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

  
  انرژي اتمي و رژيم ايرانآژانس بين المللي 

 
  تاريخ از سرگيری غنی سازی اورانيوم در ايران 

  2004 ژوئن 27 -1383  تير7يكشنبه  -بي بي سي  
آمادگی آن را دارد تا فعاليت قطعه سازی و مونتاژ تجهيزات )  ژوئن29( تيرماه 9جمهوری اسالمی از 

ياست های ايران را از جمله در زمينه فعاليت سانتريفوژ را از سر گيرد و همزمان، وزير دفاع آمريکا س
  .های هسته ای به شدت مورد حمله قرار داده است

حسن روحانی، دبير شورايعالی امنيت ملی ايران و سرپرست مذاکرات مربوط به برنامه های هسته ای 
لمان، اين کشور، در يک نشست خبری ضمن اعالم اين خبر گفت که در نامه ای که به وزيران خارجه آ

بريتانيا و فرانسه ارسال داشته اعالم کرده است که جمهوری اسالمی همچنان مايل است اهداف 
  .بيانيه تهران را دنبال کند

اشاره آقای روحانی به بيانيه ای است که در ماه اکتبر سال گذشته و در جريان ديدار وزيران خارجه اين 
ايرانی پيرامون برنامه های هسته ای اين کشور صادر سه کشور اروپايی از تهران و مذاکره با مقامات 

  . شد
 23وی افزود در نامه خود نوشته است که طبق توافق با سه کشور اروپايی در مذاکرات بروکسل در 

  .، ايران ساخت و مونتاژ قطعات دستگاه سانتريفوژ را به حالت تعليق در آورده بود2004فوريه سال 
د اورانيوم غنی شده به کار می رود که به عنوان سوخت نيروگاه های دستگاه سانتريفوژ برای تولي

  .هسته ای مورد استفاده قرار می گيرد هرچند نوع خالص تر آن در ساخت بمب اتمی نيز کاربرد دارد
آقای روحانی گفت که از آنجا که کشورهای اروپايی به تعهد خود در ماه ژوئن عمل نکرده اند، ايران به 

  . باز می گردد2004ز مذاکرات فوريه شرايط قبل ا
مقامات جمهوری اسالمی گفته اند که سه کشور اروپايی در مذاکرات بروکسل به ايران تعهد دادند که 
در اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن سال جاری خواهند کوشيد پرونده 

  .ندهسته ای ايران را از دستور کار آژانس خارج کن
در واقع، در اين اجالس قطعنامه ای انتقاد آميز از برنامه های هسته ای ايران مطرح و تصويب شد که 

  .پيش نويس آن را اين سه کشور اروپايی پيشنهاد کرده بودند
  . در پی صدور اين قطعنامه، ايران اعالم کرد که به تعليق داوطلبانه برنامه غنی سازی اورانيوم خاتمه داد

وحانی در مورد تخريب بنايی در لويزان، که مورد انتقاد آمريکاييان قرار گرفته بود، ارتباط اين اقدام آقای ر
  .به فعاليت های هسته ای ايران را رد کرد

وی گفت که اين قطعه زمين مورد اختالف شهرداری و وزارت دفاع بوده و پس از توافق دو طرف برای 
  .تعلق به وزارت دفاع تخريب شده استايجاد پارک در اين زمين، ساختمان م

دبيرشورای امنيت ملی گفت که آژانس بين المللی انرژی اتمی می تواند از اين نقطه بازديد و برای 
  .حصول اطمينان از عدم اجرای فعاليت های هسته ای، از آن نمونه برداری کند

  حضور در مجلس هفتم
 در جلسه غيرعلنی مجلس و ارايه گزارش مذاکرات گفتگوی حسن روحانی و خبرنگاران قبل از حضور وی

  .هسته ای ايران به نمايندگان صورت گرفت
گزارش شده است که آقای روحانی در اين جلسه ضمن تشريح مواضع ايران، بر ادامه برنامه های صلح 

منع آميز هسته ای تاکيد کرده اما گفته است که اين کشور همچنان به تعهدات خود در چارچوب پيمان 
  .گسترش تسليحات هسته ای پايبند است

در مورد تصويب پروتکل الحاقی، وی گفته است که در نهايت نمايندگان مجلس در اين مورد تصميم می 
  .گيرند و اين امر بايد مسير قانونی خود را طی کند

نبه قانونی دولت ايران پروتکل الحاقی را امضا کرده اما تعهدات بين المللی پس از تصويب در مجلس ج
  . می يابد

قبل از حضور آقای روحانی در مجلس از وی سوال شد به چه دليل وی برای ارايه گزارش مذاکرات 
  .هسته ای خود در مجلس ششم حضور نيافته بود

دبير شورايعالی امنيت ملی گفت که در اين زمينه با مهدی کروبی، رييس وقت مجلس، صحبت هايی 
  . در مجلس حاضر شودشده بود و وی آمادگی داشت

به گفته وی هيات رييسه مجلس ششم وقتی برای اين منظور تعيين نکرد و افزود که احتماال دليل اين 
  .بوده است که مجلس روزهای پايانی دوره خود را می گذراند

  .همچنين، وزير اطالعات ايران نيز در مورد فعاليت های هسته ای اين کشور اظهار نظر کرده است
نسی، وزير اطالعات، با اشاره به سخنان اخير آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی که بر علی يو

حق ايران برای دستيابی به فن آوری استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای تاکيد کرده بود، گفته است 
  .جمهویر اسالمی با پذيرش همه مقررات آژانس مصمم است به اين صنعت دست يابد

www.iran-archive.com 

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


 آصفی، سخنگوی وزارت خارجه نيز با تکرار همين موضع، کشورهای اروپايی را متهم کرده حميدرضا
است که به تعهدات خود عمل نکرده و در نتيجه باعث تغيير تصميم ايران در زمينه خاتمه دادن به تعليق 

  . برنامه غنی سازی اورانيوم شده اند
  انتقاد آمريکا

  .آمريکا، جمهوری اسالمی را به شدت مورد حمله قرار داده استهمزمان، دونالد رامسفلد، وزير دفاع 
آقای رامسفلد، که به منظور شرکت در اجالس کشورهای عضو ناتو در استانبول به سر می برد، ايران 

  .مشتی افراد روحانی بر آن حکومت می کنند"را کشوری توصيف کرده است که 
کشور را سرکوب کرده و در افغانستان و عراق مشکل وی گفته است که حکومتگران در ايران مردم اين 

  .ايجاد می کنند
وزير دفاع آمريکا جمهوری اسالمی را به همکاری فعاالنه با سوريه و حزب اهللا به منظور گسترش 

  .تروريسم به اسرائيل از طريق لبنان متهم کرده است
ايران دولتی است که حقيقت را در دولت "در مورد فعاليت هسته ای ايران، دونالد رامسفلد گفته است 

  ."مورد نقش خود در توسعه برنامه های هسته ای بيان نمی کند
برای مدتی رهبری القاعده را پناه داده بود و اخيرا "وی دولت جمهوری اسالمی را متهم کرده است که 

وده مقاومت کرده و به نيز در برابر روند مورد نظر سازمان ملل، که قبال به نظر می رسيد مورد توافق آن ب
  ."وضوح به آن عمل نمی کند

ظاهرا اشاره آقای رامسفلد به توافق قبلی ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان 
  . ملل متحد است

در تحولی ديگر، محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی که به منظور شرکت در مراسم 
گرد ساخت نخستين نيروگاه هسته ای به روسيه سفر کرده است گفته است موضوع پنجاهمين سال

      . برنامه های هسته ای ايران را با مقامات روسيه مطرح می کند
  

  اي به شرايط آينده بستگي دارد اقدامات ايران درباره پرونده هسته: روحاني
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اقدام بعدي جمهوري اسالمي ايران درباره : ي عالي امنيت ملي گفتدبير شورا: خبرگزاري فارس
  .اي به شرايط آينده بستگي دارد مساله هسته

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس حسن روحاني پس از خروج از جلسه غيرعلني مجلس 
يوژ و نامه به سران شوراي اسالمي با اشاره به اقدام ايران درباره از سرگيري ساخت قطعات سانتريف

ها منعكس شده و آن اينكه ايران فعاليت مجدد  از اين نامه تنها يك جمله در رسانه: اروپايي اظهار داشت
  . گيرد خود در قطعه سازي مونتاژ قطعات سانتريفيوژ را از سر مي

ود دارد و در دهد نكات مثبت ديگري در اين نامه وج نگاهي به محتواي اين نامه نشان مي: وي ادامه داد
  . اين نامه به بيانيه تهران و تعهدات طرفين اشاره شده است

دبير شوراي عالي امنيت ملي در باره تصميم جديد ايران آيا زمينه را براي اتحاد و ائتالف دشمنان فراهم 
ژي ما در مقابل با اروپا، روسيه، چين و غير متعهدها روبرو هستيم اما استرات: آند، اظهار داشت نمي

  . ائتالف و اتحاد نياز به شرايط مناسبي دارد آه ما هنوز از آن فاصله داريم
ها  مذاآرات ما با اروپايي: وي درباره مذاآرات با اتحاديه اروپا و آينده روابط آشورمان با اين اتحاديه گفت

 پيشرفته اي بلند مدت است و گام اول در آن اعتماد سازي است و تسهيل براي دريافت فناوري هسته
  . از موضوعات مهم ما در مذاآرات خواهد بود

دبير شوراي عالي امنيت ملي در جواب به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر تذآر يكي از نمايندگان در 
مجلس شوراي : ها پيش از تصويب مجلس اظهار داشت خصوص غيرقانوني بودن اجراي توافقنامه

 مذاآره آننده سعي در ايجاد رابطه تنگاتنگ با مجلس به   گروهگير است و اسالمي يك نهاد مهم تصميم
  . هاي سنجش نظر مردم دارد عنوان يكي از شاخص

سئوال و : اي را رد آرد و گفت روحاني هرگونه مذاآره مستقيم ايران و آمريكا در خالل مذاآرات هسته
  .  و سياسي نيستشود به معني مذاآره هايي آه در زير يك سقف در آژانس انجام مي جواب

در حالي ايران در : روحاني در خصوص متهم شدن ايران به تالش براي دستيابي به سالح اتمي گفت
اي را در راستاي غيرصلح آميز بكار مي برد  شود آه اسرائيل نه تنها فناوري هسته منطقه متهم مي

  . ني آندبلكه بمب اتم نيز ساخته است و جهان حق دارد در اين زمينه ابراز نگرا
اروپا و آمريكا از جمله آشورهايي هستند آه بايد به اين اقدام اسرائيل اعتراض آنند اما به : وي افزود

  . آنند داليلي از اسرائيل حمايت مي
الملل از جمله آژانس را سياسي توصيف آرد و در عين از روند  گيري اآثر مجامع بين روحاني موضع

عليرغم همه فشارهاي سياسي، : اي دفاع آرد و اظهار داشت  هستهمذاآرات هيات ايراني در پرونده
ايم و تنها در اين قسمت بحث ادامه دارد و بدين ترتيب پرونده ايران   پيشرفت خوبي در پرونده داشته

  . تواند براي مدت زيادي باز بماند عليرغم همه فشارهاي سياسي نمي
شما چه اصراري داريد آه حضور خود را در : ني پرسيددر ادامه اين گفتگو يكي از خبرنگاران از روحا
  . شما چه اصراري داريد : آنيد وي با لبخند در پاسخ گفت انتخابات رياست جمهوري آينده تكذيب مي

 روحاني مجددا  باالخره تصميم داريد نامزد رياست جمهوري شويد يا نه؟: همان خبرنگار مجددًا گفت
  . ال زود استحا : بدون تاييد يا تكذيب گفت
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  طور دائم تعليق آند    هاي خود را به  ايران فعاليت:البرادعي
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تهران بايد از تصميم خود مبني بر ازسرگيري ساخت، توليد : المللي انرژي اتمي گفت  مديرآل آژانس بين
هاي   سازي فعاليت  ي آه ناشي از پنهانجهان  اعتمادي جامعه  و آزمايش قطعات سانتريفيوژ جهت رفع بي

  .  نظر آند  اي ايران است صرف  هسته
به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، محمد البرادعي آه در هواپيما در سفر به مسكو در جمع خبرنگاران 

  .آرد، ابراز اميدواري آرد آه اين حرآت ايران موقتي باشد  صحبت مي
  .هاي خود اقدام آند  م ايران به تعليق دائم فعاليتمن اميدوار: وي در ادامه افزود

هاي   اي خطاب به آژانس اتمي اعالم آرده است آه تهران فعاليت  به گزارش رويترز ايران در نامه
  . ژوئن از سر خواهد گرفت29سانترفيوژ را از سه شنبه 

هاي اين آشور در   ه از سايتايران اجازه داده آه بازرسان به ادامه بازرسي سرزد: البرادعي تصريح آرد
  .چارچوب پروتكل الحاقي ادامه دهند

  . اين معاهده را امضا آرد اما هنوز آن را به تصويب نرسانده است2003ايران در سال 

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  
  آردستان توقيف شد  " پيام مردم"

  2004 ژوئن 27 -1383  تير7يكشنبه 
ش ايلنا متن حكم توقيف اين نشريه آه توسط دادرس شعبه اول محاآم عمومي سنندج صادر به گزار

  :شده به اين شرح است
  مقام منيع وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي جمهوري اسالمي

  ,سالم عليكم
 شعبه اول دادگاه عمومي سنندج آقاي محمد صديق آبودوند فرزند محمد 83-561در پرونده آالسه 

نامه پيام مردم به اتهام نشر اآاذيب آزاد به قيد   صاحب امتياز و سردبير هفته, سئولسعيد مدير م
 قانون مطبوعات قرار توقيف شماره 31متعاقبًا در اجراي تبصره ماده . باشد  الوثاقه تحت تعقيب مي  وجه
  . ددگر   نشريه نيز صادر شده است مراتب جهت استحضار و اقدامات مقتضي اعالم مي684-6/4/83

  اصغر عنايت
  دادرس شعبه اول محاآم عمومي سنندج 

  
  و اينك لشكر جرار تهاجم فرهنگي  ... 

 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه  -سرمقاله جمهوري اسالمي 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

فرصت مناسبي براي لشكر جرار , غرق شدن مسئوالن آشور در مسائل سياسي داخلي و خارجي 
گي فراهم آرده آه متاسفانه موجب پيشرفت سريع اين لشكر و پشت سر گذاشتن تهاجم فرهن

, اين روزها در خيابان هاي تهران و شهرهاي بزرگ آشور . بسياري از مرزها و خط قرمزها شده است 
رفتارهاي خالف اخالق و تعامل , لباسهاي محرك , مشاهده دختران و زناني با آرايش هاي غليظ 

بسيارند افرادي آه وقتي از شهرهاي . هر بيننده اي را به تعجب واميدارد,  مخالف غيرشرعي با جنس
با اين , آوچك و يا از خارج آشور به تهران ميآيند بويژه هنگامي آه به خيابانهاي باالي شهر ميروند 

ايران سئوال جدي مواجه ميشوند آه آيا واقعا به تهران آمده اند آيا اآنون در مرآز جمهوري اسالمي 
جمهوري اسالمي است , حضور دارند آيا آنچه مي بينند در جامعه اي جريان دارد آه نظام حكومتي آن 

  يا اشتباه مي آنند 
گوئي مراقبت از ترافيك مهمتر از جلوگيري از فساد و , براي ماموران نيروي انتظامي : ظريفي ميگفت 

ي جلوي پاي يك دختر يا زن ترمز مي آند و او آنها هنگامي آه مي بينند راننده يك سوار! فحشا است 
آاري به او ندارند و حداآثر اينست آه به او ميگويند , را به همراهي با خود براي فساد دعوت مي آند 

يعني ارتكاب منكرات مهم نيست بشرط آنكه به ! آمي جلوتر بايستد اينجا محل توقف ممنوع است 
  ! مقررات ترافيكي لطمه اي وارد نشود

اطمينان داريم آه نيروي انتظامي چنين اعتقادي ندارد ولي متاسفانه اآنون در عمل چنين وضعيتي 
مبحث ديگري است , اينكه چه عواملي موجب پيدايش چنين شرايطي شده اند . آامال مشهود است 

ت واقعيت هائي اس, لكن بهرحال آنچه سرنوشت فرهنگي جامعه را رقم ميزند , آه قابل بررسي است 
از يكطرف تهاجم شديد فرهنگي و از طرف ديگر بي عملي شديدتر , آه در عمل مشاهده ميشود 

  . دستگاه هاي مسئول 
قطعا اينطور نيست . مردم نيز متاسفانه هيچ سهمي در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر ندارند

بلكه راه را بر آنها بسته اند و امر , د آه مردم تمايلي به ايفاي نقش در مقابله با منكرات نداشته باشن
اگر آسي به قصد امر به معروف , در اين وضعيت . به معروف و نهي از منكر را رسمي و دولتي آرده اند

سخن بگويد نه تنها تاثيري ندارد بلكه با او مقابله ميشود درحاليكه از هيچ پشتوانه اي , يا نهي از منكر 
مردان و زنان متديني آه مايلند به وظيفه شرعي خود در , ند جوانان فراوان هست. برخوردار نيست 
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از مشاهده ناهنجاري , ولي چون حمايت نمي شوند , زمينه امر به معروف و نهي از منكر عمل آنند 
  . هاي اجتماعي خون دل مي خورند ولي دم برنميآورند

آار فرهنگي آرد يا اجراي مقررات سالهاست مباحثي از قبيل اينكه براي مقابله با ناهنجاري ها آيا بايد 
درست مثل مبحث معروف مرغ و تخم مرغ آه , آه همه را به خود مشغول آرده و راه به جائي نبرده اند 

فقط براي سرگرم آردن مردم به اينكه اول مرغ وجود داشت و تخم گذاشت يا اول تخم مرغ وجود داشت 
,  در يك نظام حكومتي مبتني بر دين و اخالق و آرامت انساني آيا. و مرغ از آن بيرون آمد بكار ميرود

پذيرفته است آه سالها مردم با اين مباحث سرگرم شوند و هرگز نتيجه اي عايدشان نگردد و هر روز 
اصوال آيا چنين وضعيتي ! شاهد آلوده تر شدن اجتماع و ناامن تر شدن محيط براي خانواده ها باشند 

نوعي آمك به دشمنان براي براندازي نظام از , يا اين بي عملي و بي تفاوتي و آ! قابل دوام است 
  طريق تهاجم فرهنگي نيست 

نسخه هائي نيز آه بعضي صاحبنظران و بعضي صاحب . پاسخ اين سئوالها آامال مشخص است 
, ج حل مشكالت ازدوا; منصبان براي معالجه اين بيماري اجتماعي مي دهند آامال شناخته شده است 

اما سخن بر سر اينست آه اوال تا چه زماني بايد نسخه ... تامين مسكن و شغل و, مبارزه با گراني 
بدست ها به دنبال اين داروها بروند و آنها را پيدا نكنند و ثانيا اآنون آه اين داروها آيميا شده اند و 

د و فحشا و بي بندوباري در آيا بايد شاهد ساآت رواج روزافزون فسا, دسترسي به آنها ميسر نيست 
  جامعه باشيم 

ميگوئيد غير از حل اين مشكالت و انجام آارهاي عميق فرهنگي هر اقدامي صورت بگيرد آم اثر و 
پس آاري آنيد آه پراثر و ديرپا باشد و اين معضل را براي هميشه از ميان , زودگذر است بسيار خوب 

آيا نتيجه اي ,  و پايدار بمانيم و اقدامات ديگر را نيز نفي آنيم اينكه به اميد انجام اقدامات عميق. بردارد
جز اين دارد آه هر روز بر حجم آلودگي ها افزوده گردد و گستاخي ها بيشتر شود و خطر بيشتري نسل 

تا ديرتر نشده براي مهار نمودن اين خطر بايد آاري آرد و نبايد به , هاي آينده را تهديد آند بنابر اين 
هائي آه هيچگاه عملي نميشوند دل خوش نمود آه اگر انجام اين وظيفه را به فردا موآول آنيم وعده 

وارد خانه هاي ما خواهد شد و , لشكر جرار تهاجم فرهنگي آه اينك بسياري از مرزها را درنورديده 
  . سربازگيري خواهد آرد

  
  هايی آه در زندان بريده شد دست
 2004 ژوئن 28 -1383  تير8شنبه  دو: عمادالدين باقی-شرق

از اهواز خبر مى رسد رئيس يكى از زندان هاى اين شهر در پى درگيرى ميان دو مددجو، يكى از آنها را «
 ساعت در حالت نامتعادلى قرار مى دهد آه موجب بيمارى وى و خون مردگى ٢۴با دستبند به مدت 

. نجر به قطع هر دو دست وى گرديددست هايش شده و به بيمارستان منتقل و طبق نظر پزشكان م
 ساله آه افشين سياح شهرى نام دارد و ساآن انديمشك است، آخرين روز مرخصى خود ٢۴اين جوان 

  ».را مى گذراند آه با وى چنين برخورد خشن و غيرقانونى شد و دچار اين مشكل بزرگ گرديد
  

 روزنامه جمهورى اسالمى در شماره روز اين خبر را نه روزنامه هاى اصالح طلب يا مخالفان حكومت بلكه
دو نكته پيرامون اين خبر در خور تأمل .  تيرماه خود در ستون جهت اطالع خود نوشته است۶شنبه 
  .است

  
طبق . ـ نخست اينكه در هيچ يك از قوانين ايران چنين تنبيهاتى براى متخلف يا مجرم مقرر نشده است١

 و متهم بلكه يك مجرم از نوع قاتل و سارق مسلح و غيره را نيز قانون اساسى نه يك فرد زندانى... اصل
 آمده ٣٩را ممنوع آرده و در اصل » هرگونه شكنجه «٣٨در اصل . نمى توان مورد اهانت و تنبيه قرار داد

است آه هتك حرمت و حيثيت آسى آه به حكم قانون دستگير، بازداشت يا زندانى شده به هر صورت 
احدى «:  اعالميه جهانى حقوق بشر نيز آمده است٢در ماده » .جب مجازات استآه باشد ممنوع و مو

را نمى توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد آه ظالمانه و يا بر خالف انسانيت و شئون 
در فصل تخلفات و تنبيهات داخل زندان از آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها، . »بشرى يا موهن باشد

 آمده است تندخويى، دشنام، اداى الفاظ رآيك يا تنبيه بدنى زندانيان و اعمال تنبيهات خشن ١۶٣ماده 
 مرجع نهايى اقدام درباره اختالفات ١۶٧در ماده . و مشقت بار و موهن در زندان ها به آلى ممنوع است

 تنبيهات داخل زندانى منحصر به زمانى است آه ١۶۵دو زندانى را رئيس زندان دانسته و طبق ماده 
نه تصميم رئيس (زندانيان اقدام به شورش آنند آه در اين صورت شوراى انضباطى زندان با اآثريت آرا 

 نيز موارد تنبيهى به تربيت چنين احصا ١۶٩در ماده . درباره تنبيه زندانى اتخاذ تصميم خواهد آرد) زندان
  :شده اند

  
  ى با درج در پرونده زندانى توبيخ آتب- ١
   محروميت از مالقات حداآثر تا يك ماه- ٢
   ماه۶ محروميت از مرخصى تا - ٣
   زندان انفرادى تا يك ماه - ۴
   تغيير زندان با رعايت مقررات مربوطه- ۵
   عدم پيشنهاد عفو و آزادى مشروط حداآثر تا يك سال - ۶
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ارد و زندان انفرادى آه يكى از شديدترين مجازات ها در در هيچيك از موارد فوق تنبيه بدنى وجود ند

اما در زندان هاى ايران آيا چنين مقرراتى . صورت شورش در زندان است حداآثر تا يك ماه مجاز است
جارى است؟ دايك نماينده سازمان عفو بين الملل در سفر اخير خود به ايران در ديدارى حضورى مى 

حاديه اروپايى حقوق بشر پس از مالحظه آئين نامه زندان هاى ايران گفته گفت نماينده سوئدى همراه ات
  .است آه در سوئد هم چنين قوانينى نداريم اما در مقام اجرا واقعيت به گونه اى ديگر است

ـ گرچه در قوانين و آئين نامه ها حقوق زندانى تامين شده اما آثرت اين وقايع نشان مى دهد آه بايد ٢
يكى از اين ساز و آارها آزادى . ساز و آارهايى براى تضمين رعايت حقوق زندانيان بوددر جست وجوى 
اگر خبرى را آه روزنامه جمهورى اسالمى انتشار داده است يك روزنامه اصالح طلب . مطبوعات است

انعكاس مى داد شايد با شكايت و محكمه و مجازات روبرو مى شد و متهم به نشر اآاذيب و افترا مى 
پر واضح است آه تهيه اسناد و مدارك در بسيارى از موارد دشوار يا ممتنع است براى مثال در . رديدگ

شرايطى آه فقط زندانى و بازجو در اتاق در بسته اى قرار دارند و امكان حضور شاهد يا تصويربردارى 
  ند؟وجود ندارد يك زندانى چگونه مى تواند ادعاى خويش را درباره بدرفتارى اثبات آ

 اعالميه جهانى حقوق بشر درباره آزادى ١٩اگر تبعيض در مصونيت اطالع رسانى وجود نداشت و ماده 
بيان و مطبوعات به تمامى اجرا مى شد و مطبوعات مى توانستند آزادانه به انتشار اخبار نقض حقوق 

بدرفتارى در زندان ها بشر بپردازند ديگر شاهد اين نبوديم آه برخى مقامات قضايى همواره از شكنجه و 
انتقاد آنند اما همواره در بر همان پاشنه بچرخد و اثر عملى بر آن گفتارها مترتب نباشد و ديگر شاهد 

در همين چند هفته پيش جهان شاهد بود آه افشاى يكى . اتهامات پى در پى نقض حقوق بشر نبوديم
توسط نيروهاى آمريكايى توسط مطبوعات از بزرگترين تراژدى هاى انسانى شكنجه در زندان هاى عراق 

و رسانه هاى خود آمريكا صورت پذيرفت و جورج بوش رئيس جمهور آمريكا به جاى سرزنش مطبوعات 
رسمًا از مردم آمريكا و ) آه البته به دليل اقتدار جامعه مدنى در آن آشور چنين آارى امكان پذير نيست(

  . عراق و جهانيان پوزش خواست
زندانيان هوادار القاعده و رهبران اين سازمان آه پيش از اين به تصويب »  ويژه بازجويىدستورالعمل«

دولت آمريكا رسيده بود توسط مطبوعات آمريكا فاش و موادى از آن آه مغاير قوانين جارى آمريكا و در 
ل آه اين دستورالعم. مغايرت با اعالميه جهانى حقوق بشر بود در معرض قضاوت عمومى قرار گرفت

اآنون توسط دادگسترى آمريكا و وآالى دولت اين آشور مورد بازبينى قرار گرفته طبق دستور صريح 
سازمان سيا به تمام مراآز خود در سرتاسر جهان، به حالت تعليق درآمده است تا اين سازمان متهم به 

 دستان افشين اگر امنيت مطبوعات تضمين مى شد. اعمال اقدامات غيرقانونى و غيرانسانى نشود
  .بريده نمى شد

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  دهها هزار نفر در مخالفت با سفر بوش به ترآيه، تظاهرات آردند

  2004 ژوئن 27 -1383  تير7يكشنبه 
و در اعالم دهها هزار نفر از مردم ترآيه در اعتراض به برگزاري نشست سران ناتو : خبرگزاري فارس

مخالفت با ورود جرج دبليو بوش رئيس جمهوري آمريكا به اين آشور ، امروز در بخش شرقي استانبول 
  .تظاهرات آردند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از استانبول، تظاهرآنندگان آه به دعوت سه ائتالف اصلي مخالف نشست 
  . ال عزيمت به محل اين تجمع هستنداند، در ح ناتو و دهها اتحاديه و سازمان مدني پاسخ داده

تان برگرديد اين آشور ما  ها به خانه آمريكايي« :جمعيت شرآت آننده در اين تظاهرات فرياد مي زدند
  » .استانبول درهاي خود را بر روي نشست ناتو ببند. آمريكايي قاتل خاورميانه را ترك آن . است 

بوش نيا و ناتو « : ند آه بر روي آن نوشته شدن بودشماري از فعاالن، تي شرت هايي را به تن داشت
  » .سازمان جنگي است آه بايد منحل شود

  : آردند همچين نوشته شده بود  هايي آه تظاهرآنندگان با خود حمل مي بر روي پارچه نوشته
  » .ترين دشمنان صلح هستند با ناتو صلحي در آار نيست و امپراليسم و ناتو بزرگ« 

نقطه حرآت قطارها به سوي آناتولي تا ميدان " حيدرپاشا"اي از ايستگاه  بدون هيچ حادثهتظاهرآنندگان 
راهپيمايي آردند و اين در حالي است آه صدها تن از نيروهاي پليس با پشتيباني " آادي آوي"

  . خودروهاي زرهي مانع از ورود آنان به خيابانهاي فرعي شدند
  . اي جمهوري و نخست وزيران آشورهاي عضو ناتو شرآت آنند تن از روس46در نشست ناتو قرار است 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نگاهي به آخرين تحوالت عراق 
  2004 ژوئن 27 -1383  تير7يكشنبه 

  . امروز نيز عراق شاهد وقوع حوادث مختلف تروريستي بود آه منجر به آشته شدن هشت عراقي شد
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در انفجار : به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، يك منبع در پليس عراق اعالم آرد
يك خودروي بمب گذاري شده در منطقه العامريه بغداد، حداقل سه عراقي آشته و يك تن ديگر زخمي 

  .شدند
  .نيز آسيب وارد شداين انفجار در منطقه العامريه بغداد روي داد و به چهار خودروي غيرنظامي 

خودروي بمب گذاري شده در زمان عبور يك آاروان از نظاميان آمريكايي : منابع پليس عراق اضافه آردند
  .و تعدادي از خودروهاي پليس عراق منفجر شد

عدنان الجنابي محافظ شخصي وزير آابينه عراق و يك آودك شش ساله نيز در ميان آشته شدگان 
  .ديده مي شوند

 حال انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در منطقه البلده شهر تكريت اين شهر آارواني از در همين
  . نظاميان آمريكايي را مورد هدف قرار داد

از منطقه الخالديه در غرب بغداد نيز خبر مي رسد، در حمله مسلحانه به ساختمان وزارت آشاورزي و 
  .آبخيزداري عراق، حداقل دونفر آشته شدند

  . عيني احتمال مي دهند شمار بيشتري در اين حادثه جان باخته باشندشاهدان
دربغداد پايتخت عراق نيز يك مترجم عراقي نيروهاي ائتالف در منطقه زتيونه واقع در شمال شرقي 

  .بغداد مورد هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و به قتل رسيد
هللا سعيد رئيس دانشكده حقوق و همسرش را به مهاجمان ناشناس در شهر آرآوك  نيز ليلي عبدا

  .ضرب گلوله به قتل رساندند
از سوي ديگر نظاميان آمريكايي در جريان عمليات جستجو براي يافتن عوامل حمالت عليه مواضع آمريكا 

  .در منطقه ابوغريب در غرب بغداد، سه برادر را بازداشت آردند
ريكايي با سران عشاير منطقه و شوراي منطقه توافقنامه اين در حالي است آه پيش از اين مقامات آم

آتش بس را امضاء آردند آه براساس آن، نيروهاي آمريكايي نبايد جستجوي خانه به خانه را اعمال 
  .آنند

 زنداني موجود 55بازداشت غير نظاميان عراقي ازسوي نظاميان آمريكايي در حالي صورت مي گيرد آه 
 آزاد شدند و اين امر تنها پس از گذشت يك روز از آغاز محاآمه سه تن از نظاميان در زندان ابوغريب امروز

  .آمريكايي به اتهام بدرفتاري و شكنجه اسراي عراق صورت گرفت
واشنگتن قصد دارد مسئوليت قانوني : از سوي ديگر يك مقام مسئول در اداره آمريكايي عراق اعالم آرد

ابق عراق و برخي ديگر از زندانيان را پس از انتقال قدرت به نگهداري و حبس صدام رئيس جمهور س
  . ژوئن به حكومت موقت عراق واگذار نمايد30عراقي ها در 

وي درعين حال گفت آه نظاميان آمريكايي همچنان حفاظت از اين افراد را به دليل ناتواني دولت عراق 
  . برعهده خواهد داشت

  
 ل مرآز هماهنگي عمليات مشتركافزايش فعاليتهاي پليس عراق و تشكي

  2004 ژوئن 27 -1383  تير7يكشنبه 
درحالي آه سه روزبه موعد رسمي انتقال حاآميت به عراقي ها در روزچهارشنبه جاري زمان مانده 

پليس اين آشورامروزعمليات جستجوي گسترده اي را در مناطقي از : است منابع عراقي اعالم آردند
 .بغداد آغاز آرد

ش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اطالع رساني ايالف، درهمين حال پليس عراق ازتشكيل به گزار
 .فرماندهي عمليات امنيتي مشترك ميان نيروهاي عراقي وائتالف در شمال آشور خبر داد

تعداد زيادي از نيروهاي پليس عراق عمليات گسترده اي را در مناطق پراآنده اي : اين منابع ادامه دادند
بغداد با هدف يافتن سالح، بازداشت افراد مسلح واعضاي گروه هاي خالفكار سازماندهي شده آغاز از 

 .آردند
پليس همچنين با حضور گسترده در پايتخت، ايست هاي بازرسي را در ورودي مناطق بغداد برپا آرده  و 

 .اقدام به بازرسي خودروها و مسافران آنها مي آند
ي، بانك ها، مراآز پليس همچنين حضور گسترده و فعال درمناطق حفاظت شديد ازموسسات دولت

همجوار استانهاي آردنشين عراق با هدف جلوگيري از نفوذ اعضاي مجموعه تروريستي انصار االسالم 
 .به شهر بغداد و ديگر فعاليتهاي پليس به عنوان اقدامات پيشگرانه به شمار مي رود

ط گرايان اسالمي آرد است آه تاآنون مسئوليت اجراي چندين مجموعه انصار االسالم متشكل از افرا
 .عمليات تروريستي را درعراق پذيرفته اند

به سرآردگي ابومصعب " توحيد وجهاد" پس از اعالم تهديدات مجموعه: اين منابع ادامه مي دهند
ي آمريكايي الزرقاوي به اجراي عمليات هاي تروريستي در شهر بغداد، پليس عراق با همكاري نيروها

 .حصار امنيتي را در محدوده شهر بغداد به اجرا در آورده است
اين وزارتخانه نيروهاي  آماده باش را : حكمت موسي معاون وزارت آشور عراق در اين رابطه اعالم آرد 

 ساعته برعهده 24در اختيار دارند آه وظيفه تامين امنيت شهر بغداد و ديگر استانهاي آشور را به شكل 
 .واهد گرفتخ

برنامه فوق العاده اي براي تامين امنيت پايتخت همراه با آغاز مراسم انتقال حاآميت به : وي ادامه داد
عراقي ها اجرا خواهد شد، دستورات به پليس عراق صادر شده است آه بر اساس آن نيروهاي پليس 

 .را دارند مورد هدف قرار دهندمي توانند بدونه ترديد افرادي را آه قصد اجراي عملياتهاي تروريستي 
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وزارت آشور به نيروهاي پليس درباره تامين امنيت عمومي ماموريت داده است و : موسي اضافه آرد
همچنين براي برقراري امنيت در استانهاي مختلف آشور، بغداد و ديگر مناطق به چند منطقه تقسيم 

 .شده است
 افسران عالي رتبه با سمت هاي فرماندهي و حداقل اين مناطق از سوي: معاون وزير آشورعراق افزود

 . درجه سرهنگ مديريت خواهد شد
در همين حال مراآز استقرار نيروهاي امنيتي عراق در مناطق شمالي غير آردنشين افزايش يافته و 

 آيلومتري شمال غرب 375(پس از افتتاح نخستين مرآز هماهنگي عمليات مشترك در شهر موصل 
 . آنها در اقدام درحالت هاي فوق العاده افزايش يافته استتوان ) بغداد

قرار است مرآز هماهنگي عمليات مشترك متشكل از نمايندگاني از نيروهاي امنيتي و در راس آنها 
گارد ملي عراق، پليس ، نيروي حراست از تاسيسات و نيروهاي مسلح عراق اداره تمامي عمليات 

 . نايات و تروريسم را برعهده بگيردهاي امنيتي را براي مقابله با ج
نيروهاي امنيتي ما نيز به عنوان يك تيم در : استاندار موصل گفت"اسامه آشموله" در همين حال 

منطقه نينوا فعاليت خواهد آرد، مرآز هماهنگي عمليات مشترك روش ما را براي ارتباط و آنترل امور 
 .امنيتي تغيير خواهد داد

 آامپيوتر قابل حمل 20گي عمليات مشترك به سه دستگاه تصويري پالسما، بخش عمليات مرآزهماهن
 . و تلفن هايي براي آنترل تمامي مناطق مجهز شده است

مقامات مسئول براي تعريف فعاليت : جاسم حبيب افسرعمليات درمرآزامنيتي موصول دراين باره گفت
ه از اين مرآز ديدار مي آند؛ اين براي هر نيرو، مكان استقرار و توزيع مسئوليت ها، به شكل روزان

نخستين بار در طول تاريخ عراق است آه مرآز هماهنگي عمليات مشترك آه نمايندگاني از تمامي 
 .نيروهاي امنيتي با هدف تامين امنيت در يك مكان تمرآزپيدا مي آنند

 مرآز از سوي عراقي ها اين: دراين باره گفت" اولمبيا" فرمانده نيروي ماموريت " آارترهام" ژنرال 
 .مديريت خواهد شد و به عنوان برنامه اي مهم به سوي پيشرفت و آينده است

ريكاردو سانچز فرمانده نظاميان اشغالگر آمريكايي درعراق، تاسيس مرآز فرماندهي مشترك در شهر 
 .موصل را نمونه مناسبي براي تاسيس ديگر مراآز مشابه در مناطق ديگر عراق دانست

وي ديگر منابع نيروهاي ائتالف اعالم آرند نيروهاي امنيتي عراق با آمك نيروهاي ائتالف مسئوليت ازس
برقراري امنيت و آرامش در شهر موصل به ويژه در روز انتقال حاآميت به عراقي ها بر عهده خواهند 

  .داشت
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  ير ت7: روزنامه های صبح تهران

  2004 ژوئن 27 -1383  تير7يكشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود، واکنش کشورهای اروپايی و سازمان بين 
المللی انرژی اتمی به نامه دبير شورای عالی امنيت ملی منعکس کرده و از زبان کارشناسان به 

 جديد پيش روی فعاليت های هسته ای ايران قرار خواهد بررسی آينده ای پرداخته اند که با شرايط
  . داشت
  ."تصميم قاطع ايران اروپا را تکان داد" در صدر اخبار خود خبر داده که کيهان

اين روزنامه، در سرمقاله خود تصميم ايران به از سرگيری ساخت قطعات سانتريفوژ را خوب ولی 
وه بر از سرگيری قطعه سازی، غنی سازی اورانيوم را از غيرکافی دانسته و پيشنهاد کرده که ايران عال

سربگيرد، اجازه بازرسی های سرزده به بازرسان آژانس ندهد و گرچه اطالعات ذيقمتی به آژانس داده 
  .ولی از ارسال گزارش های بيشتر خودداری کند

و نوشته اين تصميات به  اين اقدامات را حق قانونی ايران دانسته کيهاننماينده ولی فقيه در روزنامه 
 است، خللی 153 و امضای پادمان NPTتعهدات بين المللی جمهوری اسالمی آه برخاسته از حضور در 

  .وارد نمی کند
 از پاسخی که گيرندگان به نامه حسن روحانی داده اند به اين نتيجه رسيده است که آفتاب يزد

  . ده اندآمريکا، اروپا و البرادعی در برابر ايران هماهنگ ش
 با اشاره به واکنش سريع کشورهای اروپايی به تصميم ايران برای از سر گيری غنی سازی اعتماد

   و پشتيبانی  دفاع  وزارت  سابق  و معاون  هسته ای  مسايل  کارشناس اورانيوم از زبان عليرضا اکبری،
 باشد   حکام  شورای  از قطعنامه ی ناش  از آنکه  پيش  نوشته است که رويکرد اخير ايران  مسلح نيروهای
  .   ماجرا داده است  اين  به  رهبری  معظم  مقام  که  است  از رويکردی ناشی
 در سرمقاله خود با اشاره به نامه دو هفته قبل محمد خاتمی به سران کشورهای اروپايی، شرق

رها خارج از حوزه نوشته است در حاليکه هيچ ميدانی به رييس جمهور داده نمی شود و همه کا
مسووليت و اخيتار وی صورت می گيرد اما آن جا که بحرانی پديد می آيد از رييس دولت استفاده می 

  .شود که بتوانند از وی به جهت نرمش در برابر خارجی ها انتقاد کنند
در حالی که تصميم گيری درباره فعاليت های هسته ای در شورای عالی امنيت ملی و توسط اعضای 

 رييس کميسيون امنيت ملی و وقايع اتفاقيهعيين شده توسط رهبری جريان دارد، به نوشته ت
سازی حمايت خواهيم کرد و دولت را  سياست خارجی مجلس گفته است حتمًا از سياست ادامه غنی

  .  کنيم مکلف به انجام آن می
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وز با حضور در  خبر داده است که حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، امرهمشهری
مجلس، در يک جلسه غيرعلنی و غيررسمی درباره آخرين وضعيت انرژی هسته ای، قطعنامه شورای 
  . حکام و مسايل ماه های اخير توضيحاتی می دهد و به سواالت و ابهامات موجود هم پاسخ خواهد داد

ط اين و آژانس تهيه کرده  گزارشی از اظهار نظرهای کارشناسنان درباره شرايط جديد در روابآفتاب يزد
 مانور خود در   قدرت  و افزايش  حفظ  برای که در آن داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه، گفته است ايران

 خود را  های العمل   پرهيز کند و نبايد عکس  احساسی  های العمل  بايد از عکس  جهانی برابر جامعه
 قرار   در برابر ايران  جهانی  جامعه ، بلکه  نيست  ايران  اروپا در مقابل يه تنها اتحاد  اروپا کند زيرا اکنون متوجه
  .   است گرفته

 خبر داده که رييس ديوان عالی کشور گفته است که آقاجری مرتد نيست و با قرار تامين در جام جم
  . زندان است و در صورت سپردن تامين آزاد خواهد شد

 است که در هفته های اخير وکيل اين استاد دانشگاه اظهار داشته گفته آيت اهللا محمدی گيالنی همان
  . و با اشاره به مقررات موجود، ادامه زندان وی را غيرقانونی دانسته است

با اين وجود هاشم آقاجری وارد چهاردهمين ماه از زندان شده که به خاطر سخنرانی در دانشگاه 
  .همدان به آن افتاده است

ه که امروز دادگاه عمادالدين باقی تشکيل خواهد شد تا به شکايت مدعی العموم و  خبر دادآفتاب يزد
  . ديگران از اين نويسنده اصالح طلب به اتهام توهين به مقامات مملکتی رسيدگی کند

باقی هفته گذشته در نامه ای به ادارات حقوق بشر قوه قضاييه و وزارت خارجه اعالم داشت که در 
ماشاگران و خبرنگاران در آن آزاد نباشد و هيات منصفه اش نماينده وجدان عمومی دادگاهی که حضور ت

  .نباشد از خود دفاعی نخواهد کرد
 های پولی  ، روزنامه اقتصادی صبح تهران، نوشته است ايران از نظر سياستدنيای اقتصاد

  .آيد ترين کشور منطقه به حساب می انضباط بی
 در ٢٠٠٢، مقايسه افزايش حجم پول و رشد واقعی اقتصاد در سال به گزارش تحقيقاتی اين روزنامه

ای  دهد که رشد حجم پول در ايران با هيچ کدام از استانداردهای منطقه  کشورهای منطقه نشان می 
همخوانی ندارد و مسووالن پولی کشور همواره بيش از نياز واقعی اقتصاد به پول، حجم نقدينگی را 

  . دهند افزايش می
، روزنامه اقتصادی ديگر تهران،  حيات نو در روزی منتشر می شود که به نوشتهدنيای اقتصاديق تحق

  .تا پايان سال جاری پنج ميليارد دالر ديگر به ذخيره ارزی کشور اضافه می شود
يک هفته بعد از ممنوع شدن مصرف قليان در مراکز عمومی توسط دادستان تهران که به درخواست 

صورت گرفت، عالوه بر دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر که اين منع را خطرناک و باعث وزارت بهداری 
 محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی رييس جمهور وقايع اتفاقيهشيوع مواد مخدر خوانده، به نوشته 

  . هم با چنين تصميمی مخالفت کرده است
يزی را در اماکن عمومی ندارد گفته ابطحی عالوه بر تاکيد بر اينکه وزارت بهداری حق ممنوع کردن چ

  است که در شرايطی که بسياری از بزرگان قديم و جديد علم و روحانيت، حداقل قليانشان ترک نمی
چه استداللی  شود، به شود، اول تابستانی که دهها محدوديت ديگر برای نسل جوان شروع می

  . شود اين حداقل تفريحات را هم از جوانان گرفت می
 گفته است بايد در صدد شرقشمی مسوول سازمان مبارزه با مواد مخدر هم به نوشته علی ها

جلوگيری از رشد مصرف و خطرات مواد مخدر سنگين بود و طرح هايی مانند ممنوعيت قليان در اماکن 
  .عمومی، غيرکارشناسی و مقطعی است
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