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

  

   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق
  

   ماه حبس محكوم شد  46عضو تحريريه سايت نقشينه به 
  2004 اوت 13 – 1383 مرداد 23جمعه 

نگاران قم   جمعي از روزنامه, نگار و عضو تحريريه سايت نقشينه   به دنبال آزادي مجتبي لطفي ؛ روزنامه
  . گفتگو آردندبا حضور در منزل وي با اين روزنامه نگار ديدار و

در اين ديدار مجتبي لطفي با اشاره به اينكه جلسه محاآمه وي به , " ايلنا"به گزارش خبرنگار سياسي 
 3فعاليت عليه نظام و افشاي اسرار نظام به , رياست قاضي سليمي برگزار و به اتهام نشر اآاذيب 

وثيقه و نيز معرفي آفيل براي  ميليون ريال 650با سپردن : گفت ,  ماه حبس محكوم شده 10سال و 
  .ام   اعتراض به حكم آزاد شده

 ماه به طول انجاميد پرداخت و با اشاره 5/2وي در اين ديدار به ذآر خاطراتي از دوران بازداشت خود آه 
هاي صورت گرفته در بازداشتگاه   بازجويي,  روز در سلول انفرادي در بازداشت بسر مي برده 20به اينكه 
شعبه يك دادسراي ويژه , اس زندان و چشم بند عنوان آرد و از برخورد بازجويان اداره اطالعات را با لب

  .روحانيت قم و قاضي سليمي اظهار رضايت آرد 
نگاران ضمن تشكر از دادگاه ويژه روحانيت براي آزادي لطفي ، اين حرآت را   در اين ديدار يكي از روزنامه

  .امعه مطبوعاتي قم به مناسبت روز خبرنگار عنوان آرد هديه دادگاه ويژه روحانيت به ج
هاي    سال در جبهه2وي با اشاره به اينكه لطفي به عنوان يك روحاني جانباز شيميايي آه بيش از 

جنگ از تماميت ارضي و آليت نظام دفاع آرده و هنوز از آثار مجروحيت دوران دفاع مقدس و آثار گازهاي 
اتهاماتي چون فعاليت عليه نظام براي يك جانباز اهل قلم را : گفت , مي برد خردل و اعصاب دشمن رنج 

دانيم و اميدواريم آه در دادگاه تجديد نظر حكم تبرئه اين روحاني روزنامه نگار صادر   يك سوء تفاهم مي
  .شود

نامه   پيش از اين عضويت در تحريريه هفته, گفتني است ؛ مجتبي لطفي عضو تحريريه سايت نقشينه 
هاي توقيف   و سرپرستي روزنامه" آوا"نامه توقيف شده   عضويت در شوراي سردبيري هفته, بسوي فردا 

  .در قم را بر عهده داشته است" فتح"و "خرداد "شده 
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  بزرگترين جشن ورزشي جهان آغاز شد
  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه 

ي  دوست جهان بيست و هشتمين دوره س از چهار سال انتظار ورزشكاران و مردم ورزشباالخره پ
 هزار تماشاگر 80بازيهاي المپيك در شهر آتن از آخرين ساعات روز جمعه به وقت يونان با حضور بيش از 

  .،ورزشكار و مسئوالن سياسي ،مذهبي و ورزشي جهان آغاز شد
به آتن، از ساعتها پيش از آغاز بازيهاي ) ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري د

المپيك آتن ورزشگاه اصلي اين شهر مملو از جمعيت شده بود و مردم جهان چشم به شهر آتن دوخته 
ي بازيهاي المپيك نوين در اين شهر بصورت رسمي آغاز شود آه در  بودند تا بيست و هشتمين دوره

 دقيقه به وقت يونان به پايان رسيد و اين مراسم با ورود يك هزار 10:45ساعت نهايت انتظار آنان در 
در حقيقت صداي طبل اين افراد اعالن آغاز رسمي بازيهاي .زن در ورزشگاه اصلي شهر آتن آغاز شد طبل

  .المپيك به تمام جهان بود
ي   زبانه آشيد و پنج حلقههاي آتش از ميان آب زني، در ميان آب ميان ورزشگاه شعله پس از پايان طبل

پس از اين ماجرا و اجراي مراسم . المپيك در ميان آبي آه ورزشگاه اصلي را فراگرفته بود نقش بست
هاي آاغذي آودآان بود در  نورافشاني يك نوجوان يوناني، در قايقي سمبليك و نمادين آه به شكل قايق

  .ب به حرآت پرداختميان آب ظاهر شد و با آهنگي خاص اين قايق در ميان آ
ي  المللي المپيك و جينا آنجلو پلوس رييس آميته ي بين ي اين مراسم ژاك روگ رييس آميته در ادامه

ملي المپيك يونان نيز به روي صحنه آمدند و به همراه رييس جمهور يونان به سمت نوجوان حرآت آردند 
  .ورزشگاه به اهتزاز در آمدو پس از آن سرود ملي يونان نواخته شد و پرچم اين آشور در 

ي بازيهاي المپيك به صورتي سمبليك به شروع پيدايش  مراسم افتتاحيه بيست و هشتمين دوره
ي شرح مفصلي از  ي آار ضمن ارائه همچنين در ادامه. انسان، تكامل و معرفي نژادهاي مختلف پرداخت

  .نين بازيهاي المپيك نوين نيز اشاره شدي پيدايش بازيهاي المپيك باستان و همچ يونان باستان، به نحوه
برداري  اي يونان آه سه بار عنوان قهرماني وزنه ، قهرمان افسانه»پيروس ديماس«پس از اين مراسم 

ي ورزشكاران  المپيك را از آن خود آرده است، با پرچم يونان وارد ورزشگاه شد و از اين پس رژه
  . ورزشكار وارد ميدان شد4ور سنت لوسيا با آشورهاي مختلف آغاز شد و در ابتداي آار آش
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ي ورزشكاران تيم جمهوري اسالمي ايران به سرپرستي سيد نصراهللا سجادي و  در مراسم رژه
داري آرش ميراسماعيلي به عنوان شصت و دومين تيم وارد ورزشگاه المپيك شهر آتن شد آه در  پرچم

ي  اما رژه. برداري و تيراندازي حضور داشتند نهسواري، وز ي جودو، دوچرخه آن ميان ورزشكاران رشته
  :آننده در بازيهاي المپيك آتن به ترتيب زير بود آشورهاي شرآت

سنت لوسيا،سنت ويني،سن مارينو،آنگوال،آذربايجان،مصر،اتيوپي ،هائيتي،آاپ ورد،آوت 
ديوور،آلباني،الجزاير،آمريكن 

ستراليا،اتريش،افغانستان،وانوآتو،بلژيك،ونزوئال،برمودا،ويتناساموآ،آندورا،باربادوآ،آرژانتين،ارمنستان،آروبا،ا
م،بوليوي،بوسني و هرزگووين،بلغارستان،برزيل،جزاير ويرجيل،فرانسه،آلمان،گرجستان،گامبيا،گابون 

،غنا،گوآم،گواتماال،گيانا،گينه،گينه بيسائو،گرانادا،دانمارك،آونگو،دومينيكن،جمهوري 
تره،استوني،زامبيا،زيمباوه،امارات متحده عربي،اياالت متحده دومينيكن،السالوادور،سوئيس،اري

آمريكا،ژاپن،هند،اندونزي،اردن،عراق،جمهوري اسالمي 
ايران،ايرلند،اآوادور،ايسلند،اسپانيا،ايتاليا،قزاقستان،آامرون،آامبوج،آانادا،قطر،جزيره گيامان،آفريقاي 

ي متحد،آاستاريكا،آوبا،آويت،جزيره  و،آرهمرآزي،آنيا،چين،قرقيزيستان،آريباتي،آلمبيا،آوموروس،آنگ
آوك،آروواسي،قبرس،الئوس،لسوتو،لتوني،بالروس،لبنان،ليبريا،ليبي،ليتواني،لينچستان،لوگزامبورگ،ما
داگاسكار،مالزي،ماالوي،مالديو،مالي،مالت،مراآش،موريتاني،موريتاس،انگلستان،مكزيك،ميكرونزي،مغول

  ستان،موزامبيك،
  ،باربادوس،باهاما،بحرين،بليز،بنين،بوتسوانا،بورآينافاسو،برونئي،بوتان،بروندي،مولداوي،موناآو،بنگالدش

ميانمار،ناميبيا،نائورو،نيوزلند،نپال،نيجر،نيجريه،نيكاراگوئه،نروژ ،آفريقاي جنوبي،هلند،جزاير 
گينه آنتيلز،عمان،هندوراس،مجارستان،اوگاندا،ازبكستان،اوآراين،اوروگوئه،پاآستان،فلسطين،پالئو،پاناما،

  پاپوآ
پاراگوئه،جزاير ويرجين،پرو،لهستان،پرتغال،پورتوريكو،مقدونيه،روآندا،روماني،روسيه،سنت آيتس و 

نويس،ساموآ،پرينسيپل،عربستان سعودي،سنگال،صربستان و 
نگرو،سيشلز،سنگاپور،سيرالئون،اسلواآي،اسلوني،جزيره  مونته

ا،سوريه،چين سولوموف،سومالي،سوئازيلند،سودان،سوئد،سورينام،سريالنك
  تايپه،تانزانيا،تاجيكستان،تايلند،جامائيكا،جيبوتي،تيمور شرقي،توگو،ترآيه،ترآمنستان،ترنيداد و توباگو

  .چاد،جمهوري چك،تونس،يمن،فيليپين،فنالند،فيجي،شيلي،هنگ آنگ و يونان
ي ملي  ميتهرييس آ» جيناآنجلوپلوس«ي ميدان  هاي خاص خود در ميانه ها در جايگاه پس از استقرار تيم

ي بازيهاي المپيك آتن شروع به سخنراني آرد و  المپيك يونان و مسؤول برگزاري بيست و هشتمين دوره
  .المللي المپيك نيز سخناني را ايراد آرد ي بين رييس آميته» ژاك روگ«پس از وي 

 سفيد و پنج ي ملي المپيك يونان پرچم المللي المپيك و رييس آميته ي بين پس از سخنان رييس آميته
ي المپيك توسط تعدادي از افراد در دور ورزشگاه المپيك شهر آتن حمل شد و در آنار پرچم يونان  حلقه

  .به اهتزاز درآمد) ميزبان(
پس از برافراشته شدن پرچم المپيك، مراسم سوگند ورزشكاران انجام شد و در نهايت، مراسم افتتاحيه 

ك آتن با حمل مشعل المپيك در ورزشگاه اين شهر و روشن ي بازيهاي المپي بيست و هشتمين دوره
  .آردن مشعل اصلي ورزشگاه المپيك شهر آتن به پايان رسيد

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  بحران مناسبات با اروپا، اسرائيل و عراق: ايران در هفته اى آه گذشت
  2004 اوت 13 – 1383 مرداد 23جمعه :راديو آلمان –جواد طالعى 

ديپلمات و چند خبرنگار ايرانى در  اتهام مداخله در درگيرى هاى خونين نجف همزمان با بازداشت يك
 ايران را در ٣اسرائيل از آزمايش موشك شهاب  عراق، مبهم ماندن برنامه هاى اتمى و تشديد نگرانى

 اسرائيل به در اين شرايط، احتمال حمله. خطرناآى آرده است عرصه امنيت ملى وارد مرحله بسيار
  .روز قوى تر مى شود تاسيسات هسته اى ايران، هر

مناسبات  در شرايطى آه پافشارى رهبران جمهورى اسالمى بر سر دست يابى به انرژى هسته اى
 با   آه٣آزمايش موشك شهاب  ايران را با آشورهاى مهم اتحاديه اروپا نيز لرزان آرده است، اين هفته

 را  قرار دهد، بحران مناسبات بين المللى  اسرائيل را هدف موثر مى تواند آيلومتر برد ١٣٠٠حداقل 
اسالمى به نقل از وزير دفاع گزارش داد آه موشك با  خبرگزارى جمهورى. بيش از هميشه تشديد آرد

 .آرده است موفقيت آزمايش شده و به هدف اصابت
روسى تكميل شده و   تكنولوژى با استفاده از الگوى موشك نودونگ آره شمالى و ٣موشك شهاب 

 فروند از اين ۶براى نخستين بار  پائيز سال گذشته.  آيلوگرم را دارد١١٠٠توانائى حمل آالهكى به وزن 
  .موشك ها در رژه نظامى تهران به نمايش در آمدند

ى براى اسرائيل م آلمان در توضيح خطرى آه آزمايش موشك ايرانى” نت تسايتونگ“روزنامه اينترنتى 
اگر اسرائيل ديوانه شود و “ :آفريند، به نقل اظهارت رحيم صفوى رئيس نيروهاى انتظامى ايران نوشت

مى آوبيم و استخوان هايش را خرد مى  ايران را مورد تهديد قرار دهد، ما مثل يك پتك چوبى برسرش
 ”!آنيم

اره احتمال حمله اسرائيل به  يك روزنامه عربى زبان قبال درب آه اين تهديد، در شرايطى صورت مى گيرد
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   هم اآنون دو خلبان اسرائيلى اين روزنامه نوشته بود آه. ايران هشدار داده بود تاسيسات هسته اى
 .مشغول گذراندن دوره اى براى انجام اين ماموريت هستند

هاى جمهورى اسالمى براى دست يابى به انرژى هسته اى، نه تنها  از سوى ديگر، مساله تالش
اروپا را نسبت به حسن نيت رهبران اين آشور بسيار بدبين آرده، بلكه به يكى  رهاى مهم اتحاديهآشو
چهارشنبه اين  روزنامه تايمز مالى روز. موضوعات محورى مبارزات انتخاباتى آمريكا تبديل شده است از

 در مبارزات دبليو بوش هفته طى مقاله مفصلى به اين نكته اشاره آرد آه هم جان آرى و هم جورج
تفاوت تنها در روش . را بر نمى تابند انتخاباتى اعالم آرده اند آه مجهز شدن ايران به سالح هسته اى

بر اعمال فشار تاآيد مى ورزد، جان آرى گفته  در حالى آه بوش. برخورد آن ها با اين مساله است
او حتى . ه مستقيم حل آندمساله ايران را از طريق مذاآر است آه در صورت پيروزى خواهد آوشيد

جمهورى اسالمى در زمينه استفاده صلح آميز از انرژى اتمى جدى باشند،  گفته است آه اگر رهبران
 است اين انرژى را تامين آند و مسئوليت حل مشكل مواد هسته اى ناشى از آن را نيز دولت وى حاضر

 .بپذيرد
ديگر نسبت به برنامه   يكبار  سفرش به باآو، دونالد رامسفلد همين هفته در جريان در همين حال،

دولت هاى تروريست با دستيابى به  اين امكان وجود دارد آه“: وى گفت. هاى اتمى ابراز نگرانى آرد
بپردازند و به اين دليل مى توان نگرانى  سالح هسته اى به همكارى با شبكه هاى تروريستى
 .”هسته اى ايران فهميد آشورهاى منطقه و جهان را نسبت به فعاليت هاى

  دخالت در نجف
اين اتهام  موضوع ديگرى آه مناسبات بين المللى جمهورى اسالمى را دستخوش بحران مى آند، طرح

عراق اين هفته در  حازم شعالن وزير دفاع.  در درگيرى هاى خونين نجف دست دارد است آه تهران
استفاده از سالح هائى آه از  ه شورشيان نجف باگفت و گوئى با شبكه تلويزيونى العربيه ادعا آرد آ

وى تا آنجا پيش رفت آه جمهورى . اند جمهورى اسالمى دريافت آرده اند، سر به شورش برداشته
پيش از اين نيز، هوشيار زيبارى وزير خارجه . دانست اسالمى را دشمن شماره يك جمهورى نوين عراق

دخالت برخى از آشورهاى همسايه در اوضاع عراق به زمينه  عراق اعالم آرده بود آه شواهدى در
اما اگر ادعاهاى وزير . تاآنون دخالت در عراق را تكذيب آرده است جمهورى اسالمى. دست آمده است
 شود، بحران مناسبات جمهورى اسالمى با عراق وارد مرحله بسيار خطرناآى خواهد خارجه عراق ثابت

 .شد
را در دفتر آارشان  موران انتظامى عراق چهارتن از همكاران ايرناهمزمان با طرح اين اتهامات، ما

 .ايرانى در عراق بازداشت شده بود پيش از اين نيز يك ديپلمات. بازداشت و مدارك آن ها را ضبط آردند

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  : ه مهمترين رويدادهای هسته ای ايران در هفته گذشت

  2004 اوت 13 – 1383 مرداد 23جمعه 
  آيا شفافيت هسته ای ايران، جنجال غرب راخنثی می کند ؟ 

خبر اثبات منشا خارجی آلودگی های اورانيومی دستگاه های سانتريفيوژ در ايران مهمترين خبر مرتبط با 
  . پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ايران در هفته گذشته بود 

، در اين هفته اعالم شد که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی تاييد "مهر"اری  به گزارش خبرگز
  . کردند که آلودگی های اصلی اورانيوم که تاکنون در ايران پيدا شده، از پاکستان به ايران آمده است

زرسان با: چاپ انگليس با اعالم اين خبر نوشت " جينز ديفنس"هفته نامه نظامی، دفاعی و اطالعاتی  
آژانس بين المللی انرژی اتمی به يک نتيجه قطعی دست پيدا کرده اند که آثار اورانيوم غنی شده ای 

که درايران پيدا شده است، از تجهيزاتی بوده است که از طريق شبکه غيرقانونی عبدالقدير خان 
  .خريداری شده است

  
بازرسان آژانس تاييد می : ی اتمی نوشتاين مجله به نقل از منابع نزديک به آژانس بين المللی انرژ

 درصد در سايت های ايران پيدا شده است و اين اورانيوم از 54کنند که نمونه ای از اورانيوم غنی شده 
 درصد که از تجهيزات 36يک نمونه آلودگی ديگر با درجه غنی شدگی . پاکستان به ايران آمده است

شان می دهد که اين تجهيزات به پاکستان رفته و روسی ارسال شده به چين به دست آمده است ن
  . سپس از آنجا توسط عبدالقدير خان به ايران انتقال يافته است

گزارش . به اين ترتيب بخش عمده ای از ابهامات آژانس در خصوص پرونده  هسته ای ايران برطرف شد 
رفته بود ، از وجود دو پيشين محمد البرادعی که در نشست ژوئن شورای حکام مورد بررسی قرار گ

  و منشا آلودگی های اورانيومی دستگاه های غنی p2مورد مبهم در خصوص دستگاه سانتريفيوژ 
ايران بارها اعالم کرده بود اين آلودگی ها صد در صد با دستگاه های دست دوم . سازی حکايت می کرد

  . به ايران وارد شده است 
اين :  يافت شده درايران نوشت شده خارجی ذرات اورانيوم غنيپست با اشاره به اثبات منشا  واشنگتن

  . کند های آمريکا در خصوص ايران لطمه وارد مي ها به تالش يافته
صالحی ، نماينده سابق ايران درآژانس بين المللی انرژی اتمی نيزبا اشاره به اينکه درپی رفع بخش 

 جنجال ارجاع پرونده ايران به شورای P2يومی و عمده ای از ابهامات آژانس درخصوص آلودگی های اوران
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با بسته شدن بخش فنی و حقوقی پرونده ، فشار سياسی بی : امنيت بی اثر شده است، گفت 
  .پشتوانه و منزوی خواهد شد

  
با اين وجود جنجال تبليغاتی آمريکا عليه جمهوری اسالمی ايران همچنان ادامه دارد ، جرج بوش، رئيس 

که آمريکا همچنان بر فشار بر حکومت ايران می افزايد تا : ، در سخنان روز دوشنبه گفت جمهوری آمريکا
وی افزود که جمهوری اسالمی بايد با خواستهای . آن حکومت دست از برنامه تسليحات اتمی بردارد

يگران هم ما بايد به اعمال فشار بر حکومت ايران بی افزاييم و به د: جهان آزاد کنار بيايد و تاکيد کرد
کمک کنيم بر اين فشار بر حکومت بی افزايند، تا نوعی محکوميت جهانی درباره فعاليتهای غير قانونی 

  . تسليحاتی به وجود آيد
بوش که در جريان مبارزات انتخاباتی خود سخن می گفت به جمع مخاطبان گفت که از آنجا که 

ی اعمال فشار بر آن کشور با جامعه بين واشنگتن دارای مناسبات رسمی با ايران نيست، بايد برا
  .وی گفت اين کار از طريق وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا درحال انجام است. المللی کار کند

کاندوليزا رايس، مشاور امنيت ملی آمريکا نيز در مصاحبه با شبکه های آمريکايی نقطه نظرات بوش را 
  .نامه هسته ای ايران را متوقف خواهد کردمنعکس کرد و گفت واشنگتن بدون شک بر

به دنبال جورج بوش و کاندوليزا رايس، اسکات مک کلالن نيز با متهم کردن ايران به عدم پايبندی به 
ای شديدالحن عليه تهران را در نشست بعدی شورای حکام در  اش، صدور قطعنامه المللي تعهدات بين

  .ماه سپتامبر پيش بينی کرد
يگاه اينترنتی کاخ سفيد، اسکات مک کلالن، سخنگوی کاخ سفيد در جمع خبرنگاران در به گزارش پا

يی  ی هسته پاسخ به اين سوال که آيا جورج بوش، رييس جمهور آمريکا قصد دارد به تنهايی با مساله
المللی آن را يک تهديد  ی بين کنم، اين مشکلی است که جامعه فکر مي: ايران روبرو شود مدعی شد

علت آن : المللی در حال رويارويی با ايران است، افزود ی بين وی با بيان اين ادعا که جامعه.داند مي
يی ايران را به  های هسته ی سالح ی برنامه اين واشنگتن بود که نگرانی ما درباره. رهبری بوش است

  .المللی انتقال داد ی بين جامعه
  

المللی متوجه شد  ی بين جامعه: چنين ادعا کرد ن همبه گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، مک کلال
که اين تهديدی واقعی است و به همين علت است که ما با دوستانمان در انگليس، فرانسه و آلمان در 

  .کنيم اين باره همکاری مي
که اش پايبند باشد، افزود  المللي سخنگوی کاخ سفيد همچنين با بيان اين که ايران بايد به تعهدات بين

ای بسيار  المللی انرژی اتمی بيانيه آمريکا انتظار دارد در نشست بعدی شورای حکام آژانس بين
خوانده شده، صادر “ اش المللي عدم پايبندی مستمر ايران به تعهدات بين“ی آن چه  شديدالحن درباره

  .شود
ی  ز اين که جامعهيی است، و ني مک کلالن با تکرار اين اتهامات که تهران به دنبال سالح هسته

المللی متوجه شده  ی بين جامعه: کند، ادعا کرد المللی از اتهامات آمريکا عليه ايران حمايت مي بين
  . يی پيشرفت حاصل کند  های هسته توانيم اجازه دهيم ايران در ساخت سالح است که ما نمي

  طوری صحبت کرده اين سخنان بسيار زشت است ، وی: وزيرخارجه در خصوص اين اظهارات گفت 
  .است که گويا وی نماينده نظام بين المللی است و از جانب آنها تصميم می گيرد

اين سخنان نشان می دهد که آژانس بين المللی انرژی اتمی تحت فشار آمريکا است در : خرازی افزود
 نه؟ و نبايد حالی که آژانس يک سازمان فنی  است و بايد ببيند تخلفی يا نقصی صورت گرفته است يا

  .اين سازمان تحت فشار سياسی آمريکا باشد
روزنامه انگليسی گاردين درمقاله ای با اشاره به موضع شديد واشنگتن عليه ايران و از سوی ديگر 

سياست گفتگوی اروپا با ايران تاکيد کرد هنوز هيچ اجماعی درباره برخورد با ايران حتی در خود 
  . واشنگتن نيز وجود ندارد

از لس آنجلس ، رژيم صهيونيستی اسراييل مبارزه " جويش ژورنال" سوی ديگر به نقل ازپايگاه اينترنتیاز
ديپلماتيک و سخت را آغاز کرده است تا جامعه بين الملل را متقاعد کند که فشار بر تهران را افزايش 

  . دهند تا اين کشور تالش برای دستيابی به بمب اتم را کنار گذارند
می رژيم صهيونيستی اعالم کردند اين مبارزه که آمريکا و اتحاديه اروپا و آژانس بين المللی منابع رس

  .انرژی اتمی را نيز شامل خواهد شد، بر نشسست سپتامبر شورای حکام آژانس در وين متمرکز است
اسرائيل اين در حالی بود که روزنامه ديلی استار در مطلبی يادآورشد گزارشهای اخير در مورد تصميم 

برای حمله به نيروگاه هسته ای بوشهر ايران و ديگر نيروگاههای هسته ای اين کشور پيش از انتقال 
  سوخت بوسيله روسيه به آنها در سال آينده ، بنا به داليلی در سطح يک تهديد خواهد ماند
برگزاری در هفته ای که گذشت درپی گفتگوهای هسته ای  ايران و سه کشور اروپايی در پاريس خ

آسوشيتد پرس با گزارشی به نقل از منابع ديپلماتيک ناشناس اروپايی ضمن اعالم اينکه اروپا در مواضع 
اخير خود در قبال پرونده هسته ای ايران به اندازه بی سابقه ای به آمريکا نزديک شده است، مدعی 

  . اکرات پاريس شدليست جديد و متفاوتی ازدرخواست های ايران از سه کشور اروپايی در مذ
بر اساس اين گزارش انگليس ، فرانسه و آلمان هنوز به خواسته های ايران برای دستيابی به فنآوری 

هسته ای رسما پاسخ نداده اند اما به اعتقاد ديپلمات های اروپا تقاضاهای ايران عمال تالش های اروپا 
نولوژی هايی با کاربرد دوگانه به بن را برای ترغيب جمهوری اسالمی به دست برداشتن از تکميل تک
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آمريکا خواهان آن است که پرونده . بست کشانده و موضع اتحاديه اروپا را به آمريکا نزديک تر کرده است
  . ايران به اتهام نقض پيمان سالح های هسته ای به شورای امنيت سازمان ملل فرستاده شود

 شد هفته پيش و در مذاکرات پاريس به سه آسوشيتدپرس فهرست خواسته های ايران را که مدعی
پشتيبانی از تالش ايران برای دسترسی به : کشور اروپايی ارائه شده است، چنين برمی شمارد

، برداشتن موانع و (!)تکنولوژی ييشرفته هسته ای از جمله فناوری دارای کاربرد نظامی و غيرنظامی 
ين تکنولوژی هايی باز می دارد، تضمين اينکه پس از تحريم های موجود که ايران را از دستيابی به چن

سپردن چنين تعهداتی از سوی اروپا حتی در صورت بروز محدوديت های قانونی و سياسی اروپا به اين 
  . ظاهرا منظور از اين محدوديت ها تحريم های احتمالی سازمان ملل متحد است. تعهدات پايبند بماند

قت سه کشور اروپايی برای برآورده کردن نيازهای ايران به سالح های مواف: اين خبرگزاری می افزايد
متعارف و تعهد اروپا به پيگيری طرح پاکسازی خاورميانه از سالح های هسته ای و نيز دادن ضمانت 

  .های امنيتی در برابر حمله هسته ای احتمالی به ايران که هردو مورد به اسرائيل اشاره دارد
مات اروپايی گمنام به آسوشيتدپرس گفت ارائه اين فهرست باعث بهت زدگی در عين حال يک ديپل

به گفته اين ديپلمات آنها از ايران خواستند به تعهد . مذاکره کنندگان بريتانيايی فرانسوی و آلمانی شد
 شهريور ماه که موضوع در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح خواهد شد، 23خود تا 
يک ديپلمات ديگر گفت در مذاکرات پاريس هر يک از دو طرف فقط حرفهای خود را می . دعمل کن
  .شنيدند

 اروپا نوشت که اين اتحاديه درصدد  نام اتحاديه  در عين حال الوطن  به نقل از مقامات ديپلماتيک بي
  .ای برای تهران ارسال کند يی ايران نامه  هسته  برنامه است تا درباره

ی اروپا که نامی از آنها نبرد، آورده  ی چاپ عربستان به نقل از مقامات ديپلماتيک اتحاديه هاين روزنام
  .مضمون اين نامه به افزايش خطر آمريکا عليه ايران اشاره دارد: است

های مثبتی را  در اين نامه از تهران خواسته شده است تا به سرعت فعاليت: الوطن در ادامه آورده است
  .کاری مجدد با طرف اروپايی بپردازدآغاز و به هم

اش را در قبال  گيري چنين در اين نامه از تهران خواسته شده است تا موضع بر اساس اين گزارش، هم
المللی انرژی  دولت آمريکا تغيير دهد که البته اين اقدامات بايد تا قبل از آماده شدن گزارش آژانس بين

  .اتمی باشد
ی اروپا به ايران تاکيد شده است که پيروزی جورج بوش،  ی اتحاديه در نامه: روزنامه يادشده آورده است

تواند برای ايران رخداد بدی  رييس جمهور آمريکا در انتخابات آتی رياست جمهوری در اين کشور مي
ای که بوش سعی خواهد کرد تا سناريوی مشابه سناريوی اجرا شده در عراق را به  باشد، به گونه
  . تغييراتی در مورد ايران اجرا کندهمراه اندک

در اين نامه آمده است که آمريکا ابتدا سعی : نام اتحاديهی اروپا افزود الوطن به نقل از مقامات بي
ای را عليه ايران صادر کند و در اين صورت  کند تا شورای امنيت سازمان ملل را مجبور کند قطعنامه مي

  .خذ شده خواهند بودکشورهای عضو اتحاديه تسليم تصميمات ا
ايران در نشست پاريس از انگليس و ديگر کشورهای :  چند روز بعد ، روزنامه تلگراف در مطلبی نوشت

اروپايی در خواست کرد تاعالوه بر در اختيار گذاشتن تکنولوژی هسته ای، دربرابر حمله احتمالی 
  .اسراييل هم ضمانت هايی را به تهران بدهد

فتند که درخواست تهران درحالی مطرح می شود که به دليل فضای حاکم بر منابع رسمی انگليس گ
اين بحران به دليل آن . گفتگوهای هسته ای ميان ايران و اروپا، ارائه اين موارد تاثير بدی داشته است

ايجاد شده که آمريکا و اروپا  مظنون هستند برنامه های ايران برای دستيابی به سالح های هسته ای  
   .است

در طول نشست پاريس اروپايی ها در پی آن بودند که ايران را متقاعد کنند که توافق نامه سال گذشته 
غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق نگهدارد، اما ايران اين موضوع را نپذيرفت و اعالم کرد که که فقط 

 ای که خواسته های تهران در آن برای اهداف متعارف غنی سازی را انجام می دهد و بعد اروپا را با نامه
  .کردند" مبهوت"آمده بود، 

به نوشته اين روزنامه ايران دراين نامه از اروپاخواسته بود که تکنولوژی هسته ای را در اختيار تهران 
بگذارد و از همه تعجب برانگيز تر اينکه از سه کشور اروپايی خواسته بود که سالح ها و لوازم الزم را در 

  . ايران  بگذارد تا در صورتی که به اين کشور حمله اتمی شد، بتواند از خود دفاع کنداختيار 
  .  کالهک هسته ای در اسراييل اشاره دارد200به نوشته تلگراف اين درخواست دقيقا به وجود 

سه کشور اروپايی هنوز برای پاسخ به اين نامه در حال بررسی هستند اما منابع انگليسی اين نامه را 
کامال تعجب برانگيز خوانده اند و جک استراو وزير امور خارجه اين کشور در حال درنظر گرفتن سياست 

  . ستيزه جويانه تر درباره ايران است 
  . هيچيک از مقامات ايران در باره چنين نامه ای اظهار نظر نکردند 

ی بر اينکه ايران در اجالس کمال خرازی وزير امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال يک خبرنگار مبن
شما خبرنگاران خيلی برای  : گفت! برد اش را زير سوال مي پاريس اقدامی کرده که اصل ديپلماسي

های اروپايی و با آژانس از نزديک  واقعيت اين است که ما همواره با طرف.  کنيد خودتان تصورات ايجاد مي
  .نيممذاکره کرديم و اين گونه مواضع خودمان را بيان ک
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اين اجالس در راستای سلسله مذاکرات : وی با بيان اينکه اجالس پاريس کارشناسی بود، گفت
يی کشور بود و مطمئن باشيد چنين ارزيابی شما نادرست  گذشته برای حل و فصل مسايل هسته

  .است
 مواضع آنجا مبتنی بر مواضع استوار جمهوری اسالمی ايران است، مبتنی بر: خرازی تاکيد کرد

ترين سطح در کشور اتخاذ شده و در جهت حاکميت ايران و استقالل  تصميمات و مواضعی که در عالي
  .ايران است و اين مساله کامال روشنی هم هست

اش به رويارويی نهايی  رسد آمريکا و متحدان اروپايي ای تودی نوشت، به نظر مي.اس.روزنامه يو
  .شوند يی اين کشور نزديک مي هی هست ديپلماتيک با ايران در خصوص برنامه

رسد دولت ايران بر اکراه سنتی اروپا نسبت به اعمال  به نظر مي: ی آمريکايی ادامه داد اين روزنامه
  .کند های آمريکا در عراق تکيه مي تحريم اقتصادی عليه يک شريک تجاری و نيز نگراني

نظاميانی که  دعی شد، ايران از شبهای تودی با ذکر اين که ايران دارای اهرم فشار است، م.اس.يو
  کند توانند حمالت بيشتری را عليه آمريکا و سربازان عراقی به راه اندازند، حمايت مي مي

: يی عراق از سوی رژيم صهيونيستی خاطرنشان کرد در اين مطلب با اشاره به بمباران راکتور هسته
يی ايران در سراسر  يرا تاسيسات هستهيی ايران بسيار مشکل خواهد بود، ز ی هسته تخريب برنامه

  .اين کشور پراکنده است
اين روزنامه در ادامه با اشاره به ادعاهای اخير جورج بوش، رييس جمهور آمريکا مبنی بر اين که وی 

ای شديدالحن عليه ايران را در نشست آتی شورای حکام شاهد باشد به نقل از  انتظار دارد بيانيه
برای اروپا و ايران زمانی ) شهريور(ماه سپتامبر:  نيکسون در واشنگتن نوشتجفری کمپ، محقق مرکز
  .بسيار حساس خواهد بود

در بخش ديگری از مطلب اين روزنامه با اشاره به خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری آسوشيتدپرس 
ه، آمده های تهران در مذاکرات پاريس مطرح شد که در آن ادعای در اختيار داشتن ليست درخواست

هايی از امکان  گر آن است که ايران به طور ضمنی نگراني ها نشان است که دو مورد از اين درخواست
  .تجاوز نظامی اسراييل به خاک آن کشور دارد

ی  ها نوشت که آمريکا در جلسه از سوی ديگر خبرگزاری رويتر نيز با انتشار خبری به نقل از ديپلمات
يی ايران به شورای امنيت از حمايت اعضای شورای حکام  ی هسته ندهشورای حکام برای ارجاع پرو

  .برخوردار نخواهد بود
احتماال : معرفی کرد، گزارش داد“ ها ديپلمات”اين خبرگزاری انگليسی به نقل افرادی که آنها را 

ی الملل ای که در نشست آتی آژانس بين واشنگتن برای گنجاندن مکانيسم ماشه در هرگونه قطعنامه
  .رسد، فشار سختی اعمال خواهد کرد انرژی در ماه سپتامبر به تصويب مي

های ياد شده ادامه داد، واشنگتن برای انجام چنين اقداماتی تنها  اين خبرگزاری به نقل از ديپلمات
ی  ای را درباره های جديد و تکان دهنده کند که بازرسان آژانس افشاگري زمانی حمايت کسب مي

  .يی ايران ارايه دهند و اين بعيد است هی هست برنامه
اين حرفی : ی ايران به شورای امنيت گفت  احتمال ارجاع پرونده خرازی  در يک کنفرانس خبری درباره

خواهد، بايد نقضی از تعهدات انجام گرفته باشد،  زند، ولی برای ارجاع داليلی مي است که آمريکا مي
المللی و در راستای حق مشروع  ده منطبق منطبق بر تعهدات بينهيچ نقضی نبوده، آنچه ايران انجام دا

  .ماست
سيد محمد خاتمی رئيس جمهور در ادامه مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در 
خصوص ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت  و سياستی که در اين زمينه اتخاذ می شود 

پرونده ايران به شوراى امنيت برود و ما همه تالش خود را بکار مى بريم که اين بعيد مى دانم که :  گفت
  . مسئله اتفاق نيفتد

درعين حال که ما حق وتو را غير عادالنه مى دانيم  اما  پنج عضو اين شورا : رئيس جمهور تاکيد کرد 
مورد مصالح ملى  و غنى حق وتو دارند و مى شود با آنها صحبت کرد ،  تمام تالش ما اين است که در 

سازى اورانيوم در مسير صلح آميز که مورد قبول مردم هم هست از حقمان نگذريم و در اين خصوص 
  . همه مذاکرات و صحبت ها صورت گيرد  که بتوانيم به يک راه حل عادالنه برسيم

ده در آينده تحرک تمام تالش خود را انجام مى دهيم و دست اندرکاران اين پرون:  خاتمى اظهار داشت 
  . بيشترى نيز انجام خواهند داد تا کمترين هزينه و بيشترين فايده را داشته باشيم

در هفته گذشته مجلس شورای اسالمی نيز ضمن تاکيد بر مواضع  حافظ منافع ملی در ديپلماسی 
  .هسته ای ايران در  طرحی  دولت را ملزم به دستيابی به انرژی صلح آميز هسته ای کرد 

سيد محمد خاتمی درباره اقدام مجلس و تصميمی که درباره پرونده هسته ای ايران خواهد گرفت تاکيد 
کرد مجلس شورای اسالمی نماينده حاکميت ملی است و اگر دولت را ملزم به اجرای کاری کند بايد آن 

  . را انجام دهيم
پارلمان : رای پرونده هسته ای گفترئيس جمهور درباره نحوه تعامل پارلمان و دولت در تصميم گيری ب

نماينده ملت و مظهر حاکميت ملی است و  می تواند قانونگذاری کند و دولت را الزام به کاری کند و 
 ملزم به اجرای مجلس است که مصالح ملی را تشخيص دهد و اگر هم مجلس چيزی را تصويب کرد ما

آن هستيم، اينکه برنامه ريزی کرده باشيم که مجلس کاری را انجام دهد و ما کار ديگری اين طور 
نيست اما فکر می کنم  نظر کلی نظام که ما بايد فن آوری صلح آميز داشته باشيم يکی است و اين 

ار را انجام دهيد ،  باالخره روش ها را هم مجلس انجام می دهد البته از ما سوال نمی کنند که اين ک
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مجلس نماينده حاکميت ملی است و تصميم اين نهاد الزم االجرا است و ما هم سعی می کنيم که از 
  .اين به بعد با هماهنگی بيشتری در مسيری حرکت کنيم که به نفع نظام جمهوری اسالمی باشد 

آژانس بين : متحد نيز معتقد است محمد جواد ظريف نماينده جمهوری اسالمی ايران در سازمان ملل 
  . المللی انرژی اتمی دليلی برای ارجاع اين پرونده به شورای امنيت سازمان ملل ندارد 

نتايج ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل برای :وی در گفتگو با فاننشيال تايمز تاکيد کرد 
NPTکشورها چنان بد خواهد بود که هر يک از اعضای  و شرايط مهم آن و پيش بينی ها و اقدامات ديگر 

  . شورای حکام پيش از سر فرود آوردن در برابر فشارها بايد به طور مضاعف در اين مورد فکر کند 
برای آمريکا و اروپاييها عاقالنه خواهد بود که آينده نگری الزم را داشته باشند و ببينند که : وی ادامه داد 

يران به شورای امنيت سازمان ملل چه خواهد بود و اين کشورها به چه نتيجه ای عواقب ارجاع پرونده ا
اين بسيار روشن است که اگر راه همکاری و شفاف سازی بسته شود نمی توان از . خواهند رسيد 

همچنين نمی توان انتظار داشت پروتکل الحاقی ... ايران انتظار داشت که به طور يکجانبه همکاری کند 
  . د کند و تصويب نکردن اين پروتکل اولين گام از مجموعه اقدامات و واکنشهای ايران خواهد بود را تايي

در هفته ای که گذشت حسن روحانی دور تازه سفر هايش را برای گفتگو با اعضای شورای حکام 
  . آژانس بين المللی انرژی اتمی در آستانه نشست سپتامبر از استراليا آغاز کرد 

اش با آژانس  ويترز الکساندر داونر وزير امور خارجه استراليا از ايران خواست به همکاريبه گزارش ر
  .اش ادامه دهد يي ی هسته المللی انرژی اتمی برای انجام تحقيقات از برنامه بين

 استراليا گفت با حسن  داونر، وزير امور خارجه: اين خبرگزاری روز چهار شنبه با مخابره اين خبر افزود
يی تهران ديدار  ی هسته ی برنامه حانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به منظور مذاکره دربارهرو

  .کرده و طی روز جاری مذاکرات بيشتری در اين خصوص انجام خواهد شد
يی ايران در کنار ديگر مسايل مورد بررسی قرار  ی هسته  مذاکراتمان برنامه در دستور جلسه: داونر گفت
  .رفتخواهد گ

خواهيم شاهد باشيم که ايران به طور کامل با آژانس  قطعا ما مي: ی استراليا گفت وزير امور خارجه
  .کند کند و به تمام تعهداتش در قبال اين آژانس عمل مي المللی انرژی اتمی همکاری مي بين

گفتگوهای گفتنی است در خبری دفتر دکتر روحانی درخصوص اين ديدار منتشر کرد مطلبی در خصوص 
هسته ای به چشم نمی خورد و صرفا راههای گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی مورد تاکيد قرار 

گرفته است اين در حالی است که مقامات جمهوری اسالمی ايران پيشتر بارها بر لزوم تجديد نظر و 
  . رده بودند تهديد به کاهش روابط اقتصادی در گفتگو با همراهان آمريکا در شورای حکام تاکيد ک

استراليا که از اعضای شورای حکام بين المللی انرژی اتمی است در جلسات اخير با قرار گرفتن در کنار 
کانادا و آمريکا مواضع غيردوستانه ای را درقبال فعاليتهای هسته ای ايران اتخاذ کرده است و در 

دوديتهای بيشتر در فعاليتهای قطعنامه های پيشنهادی با اين دو کشور خواستار اعمال فشار و مح
  .هسته ای ايران شده است

با کشورهايی که در قطعنامه نوامبر : سيدمحمد خاتمی رييس جمهوری در اين خصوص گفته است
عليه ما اقدام کردند برخورد اقتصادی و سياسی شده است و در قطعنامه اخير نيز با کانادا ] 1382آبان ]

گفتگو با خبرنگاران در حاشيه جلسه هيات .(  آن بودند، برخورد می کنيمو استراليا که از موافقان اصلی
  )27/12/1382دولت 

تصميم نظام در ماه نوامبر در : روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی نيز دراين خصوص گفته بود
د کند خصوص کشورهايی که عليه ما فعاليت کردند اين بود که با آنها از لحاظ سياسی و اقتصادی برخور

و اين امر انجام شد، در بعضی موارد برخوردهای ديپلماتيک انجام شد و در برخی موارد ديگر برخوردهای 
گفتگو دبير شورای عالی امنيت ملی با خبرنگاران . (اقتصادی صورت گرفت که اثرش را امروز می بينيد

23/12/1382 (  
ی اتمی که به تصميم گيری درباره پرونده در هرحال نشست آينده شورای حکام آژانس بين المللی انرژ

در مقر اصلی آژانس در وين )  شهريور23( سپتامبر سال جاری 13هسته ای کشورمان می پردازد، 
  .اتريش تشکيل خواهد شد

 سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کرد که گزارش ديده بان هسته ای سازمان ملل هفته 
مليسا فلمينگ . زياد در تاريخ سوم اين ماه به شورای حکام ارائه خواهد شداول سپتامبر و به احتمال 

در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر مثبت يا منفی بودن گزارش البرادعی درباره کشورمان بار ديگر بدون 
پذيرش تحت فشار بودن آژانس از سوی آمريکا گفت که در گزارش ديده بان هسته ای سازمان ملل 

  . ان، فقط حقايق و واقعيت ها منعکس خواهد شددرباره اير

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

     نشست  ميز مذاآره  مقتداصدر پاي  دريافتي هاي  گزارش  آخرين براساس
  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24ه  شنب-اعتماد  

   از انتقال بار پس  نخستين  براي  عراق  شيعيان  بزرگ ، مرجع  سيستاني  سيدعلي اهللا آيت:  الملل  بين گروه
   و از تمامي  اظهارنظر پرداخته  به  شهر نجف  در مورد اوضاع  قلبي  بيماري  مداواي  جهت  انگلستان به

  .  است  شده  تلخ  حادثه  اين  به  دادن  درگير خواستار پايان هاي طرف
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   ايشان  آرد آه  باال اعالم  مطلب  بيان  ضمن يي با صدور بيانيه(  جمعه ) گذشته روز   سيستاني اهللا دفتر آيت
  . شهر هستند  اين  مردم  و مصايب  نجف  اوضاع شديدا نگران

 را  ، دشمنان  را امن خداونداأ عراق«:   است  آمده  عراق  عاليقدر شيعيان  مرجع  از اين  نقل  به  بيانيه در اين
   اين  پايان  درگير را به هاي  طرف ، تمامي  همچنين  سيستاني اهللا آيت» .  گردان را مستجاب و دعاها  دفع

   افزوده  بيانيه در اين.بار فراخواند  تاسف  وضعيت  تكرار اين  عدم  براي  شرايطي  آردن  و فراهم  تلخ حادثه
 و   آار برده  به  و غيرعراقي  عراقي  مختلف  با مسووالن  خود را در ارتباط  تالش  تمام  دفتر ايشان  آه شده
  اند آه  آرده  اعالم  سيستاني اهللا  آيت  معالج  پزشكان  است گفتني.  رسد  پايان  به  وضع برد تا اين مي

   در حالي  عراق  شيعيان  بزرگ  مرجع  واآنش نخستين.  ندارد  جراحي  عمل  به  نيازي  ايشان  قلبي عارضه
  ، خبرهاي  در نجف  و عراقي  امريكايي هزار نيروي4 از   بيش  نظامي  با تشديد عمليات مزمان ه  آه است

   گزارش  غايله  اين  باني  عنوان  به  عراق  تندرو شيعه ، روحاني»مقتدا صدر «  شدن  از زخمي ضد و نقيضي
  .  است شده
   همين  اوليه  در ساعات  وي  آه ها گفت اري خبرگز  مقتدا صدر به  از سخنگويان يكي(  جمعه) ديروز  صبح

 مقتدا صدر   شد آه  سخنگو، گزارش  از اين  نقل به.  است  شده ، پا و بازو مجروح  سينه  ناحيه روز از سه
 تندرو   روحاني اين.  دهند  نبرد خود ادامه  نيز به  وي  مرگ  در صورت  حتي  آه  خواست مجددا از هوادارانش

 آشور را،   تقليد اين  ديگر مراجع  مرجعيت شناسد و نه  مي  رسميت  را به  عراق  موقت  دولت  نه  آه عراقي
   گيرند و يا به  اسارت  را به  اگر من  دهيد، حتي  ادامه  مبارزه به«:   است  گفته  هوادارانش  به  بيانيه طي

   خبر زخمي  به  در واآنش  عراق  موقت ، وزير آشور دولت»  النقيب فالح «  حال در اين».  رسم شهادت
   از نجف  خروج  براي  عراقي هاي  با مقام  مذاآره  سرگرم  بلكه  نشده مقتدا صدر مجروح«:   صدر گفت شدن
 شود، دستگير   خارج  حيدري  مقتدا صدر از صحن  آه در صورتي:   رويتر گفت  خبرگزاري  به وي». است

  هاي  درگيري شدگان  از زخمي  برخي  آردن  خارج  ظاهر براي  به  شد آه  گزارش از سويي.نخواهد شد
   عراق  بهداشت  وزارت همچنين.برقرار شد(  جمعه) ديروز   موقت بس  آتش  يك چند روز اخير از شهر نجف

 با  ي و عراق  امريكايي  نيروهاي ميان( ديروز ) و جمعه( پريروز )  پنجشنبه هاي  آرد درگيري نيز اعالم
  ، حمالت  گزارش  اين برپايه.  گذاشت  برجاي  و زخمي  آشته765   عراق  مختلف  صدر در شهرهاي هواداران

 و   در شهر نجف نفر زخمي153 و  نفر آشته25 در بغداد،  نفر زخمي164 و  نفر آشته44ها،  اخير امريكايي
   محكوميت  همچنين  حمالت اين.  است  گذاشته  برجاي  در شهر العماره نفر زخمي77 و  نفر آشته14

   به  مربوط  واآنش نخستين.  داشت  را در پي  مسلمان ها و مردم ، شخصيت  مراجع  از سوي يي گسترده
 شهر در   استاندار اين  و معاون  شهر نجف  استانداري  شوراي نفر از اعضاي17  جمعي  دسته استعفاي
  .باشد  اخير مي  حوادث  به اعتراض

 و   پليس  عضو نيروهاي هاي  عراقي ، جنگيدن  نيز با صدور فتوايي  عراق  سنت  اهل  مسلمان  علماي ياته
  از سويي. آرد  اعالم  را حرام  مقتدا صدر در نجف  هواداران  عليه  امريكايي  در آنار نيروهاي گارد ملي
   اجازه  امريكايي  نيروهاي  به  آنكه  دليل  به  عراق  موقت نيز از دولت»   اهللا  فضل محمد حسين « عالمه
   دولت  را در تاريخ  نجف  به ما حمله «  آه  گفت وي.، انتقاد آرد  است  را صادر آرده  شهر نجف  به حمله
   اعالي  مجلس ، رييس ، مشاور سيد عبدالعزيز حكيم  حكيم سيد محسن». آنيم  مي  ثبت  عراق موقت
 سيد   وي  گفته به. خبر داد  نجف  در حوادث  ميانجيگري  براي  وي نيز از آمادگي   عراق  اسالمي انقالب

  ، مشاور امنيت  الربيعي  با دآتر موفق  آشور بويژه  اين  موقت  با دولت  آه هايي  در تماس عبدالعزيز حكيم
   آمك  بحران  اين  حل  و به سفر آند  شهر نجف  به  لزوم  در صورت  آرد آه  آمادگي  اعالم  داشته  عراق ملي
   نجف  به  ميانجيگري  براي  اعال است  مجلس  و از اعضاي  شيعه  خود يك  آه  الربيعي  است گفتني.آند

 از   يكي چنانچه. دارد  همراه  را به  بسياري  مخاطرات  امريكاييان  براي  نجف  به حمله.  است سفر آرده
 روبرو   شيعيان  بايد با خيزش  آنان  وقت  آند آن  اصابت  در نجف مسجدي   به  امريكايي  تانك هاي گلوله
 شهرها   در اين  ايجاد ناآرامي  و باعث  آرده  سرايت  عراق  نشين  شيعه  ديگر شهرهاي  به نبرد نجف.شوند
   را به عراقي   عاطل اند و جوانان  داده  هم  دست  به  دست  و بيكاري  نظير وجود سالح  عواملي  است شده
   مبارزه  براي  آافي  و سالح  مقتدا صدر از آموزش سربازان. اند  آشانيده  برادرآشي  و حتي  مبارزه ميدان

 قصد   اآنون  شيعه  نظاميان  شبه  باورند آه  بر اين  از منتقدان  بسياري  آه برخوردار نيستند، بطوري
،   جعفري  ابراهيم  خواسته  به  امريكاييان  آه  است صدر آن   براي  موقعيت ترين خطرناك.  دارند خودآشي

   به  را بطور آامل  نجف  عليه  نظامي  در دهند و عمليات ، تن  عراق  الدعوه  حزب  دفتر سياسي رييس
  . واگذار آنند  عراقي سربازان

 
  هاي نجف  شروط صدر براي پايان بخشيدن به درگيري

  2004ت  او13 – 1383 مرداد 23جمعه 
هاي يك هفته گذشته در  مقتدا صدر روحاني عراقي براي پايان بخشيدن به درگيري: خبرگزاري فارس

  .شهر مقدس نجف چندين شرط تعيين آرد
سخنگوي صدر امروز مهمترين شرط وي را " شيخ علي سميسم"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، 

  .  آنترل اين شهر به مرجعيت شيعه عنوان آرد، خروج نظاميان آمريكايي از اين شهر و واگذاري
اگر همه نيروهاي اشغالگر و نيروهاي عراقي از شهر نجف خارج شوند و مرجعيت شيعه «:وي افزود

  » .مسئوليت اداره اين شهر را بر عهده بگيرد، ارتش مهدي نيز از نجف خارج خواهد شد
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يربنايي در شهر نجف ، به رسميت شناختن ارائه خدمات ز: ديگر شروط صدر عبارتند از«:سميسم گفت 
ارتش المهدي به عنوان يك جنبش عقيدتي و سياسي، دادن مجوز حمل سالح به اعضاي ارتش 

  » .شده عراقي المهدي براي دفاع از خود و آزادي همه هواداران مقاومت و روحانيون بازداشت
 جنبش صدر اجازده داده شود آه خود وي تصريح آرد مبارزان مقاومت نبايد محاآمه شوند و بايستي به

  . گيري آند درباره آينده و تبديل آن به يك جنبش سياسي تصميم
سخنگوي مقتدا صدر افزود همه مبارزان جنبش صدر بايستي تحت حمايت قانون اساسي آه دولت آزاد 

  » .آند، قرار گيرند و منتخب مردم عراق تدوين مي
  . اند هر نجف بيش از صدها نفر آشته و زخمي شدههاي يك هفته گذشته در ش  در درگيري

  شرايط ده گانه مقتدی صدر برای حل بحران نجف 
شرايط ده گانه مقتدی صدر رهبر شبه نظاميان جيش المهدی برای خروج از منطقه قديمی و حرم مطهر 

  . اعالم شد) ع(امام علی 
کان مقتدی صدر شرايط ده گانه وی را برای به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربيه يکی از نزدي

  :آتش بس به اين شرح اعالم کرد
   عقب نشينی اشغالگران آمريکايی از شهر مقدس نجف -1
تحت کنترل وحمايت نيروهای مردمی ) ع( اينکه منطقه قديمی نجف ازجمله حرم مطهر امام علی -2

اين مسئوليت را عهده دار باشند مگر قرار گيرد و نيروهای مردمی برای حفظ اماکن مقدس و مراجع 
  .اينکه در يک بيانيه رسمی با آن مخالفت کنند

 بازگشت خدمات عمومی به شهر نجف و تشکيل کميته ويژه برای سرو سامان دادن به مشکالت -3
  . مردم

 اينکه جيش المهدی يک جريان عقيدتی و مردمی است و هيچ شخصی حق حمل سالح را ندارد -4
  .هنگامی که هدف تعرض قرار گيرند، سالح بدست گيرندمگر اينکه 

  .  عقب نشينی جيش المهدی از شهر نجف در صورت درخواست مراجع صورت گيرد-5
  . اينکه حق فعاليت سياسی يا عدم آن به خود جيش المهدی مربوط باشد-6
  . اينکه اعضای جيش المهدی مورد تعقيب و پيگرد قرار نگيرند-7
  .زداشت شده جيش المهدی و ديگر مردم شهر نجف  فورا آزاد شوند تمام اعضای با-8
 فعاليت سياسی تنها در سايه تشکيل يک حکومت منتخب مردمی از طريق انتخابات ممکن خواهد -9
  .بود
 تمام تالش ها برای ساخت عراق جديد و مستقل و دارای حاکميت کامل و نه ناقص و تشکيل -10

  . سامان يابددولت منتخب ازطريق انتخابات
  .خبر ديگر از حمله خمپاره ای مردان ناشناس به فرودگاه شهر بغداد حکايت می کند 

  .شبکه خبری العربيه لحظاتی پيش از آزادی خبرنگار ربوده شده انگليسی در بصره خبر داد
 ساعت 24يک گروه عراقی اين خبرنگار انگليسی را به گروگان گرفت و در بيانيه هشدار داده بود اگر تا 

آينده اشغالگران آمريکايی به حمالت خود به نجف و ديگر شهرهای عراقی پايان ندهند ، اين گروگان را 
خواهند کشت که با توجه به توقف درگيری ها و حمالت در شهر نجف، لحظاتی پيش اين خبرنگار 

  .انگليسی آزاد شد
 

  ستندآننده آمريكايي به سمت نجف در حال حرآت ه هاي تقويت ستون
  2004 اوت 13 – 1383 مرداد 23جمعه 

در پي حمله صبح امروز يك گروه مسلح به آاروان نظاميان آمريكا در فلوجه، تعدادي از : خبرگزاري فارس
آننده آمريكايي در راه  هاي تقويت همچنين ستون. سربازان آمريكايي زخمي و خودروي آنها منهدم شد

  .نجف در حرآت هستند
ري فارس به نقل از تلويزيون آويت، همچنين در پي تظاهرات و تيراندازي در شهر آوت، به گزارش خبرگزا

  .  آمريكا با راآت و بمب به فلوجه و آوت حمله آردند16هاي اف  لحظاتي پيش بمب افكن 
  . براساس اين گزارش، تعداد تلفات در شهر آوت بسيار زياد بوده است

ن است آه هجم آتش باري توپخانه و تك تيراندازي در اين همچنين گزارش رسيده از نجف حاآي از آ
  .  بعداز ظهر مذاآرات موفق الربيعي در ارتباط با آتش بس ادامه دارد12شهر آاهش پيدا آرد و تا ساعت 

اند و پشت سر آنها  مستقر شده) ع(نيروهاي گارد ملي عراق در فاصله نزديك به حرم امام علي 
  . اند فتهنيروهاي آمريكايي موضع گر

رسد تنها سنگر به جا مانده نيروهاي شبه نظامي صدر، صحن  به نظر مي: اين گزارش مي افزايد
  . حيدريه است

شبه نظاميان حاضر در نجف بايد خلع : تلويزيون آويت به نقل از اياد عالوي نخست وزير عراق اعالم آرد
  . سالح شوند

  . رده استوي همچنين بر ضرورت آرامش در نجف نيز تاآيد آ
بنابراين گزارش شهرك شهيد صدر به صورت آامل به محاصره ارتش آمريكا و گارد ملي عراق درآمده 

  . شود است و جستجوي وسيع در اين شهرك توسط نيروهاي آمريكايي اعمال مي
هاي شهرك صدر مسدود و يك مقام وزارت آشور عراق مدعي شد تاآنون سيصد بمب در اين  تمام راه

  . ف شده استشهرك آش
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  . دهند پليس عراق و نيروهاي آمريكايي اجازه خروج به مردم از اين شهرك را نمي
هاي شديد از بامداد امروز بين شبه نظاميان مسلح و نيروهاي آمريكايي در رمادي آغاز و  درگيري

  . همچنان ادامه دارد
ليسي گاردين را به گروگان گرفته و هاي اين شهر خبرنگار انگ در بصره نيز يك گروه مسلح در يكي از هتل

  . شود اوضاع در شهر نجف همچنان وخيم گزارش مي
فرمانده آمريكايي نيروهاي مارينس به صراحت به دولت عالوي اعالم آرد آه ما براي حمله و نابودي 
شبه نظاميان مسلح آماده هستيم اما به دليل مقدس بودن سنگري آه شبه نظاميان در آن موضع 

  . دهيم امروز را به آنان فرصت مي اند، گرفته
  . شود اوضاع العماره نيز متشنج گزارش مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد٢٣: هفته نامه های ايران 

  2004 اوت 13 – 1383 مرداد 23جمعه  -بي بي سي 
ی بازتاب گسترده ای در هفته انتخابات رياست جمهوری سال آينده و احتمال نامزدی ميرحسين موسو

غير از اين، نحوه مواجهه ايران با وقايع عراق، تاکيد بر استفاده از . نامه های چاپ تهران داشته است
  . تکنولوژی هسته ای و انتقاد از تاسيس وزارت رفاه، مهمترين عناوين مطالب اين هفته است

ابات رياست جمهوری را قبل مشخص ، ارگان حزب موتلفه اسالمی، طرح نام اشخاص در انتخشما
شدن مشکالت کشور، بازی سياسی خوانده که فرو افتادن به آن، نيروها را هدر خواهد داد و انتخابات 

  .را از مسير اصلی خود منحرف می کند
 اين درس را به ما می دهد که اگر مشکالت اصلی کشور ٧۶تجربه انتخابات دوم خرداد : " نوشتهشما

عده ای سوار بر احساسات مردم، کشور را به وضعيتی دچار خواهند کرد که گروه شناسايی نشود 
های ناهمگون بدون توجه به مشکالت اصلی کشور، با طرح مسايل واهی که آن را خواسته های مردم 

جلوه می دهند بر گرد يک فرد جمع شده و در اثر خيال پردازی و ناهمگونی، حرکت نظام مقدس 
  ." به سوی آينده درخشان، کند می نمايندجمهوری اسالمی را

 در سرمقاله اين شماره خود، طرح نام ميرحسين موسوی از سوی اصالح طلبان به عنوان پرتو سخن
  .نامزد انتخابات رياست جمهوری را بازسازی يک سناريوی سوخته معرفی کرده است

ليل روحيه مردان ايران، مهمترين در اين سناريو به د: " نوشته است٧۶ با اشاره دوم خرداد پرتو سخن
برای اجرای اين . نقش به مظلوم نمايی داده شده بود و به آقای خاتمی سيد مظلوم لقب داده بودند

سناريو به راه اندازی کارناوال عصر عاشورا و چاپ شب نامه و بيانيه های بی نام و نشان نياز بود که به 
بی منطق، سنتی و عقب مانده معرفی کرد که همگی سرعت انجام شد و همچنين می بايد رقيب را 

  ."انجام شد
، اصالح طلبان به دليل عدم واکنش منفی محافظه کاران در مقابل احتمال  به نوشته اين هفته نامه

 به بار نشست و ٧۶ به اين سناريو پناه برده اند، همان سناريويی که در دوم خرداد  حضور آقای موسوی،
  .قام رياست جمهوری رسانيدنامزد آنان را به م

 با طرح اين مسئله که محافظه کاران حاال به يک باور قطعی برای حذف يکپارچه اصالح اميد جوان
  .طلبان رسيده اند، از انتخابات آينده به عنوان فرصت تعيين سرنوشت برای اصالح طلبان ياد کرده است

بان نيست بلکه تنها گزينه موجود است و ، آقای موسوی گزينه مطلوب اصالح طلاميد جوانبه نوشته 
آنان نيز از آمدن وی فقط همين را می خواهند که دست به کار حذف آنان نشود و به آنها اجازه دهد به 

  . اجتماعی علنی و قانونی خود ادامه دهند-فعاليت سياسی
ين موسوی اصالح طلبان به گونه ای بی سابقه از کانديداتوری مير حس: " می نويسداميد جوان

حمايت کرده اند و هر چند آخرين نخست وزير ايران هنوز پاسخی نداده است اما اين بار بر خالف هشت 
سال پيش احتمال پاسخ مثبت، بيش از منفی است زيرا اين مرتبه از او خواسته اند فداکاری کند و به 

ه تائيد صالحيت نامزد خود ميدان بيايد چون احزاب جبهه دوم خرداد به جز مجمع روحانيون هيچ يک ب
  ."اميد ندارند و بيشتر به همين سبب است که از او می خواهند بيايد

پروژه مجلس هفتم : ، به نقل از فاطمه حقيقت جو نماينده سابق مجلس نوشتهسايه بانهفته نامه 
ائيد می در انتخابات رياست جمهوری تکرار خواهد شد و تنها صالحيت کانديداهايی از اصالح طلبان ت

  .شود که مطمئن باشند رای نخواهند آورد
خانم حقيقت جو انتخابات مجلس هفتم را الگوی موفق محافظه کاران معرفی کرده که با رد صالحيت 

آنان به هيچ يک " تعداد زيادی از اصالح طلبان و به رغم اعتراض و تحصن، به هدف خود رسيدند بنابر اين 
  ." مه را رد صالحيت خواهند کرداز اصالح طلبان رحم نکرده و ه

 چهره های مطرح شده از سوی محافظه کاران در انتخابات رياست جمهوری را بررسی کرده و صدا
آشفتگی چهره ها در ميان محافظه کاران بی ترديد می تواند به شانس موفقيت آنها در : "نوشته

حسين موسوی به عنوان چهره برجسته انتخابات لطمه بزند به ويژه آنکه به نظر می رسد با حضور مير 
و قوی از سوی اصالح طلبان، محافظه کاران به طور جدی به تفاهم و انسجام بر روی يک نامزد مشترک 

  ."نياز دارند
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علی الريجانی، رئيس سابق صدا و سيما، احمد توکلی نماينده مجلس، حسن روحانی دبير شورای 
ابق امور خارجه، محمد باقر قاليباف فرمانده نيروی انتظامی عالی امنيت ملی، علی اکبر واليتی وزير س

  .و محمود احمدی نژاد شهردار تهران در فهرست احتمالی نامزدهای محافظه کاران قرار دارند
 ارگان انصار حزب اهللا است که  يالثارات، عنوان يادداشت هفتگی"تکليف ايران در قبال انتفاضه عراق"

  .ايران با مسائل عراق پرداخته استدر آن به راه های مواجهه 
 حمايت معنوی، سياسی و تبليغی از گروه های اصيل مبارز و مقاوم در برابر اشغالگران را يالثارات

اين حمايت ضرورتا به معنای حمايت مادی و نظامی نيست بلکه مشابه حمايت : "توصيه کرده و نوشته
  ."ن مبارز لبنان و فلسطين استمعنوی و سياسی جمهوری اسالمی از گروه های مسلما

 با اشاره به اين که حمايت از اين گروه ها از سوی ايران به فشارهای تبليغاتی و سياسی يالثارات
حمايت از گروه های مسلمان و مبارز عراقی نيز هزينه هايی : "آمريکا و غرب منجر شده است، نوشته

  ."فوائد و منافع آن بسيار بيشتر از هزينه های آن استاز اين قبيل را برای کشور ما در بر دارد اما قطعا 
عراق بايد به لبنان و فلسطينی ديگر عليه کافران اشغالگر تبديل شود و اين جز : " توصيه کردهيالثارات

با قيام انقالبی جوانان غيور و مسلمان عراق و حمايت همه جانبه معنوی و سياسی مسلمانان و 
  ."يستشيعيان سرتاسر جهان ميسر ن

 ارگان جامعه اسالمی مهندسين در عنوان اصلی خود به نقل از مرتضی نبوی معاون اين تشکل، جام
  ."دستيابی به تکنولوژی هسته ای و قله های علمی عزم ملی است: "نوشته است

دولت، مجلس و ديگر مسئوالن و جريان های : "رسالتبه گفته مرتضی نبوی، مدير مسئول روزنامه 
 ويژه رسانه ها نبايد به گونه ای عمل کنند که بيگانگان از آن سوء استفاده کرده و ما را از سياسی و به

  ."دستيابی به تکنولوژی صلح آميز هسته ای محروم کنند
نشريات وابسته به محافظه کاران از تاسيس وزارت رفاه انتقاد کرده و محمود عباس زاده مشگينی با دو 

، از تشکيل اين وزارتخانه به عنوان وسيله ای برای نسيم البرز و جاممقاله در هفته نامه های 
  .پوشاندن ضعف ها نام برده است

اگر برای ايجاد رفاه عمومی بايد وزارت رفاه ايجاد کرد پس بايد برای مبارزه با بيکاری "، جامبه نوشته 
  ."جتماعی درست کردوزارت ايجاد کار و برای مبارزه با فساد اجتماعی وزارت مبارزه با مفاسد ا

دولت و مجلس ششم با تشکيل وزارت رفاه خود را از مخمصه انتقاد ها مبنی : " نيز نوشتهنسيم البرز
بر بی توجهی به مطالبات واقعی مردم و رفاه عمومی نجات داده اند و اين اقدام می تواند در جريان 

  ."انتخابات راست جمهوری آينده برد تبليغاتی داشته باشد
 

  خاطر مردم ايران با ماليان قاطع برخورد آنيدبه 
  2004 اوت 13 – 1383 مرداد 23جمعه :هرالد تريبيون  -بهزاد نظيري 

جامعه بين : بهزاد نظيري در مقاله يي آه در شماره امروز هرالد تريبيون منتشر شده، تأآيد مي آند
ه و ديالوگ با جباران حاآم بر ايران را المللي بايد به خواست مردم ايران براي تغيير رژيم احترام گذاشت

  متوقف آند
 در حاليكه متخصصين و منتقدين بي عمل در واشنگتن و پايتختهاي اروپايي بشدت مشغول -پاريس

ضروري , بحث براي يافتن راههاي مقابله با تهديد فزاينده برنامه سالح اتمي ماليان ايران مي باشند
  .ون ايراني آه با مشت آهنين بر آنها حكومت ميشود انديشيد ميلي70است آه در مورد درد و رنج 

آانادايي در يك سلول در زندان -خبرنگار ايراني , شكنجه و مرگ دردناك زهرا آاظمي, براي بقيه دنيا
  .براي من اين يادآور خاطره هاي بسياري بود. يادآور مشقت حاآم بر زندگي روزمره در ايران بود, ايران

براي اعزام يك هيئت , امبيو ليگابو, ارشگر ويژه سازمان ملل براي آزادي بيان و عقايدگز, هفته گذشته
مرا براي پيوستن به اين هيئت , تجربه من. بين المللي براي تحقيق در مورد مرگ آاظمي فرا خوان داد

  .ذيصالح مي آند
  

هنگام گرفتن ,  رفته بودزهرا آاظمي در ژوئن گذشته در حاليكه براي يك ماموريت خبرنگاري به ايران
عكس از خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دروازه هاي زندان مخوف اوين در شمال تهران در 

  .حاليكه تالش ميكردند اخباري از وضعيت عزيزان خود آسب آنند دستگير شد
وحشتناك زهرا آاظمي سعي مي آرد نقض , به عنوان يك خبرنگار آه براي مطبوعات خارجي آار ميكرد

او به واسطه شكنجه . بهاي اين آار را آامال پرداخت, او با جان خود. حقوق بشر در ايران را گزارش آند
مقامات ايران براي مخفي آردن آنچه بر سر او . هاي شديد هنگام بازجويي در زندان اوين به قتل رسيد

  .بسرعت او را دفن آردند, آورده بودند
با .  يك دادگاه نمايشي براي ماستمالي آردن اين جنايت ترتيب داده شد,تحت فشار شديد بين المللي

منجمله شهادت مادر او آه در مورد شدت شكنجه هايي آه باعث ( رو شدن تدريجي حقايق در دادگاه 
. متهم را تبرئه آرد, چند روز بعد قاضي. دادگاه بطور ناگهاني متوقف شد) مرگ دخترش شد صحبت آرد

  .نون اين است آه زهرا آاظمي بداليل طبيعي فوت آردداستان رسمي اآ
  .به اين ميگويند عدالت به شيوه مال

بعنوان يك خبرنگار , 1982در فوريه . منهم به سهم خودم تجارب دست اولي با عدالت آنها داشته ام
اله  س17قرباني يك جوان . پيماني خبرگزاري فرانسه براي شرآت در يك دادگاه به زندان اوين رفتم

  .نيروي اصلي اپوزيسيون ايران بود, هوادار مجاهدين خلق
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به ما اجازه صحبت با بسياري از زندانيان آه به ما گفتند با آنها در زندان بسيار خوشرفتاري ميشود داده 
اما شرآت در دادگاه خارج آادر بود و به ما اجازه ورود به دادگاه . ما حتي استخر زندان را هم ديديم. شد
  .چند روز بعد دريافتم آه اين جوان همان شب اعدام شده بود.  نشدداده

 در حاليكه 1982در ژوئن . مدت زيادي طول نكشيد تا اين شانس را يافتم آه مجددا از اوين ديدن آنم
خواهر بزرگترم گيتي آه يك خبرنگار . توسط پاسداران انقالب دستگير شدم, داشتم سر آار مي رفتم

من سر از اوين در .  به جرم هواداري از مجاهدين اعدام شده بود1982در ماه مه , ودتلويزيون ايران ب
همان بندي آه زهرا آاظمي آخرين .  نگهداري شدم209من در بند . آوردم اما اين بار بعنوان يك زنداني

  .روزهاي حيات خود را در آن سپري آرد
او . صداي شكنجه گرم را تشخيص دادم, ددر حاليكه چشمانم بسته بو. شالق زدن بالفاصله شروع شد

تدريجا دريافتم . در مورد وضعيت خوب زندان به من گفته بود, بود آه در ديدار قبلي » زندانياني«يكي از 
  .آه در بازديد قبلي ديده بود در عالم واقع پاسداران زندان بودند» زندانياني « آه اآثر 

اين صداي جوخه . دم با صداي شليك گلوله از خواب پريدمدر اولين شب زندان آه در سلول انفرادي بو
هاي تيرباران بود آه دسته اي از زندانيان را در همان استخر خالي آه در ديدار اولم ديده بودم اعدام 

  ..ميكردند
دادگاه . منهم دادگاه داشتم. بود» همكاري با مطبوعات خارجي « مشابه زهرا آاظمي , جرم من هم

من خوشبخت تر از زهرا آاظمي بودم و فقط به . نه وآيل و نه دفاعي. طول انجاميد دقيقه به5من 
  .هشت سال زندان محكوم شدم

  . در حين يك آزمايش پزشكي قادر به فرار شده و نهايتا به پاريس آمدم1985من در سال 
 را آه در مورد آن زياد در رژيم ايران» مالي مدره« من بارها فانتزي و رويا هاي مربوط به يافتن , در تبعيد

بسياري در غرب فكر آردند , هنگامي آه محمد خاتمي رئيس جمهور شد. صحبت شده است شنيده ام
اما شعارهاي رفرميستي او بيشتر براي . آه او همان سيندراليي است آه دنيا در جستجوي آن بود

  .. ي مردم ايرانتوجيه تجارت غربيها با تهران آارآرد داشته است تا بهبود وضعيت زندگ
  .صرفا يك فانتزي: فانتزي مدراسيون هنوز همان آه بود باقي مانده است

در مورد « :  ژوئن اعالم آرد20اتحاديه اروپا در بيانيه اي در . مالها تغيير نكرده و تغيير نخواهند آرد
  » .استمرار و آثرت موارد نقض حقوق بشر در ايران نگران است

اروپا بدنبال استمالت ماليان از طريق ناديده گرفتن اعمال آنها در زمينه نقض بيش از يك دهه است آه 
تالش براي دستيابي به زرادخانه هسته اي و بهم زدن صلح خاورميانه بوده , وحشتناك حقوق بشر 

يعني قرار دادن سازمان مجاهدين , حتي آنچه آه تهران بيشترين درخواست را براي آن داشت. است
در ليست تروريستي را به تهران اعطا , تنها اپوزيسيون موثر در مقابل حكام بنيادگراي ايران, خلق ايران

ثابت شده است آه اين سياست يك شكست وحشتناك بوده است و تنها نتيجه آن تقويت . آرد
  .موقعيت ضد غربي ترين و افراطي ترين جناح تئوآراسي حاآم بوده است

در حاليكه رئيس جمهور جورج بوش . ي به تهران فرستاده استآمريكا عاليم مختلط, در عين حال
  .وزارت خارجه بدنبال نزديكي با ماليان بوده است, نگراني خود را در مورد تهديد رژيم ابراز آرده است

. زمان پايان بخشيدن به نگاه آردن به مسايل ايران با ديد صرفا مثبت براي ماليان فرا رسيده است
بايد به خواست مردم ايران براي تغيير رژيم احترام گذاشته و ديالوگ با جباران حاآم جامعه بين المللي 
اولين گام طرح موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل و تصويب اقدامات الزم . بر ايران را متوقف آند

  .بقيه آار را مردم ايران خواهند آرد. االجرا است
  

ائتالف , عضو شوراي ملي مقاومت ايران, قر در پاريسيك فعال امور حقوق بشري مست, بهزاد نظيري
  .نيروهاي اپوزيسيون ايران است
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