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

  
  ض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نق

  
  مدت يكماه است از همسرم اطالعي ندارم  :همسر يك زنداني سياسي

  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه 
يكي از زندانيان سياسي آه به همراه چهار فرد ديگر ازهمفكران خود در "جهانسوز مهر بخش" همسر

يك ماه است آه از همسرم بي اطالعم و حتي به : فتمرداد ماه سالجاري بازداشت شده است، گ
  .صورت تلفني نيز با وي ارتباط ندارم 

 12با مراجعه به ناحيه : ، با اعالم اين خبر، گفت"ايلنا"نسرين لطفي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي 
 آه دادسراي عمومي و انقالب تهران با سرپرست اين دادسرا در مورد پرونده همسرم صحبت آردم

ايشان اعالم آردند چون يك هفته در مرخصي بودم در جريان پرونده نيستم و بايد با بازپرس مربوط 
  .صحبت آنم

  .به گفته وي موارد اتهامي مهر بخش اقدام عليه امنيت آشور عنوان شده است
ر  دادسراي عمومي و انقالب تهران د22 ناحيه 2گفتني است؛ پرونده اين زنداني سياسي در شعبه 

  .حال رسيدگي است
  

   ادامه دارد ي اسالمي جمهورياعتصاب غذا در زندانها: ي و مطبوعاتيآخرين خبرها از زندانيان سياس
  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه 
ر يام. ن همچنان ادامه داردي شهر و اويي رجايان در زندانهاي از زنداني شماريران اعتصاب غذايدر ا

 خود را دوخته ي شهر کرج لبهاييش در زندان رجايه بازداشت همسرش از ده روز پساران در اعتراض ب
ز در يران که دو تن از فرزندانش نيک اير کل جبهه دموکراتي، دبين حال حشمت اهللا طبرزديدر هم. است

 از يرياحمدرضا ش.  گذراندي خود را مين روز اعتصاب غذاي و هفتمي برند، سيبازداشت به سر م
ن يدر هم.  کنديف ميم توصي را وخي طبرزديت آقايو فردا وضعيک در گفتگو با راديبهه دموکرات جياعضا

 مردادماه 27 که روز ياسينادارات زند از فعاالن سي و بيدتهرانيحال به گفته شاهدان بهروز جاو
د ي، همسر اميتيبا هدايفر.  قرار گرفتنديديبازداشت شده بودند در زندان مورد ضرب و شتم شد

امک پورزند و دکتر ناصر ي، سياکبر گنج.  قرار داردي بدي و روحيت جسميز در وضعي نژاد نيعباسقل
  .  برندي به سر مي و روحيم جسميط وخياد در زندان در شراي زيل فشارهايز به دليزرافشان ن

ن يشهر و او يي رجايان در زندانهاي از زنداني شماريران اعتصاب غذايدر ا): و فردايراد(ما تمدن ين
 که در ياسيان سي زنداني از خانواده هاي گروهيريک به دو هفته از دستگينزد. همچنان ادامه دارد

 ي گذرد و به گفته منابع خبري برپا کرده بودند ميمقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع اعتراض
  . م استيان، وخين دسته از زنداني اي و روحيت جسميوضع
 ييش در زندان رجاير ساران در اعتراض به بازداشت همسرش از ده روز پيام): و فردايراد (ين عاصميفر

 داده و خواستار ي اسالمي ساعته به جمهور48 ي اخطاريو.  خود را دوخته استيشهر کرج لبها
بازداشت .  خود را در زندان دوختيل آزاد نشدن همسرش لبهاي همسرش شده بود، اما به دليآزاد

 209 در بازداشتگاه ي مرداد در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، همگ27 روز يعتراضشدگان تجمع ا
ر کل جبهه ي، دبين حال حشمت اهللا طبرزديدر هم.  شدندي مين نگهداريوزارت اطالعات در زندان او

ن روز اعتصاب ي و هفتمي برند، سيز در بازداشت به سر ميران که دو تن از فرزندانش نيک ايدموکرات
 ي آقايت جسميک، وضعي جبهه دموکراتي از اعضايريبه گفته احمدرضا ش.  گذراندي خود را ميغذا

  . م اعالم شده استي وخيطبرزد
ن که يشان ضعف دارند و چند بار مثل ايم هست، ايار وخي حالشان بسي طبرزديآقا: يرياحمدرضا ش

 ي ممکن است که برايگر هر اتفاقي زندان رفتند و االن دي شدند و به بهداريد جسميدچار حمله شد
 يت جسمي قادر به تکلم هستند و کال وضعيف شدند و به سختيچون به شدت نح. ديايش بيشان پيا
  . ار نگران کننده استيشان بسيا

 که روز ياسينا داراب زند از فعاالن سي و بيد تهرانين حال به گفته شاهدان بهروز جاويدر هم: ع . ف 
، يتيبا هدايفر.  قرار گرفتنديديشت شده بودند در زندان مورد ضرب و شتم شد مردادماه بازدا27

د ي امياعتصاب غذا.  قرار داردي بدي و روحيت جسميز در وضعي نژاد نيد عباسقليهمسر ام
، ي، اکرم اقباليوا نظرآهاري، شيدي نژاد در اعتراض به بازداشت همسرش و دکتر فرزاد حميعباسقل

ز همچنان ادامه ي ني و فرهنگ پورمنصوريمي، محمد ابراهيان، خالد حردانيمامد اي، سعيمحمد احمد
 ي عاديده و به بندهايان رسين افراد به پايشتر اي بيي است که ظاهرا مراحل بازجوين در حاليا. دارد

 است که هنوز يت مليه امنين افراد زده شده اقدام علي که به اياتهام. ن منتقل شده انديزندان او
  . د نشده استييا تارسم

ان ي زندانيون حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزاديسي به کميان، با انتشار نامه اي بيشروان آزاديپ
اد در زندان ي زيل فشارهايز به دليامک پورزند و دکتر ناصر زرافشان ني، سياکبر گنج.  شده اندياسيس
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 از يکي به اتهامات يدگير جلسه رسگي دياز سو.  برندي به سر مي و روحيم جسميط وخيدر شرا
. ، امروز صبح برگزار شدي استان مرکزي کانون دانشجوان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمياعضا

درباره انتخابات مجلس » قه نودي قبل از دقيان بازيسوت پا«ان به اتهام نوشتن مقاله يسروش فرهاد
در . ات منصفه جلسه محاکمه برگزار نشديافتن هير نل حضويهفتم امروز در دادگاه حاضر شد که به دل

ان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد استان ي کانون دانشجوين پرونده تا کنون ده نفر از اعضايارتباط با ا
  . م اتهام خواهد شديز تفهين کانون ني اير فرهنگي دبي احضار شده اند و فردا پگاه ساکيمرکز
 يان مرحله دادرسيه روزنامه رسالت که سه ماه از پايريات تحريبق هن عباس کاکاوند، عضو سايهمچن

 حضور در دادگاه ي برايه اي گذرد، تا کنون ابالغيته امداد ميت کمي اش درباره شکايپرونده اتهام
ب متهم شده ي به نشر اکاذينترنتي ايتهاي از سايکي در ي انتشار مطلبي در پيو. افت نکرده استيدر

 کاکاوند يبازرپرس پرونده آقا. قه آزاد شدين اتهام، پس از بازداشت با سپردن وثي ابود که در خصوص
ش و ي دگراندي، حقوقدان، روحانير محمودين جهانگيهمچن. ت صادر کرده استي او قرار مجرميبرا

ش از ده روز است که به ي بيو. ر شديش در اهواز دستگي پيموسس حزب مدافعان خوزستان چند
 شود و از جمله اتهامات او پخش شبنامه ي ميدار اهواز نگهداريت در زندان سپيژه روحانيحکم دادگاه و

ر يجهانگ.  عنوان شده استي و جبهه ملي نهضت آزادير قانوني غي با گروههايو ارتباط و همکار
 جنوب، يه از جمله فجر خوزستان، نداين نشريسندگان چندي و از نوير مجله روابط حزبي، مديمحمود

  .ت بازتاب بوده استيد و سايلتو
  

  برخورد با جوانان تحت پوشش مبارزه فرهنگی شدت می گيرد
  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه :بامداد

در ستاد ضد اصالحات قرار بر , در راستای نظامی کردن فضای کشور پيش از انتخابات رياست جمهوری 
در همين راستا .یت اول در برنامه محافظه کاران قرار گيرداین شده که مبارزه با بدحجابی به عنوان اولو

  .پس از نماز جمعه اين هفته تهران جمع معدودی از نمازگزاران اقدام به راهپيمايی کردند
اعتنايي مسووالن به گسترش  بي« اي با اشاره به آن چه  ي امروز تهران عده پس از نماز جمعه

  .انشگاه تهران تا ميدان انقالب به راهپيمايي پرداختندعنوان آردند، از د» حجابي در آشور بد
  :راهپيمايان در مسير خود به طرح شعارهايي با اين مضامين پرداختند

  ي هر پليدي است ي بدحجابي، خواسته  پديده-
  ي استكبار است  فساد و بدحجابي خواسته-
   مجازات اسالمي ضرورت الهي است-
  ي يك ملت است البه مسووالن فرهنگي، اجراي حجاب مط-
   مسووالن فرهنگي از خواب غفلت بيدار شويد-
   فرهنگ ما فرهنگ فاطمي است-
   امر به معروف ما اصالحات حسيني است-
   فساد و بدحجابي عامل هر تباهي است-
   مسووالن قضايي، مجازات اسالمي-
   اي دولت پاسخگو، بگو آه پاسخت چيست-
  ، خجالت خجالت آو عفت آو غيرت، مسووالن فرهنگي-
   اي دولت پاسخگو اين آخرين اخطار است-

، نمايشگاه )عج(آوي و برزن مملكت امام زمان«ها شعارهايي از قبيل  هم چنين بر روي بعضي از پارچه
انصار "افكنان بدحجابي و فحشا بايد برخورد شود،  با موج بنيان«، »هاي فساد و ابتذال نيست مانكن
ترم، باور آنيد همچنان غيرت و حيا در جسم و جان مومنين اين مملكت وجود مسووالن مح«، »"اهللا حزب
ي اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي قرار  تواند اعمال حقوق خويش را وسيله آس نمي هيچ«، »دارد
  .»دهد

سر »  اآبراهللا«ي پاياني راهپيمايي خوانده شد و راهپيمايان بعد از قرائت بيانيه شعار   بيانيه در ادامه
  .دادند

اي بر مبناي فضايل انساني،  در اين بيانيه با اشاره به رسالت اصلي انقالب اسالمي در ايجاد جامعه
ي جمهوري  الهي و اخالقي، خاطرنشان شده است آه هيچ حيله و ترفندي براي زشت آردن چهره

 تعامالت اخالقي زدايي از صحنه مناسبات اجتماعي و اسالمي از سوي دشمن آاراتر از اسالم
باشد و در همين راستا مخدوش آردن حجاب و عفاف به عنوان پرچم حاآميت خداوند در جامعه،  نمي

  .مورد هشدار قرار گرفته است
امروز ما نمازگزاران در : اند صادر آنندگان اين بيانيه با انتقاد شديد نسبت به بدحجابي در جامعه آورده

ض به آوتاهي مسووالن به رشد سرطاني اين پديده شوم هشدار اين ميدان گرد آمده و در اعترا
  .دهيم مي

ي جنگ تحميلي، مستمرا از   سال پس از خاتمه16الاقل در طول : اند نويسندگان اين بيانيه ادامه داده
گري و  اي معضل فساد و الابالي هاي دولتي و قضايي وعده آار فرهنگي و حل ريشه سوي دستگاه

داريم ديگر هيچ آس روي خوشي به  صراحتا اعالم مي. شود، اما دريغ ده ميفحشاي خياباني دا
امروز روز عمل انقالبي و صادقانه و فردا بسيار دير . هاي گزاف، پوچ و تكراري نشان نخواهد داد وعده
  .است
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 ي پرسنل زا و مخلصانه هاي مشقت اند آه ضمن حمايت از تالش ي اين بيانيه آورده چنين در ادامه هم
ها، خواستار ايفاي نقش و مسووليت صادقانه مسووال اين نيرو  محترم نيروي انتظامي در برخي صحنه

ي خود خطاب به  راهپيمايان در بند ديگري از بيانيه.باشيم در عمل به وظايف قانوني در اين خصوص مي
تماعي به تاراج مجلس محترم براي بازگرداندن ميراث اج: اند نمايندگان مجلس هفتم خاطرنشان آرده

ي انقالب اسالمي، ايجاد محيط مناسب رشد فضاي معنوي و اخالق اسالمي مسووليت روشن و  رفته
زدگي احتمالي و آوتاهي در اداي مسووليت  انديشي و سياست هر گونه مصلحت. انكارناپذير دارد

ن و مواخذه مقصران نظارت موثر نمايندگان محترم بر اجراي قواني. جفايي بزرگ در حق موآالن شماست
ما مصرا خواستار عمل . ضامن ايجاد جامعه اسالمي و معنوي است و هيچ توجيهي قابل پذيرش نيست

  .باشيم اي سالم منطبق بر احكام اسالمي مي گراي هفتم به وعده و ايجاد جامعه مجلس اصول
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ضرغامي مشاوران خود را منصوب آرد
  2004 سپتامبر 4 – 1383شهريور  14شنبه 

اي علي معلم  اهللا ضرغامي، رييس سازمان صدا و سيما در احكام جداگانه عزت: خبرگزاري فارس
  .دامغاني، غفور درجزي و محمدحسين صوفي را به سمت مشاوران خود منصوب آرد

هاي  يستگينظر به شا: به گزارش خبرگزاري فارس، در حكم انتصاب علي معلم دامغاني آمده است
ارزشمند هنري و انقالبي به عنوان مشاور رييس سازمان صدا و سيما در حوزه شعر، ادبيات و موسيقي 

  . شويد منصوب مي
هاي اجرايي و تجربه مفيد در امور  اهللا ضرغامي در حكم ديگري غفور درجزي را نظر به شايستگي عزت

  . يده استمديريتي به عنوان مشاور رييس سازمان صدا و سيما برگز
همچنين محمدحسين صوفي با توجه به سوابق فرهنگي، هنري و اجرايي و تجارب مفيد در امور 

مديريتي به عنوان مشاور رييس سازمان و رييس مرآز موسيقي و سرود سازمان صدا و سيما منصوب 
  . شده است

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  ديه اروپا به رژيم ايرانپيام قوي اتحا

  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه :همبستگس ملي
برنارد بات وزير امورخارجه هلند و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا در روز جمعه گفت ما بر سر ضرورت ارسال 

ين گفت او همچن. پيامي قوي به ايران در رابطه با همكاري با سازمان انرژي اتمي به توافق رسيده ايم
  . ما به بررسي اقداماتي پرداخته ايم آه به اين رژيم نشان دهيم برخي موارد را تحمل نمي آنيم

 در روز جمعه وزراي خارجه اتحاديه اروپا در مورد برنامه هاي اتمي ايران ابراز -83 شهريور 14 –ايو بيزنس 
  . انرژي اتمي بپردازدنگراني آردند و از اين آشور خواستند به همكاري بيشتري با سازمان

ما برسر «برنارد بات وزير امور خارجه هلند آه آشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بعهده دارد گفت 
ضرورت ارسالي پيامي قوي به ايران براي همكاري با سازمان انرژي اتمي و ارائه اطالعات درخواست 

  .»شده توسط محمد البرادعي به توافق رسيده ايم
در هفته هاي اخير گفت اتحاديه اروپا درباره وضعيت » تحوالت نگران آننده«رغم اشاره به او علي

  .است» خوشبين«
من فكر ميكنم آه دقيقًا به همين دليل است آه ما به بررسي اقداماتي پرداخته ايم آه به «او گفت 

  ».رژيم نشان دهيم آه ما برخي موارد را نمي توانيم تحمل آنيم
انگلستان و فرانسه و آلمان بدنبال ديالوگ با ايران هستند آه تضمين نمايد برنامه انرژي اروپا بخصوص 

اتمي اش صلح آميز باقي خواهد ماند در حاليكه آمريكا رژيم ايران را متهم مي آند آه در پي ساختن 
  .تسليحات اتمي است

ن انرژي اتمي براي ارجاع  اعضاي ديگر شوراي حكام سازما34واشنگتن به تالش براي متقاعد نمودن 
پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جهت اعمال تحريم ها برسر برنامه اتمي اين آشور تالش 

  .مي آند
پيامي بسيار قوي بفرستد آه براي ما اين موضوع مهم است و ما «بات گفت اتحاديه اروپا مي خواهد 

  .»يمهرگونه فرصتي را داده ايم تا ديالوگ را ادامه ده
 .» عضو اتحاديه اروپا باشد25اين پيام بايستي بسيار قوي و از سوي تمامي «او اضافه آرد آه 

 
زمان ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد : سخنگوي وزارت خارجه آمريكا

  فرارسيده است
  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه 

 گفته يما به روشن«: کا در يك آنفرانس خبري اعالم آرديت امور خارجه آمر وزاريچارد باوچر سخنگوير
گزارش . ده استيت سازمان ملل متحد فرارسي امنيران به شوراي ايم که زمان ارجاع پرونده هسته ايا

د ي توليوم براي حدود چهل تن اورانيران برنامه فرآوري کند که ايح مي تصري اتمي انرژين الملليآژانس ب
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ره آژانس اطالع داده يات مديران به هين آمده است اين گزارش همچنيدر ا. وم را دارديد اورانيزافلوراهگ
  .»ز از مرکز را داردي گريت دستگاه هاي فعاليريکه قصد ازسرگ

 خبرنگاران در محل يکا در پاسخ به پرسشهاي وزارت امور خارجه آمريچارد باوچر سخنگوير:راديو فردا
ا تماس يتانيران خارجه آلمان، فرانسه و برين وزارتخانه با وزيجه روز جمعه گفت مسئوالن اوزارت امور خار

چارد ير.  با آنان گفتگو کرده اندي اسالمي جمهوري هسته ايت هايگرفته و درباره مساله و برنامه فعال
کا يشان در آمرق سفارتخانه هايگر کشورها از طرين با ديکا همچنيباوچر افزود، وزارت امورخارجه آمر

ش ي افزاي اتمي انرژين المللين محل آژانس بيک را در ويپلماتي دي هايزنيتماس داشته و همزمان را
  . داده است

س آژانس يران، گزارش رئي درباره ايي اروپايران امور خارجه کشورهايکا با وزيش از تماس آمريک روز پي
گر در ي روز د9ن گزارش يم شد و قرار است ايتسلره آژانس يات مدي هي به اعضاي اتمي انرژين المللي

  .رديران قرار گي برخورد با اي بحث درباره چگونگيره آژانس، مبنايات مديزدهم سپتامبر هيجلسه س
م که ي گفته ايدار معمول با خبرنگاران روز جمعه گفت ما به روشنيکا در دي وزارت خارجه آمريسخنگو

او افزود گزارش . ده استيت سازمان ملل متحد فرارسي امنيبه شوراران ي ايزمان ارجاع پرونده هسته ا
د ي توليوم براي حدود چهل تن اورانيران برنامه فرآوري کند که ايح مي تصري اتمي انرژين الملليآژانس ب
ره آژانس اطالع داده يات مديران به هين آمده است اين گزارش همچنيدر ا. وم را دارديد اورانيهگزافلورا

 ي سازي غني که براييدستگاه ها: ز از مرکز را داردي گريت دستگاه هاي فعاليريصد ازسرگکه ق
  .  روديوم به کار مياوران

 به قطعنامه ي اسالمين اطالعات کنار هم نشان از آن دارد که جمهوريچارد باوچر، گذاشتن ايبه گفته ر
 به يحت. ستيبند نيران است، پاير اوم دي اوراني سازي غنيت هاير که خواهان لغو همه فعالي اخيها

ن يکا گفت اي وزارت خارجه آمريسخنگو.  ندارديبندينه پاين زمي در ايي اروپايتعهدات خود به کشورها
نش ارجاع يار مهم است که به گزيت بسين موقعي کند که در اي روبرو ميت بحرانينکات ما را با موقع

  .ت پرداخته شودي امنيران به شورايپرونده ا
  

، در آستانه نشست تازه ي اسالمياي جمهور هاي هسته بررسي سياست اتحاديه اروپا در قبال برنامه
   ي اتميالمللي انرژ آژانس بين

  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه 
المللي به ويژه اروپا  اي اش توسط جامعه بين ايران خود را آماده دوري ديگر از بررسي برنامه هاي هسته

اي است که اتحاديه اروپا رسما پيامي  اي ايران اينک در مرحله پرونده هسته. کند و آمريکا مي
اروپا را بر عهده دارد اي اتحاديه  وزير خارجه هلند که رياست دوره. هشدارگونه به ايران فرستاده است

خواهيم به ايران اين  اي ايران نگرانيم و مي هاي هسته بر کسي پوشيده نيست که ما از برنامه: گفت
کوشد در جلسه بعدي شوراي حکام آژانس  آمريکا سخت مي. پيام را برسانيم که ديگر شوخي نداريم

کنند آنچه  ها احساس مي ، اما اروپاييالمللي انرژي اتمي پرونده ايران را به شوراي امنيت ببرد بين
اي ايران منتشر کرده، اطالعات کافي را براي ارجاع پرونده ايران به  تاکنون آژانس درباره برنامه هسته

  . دهد شوراي امنيت به دست نمي
ايران خود را آماده دوري ديگر از بررسي برنامه هاي هسته اي اش توسط جامعه ): راديو فردا(نيما تمدن 

پيشاپيش، اتحاديه اروپا نسبت به روند پيشرفت کار و . بين المللي به ويژه اروپا و آمريکا مي کند
وزراي . همکاري با ايران ابراز نگراني کرد، اما نه در حدي که بخواهد با سياستهاي آمريکا همراهي کند

ران با آژانس بين المللي از روند همکاري اي: خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در هلند اعالم کردند
  . انرژي اتمي دلسرديم

پرونده هسته اي ايران، اينک در مرحله اي است که اتحاديه اروپا رسما ): راديو فردا(سياوش اردالن 
وزير خارجه هلند که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده . پيامي هشدارگونه به ايران فرستاده است

 نيست که ما از برنامه هاي هسته اي ايران نگرانيم و مي خواهيم به ايران بر کسي پوشيده: دارد گفت
اين اظهارات در پي ديدار وزيران خارجه اتحاديه اروپا بيان . اين پيام را برسانيم که ديگر شوخي نداريم

رسري آنچه که وزيرخارجه هلند خبر داد از دل اين ديدارها بيرون آمد، بازبيني رابطه با ايران و ب. شد
. اتحاديه اروپا همواره طرفدار سياست تعامل با ايران بوده است. دقيقتر نحوه پيش بردن اين رابطه

اظهارات تند وزير خارجه هلند، بازتاب دهنده خشم و سرخوردگي اروپا از بهبود نيافتن مواردي است که 
  . در قبال ايران نسبت به آنها اعتراض دارد

ذاکرات تجاري خود را با ايران به خاطر ابهاماتي که در مورد پرونده هسته اتحاديه اروپا سال گذشته، م
يوشکا . ديگر مقامات اروپايي نيز به نوبه خود ايران را سرزنش کردند. اي ايران وجود داشت لغو کرد
ايران نبايد محاسبه غلط کند و بايد واکنشهاي بين المللي را به درستي : فيشر، وزير خارجه آلمان گفت

او از اين که ايران دست از بلندپروازي هاي هسته : جک استرا، وزير خارجه بريتانيا هم گفت. سنجدب
اما تمام اين حرفها و هشدارها، در حدي نبوده که باعث شود اروپاييها . ايش برنداشته اندوهناک است

  .  شوندبخواهند از سياست تعامل با ايران چشم پوشي کنند و به آمريکا در اين قضيه ملحق
آمريکا سخت مي کوشد در جلسه بعدي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي پرونده ايران را به 

شوراي امنيت ببرد، اما اروپايي ها احساس مي کنند آنچه تاکنون آژانس درباره برنامه هسته اي ايران 
اروپايي . ت به دست نمي دهدمنتشر کرده، اطالعات کافي را براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امني

ها همچنين احساس مي کنند که با طرف ايراني به اندازه کافي اتمام حجت نکرده اند، چرا که امروز 
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 شهريورماه، هياتي از طرف 23گزارش شد قرار است دو روز پيش از جلسه شوراي حکام آژانس در 
  . ته اي ايران به مذاکره و چانه زني بپردازد هسيايران با هياتي از طرف اتحاديه اروپا درمورد برنامه ها

هم ايران و هم اتحاديه اروپا اميدوارند که اين چانه زني ها بتواند تاثير دلخواهي را بر روي جلسه 
ناظران احتمال مي دهند اتفاقي که بي افتد، اين باشد که .  شهريورماه بگذارد23شوراي حکام در 

ا درباره اين که با ايران چه بايد کرد، به جلسه بعدي شوراي حکام تصميم گيري آمريکا و اتحاديه اروپ
در آن زمان انتظار مي رود آژانس بين المللي انرِژي اتمي، گزارش . آژانس، در آبان ماه موکول شود

ديگري را به مانند گزارشي که سه روز پيش منتشر کرد، درباره برنامه هسته اي ايران منتشر کند که 
گفته مي شود يکي از داليل ديگري که اروپايي ها مي خواهند حل . اي کار قرار بگيردآن گزارش مبن

قضيه را تا آبان ماه به تعويق بي اندازند اين است که دست کم تا آن زمان نتايج انتخابات رياست 
  .جمهوري در آمريکا مشخص شده است

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  هاي شمال عراق آشته شدند  تن در درگيري11حداقل 
  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه 

هاي شديد آه امروز بين نيروهاي آمريكايي و نيروهاي ضد اشغالگري نزديك  در درگيري: خبرگزاري فارس
  . تن ديگر مجروح شدند40 تن آشته و بيش از 11شهر موصل در شمال عراق رخ داد، حداقل 

ها يك  ه گزارش خبرگزاري رويتر از موصل، يك سخنگوي ارتش آمريكا امروز اعالم آرد در اين درگيريب
 آيلومتري شمال بغداد 390در غرب موصل در " عفر تل" نزديك شهر uh-58بالگرد ارتش اين آشور از نوع 

باعث فرود اين هنوز مشخص نيست چه عاملي . اند مجبور به فرود شده و دو خدمه آن نيز مجروح شده
  . بالگرد شده است

عفر، در گفت و گو با خبرگزاري رويتر گفت صداي انفجار هاي پي در  يكي از شاهدان در بيمارستان تل
  . رسد پي و شليك تيربار به طور مكرر در اين شهر به گوش مي
  . دهند ها را زنان و آودآان تشكيل مي اين شاهد همچنين گفت بسياري از مجروحان اين درگيري

هايي از دود اين شهر را فرا گرفته  عفر به پرواز درآمده و ستون بالگردهاي آمريكايي بر فراز شهر تل
  . است

  . اند ها در اين شهر آشته شده  غير نظامي بر اثر درگيري9پزشكان نيز اعالم آردند 
  » .آندها افزايش پيدا  انتظار داريم تعداد تلفات اين درگيري«: يكي از پزشكان گفت

عفر پس از ورود نيروهاي آمريكايي به اين شهر آه متشكل از  ها در تل ارتش آمريكا اعالم آرد درگيري
  . نيروهاي تيپ سوم از لشكر دوم پياده نظام ارتش آمريكا بودند، آغاز شد

عفر محل استقرار مهاجماني است آه از سوريه وارد عراق  ارتش آمريكا همچنين ادعا آرد شهر تل
  . اند هشد

 
  مجمع ملي عراق در بغداد هدف خمپاره قرار گرفت

  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه 
مهاجمان امروز در حالي آه اعضاي مجمع ملي موقت عراق گردهم جمع شده بودند، : خبرگزاري فارس

  .چند گلوله خمپاره به سمت محل برگزاري اين مجمع در بغداد شليك آردند
هاي خمپاره به داخل منطقه  اري رويتر از بغداد، ارتش آمريكا اعالم آرد يكي از گلولهبه گزارش خبرگز

  . بغداد اصابت آرد و ديگري در خارج از اين منطقه منفجر شد" الخضراء"امنيتي 
هنوز گزارشي از تلفات احتمالي اين حمله، آه دومين حمله عليه مجمع ملي عراق طي روزهاي اخير 

  . نيامده استباشد، به دست  مي
مهاجمان تنها دقايقي پيش از آغاز نخستين جلسه مجمع ملي عراق آه قرار بود روز چهارشنبه انجام 

هاي خمپاره و موشك به اين مجمع حمله آردند آه به زخمي شدن يك غير نظامي  شود، با گلوله
  . انجاميد

  .  عضو است100مجمع ملي موقت عراق داراي 
ا عليه دولت موقت عراق آه از حمايت آمريكا برخوردار است انجام داده و به مهاجمان حمالت خونيني ر

  . آنند هاي خمپاره به سمت منطقه الخضراء شليك مي طور مكرر گلوله
دفاتر آار و محل سكونت بسياري از اعضاي دولت موقت عراق و سفارت آمريكا در اين آشور در منطقه 

  . الخضراء قرار دارد
اي آه ماه گذشته عليه مجمع ملي عراق انجام شد، دو غير نظامي جان خود را از  رهاي خمپا طي حمله
  . دست دادند

اين مجمع وظيفه فراهم ساختن مقدمات برگزاري انتخابات در عراق و نيز وظيفه نظارت بر دولت موقت 
  . اين آشور را بر عهده دارد

  . گزار شودانتخابات در عراق قرار است در ماه ژانويه سال آينده بر
  

  حمله به دانشجويان پليس در کرکوک هفده کشته برجای گذاشت
  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه : بي بي سي
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در حالی که درگيری ميان نيروهای آمريکايی و افراد مسلح در شمال عراق دست کم هفت کشته 
دانشکده پليس اين شهر شد برجای گذاشته شهر کرکوک نيز شاهد انفجاری در مقابل دروازه اصلی 

مقامهای عراقی شمار کشته شدگان آن را تاکنون هفده نفر اعالم کرده اند که چهارده تن از آنان افراد 
  .پليس و بقيه غيرنظامی بوده اند

بنابر آنچه پليس عراق اعالم کرده هنگامی که دانشجويان هنگام خروج از دانشکده بودند راننده خودروی 
ای در فاصله صدوپنجاه متری دروازه ورودی دانشکده در ميدان موسوم به االحتفاالت بمبگذاری شده 

شهر کرکوک اقدام به انفجار خودروی خود کرد که بر اثر آن يک خودروی پليس و چهار خودروی 
  . غيرنظامی منهدم شدند

  . تعداد مجروحان اين انفجار نيز تاکنون بيست نفر اعالم شده است
  .ا مورد حمله گروههايی قرارگرفته که به افراد آن به چشم مزدوران آمريکا می نگرندپليس عراق باره

  درگيری در شمال عراق
در اين ميان، به گفته شاهدان عينی در شهر تل عفر در اطراف موصل در شمال عراق صدای انفجار و 

ر فراز منطقه پرواز تبادل آتش از منطقه درگيری به گوش می رسد و هليکوپترهای نظامی آمريکايی ب
  .می کنند

نظاميان آمريکايی ازفرود اجباری يکی از هليکوپترهای خود در اين منطقه خبر داده اند که به گفته آنان 
دو سرنشين آن زخمی شده اند اما مشخص نيست زخمی شدن آنان بر اثر شليک به هليکوپتر بوده يا 

  .دليل ديگری داشته است
ل از کشته شدن دست کم هفت نفر و زخمی شدن بيش از بيست نفر در مسئوالن بيمارستانهای موص

  .درگيريهای تل عفر خبر داده اند
آمريکاييها تل عفر را پناهگاهی برای افراد مسلحی می دانند که از مرز سوريه برای حمله به آنان وارد 

  .عراق می شوند
  .از لطيفيه در جنوب بغداد نيز درگيريهايی گزارش شده است

  جار در بغدادانف
همچنين، از بغداد خبر رسيده که چند گلوله خمپاره در نزديکی منطقه موسم به کمربند سبز در اين 

  .شهر منفجر شده است
از اين منطقه، که سفارت آمريکا و دفاتر اصلی اداری دولت موقت عراق در آن واقع شده، بشدت 

  .محافظت می شود
نمايندگان مجلس موقت عراق در ساختمانی واقع در داخل محدوده انفجار در بغداد در حالی روی داد که 

  .محصور در کمربند سبز تشکيل جلسه داده بودند
  . از تلفات احتمالی اين انفجار گزارشی مخابره نشده است

  انفجار در لوله های نفتی
ديکی بصره همزمان، مهاجمان ناشناس در جنوب عراق به بخشی از خط لوله انتقال نفت آن کشور در نز

  . حمله و آن را منفجر کرده اند
  .اين افراد سپس اين بخش از خط لوله را به آتش کشيده اند

دو روز قبل نيز افراد ناشناس خط لوله انتقال نفت را در نزديکی کرکوک منفجر کرده و باعث توقف جريان 
  .صادرات نفت عراق شدند

انتقال نفت خام، هزاروهفتصد کيلومتر خط لوله انتقال در عراق حدود پنج هزاروچهارصد کيلومتر خط لوله 
گاز و هزاروچهارصد کيلومتر خط لوله انتقال مواد تصفيه شده نفتی وجود دارد که بخش بزرگی از آنها 

کامًال فرسوده است و در نواحی کويری از روی زمين عبور می کند که محافظت از آنها را بسيار دشوار 
  .می سازد

ی انتقال نفت خام عراق از مناطق نفتخيز آن کشور به پايانه های صادراتی حدود دو ظرفيت لوله ها
  .ميليون بشکه در روز است

 
  . زخمي بر جاي گذاشت40 آشته و 8درگيري بين افراد مسلح و نيروهاي آمريكايي 

  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه 
هاي مسلحانه   درحال حاضر درگيري: الم آردندالملل ايلنا، منابع خبري اع  به گزارش سرويس بين

در شمال غرب موصل درگرفته " تل عفر"شديدي بين افراد مسلح عراق و نيروهاي آمريكايي در منطقه 
  .است

به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، منابع بيمارستاني در موصل از آشته شدن هشت نفر و زخمي شدن 
  . نفر خبر دادند40

   تن رسيد  12 موصل به شمار قربانيان در
اي آه امروز بين افراد مسلح ناشناس و نيروهاي آمريكايي در منطقه   هاي مسلحانه  درپي درگيري

  . تن ديگر زخمي شدند60 تن آشته و 12در موصل به وقوع پيوست، دست آم " عفر  تل"
  .اند  ل غير نظامي بودهبه گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد، بيشتر قربانيان درگيري امروز موص

آمبوالنس ها اجازه انتقال , هاي پياپي ارتش آمريكا در اين شهر  به گفته شاهدان عيني، به خاطر بمباران
  .ها ندارند  ها را به بيمارستان  مجروحان و جنازه
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هاي دريافتي ازموصل، نيروهاي مقاومت مردمي عراق توانستند، يك جنگنده   براساس آخرين گزارش
  .ريكايي را به آتش آشيده و يك فروند بالگرد را هدف قرار دهندآم
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور14: روزنامه های صبح تهران
  2004 سپتامبر 4 – 1383 شهريور 14شنبه  -بي بي سي 

للی انرژی اتمی درباره روزنامه های صبح امروز عنوان های اصلی خود را به گزارش رييس آژانس بين الم
فعاليت های هسته ای ايران و بازرسی های آن آژانس اختصاص داده اند و از جمله مهمترين خبرهای 

داخلی امروز صبح روزنامه ها، موج تازه ای است که در مخالفت با بدحجابی و پيشنهاد جدا کردن 
  .دختران و پسران در دانشگاه ها به راه افتاده است

ياد کرده و نوشته است " گزارشی که مخالف ندارد "  از گزارش محمد البرادعی به عنوان انايرروزنامه 
  . که اين گزارش هم آمريکا و اروپا و هم ايران را راضی کرده است

موج تازه تبليغات رسانه های غربی عليه فعاليت های " ، که در صدر اخبار خود از جمهوری اسالمی
 در گزارشی نوشته است که گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی به خبر داده،" هسته ای ايران 

ظاهر برخالف خواست و سياست آمريکا و به نفع ايران است اما در واقع آژانس بارديگر با گنجاندن 
  . بندهای ابهام دار در گزارش خود، زمينه را برای بهانه جويی های آمريکا فراهم کرده است

   کيک  اورانيوم  تن٣٧   بر تبديل  محمد البرادعی را مهم ديده که از قصد ايران  آن بخش از گزارشاعتماد
   از گذر از سانتريفوژ، قابل  و نوشته است که اين ماده جديد پس  خبر داده  هگزا فلوريد اورانيوم زرد به
  .   است  افزار اتمی  در جنگ  مورد استفاده  شده  غنی  اورانيوم  به تبديل

 در واکنش به اتهام تالش ايران برای دست يابی به سالح اتمی، امام جمعه تهران رسالته به نوشت
  . گفته است ما هر کشوری را که از سالح های هسته ای استفاده کند نفرين می کنيم

 به تحليل سخنان وزيرخارجه آمريکا درباره لزوم همرايی اروپا و آمريکا بر سر تحريم دنيای اقتصاد
ليه ايران پرداخته و، با اشاره به نرمی و ميانه روی کالين پاول در ميان مقامات آمريکايی، اقتصادی ع

هايی تازه بفرستد و انگشتان خود را به يکی  نوشته به اين ترتيب فرصتی تازه ای پديد آمده تا ايران پيام 
  .های بازی که لزوما به اروپا و روسيه گره نخورده باشد، برساند از نخ 
، سفير ايران در روسيه از توافق های تهران ومسکو بر سر همشهریمين حال، به نوشته در ه

بازگرداندن سوخت اتمی نيروگاه بوشهر خبر داده و گزارش کرده که نيروگاه بوشهر با همکاری روس ها 
  . در موعد مقرر تحويل خواهد شد

ه هفته گذشته رسما از سوی مسکو اعالم  بوشهر، ک اندازی نيروگاه  تعويق در راه اعتماداما به نوشته 
 ای ايران و  شد، واکنش عملی روسيه به تقاضای آمريکا برای فاصله گرفتن مسکو از برنامه هسته

  .ای خود را افزايش دهند  خواهند توان هسته  موضع انتقادی چين به کشورهايی بوده است که می
د از نماز جمعه ديروز تهران در اعتراض به بدحجابی در  از راه پيمايی عده ای از انصار حزب اهللا بعرسالت

شهر خبر داده، گروهی که خواستار مبارزه جدی با زنان بدحجاب و جداسازی محيط های آموزشی 
  .بودند

 نفری را شامل می شد که از محل ٣٠٠ نوشته است که گروه تظاهرکنندگان آفتاب يزددر همين مورد، 
  . نقالب راه پيمايی کردندبرگزاری نمازجمعه تا ميدان ا

 سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و نوشته شايد مسئوالن جمهوری اسالمیروزنامه 
به دليل رفت و آمدهای محدود و کنترل شده ای که دارند، از وضعيت بسيار ناهنجار زنان و دختران آلوده 

ه نمايشگاه های مانکن های مد و ابتذال خبر ندارند که خيابانهای شهرهای بزرگ بويژه تهران را ب
  . جنسی تبديل کرده اند

اين روزنامه ابراز نگرانی کرده که مسايل انتخاباتی مانع از آن شده باشد که مبارزه جدی با بدحجابی و 
ناهنجاری ها صورت گيرد و نوشته است که اگر چنين باشد، خدای متعال سيلی انتقام خود را به صورت 

  . هد نواخت همه شما خوا
 يکی از مسئوالن دانشگاه آزاد گفته است جداسازی جنسيتی هشتاد در صد آفتاب يزدبه نوشته 

  . مشکالت اخالقی جامعه را حل می کند
همين روزنامه در سرمقاله خود، ضمن انتقاد از اظهار نظرهای بی پايه، نوشته گروه های سياسی بهتر 

 انتخاباتی نامزدهای خود قرار دهند و اگر مردم رای موافق است جداسازی جنسيتی را در برنامه های
دادند، در آينده به اجرای آن بپردازند و به کانديدايی که چنين برنامه ای را اعالم می کند رای ندادند ديگر 

  .آن را کنار بگذارند و از به هدر دادن سرمايه و وقت مردم برای چنين کارهايی اجتناب ورزند
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