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

  

  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 
  

  اعدام پدر در برابر فرزندان خردسالش آه اشك مي ريختند
  2004 سپتامبر 3 – 1383 شهريور 13جمعه :همبستگي ملي

آودك خردسال وي را به تماشاي اين 4هنگام به دارآويختن مردي در اراك : روزنامه خراسان نوشت
  . صحنه آورده بودند
دختر پانزده ساله اين . ه دار گريه آنان التماس مي آردند آه پدرشان را حلق آويز نكنندآنها در پاي چوب

  اما نتوانست...مرد فرياد آنان تالش مي آرد رضات پدرش را پاي چوبه دار بگيرد
  .. مالحظه مي آنيد“ عكس روز”عكسي از صحنه به دار آويختن اين مرد در 

ان اميرآبير اراك مملو از جمعيت است و حکم اعدام محمد ـ ن اطراف ميد« :شهريور12روزنامه خراسان 
در اين ميان ديدن چهار فرزندي که هر روز انتظار آزادي پدرشان را دارند . آيد در اين مکان به اجرا در مي

ساله فريادکنان آمده است تا رضايت 15رويم مهديه  کمي جلوتر مي. در بين تماشاگران قابل درک نيست
  .آورد هاي دو دختر دل هر آدمي را به درد مي ها و گريه  پاي چوبه دار بگيرد، نالهپدرش را در

يابد در حالي که پرونده  شود و جريان اين پرونده خاتمه مي دار به باال کشيده مي محمد با طناب چوبه
  .» ساله با خواهران و برادرش همچنان باز است15مهديه 

  
   اي و منطقهبين الملليمهم رويدادهاي 

  
  تبرئه پنج متهم پرونده انفجار يکی از مراکز يهوديان در آرژانتين

  2004 سپتامبر 3 – 1383 شهريور 13جمعه    -بي بي سي 
دادگاه فدرال آرژانتين پنج تن از متهمان به شرکت در بمبگذاری در يکی از مؤسسات يهوديان اين کشور 

  .ی گذاشت تبرئه کردرا که ده سال پيش رخ داد و هشتادوپنج کشته بر جا
  .اين دادگاه همچنين حکم به بررسی دوباره پرونده اين بمبگذاری داد

از جمله افرادی که دادگاه فدرال آنها را تبرئه کرده، خوان خوزه ريبلی است که در زمان بمبگذاری رئيس 
يک فروشنده پليس بوئنوس آيرس بوده و دادگاه او را متهم کرده بود که از طريق سه مأمور پليس و 

خودروهای مسروقه و دست دوم، به صورت آگاهانه خودروی وانت مسروقه ای را برای بمبگذاران تهيه 
  .کرده بوده اند

  .دادستان برای اين پنج نفر خواستار مجازات حبس ابد شده بود
ه مواجه شده پانزده مأمور سابق پليس و دو شهروند ديگر نيز با اتهامات کوچکتری در ارتباط با اين پروند

  .بودند که با رأی دادگاه فدرال آنان نيز تبرئه شدند
دادستانی آرژانتين اعالم کرده که خواهان تجديدنظر در رأی دادگاه فدرال خواهد شد و خانواده های 
  .قربانيان حادثه بمبگذاری نيز با اعتراض به حکم اين دادگاه، فراخوانی برای تظاهرات خيابانی داده اند

ين دارای بزرگترين اقليت يهودی در آمريکای التين است و رأی دادگاه فدرال آرژانتين با انتقاد برخی آرژانت
  .از سران يهوديان آرژانتين مواجه شده است

 بر اثر 1994که در هيجدهم ژوئيه ) آميا(انفجار ساختمان هفت طبقه انجمن همياری اسرائيل و آرژانتين 
ر مقابل اين ساختمان قرار داده شده بود رخ داد بزرگترين کشتار بمگذاری در خودروی وانتی که د

يهوديان پس از جنگ جهانی دوم به صورت يکجا به شمار می رود و دو سال پيش از وقوع آن نيز 
  .بمبگذاری در سفارت اسرائيل در اين کشور بيست وهشت کشته برجای گذاشته بود

 لبنان را عامالن اجرای بمبگذاری دانسته و شماری از آرژانتين و اسرائيل اعضای گروه شيعی حزب اهللا
مقامهای ايرانی را به آمريت و طراحی اين بمبگذاری متهم کردند اما تنها کسی که تاکنون از ميان 
متهمان به آمريت يا اجرای حمله به محاکمه کشيده شده، هادی سليمانپور، سفير وقت ايران در 

ازداشت شد اما دادگاهی که استرداد او به آرژانتين را مورد بررسی قرار آرژانتين است که در انگلستان ب
داد مدارک آرژانتين را در مورد اتهام وی قانع کننده تشخيص نداد و حکم به آزادی آقای سليمانپور صادر 

  .کرد
وئنوس دادگاه فدرال آرژانتين اکنون حکم به بررسی دوباره ماجرای بمبگذاری در مرکز فرهنگی يهوديان ب

آيرس، پايتخت آرژانتين داده و تعداد زيادی از افراد، از رئيس وقت دستگاه اطالعاتی آرژانتين گرفته تا 
  .سران يهوديان اين کشور را برای ادای توضيح و شهادت به دادگاه احضار کرده است
 دنبال می کرده دادگاه فدرال همچنين خوان خوزه گالئانو، قاضی ای را که تاکنون پرونده بمبگذاری را

به اميد تأمين منافع پنهان سياستمداران بی اخالق دست به پرونده سازی زده "مورد انتقاد قرار داد که 
  ".است
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قاضی گالئانو سال گذشته از رسيدگی به پرونده عزل شد چراکه معادل چهارصد هزار دالر آمريکا به 
اخته بود تا برای پيشبرد پرونده به ادای کارلوس تللدين فروشنده خودروهای مسروقه و دست دوم پرد

  .شهادت در دادگاه بپردازد
البته پرداخت پول به شهود در آرژانتين اقدامی قانونی است اما آنچه موجب عزل قاضی گالئانو شد اين 

بود که او اين پرداخت را ثبت نکرده بود، در اين ارتباط دو تن از قضات تحقيق نيز از رسيدگی به اين 
  .ه کنار گذاشته شدندپروند

بخش عمده ای از اطالعات مندرج در پرونده ای که قاضی گالئانو عليه ايران تشکيل داده بود بر اساس 
  .اظهارات فردی بود که خود را از مأموران سابق اطالعاتی ايران معرفی کرده بود

ازه بـه طـول نينجاميـده       گفته می شود که در تاريخ آرژانتين رسيدگی به هيچ پرونده قـضايی بـه ايـن انـد                  
است، آن هم در حالی که تاکنون بيش از يکهزار و دويست نفر برای ادای شهادت در مورد اين پرونده به                     

  .دادگاه احضار شده اند
  

  المللي پول در آرژانتين به خشونت آشيده شد تظاهرات عليه صندوق بين
  2004 سپتامبر 3 – 1383 شهريور 13جمعه 

هرات عليه سياستهاي صندوق بين المللي پول در آرژانتين به دليل دخالت پليس تظا: خبرگزاري فارس
  .به خشونت آشيده شد

رئيس صندوق بين » رودريگو راتو«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بي بي سي، همزمان با سفر 
ن تن از مردم المللي پول به آرژانتين و در اعتراض به مذاآرات وي با رئيس جمهوري اين آشور، هزارا

  . آرژانتين دست به تظاهرات زدند
 نيروي پليس نيز مجروح 4 نفز به اتهام پرتاب سنگ و اشياء ديگر دستگير شدند و 12در اين تظاهرات 

  . شدند
بسياري از مردم آرژانتين صندوق بين المللي پول را مسئول ورشكستگي : اين گزارش حاآي است

  .  مي دانند2002و  2001اقتصاد اين آشور در سالهاي 
بنابراين گزارش، راتو در اين سفر با نستر آرچنر رئيس جمهوري آرژانتين و روبرتو الواگنا وزير اقتصاد اين 
  . آشور ديدار و گفتگو آرد و خواستار اختصاص بيشتر بودجه اين آشور به پرداخت بدهيهاي معوقه شد

  .  اين سياست را بعيد دانستاين در حالي است آه رئيس جمهور آرژانتين اجرا آردن
  هزاران آارگر مكزيكي عليه اصالحات در بيمه اجتماعي تظاهرات آردند  

دار به نشانه اعتراض به اصالحات اخير دولت مكزيك در خصوص بيمه هاي   هزاران آارگر و مزرعه
  .هاي پايتخت ريختند  اجتماعي به خيابان

هاي اصلي    هزار تظاهرات آننده در يكي از خيابان50الملل ايلنا، دست آم   به گزارش سرويس بين
  .مكزيكو سيتي، پايتخت مكزيك راه پيمايي آردند

تظاهرآنندگان اين راه پيمايي را به نشانه اعتراض به اصالحات اخير در خصوص بيمه اجتماعي به راه 
  .انداختند

ت مي باشد و دومين اقدام به گزارش آسوشتيدپرس، تظاهرات اولين واآنش معترضين به اين اصالحا
  .ها، اداره مخابرات، اداره برق رساني اعالم شده است  ها، بيمارستان  معترضين، اعتصاب در آلينيك

   اصالحات مرتبط با بيمه هاي اجتماعي، از سوي آنگره مكزيك در اوايل ماه آگوست به تصويب رسيده
  .است

هاي زيادي  ي هاليوود، مزاحمت ثروت بيش از اندازهسازي سوگند خوردند در مخالفت با  مخالفان جهاني
  .ي فيلم ونيز ايجاد آنند براي جشنواره

اين در حالي است آه شب  ي گلف نيوز، الملل ايسنا، به نقل از روزنامه به گزارش سرويس بين
هاي   جشنواره عليه فيلمArt Decoسازي در سينماي اصلي   مخالف جهاني ي گذشته، دهها چهارشنبه

  .ي بليط سينماها دست به تظاهرات زدند ي آمريكا و قيمت بيش از اندازه رهزينهپ
ورود به اين : ، يكي از سازمان دهندگان تظاهرات ضد جهاني سازي در اين باره گفت”لوآا آاساريني“

 مراسم بايد براي همه امكان پذير باشد، اين مراسم نبايد تنها به يك قشر ثروتمند و بازيگران پرقدرت
  .اختصاص داشته باشد

  .ي شير طاليي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت  فيلم براي جايزه21در اين جشنواره 
نيكوس پانايوتوپ “به آارگرداني ” delivery“با فيلم ) پنجشنبه(بخش مسابقه اين جشنواره روز گذشته 

  .وي آغاز شد، آارگردان فرانس”فرانسوا اوزون“از  ” 2×5“، از يونان و فيلم ”ولوس
هاي فقير نشين آتن است،  ي يك پسر مامور تحويل پيتزا در محله آه درباره” delivery“منتقدان از فيلم 

  .با استقبال گرمي روبرو شد” 5×2“استقبال زيادي نكردند،اما فيلم
تان جانا“به آارگرداني ” تولد“توان به فيلم  ي اين جشنواره مي هاي برتر بخش مسابقه در ميان فيلم

  .از هند اشاره آرد” ميرا نير“به آارگرداني ” Vanity Fair“و فيلم ” نيكول آيدمن“و هنرپيشگي ” گليزر
” سرزمين پر برآت“هايي آه در اين جشنواره توجه زيادي را به خود جلب خواهد آرد،فيلم  از ديگر فيلم

  .پردازد  مي2001 سپتامبر 11ي  است؛ اين فيلم به حوادث بعد از حادثه” ويم وندرز“به آارگرداني 
ي زن اين جشنواره شد، امسال  ي بهترين هنرپيشه ي جايزه اسكارلت يوهانسون آه سال پيش برنده

  .جزو گروه هيات داوري وارد اين جشنواره شده است
  تعداد تظاهرکنندگان دستگير شده در : رسانه هاى گروهى آمريکا گزارش دادند 
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  ى حزب جمهوريخواه در نيويورک در تاريخ اين جريان گردهمايى ملى انتخابات
  . کشور بىسابقه است و يک رکورد را تشکيل مىدهد

  درجريان تظاهرات چهار روزه معترضين به سياستهاى داخلى و خارجى بوش نزديک 
   نفر دستگير شدند که اين رقم در تاريخ تظاهرات آمريکا سابقه نداشته ٢٠٠٠به 

  . است 
  ه هاى نيويورک در شماره روز جمعه خود به نقل از قاضى از سوى ديگر روزنام

  يک قاضىدادگسترى نيويورک گزارش دادند که مقامهاى شهر نيويورک " جان کاتالدو"
  در زندان به سر" غيرقانونى" تظاهرکننده زندانى را که به طور ۵٠٠بايد حدود

  دها هزار دالراين قاضى مقامهاى شهردارى را به پرداخت ص. مىبرند را آزاد کند
  . جريمه در صورت عدم اجراى راى وى تهديد کرده است 

   ساعت بازداشت شده اند٣۶راى قاضى جان کاتالدو زندانيانى را که حداقل براى
  . در بر مىگيرد

  پنجشنبه شب و درآخرين ساعات برگزارى گردهمايى انتخاباتى حزب جمهوريخواه 
  رييس " جورج بوش "يورک که با سخنان نيو" مديسون اسکوئر گاردن "در ورزشگاه 

  جمهورىاين کشور پايان گرفت ، گروهىاز مخالفان بوش با راهپيمايى در نزديکى
  . اين ورزشگاه خواستار پايان گرفتن رياست جمهورى بوش شدند

  اقتصادى کامال به شهرى-شهر نيويورک طى چند روز گذشته از يک شهر جهانگردى
  ه داده بود و هزاران مامور پليس مسلسل به دست و  پليسى تغيير چهر-امنيتى 

  . گروه نامشخصى از ماموران مخفى تردد عابران را زير نظر داشتند
  الزم به ياد آورى است که روز يکشنبه صدها هزار نفر از مردم سراسر آمريکا

  به رهبرى اتحاد براى صلح و عدالت که نماينده بيش از يکصد گروه مختلف در 
   در خيابانهاى نيويورک با در دست داشتن هزاران پالکارد که در آن آمريکاست

  سياستهاى مختلف نظامى، اقتصادى و اجتماعى بوش محکوم شده بود ، اقدام به 
  .راهپيمايى کردند

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  راي امنيت اصرار دارد آمريكا همچنان به ارجاع برنامه هسته اي ايران به شو

  2004 سپتامبر 3 – 1383 شهريور 13جمعه 
هيات هاي ديپلماتيك امريكا به رغم انتشار گزارش مثبت آژانس بين المللي انرژي  :خبرگزاري فارس

اتمي درباره برنامه هسته اي ايران ،همچنان براي متقاعد ساختن شوراي حكام به ارجاع پرونده ايران 
  . ازمان ملل تالش مي آنندبه شوراي امنيت س

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن ، وزارت امورخارجه امريكا روز پنج شنبه اعالم آرد ديپلمات 
 عضو شوراي 34هاي امريكايي از جمله آالين پاول ، وزيرامورخارجه امريكا به رايزني هاي فعال خود با 

ازمان در وين و پايتخت آشورها براي جلب حمايت حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مقر اين س
سپتامبر در جهت ارجاع پرونده برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل 13آنها در نشست 
  . ادامه مي دهند

به اعتقاد ما شوراي حكام آژانس بين المللي  :، سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا گفت "ريچارد بوچر"
د عدم پيروي ايران را از درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت انرژي اتمي باي

  . سازمان ملل گزارش آند
 با توجه به عملكرد سال گذشته ايران در باره تمايل اين آشور به ناديده گرفتن  :بوچر به خبرنگاران گفت 

ته اين آشور و همكاري آامل با فشارهاي جاري بين المللي براي پايان دادن به فعاليت هاي هس
هم اآنون هم بستر قانوني و هم ضرورت امنيتي براي ارجاع برنامه هسته اي ايران  آژانس بين المللي ،

  . به شوراي امنيت فراهم شده است 
آالين پاول ، وزيرامورخارجه امريكا نيز صبح امروز گفت اآنون زمان آن رسيده است تا آژانس بين المللي 

  . اتمي برنامه هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهدانرژي 
پاول با تكرار اتهامات امريكا درباره تالش ايران براي دستيابي به تسليحات هسته اي تاآيد آرد آه امريكا 

همچنان به فشارهاي ديپلماتيك خود به آشورهاي عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
  . ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ادامه مي دهدجهت 

به گفته مقامات ايران اتهامات امريكا عليه ايران در حالي ايراد مي شود آه در گزارش اخير آژانس بين 
المللي انرژي اتمي به صراحت تصريح شده تاآنون هيچ مدرآي دال بر تاييد اتهامات امريكا عليه ايران 

  .  است آشف نشده
ديپلمات ها در وين نيز با اشاره به اين بند گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي آه گفته ايران را در 
باره وارداتي بودن آلودگي هاي اورانيوم غني شده تاييد مي آند ، پيش بيني آردند آه رايزني هاي 

  . نخواهد بودديپلماتيك امريكا براي جلب حمايت شوراي حكام در نشست آتي آارآمد 
  

  آنند انگليس، فرانسه و آلمان امروز در هلند درباره ايران مذاآره مي
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اي  رويتر از ديدار امروز سه آشور اروپايي انگليس، فرانسه آلمان درباره برنامه هسته: خبرگزاري فارس
  . ايران خبر داد

رانسه و آلمان در بحبوحه فشار فزاينده آمريكا براي دست زدن به انگليس، ف«: اين خبرگزاري نوشت
اي ايران، امروز براي بازنگري طرح خود بمنظور متقاعد آردن ايران  اقدامي جدي درباره برنامه هسته
  » .آنند اي خود، با يكديگر ديدار مي براي محدود آردن برنامه هسته

پا اعالم آردند وزراي خارجه اين سه آشور قدرتمند اروپايي بر اساس اين گزارش، ديپلماتهاي اتحاديه ارو
هاي  المللي انرژي اتمي و تالش هاي پيشرفت با ايران در سايه گزارش آژانس بين براي بحث درباره راه

  . تازه آمريكا در قبال ايران، در هلند ديدار خواهند آرد
وز گذشته با جك استراو، ميشل بارنيه و اين در حالي است آه آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا ر

يوشكا فيشر، وزراي امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان تلفني تماس گرفت تا خواستار اتفاق نظر آنها 
  . ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شود ا براي ارجاع پرونده هسته

حكام در ماه جاري، آژانس وزير امور خارجه آمريكا گفت، آشورش هنگام برگزاري اجالس شوراي 
اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به منظور   المللي انرژي اتمي را براي ارجاع برنامه هسته بين

  . دهد اعمال تحريمهاي احتمالي تحت فشار قرار مي
 بر اساس اين گزارش، ديپلماتها گفتند پاول با اين اظهارات خود اين پيام را به اين سه آشور اروپايي

" امتياز"فرستاد آه ابتكار اتحاديه اروپا شكست خورده است و اآنون زمان آن فرارسيده است آه دادن 
هاي  به ايران متوقف شود و به سوي تهديد اعمال تحريم عليه ايران، حرآت صورت گيرد تا ايران تالش

  . سازي اورانيوم را متوقف آند خود براي غني
وپا از جمله اين سه آشور اروپايي ويند بسياري از اعضاي اتحاديه ارگ به گزارش رويتر، ديپلماتها مي

اي ايران به شوراي امنيت وجود  معتقدند در حال حاضر داليل و مدارك آافي براي ارجاع پرونده هسته
خواهند درگير مكانيزمي شوند آه به طور خودآار اقدام سازمان ملل را در پي  ندارد و اين آشورها نمي

  . داشته باشد
هاي خود را با تهران به نشست غير رسمي   اواخر امروز نتايج تماسوزراي خارجه سه آشور اروپايي

  .  آشور عضو اتحاديه اروپا در والكنربرگ هلند، گزارش خواهند داد25وزراي خارجه 
  

  شود جلسه بررسي گزارش آژانس درباره ايران دوشنبه برگزار مي
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المللي انرژي  گاه از برگزاري جلسه مقدماتي بررسي گزارش آژانس بينيك منبع آ: خبرگزاري فارس
  .اتمي درباره ايران در شوراي حكام آژانس خبر داد

دوشنبه اين هفته با حضور نمايندگان آشورهاي عضو شوراي :  وي به خبرنگار خبرگزاري فارس گفت
  . واهد گرفتگزارش مربوط به ايران مورد بررسي مقدماتي قرار خ حكام در وين، 

با توجه به محتواي گزارش آژانس درباره ايران و پذيرش نظرات آشورمان در اين : اين منبع آگاه افزود
رسد در جلسه روز دوشنبه تغيير خاصي در متن تهيه شده توسط بازرسان آژانس  گزارش، به نظر نمي

  . ايجاد شده و يا مسئله جديدي مورد طرح قرار گيرد
متن اوليه گزارش آژانس درباره : يرات در چند بخش اين گزارش خبر داده و بيان داشتوي همچنين از تغي

 درصدي اورانيوم در ايران واقعي تر تنظيم گرديده و در آن بر عدم وجود 56 و 36هاي  منشاء آلودگي
مال اي ايران تصريح شده بود، اما اين متن با اع هيچگونه منشاء آلودگي داخلي در تمامي مراآز هسته

  . نفوذ يكي از مشاوران انگليسي محمد البرادعي تغيير آرده و به وضع فعلي درآمد
داخلي آلودگي اورانيوم در برخي از مراآز  در متن منتشره فعلي گزارش آژانس بر عدم وجود منشاء 

  . اي ايران تاآيد شده است هسته
اظهارات ايران مبني بر : عالم آردالمللي انرژي اتمي روز چهارشنبه گذشته در گزارشي ا آژانس بين

اي اين آشور ناشي از آلودگي تجهيزات اتمي وارداتي  اينكه آلودگي اورانيوم در برخي مراآز هسته
  . است" پذيرفتني "استو نه فرآيند ساخت بمب اتمي، 

اي  هشده در دو مرآز هست توان پذيرفت آه آلودگي اورانيوم بسيار غني مي: در گزارش آژانس آمده است
  . سازي اورانيوم در اين دو مرآز نيست در ايران ناشي از فرآيند غني

  
  وزيران خارجه اتحاديه اروپا در خصوص همكاري ايران با آژانس اظهار نااميدي آردند
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ر همكاري آامل با وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در خصوص آنچه شكست ايران د: خبرگزاري فارس

  .المللي انرژي اتمي خواندند، اظهار نااميدي آردند آژانس بين
به گزارش خبرگزاري رويتر از هلند، جك استراو وزير امور خارجه انگليس در بدو ورود به هلند براي 

ما از اين آه دولت ايران نتوانست به طور آامل به وظايف خود «: شرآت در نشست اتحاديه اروپا گفت
  » .عمل آند، نااميد و ناراحت هستيم

وي افزود اواخر وقت امروز با همتايان فرانسوي و آلماني خود ديدار و درباره ديپلماسي متزلزل سه 
سازي اورانيوم بحث و تبادل نظر خواهد  آشور اروپايي مبني بر متقاعد ساختن ايران براي توقف غني

  . آرد
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مسئوليت اين امر «: ز رويكرد سه آشور اروپايي در قبال ايران گفتاستراو در پاسخ به انتقادات آمريكا ا
  » .بر عهده همه طرفين درگير است

آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته با جك استراو، ميشل بارنيه و يوشكا فيشر، وزراي امور 
ا براي ارجاع پرونده خارجه انگليس، فرانسه و آلمان تلفني تماس گرفت تا خواستار اتفاق نظر آنه

  . ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شود ا هسته
بر اساس اين گزارش، ديپلماتها گفتند پاول با اين اظهارات خود اين پيام را به اين سه آشور اروپايي 

ن به ايرا" امتياز"فرستاد آه ابتكار اتحاديه اروپا شكست خورده و اآنون زمان آن فرارسيده است آه دادن 
هاي خود براي  متوقف شود و به سوي تهديد اعمال تحريم عليه ايران، حرآت صورت گيرد تا ايران تالش

  . سازي اورانيوم را متوقف آند غني
آاري ايران در خصوص  المللي انرژي اتمي حاآي از پنهان آخرين گزارش آژانس بين«:استراو مدعي شد

  » .اي خويش است ماهيت برنامه هاي هسته
: اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، نيز گفت رد بات وزير امور خارجه هلند آه آشورش رياست دورهبرنا

  » .هاي عميقي درباره برنامه هاي اتمي ايران دارد بديهي است آه اتحاديه اروپا نگراني«
ه آيا ايران از اي آه اآنون وزيران اتحاديه اروپا بايستي مد نظر قرار دهند اين است آ مسئله«:بات افزود

  » .تعهدات خود در قبال پيمان منع توليد و تكثير تسليحات اتمي تخطي آرده است يا خير
هاي حاضر در اتحاديـه اروپـا در بروآـسل، اآثـر آـشورهاي عـضو                  اين در حالي است آه به گفته ديپلمات       

وجود نـدارد و نيـازي   اي ايران به شوراي امنيت  آنند آه شواهد آافي براي ارجاع پرونده هسته      حس مي 
  .بينند به تحريم ايران نمي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور١٣: هفته نامه های ايران

  2004 سپتامبر 3 – 1383 شهريور 13جمعه  -بي بي سي 
دهای هفته نامه های چاپ تهران نه ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری به گمانه زنی در باره نامز

رياست جمهوری پرداخته و پرونده هسته ای ايران، استيضاح وزرا، وقايع عراق و بازی تيم ملی ايران با 
  . اردن را در عناوين اصلی خود منعکس کرده اند

نشريات وابسته به محافظه کاران در ياداشت ها و مطالب مختلف به طرح نام اکبر هاشمی رفسنجانی 
م پرداخته و احتمال نامزدی وی در انتخابات رياست جمهوری را پيش رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظا

  .کشيده اند
 ارگان انصار حزب اهللا، گفته های آقای هاشمی در باره احتمال حضور وی در انتخابات رياست يالثارات

جمهوری را چاپ کرده که گفته اگر به وجودش در نظام نياز باشد لحظه ای درنگ نخواهد کرد اما آرزو 
  .ارد که نيازی به نامزديش نباشدد

 ارگان جامعه اسالمی مهندسين تخريب شخصيت در انتخابات را همه گير توصيف کرده و انتخابات جام
دوره ششم مجلس را مثال آورده که آقای رفسنجانی در رديف سی ام قرار گرفته بود، اما جو تبليغاتی 

  . کناره گيری از مجلس کرددر باره چگونگی راهيابی به مجلس، او را ناچار به
 می افزايد، وقتی پديده تخريب شخصيت در فضای سياسی غالب می شود افراد به ضرورت جام

احتياط از حضور در انتخابات اجتناب می کنند و به همين دليل عرصه انتخابات از حضور افراد نخبه، متعهد 
  .و متخصص عاری می شود

 مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت و گو کرده و به نقل از  با اکبر هاشمی رفسنجانی دبيرهمشهری
واقعا هر چه می بينم زيبايی می بينم خيلی پيشرفت کرديم بچه های و نوجوانان ما نمی : "وی نوشته

  . "دانند که در دوران حکومت شاه چه وضعيتی داشتيم چه شرايطی بود و االن کجا رسيديم
د به خاطر اينکه بعضی ها قدر شناس دستاوردهای آقای هاشمی گفته که احساس دلتنگی می کن

  .انقالب نيستند و ممکن است خداوند به خاطر کيفر کفران نعمت بزرگ، نمعتش را از ما کم کند
 ارگان حزب موتلفه اسالمی، معرفی آقای موسوی و هاشمی رفسنجانی را از سوی برخی گروه شما

) آقای موسوی(مدعيان اصالح طلبی برای نامزدی : "های دوم خردادی نشانه دوستگی يافته و نوشته
  ."که به تمنای آنان قرار است در انتخابات رياست جمهوری شرکت کند آرای فرضی جمع می کنند

آنان او را مقبول همه مردم می دانند و در پهنای خيال خود انبوه مردمی را تصور می کنند : " افزودهشما
می کشند اما دريغ که باالخره بعد از اين همه خيالبافی ها و که سرودست زنان برای ورود او هورا 

  . "تمناها مشخص نيست که نامزد آنان پرده حجاب را برخواهد افکند يا نه
 در سرمقاله اين شماره، ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت را منتفی دانسته و يالثارات

" مزد شيرين ايستادگی"نشينی وادار شده و اين نوشته به علت فعاليت مجلس هفتم غرب به عقب 
  .است

مجلس هفتم در برخورد با مساله انرژی هسته ای موضعی عزت مدارانه و شجاعانه : " نوشتهيالثارات
گرفت و نشان داد که به هيچ وجه در خصوص سياست های هسته ای کوتاه نخواهد آمد و حتی اجازه 

  . "ماسی را نخواهد دادکوچکترين نرمش به دولت و دستگاه ديپل
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 سخنان چند نماينده مجلس را نقل کرده که گفته اند محدويت در فعاليت های هسته ای را يالثارات
نمی پذيريم و اگر اروپا و امريکا مانع بهره گيری از فناوری هسته ای از سوی ايران شوند ديگر متعهد ان 

  .پی تی نخواهيم بود
: ه گذشته محمد خاتمی رئيس جمهوری را بررسی کرده و نوشته جمعه مصاحبه مطبوعاتی شنبايران

 آژانس بين المللی انرژی هسته ای می گذراند و در  خاتمی در حيطه بين المللی روزهای سختی را با
وزرای خاتمی يکی پس از ديگری . داخل نيز خود را آماده می کند تا دور ديگری از مقاومت را تجربه کند

استيضاح وزير راه اعالم وصول شده است و احتمال استيضاح وزير .  می گيرنددر صف استيضاح قرار
  .کشور قوت گرفته است

همه می :  در ياداشت هفتگی اش از سکوت در مقابل وقايع عراق انتقاد کرده و نوشتهپرتو سخن
دوران بی دانند و می دانيم که اگر امريکا بتواند به هر طريقی در عراق به امنيت و ثبات دست يابد 

اگر تا ديروز لبنان و فلسطين اولين سنگر مقاومت نظام اسالمی به شمار . ثباتی ما آغاز خواهد شد
می آمدند، با ماندگار شدن امريکا در عراق اين سنگر دفاعی به مرزهای طوالنی ما متصل خواهد شد و 

  .آن گاه بايد هر روز منتظر حادثه و رخدادی تازه باشيم
، آيا نبايد از اين وضعيت پيچيده عراق استفاده و پيش دستی کرد و در پاسخ به سخنپرتو به نوشته 

استمداد ملت مظلوم عراق، شکستن حرمت حرم معصومين و تجاوز به ناموس شيعه، سالح های مان 
  را به سوی امريکايی ها نشانه رويم؟

 شعار ضرورت خروج از ست که در آنصداعنوان اصلی اين شماره " بحران يا آرامش: مجلس هفتم"
پيمان منع گسترش سالح های هسته ای و برخی جريان های مشکوک در عراق را نشانه ای يافته که 

  .غرب و اصالح طلبان داخلی را از قدرت گيری تندرو ها در ايران نگران ساخته است
تدارگرايان اميدوارند با اق:  بيانيه اخير سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را مثال آورده که در آن آمدهصدا

تشديد بحران در عرصه سياست خارجی بتوانند افکار عمومی را از اصلی ترين مسائل داخلی منحرف 
ساخته و با خلق تابوی دشمن و خطر بالفعل خارجی، فضای داخلی را نظامی، دموکراسی خواهی را 

  .ی خود فراهم کنندبال موضوع، فضای سياسی را مسدود و زمينه را برای حاکميت استبداد
 ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعی را نشانه فاصله گرفتن دولت خاتمی از جامعه مدنی و نسيم البرز

عناصر دولت رفاه بيش از آنکه در انديشه رفاه عمومی برای مردم : "توسعه سياسی ديده و نوشته
  . "باشد، رفاه عمومی را تضمين کننده منافع پايدار خود می دانند

به نوشته اين هفته نامه، تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعی نه برای افزايش رسيدگی به مطالبات 
مردم بلکه برای کاهش اعتراض های مردم عليه دولت دوم خردادی در دستور کار جناح حاکم قرار گرفته 

  .است تا از ريزش آرای خود جلوگيری کنند
امزدی در انتخابات رياست جمهوری را در اين جهت ارزيابی  طرح نام آقای موسوی برای ننسيم البرز

کرده و نوشته، در دوران نخست وزيری او با وجود جنگ با عراق، حداقلی از مطالبات عمومی مردم 
  . تامين می شد

 شهريور ١٨ در عنوان اصلی خود بازی تيم ملی فوتبال ايران در مقابل اردن را که روز همشهری جمعه
 ٢٠٠۶لقب داده که تيم ايران برای راهيابی به جام جهانی " هدف سخت"ار می شود را در امان برگز

آلمان راهی جز پيروزی در اين بازی ندارد و اگر اين بازی با نتيجه مساوی يا شکست تمام شود تيم 
  .ملی فوتبال از حضوری محروم می شود که غيبت در آن يعنی عقب ماندگی از فوتبال جهان

خوانده " فاجعه ای بزرگ برای فوتبال ايران" نتيجه مساوی يا شکست در مقابل اردن را ايران جمعه،
که بر ناکامی های فوتبال ما خواهد افزود اما پيروزی درآن می تواند ما را به حضور درمرحله بعدی 

 .اميدوار تر کند
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
شناسيد،رسمًا اعالم آنيد و هزينه از بين بردن تنها تشكل   ت را به رسميت نمياگر دفترتحكيم وحد

  ها را بپردازيد    مانده در دانشگاه  آزاديخواه باقي
  2004 سپتامبر 3 – 1383 شهريور 13جمعه 

  .  اي صادر آرد   دفتر تحكيم وحدت درباره لغو اردوي ساالنه اين تشكل دانشجويي ، بيانيه
هاي سراسر آشور   هاي اسالمي دانشجويان دانشگاه  اتحاديه انجمن" ايلنا"رنگار سياسي به گزارش خب

پس از عدم صدور مجوز جهت برگزاري اردوي ساالنه اين اتحاديه در شهر شيراز ، ) دفتر تحكيم وحدت(
  .د ، نسبت به روند برگزار نشدن اردوي خود اعتراض آر" پاياني بي آغاز"اي با عنوان   طي بيانيه

دوازدهمين اردوي ساالنه دفتر تحكيم وحدت را در شرايطي به : در قسمتي از اين بيانيه آمده است 
ترين بخش دولت   وزرات علوم و دانشگاه متبوعش ، به عنوان فرهنگي. پايان برديم آه آغازي نداشت

ند آه از برگزاري ا  هاي فرهنگي ، عرصه را بر دانشجويان آن چنان تنگ آرده  اصالحات ، با سرهنگي
شكنند و آذب   عهد مي. نه اخالق پاس مي دارند و نه قانون . آنند  شان محروم مي  برنامه اردوي ساالنه

ها قبل به دنبال برگزاري آن بوديم و از   شوند آه از ماه  اي مي  دليل ، مانع از انجام برنامه  گويند و بي  مي
اي خطاب به رياست دولت   و اين همه را در نامه. دريافت آرديمها قبل مجوز رسمي برگزاري آن را   هفته

اصالحات نوشتيم تا از وزارت علوم و مديريت دانشگاه شيراز آه مجموعه تحت امر اوست، پايبندي به 
اي آه مجوزش از هفته ها قبل دريافت شده ، درست در روز آغاز آن لغو   تعهداتشان را بخواهد و برنامه
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آنند ،   ديني از ميدان به در مي   دانشجويان را به چوب سكوالريسم و القيدي و بيآساني آه. نشود
هاي قرآني و سيره نبوي در پاسداشت پيمان و وفاي به عهد هستند   توجه به توصيه  اآنون خودگويي بي

آه نه هاي اخالقي در جامعه ما تا چه حد فراگير است   و اين خود مهر تاييدي است به آنكه سقوط ارزش
  .از دين چيزي باقي مانده است و نه از دنيا 

جمهوري ، تصريح شده   نگاري اين تشكل دانشجويي به رئيس  در ادامه اين بيانيه ضمن اشاره به نامه
اي از آارمان نخواهد گشود ، اما خواستيم بيازماييم   اگرچه مطمئن بوديم آه نامه به خاتمي گره: است 

سير اصالحات داخل حاآميت به پايان راه رسيده است و آساني آه زماني و اثبات آنيم آه ديگر م
آشيدند امروز آنچنان هضم سيستم شده و حافظ وضع موجوداند آه گوي   پرچم اصالحات را بر دوش مي

خواستيم آه به مدعيان اصالحات حكومتي و مقدمه چينان حضور . اند  آاران ربوده  سبقت از محافظه
هاي   هم با چهره  ت جمهوري اثبات آنيم آه با گرفتن آرسي رياست جمهوري آندرانتخابات رياس

  . ها را نويد داد  برند ، نمي توان حقوق شهروندي و آزادي احزاب و گروه  درخشاني آه نام مي
اگرچه اردوي ساالنه دفتر تحكيم وحدت برگزار نشد ، اما نتايج مثبت و عيني براي : فزايد  ا اين بيانيه مي

رييس دانشگاهي آه منصوب . طلبان را به نمايش گذاشت  دانشجويان در برداشت و چهره واقعي اصالح
وزير علوم دولت اصالحات است، براي پايان بخشيدن به تحصن دانشجويان از نيروي انتظامي آمك 

راي عدم خواهد و وزارت اطالعات دولت خاتمي ، فشاري بيش از نهادهاي ديگر انتظامي و امنيتي ب  مي
آند و اين پايان تأسف بار دولتي است آه نويد آزادي و جامعه مدني   برگزاري اردوي دفتر تحكيم وارد مي

  .به مردمش مي داد
دفتر تحكيم وحدت به عنوان تنها تشكل سراسري : در ادامه بيانيه دفتر تحكيم وحدت تاآيد شده است 

تابند و اردوي    ، دموآراسي و حقوق بشر است را بر نميها آه طرفدار آزادي ، رفاه و توسعه  در دانشگاه
مانع از گفتگوي آزاد دانشجويان و اساتيدشان در . آنند  ساالنه با موضوعاتي فكري و فرهنگي را لغو مي

  .دانشگاه آه محل توليد فكر، علم اندوزي و انديشه ورزي آزاد است، مي شوند 
اآنون آه حتي امكان برگزاري اردويي براي دفتر تحكيم  : در انتهاي اين بيانيه خاطر نشان شده است

خواهيم آه شجاعانه و صادقانه داليل لغو   وحدت فراهم نيست ، از واليان و مسووالن حاآم مي
سناسند ، رسما اعالم آنند و   هايمان را بيان آنند و اگر دفتر تحكيم وحدت را به رسميت نمي  برنامه

شكل آزاديخواه و تحول طلب باقي مانده در دانشگاه را بپردازند تا دانشجويان در هزينه از بين بردن تنها ت
  .انتخاب مسير گمراه نشوند

دفتر تحكيم وحدت با محكوم آردن رفتار ناشايست و توهين آميز مديريت دانشگاه شيراز و وزارت علوم ، 
ي و آموزشي آشور اعالم تاسف عميق خود را نسبت به وجود چنين افرادي بر مسند نهادهاي فرهنگ

  .رساند   دارد و اردوي بي آغاز خود را به پايان مي  مي
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