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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  .اننده سرشناس موسيقی مردمی ايران روز دوشنبه سوم ماه مه در آمريکا درگذشتسوسن خو
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 يکی از محبوبترين 1350 و سالهای آغازين دهه 1340خانم سوسن که در سالهای پايانی دهه 
  . و سپس به آمریکا مهاجرت کرد سال پيش ابتدا به بريتانيا20خوانندگان ايران بود، حدود 

  
به گفته دوستانش، سوسن در این سالها بسيار تنها بود و حتی با وجود آنکه قبال دوبار ازدواج کرده بود، 

  . ديگرهمسری هم نداشت
  . حدود سه ماه پيش دست راست سوسن در حادثه ای شکست اما او برای درمان آن اقدامی نکرد

 آنجلس مورد يک عمل جراحی قرار گرفت که هشت ساعت به طول حدود يک ماه پيش سوسن در لس
  .کشيد

بعد از عمل، ابتدا حال سوسن رو به بهبودی رفت اما پس از مدتی او که به شدت ضعيف شده بود، 
  . دچار ايست قلبی شد اما پزشکان توانستند بار ديگر او را به زندگی برگردانند

بعد از سکته سه روزی هم حال : " آنجلس می گويدمهدی ذکائی سر دبير مجله جوانان در لس
ولی بعد از ظهر . با او تلفنی صحبت کردم ) اردیبهشت14 ماه می 3( من دیروز صبح . سوسن خوب بود

  ." دقيقه قلبش بار ديگر از کار ايستاد و اين بار او در بيمارستان فوت کرد15و 2ساعت 
به گفته آقای ذکايی . زندگی می کرده استسوسن در سالهای آخر با تنگدستی در لس آنجلس 

سوسن شش ماه گذشته در گاراژ خانه یکی از دوستانش در لس آنجلس زندگی می کرد ولی اخيرا 
  .دوستانش آپارتمان کوچکی را برايش فراهم کرده بودند

  . را می کرددر این سالهای آخر سوسن تنها گهگاه در کاباره ها و رستورانهای ایرانی در آمريکا برنامه اج
نزدیکانش حدس می زنند که او هنگام مرگ . هيچکس دقيقأ نمی داند که سوسن چند سال داشت

  . ساله بوده است70 تا 65بين 
سوسن در مصاحبه ای که سالها قبل با رادیو بی بی سی انجام داده بود خود را متولد شهر قصر 

  .شيرین و نام اصليش را مهناز، ذکر کرد

  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

  . را ندارد اعدام حكم بهآقاجري به هيچ عنوان قصد تجديدنظر خواهي و اعتراض نسبت
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بخت، وآيل مدافع آقاجري به   نيك صالح) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران
روز گذشته متن راي مجدد شعبه بدوي نسبت به ايرادات گرفته شده از سوي ديوان خبرنگاران گفت آه 

  .عالي به راي ابتدايي را طي نمابري آه بدون تاريخ و شماره بوده دريافت آرده است
راي مذآور از پزشكي قانوني همدان فكس شده و قبل از ارسال آن هم مدام از دادگستري : وي گفت

  .شد فته مياين شهر با وي تماس گر
  .آورد بخت تصريح آرد آه راي دريافت شده آه هيچ تاريخ مشخصي ندارد را ابالغ آن به حساب نمي نيك

آقاجري گفته نه وآيل و نه هيچ آس ديگر حق تجديدنظرخواهي و يا اعتراض نسبت به : وي تاآيد آرد
ه حكم مجدد اعدام آه از سوي اين راي را ندارد و خود وي نيز به هيچ عنوان تقاضاي تجديد نظر نسبت ب

  .دادگاه بدوي صادر شده نخواهد داشت
دادگاه ضمن «: بخت به نقل از قاضي بدوي اين پرونده آمده است در بخشي از راي نمابر شده براي نيك

 ارتداد و انكار - در خصوص اتهام معنونه 81 -1618اعالم ابقا نظر سابق الصدو در دادنامه شماره 
راي صادره حضوري . نمايد  متهم موصوف را به حكم شرعي و قانوني اعدام محكوم مي ،-ضروريات دين

هاي عمومي و انقالب در امور آيفري ظرف   قانون آيين دادرسي دادگاه233و به استناد بند الف ماده 
  ».باشد بيست روز بعد از ابالغ قابل اعتراض در ديوان عال آشور مي

آرد، پس از تشريح  وگو مي  امروز با خبرنگاران در دفتر آار خود گفتوآيل مدافع آقاجري آه بعدازظهر
ماوقع سير پرونده آقاجري در دادگستري تهران، دادگاه تجديدنظر اين شهر و ديوان عالي آشور اظهار 

پرونده مربوط به حكم اعدام آقاجري پس از ارجاع به ديوان با ايراداتي از سوي قضات اين ديوان، : داشت
قضات اين پرونده ايرادات متعددي به . و راي صادره به عنوان نقص تحقيقات در پرونده، نقض شدمواجه 

بيان نشدن داليل «: توان به اين ايرادات اشاره آرد راي دادگاه بدوي گرفته بودند آه از آن جمله مي
دسات با قوانين، صدور احكام در متن حكم، منطبق نبودن اتهام نداشتن عقيده به اسالم يا توهين به مق

هاي ديني ما گرد گرفته است و مشخص نيست  قيد نشدن منظورآقاجري درباره اين گفته برخي آموزه
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آدام يك از اصول و فروعيات دين مورد انكار وي واقع شده، مشخص نيست آه توهين به علما، چه 
  .علمايي يا آتب آنها مدنظر بوده است

 پرونده به هيچ آدام از ايرادات ديوان عالي آشور توجه نكرده و بخت تصريح آرد آه قاضي بدوي اين نيك
  .هيچ آدام از آنها را رفع نكرده است

اند آه در اين  جالب اين است آه مقام رهبري نيز در پاسخ به درخواست اساتيد عنوان آرده: وي گفت
  .اي نيست اند جان انسان مساله ساده حكم بايد تجديد نظر صورت گيرد و حتي اضافه آرده

اين قاضي تازه آار است و مدتي آارمند سازمان تعزيرات حكومتي همدان : چنين مدعي شد وي هم
هاي جزئي  بوده پس از آن هم مدتي منشي دادگاه بوده و پس از اخذ ابالغ قضايي نيز به پرونده

ن نيز اآنون رئيس حفاظت و اطالعات قوه قضائيه در همدا آرده است و هم منكراتي رسيدگي مي
  .هست
يك چنين شخصي، مامور رسيدگي به پرونده فردي شده آه در جامعه سياسي و : بخت اضافه آرد نيك

او جانباز و خانواده شهيد است و حال بايد متهم به ارتداد، . دانشگاهي آشور شناخته شده است
 .النبي و اهانت شود توهين به علما، سبب

  
  چهار، هفت و پنج و نيم سال حبس قطعي محكوم شدندعليجاني، رحماني و صابر به ترتيب به 
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: برد، گفت آه وي در حال حاضر به مدت يك هفته در مرخصي به سر مي همسر عليجاني با بيان اين

ماه به او ابالغ شده   ارديبهشت12 سال حبس، روز شنبه 4حكم قطعي محكوميت رضا عليجاني به 
  .تاس

در حالي آه ما منتظر : گفت) ايسنا(پروين بختيارنژاد به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
آزادي همسرم بوديم، وي از سوي دادگاه تجديدنظر به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشكيل 

  . سال حبس محكوم شد4گروه ملي مذهبي به 
 سال و نيم حبس قطعي محكوم 5 سال و هدي صابر به 7 به چنين اعالم آرد آه تقي رحماني وي هم
  .اند شده

درخصوص : آه اين حكم فقط به خود زندانيان ابالغ شده است، خاطرنشان آرد بختيارنژاد با اعالم اين
 اين سه ملي مذهبي به اتهام تحريك دانشجويان به اغتشاش، هنوز دادگاهي 82بازداشت سال 

  .تشكيل نشده است
 .آند شناسي تطبيقي تحقيق مي يان اعالم آرد آه همسرش در زندان در مورد دينوي در پا

  
 بازپرسي دادسراي جرايم آارآنان 3ي  به همراه وآيلش در شعبه» نسيم صبا«ي  مديرمسوول روزنامه

  .دولت حاضر و به سواالت بازپرس قدمي پاسخ داد
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اظهار ) ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  آبادي در گفت يل مجيد فيضعباس بشيري، وآ
 مورد از اتهامات مطرح در پرونده پاسخ داده شد و رسيدگي به باقي 26ي امروز به  در جلسه: داشت

  . ي فردا موآول شد اتهامات به جلسه
اري و گمرك به عنوان شاآي خصوصي و  مورد مربوط به شهرد2 مورد شكايت، 33وي يادآور شد آه از 
  .العموم بود ي مدعي بقيه مربوط به نماينده

اآبر موسوي خوئيني،  درج سخنان الياس حضرتي، علي» نسيم صبا«وآيل مدافع مديرمسوول 
ي حاتم قادري و احمد قابل، پيام  غالمحسين برزگر، بهزاد نبوي، منتجب نيا، آرمين، احمد قابل، مناظره

زاده، ابراهيم يزدي، شيرزاد، محمدعلي ابطحي   مناسبت روز دانشجو، اظهارات افضليان، تاجآقاجري به
ي مشارآت  و همچنين چاپ مطالبي در مورد نظارت استصوابي، استعفاي استانداران، عدم وجود زمينه

يرين مجمع روحانيون مبارز در انتخابات، عملكرد شهرداري در قبال زمين تئاترشهر و نيز چاپ عكس ش
 . را از جمله اتهامات مطرح شده در اين پرونده عنوان آرد عبادي در صفحه اول روزنامه

  

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

سرخوردگي اتحاديه اروپا از حکومت ايران و احتمال ناکامي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي در 
  بروکسلمذاکرات 
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او روز . همانگونه آه در خبرها شنيديد آمال خرازي در بروآسل به سر مي برد): راديو فردا(نازي عظيما 

گزارشهاي رسيده از اين ديدار حاآي از آن است . گذشته با رهبران اتحاديه اروپا در بروآسل ديدار آرد
هدف آقاي خرازي از انجام اين . دست خالي اين مذاآرات را ترك مي آندآه آقاي خرازي احتماال 

برنامه هاي هسته اي ايران، . مذاآرات از سرگيري مذاآراتي است آه اتحاديه اروپا با ايران داشت
انتخابات مجلس هفتم و وضعيت حقوق بشر ايران از داليل اصلي ناآامي سفر آقاي خرازي به شمار 

  . مي رود
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مقامات اتحاديه اروپا آوشش زيادي را براي پنهان آردن سرخوردگي خود از ): راديو فردا(دالن سياوش ار
اين سرخوردگي در جريان ديدار ديروز آمال خرازي، وزير خارجه جمهوري اسالمي . ايران به خرج ندادند

  . با رهبران اتحاديه اروپا ابراز شد
  

اما در پايتختهاي . مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا بودهدف آقاي خرازي از سفر به بروآسل از سرگيري 
ممالك اروپايي هنوز چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هفتم در ايران بر روابط جمهوري اسالمي با 

شوراي نگهبان در ايران آه زير آنترل جناح راست حكومت است، . اتحاديه اروپا سايه افكنده است
  . الح طلب را از شرآت در انتخابات مجلس محروم آردهزاران تن از طرفداران جناح اص

تالشهاي جمهوري اسالمي ايران براي پنهان آردن بخشهايي از برنامه هاي هسته اي نيز بر 
ريجر آمپين، سخنگوي رئيس اتحاديه اروپا، پس از ديدار رئيس خود . سرخوردگي اروپاييان از ايران افزود
 شد، به طرز غير معمولي آم حرف و رازدار بود و تنها به اين بسنده با آمال خرازي آه روز گذشته انجام

آرد آه بگويد گفتگوهاي دو طرف بعدا بين آقاي خرازي و يك مقام ديگر اتحاديه اروپا، آريس پاتن، رئيس 
آنها در : سخنگوي رئيس اتحاديه اروپا مي گويد. آميته سياست خارجي اتحاديه اروپا، ادامه خواهد يافت

آنها در مورد احتمال از سرگيري مذاآرات صحبت آردند، اما .  روابط اتحاديه اروپا و ايران گفتگو آردندمورد
اما پس از اين اظهارات روشن شد آه . وارد جزئيات نشدند و اين آار بايد با آقاي آريس پاتن انجام شود

  . مذاآرات آريس پاتن و آمال خرازي هم به جايي نرسيد
اين اتحاديه سرخوردگي خود را از ايران به : ن سياست خارجي اتحاديه اروپا گفتيك مسئول آميسيو

روشني به آقاي خرازي نشان داد و از آنجايي آه اتحاديه اروپا سرمايه گذاريهايي سنگيني در روابطش 
به اين مسئول اتحاديه اروپا به تمايل اين اتحاديه . با ايران آرده، اين آشور را شريك مهمي مي داند

اروپا در مخالفت با اتهامات و فشارهاي آمريكا . داشتن آنچه روابط سازنده با ايران مي نامد اشاره دارد
آه ايران را جزئي از يك محور شرارت خوانده بود، شيوه متفاوتي را نسبت به جمهوري اسالمي در پيش 

جمهوري اسالمي به انجام اتحاديه اروپا حاضر شد قرارداد سودآور تجاري را در ازاي تعهد . گرفت
اما سال گذشته آه درباره برنامه هاي هسته اي ايران افشاگري . اصالحات سياسي به ايران ارائه دهد

  . مذاآرات اتحاديه اروپا و ايران متوقف گشت. شد
از آن زمان تا آنون در مورد آارنامه حقوق بشر ايران هم چندان : يك مسئول ديگر اتحاديه اروپا گفت

عملكرد بخشي از حكومت ايران در رد صالحيت نامزدهاي اصالح طلب . فتي وجود نداشته استپيشر
براي انتخابات مجلس هفتم نيز به گفته همين مسئول اتحاديه اروپا به شدت فضاي مذاآرات را تحت 

ه بازرسيهاي اختالف تعبيرهاي ايرانيان و اتحاديه اروپا در مورد قرارداد سعدآباد آه اجاز. تاثير قرار داد
بريتانيا، آلمان و فرانسه . سرزده از تاسيسات هسته ايران را مي دهد نيز مشكل ساز بوده است

  . اقدامات ايران را در اين زمينه آافي نمي دانند
اتحاديه اروپا فعال منتظر گزارش بعدي آژانس بين المللي انرژي اتمي از برنامه هاي هسته اي ايران 

يعني تا پيش از خردادماه بعيد به نظر مي رسد . خردادماه امسال منتشر شوداست آه قرار است در 
  .رهبران اتحاديه اروپا از سرگيري گفتگوها با جمهوري اسالمي را مد نظر قرار دهند

  
حتي اگر ايران به : ي اروپا ادعا آرد ي اتحاديه ي فايننشيال تايمز به نقل از مقامات بلندپايه روزنامه

اش عمل آرده باشد، اين آشور نبايد انتظار  يي هاي هسته صوص آشكارسازي برنامهتعهداتش در خ
  .اش با اين اتحاديه فورا از سر گرفته شود داشته باشد آه مذاآرات مهم تجاري
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ه به سفر آمال خرازي،  انگليسي با اشار ي ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

چنين براي از  به خزاري گفته شد آه بروآسل هم: ي آشورمان به بلژيك نوشت وزير امور خارجه
بشر، اصالحات سياسي و پايان دادن به حمايت ايران از  ي حقوق سرگيري اين مذاآرات بر مساله

  .آند تاآيد مي(!) هاي تروريستي  گروه
رسد اين موضع سخت آريس پاتن، آميسيونر روابط خارجي اتحاديه  ميبه نظر : اين روزنامه ادامه داد

، خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اين اتحاديه بر اين اساس طراحي شده تا به ايران و آمريكا  اروپا
انداز روابط تجاري سودمند دوجانبه براي تحت فشار گذاشتن ايران  ثابت آند آه اروپا با استفاده از چشم

  .تواند با يك صدا صحبت آرده و عمل نمايد مي(!) 
در اين ديدارها گفته شد اگر جمهوري اسالمي همكاري نكند، از : تايمز همچنين مدعي است فايننشيال
  .ترين شريك تجاري خود به انزوا آشيده خواهد شد سوي بزرگ
ي  ينان از ادامهخرازي روز گذشته در بروآسل به دنبال آسب اطم: ي اين مطلب آمده است در ادامه

  .لندن، پاريس و برلين بود ي اروپا از توافق انجام گرفته ميان تهران، حمايت اتحاديه
شود،  طلب در نظر گرفته مي ي اروپا به خرازي آه يك اصالح ي اين روزنامه، مقامات اتحاديه به نوشته

  .گفتند آه شفافيت آامل همكاري ايران با آژانس را انتظار دارند
ي آلمان روز چهارشنبه در ديدار با  رود يوشكا فيشر، وزير امور خارجه انتظار مي: نامه ادامه داداين روز

  .خرازي در برلين چنين خط مشي را تكرار آند
المللي انرژي اتمي، بررسي خود را در خصوص پايبندي ايران به  ي اين روزنامه، آژانس بين به نوشته

ها در اين  ي انگليسي اروپايي  خواهد آرد و به ادعاي اين روزنامه ژوئن سال جاري اعالم14تعهداتش در 
  .توانند ايران را تحت فشار ديپلماتيك قرار دهند آنند تا آنجا آه مي فاصله زماني سعي مي
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ي  خرازي پاسخ داده است آه اگر مذاآرات تجاري و سياسي با اتحاديه: در پايان اين مطلب آمده است
  .تواند شريك قابل اعتمادي باشد شود، اين اتحاديه نمياروپا به زودي آغاز ن

  
ديدار با خرازي بار  خاوير سوالنا در: خبرگزاري فرانسه با اشاره به ديدارهاي خرازي در اروپا گزارش داد

انرژي اتمي پايبند باشد و در تمام  المللي ديگر از ايران خواست به تعهدات خود در قبال آژانس بين
 .باشد يي شفافيت آامل داشته هاي هسته مههاي برنا زمينه

از سوالنا همچنين افزود  ، اين خبرگزاري فرانسوي به نقل)ايسنا( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
سازمان ملل در امور عراق در رابطه با بحران  ي ي ويژه آه ايران بايد از تالشهاي اخضر ابراهيمي، نماينده

 .عراق پشتيباني آند
 گو ميان آريس پاتن و خرازي از حساسيت بيشتري برخوردار بوده است و به و گزارش، گفت س اينبراسا

اروپا  ي رغم آنكه از گفت و گوهاي پشت درهاي بسته گزارشي منتشر نشده است، يك مقام اتحاديه
ن گرفت با اي گفت و گوهاي مستقيم و روشن ميان طرفين صورت: آه نامي از وي به ميان نيامد گفت

 .نشد ي اروپا تعيين حال تاريخي براي انجام مذاآرات ميان ايران و اتحاديه
اينكه بعد از گذشت پنج  ي اروپا در ديدار با خرازي از براساس اين گزارش، آميسر روابط خارجي اتحاديه

 .آرد وگوهاي دوجانبه پيشرفتي نكرده است، ابراز تاسف سال هنوز گفت
خاوير سوالنا در ديدار با :  با اشاره به ديدارهاي خرازي در اروپا گزارش دادخبرگزاري فرانسهانتهاي پيام

المللي انرژي اتمي پايبند باشد و در  خرازي بار ديگر از ايران خواست به تعهدات خود در قبال آژانس بين
  .يي شفافيت آامل داشته باشد هاي هسته هاي برنامه تمام زمينه

، اين خبرگزاري فرانسوي به نقل از سوالنا همچنين افزود )ايسنا( ايرانبه گزارش خبرگزاري دانشجويان 
ي سازمان ملل در امور عراق در رابطه با بحران  ي ويژه آه ايران بايد از تالشهاي اخضر ابراهيمي، نماينده

  .عراق پشتيباني آند
دار بوده است و به گو ميان آريس پاتن و خرازي از حساسيت بيشتري برخور و براساس اين گزارش، گفت

ي اروپا  رغم آنكه از گفت و گوهاي پشت درهاي بسته گزارشي منتشر نشده است، يك مقام اتحاديه
گفت و گوهاي مستقيم و روشن ميان طرفين صورت گرفت با اين : آه نامي از وي به ميان نيامد گفت

  .نشدي اروپا تعيين  حال تاريخي براي انجام مذاآرات ميان ايران و اتحاديه
ي اروپا در ديدار با خرازي از اينكه بعد از گذشت پنج  براساس اين گزارش، آميسر روابط خارجي اتحاديه

  .وگوهاي دوجانبه پيشرفتي نكرده است، ابراز تاسف آرد سال هنوز گفت
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
 

ي اعضاي زنداني خود را خواستار اي برگزاري مجمع عمومي ساالنه و آزاد جمعي از نويسندگان در بيانيه
  .شدند

  2004   مه4  -1383  ارديبهشت15سه شنبه 
نمابر شده، با اشاره به اينكه در ) ايسنا(اي از آن به خبرگزاري دانشجويان ايران  در اين بيانيه آه نسخه

ي جهت براي آسب مجوز، مجمع عموم  تصميم گرفتيم پس از دو سال انتظار بي1382هفتم اسفندماه 
 تا اين تاريخ از سوي 1381ساالنه را براي انتخاب هيات دبيران جديد برگزار آنيم، ادعا شده آه از آذرماه 
هاي مشورتي ماهانه،  مقامات امنيتي، چه براي تشكيل مجمع عمومي ساالنه و چه براي جلسه

يش از برگزاري ها براي اعضا، درست يك روز پ نامه پس از ارسال دعوت. جلوگيري به عمل آمده است
جلسه، باز همچون سال پيش، از سوي مقامات وزارت اطالعات، پنج نفر از اعضاي هيات دبيران تلفني 

  .احضار شدند و از آنها خواسته شد آه از برگزاري جلسه اآيدا خودداري آنند
تانه هاست، چنين اعمالي در آس وگوي بين تمدن در حكومتي آه مدعي گفت: در اين بيانيه آمده است

  . قرن بيست و يكم، البته عجيب است
ي مذآور به زنداني بودن ناصر زرافشان و عليرضا جباري و اجازه مرخصي نوروزي ندادن  ي بيانيه در ادامه

 از زندان 1382 اسفند 16بايد در روز  به اين افراد اشاره شده و آمده است آه ناصر زرافشان طبق قانون 
  .نداني استشد اما وي همچنان ز آزاد مي

ربط خوانده شده، عنوان شده  عدالتي مقامات ذي شكني و بي چه آه قانون در اين بيانيه با اعتراض به آن
هايشان، چه برگزاري مجمع عمومي ساالنه و چه  است آه در صورت نگرفتن پاسخ مناسب به خواسته

ها و  ادخواهي خود به سازمانهاي ديگر براي رساندن فرياد د براي آزادي اعضاي زنداني آانون از روش
  .نهادهاي مسؤول جهاني اقدام خواهند آرد

در انتهاي بيانيه مذآور اسامي سيمين بهبهاني، علي اشرف درويشان، سيمين دانشور، منوچهر 
دوست، فرزانه  زادگان، رضا مرادي، حسين صفاري اصغر مهدي آتشي، رضا چايچي، حسن ورجاني، علي

، فريبرز )مهابادي(پور، سيد علي صالحي، رضا خندان   ايرانلو، فرزانه آقاييطاهري، مهين خديوي، علي
دانا، هوشنگ عاشورزاده، جاهد جهانشاهي، محمدعلي شاآري يكتا، حافظ موسوي، بابك  رييس

اهللا شريفي، محمد خليلي،  تختي، ناهيد فروغان، حسن صانعي، محمود معتقدي، مجيد مددي، فرج
علي، حميد ياوري، محمد شريف،  ن مؤيد، محمد رئوف مرادي، مهسا محبحسين سناپور، مجيد امي
بيگي، فانوس بهادروند، حسين افشار، ميترا الياتي، عليرضا بابايي، قاسم  احمد فتحي، اآبر معصوم

زاده، هاشم بناءپور، غالمرضا  آشكولي، قاسم روبين، عليرضا ثقفي، فرشته ساري، فرخنده حاجي
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فر، احمد آقايي، حسن اصغري، عنايت احساني، رحمان  ش، محمدرضا آريانآذرهوشنگ، تورج آرام
اي، محمد جعفرپورجعفر،  اميني، پرويز بابايي، جالل بايرام، اسد بهرنگي، اميررضا بيگدلي، عليرضا پنجه

علي پورصفر، احمد پوري، پرويز تاييدي، هما زرافشان، مزدك زرافشان، زويا زرافشان، پروانه جباري، 
زاده، سحر سيدي، سيما صاحبي، محسن حكيمي،  ش مختاري، سهراب مختاري، مريم حسينسياو

اي، رحيم  گراناز موسوي، نسترن موسوي، شمس لنگرودي، عباس مخبر، اقبال معتضدي، انور خامه
 پور، فيروزه مهاجر، زاد، مجيد دانش آراسته، رضا عابد، فريده خردمند، شهريار مندني نيا، پوران فرخ رييس

نيا، فرمرز  اهللا احساني، پرويز بابايي، اسد بهرنگي، فرشته توانگر، رحيم رييس نصراهللا آسرائيان، عنايت
آبادي، صوفيا محمودي، منيژه نجم  طرف، جعفر آوش دهي، شيرين عبادي، يوسف عزيزي بني سه

 .شود عراقي، حسينعلي نوذري، صفورا نيري و ابراهيم يونسي مشاعده مي
 

  و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم 
  

هاي اين ابتكار و شكست آن نيز شكست  ي طرف يي ايران متعلق به همه ي هسته پروژه: خرازي 
  .ها است ي طرف همه

  2004   مه4  -1383  ارديبهشت15سه شنبه 
خرازي وزير امور ، دآتر سيد آمال )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

اش به چند آشور اين قاره سفر آرده  ي آشورمان آه در چارچوب دومين دور از سفر اروپايي خارجه
ي اروپايي، تحوالت و  وگو و مذاآره با مقامات اتحاديه در سفر به بروآسل و گفت: است، افزود
رفت و انتظارت خود را مطرح وگو قرار گ يي مورد گفت هاي روابط ايران با آژانس و مباحث هسته پيشرفت
  .اي مثبت در شوراي حكام برسيم ما معتقديم بايد با هم آار آنيم آه به نتيجه. آرديم

ي دو جانبه با  دآتر خرازي با اشاره به اينكه در خصوص اوضاع عراق، خاورميانه و همچنين رابطه
ست و روشي آه آمريكا در عراق رود آه سيا بيم آن مي: ي اروپايي مذاآره صورت گرفت، افزود اتحاديه

اند آه براي ترويج حقوق بشر و  ها مدعي آمريكايي. ها بيانجامد در پيش گرفته، به برخورد تمدن
  .اند و اقدامات آنها خالف اين شعارها است دمكراسي به عراق رفته

اين زمانبندي : رد، افزود ژوئن انجام پذي30دآتر خرازي با تاآيد بر اينكه انتقال قدرت به مردم عراق بايد در 
  .آند بايد مورد توجه قرار گيرد و ايران در تحوالت عراق براي حل مشكالت نقش مهمي ايفاء مي

هاي اصلي بحران و  ريشه: ي آشورمان، شرايط فلسطين را متشنج خواند و تصريح آرد وزير امور خارجه
عدالتي گسترده در اين  هاي آمريكا، عملكرد شارون و بي گسترش نفرت و آينه در منطقه، سياست

  .منطقه است
ي اروپايي   به مقامات اتحاديهما: ي اروپايي گفت دآتر خرازي با اشاره به مذاآرات خود با مقامات اتحاديه

. توان به استقرار صلح پايدار اميدوار بود هاي بحران، نمي توجهي به ريشه گفتيم با تداوم اين روند و بي
گيرد، بايد ابتكار عمل فشار به آمريكا براي  ي اروپايي جشن گسترش اين اتحاديه را مي اآنون آه اتحاديه

ي اروپايي در خصوص حقوق بشر نيز بايد ابتكار  اتحاديه. دست گيردتغيير سياستش در خاورميانه را به 
دهند، تراژدي بزرگي است  آنچه آه سربازان آمريكايي در عراق انجام داده و مي. عمل را به دست گيرد

  .ي اروپايي نبايد از آن چشم بپوشد آه اتحاديه
المللي انرژي   دبيرآل آژانس بيندآتر خرازي در پاسخ به سوالي در خصوص سفر اخير محمد البرادعي،

در اين سفر مذاآرات خوبي انجام شد و بازرسان آژانس : اتمي و همكاري ايران با بازرسان گفت
آنند و در سفرهاي قبلي نيز آنها مباحث طوالني با مقامات  المللي انرژي اتمي نيز به ايران سفر مي بين

  .دهيم شان ارايه شد و به سواالت ديگر نيز پاسخ مياند و اطالعات به اي و آارشناسان ايراني داشته
ي اروپايي و انتشار اخباري  ي آشورمان در پاسخ به سوالي در خصوص روابط با اتحاديه وزير امور خارجه

جمهوري اسالمي ايران به طور صريح اعالم آرده :  براي ارتقاء روابط با ايران گفت مبني بر شروط اتحاديه
ي  مقامات اتحاديه. پذيرد ي اروپايي هيچگونه پيش شرطي را نمي ود با اتحاديهاست آه در روابط خ

اروپايي در مذاآراتي آه انجام شد بر نقش مهم ايران تاآيد آردند و خواهان ايفاي نقش ايران هستند و 
. باشدي اروپايي عالقمند همكاري با ايران است، اين امر بايد دو جانبه  اگر اتحاديه. اين واقعيتي است

ي  ايم آه در صدد اعمال فشار براي دستيابي به هرگونه توافق براي روابط با اتحاديه ما صريحا گفته
دو طرف به هم احتياج دارند و هر طرف نيز منافع خود را دارد و هر گونه توافق در صورت . اروپايي نيستيم

وند محكم آه جامع بوده و همكاريهاي ايم يك پي دوجانبه بودن، نتيجه خواهد داشت و به اين ترتيب آماده
  .ي اروپايي برقرار آنيم المللي را در برمي گيرد، با اتحاديه يي و بين اقتصادي و سياسي و منطقه

ي  ي آشورمان در پاسخ به سوالي در خصوص ديدگاه ايران نسبت به اجالس چهارجانبه وزير امور خارجه
مقامات اتحاديه آه براي شرآت در اين جلسه عازم بودند، اين ديروز در مالقات با : امروز در نيويورك گفت

جمهوري اسالمي ايران معتقد است آه امروز نيازمند عمل و فعاليت اتحاديه هستيم . بحث مطرح شد
مادامي آه آمريكا از شارون . ي خاورميانه و براي حمايت از عدالت وارد عمل شود تر در مساله تا فعاالنه

تنها راه اين است آه حقوق آامل . اي ندارد آند، چنين اجالسي نتيجه يت آامل ميو اقدامات وي حما
  .فلسطينيان در نظر گرفته شود

چنين : دآتر خرازي در پاسخ به سوالي درخصوص درخواست آمريكا براي ميانجيگري ايران در عراق گفت
نبوده است در واقع آنچه جمهوري اسالمي ايران نيز در صدد ميانجيگري . درخواستي مطرح نشده است

ها بيان آردند، اين بود آه به دنبال ايفاي نقش مثبت ايران در عراق هستند و اين به معناي  آمريكايي
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جمهوري اسالمي ايران از ابتدا تالش خود را به آار گرفته تا اوضاع . اقدام ويژه يا ميانجيگري نبوده است
هايي داشتيم آه اوضاع آرام شود و  قتدي صدر نيز تماسبا م. هايي در عراق داشتيم آرام شود و تماس

 آمريكا براي دستگيري وي اين روند را به هم زد و اين  آميز بوده و متاسفانه تصميم تا حدودي نيز موفقيت
اين موضوع بايد توسط عراقي ها و علماي عراقي حل . ها انجام دادند اشتباه ديگري بود آه آمريكايي

هاي خود براي حل مشكل  هاي مختلف در تماس هستيم و به تالش هم با طرفدر حال حاضر . شود
  .دهيم عراق ادامه مي
ي سالمي و وضعيت  ي آشورمان در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت خانواده وزير امور خارجه

در مورد پور هاشمي داده است آه  دآتر سالمي، وآالت تام بالعزل به خانم: دو دختر اين خانواده گفت
شود و بايد منتظر  اي در همين ارتباط برگزار مي امروز در تهران جلسه. بگيرند وضعيت فرزندانشان تصميم 

از نظر ما، مسير روشن است و تنظيم و . اي خواهد داد تا براساس آن عمل شود بود آه چه نتيجه
اميدوارم . ي سالمي است ي همكاري نزديك ايران و بلژيك و خانواده دستيابي به اين مسير نتيجه

  .ي خوبي عايد شود و همه راضي باشند نتيجه

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   ساعت گذشته  24نگاهي به تحوالت عراق طي 
  2004 مه  4  -1383  ارديبهشت15سه شنبه 

سط نيروهاي امريکايي و انگليسي پخش تصاوير شکنجه زندانيان عراقي در زندان ابو غريب بغداد تو
  . موجب تشديد نا آرامي ها و درگيريها در عراق شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، سخنگوي مقتدي صدر امروز در تهديدي جديد اعالم کرد 
ايي  تن ديگر توسط نيروهاي آمريک20 عراقي و مجروح شدن 5که در پاسخ به کشته شدن روز گذشته 

  .تمام پست هاي بازررسي نيروهاي آمريکايي در حد فاصل نجف و کوفه را هدف قرار خواهند داد
در شهر کربال درگير " ارتش المهدي"گفتني است نيروهاي لهستاني و پليس عراق امروز با نيروهاي 

  .شدند که به گفته شاهدان عيني دراين درگيريها شماري مجروح شدند
 عراقي 5 بين طرفداران مقتدي صدر و نيروهاي آمريکايي در ورودي شهر نجف  گفتني است در درگيري

  . تن ديگر زخمي شدند16کشته 
  .همچنين خبرگزاري رويترز از وقوع انفجاري مهيب در نزديکي زندان ابوغريب بغداد خبر داد

زندان ابو غريب  زنداني عراقي را در از 208الزم به ذکر است که سخنگوي نيروهاي ائتالف ادعا کرد  
 مهاجم عراقي که سعي داشتند يک خودروي 4بغداد آزاد کرده اند، وي همچنين از کشته شدن  

  .نظاميان آمريکايي را در غرب بغداد منهدم کنند خبر داد
 

  ارتش آمريكا شكنجه زندانيان عراقي را تاييد آرد
  2004 مه  4  -1383  ارديبهشت15سه شنبه 

اي را   آنتونيوتاگوبا از فرماندهان ارشد ارتش آمريكا در عراق اسناد محرمانهسرلشكر: خبرگزاري فارس
ها نقض حقوق بشر از سوي نظاميان آمريكايي در زندان ابوغريب عراق مورد تاييد  افشا آرد آه در آن
  .قرار گرفته است

مريكا در  براساس نتايج تحقيقات انجام شده از سوي فرماندهي ارتش آCNNبه گزارش شبكه خبري 
 تيپ اطالعاتي ارتش درعراق از اجراي 205 دژبان ارتش آمريكا و واحد 800عراق مقامات ارشد يگان 

هاي اجرايي براي جلوگيري از شكنجه و آزار  هاي تعريف شده و دستورالعمل مشي قوانين ارتش، خط
  . اند داري آرده خود2004 فوريه 2003زندانيان در زندان ابوغريب و ارودگاه بقعه حدفاصل اوت 

اي از آن اشاره آرد تصويري از نيروهاي دژباني ارتش  تايمز به گوشه اين تحقيقات آه اولين بار نيويورك
هاي الزم را براي  آنكه آموزش آمريكا را به تصوير آشيد آه در آن اعضاي واحدهاي پليس نظامي بي

د، به طور سيستماتيك زندانيان را مورد نگهداي از زندانيان بر مبناي معاهده ژنو را آسب آرده باشن
  . دادند شكنجه و سوءاستفاده قرار مي

در اين گزارش تصريح شده واحدهاي اطالعاتي ارتش عراق از ضعف اخالقيات درانجام وظايف خود رنج 
برند و موارد متعددي از اقدامات بيمارگونه و جنايتكارانه در مورد زندانيان عراقي به ثبت رسيده  مي
  . تاس

  
   زنداني را از زندان ابوغريب آزاد آردند240نيروهاي اشغالگر 
نيروهاي اشغالگر به رهبري امريكا در عراق پس از رسوايي زندان ابو غريب آه واآنش : خبرگزاري فارس

  . آزاد آردند  زنداني اين زندان را240جهاني را به همراه داشت، 
 ائتالف در بدرفتاري با زندانيان ابوغريب مسئوالن اين به گزارش خبرگزاري فرانسه، رسوايي نيروهاي

  . زندان را واداشت تا در روز سه شنبه برخي از بازداشت شدگان اين زندان را آزاد آنند
اين منبع خبري افزود،پس از اعالم خبر آزادي برخي بازداشت شدگان زندان ابوغريب مردم عراق در 

هاي ائتالف بخش عمده اي از بازداشت شدگان را به دليل ارتباط اطراف اين زندان تجمع آردند اما نيرو
مشكوك با عامالن خرابكاري و ناامني در عراق و دست داشتن در حمالت عليه نيروهاي ائتالف در زندان 

  .  نفر از آنها را آزاد آردند240نگه داشتند و فقط تعداد 
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  يك عضو پيشين حزب بعث عراق نزديك آربال آشته شد
 آيلومتري 110يكي از اعضاي پيشين حزب بعث عراق نزديك شهر مقدس آربال در : زاري فارسخبرگ

  .جنوب بغداد آشته شد
وهاب "به گزارش خبرگزاري فرانسه از آربال، منابع بيمارستاني عراق با اعالم اين خبر گفتند، جسد 

اش در منطقه   نزديك خانهدر حالي آه بدنش هدف گلوله قرار گرفته بود، در خودروي وي" عبدالرزاق
  .  آيلومتري شرق آربال آشف شد20الهنديه در 

همسر وي نيز از : غالب الدعمي معاون رئيس شوراي محلي اين منطقه به خبرگزاري فرانسه گفت
  . اعضاي حزب بعث است اما در حال حاضر اطالعاتي از عامالن اين قتل در دست ندارد

  
  انفجار غرب بغداد را لرزاند

  .در آن واقع است، لرزاند» ابوغريب«انفجار امروز حومه غربي بغداد را آه زندان : گزاري فارسخبر
.  مشخص نشده است به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، هنوز دليل اين انفجار آه امروز صبح رخ داد،

  . پس از اين انفجار دود غليظي به هوا برخاست
  .  آيلومتري زندان ابوغريب را سد آردند5بي منتهي به بغداد در سربازان آمريكايي يك اتوبان اصلي غر

  . سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد نيروهاي آمريكايي در حال بررسي دليل اين انفجار هستند
  . زندان ابوغريب به دليل شكنجه زندانيان در زمان صدام معروف است

  . شدگان عراقي در اين زندان روبرو هستند شتسربازان آمريكايي اآنون با اتهامات بدرفتاري با بازدا
اين در حالي است آه شش سرباز آمريكايي به دليل بدرفتاري با زندانيان عراقي در زندان ابوغريب 

  . بغداد، توبيخ شدند
  

  پل برمر با فرماندهان ارشد حزب بعث ديدار آرد
شته خود به نقل از منابع آگاه العربي چاپ لندن در شماره روز گذ روزنامه القدس: خبرگزاري فارس
سابقه، با سران نظامي و غيرنظامي حزب  پل برمر حاآم آمريكايي عراق در اقدامي بي«: عراقي نوشت

  ».بعث عراق ديدار آرد
ماهر "وزير دفاع سابق رژيم صدام و سرلشگر " سلطان هاشم احمد"برمر با «: العربي نوشت القدس

رين فرمانده ارتش بعث و پدر زن قصي، پسر صدام حسين ديدار و ت معروفترين و برجسته" عبدالرشيد
  » .گو آرده است و گفت

  ." ها به قدرت نيستيم ما در صدد بازگرداندن بعثي"اين در حالي است آه برمر پيش از اين گفته بود آه 
مساله بازگشت اعضاي حزب بعث عراق به مراآز قدرت از ديد آارشناسان به عنوان چرخشي در 

  . رود است آمريكا در قبال اوضاع عراق به شمار ميسي
  .  تن از اعضاي سابق حزب بعث خبر داده بودند1500پيش از اين نيز منابع خبري از ديدار برمر با بيش از 

شود در اين ديدار حاآم آمريكايي غيرنظامي عراق از اعضاي سابق حزب بعث خواسته است،  گفته مي
  . ي خود در برقراري امنيت، به نيروهاي آمريكا ياري رسانندهاي قبل ضمن بازگشت به پست
رسد در انجام ماموريت خود در عراق با شكست مواجه شده است در حال حاضر  پل برمر آه به نظر مي

گيرد امنيت را به عراق بازگرداند تا از آن به عنوان خوراآي تبليغاتي براي  تمامي تالش خود را به آار مي
  . جمهوري آمريكا براي انتخاب مجدد وي به عنوان رييس جمهوري آمريكا استفاده آندجرج بوش رييس 

ها شماري از مقامات و مسووالن رژيم  آمريكايي«: العربي به نقل از منابع عراقي همچنين نوشت القدس
آيا به اند ولي مشخص نيست آه  سابق عراق را آه از چند ماه پيش در نزد آنها زنداني بودند، آزاد آرده

  . شود يا خير هايي واگذار مي آنان در آينده مسووليت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود به انعکاس نامه بلند رييس جمهور خاتمی  

  .فردای ايران را می سازندپرداخته اند که به نوشته روزنامه ايران نامه ای است خطاب به جوانان که 
  2004 مه  4  -1383  ارديبهشت15سه شنبه  -بي بي سي 

بدون هيچ اظهار نظری به انعکاس بخش "  صفحه ای نوشت۴٧خاتمی برای مردم نامه " با عنوان کيهان
خبر از " حديت دوم خرداد گفتمان دينداری بود: خاتمی"کوتاهی از نامه پرداخته و رسالت با عنوان 

  .ار اين نامه داده استانتش
نامه را با عکس بزرگی از رييس جمهور در باالی " صدای مردم را می توان شنيد"با تيتر آفتاب يزد 

  .صفحه اول خود آورده است
 گفته است که اين نامه مطلب تازه ای فتح يداهللا اسالمی، مدير روزنامه توقيف شده شرقبه نوشته 

  .با جمالت و کلماتی ديگرنداشت و همان گفته های قبلی بود 
 با اشاره به آن بخش از نامه رييس جمهور که عالوه بر کيهاننماينده ادوار پيشين مجلس به نوشته 

کارشکنی مخالفان اصالحات، فرصت سوزی هواداران را نيز عامل به نتيجه نرسيدن وعده ها دانسته 
سترده اجتماعی، امروز تبديل به يک گفته است با اين تحليل می شود دريافت که چرا آن پشتوانه گ

  .ياس عظيم اجتماعی شده است
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رسد خاتمی خود واقف است که لحن و  در مقدمه نامه رييس جمهور نوشته به نظر میوقايع اتفاقيه 
 کننده  نگر او ممکن است برای کسانی که از او انتظار صراحت و قاطعيت دارند، ارضا بيان چندجانبه

  .نباشد
در عين حال نوشته اگر نامه خاتمی در پس اين فرداها خوانده شود درک ع اتفاقيه وقايروزنامه 
تر باشد، در زمانی که خاتمی کرسی رياست جمهوری را ترک کرده و در کسوت يک روشنفکر  شدنی

  .دينی و يک گوينده و اهل قلم به تحليل فرآيندهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد
 خود نوشته پيام خاتمی نکته مهمی در بر داشت آنجا که می گويد مخالفان در سرمقالهآفتاب يزد 

اصالحات پيام دوم خرداد را درک نکردند و در ميان اصالح طلبان هم کسانی بودند که ندانستند رای 
  .مردم در دوم خرداد چه معنا داشت

م از قيم مابی از سوی هر در هر دو جناح کسانی بودند که ندانستند مردآفتاب يزد به نوشته سردبير 
کس و هر جريانی روگردانند و هر کس می خواهد رای مردم را به دست آورد بايد واقعيات جامعه را 

  .بشناسد
 از اولين واکنش ها به نامه محمد خاتمی خبر داده که از سوی مديرکل دادگستری همدان بوده شرق

های ديگر را ناراحت کرد و اين  اجری بود، ما و خيلیاست که گفته آن فراز از نامه که مربوط به پرونده آق
  .دهيم که آن را نپذيريم حق رابه خود می

در نامه بلند رييس جمهور، به جز ماجرای قتل های زنجيره ای که از عامالن آن به عنوان غده های 
 تنها سرطانی تفکر ياد شده که هنوز در جامعه جريان دارد، اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری

مصداقی است که محمد خاتمی برای نشان دادن طرز عمل مخالفان اصالحات به آن اشاره واضح شده 
  . است

 حاکی است رييس دادگستری همدان همزمان با اعالم خبر تائيد دوباره حکم اعدام شرقخبر روزنامه 
است، " جری "ای را ضمن اين که اسمشان  جاست که عده  های بی آغاجری گفته است همين حمايت

  .تر کرد و به آنهاجرأت داد که به مقدسات دين و مسائل مورد احترام دينداران جامعه توهين کنند جری 
 خبر داد که همزمان با تحوالت تازه در مورد حکم هاشم آغاجری همسر وی با رييس ايرانروزنامه 

 زندانی دانشگاه ابراز اميدواری جمهور خاتمی ديدار کرده و در اين ديدار نسبت به حل مشکل اين استاد
  .شده است

يک هفته پس از ابراز نگرانی رييس جمهور از روند گرانی در کشور، روزنامه های هوادار محافظه کاران 
  .در گزارش هائی از باالرفتن قيمت ها در کشور خبر داده اند

مقامات "جمله اختصاص داده  عنوان اصلی خود را با نقل خبری از يک ميزگرد تلويزيونی، به اين کيهان
  ."دولتی رسانه ها و شايعه را عامل گرانی می دانند

  .در عنوان اصلی خود نوشته روند گرانی همچنان ادامه داردجمهوری اسالمی 
 خبر داده که آيت اهللا جنتی در جلسه امربه معروف و نهی از منکر اهواز گفته است که تورم و رسالت

افه کرده که اگر از اول جامعه در جريان امر به معروف قرار می گرفت امروز اين گرانی بايد مهار شود و اض
  .گونه مفاسد اجتماعی و اقتصادی گريبانگير نبود

خبر داده که در جلسه اخير هيات دولت، وزير بازرگانی گزارشی از داليل افزايش قيمت دنيای اقتصاد 
شده افزايش قيمت برخی کاالها متاثر از نرخ باالی برخی کاالها و خدمات گزارشی داده که در آن گفته 

  .های داخلی هم باعث افزايش قيمت کاالها شده است جهانی است و وجود برخی بی نظمی
دنيای چهار روز پس از اخباری که از سکوت و بی رونقی بورس تهران در روزنامه ها منعکس بود، 

ت وزير جديد اقتصاد از فعاليت های بورس و اوراق در سرمقاله خود خبر داده که با اعالم حماياقتصاد 
  .بهادار، رونق به تنها مرکز بورس ايران بازگشته است

اظهار عقيده کرده که در چند روز گذشته بازار سهام به دليل عدم دنيای اقتصاد نويسنده سرمقاله 
دانست که  نمیشناخت از تفکرات اقتصادی وزير جديد دچار سردرگمی بود و هيچ کس به طور قطع 

  . گرفت آمده بايد چه تصميمی نسبت به شرايط پيش
يک هفته پس از افشای مرگ شش تن از بيماران بستری شده در بيمارستان ايرانمهر تهران، روزنامه 
های سه شنبه به بحث و گمانه زنی درباره اين حادثه ادامه داده و نوشته اند که به دنبال گفته های 

 که جنجال و اعتراض جامعه پزشگی کشور را موجب شد وی گفته است که ديگر معاون وزارت بهداشت
  .با مطبوعات سخنی نمی گويد

گويند که وزارت بهداشت در حادثه  در گزارشی در روزنامه وقايع اتفاقيه آمده است برخی از پزشکان می
 استفاده در اين بيمارستان ايرانمهر مقصر است، چرا که به اعتقاد آنها داروهای بيهوشی مورد

  .نظارت اين وزارتخانه وارد کشور شده است بيمارستان فاسد بوده و اين داروها تحت
اند سالمت داروهای  نوشته در حالی که مسؤوالن وزارت بهداشت اعالم کردهوقايع اتفاقيه گزارشگر 

ه نکند باندهای های پزشکی اين است ک بيهوشی کامًال مورد تأييد است اکنون مهمترين نگرانی انجمن
تقصيرترين افراد اين ماجرا  مافيايی دارو مانع از معرفی مقصران واقعی اين حادثه بشوند و در نهايت بی

  .مجرم شناخته شوند
 کمال خرازی در آغاز شرقدر گزارش های مربوط به ادامه سفر اروپائی وزير خارجه ايران، به نوشته 

  .روپا بايد برای رابطه با ايران جديت داشته باشدبخش دوم از تور اروپائی خود گفته است ا
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 در بررسی ابعاد سياست اروپائی جمهوری اسالمی پيش بينی کرده که با گسترده شدن اعتماد
اتحاديه اروپا، ايران در شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی با مشکالتی روبرو شود چرا که 

  .دهند  می  با آمريکا از خود نشان  بيشتری وسته اند، همسويیکشورهائی که تازه به اتحاديه اروپا پي
   را که  حسابی  آن  باشد که  داشته  را هم  پيام  اين  ايران تواند برای  اروپا می  شدن بزرگاعتماد به نوشته 

  . يا کمتر خواهد شد  آمريکا و اروپا باز کرده اند ديگر وجود نخواهد داشت  تضاد و جدايی  به روی
 بدون اشاره به برخورد سرد مقامات جمهوری چک با وزير خارجه ايران که باعث کوتاه اعتمادگزارشگر 

 داد   نشان  و آلمان  ايران  بين  لفظی های  درگيری ، برخی  گذشته های شدن سفر وی شد نوشته در هفته
 بشر،   در زمينه های حقوق  دوطرف بين   زيادی نظرهای  و اروپا، اختالف  ايران  اقتصادی که با وجود ارتباطات

  .  و مانند آن وجود دارد دموکراسی
 در خبری از زبان يک فرمانده ارشد نيروی دريايی بريتانيا نوشته بدون مشارکت ايران امنيت همشهری

  .منطقه خليج فارس تضمين نخواهد شد
يا در آبهای اطراف عراق گفته  دريادار آدريان کاسار فرمانده ناوهای جنگی بريتانهمشهریبه نوشته 

است ما بايد برای رفع بسياری از مشکالت موجود با مقامات ايرانی گفتگو کنيم و تا زمانی که ايرانيان 
  .در مسائل امنيتی با ما همکاری نداشته باشند کنترل وضعيت مرزهای عراق بسيار مشکل خواهد بود

 با نمايش فيلم مارمولک پيش بينی کرده که در ادامه مخالفت های خودجمهوری اسالمی روزنامه 
اين فيلم که به زودی در قم نيز روی پرده می رود، مخالفت شمار بيشتری از روحانيون را برخواهد 

  .انگيخت
در خبر روزنامه جمهوری اسالمی از روحانيونی که از نمايش اين فيلم دفاع کرده و آن را در نهايت به نفع 

روحانی بی سوادی که "و " روحانی مجرم"يابی کرده اند با عنوان هائی مانند جامعه روحانيت کشور ارز
  .ناميده اند، ياد شده است" او را محقق و مدرس حوزه علميه قم

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
ها و  ي جهاني خواست تا آمكهاي مالي به دولت شيرين عبادي طي سخنراني در واشنگتن، از جامعه

  .اي غيردموآراتيك را متوقف آننده رژيم
  2004   مه4  -1383  ارديبهشت15سه شنبه 

ي  به نقل از منابع خبري خارجي، شيرين عبادي برنده) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در مقر بانك جهاني ) دوشنبه( ميالدي، در سخنراني روز گذشته 2003ي صلح نوبل سال  ايراني جايزه

گويند از مارآسيسم  هر آسي براي خود توجيهي براي سرآوب پيدا آرده است؛ برخي مي: دادامه دا
گويد  گويند مذهب من مي آنند و اين همان آاري است آه بايد انجام دهند و برخي ديگر مي پيروي مي

 را خواهد جنگ گويد امنيت ملي است آه از من مي آه من بايد چنين و چنان رفتار آنم و ديگري نيز مي
  .گويند اين منافع ملي است فراخوانم و برخي نيز مي

عبادي بدون اينكه از آشور خاصي نام برد، بيان آرد آه آمك مالي به آشورهاي : افزايد اين گزارش مي
  .آنند گر آمك مي هاي سرآوب غيردموآراتيك فقط به تقويت رژيم

ري، سياسي و اقتصادي جامعه به ي قدرت ادا در آشورهاي غيردموآراتيك آه همه: وي ادامه داد
دست شخص و يا گروه خاص و يا نخبگان يك آشور است، ضمانت وام به معناي آمك آردن به 

  .اند ديكتاتورها و مخالفت با ملتي است آه سرآوب شده
تر بگويم آه اگر آشورهاي غير دموآراتيك وام و اعتبار  به عبارت ديگر، واضح: عبادي همچنين گفت

  .شوند شان تقويت مي هاي د، در ناديده گرفتن حقوق ملتدريافت آنن
  . همچنين گفت آه معتقد است آزادي مهمترين دارايي بشر است2003ي صلح نوبل  ي جايزه برنده

ي  براساس اين گزارش، جيمز ولفنزون، رييس بانك جهاني پيش از سخنراني عبادي به نقل از آميته
اي ميان اسالم و حقوق اساسي بشر   است و هيچ مناقشهعبادي مسلماني آگاه: جايزه نوبل گفت

  .بيند نمي
ها و مذاهب مختلف  وگوي ميان فرهنگ ي ولفنزون، براي عبادي اين مهم است آه در گفت به گفته

  .ي عطفي در نظر گرفته شوند هاي مشترك به عنوان نقطه سراسر جهان، ارزش
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