي
   آشور، ساخت  اين يي  هسته  برنامه  به  نسبت  جهاني تماد جامعه اع  باال بردن  به تدابير مربوط

  .  است  آرده  را متوقف  اورانيوم سازي  در غني  مورد استفاده سانتريفوژهاي
 تنها   اورانيوم سازي  در غني  مورد استفاده  سانتريفوژهاي  ساخت  توقف  اعالم افزود آه»  سي. بي. بي«
   را از سرگرفته  اورانيوم  فراوري  تاسيسات  آار بر روي  گفت  ايران گيرد آه  مي رت صو  از آن  روز پس يك

   است  امر ممكن  اين  افزود آه  ناشناس  از خبرنگاران  نقل  به  خبري  شبكه  ايسنا، اين  گزارش به.  است
  . آند  مختل  ايران يي  هسته  برنامه  به  را نسبت  جهاني اعتماد جامعه
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   آارفراوري  بود آه  داده  اطالع  آژانس  اين  به  فوريه  در ماه  ايران  است  گفته  اتمي  انرژي المللي  بين نسآژا
  .گيرد  را از سر مي اورانيوم
   سعدآباد محكوم  از پيمان  آنها تخلف  را بخاطر آنچه  ايران  اآنون  متحد با ايران  آشور اروپايي  سه اگرچه
 با  يي  هسته  همكاري  ادامه  براي  آشورش  از تصميم  روسيه  رسمي  سخنگوي  حال ر عينآنند اما د مي
  .دهد  خبر مي ايران

   با ايران اش يي  هسته  همكاري  تا به  درصدد است  آشورش  آرد آه  اعالم  روسيه  رسمي سخنگوي
  . دهد ادامه

 در   روسيه  رسمي  الكساندر ياآووينكو، سخنگوي  نوشت  بحرين  چاپ  االيام  از روزنامه  نقل ايسنا به
   ساخت  طرح  آردن  بر سر متوقف  سخن  در مسكو برگزار شد تاآيد آرد آه  آه  مطبوعاتي آنفرانس
  .  نيست  بوشهر در ايران نيروگاه
 مسكو   آه آشورها افزود  بين  همكاري  براي  جهاني  جامعه هاي  وجود قيد و شرط  عدم  به  با اشاره وي
  . خواهد داد  ادامه  با ايران اش يي آميز هسته  مسالمت هاي  همكاري به
  

     است  پنهانكاري  ايران  اتهام
  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15 شنبه -اعتماد 
   خود را براي هاي  تالش  امريكا آخرين ، دولتمردان  رسيده هاي  گزارش  آخرين طبق:  الملل  بين گروه
. اند  متمرآز آرده  تهران  به  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  رييس  از سفر محمدالبرادعي وگيريجل

 و   جديد تهران آند، قصد دارد در مورد اختالفات  سفر مي  ايران  به  هفته  اين شنبه  سه  آه محمدالبرادعي
 از   امريكا در ممانعت  پيروزي  در صورت  آه معتقدند  آارشناسان ليكن.  آند  و بحث  ميانجيگري  اتمي آژانس

   به  امريكايي  مقام يك.  خواهد بود  و خطرناك طرفه  يك  آژانس  ژوئن  ماه ، گزارش  ايران  به سفر وي
   مطلب  بگيرد و اين  را جدي  البرادعي  قصد ندارد ميانجيگري  واشنگتن  آه  است  گفته  فرانسه خبرگزاري

   و ساير دولتمردان  امريكايي هاي مقام.   است  از امريكا نيز ابراز داشته  البرادعي  گذشته هرا در ديدار ما
 خواهد   وقت وگو تنها اتالف  و گفت دهد، بحث  مي  خود ادامه  آاري  پنهان  به  آه  مادامي  ايران معتقدند آه

   ماه  و توافق  اآتبر گذشته هاي  توافق  از زمان  ايران گويند آه  مي منتقدان.  نخواهد برد  جايي  به بود و ره
   مدارك  اتمي  آژانس  و بازرسان  است  نياورده  عمل  به  اعتماد جهاني  جلب  براي ، آار چنداني فوريه

  توانند در توليد تسليحات  مي  نحوي  به اند آه  پيدا آرده  ايران  گذشته هاي  را در مورد آزمايش جديدي
  .آار روند به  يي هسته
   عليه ، مدارك  هر روز بيشتر از روز پيش اند آه  خود گفته  نوبه  نيز به  اتمي  آژانس ها و آارشناسان ديپلمات
   سال  در يك اند آه  آشور ديگر اظهار داشته  از امريكا و يك  اطالعاتي  منبع يك. شود  مي آوري  جمع ايران

  يك.   است  داده  انتقال  ديگري  آوچكتر و مخفي  اماآن  را به  اورانيوم زيسا  غني هاي  برنامه ، ايران گذشته
   شخصي  از تجهيزات  استفاده  جاي  آنها به  آه  است  آرده  نيز اظهار گاليه  اتمي  ديگر آژانس بازرس
 آنها   آزادانه ترسي دس  اوقات  برخي  تهران  آنند و دولت  استفاده  ايران اند از تجهيزات ، مجبور شده خويش

  .  است را محدود آرده
   اصفهان  در تاسيسات  اورانيوم  فراوري  از سرگيري  به  ايران ، تصميم  اتمي  انرژي المللي  بين از نظر آژانس
 آشور سابقا   حاضر سه در حال.   است تر آرده  را عميق  جهاني  و ساير مجامع  آژانس  اين نيز بدگماني
. رود  نمي  پيش  بخوبي  آارها در مورد ايران  معتقدند آه  و انگليس ، فرانسه  آلمان  يعني نطرفدار ايرا
   و گربه  موش  بازي  آه  از آنها اظهار داشت  دارد و يكي آاري  پنهان  به  تمايل  ايران ها معتقدند آه ديپلمات
  . امريكا منجر خواهد شد  منفي  ديدگاه  تقويت  تنها به ايران
   ايران  گذشته  نشود، سوابق  فاش  ايران  پنهاني هاي  اگر برنامه  حتي  آه  ديگر نيز گفت  ديپلمات يك
   تحريم  را براي ، راه  ديدگاه  شود و اين  فرض يي  هسته  تسليحات  گسترش  منع  از پيمان تواند در تخلف مي
  .  هموار خواهد ساخت  امنيت  در شوراي ايران
 خواهد   ايران  به  پيامي  چه  ايران  به اش  آينده  در سفر هفته  اينكه  به  در پاسخ ، محمدالبرادعي ل حا در اين
  مان  دهند تا ما آارهاي  را نشان هايشان  برنامه  حد شفافيت  بيشترين  آه گويم  آنها مي به:  ، گفت داشت
آميز هستند، چرا   مسالمت هايي  برنامه  ايران يي هسته  هاي  برنامه  آه  آنيم  و اعالم  برسانيم  اتمام را به
  وي.  آشاند  جنگ  سوي  آشور را به  اين  بود آه  مسائلي  از جمله  عراق هاي  در برنامه  شفافيت  عدم آه

  ه چرا آ  آنم  تشويق  با آژانس  همكاري  آشور را به  اين هاي ، مقام  ايران  در سفر به قصد دارم:  داد ادامه
 در  ساز خواهد بود و معتقدم  بسيار سرنوشت  آه دهيم  مي  شورا ارايه  را به ، ما گزارشي  آينده ژوئن

وگو  گفت:  ادعا آرد وي.   نخواهد داشت  دنبال  به  هم  خوبي  نشود، نتايج  ارايه  مثبتي  گزارش  آه صورتي
   آارها به همه:  افزود وي.   است  ضروري و آشور امري د  بين  مربوط  مسائل  همه  و امريكا درباره  ايران بين
   آامل  صورت  به  با آژانس  ايران  همكاري2003 تا اآتبر 2002   سال ، اما از فوريه رفت  مي  پيش  ايران نفع
 . وجود آمد  به  دوران  در اين اعتمادي  از بي  و جوي نبوده

  
  يي ايران در سال جاري ي هسته هاي مربوط به برنامه ي اخبار و گزارش مجموعه

  2004   آوريل 2 -1383  فروردين14 جمعه -ايسنا 
ي  پس از موافقت آشورمان با ازسرگيري سفر بازرسان آژانس به ايران آه در پي نشست گذشته

اين بازرسان به آشورمان وارد ي گذشته  شوراي حكام در ماه گذشته به تعليق درآمده بود، شنبه
برداري آزمايشي از تاسيساتي در اصفهان براي تبديل  شدند، در اين ميان اعالم اين آه ايران بهره
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اورانيوم را آغاز آرده است، انتقاد سه آشور اروپايي را در پي داشت و ادعاهايي را عليه آشورمان ابراز 
ي گذشته است آه خبرگزاري دانشجويان ايران  و هفتهي اخبار د آيد مجموعه آنچه در پي مي. آردند

  .آند براي تسهيل دسترسي مشترآان ارايه مي) ايسنا(
  
) ١٤/١/١٣٨٣(  

  :پيروز حسيني*** 
  سازي اورانيوم است يي اصفهان آامال جدا از تعهد ما در خصوص تعليق غني  هسته فعاليت

  
اي شديدالحن اعالم  ، فرانسه و انگليس در بيانيهخبرگزاري رويتر با ذآر اينكه سه آشور اروپايي آلمان

هاي مربوط به اورانيوم را در  آردند آه اعالم اين مطلب از سوي ايران مبني بر اينكه تهران فعاليت
تر خواهد آرد به نقل  المللي را براي ايران سخت نزديكي اصفهان آغاز آرده، و به دست آوردن اعتماد بين

سازي  اي آامال جدا از تعهد ما در خصوص تعليق غني  مساله اين فعاليت: اداز پيروز حسيني گزارش د
  .اورانيوم است

، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از پيروز حسيني، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي ارضاي المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين سوال آه آيا ايران بر نماينده دائم ايران در سازمان بين

من هيچ مطلبي را درخصوص اين تصميم از : ها اين فعاليت را متوقف خواهد آرد يا خير گفت اروپايي
  .ام سوي دولت ايران نشنيده

تهران در روزهاي آينده با آشورهاي اروپايي در خصوص : بر اساس اين گزارش، حسيني افزود
  .وگو خواهد آرد  ايران گفت انتقادشان از اين فعاليت

. ي اروپا ادامه خواهد داشت همكاري ما با سه آشور اروپايي و با اتحاديه: ي هم چنين اظهار داشتو
  .ما به تعهداتمان پايبنديم

تاآيد آرد آه فرآيند فرآوري اورانيوم ) IAEA(المللي انرژي اتمي  خبرگزاري ياد شده به نقل از آژانس بين
  .ها شد، نبوده است يق درآوردن آنهايي آه ايران متعهد به تعل در فهرست فعاليت

 غني سازي  هاي غربي مبني بر اينكه تهران فعاليت رويتر هم چنين با اشاره به ادعاهاي ديپلمات
ي آشورمان در  اورانيوم را متوقف نكرده و آن را به پايگاهي آوچكتر انتقال داده است به نقل از نماينده

  . را بي پايه و اساس ناميدالمللي انرژي اتمي اين اتهامات آژانس بين
  انتهاي پيام

  
) ١٣/١/١٣٨٣(  

  يي ايران هاي انرژي هسته مواضع جديد آلمان، فرانسه و انگليس درباره فعاليت*** 
  

ي آلمان، فرانسه و انگليس چهارشنبه گذشته  منابع خبري از برلين گزارش آردند، وزراي امور خارجه
  .يد اورانيوم در اصفهان را مورد انتقاد قرار دادند ايران براي ساخت يك آارخانه تول تصميم

ي  ي نيويورك تايمز، وزارت امور خارجه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اظهارات اعالم شده از سوي ايران برخالف اعالم آمادگي : اي در اين خصوص ادعا آرد آلمان طي بيانيه

هاي مربوط به غني سازي اورانيوم است و اطمينان جوامع  ليق در آوردن فعاليتاين آشور براي به تع
  .هاي اين آشور آاهش خواهد داد المللي را از فعاليت بين

هاي انگليس و  ي مشابهي از سوي دولت چنين اعالم آرد آه بيانيه ي آلمان هم وزارت امور خارجه
  .است فرانسه در اين خصوص صادر شده 

المللي انرژي اتمي ادعا آرد آه   خبرگزاري رويتر به نقل از يك مقام ناشناس در آژانس بيندر همين حال
تهران فعاليت غني سازي اورانيوم خود را متوقف نكرده، بلكه آنها را از نيروگاه نطنز به مكان آوچكتري 

  .آه هنوز معين نيست انتقال داده است
ان در حال حاضر با نظارت آامل بازرسان آژانس يي اير هاي هسته اين در حالي است آه فعاليت

  .شود المللي انرژي اتمي انجام مي بين
  انتهاي پيام 

  
) ١٢/١/١٣٨٣(  

  آيد شنبه هفته آينده به ايران مي محمد البرادعي سه*** 
  :المللي انرژي اتمي سخنگوي آژانس بين

  هاست  هدف از اين سفر تبادل نظر درباره مسايل مربوط به بازرسي
  

شنبه هفته آتي به ايران سفر آند تا در  قرار است محمد البرادعي سه: خبرگزاري فرانسه اعالم آرد
وگوهاي خود با مقامات ايراني بر لزوم همكاري آامل و هر چه بيشتر اين آشور با بازرسان آژانس  گفت
  .المللي انرژي اتمي تاآيد آند بين

 آه ٢٠٠٣ از فوريه سال : ين در گزارش خود آورده استبه گزارش ايسنا، اين خبرگزاري فرانسوي همچن
المللي انرژي اتمي در پي اتهامات آمريكا به ايران مبني بر اين آه ايران برنامه مخفيانه توليد  آژانس بين
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يي ايران آغاز آرده  هاي خود را از تاسيسات هسته يي را دارد، بازرسي هاي هسته و گسترش سالح
  . المللي انرژي اتمي به ايران خواهد بود مد البرادعي، رييس آژانس بيناست اين سومين سفر مح

هاي  در چارچوب معاهده منع تكثير سالح: مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس در خصوص اين سفر گفت
باشد آه در  يي هدف ديدار البرادعي از ايران تبادل نظر درباره مسايل و موضوعات مهمي مي هسته

  . باشند ها از تاسيسات ايران مطرح مي  بازرسي مهرابطه با موافقتنا
در راستاي تقاضاي شوراي حكام آژانس اتمي براي تهيه گزارشي جامع و آامل از فعاليت : وي افزود
يي ايران جهت ارايه به نشست ماه ژوئن اين شورا، دآتر البرادعي قصد دارد شخصا به ايران  هسته

 آه شفاف عمل آردن و همكاري آامل آنها چه قدر اهميت دارد و اين ها تاآيد آند سفر آند تا به ايراني
  .اي آنها وجود دارد را برطرف آند تواند ابهامات و سواالتي آه درباره فعاليت هسته امر چگونه مي

  انتهاي پيام 
  
) ١٠/١/١٣٨٣(  

  : آقازاده*** 
  حالت تعليق درآورده است هاي سانتريفيوژ را به  جمهوري اسالمي ايران داوطلبانه ساخت دستگاه

  
هاي  رضا آقازاده دوشنبه گذشته اعالم آرد، ايران براي جلب اعتماد جهاني نسبت به برنامه غالم

  .هاي سانتريفيوژ را متوقف آرده است اش، ساخت دستگاه يي هسته
ي ايران رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتم به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، غالم

  .هاي سانتريفيوژ بنا به دستور شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است گفت تعليق ساخت دستگاه
سازي اورانيوم را سال گذشته ميالدي متوقف آرد، اما  ي غني به گزارش آسوشيتدپرس، ايران برنامه

  .هاي سانتريفيوژ ادامه داد همچنان به ساخت دستگاه
هاي مرتبط با آن را  سازي اورانيوم و ساخت دستگاه مي ايران داوطلبانه غنيجمهوري اسال: آقازاده گفت

  .به حالت تعليق درآورده است
گويد به عنوان بخشي از  سي در اين باره نوشت آه ايران مي.بي.ي خبري بي از سوي ديگر شبكه

ر، ساخت يي اين آشو تدابير مربوط به باال بردن اعتماد جامعه جهاني نسبت به برنامه هسته
  . سازي اورانيوم را متوقف آرده است سانتريفوژهاي مورد استفاده در غني

سي افزود آه اعالم توقف ساخت سانتريفوژهاي مورد استفاده در غني سازي اورانيوم تنها يك .بي.بي
 .گيرد آه ايران گفت آار بر روي تاسيسات فراوري اورانيوم را از سرگرفته است روز پس از آن صورت مي

ي خبري به نقل از خبرنگاران ناشناس افزود آه اين امر ممكن است اعتماد  به گزارش ايسنا، اين شبكه
  . يي ايران مختل آند جامعه جهاني را نسبت به برنامه هسته

آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است ايران در ماه فوريه به اين آژانس اطالع داده بود آه آار بر 
  . م را از سر مي گيردفرآوري اورانيو
  انتهاي پيام

  
) ٩/١/١٣٨٣ (  

  :نيوزالين ايست ميدل*** 
  آند  مديرآل سازمان انرژي اتمي روسيه اواسط ماه مي به ايران سفر مي

  
اند در خصوص زمان تكميل  ايران و روسيه نتوانسته: نيوزالين مدعي شد ايست پايگاه اينترنتي ميدل

  .ق برسنديي بوشهر به تواف نيروگاه هسته
مقامات روس گفتند آه هنوز زمان : ي اين گزارش نوشت به گزارش ايسنا، اين پايگاه اينترنتي در ادامه
ي  يي و پرداخت مجدد هزينه ي تحويل سوخت هسته الزم است آه مسكو و تهران در خصوص برنامه

  .راآتور بوشهر به توافق برسند
ي روسي به  يي بلندپايه است سفر هيات هستهبر اساس اين گزارش، اين عدم توافق باعث شده 

  .ايران صورت نگيرد
پيش از اين الكساندر روميانتسف، مديرآل سازمان انرژي اتمي روسيه دو بار سفرش به ايران را به 

  .تعويق انداخته بود
بر اساس اظهارات نيكوالي شينگارف، سخنگوي سازمان انرژي اتمي روسيه، روميانتسف در حال حاضر 

 دارد اواسط ماه مي به ايران سفر آند و در جريان اين سفر دو طرف تالش خواهند آرد در خصوص قصد
  .شده در نيروگاه بوشهر به توافق برسند يي مصرف بازگرداني سوخت هسته

  انتهاي پيام 
  
) ٩/١/١٣٨٣ (  

  :سخنگوي آژانس انرژي اتمي*** 
  از آرده استبرداري از تاسيسات تبديل اورانيوم را آغ ايران بهره

  هيچ موضوع جنجالي در خصوص افتتاح نيروگاه اصفهان وجود ندارد
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برداري از تاسيساتي آه براي تبديل  ايران بهره: المللي انرژي اتمي اعالم آرد سخنگوي آژانس بين
  .شود را آغاز آرده است اورانيوم استفاده مي

مللي انرژي اتمي اعالم آرده است آه هيچ ال به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويتر، آژانس بين
  .موضوع جنجالي در خصوص افتتاح اين نيروگاه در اصفهان وجود ندارد

ما در ماه فوريه مطلع شديم آه : المللي انرژي اتمي اظهار داشت مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين
  .آنها قصد دارند تبديل اورانيوم را در ماه مارس در اصفهان آغاز آنند

اند و اين سايت را طي روزهاي آتي مورد بازرسي قرار  وي افزود آه بازرسان آژانس به ايران وارد شده
  .خواهند داد

ايران به ما اعالم آرده است . شوند هاي تبديلي به موضوع تعليق مربوط نمي فعاليت: فلمينگ تاآيد آرد
  .شود ي يك آزمايش اجرا مي ها برپايه آه اين فعاليت

ما قصد داريم از سايت اصفهان طي روزهاي آينده : المللي انرژي اتمي گفت وي آژانس بيناين سخنگ
  .اند بازرسان به ايران وارد شده و در حال حاضر آارشان را آغاز آرده. بازديد آنيم
  انتهاي پيام 

  
) ٨/١/١٣٨٣(  

  المللي انرژي اتمي راهي تهران شدند  بازرسان تسليحاتي آژانس بين*** 
  

  . ي گذشته راهي تهران شدند المللي انرژي اتمي صبح شنبه ان تسليحاتي آژانس بينبازرس
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين در حالي است آه قرار بود اين ديدار دو هفته پيش 

  .شود انجام گيرد، اما به دليل درخواست مقامات ايراني با دو هفته تاخير انجام مي
   انتهاي پيام

  
) ٦/١/١٣٨٣ (  

  يي با ايران خبر داد  سخنگوي رسمي روسيه از تصميم آشورش براي ادامه همكاري هسته*** 
  

اش با ايران  يي سخنگوي رسمي روسيه اعالم آرد آه آشورش درصدد است تا به همكاري هسته
  . ادامه دهد

 الكساندر ياآو - چاپ بحرين -ام ي االي ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
وينكو، سخنگوي رسمي روسيه در آنفرانس مطبوعاتي آه در مسكو برگزار شد تاآيد آرد آه سخن بر 

  . سر متوقف آردن طرح ساخت نيروگاه بوشهر در ايران نيست
 هاي جامعه جهاني براي همكاري بين آشورها افزود آه مسكو وي با اشاره به عدم وجود قيد و شرط

  . اش با ايران ادامه خواهد داد يي آميز هسته هاي مسالمت به همكاري
  انتهاي پيام 

  
) ٦/١/١٣٨٣(  

  : وگو با االهرام محمد البرادعي در گفت*** 
  است  آميز بوده  يي ايران مسالمت هاي هسته آنم آه تمام فعاليت تاآيد مي

  
اشت آه هدف اصلي ما دستيابي به همه ابعاد ي االهرام اظهار د وگو با روزنامه محمد البرادعي در گفت

  . اند  سال گذشته مخفي بوده١٥ يي ايران است آه در طول  هاي هسته مربوط به برنامه
ي مصري به نقل از محمد البرادعي، رييس  ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

يي ايران براي آژانس  هاي هسته  است آه برنامهمهم اين: المللي انرژي اتمي، اعالم آرد آژانس بين
 است؛  آميز بوده يي ايران مسالمت هاي هسته آنم آه تمام فعاليت علني نبوده است اما من تاآيد مي

 ماه همكاري آاملي با آژانس نداشته است، ولي بعد از اتخاذ ٩ اما متاسفانه ايران به مدت 
  . ته اين همكاري به حالت اوليه بازگشته استهاي استراتژيك در اآتبر گذش گيري تصميم

هاي  آميز بودن برنامه چنان بر مسالمت اگر آژانس بتواند هم: المللي انرژي اتمي افزود رييس آژانس بين
  . سازي روابط تهران با اروپا باشد تواند دري براي عادي يي ايران تاآيد داشته باشد اين امر مي هسته

هاي مثبت و  چنان به همكاري اميدوارم اين آشور هم: تش از ايران گفتالبرادعي درباره انتظارا
  . هايش ادامه دهد سازي برنامه شفاف

مقامات آمريكايي بر اين باور : وي درباره سفرش به واشنگتن و ديدار با مقامات آمريكايي اظهار داشت
، اما دوست دارم اشاره يي ايران، به بخش نظامي مرتبط است هاي هسته هستند آه بخشي از برنامه

يي در بخش نظامي ندارد؛  هاي هسته آنم آه ايران در حال حاضر هيچ دليلي براي استفاده از فعاليت
  . توانيم اين مساله را رد يا قبول آنيم اما با اين حال ما نمي
ز ام اگر آشوري مدرآي دال بر استفاده نظامي ايران ا من به آنها گفته: البرادعي اظهار داشت

  . اش دارد ارائه دهد تا ما تحقيقات الزم را به عمل بياوريم يي هاي هسته برنامه
اش به ايران چه پيامي به  آه در سفر هفته آينده المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين رييس آژانس بين

 دهند هايشان را نشان گويم آه بيشترين حد شفافيت برنامه به آنها مي: ها خواهد داشت، گفت ايراني
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هايي  يي ايران، برنامه هاي هسته مان را به اتمام برسانيم و اعالم آنيم آه برنامه تا ما آارهاي
هاي عراق از جمله مسائلي بود آه اين آشور را  آميز هستند؛ چرا آه عدم شفافيت در برنامه مسالمت

ران مقامات اين آشور را قصد دارم در سفر به اي: به گزارش ايسنا، وي ادامه داد. به سوي جنگ آشاند
دهيم آه اين  به همكاري با آژانس تشويق آنم؛ چرا آه ژوئن آينده ما گزارشي را به شورا ارائه مي

ساز خواهد بود و معتقدم در صورتي آه گزارش مثبتي ارائه نشود نتايجي  گزارش بسيار سرنوشت
  . خوبي هم به دنبال نخواهد داشت

  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق دولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 تن 5پرتاب چند بمب دست سازتوسط افرادناشناس به ايستگاه بازرسي منجربه آشته وزخمي شدن 
  شد  
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افراد مسلح ناشناس امروز با پرتاب بمب هاي دست ساز به يك ايستگاه بازرسي پليس عراق، موجب 

  . تن از نيروهاي پليس عراقي شدند5ن بيش از آشته و زخمي شد
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از پايگاه اينترنتي محيط،به دنبال بروز درگيري امروز در شهر 

  .بعقوبه عراق ، اين آشور شاهد آشته و زخمي شدن چند پليس عراقي بود
و آشته شدن تعدادي از سربازان بر اساس اين گزارش ،اخيرا نيز شهر فلوچه عراق شاهد زخمي 

 .آمريكايي بود
  تجمع اعتراض آميزجمعي ازجوانان بيكاربصره منجر به آشته يك عراقي شد  

جوانان بيكار بصره در اعتراض به وضعيت معيشتي خود اقدام به تجمع آردند آه اين امر درنهايت منجربه 
  .آشته شدن يك عراقي شد

، به نقل از پايگاه اينترنتي القنات، به گفته شاهدان عيني ، حسن به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  . ساله بعد از آتش گشودن پليس به سوي تظاهرات آنندگان به قتل رسيد26جاسم 

  .درگيري مذآور در برابر مقر پليس در يكي از خيابان هاي شهر بصره رخ داد
  نيروها درعراق باقي خواهند ماند  عليرغم حمالت اخير به سربازان آمريكايي اين  :آالين پاول

  .وزير امورخارجه ايالت متحده آمريكا برحضور نظاميان آمريكا يي در عراق تاآيد آرد
، آالين پاول وزير امور خارجه "آونا"گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از خبرگزاري دولتي آويت   به

 فلوچه عراق منجر نخواهد شد آه نيروهاي اياالت حمالت اخير بر ضد سربازان آمريكايي در: آمريكا گفت
  .متحده آمريكا ازاين آشور عقب نشيني آنند

نيروهاي : وي ضمن ابراز تاسف از آشته شدن تعدادي از سربازان آمريكايي در فلوجه عراق اعالم آرد
ايط آمريكايي مستقردر عراق در وضعيتي هستند آه امكان باقي ماندن در اين آشور و همچنين شر

  .مبارزه بر عليه تروريسم را دارا مي باشند
  . سرباز به مناطق آردنشين عراق را دارد3600آره جنوبي قصد اعزام

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،بنا به اظهارات وزارت دفاع آره جنوبي در سئول،آره جنوبي و ارتش 
  .نوان محل استقرار انتخاب آنندآمريكايي به توافق رسيدند محلي را بين سليمانيه و اربيل به ع

تصميم اتخاذ شده را هر چه سريعتر به مرحله اجرا در آورند؛ :هر دو طرف به اين نتيجه رسيدند,همچنين
  .ولي زمان انجام آن هنوز اعالم نشده است

به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس،يك سخنگوي وزارت دفاع آره جنوبي از احتمال اعزام نيروهاي اين 
  .ر اواسط ماه ژوئن خبر دادآشور د

 .آره جنوبي پس از آمريكا و انگليس بيشترين نيرو را در عراق دارد, سرباز3600با حضور,گفتني است
اين نيروها ،حمالت   آمريكايي   تن از سربازان9به دنبال انتشار خبر دستگيري عزت ابراهيم و آشته شدن

  . آغاز آرده اندگسترده اي را در مناطق مختلف بغداد پايتخت عراق
 تن از نيروهاي آمريكايي 9بر اساس اين گزارش،پل برمر در پيامي ضمن ابراز تاسف از آشته شدن 
  .مستقر درعراق اعالم آرده بود، اين عمليات ها بدون پاسخ نخواهد ماند

  . تن از نيروهاي آمريكايي شدند9حمالت اخير در فلوچه عراق منجر به آشته شدن 
 

اي در بغداد آار گذاشته شده بود، يك سرباز آمريكايي  در جاده) جمعه( يك بمب آه امروز بر اثر انفجار
  .آشته و يك تن ديگر زخمي شد
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سرباز آمريكا آه امروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين انفجار ساعت شش صبح امروز . د، متعلق به گردان اول زرهي ارتش آمريكا بوددر بغداد آشته ش
  .روي داد
خود را در نزديك در ورودي سالني در شمال آرآوك منفجر آرد آه در ) جمعه(گذار انتحاري امروز  يك بمب

  . اين اقدام خود وي و دو تن ديگر آشته شدند
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين اقدام در ساعت ) ناايس(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . مايلي شمال غرب آرآوك روي داد16 صبح در رياض در 11
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  .اين اقدام در زماني صورت گرفت آه تعدادي از سربازان آمريكايي در اين سالن حضور داشتند
  .  مجازات برساندپل برمر قول داد عامالن قتل چهار غيرنظامي آمريكايي در شهر فلوجه را به

خودروي چهار مقاطعه آار غيرنظامي آمريكايي روز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
پس از آن، توده . ي گذشته، هدف گلوله باران قرار گرفت و سپس به آتش آشيده شد چهارشنبه

  .ا طناب از يك پل آويختندخشمگين مردم اجساد اين چهار نفر را تكه تكه و بقاياي دو نفر از آنها را ب
يك مقام ارشد آمريكايي گفت، نيروهاي ائتالفي به شهر فلوجه باز خواهند گشت و مسووالن قتل آن 

  .چهار نفر را به دام خواهند انداخت
شبيخون به يك آاروان آمريكايي در مجاورت فلوجه به زخمي ) پنجشنبه(از سوي ديگر در روز گذشته 

  .رسيد ي منجر شد، اما شهر آرام به نظر ميشدن چند نيروي آمريكاي
  .هم چنين در شهر مجاور رمادي، انفجار بمب در يك خودرو در يك بازار شش عراقي را آشت

هايي آه  ي تجاري براي شرآت سي برگزاري يك نمايشگاه عمده.بي.در همين حال به گزارش بي
نده در بغداد افتتاح شود، يك روز پس از درحال بازسازي عراق هستند و قرار بود، روز دوشنبه هفته آي

اين نمايشگاه با آمك آمريكا ترتيب داده شده . حادثه فلوجه براي مدتي نامعين به تاخير افتاده است
  .بود

از سوي ديگر در فلوجه، درحالي آه چند اثر سوختگي در سطح خيابان اصلي شهر، تنها يادآور حمالت 
  .اي روزمره خود را پي گرفتندروز قبل بود، ساآنان شهر فعاليت ه

  .برخي از ساآنان شهر گفتند آه به نيروهاي آمريكايي اجازه نخواهند داد وارد شهر شوند
در انتظارشان “ جهنم”احمد دوليمي، يكي از ساآنان، گفت آه اگر آنها تالش آنند وارد شهر شوند 

  .خواهد بود
ها نفرت  ثابت آرد آه ما چقدر از آمريكاييحمله ديروز : سمير سامي، يك ساآن ديگر اين شهر گفت

  .داريم
  .بقاياي چهار معاقطه آار آمريكايي توسط پليس عراق جمع آوري و تحويل نيروهاي آمريكايي شده است

آه اين چهار نفر را استخدام آرده بود، گفت اسامي آنها را “ مشاوره امنيتي بلك واتر”شرآت خصوصي 
  .شر نخواهد آردهايشان منت به احترام خانواده

به گزارش ايسنا، پل برمر، حاآم آمريكايي عراق در مراسم فارغ التحصيلي شماري از افسران پليس 
در “ ملحمه”ها و آشته شدن پنج سرباز آمريكايي در بمب گذاري در  عراقي در بغداد گفت، اين قتل

  .اند اقداماتي غيرقابل بخشش و نفرت انگيز بوده“ االنبار”استان 
خواند و يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريكا گفت نسبت “ اي هولناك حمله”سفيد نيز آن را آاخ 

  . آند ي دهشتناك، احساس انزجار مي به اين حمله
ژنرال مارك آيميت، آه معاون رئيس عمليات نيروهاي ائتالفي در عراق است، گفت نيروهاي ائتالفي به 

  “.ادواآنش نشان خواهند د”حمله فلوجه 
اين عمليات در زمان و . نيروهاي ما مسببان اين عمل وحشيانه را به دام خواهند انداخت: وي گفت

  .مكاني آه ما اراده مي آنيم انجام خواهد شد و اصولي، دقيق و آوبنده خواهد بود
 از سوي ديگر در جريان تظاهراتي خشونت آميز در شهر بصره طي روز گذشته، واقع در جنوب عراق، يك

  .اند نفر آشته و دو نفر ديگر زخمي شده
شود حدود يكصد نفر با تجمع در مقابل ساختمان انتظامات گمرك شهر بصره نسبت به عدم  گفته مي

  .اند پرداخت حقوقشان و همچنين امتناع اين نيرو از استخدام افراد جديد، اعتراض داشته
شود و تجمع آنندگان اقدام به پرتاب  ه مياين تجمع اعتراضي آه آرام آغاز شده بود به خشونت آشيد

  .آنند سنگ به سوي افراد پليس مي
اخيرا در بصره تظاهرات متعددي صورت گرفته است آه غالب آنها توسط اعضاي سابق و همچنين تازه 

استخدام شده نيروهاي امنيتي عراق آه خواستار پرداخت حقوق بازنشستگي يا دستمزد ماهانه خود 
 .اند ا شدهاند، برپ بوده

  
  فور رييس پليس کوفه ترور شد 

   ٢٠٠۴ برابر با دوم آوريل١٣٨٣ فروردين ١۴: نجف ، ايرنا 
   کيلومترى جنوب بغداد ١۶٠رييس پليس شهر کوفه در" سعيد الجبورى "سرهنگ 

  . دقايقي پيش توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و جان باخت 
  در نجف جمعه شب در گفت وگو با خبرنگار مسوول تشکيالت بدر " حسن نجفي " 

  ايرنا گفت که در اين واقعه يکي از همراهان رييس پليس کوفه نيز به شدت 
  . زخمي شده است 

  را " حيدر اليماني "به گفته وى نيروهاى اسپانيايي منزل يک مظنون به نام 
  . بازرسي و وى را بازداشت کرده اند
  وضاع شهر کوفه ناآرام است و نيروهاى برپايه اين گزارش در حال حاضر ا

  .پليس و سازمان بدر به شدت اوضاع را زير نظر دارند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
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روزنامه هاي الشرق االوسط ، القدس العربي و عناوين امروز جمعه : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر

  . الحيات به اين شرح است
  الشرق االوسط* 
 يک سازمان ناشناس، مسووليت عمليات فلوجه را به عهده گرفت و برمر تهديد کرد که انتقام خون -

  .چهار غير نظامي آمريکايي را خواهدگرفت
  .هستند و اسالم از آنها بيزار استتروريست ها اندک :   امير عبداهللا وليعهد عربستان -
 فشارهاي فرانسه برسوريه در مورد  سالح هاي کشتار جمعي، منابع بلندپايه فرانسوي از حکومت -

سوريه خواستند با درخواست اروپا در وارد کردن بندي مربوط به سالح هاي کشتار جمعي در توافق 
مضاي آن موافقت کند، امضاي اين توافقنامه تا نامه مشارکت اروپايي سوري به عنوان مقدمه اي براي ا

  .چند ماه به تاخير افتاد
  . اردن به دنبال دو خودوري بمب گذاري شده که از سوريه به خاک اين کشور وارد شده، مي گردد-
  . سال براي اصالحات من کافي نيست5:  بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير-
  .ا چين منعقد مي کند عربستان، توافقنامه دوجانبه را فردا ب-

  القدس العربي* 
  . آمريکا تهديد کرد که انتقام خون کشته هاي خود را در فلوجه خواهد گرفت-
   اخبار تاييد نشده در مورد بازداشت عزت ابراهيم الدوري معاون سابق صدام-
  . واشنگتن، کويت را هم پيمان استراتژيک خود اعالم کرد-
  . کشتن آمريکايي ها را هديه اي به ملت فلسطين عنوان کرد گردان هاي شهيد احمد ياسين،-
   توقيف شدن فعاليت حزب الترابي در پي اتهام تشويق به اغتشاش و اعمال خرابکارانه در سودان -
تدابير امنيتي شديد برقرار شد و تالش براي کشف خودروي بمب گذاري شده در امان ادامه :  اردن-

  .دارد
  .ي اوپک خواست از تصميم به کاهش توليد نفت صرف نظر کنند بوش از سران کشورها-
 فعال در زمينه حقوق بشر صادر 14دادگاه نظامي سوريه در شهر حلب احکامي را بر ضد :  سوريه -

  .کرد
  الحيات * 
 نظاميان اشغالگر اسراييلي به صحن مسجد االقصي يورش بردند و حمالت خود را در مناطق -

  .ردندديگرفلسطيني تشديد ک
  . برمر تهديد کرد که عامالن کشتن غير نظاميان آمريکايي در فلوجه را مجازات خواهد کرد-
  .هيچ شرکتي را براي تامين امنيت عرفات دعوت نخواهم کرد:  شارون -
  . واشنگتن از فلسطينيان خواست به طور جدي با تروريسم مقابله کنند-
  . بازارهاي نفتي اقدام خواهد کرد عربستان براي مقابله با هرگونه کمبود در-
 تصاوير اجساد سوخته شده در فلوجه ضربه به مراتب سخت تر از سخنراني هاي جان کري به بوش -

  .وارد کرد
  .تروريست ها اندک هستند و اسالم و مسلمانان از آنها بيزار هستند:  امير عبداهللا -
  .القاعده و حمالت مادريد است، مي باشند اسپانيا به دنبال سرحان فخيت که حلقه ارتباط ميان -
  .سوريه و رئيس جمهور جوان آن نقش برجسته اي در خاورميانه دارند:  بوش -
 . افزايش ميانگين خودکشي در ميان جوانان جنوب هند-

www.iran-archive.com 


	بولتن خبري ايران نبرد(352)-  شنبه 15 فروردين 1383- 3  آوريل  2004
	http://www.iran-nabard.com
	جمعه 14 فروردين 1383- 2  آوريل  2004
	شرق - شنبه 15 فروردين 1383- 3  آوريل  2004
	اعتماد - شنبه 15 فروردين 1383- 3  آوريل  2004
	اعتماد - شنبه 15 فروردين 1383- 3  آوريل  2004
	اعتماد - شنبه 15 فروردين 1383- 3  آوريل  2004
	ايسنا - جمعه 14 فروردين 1383- 2  آوريل  2004
	جمعه 14 فروردين 1383- 2  آوريل  2004
	جمعه 14 فروردين 1383- 2  آوريل  2004
	جمعه 14 فروردين 1383- 2  آوريل  2004

