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

  
  نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و 

  
  انصافعلي هدايت به زندان بازگشت 

  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه 
انصافعلي هدايت، روزنامه نگارآزاد اهل تبريز، امروز پس از پايان مدت مرخصي استعالجي به زندان باز 

  .مي گردد
طبق قانون هر فردي آه براي بار اول به زندان : ، اظهار داشت"ايلنا"وي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي 

شود آه در   محكوم مي شود، پس از گذشت نيمي از محكوميتش، مشمول قانون آزادي مشروط مي
  . شهريور ماه آزاد شوم26صورت اجراي آن، بنده بايد 

به دليل آن آه حكم خود را : اين روزنامه نگار با بيان اين آه همسرش احتياج به پيوند آليه دارد، گفت
ام اما چون همسرم بيمار است و نياز دارد آه من   قانوني نمي دانم، تاآنون نسبت به آن اعتراض نكرده

  .خواهم آه با آزادي مشروط من موافقت آند  در آنارش باشم از مسووالن مي
شخصي آه دردادگاه هدايت در ادامه گفت و گو با اشاره به پرونده شكايت خود از اشخاص لباس 

 لباس شخصي 18در خرداد سال گذشته : مطبوعات و دادسراي نظامي تشكيل شده بود، اظهار داشت
من را مورد ضرب و شتم قرار دادند آه منجر به خونريزي روده هايم شد، در پي شكايت از آن ها پرونده 

  .هايي در دادگاه مطبوعات و دادسراي نظامي تشكيل شد
 آنكه من و وآيلم امكان مطالعه پرونده و حضور در دادگاه را پيدا آنيم، براي متهمان قرار بدون: وي افزود

  .منع تعقيب صادر شده است
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  آشد  آانادا در اعتراض به قتل زهراآاظمي از اعمال تحريم بر ضد ايران دست نمي: وزير خارجه آانادا
  2004ول سپتامبر  ا– 1383 شهريور 11چهار شنبه 

 آانادايي از اعمال -آانادا در اعتراض به قتل زهراآاظمي خبرنگار ايراني : وزير خارجه آانادا مدعي شد
  .آشد  تحريم بر ضد ايران دست نمي

به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا و به نقل از خبرگزاري آانادا،پتي گرو در اولين ديدار با همتايان اروپايي 
  .وگو آرد  آانادايي بحث و گفت- قتل زهرا آاظمي خبرنگار ايرانيخود در خصوص

اما من مساله : هاي آانادا در مورد ايران موثر باشد،گفت  آنم تحريم  وي با بيان اينكه من فكر نمي
  .آنم  آاظمي را در هر ديداري مطرح مي

توانند براي بهبود وضعيت   ماتي ميوزير خارجه آانادا تاآيد آرد آه در خصوص اينكه آانادا و اروپا چه اقدا
  .حقوق بشر در ايران انجام دهند تبادل نظر آرده است 

ما از اين قضيه ناراحت هستيم و تنها چيزي آه ما :در اين گزارش به نقل از پتي گرو آمده است
  . خواهيم بدانيم، اين است آه چه اتفاقي افتاده است  مي

هيچ بهبودي در شرايط حقوق بشر در ايران به وجود : رو ادعا آردان پتي گ.  ان.  همچنين به گزارش سي
  نيامده است 

ما تالش آرديم با دولت ايران مذاآره آنيم اما اين مذاآرات بيهوده : وي در مصاحبه با خبرنگاران ادعا آرد
  .و بي فايده بود

براي آالبد شكافي به آانادا ما بار ديگر درخواست خود را براي بازگرداندن جسد :وزيرخارجه آانادا افزود
  . ايم  مطرح آرده

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

ه برنامه هاي هسته اي ايران را در        يرئيس جمهوري آمريکا گفت دولت وي استفاده از راه حل نظامي عل           
  دستور کار ندارد 

  2004ل سپتامبر  او– 1383 شهريور 11چهار شنبه 
 در پاسخ به اين پرسش که آيا براي مقابله با NBCجرج بوش رئيس جمهوري آمريکا در گفتگو با شبکه 

جنگ عراق تنها زماني : تهديد ايران نيز مانند عراق به صورتي پيشگيرانه وارد عمل خواهد شد، گفت
با دانستن آنچه امروز : وي گفت. آغاز شد که راههاي ديپلماتيک پس از يک دهه تالش ناکام مانده بود

صدام توانايي توليد سالحهاي کشتار جمعي را داشت و مي . مي دانم، همان تصميم را مي گرفتم
  . توانست اين توانايي را به يکي از دشمنان ما منتقل کند

 گفت به رغم نگراني از برنامه هاي هسته NBCجرج بوش رئيس جمهوري آمريکا در مصاحبه با شبکه 
کا استفاده از راه حل نظامي را در دستور کار ندارد، چرا که ي، دولت آمري اسالميي حکومت جمهورا

  . روشهاي ديپلماتيک هنوز در آغاز راهند
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 که روز سه شنبه پخش شد، NBCجرج بوش در گفتگوي اختصاصي با شبکه ): راديو فردا(اردوان نيکنام
 در برابر عراق در پيش گرفت، براي مقابله با تهديد در پاسخ به اين پرسش که آيا همانند روشي که

جنگ عراق تنها زماني آغاز شد که راههاي : ايران نيز به صورتي پيشگيرانه وارد عمل خواهد شد، گفت
  .ديپلماتيک برخورد با صدام حسين پس از يک دهه تالش ناکام مانده بود

در مورد .  آخرين راه حل است نه اولينآقاي بوش گفت راه حل نظامي براي يک رئيس جمهوري هميشه
ما مي توانيم با کشورهاي : وي افزود. ايران به گفته وي تالشهاي ديپلماتيک تازه دارد آغاز مي شود

ديگر همکاري کنيم تا اين پيام را براي ايران بفرستيم که بايد از بلند پروازيهاي هسته اي خود دست 
اگر مي دانست که عراق سالحهاي کشتار جمعي ندارد، باز پرزيدنت بوش همچنين گفت حتي . بردارد

با دانستن آنچه امروز مي دانم، همان تصميم را مي : وي گفت. هم با صدام حسين وارد جنگ مي شد
صدام توانايي توليد چنان سالحهايي را داشت و مي توانست اين توانايي را به يکي از دشمنان . گرفتم

  .ما منتقل کند
  

  ى هاى اقتصادى آلمان و ايرانگسترش همكار
  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه :راديو آلمان -جواد طالعى

مناسبات اقتصادى ميان ايران و آلمان در شش ماهه اول سال جارى ميالدى از گسترش فوق العاده اى 
 ٣٠ك آلمانى ها، افزايش تبديل بندر عباس به يكى از مهمترين مراآز صنعتى ايران با آم. برخوردار بود

درصد بر ميزان صادرات آلمان به ايران و سرانجام صدور اجازه ورود بى ام، مهمترين بخش اين همكارى 
  . هاى اقتصادى را تشكيل مى دهند

  سرمايه گذارى در بندر عباس
 مرآز صنعتى به گزارش روزنامه فرانكفورتر آلگماينه، بندر عباس با دو طرح آلمانى در آينده به مهمترين

آه در زمينه تجهيزات و تاسيسات صنعتى فعاليت ” فريتس ورنر“شرآت آلمانى . ايران تبديل مى شود
با اجراى . بندر عباس سهم خواهد داشت”  المهدى“دارد، در طرح گسترش تاسيسات  ذوب آلومينيوم 

وشيمى، چهارمين منبع اين طرح، صنعت آلومينيوم در سال هاى آينده پس از نفت، گاز و محصوالت پتر
اما شرآت ام پى سى هامبورگ نيز قرار است تاسيسات ساخت . درآمد ارزى مهم ايران خواهد بود

  . آشتى هاى حامل آانتينر را در بندر عباس ايجاد آند
روزنامه فرانكفورتر الگماينه به نقل از على اآبر گلكار آه مسئوليت طرح ذوب آلومينيوم بندر عباس را به 

در . دولت ايران براى اين طرح يك ميليارد و پانصد ميليون دالر اعتبار تامين آرده“:  دارد نوشتعهده
 هزار تن در سال ١١٠مرحله نخست، سه فاز از طرح  اجرا  خواهد شد آه هر فاز داراى ظرفيت توليد 

يون تن خواهد در درازمدت ظرفيت توليد تاسيسات ذوب آلومينيوم بندر عباس به ساالنه نيم ميل. است
 آن را Whimpey پس از آن آه شرآت انگليسى ١٩٩٣توليد آلومينيوم تاسيسات المهدى از سال . رسيد

قرارداد فاز اول گسترش اين تاسيسات  در ژوئن سال .   هزار تن در سال محدود شد٣٠رها آرد، به 
  .ضمانت اجرائى يافت ٢٠٠٢ ميالدى با شرآت فريتس ورنر آلمان بسته شد و از تابستان سال ٢٠٠١

فرانكفورتر آلگماينه، در بخش ديگرى از گزارش خود، درباره خلوص آلومينيوم تاسيسات المهدى مى 
آلومينيوم اين آارخانه به عنوان فلز استاندارد بورس فلزات لندن معامله مى شود و با درجه : نويسد

اين بورس درجه .  طلب مى آند درصد حتى خالص تر از آن است آه بورس فلزات لندن٩٩/٨٧خلوص  
توليدات آارخانه آلومينيوم سازى بندر عباس، از .  درصد را براى آلومينيوم آافى مى داند٩٩/٧خلوص 

همين بندر آه در دوسال گذشته به مهمترين بندر ايران تبديل شده است، به وسيله آشتى به 
درصد مبادالت خارجى ايران از طريق در حال حاضر بيش از پنجاه . بازارهاى جهان روانه خواهد شد

  .بندرعباس صورت مى گيرد
  گسترش  حمل و نقل دريائى 

 آشتى ۶ ميليون يورو  براى تحويل ٢٠٠همزمان با گسترش توليد آلومينيوم، ايران قراردادى به حجم 
  بهEmdenنخستين آشتى از آارخانه. حامل آانتينر  با شرآت ام پى سى هامبورگ منعقد آرده است

همزمان با آن، پنجاه ايرانى در سطوح مهندسى و سرآارگر دوره هاى . بندر عباس ارسال مى شود
اين شش آشتى به .  آشتى ديگر در آارخانه بندرعباس مى گذرانند۵آموزشى الزم را براى ساختن 

شرآت آشتى رانى دولتى تاآنون ساخت . شرآت آشتى رانى دولتى ايران فروخته خواهند شد
 درصد آشتى هاى ٣٠ى خود را به آره سفارش مى داد، اما اآنون تصويب آرده است آه آشتى ها

  .تازه مى بايست به منظور ايجاد فرصت اشتغال در داخل آشور ساخته شوند
  گسترش صادرات آلمان

فرانكفورتر آلگماينه، در گزارش ديگرى مى نويسد آه ميزان صادرات آلمان به ايران در شش ماه نخست 
به گفته ميشائيل فايفر رئيس بخش بين المللى اتاق .  درصد افزايش يافته است٣٠ارى ميالدى سال ج

صنعت و تجارت آلمان، به اين ترتيب ايران مهمترين شريك تجارى آلمان در حوزه خليج فارس محسوب 
  .مى شود و در اين زمينه از امارات متحده عربى و عربستان سعودى پيشى گرفته است

  م وصدور بى ا
نماينده بى ام و در ايران، . اين هفته خبرگزارى رويتر نيز از صدور اجازه صادرات بى ام و به ايران خبر داد

پس از مدت ها تالش سرانجام موفق شديم اجازه ورود اتومبيل : روز چهارشنبه به خبرگزارى رويتر گفت
بهاى .  وارد بازار تهران شده است۵٠٠هاى بى ام و را دريافت آنيم و تاآنون دو دستگاه بى ام و سرى 

هشت .  هزار يورو تعيين شده است١٢٠هر دستگاه از اين اتومبيل ها به علت باالبودن سهم گمرك 
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آارخانه اتومبيل . دستگاه ديگر از اتومبيل ها، هم اآنون در گمرك بندر عباس انتظار ترخيص را مى آشند
 هزار دستگاه اتومبيل به ايران صادر ٣ تا ٢ بتواند ساالنه سازى بى ام و آلمان اميدوار است آه در آينده

  . آند
جمهورى اسالمى، پس از سال ها ممنوعيت، در بهار امسال ورود اتومبيل هاى خارجى را تحت شرايط 

  . درصد عوارض گمرآى، يكى از اين شرايط است٢٠٠پرداخت . ويژه اى آزاد آرد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

هاي انجام گرفته در روستاي اطراف اروميه، دو تن از ماموران نيروي انتظامي به   درگيريدر جريان
  .شهادت رسيدند

  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه 
هايي آه شب گذشته در روستاي گل شيخان از  ايسنا در جريان درگيري» حوادث«به گزارش بخش 

دار نيروي انتظامي مستقر  ح اتفاق افتاد، يك سرباز و يك درجهتوابع بخش سروي اروميه با اشرار مسل
  .در محل به شهادت رسيدند

پور فرماندار اروميه با تاييد اين خبر در خصوص ماهيت افراد مسلح به خبرنگار ايسنا  محمدصادق محسن
 است فعال معلوم نيست آه اين افراد متعلق به چه گروهي هستند، اما موضوع در دست بررسي: گفت

  .تا ابعاد مساله دقيقا مشخص شود
 ياد شده يك تن از اهالي شهرستان اشنويه نيز آشته  برخي ديگر از اخبار حاآي است آه در درگيري

 .شده است
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  مهوريج  انتخابات رياست ي هاي سياسي درباره آخرين تصميم برخي احزاب و تشكل
  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه 

  ي نيامدن چيزي به من نگفته است مهندس موسوي درباره :آروبي در جمع خبرنگاران
جمع  االسالم والمسلمين مهدي آروبي، ديشب در دومين نشست نمايندگان مجلس ششم در حجت

خرداد با مهندس  ي دوم  نيروهاي جبههچنين خبرنگاران در مورد ديدار مجمع روحانيون مبارز و هم
ام و دوستان  آرده من خود مستقيما با آقاي موسوي يكبار صحبت: ميرحسين موسوي، گفت

  .اند  و با او ديدار آرده جمعي پيش وي رفته دسته
موسوي گفته من به  “ ، آروبي در پاسخ به اين سوال آه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها را  گويم آه اين حرف نمي ايشان به من چيزي نگفته است و من هم: ، گفت“ آيم نميصحنه 
گويند و  آنند، از مشكالت مي مي ام، ولي دوستان در جلسات با وي، به صورت جدي صحبت نشنيده

  .صحنه بيايد اينكه با وجود تمام اين مشكالت ، ميرحسين موسوي به
: ، گفت“ آنيد؟ مي آار ميرحسين موسوي نيايد چه“ ال آه اگر رييس سابق مجلس در پاسخ به اين سو

گيرند آه  دوستان تصميم مي آنيم آه موسوي بيايد و طبيعي است آه اگر نيايد ما حتما تالش مي
حضور و قطعا دوست داريم آه در صحنه  آار آنند، آنچه آه مهم است اين است آه ما در انتخابات چه

بناي ما اين است . برگزاري انتخاباتي پرنشاط را داريم چنين انتظار ود، همانتخابات رقابت جدي ديده ش
هايي خواهيم  آنيم تا مساله حل شود و اگر نشد، بعدا برنامه آه فعال با ميرحسين موسوي صحبت

  .داشت
خرداد روي  ي دوم جبهه“ شود  دبير مجمع روحانيون مبارز در پاسخ به اين سوال آه گفته مي

جدي نيست،  چه آسي گفته است آه: اظهار داشت“ ي مير حسين موسوي جدي نيستآانديداتور
وجود دارد اما فعال در  ي دوم خرداد بر سر اين موضوع گوييم آه وحدت آامل در جبهه البته ما نمي

اما گاهي . با او صحبت آنيم جلسات هفتگي و عمومي همه معتقد هستند آه دنبال موسوي برويم و
ولي اآنون وحدت نسبي در دوم . اند آرده هاي ديگري اند و صحبت ها رفته ن نشستافرادي از همي

ولي من معتقد به . هاي ديگري نيز باشند شخصيت گرچه در عين حال ممكن است. خرداد وجود دارد
اند؛ اين رقابت  هاي ديگر نيز آارهايي انجام داده اما گروه. گيرند وحدت هستم آه همه در آنار هم قرار

  .هيچ مشكلي ندارد ت و رقابت سالماس
ي انتخابات  ميرحسين موسوي در عرصه ي حضور مهندس عضو مجمع روحانيون مبارز درباره

حاضر، مهندس موسوي است و تمام تالش خود  ي ما در حال تنها گزينه: جمهوري اظهار داشت رياست
ن عرصه حضور يابد آرايش سياسي اگر وي در اي. گرفت  را براي دستيابي به اين هدف به آار خواهيم

  .ريزد جناح منتقد به هم مي شود و معادالت موجود آشفته مي
راه تثبيت بهتر  ما معتقديم با حضور مهندس موسوي در انتخابات نظام در: نيا خاطرنشان ساخت منتجب

  .شود آند و روح جديدي در آالبد اصالحات دميده مي حرآت مي
همچون  رونق  صورت عدم حضور مهندس موسوي شاهد انتخاباتي آموي ابراز عقيده آرد آه در

ضربه به حيثيت نظام و  انتخابات اخير خواهيم بود آه به زعم وي يك اقليت محدود وارد صحنه و بيشترين
  .شود نيز ملت وارد مي

  :علوم پزشكي عضو شوراي مرآزي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و
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  .دانيم اسالمي مي ي اصولگراي انقالب  جبههميرحسين موسوي را متعلق به
 بسيج: عضو شوراي مرآزي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي اظهار داشت

بايد در  داند و وي ي اصولگراي انقالب اسالمي مي دانشجويي، ميرحسين موسوي را از افراد جبهه
  .جديد عمل آند صالحي و انقالبيي انتخابات به عنوان رهبر يك جريان ا صورت حضور در صحنه

دانشجويي در  بسيج: اظهار داشت) ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران محمدودود حيدري در گفت
معرفي فرد خاص خودداري  ي ليست و يا مورد انتخابات رياست جمهوري مانند ديگر انتخابات از ارايه

  .در انتخابات نظر خاصي نداشته باشيم ي افراد مطرحآند و البته اين به معناي اين نيست آه بر رو مي
هاي جناحي و  بندي دسته بايد از ورود به) ره(بسيج دانشجويي به تعبير امام خميني: وي ادامه داد

بيشتر در انتخابات و انتخاب  سياسي خودداري آند ولي ما مثل هميشه مردم را براي مشارآت
  .آنيم آانديداي اصلح تشويق مي

دانشجويي  آه بسيج وراي مرآزي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي با بيان اينعضو ش
 سال 8در زمان . دانيم مي ايشان را از افراد اصولگرا: در مورد ميرحسين موسوي حرف دارد، گفت

اي خاص به درد  ارايه دهد و در برهه ي خوبي از خود وزيري در هنگام جنگ توانست آارنامه نخست
  .باشد ملكت برسد و دلسوز انقالب م

به گروههاي  ي انتخابات بايد از وامداري ميرحسين موسوي در صورت ورود به صحنه: وي ادامه داد
دارند خودداري آند،  مختلف سياسي و گروههايي آه قصد سوءاستفاده از انتخابات رياست جمهوري را

هاي سياسي است آه به صورت  بندي دسته ود ازتنها راه سالم ماندن وي مانند گذشته متمايز آردن خ
  .انقالبي جديد عمل آند مجزا و به عنوان رهبر يك جريان اصالحي و

  :ي اسالمي مهندسين جامعه
ي فسادستيزي و شجاع  رفتار،با سالمت نفس،روحيه خواه،عدالت آانديداي رياست جمهوري بايدعدالت

  .باشد
 ي استراتژي و ي اسالمي مهندسين، درباره امعهشنبه شب شوراي مرآزي ج ي سه در جلسه

  .مشي انتخابات بحث و بررسي شد خط
خبرگزاري  وگو با ي اسالمي مهندسين در گفت الدين شهرياري، عضو شوراي مرآزي جامعه سيد آمال

رياست جمهوري از  هاي تعيين شده براي آانديداي ، به چهار دسته ويژگي)ايسنا(دانشجويان ايران 
  .خبر داد ي اين شورا ي شب گذشته ضاي شوراي مرآزي حزب متبوعش در جلسهسوي اع

جمهوري به  هاي مذآور در قانون اساسي براي آانديداتوري انتخابات رياست وي عالوه بر ويژگي
آه شخص آانديدا  اعضاي شوراي مرآزي معتقدند: خصوصيات فردي شخص آانديدا اشاره آرد و افزود

ي  سالمت نفس، روحيه خواه، عدالت رفتار، با نقالب، امين رهبري، عدالتي ا بايد از خانواده
  .فسادستيزي و شجاع باشد

مديريتي  وي با بيان اينكه روحاني بودن يا نبودن شخص مالك تشكل متبوعش نيست، به خصوصيات
اد به مديريتي، اعتق اين خصوصيات شامل سوابق درخشان اجرايي و: آانديدا اشاره و خاطرنشان آرد

اند و نيز  رهبري ترسيم آرده هايي آه مقام معظم سياستهاي آالن نظام و حرآت در چارچوب سياست
  .انداز بيست ساله است چشم

آاري به عنوان  ي تعاون و اعتقاد به آار جمعي، تشكيل يك گروه آارآمد شهرياري دارا بودن روحيه
المللي در سطح  داخلي و بين  نسبت به مسائلآابينه، آشنا بودن به مسائل اقتصادي و آگاهي داشتن

برشمرد و در ادامه با اشاره به تاآيد شوراي  آالن و استراتژيك را به عنوان ديگر خصوصيات آانديدا بودن
المللي  ي مردمي و نيز بين وجهه: اجتماعي آانديدا گفت هاي ي ويژگي مرآزي حزب متبوعش در زمينه

عي و سياسي فرد در ميان جريانات سياسي و اجتماعي، داشتن اجتما داشتن، باال بودن پايگاه
  .شود اين خصوصيات محسوب مي تحصيالت عالي از جمله

از اين  عضو شوراي مرآزي جامعه اسالمي مهندسين با بيان اين آه حزب متبوعش در بخش ديگري
جامعه اسالمي  يها مشي مشي انتخابات پرداخته است، خط ي استراتژي و خط  به بحث درباره جلسه

استراتژي فرد آانديدا پس از  مهندسين در انتخابات را به دو بخش استراتژي در فرآيند انتخابات و نيز
بين گروههاي اصولگرا، تالش براي ائتالف  ايجاد هماهنگي و همگرايي: انتخابات تقسيم آرد و افزود

قد منصفانه و علمي رقبا و پرهيز از تخريب زمان انتخابات، ن حداآثري گروهها، تهيه برنامه براي تبليغات
اي  نام براي امور تبليغي، رعايت اصول و نگرش علمي و حرفه هاي خوش و چهره آنها، استفاده از نيروها

 تبليغات و انتخابات، سازماندهي نيروهاي مناسب براي ستادهاي انتخابات، رعايت اخالق به آار
هنرمندان و   در جامعه همچون دانشگاهيان، ورزشكاران،سياسي و تعامل و توجه به گروههاي مرجع

آشور براي تبليغات از جمله  آارگران و استفاده از تمامي ظرفيتهاي جناح خودي و ظرفيتهاي موجود در
  .استراتژيهاي ما در فرآيند انتخابات است

حزب  يني اين عضو شوراي مرآزي جامعه اسالمي مهندسين، در جلسات شوراي مرآزي ا به گفته
آانديداهاي  شود و نظري در خصوص اشخاص مطرح به عنوان صرفا اخبار مربوط به انتخابات مطرح مي

  .شود احتمالي انتخابات رياست جمهوري داده نمي
  :سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان

  .قبال مطبوعات داشته باشد آنيم آه موضع روشني در جمهوري حمايت مي از رييس
برتر براي  هاي فرد نگاران مسلمان در حال رسيدن به جمع بندي در مورد شاخصه زنامهانجمن رو

  .آانديداتوري انتخابات نهم رياست جمهوري است
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روزنامه نگاران  ، با بيان اينكه انجمن)ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران اميرمحبيان در گفت
در صورت :اظهارداشت ع بندي خاصي نرسيده است،ي معرفي آانديدا هنوز به جم مسلمان در زمينه

خود را در قبال معرفي  ي انجمن، موضع لزوم پس از بحث در جلسات سياسي و جلسات هيات مديره
  .آرد آانديدا به صورت مستقل و يا در ذيل جريانات ديگر اعالم خواهد

نگاران  روزنامه  انجمنشخصي آه: نگاران مسلمان تاآيد آرد ي سياسي انجمن روزنامه دبير آميته
موضع روشني در قبال  جمهور آتي حمايت خواهد آرد، مسلما بايد مسلمان از آن به عنوان رييس

  .باشد نگاران داشته هاي صنفي روزنامه مطبوعات و در عين حال خواسته
 ملت را مطالبات خواهد باشد، بايد پاسخگويي به جمهور آينده هر فردي آه مي وي با بيان اين آه رييس

عنوان يك مدير آالن و شخص دوم  جمهور آتي بايد به رييس: در اولويت آارهاي خود قرار دهد، ادامه داد
ي  ترين و در عين حال موثرترين قوه خود بر قوي ها و مطالبات ملت را با توجه به حاآميت آشور، خواسته
ضل جدي مردم ايران در حال حاضر و با توجه به اين آه مع هاي روشن بر عهده گيرد آشور با برنامه

ي روشن و شفاف و انتخاب تيمي قوي و آارشناس و در عين حال  برنامه مسائل اقتصادي است، با
  .مطالبات برحق ملت باشد باآفايت، پاسخگوي

آينده انتظار دارند،  جمهور آنچه مردم از رييس: سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پايان گفت
  .سخنراني گرايي است تا  و سخنگويي نيست، بلكه بيشتر عملشعارگويي

  ايم ي انتخابات را آغاز آرده  درباره بحث :آموختگان ايران دبير سياسي سازمان دانش
  .پردازيم  بيشتري مي  فعاليت ها به باشروع دانشگاه

داخلي خود به  اتدر جلس) ادوار تحكيم وحدت(آموختگان ايران اسالمي  شوراي مرآزي سازمان دانش
  .است همراه ديگر اعضاي سازمان و احزاب ديگر، بحث و انتخابات را شروع آرده

، با بيان )ايسنا) وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران اهللا شريفي، دبير سياسي اين سازمان در گفت حجت
 فضا، حضور يا عدم به شرايط و در اين جلسات فعال بر روي نفس انتخابات و با توجه: مطلب فوق افزود

  .هايي صورت گرفته است حضور بحث
  انتخابات خواهيم پرداخت ي هاي بيشتري در زمينه ها به فعاليت با شروع آار دانشگاه: وي اظهار داشت

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
   بمب هسته اي را تبديل آند5 ايران قصد دارد اورانيوم مورد نياز براي ساختن: سازمان ملل

  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه  -همبسستگي ملي 
 تن اورانيوم خام را به 37بنا به گزارش سازمان انرژي اتمي سازمان ملل رژيم ايران قصد دارد حدود 

ب هسته اي  بم5يك متخصص هسته اي اين ميزان را براي ساختن . اورانيوم هگزافلورايد تبديل آند
انتشار اين گزارش نگراني گسترده اي را درمورد برنامه اتمي رژيم ايران در روزهاي قبل . آافي مي داند

  .  سپتامبر بوجود آورده است13از اجالس آتي شوراي حكام سازمان انرژي اتمي در 
قدار زيادي  سازمان ملل در روز چهارشنبه گفت ايران قصد دارد م-83 شهريور 11 -خبرگزاري رويتر

نيز ناميده مي شود به اورانيوم هگزافلورايد تبديل آند آه يك متخصص » آيك زرد«اورانيوم خام آه 
  . بمب اتمي آافي است5هسته اي گفت براي ساختن 

سازمان انرژي اتمي در گزارش سري آه در بين ديپلمات ها توزيع نمود و رويتر يك نسخه ازآن را بدست 
 تن 37«در مورد تبديل اورانيوم را آه » آزمايش بسيار گسترده تري« قصد دارد آورده است گفت ايران

  .انجام دهد» آيك زرد را در بر مي گيرد
ديويد البرايت بازرس سابق تسليحاتي سازمان ملل آه اآنون رياست انستيتو براي علوم و امنيت بين 

يلوگرم اورانيوم بسيار غني شده مورد  آ100المللي را بعهده دارد گفت اين بطور تئوريك براي ساختن 
  .استفاده براي تسليحات اتمي آافي است

  .» بمب اتمي از نوعي آه ايران ميتواند توليد آند آافي است5تقريبًا براي ساختن «البرايت گفت 
سازمان انرژي اتمي سازمان ملل گفته است درك بسيار بهتر از برنامه اتمي ايران بدست آورده است 

  .يقات آن هنوز تكميل نشده استاما تحق
  

  :خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي در اينباره مي گويد
 سازمان انرژي اتمي سازمان ملل در گزارشي آه در باره -83 شهريور 11 -خبرگزاري آسو شيتدپرس

ه اي برنامه اتمي تهران تهيه نموده است مي گويد ايران طرحي را براي تبديل چندين تن اورانيوم به ماد
بدين ترتيب نگراني ها در مورد برنامه اتمي . آه براي غني سازي اورانيوم بكار مي رود اعالم آرده است

  .تهران افزايش مي يابد
گزارش سري آه توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه شده است مي گويد آه اين سازمان اطالع 

 اورانيوم خام را به اورانيوم هگزافلورايد  تن از40يافته است آه جمهوري اسالمي قصد دارد بيش از 
  .تبديل آند

اين . اورانيوم هگزافلورايد در سانتريفوژها به چرخش در مي آيند تا اورانيوم غني سازي شده توليد شود
اورانيوم غني سازي شده ميتواند براي توليد نيرو يا ساختن آالهك اتمي بكار برده شود و اين بستگي 

  .داردبه درجه غني شدگي 
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نيز شناخته مي » آيك زرد«يك ديپلمات آشنا با اين سازمان از اينكه بگويد چقدر هگزافلورايد آه به نام 
  .مي باشد» ميزان قابل توجهي«شود از آنقدر اورانيوم خام بدست مي آيد خودداري نمود اما گفت 

 آافي از هگزافلورايد ديپلمات ديگر آه خواست هويتش فاش نشود گفت اورانيوم غني شده به اندازه
  .حاصل ميشود آه براي ساختن چندين مواد منفجره آافي باشد

گزارشي آه توسط خبرگزاري آسوشيتدپرس بدست آمده است در بين ديپلمات ها قبل از اجالس 
  . سپتامبر آغاز مي شود بگردش در آمده است13شوراي حكام آه در 

  .ورد اورانيوم هگزافلورايد دارداين گزارش اشاره نكرد آه ايران چه طرحي در م
اما دو ديپلمات ديگر آه جداگانه اظهار نظر مي آردند گفتند به آنها گفته شده است آه ايران به آژانس 

  .را در سانتريفوژهاي نطنز وارد آند» ماده اي«اطالع داده است آه قصد دارد در آينده نزديك 
  .هگزافلورايد اشاره مي آندآنها گفتند بنظر مي رسد آه ايران به اورانيوم 

اورانيوم هگزاقلورايد بطور معمول در سانتريفوژها گذاشته شده است و بطور مكرر در مدت زمان هاي 
  .متفاوت به چرخش در آورده مي شود تا به غني سازي مورد نظر حاصل شود

  .ر مي رود درصد غني سازي شده باشد براي تسليحات اتمي بكا90اورانيومي آه به ميزان باالي 
اين ديپلمات برجسته گفت هر هگزافلورايد اورانيوم آه ايران توليد مي آند ميتواند براي تغذيه نطنز بكار 

  .برده شود
در زماني آه جامعه بين المللي تالش ميكند آه مشخص آند آه آيا ايران از برنامه اتمي فقط براي 

سليحات توليد آند موضوع غني سازي اورانيوم اهداف صلح آميز استفاده مي آند يا اينكه قصد دارد ت
  .خيلي مهم است

  
سئوال هاي بي پاسخ «: آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره برنامه جمهوري اسالمي

  » هنوز وجود دارد
  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه 

ه يران تهي اي که در باره برنامه هسته ايشن گزاريبازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي در آخر
ها گفت در گزارش يپلمات به خبرگزاريک دي.  استي پاسخ کافي بيکردند، نوشتند همچنان سئوال ها

 تن کيک زرد اورانيوم را به 37بازرسان آمده که تکنسينهاي ايراني به بازرسان گفته اند مي خواهند 
 نظر کارشناسان غربي اين مقدار اورانيوم در تئوري براي ساخت اورانيوم هگزا فلورايد تبديل کنند و به

جان بولتن معاون وزارت امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه خواستار ارجاع .پنج بمب اتمي کافي است
  . ت سازمان ملل شدي امنيران به شوراي حکومت ايپرونده اتم
بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه تازه ترين گزارش خود را ): راديو فردا(ن امير آرمي

در اين گزارش گفته شده که هنوز سئوالهاي بي . درباره فعاليتهاي هسته اي ايران منتشر کردند
  . جود نداردپاسخي وجود دارد، اما مدرکي قاطعي هم که اتهامهاي آمريکا عليه ايران را تاييد کند، و

بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي در گزارش محرمانه اي که در اختيار ): راديو فردا(مريم احمدي 
ديپلماتها قرار گرفت و خبرگزاري رويتر هم نسخه اي از آن را به دست آورده است، مي گويند ايران قصد 

بنا به اين گزارش .  به آزمايش بگذارددارد يکي از تاسيسات غني سازي اورانيوم را در مقياس صنعتي
 تن کيک زرد اورانيوم را به اورانيوم هگزا فلورايد 37تکنسينهاي ايراني به بازرسان گفته اند مي خواهند 

تبديل کنند و به نظر کارشناسان غربي اين مقدار اورانيوم در تئوري براي ساخت پنج بمب اتمي کافي 
  . است

در شناخت برنامه هسته اي ايران پيشرفت : دي گويتمي در گزارش خود مسازمان بين المللي انرژي ا
گزارش در جلسه هيات مديره سازمان در ماه . تدريجي داشته اما هنوز تحقيقات کامل نشده است

سپتامبر بررسي خواهد شد و انتظار مي رود اياالت متحده خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت 
  .  شودسازمان ملل متحد

 37واشنگتن برنامه ايران براي آمايش : جان بولتن معاون وزارت امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه گفت
آقاي . تن کيک زرد اورانيوم را مساله نگران کننده اي مي داند که صلح جهاني را به خطر مي اندازد

ايران به شوراي امنيت سازمان اعالم ايران نشانه قوي ديگري است بر ضرورت ارجاع پرونده : بولتن گفت
  . ملل متحد

: ديويد آلبرايت از بازرسان پيشين تسليحاتي و سرپرست موسسه علم و امنيت بين المللي گفت
 کيلوگرم اورانيوم بسيار غني شده 100آزمايشي که ايران قصد انجامش را دارد، مي تواند منجر به توليد 

  .دارداي شود که در توليد سالح هسته اي کاربرد 
اگر اورانيوم هگزافلورايد در مرحله بعدي : آقاي آلبرايت که صرفا بر اساس فرضيات صحبت مي کرد، گفت

از : ديويد آلبرايت گفت. به طور مناسب غني سازي شود، تقريبا براي توليد پنج بمب کافي خواهد بود
 پيگيري همه آنها را تعداد سئواالت بي پاسخ در مورد برنامه هاي هسته اي ايران متعجب است و

مشکل مي داند، اما مي افزايد واشنگتن نمي تواند به گزارش تازه سازمان بين المللي انرژي اتمي به 
  . عنوان سند اثبات اين مساله که ايران برنامه توليد سالح هسته اي اي دارد اشاره کند

ارش شاهدي از همکاري اين گز:  گفتي اسالميحميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهور
  .ايران با سازمان و پاسخگويي به برنامه هاي هسته اي ايران است

  

www.iran-archive.com 



 بازرسان بوده ي ايران منطبق با يافته هاي نيست و اظهارنامه هاي ابهام جديدي حاويگزارش البرادع
  است 
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 ي اسالمي جمهوري هسته اي در خصوص فعاليتهاي اتميانرژ يمتن گزارش مدير کل آژانس بين الملل

 ، در اختيار ي اتمي انرژي حکام آژانس بين المللي در نشست ماه سپتامبر شوراي بررسيايران برا
  .  اين شورا قرار گرفت ياعضا

  صفحه توضيحات12 پاراگراف تنظيم و به ضميمه 63 صفحه و 11به گزارش خبرنگار مهر، اين گزارش در 
  .  بصورت محرمانه و محدود منتشر شده است

در گزارش : يک منبع آگاه در وين چند روز پيش راجع به محتويات اين گزارش به خبرنگار مهر گفته بود 
 ايران حل ي از ابهامات پرونده هسته اي ، بخش عمده اي اتمي انرژياخير مديرکل آژانس بين الملل

  . شين در اين باره مثبت تر است شده و اين گزارش نسبت به گزارشات پي
  
 و ديپلماتيک ، براين نکته ي در سطوح کارشناسي با اشاره به اينکه آگاهان از گزارش محمد البرادعيو

 ي هسته اي در خصوص فعاليتهاي نکته جديد و اعالم نشده اياين گزارش حاو: تاکيد دارند ، گفت 
  . ايران نيست 

گزارش :  خواند و افزود ينس درمنطقه لويزان را نيز فاقد نکته غيرعاد بازرسان آژاي هاي نتيجه بررسيو
  . داند ي اوليه بازرسان منطبق با واقعيات مي هاي ايران را نيز دربررسي اظهارنامه هسته ايالبرادع

 ي حکام ، درپي عضو شوراي مشترک ميان مسووالن کشورهاياين منبع آگاه از تشکيل جلسه ا
در اين جلسه : خبر داد و گفت ) دوشنبه (ي در اواسط هفته آت-رش مديرکل آژانس انتشار محرمانه گزا

  .از نظر فني معرفي و بررسي مي شود ي در خصوص ايران وليبيگزارش البرادع
  

 آگاه از ي و آمريکايي غربيها  که آنها را ديپلماتيپست نيز امروز به نقل از افراد  است  واشنگتنيگفتن
بازرسان آژانس مدرک :  شدي کرد، مدعي ايران معرفيي  برنامه هسته  دربارهيگزارش محمد البراع

 در اختيار دارد، کشف نکردند، اما قادر ي پنهانيي  هستهي تسليحاتي  بر اينکه ايران برنامهي مبنيقطع
  . ايران را پاسخ دهنديها  مربوط به فعاليتيها  پرسشياند برخ نبوده

 ايران در ي  بهبود يافتهي اين مقامات گزارش آژانس به همکاري گفته اين روزنامه، به ي به نوشته
  . اخير اشاره خواهد کرديها ماه

 ي ايران به شوراي  ارجاع پروندهي حکام براي شوراياين روزنامه با تاکيد بر اينکه آمريکا از حمايت کاف
 يا  رسيدن به چنين نتيجهياگويند بر  مييبا اين وجود مقامات آمريکاي: امنيت برخوردار نيست، نوشت
  .به کارشان ادامه خواهند داد
اين گزارش ايران :   گفت ي گزارش البرادع الملل درباره  علوم و امنيت بين ديويد آلبرايت، رييس موسسه

  . امنيت نيز کمک نخواهد کرديرا تبرئه نخواهد کرد، اما به ارجاع ايران به شورا
برگزار خواهد )  سپتامبر13(  شهريور 23 ي هسته اي انرژي حکام آژانس بين المللينشست شورا

  . شد
  

  : گزارش آژانس" ييافته ها و اقدامات آت"  مهر از متن کامل بخش يگزارش اختصاص
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ها ثابت نشده  ي بودن منشاء آلودگيداخل/  ناقص و کند بوده است ي ايران قابل تقدير اما گاهيهمکار
   است ي آتي هاي پلوتونيوم موضوع بازرسيجداساز/  يابد ي تحقيقات ادامه مP-2در مورد / است 

 ودرسه بخش يصفحه اصل11 ايران مشتمل بر ي هسته ايگزارش جديد آژانس در خصوص برنامه ها
هر مهمترين  مي حکام ارائه گرديده است که خبرگزاري شوراي رسميبه صورت ويژه و محدود به اعضا

  .  کنديبخش آن را که از منابع ديپلماتيک وين دريافت داشته منتشر م
 اين گزارش با تشريح سابقه تعامل ايران باآژانس به ي مهر در وين، در ابتدايبه گزارش خبرنگار خبر گزار
قبال به  که در اين رابطه ي آژانس و قطعنامه هائي انجام شده از سوي هايگاهشمار فعاليتها و بازرس

  . اشاره شده است)  تا کنونيبويژه از مقطع خرداد ماه جار( حکام رسيده يتصويب شورا
  

 آژانس از برنامه سانتريفوژ وموضوع منشاء يدر بخش دوم اين گرارش نيز به مسائل مهم و ارزياب
وم،  پلوتونيي ، آزمايشات جداسازي ليزري سازي آزمايشات مربوط به تبديل اورانيوم، غنيآلودگ

 و ي ، مالقاتها در جهت شفاف سازي بازرسي روندها ويافته هاي، بررسي داغ ، پروتکل الحاقيسلولها
 ي بعدي يافته ها و گامهاي کند و در قسمت آخر به بررسيمذاکرات؛ و همچنين برنامه تعليق اشاره م

  . کندي تضمين تداوم کار انجام دهد تاکيد ميکه آژانس بايد برا
  

 اين بخش  از گزارش مفاد آن به شرح ذيل يمقدمه مذکور وبا توجه به اهميت اساسبا عنايت به 
  : گردديمنتشر م

C-ي بعدي آژانس و گامهاي يافته ها  
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 آژانس ارائه گرديده استقبال ي که توسط ايران در پاسخ به در خواست هايآژانس از اطالعات جديد) 56
 سرعت بخشيده شده است، ي مورد نياز در موارد خاصگرچه به فرآيند فراهم آوردن اطالعات.  کنديم

 اوليه آن کشور در ي ايران منطبق با اظهار نامه هاي که به شفاف سازي موارد نظير موارديدر برخ
.  اشاره شده، اطالعات جديد به سرعت دريافت شده استي فعاليتهايش در مورد پروتکل الحاقيراستا

 دير فراهم شده ي و خيلي، بصورت جزئي اطالعات کافيرر برا مکي نيزعليرغم درخواستهايدر موارد
  . از اين اطالعات را غير ممکن کرده استي صحيح و کافيکه گاه ارزياب

 مانند شيان لويزان که از ي به اماکني در اختيار قرار دادن دسترسي ايران برايآژانس همچنين از همکار
  . کندي آژانس در خواست شده بود استقبال ميسو

  
 ايران که ي نيست که در مورد نگرانيها و صحت و تکميل اظهارنامه هايهرچند آژانس هنوز در موضع)57

 شود برسد، اما به پيشرفت يکنواخت در فهم اين ي هسته اش ميمربوط به همه ابعاد برنامه ها
 که با توجه  آژانس به يک نقطه نظر رسيده استي هايدر اين مورد بازرس. برنامه ها ادامه خواهد داد

مانند اعالم ايران در خصوص  (ي فوري که قبًال بوسيله اين آژانس به عنوان بازرسيهايبه دو موضوع
 يدرخواست شده بود، پيگيريها)  و آزمايشات مربوط به تبديل اورانيومي ليزري سازي غنيفعاليتها

  . انجام پذيردي پادمانها بايستيبيشتر به عنوان يک مسئله رايج دراجرا
  

  : ايران وجود دارد عبارتند ازي سازي درک توسعه وماهيت برنامه غني که اکنون برايدو مسئله ا) 58
  

همانطور .  مربوط به اورانيوم که در اماکن مختلف در ايران پيدا شده بر ميگردد يمسئله اول به آلودگيها
ه شرکت کاال الکتريک و  که در کارگاHEU پيشرفتها در خصوص منبع آلودگييکه در باال ذکر شد برخ

 ي شود که آلودگي آژانس چنين استنباط ميتا به امروز از تجزيه و تحليلها. نطنز پيداشد نائل آمده ايم
 اورانيوم بوسيله ايران در کارگاه کاال الکتريک ي سازي که در اين اماکن پيدا شده در نتيجه غنHEU  يها

 ها را دقيقا مشخص ياين خواهد بود که منشاء اين آلودگ ييا در نطنز نبوده است ليکن اين آژانس در پ
 که در اماکن مختلف در ايران  شامل ترکيبات LEU ي کشف منبع آلودگي خود برايکند و به تالشها

  .توليد شده در داخل به آن برخورده نيز ادامه دهد
  ي نسل هايتريفيوژها واردات ، ساخت و استفاده از ساني ايران برايدومين مسئله به دامنه تالش ها

P-1 و P-2ايران در ارتباط با هر دو طرح ي از تالشهايدر حاليکه اين آژانس درک بهتر.   شود ي مربوط م 
 به P-2 ي ايران در باره عدم ارتباط سانتريفوژ هاي تاييد اظهارنامه هايبدست آورده است که برا

 کار بيشتر اين P-2 يبوط به تهيه سانتريفيوژ ها مري و فعاليتها2002-1995 ي ايران بين سالهايفعاليتها
  . طلبد يآژانس را م

  
 ي توان به چارچوب زماني مثال مي وجود دارد که بايد بيشتر به آنها پرداخته شود براي مسائل ديگر-59

  . پلوتونيم در ايران اشاره کردي جداسازيآزمايشها
 مربوط به ياين آژانس توانسته فعاليتها:  است آمدهي مهر در ادامه گزارش البرادعيبه گزارش خبرگزار

 نمايد و توانسته است تاييد کند ي آزمايي ايران در سايتها و تاسيسات خاص را راستي سازيتعليق غن
 در اين نقاط انجام شده با درک ما از تعهدات برنامه يو به اين نتيجه برسد که تا اين زمان هرفعاليت

  .ده است تعليق اخيرايران ناهماهنگ نبو
 بدست آوردن در ک کامل از همه ي اين آژانس براي ايران بسيار مهم است که از تالشهايلذا برا

 به مکانها ، اشخاص ، و ي تواند ادامه دسترسي مانده حمايت کند و اين حمايت ميمسائل باق
ند با دراختيار  تواي پادمانها در پاسخ به در خواست آژانس باشد و همچنين مياطالعات مربوط به اجرا

  . ايران تقويت کند ي که بتواند درک اين آژانس را از برنامه هسته ايقرار دادن هر گونه اطالعات اضاف
.  کند ي ديگر کشور ها که به در خواست آژانس پاسخ دادند استقبال ميهمچنين اين آژانس از همکار

اطالعات . ا حل و فصل نمايد  مسائل برجسته ري کند برخي است که آژانس را قادر مياين کليد
 که در ايران ي اورانيومي از ديگر کشورها تا اين تاريخ  ثابت کرده است که در درک ابعاد آلودگيدريافت

اين آژانس به در خواست خود از کشورها ادامه خواهد داد تا بطور فعال به . پيدا شده ، مفيد بوده است
  .اين آژانس در حل مسائل مذکور کمک کنند 

 حکام در ي حکام گزارش خواهد داد که آن هنگام ديرتر از نشست شورايدبير کل به موقع به شورا
  . نخواهد بود 2004نوامبر سال 

 را نيز جهت اطالع مشترکين ي مهم گزارش البرادعي توضيحي مهر در ساعات آينده بخشهايخبرگزار
  . منتشر خواهد کرديگرام

  
  يروهاي موثر در آينده عراق  و ندولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  اولين نشست شوراي ملي عراق برگزار شد  

  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه 
  .اولين نشست شوراي ملي عراق با مراسم تحليف اعضاي اين شورا در بغداد برگزار شد
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خود را برگزار آرد الملل ايلنا، درحالي نشست شوراي ملي عراق اولين نشست   به گزارش سرويس بين
  . خمپاره ديوارهاي اين ساختمان را در منطقه سبز لرزاند7آه آمي پيش از آغاز اين نشست دست آم 

اي يك تن از مسئوالن امنيتي منطقه سبز زخمي   به گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين حمله خمپاره
  .شد

حكومتي قديم عراق بودند، آغاز  تن از آنها از اعضاي شوراي 19 عضو آه 100اين نشست با حضور 
  .آار آرد  به

  .يكي از وظايف شوراي ملي عراق آن است آه از روند انتخابات حمايت آند
  .شود   برگزار مي2005گفتني است؛ انتخابات عمومي عراق در ژانويه 

  
  د ياد آردند  سوگن  جديد عراق  پارلمان  نمايندگان  موقت  در مجلس  آرسي44 ها با  و سني45 با  شيعيان
  2004 سپتامبر 2 – 1383 شهريور 12 شنبه پنج:اعتماد

  
   از مهمترين  يكي  عراق  ملي  و رهبر آنگره  بارز عراقي  شخصيت  احمد چلبي ترور نافرجام الملل  بين گروه

   اين به  ، صدر اخبار مربوط  عراق  موقت  ملي  مجلس  افتتاحيه  در آنار مراسم  بود آه اخبار ديروز عراق
  . داد  خود اختصاص آشور را به

   او و اعالم  عليه  عراقي  قاضي  يك  جرم  از اعالم  بار پس  نخستين  براي  آه ، چلبي  خبري  منابع  گزارش به
   خبرنگاران  آرد به  مي  شرآت  عراق  ملي  مجلس  در جلسه  عراق  مراآز دولتي  به  ورودش ممنوعيت

 در   آه  قرارگرفتم  ناشناس  افراد مسلح بغداد مورد حمله»  لطيفيه «  در منطقه به چهارشن صبح:  گفت
   از محافظانش  يكي  حال  آردن  توصيف  وخيم  ضمن چلبي. شدند  زخمي  دو نفر از محافظانم  آن جريان
   از مسوولين يكي»   االلوسي مثال«.  را ديدم  منطقه  در اين  چند اتومبيل  گرفتن  خود آتش  چشم به:  گفت
   روي  در حالي  محلي  وقت  بامداد به30و 7   ساعت حمله:   گفت  رابطه  در اين  چلبي  رهبري  تحت حزب
  . بغداد بود  عازم  از نجف  چلبي داد آه
  اهللا   آيت  به  خير مقدم  ديدار و اداي  براي احمد چلبي:   گفت  خبرنگاران  به  حزب  اين  از سخنگويان يكي

   سخنگو نيروهاي  اين  گفته به.  بود  سفر آرده  شهر مقدس  اين  به  نجف  عظام  و ديدار با آيات سيستاني
   تامين  حاضر به  و خود هم  آرده  را ضبط  چلبي  محافظان  هاي  اآثر سالح  پيش  چندي  عراقي امنيتي
  . تردد بود  در حال ر شهر نجف د  محافظ3 تنها با   رو وي  نشدند و از اين  وي امنيت
   از آن يي  و نسخه  ارسال  گروهي هاي  رسانه  براي  آه  يي  بيانيه  طي  هم  وزير عراق  نخست  حال در اين

   مسوولين  آرد به  اعالم  اقدام  اين  محكوميت رسيد ضمن» اعتماد «  الملل  بين  خبرنگار گروه  دست به
 اعتقاد  به. است  داده  جنايات  اين  به  دادن  پايان  را جهت  اآيدي  دستورات اق آشور عر  در وزارت ربط ذي

دو خبرنگار »  سينو آريستيان«و »  مالبرنو جرج «  دهند آه  مي  نشان  شواهد و قراين آارشناسان
 شهر   همين  شد در اطراف  آشته  پيش  چندي  آه خبرنگار ايتاليايي»  انزو بالدوني «  همراه  به فرانسوي
 انفجار   پنج  عراق  موقت  ملي  مجلس  جلسه  اولين  با تشكيل  همزمان  حال دراين.شدند  ربوده لطيفيه
   گزارش به.  در آورد  لرزه  سبز قراردارد به  در منطقه  را آه  مجلس  اين  جلسات  برگزاري  منطقه پياپي

  ترين  از مستحكم  خود را در يكي  جلسات  عراق ت موق  ملي ، مجلس  جلسات  حاضر در اين خبرنگاران
   مجلس  اين  نمايندگان  سوگندنامه  بر سر متن  اختالف  بين در اين.ها برگزار آرد  آنفرانس  آاخ سرسراهاي

 از   سوگند و برخي  اداي  نحوه  خبري  منابع  گزارش به.  تاخير انداخت  را به  جلسات  روند عادي  مدتي براي
 آخر هر   دست  مختلف  هاي  از رايزني  از اعضا بود و پس  تعدادي  مورد اعتراض  در آن  آار رفته  به  هاي هواژ

   عراق  ارشد دولت  قاضي  در مقابل  نفره10  هاي  در گروه  عراق  جديد و موقت  پارلمان يكصد نماينده
 پايبند   قوانين  اجراي  خواهند آرد به  سعي ي طرف  وبي  با امانتداري  آردند آه  و اعالم سوگند يادآرده

   تصويب  شدند مسووليت  انتخاب  عراق  شخصيت1300   از ميان  آه  مجلس يكصد نفر عضو اين. باشند
   موقت  بر عملكرد دولت  نظارت  هستند ضمن  موظف  و همچنين  داشته  عهده  را به  عراق  دولت بودجه
 6 آرد، 24،   عرب64   شامل  مجلس  اين ترآيب. سازند  فراهم  انتخابات گزاري بر  را براي ، زمينه عراق
   مي  تشكيل  را زنان  آن  اعضاي  چهارم يك.  است  عراق  نژادي  هاي  اقليت  از تمامي  و نمايندگاني ترآمن
  .دهند

   اهل  آه  دهند در حالي مي   تشكيل  را شيعيان  پارلمان  اآثريت  يعني  درصد نمايندگان45  از نظر مذهبي
   خود اختصاص  را به  آرسي44 دهند،   مي  را تشكيل  عراق  درصد از جمعيت20 تنها   با وجود آنكه تسنن
  . اند داده

   نامد باعث مي»   سنت  اهل ارتش« خود را   آه  گروهي  توسط  آارگر نپالي12 ديگر آشتار  از سوي
   دراين  مراآز مسلمانان  به  با حمله  خشمگين  مردم هاي  خبرگزاري ارش گز به. گرديد  نپال  مردم خشم

   نپال  قطر نيز در آاتماندو پايتخت  هوايي  دفتر خطوط  و به  آشيده  آتش  مسجد را به  يك آشور حداقل
  . وارد آردند  هايي خسارت

  
   آردها رسيد   به  عراق  مجلس  رياست
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   اين  موقت  سوگند در پارلمان  از اداي  پس  عراق  ملي  مجلس آار و يكصدنفره  تازه اعضاي:  الملل  بين گروه

،   خبري  منابع  گزارش به. آردند  تعيين  عراق  پارلمان  رييس عنوان را به( آرد ) آشور، دآتر فواد معصوم
  .  گرفت  صورت  پنهاني گيري  راي  از طريق  معصوم انتخاب
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   براساس  در عراق  عالي  مناصب  توزيع ها پيرامون بيني  پيش  ترتيب  اين  آرد به  شخصيت  اين با انتخاب
   و پست  سني  شخصيت  يك  به جمهوري  رياست  زيرا پست  پيوست  واقعيت  به يي  طايفه ترآيب
  .  است  آرد رسيده  يك  نيز به  مجلس  رياست پست   و اينك  شيعي  شخصيت  يك  به وزيري نخست

   پيرامون هايش  واآنش  دارد و معموال نيز شناخت  شهرت  آرام  شخصيتي  داشتن  به  آه دآتر فواد معصوم
  در شمال»  آويسنجق «  در منطقه1938   در سال  است  بسيار سخت  اظهاراتش  از طريق  مختلف مسائل
 و دآترا  ليسانس ، فوق ، ليسانس  ديپلم  با اخذ مدرك  ترتيب  خود را به  علمي  مدارج  وي. دنيا آمد  به عراق

  .  است  رسانده  اتمام  به  فلسفه در رشته
 مدير 1968 تا 1961   بود و از سال1973   در سال  در قاهره  آردستان  مردمي  انقالب  نماينده وي

   مشغول  بصره  استاد در دانشگاه عنوان  به1972 تا 1969  واد در سالف.  بود  راديو قاهره  آردي هاي برنامه
 و عضو   است  طالباني  جالل  رهبري  به  عراق  آردستان  ميهني  اتحاديه  از موسسان وي.  بود  تدريس به

»  نوي  آوردستاني «  امتياز روزنامه  صاحب  همچنين وي. شود  مي  نيز محسوب  اتحاديه  اين دفتر سياسي
  .  است  عراق  در شهر سليمانيه  آردي  زبان به
 

  بغداد اسناد مربوط به دخالت ايران در عراق را در اختيار تهران قرار داد: وزير آشور عراق مدعي شد
  2004 اول سپتامبر – 1383 شهريور 11چهار شنبه 

برد،  در تهران بسر ميوزير آشور عراق اعالم آرد، هيات عراقي آه در حال حاضر : خبرگزاري فارس
آند ايران در اعمال خرابكارانه در عراق دست دارد، در اختيار تهران قرار  اسناد و مدارآي را آه ثابت مي

  .داده است
با اشاره به اينكه عراق اسناد و مدارك " االيام"وگو با شماره امروز روزنامه بحريني  در گفت" النقيب فالح"

اين امر هيچ مانعي در «: ر عراق را در اختيار تهران قرار داده است، گفتالزم در خصوص دخالت ايران د
  » .سر راه بهبود روابط بين دو آشور ايجاد نخواهد آرد

هيات عراقي با هدف جلوگيري از تنش در روابط ديپلماتيك بين دو آشور، به تهران آمده «: وي افزود
  » .است

هاي بلندپايه ايراني متوجه شديم آه ايران تمايل   ما با مقامدر خالل ديدار«: وزير آشور عراق تاآيد آرد
  » .به نزديكي هر چه بيشتر بين دو آشور دارد

اي منجر شد آه بعد از پايان اين ديدار، آارش را  ها به تشكيل آميته نتيجه اين نشست«: النقيب گفت
  » .يل جلسه خواهد دادادامه خواهد داد و هر شش ماه يك بار براي ارزيابي اوضاع امنيتي تشك

  » .ها و سطوح با ما همكاري داشته باشد تهران مصمم است در تمامي زمينه«: وي افزود
طرف «: معاون وزير امور خارجه دولت موقت عراق به روزنامه االيام گفت" حامد البياتي"از سوي ديگر 

ن به توافق دست يافتند و اين عراقي و ايراني به راهكاري گسترده براي پايان دادن اشكال مختلف بحرا
اي انجاميد آه تمامي جوانب امنيتي را بر عهده قرار خواهد گرفت و مورد بررسي  ديدار به تشكيل آميته
  » .و ارزيابي قرار خواهد داد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور11:  صبح تهرانيروزنامه ها

  2004 اول سپتامبر – 1383ور  شهري11چهار شنبه  -بي بي سي 
 که ي از جاسوساني عده زيادي امروز صبح تهران سخنان وزير اطالعات را درباره دستگيريروزنامه ها

 از مذاکرات ي کشور را به خارج منتقل کرده بودند در صدر اخبار خود آورده و با خبرهايياطالعات هسته ا
 و انعکاس اين مساله ايران در انتخابات آينده رياست  ايراني هسته اي ها در مورد فعاليت هاياروپاي

 کرده ي، پيش بيني اتمي انرژي اجالس هيات رييسه آژانس بين المللي امريکا در آستانه برپاييجمهور
  . در ماه آبان موکول خواهد شدي به اجالسياند که تصميم گير

 را يآخرين اطالعات" ستگير شدندجاسوس ها د"، با عنوان ي اسالمي جمهوري، روزنامه خبرگزارايران
 ايران بيان داشته به عنوان مهم ترين خبر امروز خود يکه وزير اطالعات درباره درز اطالعات هسته ا

  .  نيز همين خبر را با اهميت ترين موضوع امروز ديده انديهمشهر و شرقآورده است و 
 امضا کننده قرارداد سعد آباد درباره يوپاي، مذاکرات وزيران خارجه سه کشور ارايراناز ديدگاه روزنامه 

 ي هسته اي انرژيآينده مذاکرات با ايران که دو روز مانده به انتشار گزارش دبيرکل آژانس بين الملل
  .  گيرد اهميت بسيار دارديصورت م
  جلسه   به آرام  آرام  نوشته است در حاليکه" سکوت ايران و آمريکا و هشدار اروپا"  با عنوان اعتماد
 خود   به ي ديگر کند و مناسبات و رفتارها رنگ ي و گفتار اروپا تغيير م ، لحن شويم ي م  نزديک  حکام يشورا

  . گيرد  يم
  يها شود، مقام   ي آغاز م  ايران  به  هشدار اروپاييان  که  نسبت  همان  افزايد که بهياين روزنامه م

 ها و  ، سياست  عراق  مدل  فراگيرتر همچون ي و در مدل  گذشتهکنند تا مانند  ي م  پيشه  سکوت يآمريکاي
  .  ببرند  پيش  خود را به يها برنامه

 کرده و گفته است با ي سخنان رييس جمهور روسيه را مهم يافته که با موضع اروپا همصدايآفتاب يزد
  .  مخالف استي هسته ايعضويت ايران در باشگاه کشورها
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 وزارت امور خارجه آمريکا که گفته بود واشنگتن موفق شده است ير سخنگو، با نقل اين نظيهمشهر
 نويسد که اروپا در ي ايران ايجاد کند، از زبان ريچارد باوچر مي عليه فعاليت هسته اي جهانيجبهه ا
  .  ايران شريک استي امريکا از فعاليت هسته اينگران

 يا استعمار نو در قالب معاهدات بين ي الحاقپروتکل" با عنوان ي کتابشرقدر همين حال، به نوشته 
بين نمايندگان مجلس توزيع شده که انتشارات فيضيه قم ناشر آن است و نويسنده آن يک استاد " الملل

 است و ي استعماري هسته ايدانشگاه است که معتقد است معاهدات منع گسترش جنگ افزارها
  .ايران نبايد به آن بپيوندد

، ي رفت امروز اياد عالويمعاون نخست وزير عراق به تهران و در حاليکه انتظار مدو روز پس از سفر 
 نخست وزير دولت موقت عراق اعالم آفتاب يزدنخست وزير آن کشور، به تهران سفر کند، به نوشته 

  . داشته است که در صورت بهبود شرايط به تهران سفر خواهد کرد
 يک موسسه ي، نتايج نظر سنج"بترين شخصيت عراق محبويآيت اهللا سيستان" با عنوان رسالت
 برق ي شود مهمترين خواست مردم عراق برقراري را در صدر اخبار خود آورده که در آن گفته ميآمريکاي

 درصد مردم اعالم کرده اند که اسالم و شريعت ٧٠ مکرر روبرو شده و تقريبا ي هاياست که با قطع
  . قوانين باشديبايد پايه اصل

 شود و تنها ي مذهبي، اين عده ترجيح داده اند که کشورشان تبديل به کشوريس اين نظرسنجبراسا
  . شرکت کردند تاسيس يک نظام سکوالر را پيشنهاد داده اندي که در نظرسنجي درصد کسان٢٣

، که تندترين موضع را درباره حوادث عراق و دولت آن کشور دارد، در سرمقاله خود ي اسالميجمهور
 و اطراف آن به کار گداشتن ي حرم امام علي پاکسازي عراق براي امنيتيرده است که نيروهاادعا ک

 به ي آرامش در نجف، از حضور زايران جلوگيريمين مبادرت ورزيده و در چند روز گذشته، با وجود برقرار
  . عمل آورده اند

 ي شود که نيروهايت عنوان م ندارد و تنها از آن جهي حفظ امنيت مبناييبه نظر اين روزنامه، ادعا
 ترسيدند که اگر ميليون ها نفر شهر سوخته نجف را ببينند، به زيان آنان ي حاضر در عراق ميخارج
  . باشد

 همسايه عراق در تهران داده و ي نشست وزيران کشور و اطالعات کشورهاي خبر از برگزاريهمشهر
د وزير خارجه ايران بوده است اما در ضمن از از زبان معاون وزارت کشور نوشته اين جلسه به پيشنها

 همسايه عراق پيشنهاد ي کشورهاي نشست امنيتيزبان وزير خارجه عراق گزارش کرده که برگزار
  . آن را به عهده بگيردي هاست که ايران حاضر شده ميزبانيعراق

 ايران ي اسالمي گله دارد و نوشته است که هر چند جمهوري از اين ميزباني اسالميجمهورروزنامه 
 امنيت در ي رسد تنها راه برقراري عراق در تهران موافقت کرده لکن بنظر مي نشست امنيتيبا برگزار

  . انتخابات آزاد در اين کشور است ي اشغالگران و برگزاري عراق، خروج فوريکشور اشغال
 ي ايران بر سر فعاليت ها در مورد معامله باي آمريکا و معاون وي نامزد رياست جمهوريپيشنهاد جان کر

 ايران را در قلب موضوعات ي هسته اي مساله مربوط به فعاليت هاشرق، که به نوشته يهسته ا
 امروز تهران ي در روزنامه هايمطرح در انتخابات آينده آمريکا قرارداده، موضوع مقاالت و اظهار نظرهاي

  . است
 خواسته است ينعکس کرده که از مقامات رسم نظر هرميداس باوند، استاد دانشگاه را مآفتاب يزد

 دهند که ي در آمريکا بسيار وعده ها مي انتخاباتي را نخورند چرا که نامزدهايفريب طرح معامله کر
  .  کننديبعدا به آنها عمل نم

 از جناح محافظه کار خواسته است واکنش نسبت به پيشنهاد مذاکره ي با انتشار مقاله ارسالت
 ي گروه هايريکا را به بعد از انتخابات واگذار کنند، اما در عين حال به جهت طبقه بند آميدموکرات ها

  . اهميت نگذرندي آمريکا، از آن بيداخل
 القاعده و ي از اعضاي دهد در حال حاضر تعداد زيادي از قول وزير اطالعات که نشان ميخبر

   از فعاالن ي عده ا  روز گذشتهيه سياس برند، روزي ايران به سر ميانصاراالسالم در بازداشتگاه ها
 ي تندروهاي و تهديد هنرمندان توسط گروه ها  مطبوعات ي تعطيل  در اعتراض به ي و مطبوعات يسياس
 صبح امروز ي کنسرت در آن شهر از جمله ديگر اخبار روزنامه هاي از برگزاري جلوگيري براياصفهان

  .تهران است
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