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

  
   خرداد منتشر نمي شود29 روز جمعه ايران نبردبولتن خبري 

  
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  بازداشت مدير مسئول پيام مردم آردستان
 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنبچهار 
. محمدصديق آبودوند، صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه پيام مردم آردستان بازداشت شد: شرق

محمد صديق آبودوند صبح ديروز در شعبه اول دادگاه عمومى سنندج به رياست قاضى عنايت حضور 
قاضى عنايت اتهامات آبودوند را نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى، . يافت و تفهيم اتهام شد

لب طرح مسائل قومى به نيت تجزيه طلبانه، طرح مسائل مذهبى به جهت اختالف در جامعه، چاپ مط
 ، چاپ بيانيه همفكران عالمه مفتى زاده PKKو عكس قاضى محمد، انتشار و چاپ مطالبى از اوجاالن و 

اتهامات : آبودوند در ادامه در دفاع از خود گفت. از مهم ترين اتهامات مدير مسئول پيام مردم بود... و 
قانون مطبوعات و حداقل آزادى وارده را قبول ندارم و آنها را رد مى آنم و ما براساس قانون اساسى، 
پس از دفاعيات آبودوند قاضى . بيان و براساس رسالت مطبوعات اقدام به درج چنين مطالبى آرده ايم

  .عنايت، نامبرده را با قرار وثيقه روانه زندان آرد
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
  

اي ايران در  مي ايران، رسيدگي به پرونده هستهبا ارائه اسناد و مدارك جديد از سوي جمهوري اسال
  .المللي انرژي اتمي ايران وارد مرحله جديدي شد آژانس بين

 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنبچهار 
نويس قطعنامه نهايي سه  به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از وين، در شرايطي آه قرار بود پيش

 حكام آژانس توزيع شود، جمهوري اسالمي ايران اسناد و مدارك آشور اروپايي در بين اعضاي شوراي
جديدي را به آژانس ارائه آرد و اين اقدام موجب شد در انتشار قطعنامه سه آشور اروپايي آه مورد 

  . اي بوجود آيد حمايت آمريكا نيز هست، وقفه
  . اطالعات تكميلي درباره اين اسناد و مدارك متعاقبا ارسال خواهد شد

 
  رزيابي پيش نويس قطعنامها

 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنبچهار 
  اي ايران قطعنامه سه آشور اروپايي ، طرحي براي برچيدن برنامه هسته: خبرگزاري فارس

المللي انرژي اتمي در باب صدور قطعنامه در   آشور عضو شوراي حكام آژانس بين35مذاآرات ديپلماتيك 
از آنچه تاآنون در زمينه نوع نگرش ايران به آژانس، . يران در جريان استاي ا زمينه فعاليت هسته

آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، آمريكا و سه آشور انگليس و فرانسه و آلمان به بيرون از جلسه 
  : شود  مذاآرات درز آرده است نكات ذيل روشن مي

  . قل تعداد محدود خواهد شدآلمات مندرج در قعطنامه تند و گزنده نخواهد بود و يا به حدا-
  .  فعال اشاره صريح به مجازات احتمالي ايران و يا ارجاع پرونده به شوراي امنيت وجود ندارد-
 ضرب االجل براي ايران تعيين نشده است اما مسئله گزارشهاي ايران هم قرار نيست تا مدتهاي -

رانسه و روز دوشنبه در مقر آژانس اعالم البرادعي مدير آل آژانس ماه گذشته در ف. طوالني ادامه يابد
  . آرد آه صبر ما هم حدي دارد

  . سازي اورانيم  تشويق ايران به ادامه تعليق غني-
  .  ترغيب ايران به منع ساختن دستگاههاي غني سازي اورانيم-
  . اي ايران  فشار بر ايران براي افشاي منابع اورانيم غني شده در آزمايشگاههاي هسته-
با ايران با محول آردن ادامه بررسي پرونده ،به اجالس شهريور ماه » گفتگو و فشار«مه شيوه  ادا-

  . آژانس
المللي انرژي اتمي به تصويب  در پيش نويس قطعنامه ايران آه قرار است در شوراي حكام آژانس بين

چرخه «ر زمينه اين تاسيسات د.اي اراك، اصفهان و نطنز نام برده شده است برسد از تاسيسات هسته
بنابراين تاآيد بر ادامه روند تعليق غني سازي اورانيوم و تاآيد بر دست آشيدن . معنا دارند» سوخت

ايران از ساختن تجهيزات غني سازي اورانيوم و تاسيسات آب سنگين اراك به معني آنست آه احتماال 
. وط و ضمني پذيرفته شده استبخشي از دعاوي ايران در زمينه توليد انرژي برق از اتم بصورت مشر
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چه اينكه ذآري از نيروگاه در دست ساخت بوشهر نيز نيامده و در هنگامه مذاآرات جاري در وين، 
  . مقامات روسيه پيوسته بر ادامه همكاري در ساخت نيروگاه بوشهر تاآيد داشته اند

  : اني آمده استدر اجالس گروه هشت آه چند روز قبل در آمريكا برگزار شد در بيانيه پاي
اي  هاي هسته شويم و فعاليت) to prevent(اي  ما مصمم هستيم آه مانع گسترش سالحهاي هسته

برچينيم ) در برخي مناطق و آشورها(اي را  هاي هسته و باالخره فعاليت) to contain(را محدود آنيم 
)to Roll Back .(  

م پيمانانش در برخورد با آشورهاي هدف برچيدن فعاليت هاي هسته اي غايت تالشهاي آمريكا و ه
  .است ،مانند ليبي

  
  اي ايران آماده شد  آشور اروپايي در خصوص برنامه هسته3قطعنامه 

 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنبچهار 
اي ايران آه مورد   نهايي سه آشور اروپايي در مورد برنامه هسته نويس قطعنامه پيش: خبرگزاري فارس

المللي انرژي اتمي  كا نيز است تنظيم و آماده توزيع در بين اعضاي شوراي حكام آژانس بينحمايت آمري
  .شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از وين، مفاد اين قطعنامه برخالف توافق سه آشور آلمان، فرانسه و 
  .  يافته است انگليس با اعضاي جنبش عدم تعهد، لحن تندتري

  .  زياد فردا در دستور آار اعضاي شوراي حكام قرار خواهد گرفتاين قطعنامه به احتمال
وگو با سه آشور اروپايي خواستار تغييراتي در متن  اعضاي تروئيكاي جنبش عدم تعهد امروز در گفت

  . نويس قطعنامه اين سه آشور شده بودند پيش
مريكا درخواستهاي آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد معتقدند قطعنامه سه آشور اروپايي همسو با آ

اي را نسبت به ايران مطرح آرده آه فراتر از تعهدات ايران در چارچوب معاهدات  غيرمنطقي و زياده طلبانه
  . بين المللي و اختيارات شوراي حكام است

سه آشور مالزي، آوبا و آفريقاي جنوبي به عنوان روساي قبل، حال و آينده جنبش عدم تعهد، تروئيكاي 
 آشور عضو شوراي حكام، عضو جنبش عدم تعهد 35 آشور از 13.  تشكيل مي دهنداين جنبش را

  . هستند
  

  پيش نويس اروپا را نمي پذيريم ؛ تا پايان امروز منتظر تغيير مي مانيم 
 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنبچهار 

طعنامه سه مطالب گنجانده شده در ق: دبير آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي گفت
  .  اصفهان و آب سنگين اراك به هيچ وجه براي ايران قابل قبول نيست UCFآشور اروپايي در خصوص 

سيد حسين موسويان روزچهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران مستقر در مقر آژانس بين المللي انرژي 
رات ما و خود را با اروپا سه دوره گفتگو با آشورهاي غيرمتعهد داشتيم و آنها نيز نقطه نظ: اتمي افزود
  .مطرح آردند

  
ما منتظر تعديل متن و تغييردر پيش نويس قطعنامه آشورهاي اروپايي هستيم آه : وي خاطرنشان آرد

  . بايد تا آخر وقت امروز نتيجه آن مشخص شود
پيش نويس دومي آه اروپا ارايه آرد، : دبيرآميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد

تغيير مثبت و چنداني نداشته است و از نظر ما قابل قبول نيست ما ديدگاهمان را درباره آن  اعالم 
  . آرديم ونقطه نظرات اصالحي خود را به اطالع آشورهاي اروپايي رسانديم

نامه رييس جمهوري تحويل : وي در خصوص نامه رييس جمهوري به سران سه آشور اروپايي گفت
  . ن را در سومين پيش نويس اروپايي ها ببينيمشده و بايد نيتجه آ

موسويان با اشاره به اينكه اروپايي ها هيچ وقت نگفته بودند آه ما در پيش نويس خود هيچ تغييري 
ما در دو روز گذشته در سه سطح گفتگو انجام داديم، دريك سطح با محمد : نمي دهيم، اظهار داشت

 آن بحث هاي آارشناسي و تخصصي درباره ابهامات آژانس البرادعي مديرآل و مديران آژانس آه طي
  . صورت گرفت آه جلسات مفيد و مثبتي بود 

در سطح دوم با آشورهاي اروپايي و در سومين سطح با آشورهاي غيرمتعهد، روسيه، : وي افزود 
  . چين و استراليا و ديگر آشورها رايزني هاي فعالي انجام داديم 

احساس ما اين است آه :  شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان آرددبير آميته سياست خارجي
  .اروپاييان آماده تعديل و تغيير پيش نويس قطعنامه خود هستند

  
ما هيچ تهديدي نسبت به آژانس و سه آشور اروپايي نداشته ايم آه بخواهيم : موسويان اظهار داشت

ايران خواسته قطعنامه هاي قبلي شوراي از آن دست برداريم، ما حرفي منطقي داريم مبني بر اينكه 
حكام را رعايت آرده و اقدامات وسيع و گسترده را در سال گذشته انجام داده است و رد پي آنها گزارش 

جديد البرادعي نشان مي دهد آه ابهامات تنها به دو ابهام فني تقليل پيدا آرده آه آن هم ميتواند 
  . دنبال شود)  در دبيرخانه آژانس با پيگيري ( درقالب فعاليت هاي آژانس 

با توجه به همكاري هاي گسترده ايران لزومي ندارد پرونده ايران در شوراي حكام : وي خاطرنشان آرد
  . بماند و در جلسات بعدي نيز رسيدگي شود
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احتماال پيش نويس بعدي اروپايي ها تا فردا ارايه و بحث ايران روز جمعه مطرح مي : موسويان گفت 
  . والبته احتمال پيش نويس چهارم را نيز منتفي نمي دانمشود

  
 اصفهان و آب UCFدر شرايط فعلي ما به اروپايي ها اطالع داديم آه مطالبي را آه درباره : وي تاآيد آرد 

سنگين اراك در پيش نويس قطعنامه خود گنجانده اند از نظر ما به هيچ وجه قابل قبول نيست و بايد 
  .اآرات ما با اروپا به آجا خواهد انجاميدببينيم نتايج مذ

وي درپاسخ به اين سوال آه با اين پيش نويس ايران در اجالس بعدي شوراي حكام حضور خواهد 
اين تصميم بايد پس از بررسي محتواي قطعنامه از سوي تهران اتخاذ شود و پس از : داشت؟ گفت

  . صدور قطعنامه اين مساله مورد بررسي قرار خواهد گرفت
اصل بحث ما با اروپايي ها و آژانس : دبير آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد 

اين نكته است آه دو ابهام فني بيشتر باقي نمانده است آه مي تواند در روابط ايران و آژانس به طور 
و آالن آه دال بر اآنون هيچ مساله عمده، جدي . فعال پيگيري شود و ما نيز آماده همكاري هستيم

نگراني از انحراف فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران به سوي فعاليت هاي نظامي  باشد همچنين 
  . بحث عدم پايبندي ايران مطرح نيست

  
 و آلودگي ها مطرح است آه ما هيچ 2در گزارش البرادعي تنها دو نكته فني درباره پي: موسويان افزود 

سي آن از جانب دبيرخانه آژانس نداريم و بحث ما اين است آه زمان آن فرا مخالفتي با پيگيري و برر
  . رسيده آه روابط ايران و آژانس عادي شود

بر اساس اطالعات موجود آمريكايي ها و اروپايي ها در حال بررسي اين پيش نويس : وي تاآيد آرد
  . هستند و ما نشنيده ايم آشور ديگري در اين خصوص اقدام آرده باشند

ايران عصر ديروز جلسه اي آارشناسي با حضور مديران ارشد البرادعي داشت ، بحث : موسويان گفت 
  .هاي مفصلي در آن مطرح و داليل ايران در خصوص اشتباهات آژانس در آن ارائه شد 

وص   گزارش البرادعي ، مبني بر اينكه اظهارات ايران در اين خص2به عنوان مثال موضوع  پي: وي افزود 
آنها اسنادي را خواسته اند آه ما . متناقض بوده است از سوي جمهوري اسالمي پذيرفته شده نيست

  . ارايه آرده ايم و منتظر پاسخ آنها هستيم
  

مفاد نامه بين رئيس جمهوري به : موسويان درباره مفاد نامه رئيس جمهوري به سه آشور اروپايي گفت
 از محتواي نامه ايشان بيشتر يادآوري تعهدات سه اما بخشي. سران سه آشور محرمانه است

  .آشورهاي اروپايي در قالب بيانيه تهران است
در اين نامه نكاتي به سه آشور : وي با اشاره به اينكه مجاز به اعالم محتواي نامه نيست گفت 

  . اروپايي گوشزد شده است
  

وال آه چه تفاوتي بين موضع دبير آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت در پاسخ به اين س
يك تفاوت وجود دارد و آن اين است آه در قطعنامه سپتامبر :  گيري هاي آمريكا و اروپا وجود دارد، گفت 

تي پايبند .پي. و اجالس نوامبر تمام تالش امريكايي ها اين بود آه ثابت آند  ايران به معاهده ان2003
آه ايران از فعاليت هاي صلح آميز انحراف دارد و تالش مي نبوده است و دومين ادعاي آمريكا اين بود 

آردند آه موضوع ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهند، در مقابل اروپا با اين خط مشي 
  . آمريكا به طور آامل مخالف بود و معتقد بود آه اين مساله بايد در داخل آژانس حل و فصل شود 

  
 ماه 8نه پيگيري ها وهمكاري هاي انجام شده بين ايران و اروپا و آژانس درخوشبختا: وي تاآيد آرد

گذشته ، اآثريت قريب به اتفاق  شوراي حكام را به اين نتيجه راسنده است آه فعاليت هاي هسته اي 
ايران مساله اساسي ندارد و در سطح بين المللي فعاليت هاي هسته اي ايران يك چالش و يك تهديد 

  .ت منطقه و بين الملل تلقي نمي شودبراي امني
ين نتيجه رسيدند آه دو ابهام فني بيشتر باقي نمانده آه ما به دنبال حل اين نهايتا به ا: موسويان گفت

آمريكايي ها نيز ديگر . يقين داريم آه در چند ماه آينده اين ابهام ها نيز حل خواهد شد. دو ابهام هستيم
براي به اين نتيجه رسيده اند آه با وضعيت فعلي و با واقعيت هاي فعاليت هاي هسته اي ايران جايي 

طرح موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل وجود ندارد و در صورت طرح اين موضوع در 
  . انزواي آامل قرار خواهند گرفت

آنها فقط تالش مي آنند آه  دو ابهام : دبير آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي گفت
  . يران در دستور آار شوراي حكام باقي بماندفني باقيمانده را بزرگ جلوه دهند تا پرونده ا

تهران :  وي با تاآيد بر اينكه براي قضاوت درباره محتواي قطعنامه بايد منتظر قطعنامه نهايي بود گفت 
بعد از صدور قطعنامه تصميم خواهد گرفت آه تعليق را ادامه دهد يا نه؟ ما بعد از صدور قطعنامه موضوع 

  . رابررسي خواهيم آرد
ايران به هيچ وجه الزام به تعليق را در قطعنامه نخواهد پذيرفت، تعليق غني سازي صرفا :  تاآيد آرد وي

تي و .پي.يك مساله داوطلبانه و براي جلب اعتماد بوده و جزو حقوق مشروع تمام آشورهاي عضو ان
  .ايران است 
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تعليق آرديم تا اعتماد بين المللي ما غني سازي را  داوطلبانه براي مدتي آوتاه :  موسويان تاآيد آرد 
  . را درباره فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران به وجود آوريم و اجبار آن را به هيچ وجه نمي پذيريم

وي درباره اظهارنظر نماينده آمريكا مبني بر اينكه ايران با اعزام خبرنگاران بسيار سعي مي آند فضاي 
تصور نمي آنم تعداد خبرنگاران ايران يك صدم خبرنگاران آمريكايي : آژانس را تحت تاثير قرار دهد، گفت

  .در مقر آژانس باشد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  صدام در زمان مناسب به دولت عراق تحويل داده خواهد شد

 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنبچهار 
وز گذشته اعالم آرد، صدام حسين رييس جمهوري سابق عراق را در آاخ سفيد ر: خبرگزاري فارس

  .زمان مناسب به دولت موقت اين آشور تحويل خواهد داد
ما قصد داريم «: سخنگوي آاخ سفيد گفت" لالن اسكات مك"به گزارش خبرگزاري رويتر از واشنگتن، 
خواهيم مردم عراق  ايم آه مي ردهما اين نكته را آامال روشن آ. صدام را در زمان مناسب تحويل دهيم

  » .صدام را به علت جناياتي آه مرتكب شده است، محاآمه آنند
وي در پاسخ به اين سوال آه آيا تحويل صدام و ساير زندانيان ظرف دو هفته آينده انجام خواهد گرفت يا 

ما در حال . يمآنها مباحثي هستند آه ما با دولت موقت دار«: خير، پاسخ مشخصي نداد و تنها گفت
  » .ها انجام شود اجازه بدهيد اين بحث.  آنها در اين مورد و فرايند تحويل زندانيان هستيم  مذاآره با

 ژوئن تحويل 30آاخ سفيد تا به حال از اينكه به شكل علني خود را متعهد آند آه صدام حسين را تا 
  . دهد، خودداري آرده بود

شنبه اعالم آرد، صدام و ساير زندانيان تا دو هفته آينده به دولت اياد عالوي نخست وزير عراق روز دو
  . موقت عراق تحويل داده خواهند شد تا محاآمه شوند

در واآنش به اظهارات اياد عالوي اعالم ) پنتاگون(هاي وزارت دفاع آمريكا  اين در حالي است آه مقام
  .  به دولت عراق ندارنداي براي تحويل صدام آرده بودند در آوتاه مدت هيچ برنامه

هاي آمريكايي اعالم آردند، نيروهاي آمريكايي همچنان زندانيان عراقي را در اختيار خود خواهند  مقام
هاي امنيتي در اين آشور را دارا  داشت تا يقين حاصل آنند نيروهاي امنيتي عراق قدرت اجراي ماموريت

  . هستند
  

  ادامه حمالت به خطوط لوله نفت عراق
 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنبچهار  -بي سي بي 

يک خط لوله عمده به طول هزار کيلومتر نفت ميدان های نفتی عراق در نزديکی کرکوک را به بندر 
  جيحان، واقع در کشور همسايه ترکيه، متصل می کند 

ور باعث مقامات عراقی می گويند حمالت پی در پی به خطوط لوله نفت در شمال و جنوب اين کش
  .شده است که صادرات نفت عراق تقريبا متوقف شود

  .کارشناسان می گويند انتقال نفت از عراق حداقل برای چند هفته متوقف خواهد بود
  

يک خط لوله عمده به طول هزار کيلومتر نفت ميدان های نفتی عراق در نزديکی کرکوک را به بندر 
  .ی کندجيحان، واقع در کشور همسايه ترکيه، متصل م

يک خط لوله عمده ديگر ميدان های نفتی در اطراف بصره، واقع در جنوب عراق، را به ترمينال های صدور 
  . نفت در خليج فارس منتقل می کند

اليزابت بالنت، گزارشگر بی بی سی در بغداد، می گويد با اين که اين دو خط لوله، که اکنون قطع شده 
اد می شوند اما خطوط کوچک تر نفتی که صنايع نفتی عراق را با اند، شاه رگ های حياتی عراق قلمد

يکديگر مرتبط می کنند و از اهميت زيادی برخوردارند نيز به شدت آسيب پذير هستند و محافظت از آنها 
  .تقريبا غيرممکن است

ت اما هر اين گزارشگر می گويد، محافظت از ترمينال ها، پااليشگاه ها و پمپهای بنزين تقريبا آسان اس
شب خرابکاران به آنها حمله می کنند و اگر موفق به تخريب خطوط لوله در نزديکی پااليشگاه ها بشوند 

  . کمبود بنزين به وجود می آيد
 به خطوط صدور نفت حمله کنند صنعت نفت - همانطور که حمله اخير نشان داد -اما اگر خرابکاران 

  .عراق فلج می شود
 نفت وابسته است و فروش آن برای برنامه بازسازی اين کشور امری حياتی درآمد عراق به صادرات
  .محسوب می شود

گزارشگر امور اقتصادی در بی بی سی می گويد، عالوه بر آن با توجه به باال بودن تقاضا برای خريد 
  . نفت، اختالل دراز مدت در صدور نفت عراق برای بازارهای جهانی مشکل آفرين خواهد بود

حولی ديگر، سرپرست امور امنيتی و حفاظت از حوزه نفتی کرکوک، واقع در شمال عراق، ترور شده در ت
  .است

 ژوئن، مردان مسلح ناشناس به سوی غازی طالبانی، رييس 16در ساعات بامداد روز چهارشنبه، 
د و تشکيالت حفاظتی تاسيسات نفتی کرکوک و از خويشاوندان نزديک جالل طالبانی، از رهبران کر

  .معاون رييس شورای حکومتی سابق عراق، تيراندازی کردند و وی را به قتل رساندند
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  .به گفته منابع پليس محلی، اين حمله در مقابل خانه غازی طالبانی در شهر کرکوک روی داد
ترور آقای طالبانی يک روز پس از خرابکاری در خطوط لوله انتقال نفت عراق در شمال و جنوب آن کشور 

  .ی می دهدرو
خرابکاری در لوله های انتقال نفت ظاهرا اميد مقامات عراقی به افزايش توليد به دو ميليون بشکه تا 

  .قبل از انتقال حاکميت به دولت موقت در پايان ماه جاری را از ميان برده است
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   خرداد27: روزنامه های تهران 

 2004 ژوئن 16 -1383خرداد   27ه شنب چهار -سي بي بي 
روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به داغ ترين مساله سياست خارجی، يعنی 
  .فعاليت های هسته ای ايران و اجالس هيات رئيسه آژانس بين المللی انرژی اتمی اختصاص داده اند

 و ديگر روزنامه های تندرو نشانه هائی از همراهی سالمیجمهوری اگزارش هائی که از ديد روزنامه 
 " شرقبيشتر محمد البرادعی با خواست های آمريکا را در خود دارد و از ديدگاه روزنامه هائی مانند 

رقابت ايران و "  همين گزارش ها را با عنوان آفتاب يزدنام گرفته ، " دادوستد ديپلماسی ايران و اروپا
  .منتشر کرده است" دست آوردن توافق اروپاآمريکا بر سر به 

 خبر داده اند که با تعديل متن قطعنامه پيشنهادی اروپا به اجالس هيات آفتاب يزد،اعتماد، همشهری
رئيسه آژانس، به پيشنهاد ايران ترتيب اثر داده شد و به جای تعيين مهلتی برای تعطيل کامل برنامه 

عملی که به نوشته . واسته شده که در اين کار تجديد نظر کندهای راکتورهای تحقيقاتی، از ايران خ
 نشان دهنده آن است که حساسيت ها در مورد فعاليت های هسته ای پايان گرفته و تنها همشهری

  .مسائل فنی باقی مانده است
 در مقاله ای از عقب نشينی آمريکا و اروپا در اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی کيهان

تمی خبر داده و نوشته اين عقب نشينی ناشی از موضع قاطع جمهوری اسالمی و تهديد به خروج از ا
  . و قطع همکاری با آژانس بوده است" ان پی تی"

 از اين نظر خود نتيجه گرفته قطعنامه اجالس کيهانحسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در روزنامه 
 و متحدانش، تنها راه چاره است و در صورت غيرقانونی و هرچه باشد، ايستادگی در مقابل آمريكا

زورگويانه بودن اين قطعنامه، بايد بدون آمترين ترديد، از ورود بازرسان آژانس جلوگيری آرده، غنی 
  .را فراهم آوريم" ان پی تی"سازی اورانيوم را آغاز و مقدمات خروج از 

که اجالس برپا خواهد شد، زمان فعاليت ديپلمات  نظر داده به اين ترتيب هفته آينده دنيای اقتصاد
های مامور در اجالس است، اما از جمعه اين هفته تا پائيز که اجالس بعدی تشکيل می شود رفتار 

ويژه مجلس هفتم است که براساس آن تعيين می شود که ايران صرفا  مسئوالنه کل نظام سياسی به 
المللی کنونی است که برای بر هم  ترض به نظام بيندر پی ارتقای علمی است يا اينکه کشوری مع

  .زدن آن به هر ابزاری متوسل خواهد شد
 هيات حقوق بشری اتحاديه اروپا امروز به سفر خود به تهران با ديداری با مقامات شرقبه نوشته 

 يک اين هيات چند روز پيش با حضور نمايندگانی از کشورهای اروپائی و. قضائی کشور پايان می دهد
 می پرسد که مقصود از آمدن و  شرقنماينده از سازمان بين المللی عفو بين الملل راهی تهران شد و

  .رفتنش چه بود و چه حاصلی از آن به دست می آيد
تنها نتيجه اى آه مى توان از سفر هيات اروپايى حقوق بشر به :  نوشتهشرقشادی صدر در سرمقاله 

مايل واقعى براى آسب پاسخ هايى متفاوت از گفته های مقامات تهران گرفت اين است که اروپا ت
رسمى ايران ندارد و در نتيجه اين قضاوت بدبينانه تاييد مى شود آه اروپا در ايران به دنبال قراردادهاى 

  .تجارى با شرايط بهتر است و حقوق بشر يك آارت برنده به حساب می آيد
ی حقوق بشری، جمهوری اسالمی و اتحاديه اروپا در تهران،  نوشته در چهارمين ميزگرد گفتگوهاکيهان

  .درباره موضوعات مهم حقوق بشر به بحث و تبادل نظر پرداختند و ديدگاه های خود را مطرح آردند
 در اين نشست، شرآت آنندگان ايرانی موارد متعدد نقض حقوق بشر در آشورهای کيهانبه نوشته 

له منع حجاب، تبعيض عليه مسلمانان، اسالم ستيزی و رعايت نشدن مختلف حوزه اتحاديه اروپا، از جم
حقوق مهاجرين را مورد توجه قراردادند و توجه جدی اتحاديه اروپا را به آن خواستار شدند و موارد نقض 

  .حقوق بشر در عراق را محکوم کردند
 ايرانى اعالم آرده اند  نوشته يكى از ديپلمات هاى حاضر در گفتگوهاى تهران خبر داد آه مقاماتشرق

آه به زودى تمام پرونده فعاالن سياسى و مطبوعاتى بررسى نهايى شده، وضعيت آن به طور آامل 
  .اعالم مى شود

 فروش کوپن سهام توسط دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به جام جماز ميان مسائل اقتصادی 
 از زبان مقامی در وزارت اقتصاد ت نو اقتصادیحياخوانده اما " تصميم تامل برانگيز" بخش خصوصی را 

نوشته اين طرح از زمان های دور در دست بررسی بود و هست و بزودی پاسخ کارشناسی به 
 اين تصميم را نشانه ای برعزم دولت در خصوصی سازی صبح اقتصاد. مخالفانش داده خواهد شد

  .دانسته است
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ئی از ديدار وزيرخارجه ايران را با همتای ترک خود در در حالی که روزنامه های مختلف تهران عکس ها
 از زبان کمال خرازی نوشته حيات نو اقتصادیصفحات اولشان نقل کرده و آن را با اهميت ديده اند 

  .برای فرودگاه جديد تهران با شرکت های ترک قرارداد بسته خواهد شد
رواز در آوردن هواپيماهای نظامی مانع اهميت اين خبر آنجاست که ماه پيش سپاه پاسداران با به پ

افتتاح فرودگاه بين المللی جديد تهران شد و علت آن را در نظر گرفته نشدن مسائل امنيتی اعالم کرد و 
حضور يک شرکت ترکيه ای را عامل آن خواند، ادعائی که دولت آن را نپذيرفت و به جهت اختالف هم از 

  .ه استآن زمان هنوز اين فرودگاه گشوده نشد
 از تصويب اولين طرح پيشنهادی نمايندگان مجلس خبر داده اند که تعيين سياست روز و رسالت

اين همان . مهلتی است برای دولت تا اليحه مربوط به يکسان کردن حقوق کارمندان را به مجلس بدهد
ل مجلس معلمان معترض در گردهمائی ديروز خود در مقابوقايع اتفاقيه خبری است که به نوشته 
 از زبان يکی از مقامات دولتی نوشته که اين اليحه بسيار پيچيده و شرقخواستارش بودند، گرچه 

اساسی است و به همين دليل هم دو سه بار در کميسيون های تخصصی بررسی و تجديد نظر شده 
  .است

 هم خبر اقيهوقايع اتف خبر داده که حکم دادگاه جنجالی مرگ بيماران هموفيلی صادر شد و جام جم
داده که قاضی انشای حکم شهال جاهد متهم به قتل الله سحرحيزان همسر يک فوتباليست مشهور را 

آغاز کرده است، دو پرونده ای که عنوان جنجالی ترين دادگاه های ده سال اخير ايران را به خود 
  .اختصاص داده اند
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