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

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم دهاي رويدا
  

  اعالم موجوديت فدراسيون بين المللي زنان عليه بنيادگرايي و براي برابري در ژنو
, آانادا, از جمله آمريكا, آشور جهان20نمايندگان سازمانها و اتحاديه هاي مدافع حقوق زنان از 

, ايتاليا, سومالي, سودان, الجزاير, تونس, سوييس, انماركد, نروژ, سوئد, آلمان, فرانسه, انگلستان
فدراسيون بين المللي زنان عليه «بلژيك و استراليا با برگزاري يك آنفرانس در ژنو تاسيس , يونان

به بنيادگرايان اسالمي و , را اعالم آردند و با اتخاذ يك پالتفرم مشترك» بنيادگرايي و براي برابري
  .ه آنان اعالن جنگ نمودندسياستهاي زن ستيزان
خانم اليزابت سيدني چهره برجسته مدافع حقوق زنان و , شرآت آنندگان, در اين آنفرانس يك روزه

رياست اين . رييس شبكه بين الملل زنان ليبرال را به عنوان رييس فدراسيون جديد انتخاب نمودند
  . تخاب مي شوند بر عهده داردفدراسيون را يك آميته اجرايي هفت نفره آه به مدت يك سال ان

  
فابين بونيون رييس آميسيون دولتي برابري زن و مرد در منطقه ژنو ضمن تاآيد بر همبستگي آميسيون 

تحت رياستش با مبارزه زنان عليه بنيادگرايي و اعالم حمايت از تشكيل فدراسيون بين المللي زنان 
ت آه چه به عنوان سياستمدار و نماينده مجلس و من سالها اس: گفت, عليه بنيادگرايي و براي برابري

ما . از مبارزه مردم ايران براي دمكراسي حمايت مي آنم, چه در موضع آنوني ام در آميسيون برابري
ما بطور خاص از . همه به ياد داريم آه دولت ايران دوست ما دآتر آاظم رجوي را در همين شهر ترور آرد

  .ابي به آزادي و برابري حمايت مي آنيممبارزه زنان ايراني براي دستي
من به خوبي با مشكل بنيادگرايي عليه حقوق زنان آشنا : خانم ساليكا ونگر نماينده مجلس ژنو گفت

ما زنان بايد افكار عمومي را نسبت به اين . هستم و بخصوص از مبارزه زنان ايراني حمايت مي آنم
  .مبستگي و همياري همه ما ميسر استتهديد بزرگ آشنا آنيم و اين تنها از طريق ه

خانم آن الند حقوقدان و از فعاالن برجسته حقوق بشر در دانمارك ضمن ارائه گزارشي از سفر اخير خود 
بنيادگرايي مذهبي امروز خطر بزرگي براي حقوق زنان مي باشد و آنچه بطور خاص به : به عراق گفت

زد وضعيت هزار زن مجاهد در اشرف مي باشد آه عنوان يك مسئله مبرم نگراني من را برمي انگي
  .جانشان در خطر است و ما بايد به صورت اضطراري براي نجات جانشان اقدام آنيم

خانم مارگارت اوئن حقوقدان بريتانيايي ضمن تأآيد بر ضرورت تشكيل اين فدراسيون گفت عليرغم وجود 
وضعيت زنان رو به قهقهرا است و حقوقشان آنوانسيونهاي مختلف در حمايت از حقوق زنان متاسفانه 

  .در معرض تهاجم بنيادگرايان قرار دارد
خانم اوديل فاورا رييس سازمان دفاع از آارگران مهاجر در فرانسه خانم اريكا دويبر نماينده سابق مجلس 

, سوئدخانم اوا فاگر رييس گروه البي زنان , و رييس بخش تحقيقات و آموزش در موزه مردم شناسي ژنو
خانم , خانم گرتا تولمن ناشر از آلمان,خانم حبيبه نفيسي رييس سازمان زنان تونسي در فرانسه

خانم مونيك اگوست رييس دانشكده زبان در دانشگاه , عايشه ادريسي رييس سازمان زنان سوداني
نا ونتسانو هنرمند و خانم ن, خانم يوالندا ولتري نماينده سازمان هلسينكي واچ از ايتاليا, آلبرتاي آانادا

خانم آگنس بولسو استاد دانشگاه اسلو از نروژ و خانم آوبي فوخت از , فمينيست سرشناس يوناني
فعاالن سرشناس حقوق بشر در هلند نيز طي سخناني نظرگاههاي خود در مورد ضرورت تشكيل 

داد زيادي از نمايندگان همچنين تع. فدراسيون و مبارزه عليه بنيادگرايي و براي برابري را شرح دادند
بارلمان و شخصيتهاي برجسته سياسي و مدافع حقوق بشر از آشورهاي مختلف با ارسال بيامهايي 

  .حمايت و همبستگي خود را با تشكيل فدراسيون اعالم آردند
امروز تهديد از ناحيه «ضمن تأآيد بر اين آه » بيانيه اهداف«شرآت آنندگان در آنفرانس با تصويب يك 

يادگرايان در آشورهاي مختلف عليه حقوق و آزاديهاي زنان آيفا افزايش پيدا آرده و در برخي آشورها بن
ما عميقا بر اين باوريم آه موفقيت «: آمده است, »به سرآوب بيرحمانه زنان جامه قانون پوشانده شده

ي سياسي جامعه مي مستلزم مشارآت زنان در رهبر, در مبارزه عليه بنيادگرايي و تحقق شعار برابري
  .»باشد

مبارزه با , اين فدراسيون افشاي ديدگاههاي زن ستيزانه و سرآوب و تبعيض زنان توسط بنيادگرايان
و ترويج ضرورت مشارآت زنان در تصميم گيريهاي , مجازات هاي بيرحمانه عليه زنان بخصوص سنگسار

  .اعالم آرده استسياسي و اقتصادي در جوامع مختلف را در رأس برنامه هاي خود 
: اعالم آرد» فراخوان براي نجات هزار زن ضد بنيادگرا«آنفرانس ژنو طي قطعنامه اي تحت عنوان 

تالشهاي رژيم تهران براي استرداد و اعمال فشار بر هزار زن مخالف ايراني آه سالهاست در عراق «
استرداد اين زنان آه . ستباعث نگراني همه فعاالن حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر شده ا, هستند

پيشتازان جنبش برابري در ايران و در جهان اسالم هستند و نقش رهبري آننده در جنبش مقاومت 
بلكه يك ضربه بزرگ براي جنبش برابري در , نه تنها به اعدام و شكنجه آنان منجر مي شود, ايران دارند

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


بدون , ه خواهان برابري زنان و مردان استاين زنان با تبليغ يك اسالم دمكراتيك آ. جهان امروز است
  .»ترديد نقش بسيار مهمي در مهار آردن بنيادگرايي و زن ستيزي در منطقه ايفا مي آنند

فدراسيون از آمريكا و شرآايش در ائتالف خواستار تأمين امنيت اين زنان بر اساس قوانين بين المللي و 
مدافعان حقوق زنان در سراسر جهان خواست با برسميت شناختن حقوقشان در عراق شد و از همه 

  .پيوستن به اين فراخوان به آمك خواهران ايراني خود قيام آنند
در عراق در بازداشت نيروهاي آمريكايي هستند آه رژيم 2003تن از مجاهدين ايراني از آوريل سال 4000

  .ل مي دهندهزار تن از آنان را زنان تشكي. ايران خواستار استرداد آنها مي باشد
   ژنو-» فدراسيون بين المللي زنان عليه بنيادگرايي و براي برابري«دبيرخانه 
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  موضعگيري سخنگوي وزارت خارجه سوئد درباره وضعيت حقوقي عده يي از رزم آوران ارتش آزادي بخش
ي متعددي  به گزارش خبرگزاري فرانسه مطبوعات سوئد روز چهارشنبه گزارشها-همبستگي ملي 

درباره سفر يك وآيل سوئدي به قرارگاه اشرف ارتش آزادي بخش و پيگيريهاي او درباره وضعيت حقوقي 
  .هشتاد عضو مجاهدين در ج آرده اند آه پناهنده سوئد مي باشند

اياالت متحده در تماس با ما : ماريا هاآنسون سخنگوي وزارت خارجه سوئد دراين باره اظهار داشت
  هد ببيند آه آيا سوئد ميتواند اين افراد را بپذيرداست و ميخوا

 رسانه هاي سوئدي در روز چهارشنبه نوشتند حداقل -83 فروردين 19 – استكهلم -خبرگزاري فرانسه
يكصد تبعه و ساآنين سوئد آه داراي اصليت ايراني هستند و نزديك به يكسال پيش در بغداد زنداني 

  .وبرو هستندبا ريسك اعدام در ايران ر, هستند
 تن از رزمندگان مجاهدين خلق ايران ـ يك نيروي مخالف ايراني 4000اين سوئدي ها در بين حدود 

مستقر در عراق ـ ميباشند آه از بهار سال گذشته در قرارگاه اشرف واقع در شمال غربي پايتخت عراق 
  .زنداني ميباشند

اي اين گروه آپوزيسيون را از عراق اخراج آند اياالت متحده در ماه دسامبر گذشته تصميم گرفت آه اعض
و اگرچه تصميم گرفته است آه آنها را به ايران نفرستد فعالين سوئدي و وآال درباره اينكه آنها از ايران 

  . سر درآورند نگران هستند
 با  تن از رزمندگان مجاهدين80لوئيس آه اخبرًا از سفري به اين قرارگاه بازگشته است در قرارگاه با 

وابستگي هايي به سوئد ديدار آرده است و موافقت آرده است آه به دولت سوئد براي حفظ حقوق 
  .آنها فشار آورد

وزارت خارجه سوئد آه نمي توانست تأييد آند چند نفر با رابطه هايي با سوئد در اين قرارگاه نگهداري 
داراي رابطه قانوني با آشورهاي ميشوند گفت آمريكا خواسته است آه تمامي رزمندگان مجاهدين آه 

  .اسكانديناوي هستند در اين آشورها پذيرفته شوند
اياالت متحده در تماس با ما است و ميخواهد ببيند آه « :ماريا هاآنسون سخنگوي وزارت خارجه گفت 

 ».آيا سوئد ميتواند اين افراد را بپذيرد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   را ترک کرد محمد البرادعي تهران
  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19چهار شنبه 

 بامداد 3.05محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايان سفر يک روزه خود ساعت 
  .  امروز تهران را به مقصد وين ترک کرد

حي مشاور وزير امور خارجه از پاويون دولت فرودگاه مهرآباد، دکتر علي اکبر صال" مهر"به گزارش خبرنگار 
و نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و امير حسين زماني نيا مديرکل سياسي و بين 

  .الملل وزارت امور خارجه، البرادعي را هنگام ترک تهران بدرقه کردند
 انرژي اتمي ديدار و البرادعي در سفر يک روزه خود به تهران صبح ديروز با رضا آقازاده رييس سازمان

  .گفتگو کرد
پس از نطنز هيچ اطالعي مبني بر مراکز اعالم نشده : البرادعي پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت

  .غني سازي اورانيوم در ايران به ما نرسيده است
در مالقات با آقازاده به يک برنامه عملي براي سرعت بخشيدن به همکاريها : البرادعي اضافه کرد

  .يديم تا هرچه زودتر و بدون توقف مسائل باقي مانده را حل کنيمرس
  . وي همچنين بعدازظهر ديروز نخست با دکتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار کرد

در نشست امروز خود به نتايج خوبي رسيده ايم و دکتر روحاني : وي پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت
  .مکاري فعال تهران و آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکيد کرد در اين نشست بر ه

البرادعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا موضع او در ايران خوب است اما در خارج از ايران اين 
هيچ تناقصي : موضع تغيير مي کند و  پاسخ او در اين زمينه در برابر افکار عمومي ايران چيست، گفت

 من وجود ندارد زيرا آنچه که مي گويم بر پايه بازرسي هاي آژانس و مدارک و شواهد بين گفته هاي
  . بدست آمده است

  .وي همچنين از مقامات ايراني خواست به برخي از مسائل پاسخ شفاف و روشن ارائه کنند
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  .مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي سپس با سيد محمد خاتمي رييس جمهور ديدار کرد
جمهور در اين ديدار با بيان اينکه ايران تاکنون داوطلبانه در جهت رفع سوء تفاهمات گام برداشته رييس 

بناي ما همکاري روشن، شفاف و واضح با آژانس بين المللي انرژي اتمي است و اين : است، گفت
ثبت، همکاري به نتايج روشن و خوبي منجر خواهد شد، آنچه برخي موارد پس از برداشتن گامهاي م

مطرح مي شود، به نظر بهانه است و اهميت چنداني ندارد و طبعا برخورد مثبت آژانس و شوراي حکام 
  .مي تواند در ادامه اين روند موثر باشد و در غير اين صورت با وضع تازه اي روبرو مي باشيم

 آژانس به نتايج مثبت و همکاريهاي دوجانبه ايران و: محمد البرداعي نيز در اين ديدار ابراز اميدواري کرد
  .مطلوب منتهي شود

  . وي سپس به ديدار کمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران رفت
خرازي که براي شرکت در نشست وزيران خارجه کشورهاي ساحلي درياي خزر به مسکو رفته بود 

  .ساعتي پيش از اين ديدار به تهران بازگشته بود
عي با اشاره به روند پرونده و همکاريهاي شفاف و گسترده ايران با آژانس اظهار خرازي در ديدار البراد

بزرگنمايي مسائل جزيي و فضاسازي سياسي حل و فصل اين موضوع فني را پيچيده کرده : داشت
  .است

جمهوري اسالمي ايران : وي با تاکيد بر استمرار همکاريهاي سازنده و متقابل ايران و آژانس تصريح کرد
تظار دارد آژانس روحيه همکاري ايران را مالک جدي قرار دهد  و اين موضوع  در آينده نزديک روال عادي ان

  .خود را پيدا کند 
محمد البرداعي نيز در اين مالقات با ارزيابي مثبت از پيشرفت همکاري ايران و بازرسي هاي انجام 

  .ارزيابي کردشده، استمرار همکاريها در فضاي کارشناسي و فني را مثبت 
  .وي سپس در ضيافت شام وزير امور خارجه حضور يافت

مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه در : گفت" مهر"اما يک مقام آگاه در گفتگو با 
تهران متعهد شد که پرونده فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي ، بدون کوچکترين ترديدي در 

  .ر خرداد ماه مختومه شودشوراي حکام اين آژانس د
محمد البرادعي در گفتگو با مقامات کشورمان در تهران تعهد کرد که با اجراي توافقات : اين مقام افزود

ميان دو طرف، آژانس آخرين گزارش خود را درباره فعاليت هاي اتمي ايران در ماه ژوئن به شوراي حکام 
  .در اين اجالس بسته شودارايه کند و اين پرونده بدون کوچکترين ترديدي 

 وين ترک کرد که همه منتظر آخرين - فرانکفورت -محمد البرادعي در حالي تهران را با پرواز تهران 
  .گزارش وي درباره فعاليت هاي اتمي ايران در ماه ژوئن به شوراي حکام هستند

 
  گفتگوي اختصاصي البرادعي با آسوشيتدپرس ، رويترز و فرانس پرس

  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19چهار شنبه 
محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي هسته اي بامداد چهارشنبه هنگام ترک تهران با سه 

  . خبرنگار خارجي که وي را در اين سفر همراهي مي کردند در فرودگاه مهرآباد گفتگو کرد
 سوالي را درباره تفاهم ايران و آژانس با AFP، در اين گفتگو خبرنگار "مهر"به گزارش خبرنگار سياسي 

عنوان نقشه جديد راه مطرح و تاکيد کرد ؛ مگر نبايد ايران درباره کارهايي که انجام داده توضيح بدهد و 
چرا آژانس نمي گذارد تهران قضاياي باقي مانده را روشن کند و دبير کل نيز گزارش دهد ؛ البرادعي در 

  . وضوعات اين نقشه ها هميشه به حل و فصل موضوع کمک کرده استدر بسياري از م: پاسخ گفت 
با استفاده از اين نقشه ها هر طرف مي داند در چه زماني بايد چه اقدامي را صورت دهد تا : وي افزود

  . اين مساله به تسريع در حل و فصل کمک کند
همي در مورد تحقيقات و رسيدن به تفا: مديرکل آژانس بين المللي انرژي هسته اي خاطرنشان کرد

توسعه غني سازي و آلودگي ها ، بسيار مفيد بود که ما به آن رسيديم ؛ بازرسان آژانس هفته آينده به 
 اطالعات ايران را مورد بحث و بررسي قرار p2ايران مي آيند و درباره تحقيقات و توسعه غني سازي و 
ل الحاقي آماده و تحويل مي شود تا مشخص مي دهند و در اواسط ماه مي نيز اظهارنامه هاي پروتک

شود ايران همه فعاليت و تحقيقاتي را که بايد قبال اعالم مي کرده ، اعالم کرده و آنرا پنهان نکرده است 
.  

بر اين اساس من خواهم توانست بررسي مقدماتي داشته باشم و در ماه ژوئن گزارشي : وي افزود
  . ين مساله فعاالنه برخورد کرده و اطالعات را در اختيار مي دهدارايه کنم که دنيا بداند ايران با ا

AFP از البرادعي پرسيد آيا مي توانيد تضمين دهيد در ماه ژوئن گزارشي قطعي ارايه خواهيد داد که 
من از قبل قضاوت نمي کنم و نمي توانم : مساله ايران پايان يافته است ؛ که البرادعي در پاسخ گفت

  . ه فعاليت هاي ايران و اطالعاتي که در اختيار ما مي گذارد چه خواهد شدبگويم که نتيج
براي آژانس و ايران و جامعه بين المللي مهم است که تاريخ هاي مورد : البرادعي در عين حال گفت

  . توافق از سوي دو طرف رعايت شود
شده که آنها از مهلتي براي پايان چندين بار از زبان مسئوالن ايراني شنيده : خبرنگار رويترز نيز پرسيد 

همکاري ها با آژانس سخن گفته اند که اين مساله حد آخر مذاکرات است ؛ آيا به آژانس نيز اين مساله 
ايراني ها هميشه گفته اند که عالقمند به همکاري هستند تا اين : گفته شده است؟ البرادعي گفت

  .که اين پرونده هر چه زودتر تمام شودماجرا هر چه زودتر تمام شود و من هم مي خواهم 
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 پيدا شود شوراي حکام چگونه برخورد مي p2خبرنگار آسوشيتدپرس پرسيد اگر مساله ديگري مانند 
ما هر چيزي را کشف کنيم گزارش خواهيم کرد و شوراي حکام نيز در مورد آن : کند؟ البرادعي گفت
ز سوي ايران اعالم نشده بود با عکس العمل  که اp2همانطور که ديديد مساله . اظهارنظر مي کند

  . شديدي از سوي شوراي حکام مواجه شد
  . البرادعي ابراز اميدواري کرد ايراني ها همه چيزهايي را که بايد اعالم مي کردند، اعالم کرده باشند

توافقات :  پرسيد در اين سفر به چه توافقي با ايراني ها دست يافتيد که وي در پاسخ گفتAFPخبرنگار 
 که بازرسان هفته آينده به ايران مي آيند و مساله را مورد بحث p2در سه موضوع بوده نخست مساله 

قرار مي دهند تا مشخص شود ايران از واسطه ها چه چيزهايي گرفته است و ديگر مساله اظهارنامه 
ست و ما مي خواهيم هاي پروتکل است که بايد تا اواسط ماه مي ارايه شود و نکته سوم آلودگي ها ا

  . بدانيم اين قطعات وارداتي آلوده چگونه جابجا شده تا معماي آلودگي را مشخص کنيم
سوال آژانس اين است که چرا آلودگي هاي موجود شبيه به هم نيست؛ يعني اگر قطعه : وي افزود

آلوده باشد ؛ اما  درصد آلوده بوده پس بايد قطعات ساخت داخل ايران نيز تا آن ميزان 78وارداتي تا 
 . درصد آلوده بوده است20قطعات داخلي زير 

  
هـاي مـستقر در ويـن ادعـا آـرد آـه ايـران در مـاه ژوئـن قـرار اسـت                        خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات     

  .ساخت يك راآتور آب سنگين را در اراك آغاز آند
  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19چهار شنبه 

ي اين گزارش به نقـل از     ، اين خبرگزاري فرانسوي در ادامه     )ايسنا(شجويان ايران   به گزارش خبرگزاري دان   
يك ديپلمات مستقر در وين آه نامي از او نبرد، مدعي شد آه ايران قصد دارد به زودي اعالم آند در مـاه                  

  .ژوئن تحقيقات مربوط به ساخت يك رآآتور آب سنگين در اراك را آغاز خواهد آرد 
ي منـع گـسترش       هاي آژانس تحت قـوانين معاهـده        صريح آرد آه ساخت رآآتور اراك پادمان      اين ديپلمات ت  

  .آند يي را نقض نمي هاي هسته سالح
خواهـد    المللي از ايران مي     ي بين   تواند در حالي آه جامعه      با اين حال وي ادعا آرده است آه اين امر مي          

المللي انـرژي     يي اين آشور با آژانس بين       هستهي    آميز برنامه   همكاري آاملي را براي اثبات ماهيت صلح      
  .اتمي داشته باشد، پيام سياسي بدي را داشته باشد
ي ايـران در آن   زمان با نشست شوراي حكام درباره       وي با اشاره به اين آه ساخت رآآتور در ماه ژوئن هم           

  .اين امر تصادفي نيست: ماه آغاز خواهد شد، در ادامه مدعي شد
اين گزارش اين موضوع خاطرنشان شده آه ايران اعالم آـرده اسـت رآآتـور اراك مـصارف                  در عين حال در     

  .تواند مصارف صنعتي نيز داشته باشد هاي پزشكي دارد آه در عين حال مي تحقيقاتي و توليد ايزوتوپ
ژانـس  اين خبرگزاري ادامه داد بنا بر گزارشي آه در ماه نوامبر گذشته به آژانـس ارايـه شـده، ايـران بـه آ                       

تالش آرده است يك رآآتور را براي جـايگزين آـردن بـا يـك               “المللي انرژي اتمي اعالم آرده است آه          بين
  . ساله در تهران از خارج از آشور تهيه آند30رآآتور تحقيقاتي 

بـه دليـل    : هاي اعمـال شـده عليـه آـشورمان اشـاره آـرده و در ادامـه آورده اسـت                     اين گزارش به تحريم   
توانـسته اسـت يـك رآآتـور جديـد بخـرد و بـه          عليه اين آشور اعمال شده بود، ايران نميهايي آه  تحريم

  .همين دليل خواست تا آن را خود توليد نمايد
 انتهاي پيام

ترديد در حل سريع اختالفات تهران و آژانس بين الملل انرژي اتمي در پي خبر آغاز ساخت نيروگاه آب 
  سنگين در اراک

  2004  آوريل  7 -1383ن  فروردي19چهار شنبه 
جمهوري اسالمي ايران مصمم است که به اختالفات خود با آژانس بين المللي ): راديوفردا(جمشيد زند 

کمال خرازي، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي با تاکيد بر همين . انرژي اتمي هر چه زودتر پايان دهد
به سود ايران، که به سود آژانس بين المللي انرژي تصميم امروز اعالم کرد که حل اين اختالفات نه تنها 

اما آنچنان که عليرضا طاهري از راديوفردا گزارش مي دهد، خبر . اتمي و اتحاديه اروپا نيز خواهد بود
احداث نيروگاه آب سنگين در اراک، سايه هاي تازه اي از ترديد بر احتمال حل سريع اختالفات درباره 

  . ري اسالمي انداخته استبرنامه هاي هسته اي جمهو
يک ديپلمات غربي مقيم وين، مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي، روز ): راديوفردا(عليرضا طاهري 

چهارشنبه، امروز، به خبرگزاري هاي گفته است که جمهوري اسالمي تيرماه آينده کار احداث يک 
ه خبرگزاري ها نام او را فاش نکردند، به گفته اين ديپلمات، ک. نيروگاه آب سنگين را آغاز خواهد کرد

  .  کيلومتري جنوب غربي تهران احداث خواهد شد200نيروگاه ياد شده در اراک، 
اما منابع غربي مي .  پژوهشي دانسته است–جمهوري اسالمي اين نيروگاه را صرفا نيروگاهي علمي 

تاريخ . تمي مي توان بهره گرفتاز چنين نيروگاه هي براي پلوتونيم مورد مصرف در بمب هاي ا: گويند
آغاز کار براي احداث نيروگاه آب سنگين اراک، همزمان است با اجالس آينده شوراي حکام آژانس بين 

  .المللي انرژي اتمي، براي بازبيني پرونده فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي
 ديداري که ديروز، روز سه دکتر محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي، به دنبال

شنبه، با بلندپايگان جمهوري اسالمي، از جمله با محمد خاتمي، رئيس جمهوري و باحجت االسالم 
مسئوالن ايراني تعهد کرده اند : حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آن کشور داشت، گفت
  . نندکه از هيچگونه تالشي براي تسريع روند حل اختالفات فروگذاري نک
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آقاي البرادعي درباره چند و چون اين اختالفات توضيحي نداد، اما حسن روحاني که مرد اصلي جمهوري 
: اسالمي در مسائل هسته اي به شمار مي رود، به ايسنا، خبرگزاري دانشجويان ايران گفته است

، مساله آلودگي عمده ترين مسائل باقيمانده ميان جمهوري اسالمي و آژانس بين المللي انرژي اتمي
P2و کم و کيف کارهاي تحقيقاتي مربوط به آن است .  
P2 نوعي پيشرفته از سانتريفيوژ يا دستگاه هاي گريز از مرکز است که براي غني سازي اورانيم به کار 

مي رود، و به ياري آن مي توان به اورانيم غني شده، در حد قابل مصرف در بمب هاي هسته اي نيز 
وري اسالمي همزمان با ديدار ديروز دکتر البرادعي از تهران، بار ديگر متعهد شد که جمه. دست يافت

  .نهايت همکاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته باشد
بايد : در واکنش به همين تعهد، آدام ارلي، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا، شامگاه گذشته گفت

داتي را بارها از زبان ايران شنيده و بارها شاهد شکستن همين عهدها يادآوري کنم که آمريکا چنين تعه
 اکتبر گذشته، جمهوري اسالمي به وزيران امور خارجه فرانسه، 21روز : آدام ارلي افزود. نيز بوده است

ر کليه فعاليت هاي خود را بر پايه تعاريف آژانس بين المللي انرژي اتمي د«آلمان و بريتانيا اعالم کرد که 
  .»زمينه فرآوري و غني سازي اورانيم، به حالت تعليق در مي آورد

بعدا ايران پيش رفت و «: آقاي ارلي با اين نقل قول مستقيم از جمهوري اسالمي يادآوري مي کند
بسيار خوب، اما اين تعهد ما ساختن يا مونتاژ دستگاه هاي گريز از مرکز در داخل خود ايران را در : گفت

بنابراين، بنا به گفته آقاي ارلي، آمريکا تعهداتي شبيه به تعهدات ديروز جمهوري . »بر نمي گيرد
اسالمي را قبال هم شنيده، و بعدا هم در بيانيه هاي ديگر جمهوري اسالمي، ديده است که تهران 

  .تصميم به ادامه کار غني سازي اورانيم دارد
  

  ك، از ديد يك آارشناس منع گسترش تسليحات اتميپيامد بين المللي راه اندازي رآآتور آب سنگين ارا
يك روز پس از گفتگوي محمد البرادعي با مقامات تهران و اعالم موافقت ايران با ): راديو فردا(فاطمه امان 

همكاري آامل با بازرسان سازمانهاي بين المللي انرژي اتمي، خبرگزاري فرانسه از قول ديپلماتهاي 
راديوفردا اين موضوع را . ايران به زودي رآکتور آب سنگين را راه اندازي مي آند: آگاه در تهران گزارش داد

 ، آارشناس برنامه منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در Rose Gottemoellerبا خانم رز گاتمولر 
 Senior Associate of the Carnegie Endowment for Internationalبنياد آارنگي در شهر واشنگتن 

Peaceدر ميان گذاشته است ، .  
از خانم گاتمولر پرسيدم محمد البرادعي از سفر يك روزه اش به تهران بازگشت ): راديو فردا(امير آرمين 

مقامات ايران قول همكاري آامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي را داده اند، اما خبرگزاري : و گفت
اين . ه آه ايران در حال ساختن رآکتور آب سنگين استفرانسه امروز از قول يك ديپلمات گزارش داد

. رآکتور بخشي از چرخه توليد سوخت هسته اي است آه مي تواند پلوتونيم با عيار بسيار باال توليد آند
آيا اين نشانه سرباز زدن جمهوري اسالمي از وعده هايي است آه به محمد البرادعي داده است يا 

  : خانم گاتمولر مي گويد. سه شنبه با وي در تهران به عمل آمدبخشي از توافقي است آه روز 
  

برنامه ): آارشناس برنامه منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد آارنگي، واشنگتن(رز گاتمولر 
آب سنگين در ايران بخشي از برنامه آنها است آه از مدتها پيش در آن آشور وجود داشته، اما در اين 

همه توجه ما و وزيران امور خارجه اروپا به بستن دستگاه غني سازي . داني به آن نشدهاواخر توجه چن
اورانيومي آه در . اورانيوم معطوف بوده، برنامه اي آه ايران براي غني آردن اورانيوم در دست داشته

و بنابراين برنامه آب سنگين ناديده گرفته شد . ساخت بمب هسته اي مورد استفاده واقع مي شود
حاال چنين به نظر مي رسد آه ايران مي خواهد با مطرح آردن آن يك امتياز سياسي بگيرد و به مردم 

نشان دهد آه هنوز در برابر جامعه بين المللي ايستاده است، هرچند تمايل خود را علنا به پاسخ دادن 
  . به همه پرسشهاي سازمان بين المللي انرژي اتمي نشان داده است

  
 پرسم بنابراين طرح آب سنگين براي مصرف داخلي و قانع آردن ايرانيان است به اين آه مي: آ . ا 

جمهوري اسالمي در برابر غرب تسليم نشده است يا اين بخشي از سياست راهبردي تهران براي 
  پيشبرد برنامه هسته اي است؟

ده و به نظر من خواست طي دهه ها ايران درصدد خريد تكنولوژي آب سنگين از روسيه بو: رز گاتمولر
شايد گفته شود اين برنامه براي . ايران در اختيار داشتن تكنولوژي و قابليت توليد آب سنگين است

اين برنامه براي پژوهشهاي علمي و توليد ايزوتوپ : هدفهاي صلح آميز است، چون ايران مي گويد
د استفاده قرار داد، بي آنكه با برنامه است، اما در واقعيت امر تكنولوژيهاي ديگري است آه مي توان مور

به همين سبب به نظر من اين بخشي از يك برنامه نظامي و به . توليد بمب اتمي ارتباط داشته باشد
  . هدف توليد بمب هسته اي است

پرسش بعدي من اين است آه در اين صورت واآنش جامعه جهاني در برابر ايران چه خواهد بود؟ : آ . ا 
  ا تهران يا از آنار آن گذشتن؟رويارويي ب
تندروها خواهان آن هستند آه نظام در برابر جامعه بين . ايران داراي معضالت سياسي است: رز گاتمولر

به ظاهر آنها با محمد البرادعي به توافقي دست يافته اند آه با سازمان بين المللي . المللي آوتاه نيايد
بنابراين از بعد سياسي . ر بر غني سازي اورانيوم پاسخ دهندانرژي اتمي آار آنند و به پرسشهاي داي
صاف و پوست آنده بگويم، . اين پرچم برنامه آب سنگين است. تصميم گرفتند پرچم ديگري بلند آنند
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براي جامعه بين المللي مقابله با برنامه آب سنگين نيز گريزناپذير خواهد بود و براي ايران زمان 
چون اين يعني يك رويارويي ديگر با جامعه . رچم را درست در همينجا بلند آندنامناسبي است آه اين پ

بين المللي و اگر من به جاي دولت در واشنگتن بودم، فشار گسترده اي را بدون اتالف وقت به خرج 
مي دادم تا اين برنامه آب سنگين را فورا متوقف سازند، تا زماني آه ساير مشكالت حل شود و بعد هم 

ار مي رود ايران تشويق شود دست از برنامه آب سنگين بردارد، چون همانطور آه گفتم تكنولوژيهاي انتظ
  .ديگري هم هست آه براي توليد ايزوتوپهاي پزشكي و مسايل مربوطه مورد استفاده قرار دارد

ني بهره برداري سئوال آخرم اين است آه آيا وقتي آه ايران براي اعالم اين برنامه انتخاب آرده، يع: آ . ا
از اوج آشوبها در عراق با در نظر گرفتن دل مشغولي واشنگتن به بحران جاري در عراق و نبرد در دو 
جبهه شيعه و سني نيست؟ آيا ايران فكر مي آند آمريكا در عراق مشغول است و تهران مي تواند 

  امتياز بگيرد؟
. با توجه به آنچه در روزنامه ها خوانده ام، ايران فوق العاده نگران وضعيت جاري عراق است: رز گاتمولر

با توجه به اآثريت شيعه در آن آشور و بحران اخير ايران آامال در زمينه اظهار نظرها احتياط به خرج مي 
به نظر من ايران به جاي آنكه . دهد و نمي خواهد يك طرف دعوا را علي طرف ديگر تحريك يا تشويق آند

از وضعيت جاري عراق نفعي ببرد، با مشكلي روبرو است، بنابراين بعيد است بتواند با استفاده از 
من ارتباط نزديكي ميان اين دو نمي بينم و فكر مي آنم ايران بايد . فرصت، برنامه هسته را به پيش ببرد

  .خواهد دردسر آفريني آندمشوق برقراري ثبات در عراق باشد، نه آنكه ب

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   ساعت گذشته24ها در عراق در  ي گزارشي از شديدترين درگير
  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19چهار شنبه 

گذشته شاهد  ساعت 24هاي در عراق براي چهارمين روز متوالي ادامه يافت و اين آشور طي  درگيري
صدر از يك سو و نيروهاي ائتالف و  هايي بود آه ميان مردم عراق و طرفداران مقتدي شديدترين درگيري

  . در راس آنها نيروهاي آمريكايي از سوي ديگر ادامه داشت
 تفنگدار دريايي آمريكا در رمادي 12) چهارشنبه(، امروز )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  شدندآشته 
آه اين ميزان يكي از بيشترين تلفات نيروهاي آمريكايي پس از پايان رسمي جنگ در عراق اعالم شده 

  .  سرباز ديگر اين آشور در شهر آوت زخمي شدند5 چنين يك سرباز اوآرايني و  هم. است
سني نشين ي  اي در شهر رمادي، در منطقه  تفنگدار دريايي آمريكا در حمله12پنتاگون اعالم آرد آه 
  . اند غرب بغداد آشته شده

اين در حالي است آه ساعاتي پيش از حمله به نيروهاي آمريكايي در رمادي، دونالد رامسفلد، وزير 
دفاع آمريكا، اعالم آرده بود آه فرماندهان آمريكايي در عراق براي مقابله با نيروهاي ضدائتالف در آن 

  . باشند، دريافت خواهند آردآشور، هر تعداد نيروي اضافي نياز داشته
از سوي ديگر در شهر جنوبي عماره آه در آن نيروهاي انگليسي مسوول حفظ امنيت هستند، نيز 

 عراقي منجر 12 ساعت گذشته به آشته شدن 48ها در  هايي گزارش شد آه اين درگيري درگيري
  .شده است

ريكا بار ديگر خود را در اين سي آم.بي.وخامت اوضاع عراق به حدي است آه بر اساس گزارش بي
  .بيند آشور در وضعيت جنگي مي

 تفنگدار دريايي و 12اين در حالي است آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در پي خبر آشته شدن 
ي ما  اراده“ تفنگدار ديگر در جريان تهاجم گروهي در شهر رمادي تاآيد آرد آه 20زخمي شدن حدود 

  “.لط خواهيم شدمحكم است و ما بر اوضاع مس
در همين حال حاميان مقتدي صدر پايگاه نيروهاي لهستاني را در جنوب بغداد تحت محاصره در آوردند؛ 

  .اما پس از چند ساعت به طور مسالمت آميز عقب نشيني آردند
 تن از نيروهاي ائتالف را 9500 خودرو اردوگاه بابليون، مقر 150خبرگزاري فرانسه گزارش آرد حدود 

  .ره آردند و چند ساعت در منطقه ماندند؛ اما هيچ تبادل آتشي صورت نگرفته استمحاص
اي در شهر نجف اعالم آرد،  ي البيان امروز گزارش آرد، مقتدي صدر با صدور بيانيه هم چنين روزنامه

  “.مردم عراق حق دفاع از خود را در برابر دشمن دارند”
 نيروهاي اشغالگر را مسوول اصلي هرج و مرجها و ي خود به گزارش ايسنا مقتدي صدر در بيانيه

هاي موجود در شهرها  نيروهاي ائتالف در پس تمام درگيري: هاي موجود در عراق دانست و گفت بحران
  .هاي موجود در عراق هستند ها و بحران اند و مسوول اصلي تمام هرج و مرج مختلف عراق قرار گرفته

ها  ترين درگيري اش در حالي ادامه يافت آه امروز فلوجه شاهد شديد ها در چهارمين روز متوالي درگيري
  .ها به برخوردهاي تن به تن و خياباني نيز تبديل شد بود، به طوريكه اين درگيري

هاي آمريكايي به مناطق مسكوني   از هجوم جنگنده ي خبري الجزيره در حالي آه تصاويري زنده شبكه
وضعيت در : داد، اعالم آرد  مردم اين شهر با نيروهاي اشغالگر ارايه ميفلوجه و نيز درگيريهاي تن به تن

هاي نظامي ميان نيروهاي مردمي و نيروهاي  اين شهر بسيار بحراني و خطرناك است و درگيري
  .اشغالگر لحظه به لحظه در حال افزايش است
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قاومتي در آنها وجود ندارد، بسياري از مناطق مسكوني اين شهر آه هيچ پايگاه م: خبرنگار الجزيره گفت
هاي آمريكايي قرار گرفته است به طوري آه تعداد قربانيان اين حمالت  مورد هجوم موشكي جنگنده

  . تن بيشتر شده است54هوايي تاآنون از مرز 
شدگان در اين شهر  اند و هم چنان بر تعداد آشته اآثر افراد آشته شده زن و آودك بوده: وي تصريح آرد

  .شود ميافزوده 
ي البيان خبر داد، براساس اطالعات  ها در چهارمين روز در حالي ادامه يافت آه روزنامه هم چنين درگيري
  . تن رسيده است64شدگان عراقي تا صبح امروز در شهر صدر به  اوليه، تعداد آشته

دند، مقر راديو و در شهر آوت نيز تظاهرآنندگان پس از آنكه نيروهاي اوآرايني را از داخل شهر عقب ران
  .تلويزيون اين شهر را به اشغال در آوردند

هاي چند روز اخير به  در همين حال الجزيره نيز گزارش داد آه تعداد آشته شدگان عراقي در درگيري
  . تن رسيده است31 تن و تعداد نيروهاي آمريكايي آشته شده نيز به 200بيش از 

ي آينده تعطيل اعالم  ي هفته هاي عراق تا روز دوشنبه انشگاهها د چنين اعالم شد، به دليل درگيري هم
  .شده است

  .  نيز در نقاط مختلف سقوط آرد امروز هم چنين چندين فروند هليكوپتر آمريكايي
ي الجوالن واقع در شهر فلوجه و به آتش  الجزيره از سقوط يك فروند هليكوپتر آمريكايي در منطقه

  .خبر دادآشيده شدن دو تانك آمريكايي 
همچنين يك هليكوپتر . آسوشيتدپرس نيز گزارش آرد، يك هليكوپتر ديگر آمريكايي در بعقوبه سقوط آرد

  . آمريكايي ديگر نيز در رمادي سقوط آرد
ها در عراق به آربال آشيده نيز شد و به گزارش خبرگزاري فرانسه، در  ي درگيري امروز همچنين دامنه

  . تن زخمي شدند16ها آشته و  مي عراقيها چندين غيرنظا اين درگيري
ي نيروهاي آمريكايي به يك اتوبوس حامل زائران ايراني در اين شهر، پنج تن از  همچنين در جريان حمله

  . وطنانمان آشته و چهار تن ديگر زخمي شدند هم
بيش از ها در شهر آرآوك واقع در شمال عراق و آشته شدن  ي الجزيره از درگيري در همين حال شبكه

  . تن خبر داد10هشت عراقي و زخمي شدن بيش از 
  . هاي آمريكايي مقر علماي مسلمان را در فلوجه بمباران آردند عصر امروز نيز جنگنده

ي نيروهاي  چنين از حمله ي خبري الجزيره، منابع پليس عراق هم به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه
  .شتن مسوول دفتر مقتدي صدر در اين شهر خبر دادندلهستاني به حاميان صدر در شهر آربال و آ

آوپتر آمريكا به مسجدي  ي موشكي يك فروند هلي آسوشيتدپرس نيز عصر امروز گزارش آرد، در حمله
  . اند  تن آشته شده40در فلوجه تاآنون حدود 

ئتالف به عنوان ها و نيروهاي ا هاي اقدامات آمريكايي ها امروز درحالي ادامه يافت آه محكوميت درگيري
  . نيروهاي اشغالگر در عراق ادامه دارد

العظمي سيستاني نيز ضمن محكوميت حوادث اخير عراق، اعالم آرده است آه بسياري از  اهللا آيت
العظمي سيستاني هم چنين به شدت اقدامات  اهللا آيت. هاي مردم عراق مشروع است خواسته 

  .اقي در نجف، آربال، ناصريه، بصره و آوت محكوم آردنيروهاي اشغالگر را در آشتار شهروندان عر
 انتهاي پيام

  
  خالصه مهمترين اخبار عراق

  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19چهار شنبه 
 
هاي مخالف حضور آمريكا در عراق،  شنبه شب بين نيروهاي آمريكايي و عراقي هاي سه طي درگيري* 
  .  عراقي آشته شدند30

فرانسه از فلوجه، منابع بيمارستاني با اعالم اين خبر گزارش دادند آه در اين به گزارش خبرگزاري 
  .  عراقي مجروح شدند25ها همچنين  درگيري

  
بعد از آن آه دو غيرنظامي آره جنوبي براي مدت آوتاهي توسط شبه نظاميان مقتدا صدر دستگير * 

  . ه عراق هشدار دادشدند، سئول امروز به اتباع خود نسبت به سفرهاي غير ضروري ب
به گزارش خبرگزاري رويتر از سئول، با اين حال آره جنوبي اعالم آرد آه برغم تشديد تنش در عراق به 

  . طرح اعزام نيروهاي بيشتر به اين آشور احترام خواهد گذاشت
  
صدام حسين رييس جمهوري مخلوع عراق تحت مراقبت شديد «: يك روزنامه انگليسي نوشت* 

  » .ي نظامي، به قطر انتقال داده شده استها جنگنده
صدام حسين در پي دستگيري در ماه دسامبر «: نويسنده معروف اين روزنامه نوشت" رابرت فيسك"

اي و تحت مراقبت شديد  گذشته در نزديك شهر تكريت واقع در شمال غرب عراق، به طور آامال محرمانه
  .  شدبه پايگاه نظاميان آمريكا در قطر انتقال داده

  
 عراقي در درگيري روز گذشته شبه نظاميان طرفدار 15پليس عراق روز چهارشنبه از آشته شدن * 

  . مقتدا صدر با نيروهاي ايتاليايي مستقر در ناصريه واقع در جنوب عراق خبر داد
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در جريان درگيري بين شبه «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از ناصريه، پليس عراق در ناصريه گفت
  » .آشته شدند" جيش مهدي"ميان شيعه و نيروهاي ايتاليايي همچنين سه تن از عناصر نظا
  
هاي آنوني با طرفداران مقتدا صدر نشانه  درگيري«: پل برمر حاآم غير نظامي آمريكا در عراق گفت* 

  » .قيام و انتفاضه شيعي نيست
شبكه تلويزيوني آمريكايي تاآيد آرد، گو با يك  و به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، برمر در گفت

آنچه به عنوان انتفاضه شيعي توصيف شده است، واقعيت ندارد بلكه عبارت است از گروهي شبه 
  . شوند نظامي غير قانوني آه توسط يك فرد شورشي اداره مي

  
تدا صدر يك مقام عراقي امروز گفت در درگيريهاي شب گذشته ميان نيروهاي آمريكايي و طرفداران مق* 

  .  تن ديگر زخمي شدند16در شهر آربال، پنج ايراني و سه عراقي آشته و 
، يك مقام وزارت بهداشت عراق آه مسووليت »صالح الحسناوي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از آربال، 

در درگيريهاي شب گذشته در آربال هشت تن آشته «: بيمارستانهاي آربال را به عهده دارد، گفت
 تن در اين درگيريها زخمي شدند آه چهار تن از آنان 16همچنين . پنج تن آنان ايراني بودندشدند آه 

  » .ايراني بودند
  
 فروند موشك آاتيوشا 10مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق امروز از آشف * 

   .گرفته شده بودند در اطراف شهر مقدس آربال خبر داد آه به سمت اين شهر هدف 
 فروند موشك قرار بود 10اين «: وگو با خبرگزاري فارس با اعالم اين مطلب افزود محسن حكيم در گفت

  » .به منظور انجام اعمال تروريستي در اربعين حسيني مورد استفاده قرار گيرند
  
وي وزارت امور خارجه آمريكا در واآنش به فعاليتهاي مقتدا صدر، روحاني شيعه عراقي آه طرفداران * 

اند، اقدامات وي را تبهكاري ناميد و او  در روزهاي گذشته درگيريهاي زيادي را با نيروهاي اشغالگر داشته
  . خطاب آرد» نماينده تبهكاري سياسي«را 

، معاون سخنگوي وزارت امور »آدام ارلي«هند در شماره امروز خود به نقل از » تايمز آو اينديا"روزنامه 
داند بلكه  در و طرفداران آم وي را به عنوان نمايندگان يك هدف مذهبي نميص«: خارجه آمريكا نوشت

  » .داند آنان را نمايندگان تبهكاري سياسي مي
  
اتحاديه عرب خواستار دخالت فوري سازمان ملل در عراق براي توقف درگيري ميان نيروهاي ائتالف * 

  . ار روز گذشته شدتحت امر آمريكا و عراقيها در شهرهاي اصلي اين آشور در چه
، دبير آل اتحاديه »عمرو موسي«، سخنگوي »حسام زآي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، 

دوستانه سريعا وارد عمل  خواهد به خاطر مسائل انسان اتحاديه عرب از سازمان ملل مي«: عرب گفت
  » .شود

  
اهللا سيستاني   شيعه عراق و آيتمراجع تقليد«: اهللا سيستاني تاآيد آرد يك منبع نزديك به آيت* 

دانند اما خواستار حاآميت قانون و آرامش در  اشغالگران را مسوول درگيريها و حوادث اخير در عراق مي
  » .عراق هستند
برخالف برخي اخبار منتشره «: گفت، تاآيد آرد وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس سخن مي وي آه در گفت

بني بر حمايت ايشان از فرد يا گروه خاصي در عراق منتشر نشده است و اي م در روزهاي اخير اطالعيه
  » .اظهارنظرها در اين زمينه غير واقعي است

  
  

  تن را آشتند40تفنگداران آمريكايي با بمباران يك مسجد در فلوجه 
  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19چهار شنبه 

 40شهر فلوجه و بمباران يك مسجد در مرآز اين شهر، تفنگداران آمريكايي با حمله به : خبرگزاري فارس
  .عراقي را آشتند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، اين حمله روز چهارشنبه توسط يك هواپيماي جت از ارتفاع باال 
  . انجام شد

  » .خواستيم افراد داخل مسجد را بكشيم ما مي«: يك افسر آمريكايي گفت» برنان بايرن«سرهنگ دوم 
 يک فروند هلي کوپتر توپدار کبري يک فروند موشک بزرگ به سوي اين مسجد شليک و«:اين مقام افزود

  » .سپس يک هواپيما نيز يک فروند بمب هدايت شونده ليزري را به سمت آن پرتاب کرد
و يک ساختمان متعلق » عبدالعزيز السامرايي«ساکنان فلوجه با تاييد اين خبر اعالم کردند که مسجد 

  » .به انجمن دانشجويان اسالمي هدف قرار گرفته اند
نيروهاي آمريکايي ادعا مي کنند مهاجمان عراقي که بشدت مخالف اشغال عراق هستند از اين مسجد 

  . براي تيراندازي به سوي تفنگداران آمريکايي و مخفي کردن سالح استفاده مي کردند
  

  مشاور ارشد مقتدا صدر در آربال آشته شد
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  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19شنبه چهار 
نيروهاي لهستاني رئيس دفتر مقتدا صدر، روحاني شيعه عراقي را در آربال به قتل : خبرگزاري فارس

  .رساندند
مرتضي «، سخنگوي پليس عراق اعالم آرد »رحمان مشاوي«به گزارش خبرگزاري رويتر از آربال، 

 به عهده داشت روز چهارشنبه در درگيري با نيروهاي آه رياست دفتر صدر در آربال را» الموسوي
  . لهستاني در مرآز اين شهر آشته شد

هنوز هيچ اظهار نظري از سوي نيروهاي لهستاني آه رهبري نيروهاي چند مليتي را در اين منطقه به 
  .  نشده است عهده دارند،

  . ر جنوب و مرآز عراق هستندطرفداران صدر از روز يكشنبه در حال مبارزه با نيروهاي اشغالگر د
ارتش آمريكا روز . صدر با فراخواني طرفداران خود، خواستار پايان اشغالگري در عراق شده است

  . آند چهارشنبه اعالم آرد ارتش وي را نابود مي
  

  نيروهاي آمريكايي هشت تظاهرآننده عراقي را در آرآوك آشتند
  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19چهار شنبه 

نيروهاي آمريكايي در تبادل آتش امروز با تظاهرآنندگان عراقي در غرب آرآوك در : خبرگزاري فارس
  . نفر را زخمي آردند12شمال عراق، هشت نفر را آشته و 

 50، رئيس پليس شهر هويجه در »عواد خلف الجبوري«به گزارش خبرگزاري فرانسه از آرآوك، 
   عراقي در محكوميت قتل1500ت اين تظاهرات با شرآت آيلومتري غرب اين شهر شمالي عراق گف

  . عام مردم توسط ارتش آمريكا در فلوجه برگزار شد
در پايان اين تظاهرات، برخي از آنها تيراندازي به سربازان آمريكايي را آغاز آردند آه نيروهاي «: وي افزود

 تن ديگر را 12ه يك آودك را آشته و آمريكايي نيز در پاسخ به اين تيراندازي هشت تن از آنان از جمل
  » .زخمي آردند

اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي روز چهارشنبه درگيري شديدي را با مهاجمان سني در فلوجه 
  . در غرب بغداد داشتند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   فروردين19چهارشنبه : روزنامه های تهران 

  2004  آوريل  7 -1383 فروردين 19هار شنبه چ -بي بي سي 
روزنامه های چهارشنبه تهران در صدر اخبار خود حوادث و درگيری های عراق را منعکس کرده و در 

مقاالت و گزارش های تحليلی خود به تبعات سفر يک روزه رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به 
  .ده اندتهران پرداخته و نسبت به عواقب آن هشدار دا

 در سرمقاله ای مفصل تر از هميشه، البرادعی را مرد خاکستری نام نهاده که دو روز پيش نه کيهان
  .برای مذاکره و رايزنی بلکه برای انتقال پيام دولت آمريکا به ايران آمده بود

 در يادداشت روز چهارشنبه اين روزنامه از دولت  کيهانحسين شريعتمداری مدير مسئول روزنامه
پرسيده با توجه به نقش محمد البرادعی آيا زمان آن نرسيده که به خود آيد و از اعتماد به سازمان بين 

  .المللی انرژی اتمی صرف نظر کند
 دولت ايران منطقی ترين راهی که در پيش دارد آغاز دوباره غنی  کيهان،به پيشنهاد مدير روزنامه

مللی، تعيين ضرب االجلی سه ماهه برای بررسی پرونده سازی اورانيوم، اخراج بازرسان آژانس بين ال
  .ايران توسط داوران بی طرف و باالخره خارج شدن از پيمان منع گسترش سالح های هسته ای است

   از يک  ايران  نجات  در گزارش اصلی خود تاکيد کرده رييس آژانس بين الملی انرژی اتمی برایاعتماد
   بر آغاز سياست  مبنی  ايران دارد و اروپا اتهامات  برمی  در مسير اروپا گاماو.  بود  آمده  خطرناک بحران

،   است  نيز وجود داشته  سياستی  اگر چرخش کند که  ندارد و اظهار می  را قبول  تهران  در قبال خصمانه
  . است  بوده  اسالمی  خود جمهوری های تنها به خاطر اقدام

 و   از سفر وی  بايد پس  البرادعی  بودن  يا اروپايی  در مورد آمريکايی ايی اظهار نظر نهاعتمادبه گزارش 
 در   و ايران  غرب  خارجی  سياست کننده  تعيين  وی  گيرد؛ چرا که گزارش  انجام  اتمی  آژانس  به  گزارش ارايه
 کنند يا   تلقی  را ليبی ان آيا اير  خواهد شد که  اين المللی  بين جامعه  يکديگر خواهد بود و مساله  مقابل
  .  شمالی کره

 از محمد البرادعی نسيم صباپيروز مجتهد زاده کارشناس مسائل سياسی در مقاله ای در روزنامه 
  .انتقاد کرده و برخورد وی را با پرونده هسته ای ايران دوگانه و خطرناک دانسته است

س بين المللی انرژی اتمی در جريان عراق رييس آژان" از زبان اين استاد دانشگاه نوشته نسيم صبا
هم نتوانست آن سازمان را دور از مسائل سياسی نگاه دارد و اينک در پرونده ايران نيز بر خالف وظيفه 

  ."رسمی سازمان متبوعش کامال سياسی و هماهنگ با آمريکا عمل می کند
به تهران نوشته آنچنان که  درباره پايان سفر محمد البرادعی  شرقفرشاد محمودی در گزارشی در

غالمرضا آقازاده و محمدالبرادعی تصريح کردند هدف نخست سفر سوم مديرکل آژانس برآورده شده 
  . است
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رئيس سازمان انرژی اتمی ايران نيز که در نخستين روزهای سال نو تصميم به  "شرقبه نوشته 
خبر و موضع گيری را در جهان به دنبال فرآوری آزمايشی اتمی را اعالم کرده بود که موجی از تحليل و 

داشت در کنار آقای البرادعی و در حضور خبرنگاران گفت که به مصلحت است که اين پروژه آژانس هرچه 
سريعتر تمام شود چرا که ما پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه به زودی به مورد اجرا خواهيم 

  ."گذاشت
ئيس سازمان انرژی اتمی ايران در حالی از اجرای پروتکل الحاقی ر" در دنباله گزارش خود نوشته شرق

 ماه پيش اعالم شده که ايران مفاد اين پروتکل را به اجرا ۶به صورت داوطلبانه خبر داد که از حدود 
  ."گذاشته است

 سومين سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی را سردترين سفر او از نظر مقامات ايرانی اعتماد
 با   هنوز مالقات  دوشنبه  جمهور خاتمی تا آخر وقت صيف کرده و نوشته برخالف سفرهای قبلی، رييستو

  . بود  را نپذيرفته ايشان
 در عنوان اصلی صفحه اول خود از پاسخ قاطع ايران به محمد البرادعی خبر داده جمهوری اسالمی

  .است
 خبر داده و فهرستی از کشورهای مختلف  در عنوان اصلی صفحه اول خود از کشتار در عراقکيهان

  .چاپ کرده که به نوشته اين روزنامه نيروهای خود را بزودی از عراق خارج می کنند
  .  بر همين اساس نوشته ميان متحدان آمريکا در حمله به عراق شکاف افتاده استکيهان

وشته عملکرد کنونی و  سرمقاله خود را به حوادث عراق اختصاص داده و نجمهوری اسالمیروزنامه 
اين . سوابق آمريکا در عراق، ديگر زمينه ای برای فريب دادن مردم اين کشور باقی نگذاشته است

  . اعمال شيشه عمر اشغالگران را خواهد شکست
آن چه اکنون در انتظار عراق است هرچند ممکن است  "جمهوری اسالمیبه پيش بينی سرمقاله 

ما قيام مردمی در عراق، اشغالگران را وادار به عقب نشينی خواهد کرد روزهای خونين بيشتری باشد، ا
و آمريکا چاره ای جز پايان دادن به اشغال عراق و تسليم شدن در برابر خواسته های مردم نخواهد 

  ."داشت
سياست ايران در مورد شورشهای اخير " نوشته دنيای اقتصادمحمود صدری در تحليلی در روزنامه 

اين . رو و شيعه عراق است اهللا سيستانی و مجلس اعال يا جريان ميانه  يش مشابه نگاه آيتعراق، کماب
  ."انتخاب ايران مبتنی بر نوعی واقعگرايی در روابط خارجی است

 مدت شايد به نظر برسد که غلبه کامل يا اکثريتی  در کوتاه " دنيای اقتصادبه نوشته تحليگر روزنامه
کند، اما تجربيات تاريخی نشان داده  ت عراق منافع ايران را بهتر تأمين میشيعيان بر حکومت و سياس

  ."بار خواهد آورد است که شکلگيری دو حکومت آرمانگرا در همسايگی ايران، مشکالتی به 
يک عراق متوازن و دمکراتيک حتمًا همسايه کم " نوشته شده دنيای اقتصاددر تحليل سياسی 

خواهد به رقيب ايدئولوژيک ايران تبديل شود و امکان تعامل ايران با اکثريت خطرتری است تا عراقی که ب 
تر از رقابت با شيعيانی است که بخواهند منافع ملی کل عراق را   هزينه شيعه در عراق دموکراتيک کم

  ."ای پرنفوذ نمايندگی کنند در برابر همسايه
ورخاتمی را در ديدار با جوانان با اهميت  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی سخنان رييس جمهايران

ديده است که در آن بار ديگر به قدرت طلبان که آرای مردم را ناديده می گيرند تاخته ولی خطاب به 
  .مخالفان جمهوری اسالمی تاکيد کرده که در ايران جمهوری سکوالر پا نخواهد گرفت

ن گفته است به عنوان يک مهمان کوچک  محمد خاتمی در مجمع ملی جواناايرانبه نوشته روزنامه 
قدرت که قبًال نبودم و بعد هم نخواهد بود می گويم که بسياری از دعواهايی که در جامعه ما وجود دارد 

  .دعوای بين دين و بی دينی نيست بلکه بين ليبراليسم و فاشيسم است
کسانی که "تاکيد کرده  آن بخش از گفته های تازه محمد خاتمی را با اهميت ديده که آفتاب يزد

دانشجويان را سوسول و دانشگاهيان را منحرف خواندند با به کار بردن خشونت و زور می خواستند آن 
  ."چه را مردم از آن ها گرفته بودند، باز پس گيرند

 خبر داده است که جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعالم داشته رای رسمی اين جامعه بر شرق
  .دن رئيس مجلس استاولويت روحانی بو

 در شماره سه شنبه خود خبر داده بود که آيت اهللا مومن در نامه ای به  جمهوری اسالمیروزنامه
حداد عادل که از وی به عنوان نامزد رياست مجلس آينده نام برده می شود از وی خواسته از داوطلب 

  .اشدشدن صرف نظر کند و امکان دهد که کماکان يک روحانی در اين مقام ب
 خبر داده که آيت اهللا مهدوی کنی و جامعه روحانيت مبارز تهران اعتقادی به اولويت روحانيان اعتماد

برای رياست مجلس ندارند و ترجيح می دهند هر کس که شايستگی بيشتری دارد در اين مقام قرار 
  .گيرد

هوری اسالمی رياست مجلس شورای اسالمی، همانند رياست قوه قضاييه از ابتدای تاسيس جم
همواره در اختيار روحانيان بوده است و گمانه های درباره مجلس آينده از زمانی آغاز شد که هيچ يک از 

روحانيان صاحب نام نامزد نمايندگی مجلس آينده نشدند و مهدی کروبی رييس فعلی مجلس هم از 
  .شرکت در دور دوم انتخابات سرباز زد

سپرده گذاران صندوق های قرض الحسنه اصفهان داده و نوشته  خبر از اجتماع اعتراض آميز شرق
عده ای در اين تظاهرات دستگير شدند که بيشتر آنان به گفته مقامات انتظامی سپرده ای در صندوق "

  ."های قرض الحسنه نداشتند و به قصد به هم زدن نظم شهر اجتماع کرده بودند
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ه اصفهان که برای دريافت سهام خود صورت می اجتماع سپرده گذاران در صندوق های قرض الحسن
 مسئوالن صندوق های قرض الحسنه شرقگيرد از روزهای پايانی سال گذشته آغاز شد و به نوشته 

  .گفته اند برای پرداخت مطالبات مردم از مسئوالن استان طلب زمان کرده اند
 کيلومتری آن شهر عده ٢۵ر  از قم خبر داده که در يک منطقه روستائی دجمهوری اسالمیروزنامه 

ای مدعی حضور حضرت علی در مکانی شدند که جای يک دست در آن باقی مانده است و اين شايعه 
  .موجب سفر عده ای به اين مکان شده است

 با اشاره به اين که شايعه پردازان شايع کرده اند که يکی از مراجع نيز به آن مکان جمهوری اسالمی
 در آن نماز خوانده از مقامات مسئول خواسته است که عامالن اصلی اين شايعه ادای احترام نموده و

  .پراکنی را تعقيب قانونی کنند
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

ابراز نگراني سازمان عفو بين الملل از وضعيت وخيم جسماني سيامک پورزند در زندان جمهوري 
  اسالمي

  2004  آوريل  7 -1383دين  فرور19چهار شنبه 
سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي نسبت به وضعيت جسماني ): راديوفردا(امير مصدق کاتوزيان 

 سال حبس 11 ساله ايراني و رئيس مجتمع فرهنگي هنري تهران که به 73سيامک پورزند، روزنامه نگار 
  . ارند، ابراز نگراني کرده استمحکوم شده است و هم اکنون دوران حبس خود را مي گذ

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي اعالم کرده است که وضعيت سالمت ): راديوفردا(ليلي آرمان 
  .جسمي سيامک پورزند در زندان رو به وخامت گذاشته است

هفته به حالت در اين اطالعيه گفته شده است که سيامک پورزند بدون اينکه مورد مداوا قرار گيرد، يک 
اغماء فرو رفته بود، و سپس با اصرار زنداني ديگري به درمانگاه زندان اوين فرستاده شده، و پس از آن 

به گفته منابع آگاه، پزشکان درمانگاه زندان اوين به وي گفته اند که آنها شش ماه . به هوش آمده است
  .  هيچگونه پيشآمدي را براي او نمي پذيرندپيش از سيامک پورزند قطع اميد کرده اند، و اکنون مسئوليت

، به عنوان مرخصي از زندان اوين بيرون 1382به گزارش سازمان عفو بين الملل، سيامک پورزند در پاييز 
آمده است، اما کمتر از شش ماه بعد، مجددا بازداشت شده است، و از آن زمان تا کنون در زندان 

به سر مي برد و حق دسترسي به هيچگونه امکانات پزشکي را انفرادي و تحت شرايط بسيار نامساعد 
طبق اطالعيه سازمان عفو بين الملل، ادامه اين امر موجب خواهد شد تا آقاي پورزند، روزنامه . ندارد
  .  ساله، مجبور شود براي هميشه از صندلي چرخدار استفاده کند73نگار 

 ساله اش 11 آمريکا، در حال گذراندن محکوميت سيامک پورزند، همسر مهرانگيز کار، حقوقدان ساکن
سازمان عفو بين . اجراي اين حکم از حدود دو سال پيش، پس از محاکمه غير علني او آغاز شد. است

در مالقاتي که دادستان کل تهران اخيرا در زندان اوين با او داشته : الملل در بيانيه خود مي نويسد
قرر آزاد نخواهد شد، زيرا آزادي وي سر و صداي زيادي به راه است، به او گفته که پيش از موعد م

  . خواهد انداخت
پزشکي قانوني بيمارستان امام خميني تهران، : اطالعيه سازمان عفو بين الملل در ادامه مي گويد

حدود يک سال پيش سيامک پورزند را مبتال به بيماري تنگي مجراي نخاع دانسته است، که اگر درمان 
  .ه نقص عضو، به ويژه در مثانه و روده ها و فلج شدن وي منجر خواهد شدنشود، ب

در پايان اطالعيه، سازمان عفو بين الملل خواستار دخالت همه عالقمندان و فعاالن حقوق بشر و 
 .سامان هاي بين المللي ذيربط در مورد پرونده سيامک پورزند شده است

  
     دانست  اعدام  مجازات  داراي  را در صدر آشورهاي  ايران و ، ويتنام  امريكا، چين الملل عفو بين

  2004   آوريل  8 -1383  فروردين 20پنج شنبه 
 را در صدر   و ايران ، ويتنام  امريكا، چين  متحده  اياالت الملل  عفو بين سازمان:  سياسي روزنامه اعتماد گروه

 در  الملل  عفو بين سازمان.   است شود، قرارداده  مي ام در آنها انج  اعدام  مجازات  بيشترين  آه آشورهايي
  .  است  داده  چهار آشور رخ ، در اين  در جهان  شده  ثبت  اعدام1246 درصد از 84:   است  خود آورده گزارش
   اينها در  تعداد اعدام ، درباره  نيست  آامل  چندان  شده  ارايه  آمارهاي  اينكه  به  اشاره  ضمن  گزارش اين

 108   حداقل در ايران. اند  شده  نفر اعدام726   ميالدي2003   در سال در چين: نويسد چهار آشور مي
   اعدام  مجازات  نفر با محكوميت64   نفر و در ويتنام65 امريكا   متحده ، در اياالت  است  شده  انجام اعدام

اند ابراز   را لغو آرده  اعدام  مجازات  آه ايي آشوره  از تالش الملل  عفو بين سازمان. اند روبرو شده
 عفو  سازمان.  است  خبر داده در آشور بوتان» ساموا «  در پارلمان  اعدام  و از لغو مجازات  آرده خرسندي

 در   شده  انجام هاي  در آشور آانادا تعداد قتل1975   در سال  اعدام  لغو مجازات نويسد آه  مي الملل بين
 .  است  داده  درصد آاهش40 را  آشور اين

www.iran-archive.com 
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