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

  
 آاظمي)زهرا (بازيپرونده 

  
  انتقاد شديد گزارشگران سازمان ملل از قوه قضائيه ايران

  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6 سه شنبه -بي بي سي 
 ژوئيه در مورد نحوه برگزاری 27سه تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه 

  . المی انتقاد کردنددادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی شديدا از جمهوری اس
قتل غير "قوه قضائيه ايران هفته گذشته پس از دو جلسه محاکمه يک مامور وزارت اطالعات که متهم به 

زهرا کاظمی شده بود، بدون اينکه به درخواست وکالی خانواده زهرا کاظمی مبنی بر فراخوان " عمد
ز چند روز رای به تبرئه مامور وزارت شهود تازه به دادگاه توجه کند، ختم دادرسی را اعالم و پس ا

  .اطالعات داد
خانواده خانم کاظمی قوه قضائيه ايران را متهم کرده اند که برای جلوگيری از مطرح شدن نام يکی از 

مقام های ارشد قوه قضائيه به عنوان متهم اصلی و سرپوش نهادن بر واقعيت، دادگاه را پايان داده 
  .است

ياندرو دپويی و تئو ون بوئن، سه گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، با اکنون امبئی ليگابو، ل
انتشار بيانيه ای گفته اند آنها عميقا نگران چيزی هستند که از آن به عنوان پرسش های بدون پاسخ 

  .مانده در جريان دادگاه ياد کرده اند
 که می توانسته به متهم شدن برخی اين سه نفر همچنين گفته اند، طبق گزارش ها، شواهد کليدی
  .مقام ها منتهی شود، در جريان دادگاه ناديده گرفته شده است

گزارشگران سازمان ملل گفته اند که نگران اعطای نوعی مصونيت به ماموران انتظامی و امنيتی و 
  .فراهم شدن زمينه برای تکرار وقايع مشابه در آينده هستند

 ايرانی، کانادايی، تابستان گذشته به هنگام عکسبرداری از محوطه بيرون  عکاس-زهرا کاظمی، خبرنگار
زندان اوين در تهران بازداشت و سپس در جريان بازجويی مجروح و نهايتا در اثر خونريزی مغزی جان خود 

  .را از دست داد
ری نحوه برخورد سازمان های ايرانی با اين خبرنگار و سپس نحوه برخورد دستگاه قضايی جمهو

اسالمی با پرونده ای که برای رسيدگی به مرگ او تشکيل شد، اعتراض های گسترده بين المللی را 
  .به همراه داشته و به تيرگی نسبی روابط ايران و کانادا منجر شده است

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
   استتر از حد تصور اي ايران پيشرفته آوري هسته فن

  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6سه شنبه 
روزنامه انگليسي تايمز به نقل از منابع ديپلماتيك غربي با بيان آن آه فن آوري : خبرگزاري فارس

سازي اورانيوم براي توليد بمب  تر از حد تصور است، مدعي شد ايران با غني اي ايران پيشرفته هسته
  .اتم فقط چند ماه فاصله دارد

رسد ايران در دست يابي به  به نظر مي«: مه تايمز امروز به نقل از يك مقام انگليسي مدعي شدروزنا
  » .آنيم تر از آن است آه ما تصور مي آوري اتمي پيشرفته فن

المللي انرژي اتمي و با ابتكار  ايران با همكاري صوري با آژانس بين«به ادعاي اين مقام انگليسي، 
  » .گليس ، فرانسه و آلمان تاآنون به اتالف وقت پرداخته استديپلماتيك ارائه شده ان

اند آه  ها به اين نتيجه رسيده اما اآنون مقام« : هاي مورد نظر مدعي شد تايمز بدون اشاره به نام مقام
  » .است" وخيم"شرايط 

اند و   تحقيقاتي بودهدر واقع آنها تاآنون سرگرم آارهاي«: گو با تايمز افزود  و  اين منبع ديپلماتيك در گفت
  » .اآنون براي تكميل برنامه خود، تنها چند ماه فاصله دارند

 تواند در  مي) NPT(ايران به عنوان يكي از امضا آنندگان پيمان منع توليد و تكثير تسليحات اتمي 
  . اي آند آوري هسته راستاي اهداف غير نظامي، اقدام به توسعه فن

المللي انرژي اتمي از نزديك ايران را زير نظر  آژانس بين«: و با تايمز تاآيد آردندگ و منابع ديپلماتيك در گفت
هاي آينده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد  اي اين آشور ممكن است در ماه دارد و پرونده هسته

  » .ارجاع شود
آنند باز براي تهيه آوري سانتريفوژ خود را نيز تكميل  ها فن حتي اگر ايراني«: يكي از اين منابع گفت

  » .قطعات سيستم ساخت بمب اتمي، نياز به زمان است
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اين روزنامه پيشتر نيز مدعي شده بود اگر اسرائيل به اين نتيجه برسد آه ايران به مراحل تكميل 
ساخت بمب اتم نزديك شده است، براي تخريب تاسيسات اتمي ايران، به اين آشور حمله نظامي 

  . خواهد آرد
اي ايران را از طريق  بايد مسئله هسته«: المللي انرژي اتمي گفت آل آژانس بين ديگر مدير از سوي 

  » .ديپلماسي حل آنيم
با اشاره به اينكه " االهرام"وگوي اختصاصي با شماره امروز روزنامه مصري  در گفت" محمد البرادعي"

ما بايد مسئله ايران را از «: ، افزوداي ايران است هاي هسته شوراي امنيت آخرين راه حل درباره برنامه
  » .طريق ديپلماسي و بازرسي حل آنيم

  
  اي را از سر گرفته است هاي هسته ايران ساخت و آزمايش دستگاه

  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6سه شنبه 
اي  هاي تجهيزات هسته يك روزنامه انگليسي مدعي شد ايران با شكستن مهر و موم: خبرگزاري فارس

هايي   آه تحت نظارت بازرسان سازمان ملل قرار دارد بار ديگر در حال ساخت و آزمايش دستگاهخود
  . شوند اي بكار گرفته مي هاي هسته پذير جهت سالح است آه براي توليد مواد شكاف

 در شماره امروز خود با نقل از منابعي آه آنها را غربي ناميد، مدعي شد آه ايران با اين" ديلي تلگراف"
را " سازي اورانيوم هاي غني تمامي فعاليت"اقدام خود توافق با سه آشور اروپايي آه به موجب آن ايران 

  .  نقض آرده است به حال تعليق در آورد،
ها را به دنبال خواهد  اي ناميد، اين هراس  اين اقدام ايران آه آن را قدرت منطقه به نوشته اين روزنامه،

  . اي طي چند سال آينده، مصمم است اخت بمب هستهداشت آه اين آشور براي س
اي ايران به شوراي امنيت  هاي آمريكا براي ارجاع پرونده هسته ديلي تلگراف با اشاره به درخواست

هاي ارشد سه آشور اروپايي انگليس،  گويند مقام ها مي  ديپلمات به هرحال،«: سازمان ملل افزود
 براي بازگرداندن تهران  شنبه در پاريس برگزار خواهد شد،  پنجفرانسه و آلمان در نشست سري آه روز

  » .به مسير همكاري اقدام خواهند آرد
ها ضعيف است زيرا اآنون به نظر   موفقيت اين آشور با اين حال، بخت«: اين روزنامه در ادامه نوشت

و اروپا نيز بحدي دچار رسد تهران به اين نتيجه رسيده است آمريكا درگير مبارزات انتخاباتي است  مي
  » .اختالف است آه بتوانند فشار واقعي بر ايران وارد نمايند
هاي  هاي ايراني ماه گذشته ميالدي دستگاه بر اساس اين گزارش، منابع غربي مدعي شدند مقام

المللي انرژي اتمي مهر و موم شده  سانتريفيوژ غني سازي اورانيوم را آه توسط بازرسان آژانس بين
  . اند ند، از مهر و موم خارج آردهبود

  .  آاربرد دارندU235هاي شكاف پذير  هاي سانتريفيوژ براي جداسازي ايزوتوپ اين دستگاه
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

    در عراق  زيست  محيط بحران
  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7 چهار شنبه -اعتماد 
   ترين  از عمده يكي.   نيز روبروست  زيست  محيط  عظيم  با بحران  بلكه  خشونت  تنها با بحران ه ن عراق

   ها براي  تالش  و ناامني  است  در اثر جنگ  فاضالب  قديمي  شبكه ، از آار افتادن  عراق  جاري معضالت
  .  است  آرده  را با تاخير مواجه تعمير آن
   براي  دجله رود با هيبت.  ريزد  مي  دجله  مستقيما به  اآنون  بغداد هم  نشده يش پاال  فاضالب  اعظم بخش
   حيات  سرچشمه  همواره  رود آه  اين اما آب.   است  بوده  در عراق  تمدن  حياتي  شاهرگ  هزار سال هفت

   بغداد تصفيه  فاضالب يه در مرآز تصف  قرار است  آه پسابي.   است  شده  بدل  بيماري  منبع  به بود اآنون
  ، حتي  جنگ  در دوران  رستميه  مرآز تصفيه  و غارت  ديدن  آسيب از زمان.  ريزد  مي  دجله  به شود اآنون

   ميليون  از دو و نيم  بيش  فاضالب  ترتيب  اين به.   است  نشده  و پااليش  شهر تصفيه  از فاضالب  قطره يك
   دارد اما با تاخيرهاي  ادامه  فاضالب تعمير شبكه.  است  شده  منحرف جله د  سوي  شهر به نفر ساآنان

   آه  امريكايي  آاران  مقاطعه  و سر و آله  هاست  عراقي  دوش  آار به  سنگين بخش.   روبروست طوالني
.  شود ر ظاهر مي با  يك يي  تنها هفته  امنيتي  هاي  نگراني  دليل  به  آمدند اآنون  هر روز اينجا مي زماني

   پيش حتي.  دهند  مي  جوش  در زيرزمين  رستميه  را در مرآز آنترل  آهنه  آالت  ماشين  عراقي مهندسان
   فروپاشي  درحال  حكومت  لياقتي  و بي  ها، غفلت  تحريم  دليل  به  عراق  زيربنايي  تاسيسات  هم از جنگ

   را به  مرآز تصفيه  جداشدني  هاي  و دستگاه  قطعات رتگران، غا  صدام  و سقوط  جنگ بعد در هياهوي.بود
  . بردند تاراج
    بزرگ چالش
  .  است  در اولويت  عراق  زيست  وزير محيط  نخستين  براي  اآنون  مردم  به  و سالم  پاآيزه  آب رساندن
   عراق  است  شده ها باعث  تاثير تحريم  بر آن  و افزون  جنگ چند دهه:  گويد  مي  المومن  مشكات خانم
 انگيز   هول  او چالشي  براي  بحران  با اين مقابله.  باشد  جهان  زيست  هاي  محيط  ترين  از آلوده  يكي داراي
  .  است
 آار   سخت  خيلي  در شرايط  و مجبوريم  روبرو هستيم  تجربگي  و آم ما با آمبود تجهيزات:  گويد او مي
   شنا بلد نيستيد و به  آه  دريا بياندازد و بگويد شنا آنيد، درحالي  شما را به تصور آنيد آسي.  آنيم
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   فراي  ترتيب  اين به.   امروز ماست  وضع  آنيد؟ اين  آار مي  خود نداريدأ چه  نجات  براي  هم يي  وسيله عالوه
 سر بر   سر و صداتر ديگري  آم ژدي، ترا  است  ها را گرفته  از عراقي  خيلي  جان  آه  هايي  ها و گلوله بمب
  . گذارد  جا مي  خود را به  وحشتناك  آورد و عوارض مي

    آودآان  قربانيان نخستين
 از   و اآنون  داشته  اسهال  دو ماه  ناصر را آه  فاطمه  دو ساله  بچه  پزشك  يك  آودآان در بيمارستان
  . آند  مي  برد معاينه  مي  شديد رنج سوءتغذيه

 دراز   بيمارستان  تخت  روي  حال  آند و بي  تواند گريه  مي  بزند، فقط  برود و حرف  راه  ياد گرفته  تازه  آه چهب
مادر .  ندارند  دسترسي  آشي  لوله  آب  به آنها در خانه.   است  آلوده  احتماال آب بكشد و مقصر اصلي

  .  چيست  آن دانند منبع   خرند اما نمي  مي  را در دبه  گويد آب  مي فاطمه
 از   خيلي  هاي بچه.   نداريم  فاضالب  و شبكه ما هنوز آب.   بهتر نشده  اوضاع  جنگ از زمان:  گويد او مي
   معالجه  تحت  آودآان  در بيمارستان  اآنون  ها آه  از بچه  از نيمي بيش. اند  شده  ما مريص  در منطقه مردم

  . شود مبتال هستند  مي  منتقل  آب  توسط  آه  هايي  بيماري هستند به
   نابسامان  وضعيت  همان  را آه  واقعي  از مشكل  ناشي توانند عوارض  مي  گويند آنها فقط  مي پزشكان

  . آنند  باشد درمان  عراق  زيربنايي تاسيسات
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  راجع شيعه عراق از آمريکا نخواستند حکومت صدام را سرنگون سازد م: حکيم به روزنامه الدستور اردن 
  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6سه شنبه 

هيچ يک از مراجع شيعه، احزاب و شخصيت های : رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق تاکيد کرد
عراق دخالت اسالمی شيعه از آمريکا نخواستند برای سرنگونی حکومت صدام رئيس جمهوری سابق 

  . کند 
به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالعزيز الحکيم رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق درمصاحبه با 

ما به آمريکاييها گفتيم که مسئوليت تغييرنظام به :روزنامه الدستوراردن با اعالم اين مطلب اظهارداشت
دتهاست که با اشغالگری مبارزه می عهده  ملت عراق می باشد وما قطعا با اشغال عراق مخالفيم و م
  .کنيم و همواره با حضور اشغالگران درکشورمان مخالفت خواهيم کرد

ما با توکل بر خدا و تکيه بر ملت عراق که رنجهای زيادی را متحمل شد درجهت مقابله با : وی افزود 
  .طقه اعتماد داريم وی تاکيد کرد ما به کشورهای من. نظام صدام ديکتاتور سابق عراق حرکت کرديم 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
ايراني را آه در عراق نگاه داشته » تروريستي«اياالت متحده هيچ مبنايي براي محاآمه گروه اپوزيسيون 

  .نمي بيند
  همبستگي ملي

  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6 سه شنبه :نيويورك تايمز - به قلم داگالس جل
 ماهه توسط اياالت متحده هيچ 16يك بازبيني ,  به گفته مقامات ارشد آمريكايي– ژوئيه 26, تنواشنگ

به نقض قانون آمريكا , مبنايي براي متهم آردن اعضاي يك گروه اپوزيسيون ايراني آه در عراق است
ت گذاري اگرچه اين گروه به عنوان يك سازمان تروريستي توسط دولت اياالت متحده ليس, نيافته است
  .شده است

آه قرارگاهايش توسط ارتش اياالت متحده در , يا مجاهدين خلق, مجاهدين خلق ايران, پرونده اين گروه
به عنوان آزمايشي براي سياست دولت بوش در مبارزه عليه تروريسم و در ,  بمباران شد2003آوريل 

  .از نزديك زير نظر بوده است, قبال ايران
 مايلي شمال شرق 60در , وه بطور دوفاآتو تحت آنترل آمريكا در قرارگاه اشرف عضو اين گر3800حدود 

هر چند آه هيچ نشانه اي وجود , اين گروه در ليست تروريستي اياالت متحده قرار دارد. بغداد قرار دارند
.  سال گذشته دست زده باشد25ندارد آه به هيچ گونه اقدامات تروريستي عليه اياالت متحده ظرف 

ي به حمالتي عليه ايران آه فراخوان داده است دولت عراق آنها را يا محاآمه آند و يا به ايران اخراج ول
  .دست زده است, نمايد
مقامات ارشد آمريكايي گفتند مصاحبه هاي مفصل با مقامات وزارت خارجه و اداره تحقيقات فدرال , اما

در . ليه حتي يك عضو اين گروه دست نيافته استبه هيچ مبنايي براي ارائه اتهاماتي ع, )آي. بي. اف(
گفت آه , ژنرال جانشين فرماندهي در عراق, ميلر. د. سرلشگر جفري,  ژوئيه21يك يادداشت مورخ 

طبقه بندي مي شوند » افراد تحت مراقبت«اعضاي اين گروه اآنون توسط ارتش اياالت متحده به عنوان 
  .آه به آنها حقوق جديدي داده خواهد شد

در مورد پرونده . برخورد آمريكا به نظر مي رسد بيانگر محدوديت هاي سياست ضد تروريسم دولت باشد
اياالت متحده به نظر نمي رسد آه مدارآي را داشته باشد آه افراد اين گروه را به , مجاهدين خلق

ه را به و نيز همچنين به نظر مي رسد مايل نيست اعضاي اين گرو, اقدامات تروريستي متهم آند
  .تحويل دهد, دشمنشان ايران
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افراد «, آه بر رفتار با شهروندان غيرنظامي در دوران جنگ حاآم است, براساس آنوانسيون چهارم ژنو
آساني هستند آه تحت آنترل يك قدرت اشغالگر يا يك آشور درگير جنگ قرار مي , »تحت مراقبت

حفاظت از مجازات هاي دستجمعي و عليه , گيرددر ميان مهمترين حقوقي آه به آنها تعلق مي . گيرند
  . اخراج است

تعيين تكليف , نوشته است, بود» ساآنان اشرف« ژوييه خودش آه خطاب به 21ژنرال ميلر در نامه 
رسمي آمريكا زماني حاصل گرديد آه اعضاي اين گروه يك توافقي را امضا آردند آه خشونت و تروريسم 

يك عالمت «آن توافق , ي از نامه آه در اختيار نيويورك تايمز قرار گرفتبر حسب نسخه ا. را رد مي آند
  .»قوي مي فرستد و يك گام نخستين محكم در مسير تعيين تكليف نهايي تك تك شماست

روز دوشنبه وزارت خارجه گفت آه تعيين استاتوي اين گروه در عراق تأثيري روي طبقه بندي اش به 
 عضو مستقر در 3800, معاون سخنگوي وزارتخارجه گفت, آدام ارلي. اردعنوان يك سازمان تروريستي ند

قرارگاه اشرف هنوز مورد تحقيق هستند تا روشن شود آيا آسي از آنها در فعاليت هاي تروريستي 
  .شرآت داشته است يانه

 تك نامه را مي نويسد آه به تك«ژنرال ميلر لحن گرمي را داشت و گفت آه او , اما در اين يادداشت
مقامات عاليرتبه آمريكايي گفته اند آه . به خاطر استاتويشان تبريك بگويد» افراد ساآن قرارگاه اشرف

ولي آنها انتظار , البته هنوز ممكن است برخي از اعضاي گروه به خاطر جرايمي در اروپا متهم شوند
  .دندارند آه هيچ يك از آنها در دادگاه هاي آمريكايي مورد اتهام قرار گيرن

براي «. »عضو يك سازمان تروريستي ضرورتًا يك تروريست نيست«, يك مقام عاليرتبه آمريكايي گفت«
  .»شما بايد نشان دهيد آه آنها آاري انجام داده باشند, اين ، عليه آسي دست به اقدامي بزنيم

ني از پاريس روز دوشنبه گفت آه يك مقام عاليربته مجاهدين خلق در يك مصاحبه تلف, محمد محدثين
مي بايد نامگذاري , بعد از ماهها آه آنها تحت آنترل بوده اند, فقدان هرگونه اتهامي عليه اعضاي گروه

  .تروريستي اين سازمان را زير عالمت سئوال ببرد
من فكر مي آنم آه واقعيت مسئله اين است آه به هيچ وجه هيچ دليلي براي «, آقاي محدثين گفت

فظ مجاهدين در ليست تروريستي وجود ندارد زيرا اگر اين چند هزار نفر آه در عراق هستند بعد از ح
پس , تروريست نيستند, آنكه مورد بازجويي قرار گرفتند و هيچ ارتباط تروريستي پيدا نشده است

تي است بطورواقعي به هيچ وچه هيچ مبنايي براي متهم آردن مجاهدين به اين آه يك سازمان تروريس
  .»وجود ندارد

زماني آه اين سازمان يك توافقنامه با , اعضاي اين گروه را در قرارگاهشان, 2003ارتش آمريكا از آوريل 
مقامات آمريكايي گفتند آالسه بندي آنها .تحت آنترل داشته است, فرماندهان اياالت متحده امضا آرد

ليف است آه آنها درگير هيچ گونه اقدامات خصمانه بيانگر اخرين تعيين تك» افراد تحت مراقبت«به عنوان 
  .عليه ارتش آمريكا در جريان جنگ نبوده اند

, اين امر را آه اعضاي اين گروه به ايران مسترد شوند, مقامات عاليرتبه آمريكايي گفتند اين نامگذاري
 عراق اخراج دستور داد آه اعضاي گروه از, دولت موقت عراق, در ماه دسامبر. غيرممكن مي سازد

  .ولي اين اقدام با مخالفت اياالت متحده مواجه شد و اين دستور هرگز اجرا نگرديد, شوند
بحث آرده اند آه مجاهدين خلق به عنوان يك , از جمله دهها تن از اعضاي آنگره, برخي مخالفان ايران

,  اياالت متحده قرار گيردمنبع مؤثر فشار عليه دولت ايران مي باشد و مي بايد بجاي آنكه مورد مجازات
  .پاداش دريافت آند

آماآان يك سازمان تروريستي خارجي مي «گفت آه گروه , سخنگوي وزارتخارجه, آقاي ارلي, معهذا
  .نامگذاري آه توسط دولت آلينتون صورت گرفت, »باشد

ند با قوانيني آه ما به برخورد با افرادي آه مي شود تعيين آرد درگير اقدامات تروريستي بوده ا«او گفت 
مقامات ارشد آمريكا خاطر نشان ساختند آه , ولي بطور خصوصي. »ذيربط هستند برخورد خواهيم آرد

 سال از آخرين زماني آه آه اين اعتقاد وجود داشت آه اعضاي مجاجدين خلق درگير حمالتي عليه 25
  .عليه ايران بوده اندمي گذرد و اين آه اقدامات خشونت بار اخيرش , اياالت متحده بوده اند

گفت هرگونه اقدام آمريكا مبني بر اعطاي استاتوي , عبداهللا رمضانزاده, يك سخنگوي دولت, در ايران
تحت مراقبت به مجاهدين خلق دعاوي اياالت متحده را مبني بر مبارزه با گروههاي تروريستي زير 

واقعيت , ا تروريسم مبارزه مي آنندمن اميدوارم آساني آه مدعي اند ب«, وي گفت. سئوال خواهد برد
  .»مقابله نمايند, را اثبات آرده و با آساني آه جرايم زيادي عليه ملت ايران مرتكب شده اند

يك مقام ارشد آمريكايي گفت آه اياالت متحده با درخواست ايران براي استرداد اعضاي اين گروه به 
در آنجا » ر مورد منصفانه بودن و شفافيت عدالتما سئوال جدي د«ايران جهت محاآمه مخالف بود زيرا 

  .داشتيم
مجاهدين خلق داراي قرارگاههاي مسلح در نزديكي , تا قبل از حمله آمريكا به عراق در سال گذشته

 1980اين گروه از اواخر سال هاي . توپخانه و ساير سالحهاي مدرن بود, مرز ايران بود آه دربرگيرنده تانك
  .ولت عراق فعاليت مي آرددر عراق با حمايت د

اين . بمباران هاي آمريكا عليه اين گروه مهاجمانه ترين برخورد اياالت متحده را با اين گروه متبلور ساخت
از جمله مذاآره طوالني آتش بس و يك رابطه دوستانه بين اين گروه و , حمالت با برخورد نرمتري

آرده اند و به اعضا فقط با اسكورت نظامي آمريكا نيروهاي پليس نظامي آمريكا آه از قرارگاه حفاظت 
  .دنبال گرديد, اجازه تردد مي دادند
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   مرداد6: روزنامه های صبح تهران 
  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6 سه شنبه -بي بي سي 

نه روزنامه های امروز صبح از اجتماع روزنامه نگاران در اعتراض به تعطيل روزنامه ها خبر داده و در آستا
سفر رييس دولت ترکيه از ايران نوشته اند مجلس با حضور شرکت های ترکيه ای در فرودگاه جديد 

  . تهران مخالفت می کند
سفر رييس دولت عراق به ايران و گفته های وزير دفاع آن کشور که ايران بزرگ ترين دشمن عراق 

  . دهدخوانده بخش ديگری از اخبار روزنامه های امروز صبح را تشکيل می
 تن از روزنامه نگاران و حقوقدانان مستقل ديروز با حضور در انجمن ٣٠٠ خبر داده که بيش از شرق

وقايع صنفی روزنامه نگاران ايران بر اعتراض خود نسبت به ادامه روند توقيف مطبوعات و توقيف روزنامه 
  . تاکيد کردندجمهوريت و توقف انتشار روزنامه اتفاقيه

ساعته که با حضور جمعی از اصحاب مطبوعات، اعضای انجمن های صنفی روزنامه در اين تجمع سه 
نگاران و دفاع از آزادی مطبوعات و کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد، شيرين عبادی، وکيل زهرا 

کاظمی سنگ بنای دموکراسی را آزادی بيان اعالم کرد و دموکراسی را ضرورت اجتناب ناپذير اين دوران 
  .دانست
 و   شمع  کردن  با روشن  عصر روز گذشته نگاران  از روزنامه  هم گزارش داده است که تعدادیاعتماد
  . پرداختند  تحصن  به  شغلی خود  خود در اعتراض به تهديد امنيت  دستان بستن

ما در :   گفت ن تحص  در اين نگاران،  روزنامه   صنفی  انجمن ، رييس  مزروعی  اين روزنامه، رجبعلی  گزارش به
 کار   به  نسبت  صحيح  تا با ايجاد بينشی  برپا کرديم  زهرا کاظمی  در مورد قتل  تحصنی  چنين  گذشته سال

   فريادها شنيده  شود اما ظاهرا اين  شناخته  رسميت  آنها به  شغلی ، امنيت  و خبرنگاران نگاران روزنامه
  .   است  رفته  از بين نگاران  روزنامه   شغلی  امنيت ه ک  روبرو شديم نشد و ما امروز با وضعيتی

 از واکنش محمد رضا باهنر، عضو فراکسيون روزنامه نگاران مجلس درباره اين شرقدر همين حال، 
اقدام روزنامه نگاران خبر داده که گفته است با اقدام به تحصن موافق نيستم، ولی باالخره دارندگان 

رنگاران که معموال شغلی سخت و زيان آور دارند، بايد امنيت شغلی داشته همه شغل ها و از جمله خب
  .باشند

گزارش های مربوط به سفر " تناقص در گفته های مقامات عراقی درباره ايران" زير عنوان آفتاب يزد
عالوی، نخست وزير موقت عراق به تهران را منعکس کرده و در عين حال سخنان تازه وزير دفاع عراق را 

  . يز گزارش داده استن
ما هيچ : ، رييس دولت عراق در ارزيابی ادعاهای وزير کشور کابينه خود گفتهمشهریبه نوشته 

مشکلی با ايران نداريم و برخی اشکاالت وجود دارد که در حال حل شدن هستند و من حتی نامه ای را 
 عازم ايران خواهم شد و در اين ديدار به رييس جمهور ايران ارسال کرده ام و به زودی برای ديدار و گفتگو

  .به توافقات کاملی خواهيم رسيد
روابط ايران و ترکيه و سفر نخست وزير آن کشور نيز موضوعی است که از ديد روزنامه های امروز صبح 

  . تهران با ترديدهايی تلقی شده است
فرودگاه بين المللی تهران و  در اين سفر رجب طيب اردوغان از جمله درباره ايرانبه نوشته روزنامه 

  . حضور شرکت های ترک در آن با مقامات ايرانی گفتگو خواهد کرد
 سخنگوی دولت پيشنهاد اخير کميسيون امنيت شرقاين نکته در زمانی اعالم می شود که به نوشته 

رده و ملی مجلس مبنی بر تصميم گيری برای فرودگاه امام توسط دبير شورای عالی امنيت ملی را رد ک
از سوی رييس جمهوری گفته است مساله راه اندازی فرودگاه امام خمينی از نظر دولت کامال در 

  . چارچوب اختيارات دولت است و دولت بايد در اين زمينه تصميم بگيرد
، عبداهللا رمضان زاده گفته است متاسفانه اين امر تحقق نيافته و کسانی که مانع راه شرقبه گزارش 
  . دگاه هستند، متوجه باشند که کشور چه مقدار از کار آن ها زيان می بينداندازی فرو

مجلس با حضور شرکت های ترک در فرودگاه جديد مخالف " در مطلبی با عنوان جام جمدر همين حال 
نظر يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس را منعکس کرده که گفته است اين مساله بايد در " است

  .ت ملی مطرح و با آن موافقت شودشورای عالی امني
خبر ديگری که روزنامه های صبح تهران به انعکاس آن در صفحات اول پرداخته اند اطالعيه دادگستری 

 آن را در صفحه رسالتدرباره حکم صادره در دادگاه رسيدگی کننده به پرونده زهرا کاظمی است که 
  .اول خود نقل کرده است

ه است که به هر حال اگر قاتل زهرا کاظمی هم شناخته می شد مجازات در اين اطالعيه استدالل شد
  . او پرداخت ديه بود که اينک نيز پرداخت آن بر عهده بيت المال قرار گرفته است

 خبر داده که وزارت اطالعات آمادگی خود را برای معرفی قاتل زهرا کاظمی آفتاب يزددر همين حال، 
  . اعالم داشته است

 وزير خارجه کانادا با صدور بيانيه ای از مقامات ايران خواست تا برای دست ايرانزنامه به نوشته رو
  . يافتن به حقيقت در پرونده زهرا کاظمی تالش بيشتری انجام دهند

وی گفته است دولت کانادا در حال بررسی گزينه های مورد نظر است زيرا محاکمه هفته گذشته برای 
ی درباره مرگ زهرا کاظمی و به محاکمه کشاندن عامالن مرگ وی هيچ پاسخ دادن به سئواالت حقيق

  .کاری نکرده است
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بحث در مورد نامزدی ميرحسين موسوی برای رياست جمهوری آينده همچنان در روزنامه های تهران 
  . ادامه دارد

ير سابق  نيز نارضايتی محافظه کاران را از نامزدی نخست وزجام جم، امروز کيهانبه دنبال واکنش 
 است که مهندس موسوی نشان داد که شرايط برای ٧۵فاش کرده و نوشته وضعيت کشور مانند سال 

  . ورودش در هيات رييس قوه اجرايی کشور مناسب نيست
اين روزنامه هوادار محافظه کاران به پيش بينی علت نيامدن مهندس موسوی به صحنه انتخابات 

ياری از ياران موسوی در کابينه دوران جنگ اکنون يا از او بريده پرداخته و از جمله نوشته است که بس
اند و يا در مسيری ديگر جويای اهدافی ديگرند و از نظر برخی کارشناسان، خودداری مهندس موسوی 

از قبول پيشنهاد نامزدی برای رياست جمهوری بيش از آن که از روی احساس و يا با انگيزه عافيت 
واقع بينی سياسی نخست وزير سابق کشور دارد چرا که خاطره روزهای جنگ طلبی باشد، نشان از 

آنقدر برای ميرحسين موسوی گرانقدر و پرارزش است که نمی خواهد به هيچ قيمتی به آن خدشه وارد 
  . کند

 پرداخته و يادآور شده است که انتخاب کيهان در سرمقاله خود به نقد سرمقاله ديروز آفتاب يزد
 نه يک ترفند سياسی بلکه سياست مجمع روحانيون کيهانی بر خالف نوشته مدير مهندس موسو

  .مبارز است که ديگر گروه های دوم خردادی هم آن را تاييد کرده اند
  ." کانديدای اصلی و اول ما ميرحسين موسوی است"  نوشته شرقدر همين حال،

بيرکل جبهه مشارکت در کنفرانس اين جمله قطعی و بدون اما و اگری است که محمدرضا خاتمی، د
 نفر درون حزب داريم که امکان ١٠ تا ٨خبری ديروز خود اعالم کرد، هر چند او پنهان نمی کند که حداقل 

  .کانديداتوری و کسب آرای قابل توجه در انتخابات را دارند
د مهندس وی اضافه می کند که حاضريم برای حفظ اجماع دوم خرداد کانديدای حزبی خود را به سو

  .موسوی کنار بگذاريم
  

  گوناگون
  

   ميليون نفر بيمار رواني در آشور وجود دارد14
  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6سه شنبه 

بر اساس آمار :سرپرست گروه آارشناسان ستاد ساماندهي بيماران رواني گفت: خبرگزاري فارس
درصد جمعيت آشور را 2/25د دارد آه  ميليون نفر بيمار رواني در آشور وجو14رسمي وزارت بهداشت 

  .شامل مي شود
 ميليون بيمار رواني آه به علل 14وجود : فريد براتي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود

مختلف به اين عارضه دچار مي شوند نيازمند برنامه ريزي و تامين بودجه آافي از سوي دولت است در 
به عنوان متولي سالمت جامعه توجه به بيماران رواني را در اولويت حالي آه متاسفانه وزارت بهداشت 

آاري خود قرار نداده و به سود آور نبودن سرمايه گذاري در اين زمينه فقط در صورت وجود بودجه مازاد 
  . بخشي از آن به سالمت روان مردم اختصاص مي يابد

 ، پيامدهاي ناشي از جنگ و سوانح ، بيماري هاي رواني منشا و علل مختلفي دارند:وي ادامه داد
مسائل ژنتيكي و وراثتي ، از هم گسيختگي خانواده ها،بيكاري و مشكالت روانشناختي اجتماعي 

مهمترين عوامل ابتالي مردم به بيماري هاي رواني است آه به خصوص زنان را به علت ويژگي هاي 
  . جنسيتي بيشتر در معرض خطر قرار داده است 

ميانگين ابتال به بيماري هاي رواني در جهان با ايران تفاوت زيادي ندارد اما با توجه به :ردوي اضافه آ
وضعيت خاص ايران و اعتقادات مذهبي جامعه قاعدتا اين ميران بايد آمتر از متوسط جهاني باشد آه 

  . متاسفانه آمار موجود خالف اين امر را نشان مي دهد
اني به بيماران رواني ،آمبود بودجه و اعتبار مربوط به آن است مشكل اصلي در خدمت رس:براتي گفت

 هزار 150 هزينه برآورد شده ماهانه براي هر بيمار رواني 79به طوري آه در آيين نامه دولت در سال 
 درصد آن را دولت تقبل آرده بود و بقيه آن را بايد خانواده هاي بيماران پرداخت مي 60تومان بود آه 
 40 هزار تومان تقليل يافت آه 100 توان آنها نبود بنابر اين هزينه مربوط به بيماران رواني به آردند آه در

  . درصد آن را خانواده ها بايد تامين آنند آه هنوز هم بسياري از خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند
ران رواني را حمايت آرده سازمان بهزيستي تاآنون با حمايتهاي مورد مراآز خدماتي بيما:وي ادامه داد

است اما ديگر اعتبار الزم براي اين آار را در اختيار ندارد ونمي تواند آمك بيشتري به مراآز خدماتي به 
  . بيماران رواني را حمايت آند 

 مرآز روزانه نگهداري بيماران رواني در سراسر آشور 20 مرآز شبانه روزي و 70در زمان حاضر  :وي افزود
 ميليون تومان است آه آه با 980آه آمكهاي دولتي به همه اين مراآز حدود سه ميليارد و فعال است 

 ميليارد تومان 9 ميليارد تومان تفاوت دارد با اين وجود در صورتي آه حداقل 19اعتبار مورد نظر ما حدود 
 آه خدمات بهينه و اعتبار دولتي براي حمايت از بيماران رواني در اختيار ما قرار گيرد تضمين مي آنيم

  . استاندارد مورد نياز بيماران رواني را در اختيار آنان قرار دهيم
هزار بيمار رواني مزمن در آشور شناسايي شده است آه به خانواده 36به طور آلي : براتي اضافه آرد

نه تعلق مي  هزار تومان يارا25هاي اين بيماران در صورتي آه نگهداري آنان را به عهده بگيرند ماهانه 
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 ميليون تومان از سوي 200گيرد آه متاسفانه با توجه به تعداد زياد اين بيماران و اختصاص يك ميليارد و 
  . دولت براي اين منظور اين يارانه پاسخگوي همه بيماران رواني نيازمند نيست 

بيمارستاني نياز  هزار تخت 10براي خدمت رساني به بيماران رواني در آشور حداقل به :وي ادامه داد
 تخت در بخش غير دولتي و حدود دو هزار تخت در بيمارستانهاي دولتي 3400داريم آه متاسفانه فقط 

  . وجود دارد
  

  عطاء اهللا مهاجراني در پي شكايت همسرش بازداشت و به زندان اوين منتقل شد 
  2004 ژوئيه 27 – 1383 مرداد 6سه شنبه 

شكايت مهسا يوسفي همسر عطاء اهللا مهاجراني به اتهام ترك نفقه، به دنبال اعالم : خبرگزاري فارس
 ميليون توماني، بازداشت و 20عدم ثبت واقعه ازدواج و فريب در امر ازدواج، وي به دليل عدم ارائه وثيقه 

  .به زندان اوين منتقل شد
پرونده در شعبه به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، مهاجراني امروز پس از حدود شش ماه از تشكيل 

 بازپرسي دادسراي آارآنان دولت و تكميل تحقيقات با تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع به عدم ارائه 4
  .  ميليون توماني بازداشت و به زندان معرفي شد20وثيقه 

مهسا يوسفي همسر وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمي در پاسخ به اظهارات وي آه پيش از اين 
چنانچه ايشان بار ديگر واقعه «: اي آتبي اعالم نمود ا مورد ترديد قرار داده بود، در جوابيهازدواج مجدد ر

ازدواج را مورد ترديد قرار دهد، تمام عكسهاي مراسم ازدواج خود با آقاي مهاجراني را منتشر خواهد 
  » .آرد

براي «: ان آرده بوديوسفي بهمن ماه سال گذشته با مراجعه با رئيس آل دادگستري استان تهران عنو
  » .اش را دارد ثبت واقعه ازدواج خود با مشكل روبرو شده و تقاضاي رسيدگي به پرونده

 هزار سكه طال، يك ويال در 2طبق عقدنامه، مهريه من «: وي با ارائه عقدنامه خود به عليزاده عنوان آرد
 14 مثقال ابريشم و 14ه،  مثقال نقر14 مثقال طال، 14 متر، حج تمتع، 500شمال شهر به مساحت 

  » .مثقال نمك و يك ديوان حافظ خطي و چند عدد تابلو بود و آقاي مهاجراني همه اينها را پذيرفته است
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