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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

  
  آردستان برگزار شد  " پيام مردم"دادگاه دبير گروه زنان و عضو شوراي سردبيري هفته نامه 

  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 
ف ؛ عضو شوراي سردبيري هفته نامه توقي" اجالل اقوامي"؛ دبيرگروه زنان و " تونيا آبودوند "دادگاه 
  .آردستان صبح امروز در شعبه اول دادگاه عمومي سنندج ، برگزار شد" پيام مردم"شده 

 در پايان اين دادگاه ،   :با اعالم اين مطلب ، افزود " ايلنا"وگو با خبرنگار حقوقي   اجالل قوامي در گفت
 آه ما نيز به علت رئيس شعبه اول دادگاه عمومي سنندج براي من و خانم آبودوند قرار وثيقه صادر آرد

همچنين در اين دادگاه اتهامات . آنكه موارد اتهامي خود را قبول نداشتيم ، با اين قرار مخالفت آرديم 
را به ما تفهيم " نامه و بيانيه بر عليه نظام  انتشار شب"و " هاي مخالف نظام  ارتباط با گروه"جديدي مانند 

  .آردند
خواهند آن را به    آقايان مي  م مطبوعاتي است ولي برخيما معتقديم جرم ما يك جر: وي افزود
  . وسوي ديگري سوق دهند   سمت

قاضي اين پرونده به ما اعالم : آردستان در پايان خاطرنشان آرد " پيام مردم"دبير سياسي هفته نامه 
ان ، آرده است آه رسيدگي به اين پرونده از وي گرفته خواهد شد و به دادگستري آل استان آردست

  .ارجاع خواهد شد
نامه پيام مردم آردستان ، نشر مطالب   دبير بخش زنان هفته  گفتني است ؛ پيش از اين ، موارد اتهامي 

نامه نيز انتشار   ضدمذهبي در رابطه با مسايل زنان و موارد اتهامي عضو شوراي سردبيري اين هفته
  .عنوان شده بودهاي منحرف ،   مطالب الحادي و تبليغ از احزاب و گروه

  
  از توقيف اين نشريه خبر داد  " آيميا"مدير مسئول نشريه دانشجويي 

  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 
به دنبال شكايت معاون دانشجويي دانشگاه اميرآبير : ، گفت " آيميا"مدير مسئول نشريه دانشجويي 

  .توقيف شد " يمياآ"و بسيج دانشجويي اين دانشگاه ، نشريه دانشجويي 
اين نشريه به دليل : با اعالم اين خبر ، افزود " ايلنا"وگو با خبرنگار سياسي   حميد طباطبايي در گفت

اي در اعتراض به احضار دانشجويان به آميته انضباطي   نامه  اي از آن به صورت ويژه  انتشار شماره
  .انشگاه اميرآبير ، توقيف شده است دانشگاه ، با شكايت معاون دانشجويي و بسيج دانشجويي د

  
  رژي آژانس بين المللي ان -رژيم ايران

  
اختالف بر سر پيشنويس : اجالس روز چهارشنبه آژانس بين المللي انرژي اتمي برگزار نخواهد شد
  )گزارش مستقيم راديوفردا(قطعنامه سه کشور اروپايي درباره برنامه هستهاي جمهوري اسالمي 

  2004 سپتامبر 14 – 1383يور  شهر24سه شنبه 
سومين اجالس بين المللي سازمان انرژي اتمي که قرار بود براي رسيدگي به پرونده اتمي جمهوري 

دليل تعويق سومين " ظاهرا. اسالمي روز چهارشنبه در وين برگزار شود به روز پنجشنبه موکول شد
عهد از يک سو و اختالفات ميان جلسه اختالفات عميقي است که بين کشورهاي اروپايي و غير مت

گزارشگر راديوفردا در وين مي گويد که پيش نويس . کشورهاي اروپايي در داخل اروپا از سوي ديگر است
پيشنهادي آلمان، بريتانيا و فرانسه درباره برنامه هسته اي جمهوري اسالمي، مورد توافق کشورهاي 

.  اتحاديه اروپا هم در مورد آن اختالف نظر وجود داردغير متعهد و همچنين آمريکا نيست، و حتي در داخل
بعضي از کشورها چون هلند، اسپانيا و يا ايتاليا معتقدند لحن اين قطعنامه بسيار تند است و بايد با 

آمريکا از سوي ديگر معتقد است که اين قطعنامه به جمهوري اسالمي اجازه مي . لحن آرامتري باشد
تگو درباره پرونده اش بتواند برنامه اتمي اش را پيش ببرد و کشور هاي غير دهد با طوالني تر شدن گف

متعهد هم معتقدند که حکومت ايران شفافيت کامل در روابط خود داشته و بايد پرونده هر چه زودتر 
  .بسته شود

  
گي به سومين اجالس بين المللي سازمان انرژي اتمي که قرار بود براي رسيد): راديوفردا(مريم احمدي 

دليل تعويق " ظاهرا. پرونده اتمي ايران روز چهارشنبه در وين برگزار شود به روز پنج شنبه موکول شد
سومين جلسه اختالفات عميقي است که بين کشورهاي اروپايي و غير متعهد از يک سو و اختالفات 

ديو فردا که در وين احمد رافت خبرنگار را. ميان کشورهاي اروپايي در داخل اروپا از سوي ديگر است
حضور دارد، در گفتگو با علي سجادي به داليل احتمالي تعويق نشست روز چهارشنبه پرداخته است و 

 : مي گويد 
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در خاتمه، جلسه سه شنبه بعداز ظهر شوراي حکام سازمان انرژي اتمي اعالم ): راديوفردا(احمد رافت 
اين مساله را چه آقاي . هد داشتشد که فردا چهارشنبه شوراي حکام هيچ جلسه اي نخوا

محمدالبرادعي مدير آژانس و چه سفير اسپانيا که رياست نشست شوراي حکام را بر عهده دارد اعالم 
تا . کردند و هيچ کدام نخواستند که بگويند دليل عدم برگزاري جلسه در روز چهارشنبه چه خواهد بود

 گويا اختالفات دروني بر سر پيش نويس قطعنامه اي آنجا که ما توانستيم از منابع مختلف پيگيري کنيم
که دولت هاي آلمان، فرانسه و بريتانيا فراهم کردند باعث شده که جلسه به تعويق بيفتد و روز 

و اين پيش نويس مورد توافق کشورهاي غير متعهد نيست، مورد توافق آمريکا . پنجشنبه برگزار شود
بعضي از کشورها چون . م در موردش اختالف نظر وجود داردنيست و حتي در داخل اتحاديه اروپا ه

آمريکا . هلند، اسپانيا و يا ايتاليا معتقدند لحن اين قطعنامه بسيار تند است و بايد با لحن آرامتري باشد
از سوي ديگر معتقد است که اين قطعنامه به ايران اجازه مي دهد با طوالني تر شدن گفتگو درباره 

د پيش ببرد برنامه اتمي اش را و کشور هاي غير متعهد هم که معتقدند که ايران پرونده اش بتوان
  . شفافيت کامل در روابطش داشته و بايد پرونده هر چه زودتر بسته شود

آقاي رافت، آيا متن اين پيش نويس، منتشر شده توزيع شده بين شرکت ): راديوفردا(علي سجادي 
  ؟ کنندگان در اين نشست يا خبرنگاران 

به طور رسمي خير، وليکن تاکنون سه متن که تفاوت هايي با هم دارد هرچند که نکاتي : احمد رافت
شان مشترک است از سوي منابع مختلف در اختيار خبرنگاران قرار گرفته شده ولي از آن جايي که اين 

ايد مي شود متن به طور رسمي در نيامده و منابع مختلف به نوعي با هم تفاوت دارند به نوعي ش
يا اين که اين متن ها در حال تغيير است ساعت به ساعت . گفت که متن اصلي وجود ندارد حداکثر

به طور کلي يک متني . تغيير پيدا مي کند و بنابر اين هر متني که بيرون مي آيد با متن قبلي تفاوت دارد
ه اي که دولت هاي آلمان، که قابل اعتماد باشد و آدم بداند که اين است متن پيش نويس قطعنام

  .فرانسه و انگليس طرح کرده اند وجود ندارد
  رئوس اختالف چيست ؟ به خصوص اختالفي که ميان اروپا و آمريکا است ؟ .: س.ع

آمريکا معتقد است که در اين قطعنامه اشاره به نا شفافيت هايي که در رابطه ايران با : احمد رافت
 پايگاه هاي اتمي ايران، يا اماکني که در ايران چرخه ها يا سانتريفيوژ آژانس وجود داشته، چه در زمينه

و چگونگي فعاليت آن ها و چگونگي پروسه ليزري غني سازي اورانيوم و تغيير و . ها قرار داده شده اند
تحول در اورانيوم به اين مساله توجهي نشده و همچنين ضرب العجلي براي اين که ايران به تمام 

 پرسش هاي بازرسان انرژي اتمي پاسخ دهد اشاره نمي شود و اين مساله باعث خواهد سواالت و
کم و . شد که ايران با طوالني ساختن روند مذاکرات همزمان بتواند برنامه هاي خودش را پيش ببرد

بيش مي شود موضع آمريکا در رابطه با پيش نويس قطعنامه سه دولت اروپايي را به اين مساله خالصه 
  .دکر
  

  قطعنامه پيشنهادي اروپا در اختيار غيرمتعهدها قرار گرفت
  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 

اي ايران، حدود ساعت چهار بعد  قطعنامه پيشنهادي اتحاديه اروپا درباره پرونده هسته: خبرگزاري فارس
  .ر گرفتاز ظهر امروز به وقت وين در اختيار آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد قرا

به گزارش خبرنگار فارس از وين، پس از ارائه قطعنامه از سوي آشورهاي اتحاديه اروپا، اعضاي جنبش 
عدم تعهد به بحث و بررسي در مورد آن خواهند پرداخت و سپس موضع خود را نسبت به اين قطعنامه 

  . اعالم خواهند آرد
ويس اين قطعنامه اعتراض آرده و آن را ن به توزيع نشدن پيش) NAM(آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد 

  . احترامي به آشورهاي عضو شوراي حكام ارزيابي آردند نوعي بي
روند اين «: وگو با خبرگزاري فارس در اين باره گفت المللي انرژي اتمي نيز در گفت سخنگوي آژانس بين

دشان درباره آن به توافق نويس قطعنامه را تهيه آرده و ابتدا بين خو است آه تعدادي از آشورها پيش
نويس قطعنامه به  شود آل اتحاديه اروپا درباره پيش در مورد ايران هم احتماال سعي مي. رسند مي

  » .شود توافق برسند و سپس در گروه بزرگتر توزيع مي
 اجالس آشورهاي غيرمتعهد دقايقي پيش به پايان رسيد و بررسي پرونده  به گزارش خبرنگار ما در وين،

  . اي ايران احتماال به فردا موآول شده است تههس
  

  هاي مرتبط با غني سازي را متوقف آند  سه آشور اروپايي از ايران خواستند تمام فعاليت
  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 

 فرانسه و آلمان از ايران  نويس قطعنامه سه آشور اروپايي انگليس، براساس پيش: خبرگزاري فارس
  . هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم را متوقف آند واسته شده است تمام فعاليتخ

  : به گزارش خبرگزاري فارس، متن آامل پيش نويس اين قطعنامه، به شرح زير است
  شوراي حكام 

 2004 مارس 13و ) GOV/2004/49 (2004 ژوئن 18هاي اتخاذ شده اين شورا در   با يادآوري قطعنامه) الف
)GOV/2004/21 ( 2003 نوامبر 26و) GOV/2003/81 ( 2003 سپتامبر 12و) GOV/2003/69 ( و بيانيه

  ؛ )GOV/or.1072 (2003 ژوئن 19شوراي حكام در 
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در مورد اجراي پادمانها ) GOV/2004/60 (2004با قدرداني از مدير آل به خاطر گزارش اول سپتامبر ) ب
  در ايران؛ 

ها به همكاري ايران با آژانس در گزارش مدير آل، اما اينكه روند   ارهبا توجه به فضاي آلي مثبت اش) ج
  . فراهم آردن اطالعات در موارد خاص نياز به تسريع دارد

اي  هاي هسته با توجه به ارزيابي مدير آل آه آژانس در حال پيشرفت مداوم به سوي درك برنامه) د
عدادي مسائل از جمله آلودگي و مساله برنامه ايران است اما اينكه هنوز به آار بيشتري در مورد ت

  .  نياز استP2 و P1سانتريفوژ 
با نگراني، توجه به اين آه در گزارش مدير آل به طور جزء به جزء اشاره شده، ايران به تقاضاهاي ) ه

  . سازي و فرآوري توجهي نكرده است فعاليتهاي مربوط به غني» همه«مكرر شوراي حكام براي تعليق 
مچنين با نگراني از اين آه ايران به عنوان بخشي از روند آزمايشي تاسيسات تبديل اورانيوم قصد ه) و

 تن آيك زرد را توليد آند، و اين مساله مغاير درخواست از ايران در قطعنامه شوراي حكام 37دارد 
)GOV/2004/49 ( است؛  
آميز از جمله   اتمي براي مقاصد صلحبا به رسميت شناختن حق آشورها براي توسعه و آاربرد انرژي) ز

  توليد برق بر اساس تعهدات آنها، به ويژه با توجه ضروري به نيازهاي آشورهاي در حال توسعه؛ 
با تاآيد بر نيار به پادمان آارآمد جهت جلوگيري از استفاده ممنوع شده از مواد اتمي آه مغاير ) ح

دمان موثر براي تسهيل همكاري در حوزه انرژي انرژي ها است و تاآيد بر اهميت حياتي پا نامه توافق
  اتمي؛ 

خواهد به طور مثبت و سريع به درخواست دبير آل پاسخ گويد مبني بر اين آه ايران   از ايران مي-1
ها، اشخاص و اطالعات مرتبط با اجراي پادمان را در مواردي آه  بايستي امكان دسترسي به مكان

تواند  همچنين فعاالنه اطالعات اضافي را در اختيار دهد آه مي. هم آورد آژانس درخواست مي آند، فرا
  . هاي اتمي ايران ارتقا دهد شناخت آژانس را درخصوص مسائل باقيمانده و برنامه

آند و بار ديگر از ايران   بر اهميت استمرار حرآت ايران در چارچوب بندهاي پروتكل الحاقي تاآيد مي-2
  . اخيري پروتكل را تصويب آندخواهد بدون هيچ ت مي

هاي بازيافت و مرتبط با  آند آه اجراي تصميم هاي ايران براي تعليق فعاليت  عميقا اظهار تاسف مي-3
 به اطالع آژانس رسيد به طور چشمگيري از دايره 2004 فوريه 24 و 2003 دسامبر 20غني سازي آه در 

ين اينكه ايران از آن زمان برخي از اين تصميمات را شناخت آژانس درباره اين تعهدات دور ماند و همچن
خواهد آه بالفاصله و تحقيقا همه فعاليت هاي مرتبط با غني سازي را به  لغو آرده است و از ايران مي

حال تعليق درآورد بخصوص ساخت ، مونتاژ و آزمايش قطعات دستگاه سانتريفوژ و توليد مواد الزم از 
  ) تاسيسات تبديل اورانيوم.(ucfجمله از طريق آزمايش در 

خواهد آه در راستاي اقدامات بيشتر براي اعتمادسازي داوطلبانه در تصميم خود   بار ديگر از ايران مي-4
  . براي آغاز ساخت يك راآتور تحقيقاتي آب سنگين تجديد نظر آند

ساختن مسائل  يادآوري مي آند آه همكاري سريع و آامل هر آشور ثالث با آژانس براي روشن -5
  . ها ضروري است مهم خاص بخصوص آلودگي

طرفانه براي اجراي توافق پادمان ايران،  اي و بي  هاي حرفه  از دبير آل و دبيرخانه به خاطر تالش-6
سازي از سوي ايران و  هاي بازيافت و مرتبط با غني پروتكل الحاقي ايران، همچنين تاييد تعليق فعاليت

  . آند و منتظر اجراي آن است و منابع فراهم آننده تقدير ميها  تحقيق درباره روش
 از دبيرآل مي خواهد آه پيشاپيش قبل از نشست نوامبر شوراي حكام گزارشي درباره آل -7

همچنين .  تاآنون به اين شوراي ارائه آند2002هاي مربوط به برنامه اتمي ايران از سپتامبر  يافته
هاي مختلف برنامه اتمي ايران و گزارشي توصيفي درباره  شرفت بخشگزارشي درباره ارزيابي زمان پي

همكاري ايران با آژانس بدهد ، عالوه براين ، چكيده نتايج تحقيقات آژانس را در ايران در طول اين مدت و 
ارزيابي دقيق درخصوص اعمال اين نتايج را در موارد جزئي و آلي ارائه آند و بر روي اجراي توافق پادمان 

هاي قبلي بخصوص  يران دقيقا تمرآز آند و به درخواست هاي شوراي حكام از ايران در قطعنامها
  . سازي پاسخ گويد هاي بازيافت و مرتبط با غني هاي مربوط به تعليق آامل و فعاليت درخواست

يا الزم  به اين نتيجه رسيده است آه در اين چارچوب، بخصوص بر پايه گزارش نوامبر ، درباره اينكه آ-8
هاي  است در رابطه با تعهدات ايران در چارچوب توافق پادمان و درخواست شورا از ايران در قطعنامه

  . قبلي گامي برداشته شود يا خير، تصميم نهايي را اتخاذ خواهد آرد
  

   نويس قطعنامه ارائه شده به غيرمتعهدها اضافه شد يك بند به پيش
  2004مبر  سپتا14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 

نويس قطعنامه سه  براساس آخرين گزارش خبرنگار فارس از وين، يك بند به پيش: خبرگزاري فارس
آشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان درباره پرونده هسته اي ايران، آه به آشورهاي غيرمتعهد ارائه 

  .شده، اضافه شده است
نويس آه امروز به آشورهاي غيرمتعهد ارائه شده   اين پيش9به گزارش خبرگزاري فارس از وين، در بند 

  » .پيگيري شود) اي ايران پرونده هسته(شوراي حكام تصميم گرفته است اين موضوع «: آمده است
رود اعضاي جنبش عدم تعهد پس از  ديگر بندهاي اين قطعنامه بدون تغيير باقي مانده و انتظار مي

  . بررسي خواستار تغييراتي در آن شوند
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نويس  به دليل ارائه نشدن پيش) NAM( در حالي است آه آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد اين
اي ايران، به اين آشورها   انگليس و آلمان درباره برنامه هسته قطعنامه سه آشور اروپايي فرانسه،

  . اعتراض آردند
امي به احتر نويس اين قطعنامه را نوعي بي آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، توزيع نشدن پيش

آشورهاي عضو شوراي حكام تلقي آرده و اعالم آردند اين اقدام به طوالني شدن اجالس بيش از حد 
  . شود  شده، منجر مي تعيين

هاي  نويس اين قطعنامه در خصوص آن با پايتخت آشورهاي عضو شوراي حكام بايد پس از دريافت پيش
ي اعمال برخي تغييرات، قطعنامه به تصويب خود مشورت آنند تا پس از ارائه پيشنهادهاي خود، برا

  . شورا برسد
  . اي ايران روز گذشته برگزار شد اجالس آشورهاي عدم تعهد با هدف بررسي وضعيت پرونده هسته

اي در پايان  برخي منابع نزديك به جنبش عدم تعهد از احتمال صدور بيانيه جنبش درباره مسايل هسته
  . اي ايران از جمله نكات مهم مطروحه در آن است له پرونده هستهدهند آه مسئ جلسه امروز خبر مي

  .  آشور از ميان آشورهاي شوراي حكام هستند14جنبش آشورهاي عدم تعهد 
اين آشورها در بيانيه خود در اجالس قبلي شوراي حكام در بيانيه خود درباره پرونده ايران در آژانس 

عنامه سه آشور اروپايي، درباره مغايرت اين گزارش با المللي انرژي اتمي ضمن بررسي متن قط بين
گزارش دبير آل آژانس و درخواست مواردي فراتر از تعهدات قراردادي ايران توسط آشورهاي اروپايي 

  . اعتراض آرده بودند
اعضاي جنبش عدم تعهد در بيانيه خود همچنين بر اين مسئله تاآيد آردند آه سه آشور اروپايي 

حقوق قطعي جمهوري اسالمي ايران هستند آه بر اساس اساسنامه آژانس، معاهده درصدد تضييع 
NPTگيرد  و پروتكل الحاقي به همه آشورها از جمله ايران تعلق مي .  

  
  اي ايران را روشن آند  هاي هسته تحقيق در مورد آفريقاي جنوبي ممكن است برنامه

  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 
اي از افراد مظنون  المللي انرژي اتمي گفت تحقيق در مورد شبكه مدير آل آژانس بين: ري فارسخبرگزا

  .اي ايران و ليبي روشن آند هاي هسته اي، ممكن است برنامه به دست داشتن در بازار سياه هسته
المللي  در حاشيه اجالس شوراي حكام آژانس بين» محمد البرادعي«به گزارش خبرگزاري رويتر از وين، 

  » .ايم آنم به اطالعات بسيار خوبي از آفريقاي جنوبي دست يافته فكر مي«: انرژي اتمي تاآيد آرد
اي  اي ايران و برنامه هسته تواند بر درك ما از برنامه هسته اطالعات زيادي وجود دارد آه مي«: وي افزود

  » .ليبي تاثير بگذارد
رسد  ازجويي از افراد آلماني و آفريقاي جنوبي آه به نظر ميآفريقاي جنوبي هفته گذشته اعالم آرد با ب

اند، چندين تن را  اي به رهبري عبدالقدير خان، دانشمند پاآستاني مرتبط بوده در بازار سياه هسته
  . دستگير آرده است

المللي انرژي   آژانس بيناي ليبي مرتبط آرده اما آفريقاي جنوبي اين دستگيريها را تنها به برنامه هسته
  . اتمي اعالم آرد ممكن است اين مساله به ايران نيز مربوط باشد

  
  غير متعهدها درباره ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اجماع ندارند 

  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 
 بين المللي انرژي سخنگوي جنبش غير متعهدها در نشست شوراي حكام آژانس: خبرگزاري فارس

اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد،  اتمي تاآيد آرد اين جنبش درباره ارجاع پرونده هسته
  .اجماع ندارد

به گزارش خبرنگار فارس از وين، حسين حنيف امروز در گفت و گو با خبرنگاران در حاشيه اجالس 
نامه ارائه شده سه آشور اروپايي درباره اگر در پيش نويس قطع«: شوراي حكام آژانس در وين گفت

اي ايران، بندي مبني بر ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت وجود داشته باشد، بعيد به  پرونده هسته
  » .رسد غير متعهدها درباره آن به اجماع برسند نظر مي

شور اروپايي، تا جنبش غير متعهدها قرار است نظر خود را درباره پيش نويس قطعنامه ارائه شده سه آ
  . فردا اعالم آند

هاي احتمالي عليه تهران، به شوراي  اي ايران را براي اعمال تحريم آند پرونده هسته آمريكا تالش مي
  . امنيت سازمان ملل متحد بكشاند

  
  آژانس بين المللي انرژي اتمي به بازرسي ويژه از ليبي پايان داد 

  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، امروز عمليات بازرسي ويژه از تاسيسات هسته اي  :خبرگزاري فارس

  . ليبي را از برنامه آاري خود خارج ساخت 
مديرآل آژانس بين " محمد البرادعي "به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از وين ، 

اآنون ليبي   " :راي حكام اين آژانس در وين به خبرنگاران گفت المللي انرژي اتمي پس از نشست شو
تنها به عنوان بخشي از نظارت تاييدي معمول اين آژانس محسوب مي شود و خوب است آه حداقل 

  . " پرونده ليبي از دستور آار آژانس خارج شد
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نده ايران نيز همانند ليبي بسته البرادعي ابراز اميدواري آرد اين موضوع در باره ايران نيز تحقق يابد و پرو
  . شود

آژانس بين المللي انرژي اتمي با توجه به اتهام امريكا درباره برنامه هاي پنهان ايران براي توليد 
  . بازرسي ويژه از تاسيسات هسته اي ايران را در دستور آار خود قرار داده است  تسليحات هسته اي ،

  
  وهاي موثر در آينده عراق  و نيردولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  .  هاي آشتار جمعي در عراق اعتراف آرد  وزير امور خارجه آمريكا به نبود سالح

  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 
اآنون بر اين باورم : ، وزير امورخارجه آمريكا، اعتراف آرد"آالين پاول"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

  .هاي آشتار جمعي در عراق يافت نشده و نخواهد شد   سالحآه هرگز اثري از
هاي شيميايي و   عراق پيش از جنگ، سالح: بود  پيش از اين اعالم آرده" پاول"اين درحالي است آه 

  .است  بيولوژي در اختيار داشته
تگاه اطالعات هرگاه به اطالعات دس: به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، وزير امورخارجه آمريكا تصريح آرد

و امنيت آه با استفاده از آن جنگ آمريكا به عراق را در برابر شوراي امنيت سازمان ملل متحد توجيه 
هاي آشتار جمعي دست   شوم آه ما هرگز در عراق به انبار سالح  انديشم، مطمئن مي  آردم، مي

  .نخواهيم يافت
نيت سازمان ملل، اسناد و مدارآي را دال بر  در برابر شوراي ام2003در روز پنجم فوريه سال " پاول"

  .هاي آشتار جمعي درعراق ارائه آرد  وجود سالح
  .در شوراي امنيت، جنگ عراق آغاز شد" پاول" هفته پس از سخنراني 6است؛   گفتني

  
 ها تن ديگر نيز  تن بر اثر وقوع انفجار نزديك يك مرآز پليس بغداد، آشته و ده35حداقل : خبرگزاري فارس
  . زخمي شدند

  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه 
بغداد به " حيفا" تن در خيابان 15به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، پس از اين انفجار، جسد حداقل 

  .  تن ديگر نيز در سردخانه يك بيمارستان مشاهده شد20چشم خورده و جسد 
شود، پيش از اين شاهد   بغداد محسوب ميهاي اصلي شهر خيابان حيفا آه يكي از خيابان

  . هاي شديدي بوده است درگيري
يكي از سخنگويان ارتش آمريكا نيز اعالم آرد، اين حادثه بر اثر انفجار يك خودروي بمبگذاري شده، رخ 

  . اي دانست اي خمپاره داده است ولي دولت موقت عراق آن را حمله
گيرند آه آنها را همكاران و شرآاي  ه مهاجماني قرار مينيروهاي پليس عراق به طور مكرر هدف حمل

  . دانند اشغالگران آمريكايي مي
ها براي تشكيل يك پليس مقتدر عراقي تا پيش از موعد  اين مهاجمان بشدت سعي دارند از تالش

  . برگزاري انتخابات در اين آشور در ماه ژانويه سال آينده، جلوگيري آنند
اي و انفجار خودروهاي بمبگذاري شده در مرآز   با انجام حمالت متعدد خمپارهشنبه گذشته مهاجمان يك

  .  نفر در اين آشور شدند100بغداد و ساير نقاط عراق، باعث آشته شدن بيش از 
  . ها متعلق به انفجار خيابان حيفا بودند ها و زخمي شنبه نيز بسياري از آشته در حمالت روز يك
 نيز گزارش داد، روز گذشته يك بالگرد آمريكايي با شليك موشك به سمت "العربيه"شبكه تلويزيوني 

اي از مردم عراق آه در نزديكي يك خودروي زرهي آمريكا تجمع آرده بودند، باعث آشته شدن  عده
  . حداقل پنج تن و زخمي شدن چندين تن ديگر از جمله يك خبرنگار خبرگزاري رويتر شد

  . ن خودروي زرهي را بدون سرنشين رها آرده بودندنيروهاي آمريكايي مدتي قبل اي
  .منابع خبري از وقوع انفجاري ديگر در مرآز بغداد خبر دادند

الملل ايلنا، دقايقي پيش انفجاري مهيب، منطقه الباب الشرقي واقع در مرآز   به گزارش سرويس بين
  .بغداد را لرزاند

  . را پوشاندشدت انفجار به حدي بود آه دود غليظي آسمان منطقه
به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد، اين چهارمين انفجاري است آه امروز در بغداد به وقوع پيوسته 

  .است
  .هنوز گزارشي از جزييات اين حادثه مخابره نشده است

  . زخمي بر جاي گذاشت96 آشته و 47ها، انفجار مرآز پليس الكرخ دست آم   براساس آخرين گزارش
خيابان حيفا در مرآز بغداد و فرودگاه المثني بغداد نيز شاهد انفجارهايي مهيب بود آه درپي همچنين 

  . نفر آشته شدند15آن دست آم 
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور24:  صبح تهرانيروزنامه ها
  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه : بي بي سي 
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 از اولين روز اجالس ي خود را به انعکاس اخباري خبريامروز صبح تهران مهمترين عنوان ها يروزنامه ها
 اختصاص داده و بدون تفسير، از قول مقامات مختلف ي اتمي انرژي حکام آژانس بين الملليشورا
  در چند روز آينده دربارهي آمريکا، هيچ تصميمي خبر داده اند که با وجود تالش هاي و خارجيداخل

  . به ماه نوامبر موکول شده استي شود و تصميم گيري ايران گرفته نميپرونده هسته ا
 ايران ي هسته اي، مديرکل آژانس، را درباره فعاليت هاي از گزارش محمد البرادعي بخش هايشرق

 ايران را ي که برنامه هسته اي بين المللي هاي نگراني نوشته است در راستاينقل کرده و از زبان و
 و ي خود و دنبال کردن شفاف سازي هايحاطه کرده است، اين کشور بايد به تسريع در همکارا

 ي ادامه دهد تا ما بتوانيم مسايل معوقه را ظرف چندماه آينده رفع کنيم و جامعه بين المللياعتمادساز
  . را مطمئن سازيم

 يته است که مسايل هسته ا نتيجه گرفي اتمي انرژي از اين گفته مديرکل آژانس بين المللجام جم
  .ايران در ماه نوامبر حل خواهد

 آژانس در مورد پرونده ي نگران کردن اعضاي براي از تالش البرادعي اسالميجمهوردر مقابل، روزنامه 
  .  ايران خبر داده استيهسته ا

 اورانيوم يز ساي تهديد کرده اند هرگاه ايران به غني سه کشور بزرگ اروپاي اعتمادهمزمان، به نوشته
  .  امنيت دفاع خواهند کرديادامه دهد، در ماه نوامبر از ارجاع پرونده به شورا

 چرخه ي از توقف فعاليت هاي از زبان يک مقام مطلع نوشته است که ايران در صورت خوددارآفتاب يزد
  . مواجه خواهد شديسوخت با مشکالت جد

 آينده منتشر ي، که در روزهايسه کشور اروپاي ي تهيه پيش نويس قطعنامه پيشنهادجام جمبه نظر 
 ها با يک قطعنامه شديد ي، انگليسي ميسر شده است زيرا در مثلث اروپايي شود، با دشواريم

  .  ها در اين زمينه مردد بودندي ورزيدند و فرانسوي ها با اين امر مخالفت مياللحن موافق بودند، آلمان
اساس اين پيش نويس ايران مکلف شده است تا ماه نوامبر کليه به نوشته اين روزنامه، با اينهمه بر

  .  خود رابه حالت تعليق کامل در آوردي و توليد سوخت هسته اي سازي غنيفعاليت ها
 نوشته هيچ ضرب ي اتمي انرژي در سازمان بين المللي هيات ايراني از زبان سخنگورسالتاما 
  .  پذيردي را نمي ا در کار نبوده و ايران هيچ تعهد تازهياالجل

 نيز از قول حسين موسويان نوشته است که ايران تعيين ضرب االجل اروپا را رد کرد و  ايرانروزنامه
در صدر اخبار خود آورده "  اروپا و آمريکايپاسخ ايران به تهديدها"  همين خبر را با عنوان آفتاب يزد

  .است
 يابد، ي آمريکا پايان ميانتخابات رياست جمهور که قبل از ي تعيين ضرب االجلآفتاب يزدبه نوشته 

 کاخ سفيد دارد ضمن اينکه توافقات روشن با ايران ي سياسينشان از توجه ويژه اروپا به درخواست ها
  .در تهران، بروکسل و پاريس را ناديده گرفته است

ين  حکام آژانس بي در نشست شورايات مذاکره کننده ايراني هي، سخنگويهمشهربه نوشته 
 ي توقف غني اطمينان از برنامه هاي بر حضور سه بازرس آژانس براي مبني در مورد شايعاتيالملل
 خود ي دوره اي هاي بازرسي صحت ندارد و اين بازرسان براي اورانيوم گفته است چنين موضوعيساز

  . برندي اف در اصفهان به سر ميدر سايت يوس
 باهنر، نايب رييس مجلس، خبر داده است که استيضاح وزير  در صدر اخبار خود از زبان محمدرضارسالت
 شده و هفته آينده و در پايان تعطيالت مجلس، نمايندگان به اولين اقدام تند محافظه کاران يراه قطع

  .  خواهند داديمجلس درباره يک وزير کابينه اصالح طلبان را
 ي آن آمده است پيشنهاد مصالحه را نم از نامه خرم، وزير راه، به رييس مجلس خبر داده که درشرق

  . پذيرد و آماده مواجهه استيضاح است
 خود مدرک ي ادعاهاي در نامه خرم به حداد عادل نوشته شده که نمايندگان براآفتاب يزدبه نوشته 

  . است، از اتهامات عليه خود دفاع کردينشان دهند و گرنه اگر قرار بر جناح باز
تهران نوشته بودند که هيات مذاکره کننده مجلس در پايان مذاکرات خود با  يهفته گذشته روزنامه ها

 با ي از معاونان خود و لغو قرارداد خدمات فرودگاهي يکيوزير راه به او اعالم داشتند که در صورت برکنار
،  شرق که، به نوشتهي صرف نظر خواهند کرد، همان پيشنهادي تاو، از استيضاح ويشرکت ترکيه ا

  . خرم رد شده استتوسط 
 ي، نوشته دولت معامالت اين چيني رييس جمهوري، معاون حقوقي ابطحي از زبان محمد علآفتاب يزد
  .  داندي نميرا منطق
 انصراف نمايندگان از استيضاح ي وزير راه براي جدي از تالش هاي، با اشاره به اخبار حاکيهمشهر

 نايب رييس مجلس درباره تفاهم با وزير، ياميدوار، نوشته است درست يک روز بعد از خبر اظهار يو
 ي وزير با برخيارسال نامه خرم در عدم پذيرش شروط نمايندگان به رييس مجلس شايد نتيجه رايزن

  .  باشدي سياسيگروه ها
  .اين روزنامه هشدار داده است که برنده پرونده استيضاح، قطعا وزير راه نخواهد بود

 ده هزار پزشک و ي از بيکاريح تهران در مورد گاليه رييس سازمان نظام پزشک صبيخبر ديگر روزنامه ها
سخنان فرمانده سپاه پاسداران است که بعد از همايش ديروز در منطقه غرب کشور درباره توان 

  . کشور گفته استيموشک
   

www.iran-archive.com 



   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

  ... دهم هفتة ديگر ام، قول مي شرمنده
  2004 سپتامبر 14 – 1383 شهريور 24سه شنبه : مينيستي ايرانتريبون ف -پروين ضرابي 

03/06/1383  
در جلسات . يكي از مسئولين ستاد بازسازي بم آقاي مهندس هوايي را ديدم. صبح زود به بم رسيدم

 اتاق اسكان موقت براي آار 4 قراربود 16/02/1383 بودم از تاريخ  قبلي هم آه در بم ايشان را ديده
ها تحت نظر گروه ياري و جمعيت زنان مبارزه با  هاي دستي، آامپيوتر و آتابخانه براي خانمخياطي، هنر

نشده و حاج آقا محمودي مرتب  ها ساخته در فرودگاه گفتم هنوز اتاق. آلودگي محيط زيست به ما بدهند
  .شود قرار است حتمًا تا فردا ساخته: دهند که قول مي

ولي تا امروز . قراربود تا پايان ارديبهشت همة آارها انجام شود. دايشان هم قول آمك و همكاري دادن
  .هاي موقت خياطي ساخته نشده اتاق

  83سوم شهريور
حتمًا تا هفتة :" حرف مسئولين در بم يكي است." اميدوارم اگر اجازه دهند تا پايان هفته آار تمام شود"

  ".دهم انجام شود و از شرمندگي شما درآئيم ديگر قول مي
  
  شهرداري بم, صبح,83ور ي شهر9

مرآز خدمات : در اين سفر از طرف جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست براي مجوز ساختمان
  .ام آمده) جواهره ضرابي( فرهنگي و اقتصادي -بهداشت رواني 

رق ها در ب هنوز چشم. زن و مرد، پير و جوان در غم از دست دادن عزيزان چهرة خشك و چروك دارند
خواهند پروانة ساخت  مي. دست منتظر اجازة ورود به اتاق شهردار همه آاغذ به. زند اشك دودو مي

.  متري بسازند80اي  هاي بزرگشان خانه هاي خاك گرفتة سر به آسمان در ميان باغ بگيرند و در آنار نخل
 تا 100تا امروز : ديگو يكي از آارمندها مي. اگر مجوز بدهند همين هم خوب است. رضايم به رضاي خدا

  .پروانه ساختمان صادر شده، ولي هنوز ساختمان مسكوني در بم ساخته نشده
. خندد زند و مي لب ها را به هم مي. شهردار با ابروي شكسته و دو تا چوب زيربغلي در آنار نشسته

سئول مالي و آارمندان دواير از مهندس و م. اتاق خنك و ميز آنفرانس بزرگي جلوي ميز شهردار است
  .خواهند آيند و امضاء مي درآمد همه تند و تند با پرونده به سراغ او مي

شده  روم و چون آار فوري اعالم به دايره ساختمان مي. بيند باالخره نامه مرا و طرح جمعيت را مي
م مجوز شود آه بنياد مسكن ه آار به فردا ارجاع مي. آند آيد و تأئيد مي مهندس براي بازديد زمين مي

  .بدهد آه هزينه مجوز و پروانه ساخت را ما نپردازيم
  

با شهردار صحبت . گويند بايد مصوبه بگيريم حاج آقا محمودي در بنياد مسكن و مهندس هوايي مي
  .دهد آارها انجام شود تا مصوبه پرداخت هزينه پروانه ساخت صادر شود آند و دستور مي مي

. آنم صحبت مي) ري و جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيستبراي يا(هاي خياطي  راجع به اتاق
ام آه  شرمنده. شود ها تا هفتة ديگر انجام مي ايم و حتمًا آار اتاق مرتب پيمانكار عوض آرده: گويد مي

  .ايم همة آوارها را برداشته: گويد مي. دير شد
  .بينم  ها مي ولي من اينجا و آنجا آوارهاي مانده از زلزله را هنوز در آوچه

باشد  م، نقشة ساختمان آه به تأئيد نظام مهندسي رسيدهي کنيروز بعد مجددًا به شهرداري مراجعه م
  .شناسي نيز انجام شود  کنند تا مراحل خاكيمحل زمين را هم تأئيد م.  خواهنديرا م

رس را شروع ها د ها بچه اي نديدم و گفتند فعًال در آانكس شده در سرتاسر شهر بم مدرسة ساخته
  .خواهندآرد

 -گويد، در ابتداي زلزله آارهاي بهداشتي  المللي است مي نده ري ليف آه سازمان غيردولتي بينينما
دو . دهد و تا خردادماه شير به مهدآودك حمايت از حقوق آودك توزيع کرده است درماني انجام مي

 فرهنگي تفريحي در اردوگاه اند و مجموعه مدرسه يكي در آمپ وحدت يكي در آمپ سينا ساخته
  . بينند اند آه در آنجا جوانان زبان و موسيقي آموزش مي سينا ساخته

در پشت رود و . ها را بسازند آه زمين آن از طرف مردم اهداء شده خواهند نانوايي خانم در پشت رود مي
 از محل فروش شود و اسپيكان تعاوني گاوداري تأسيس شده آه براي زنان خودسرپرست استفاده مي

  .پردازند تا به نام خودشان شود شير، قسط گاوها را مي
 متري را در اسپيكان شروع کرده آه تا مرحلة شناژ 60 خانه مسكوني 1ر060اين سازمان آار ساختمان 

ريزي هديه است و بقيه را از محل وام بنياد مسكن در صورت عقد قرارداد با ستاد بازسازي انجام  و بتن
  .دخواهنددا

هاي مانده از زلزله و  مغازه. هاي اصلي آوار آمتر بود آنچه در بم در اين سفر مشاهده کردم در خيابان
ها  ميوه. بيني شده را اطراف مغازه مي هاي گنديده و له بعدازظهر ميوه. فروشي باز بود دآةهاي ميوه

آوري و  ها، جمع دادن نخل انتك. ها آمتر در اين شرايط قادر به خريد هستند آنقدر گران است آه بمي
  .اي را به آار مشغول نموده بندي خرما عده بسته
هاي  در سطح شهر ماشين. شهر هنوز مملو از زباله است. هاي فروش آارتن خرما به راه است مغازه

  .هاي مختلف هستند هاي شيك از شهرستان ماشين. بيني سواري شيك را سه برابر قبل از زلزله مي
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. گذرانند آنند آه آنچه من ديدم اآثرًا به جلسه و صحبت و رفت و آمد مي  در بم آار ميNGO 53اآنون 
هاي ايراني و خارجي و مأمورين دولتي براي NGO درصد از 95بيني و  اي را مي در فرودگاه آمتر بمي

  .شوند مي رساني به مردم بم ديده آمك
  

. شنوم و بيشتر از قبل صداي شيون و گريه مي شب هم بودند 10اين بار در بهشت زهراي بم مردم تا 
. اند نشده و خود مردم سنگ يادبود روي عزيزانشان گذاشته بهشت زهرا هنوز درختكاري و ساخته

  .دهد بندي اين محيط را دارد انجام مي شهرداري تهران آار بلوك
ودك و درماني  مهدآ-هاي فرهنگي  خواهند مجموعه اند و مي ها زمين دريافت آردهNGOبعضي از 
  .بسازند

بودآه طبق گفتة دآتر اسماعيلي، رئيس شوراي  آقاي شجريان هم آمده. ور آه بم بوديمي شهر5روز 
.  هنري بزرگي در ايران خواهدبود-شهر بم قرار است در بلوار باهنر، باغ هنر بسازند آه مرآز موسيقي 

  .سازي خواهدشدارگ قديم هم با همكاري ميراث فرهنگي و يونسكو مرمت و باز
همه : گفت دختر جواني در شهرداري مي. خواهند خواهند، ورزش مي ها آار مي مردم و بخصوص جوان

هيچكس به فكر شناي ما دختران .  اجتماعي بسازند-خواهند براي زنان و جوانان، مرآز فرهنگي  مي
هايمان حتي  ر آمك آنيد خانهما هم بتوانيم شنا آنيم و زودت. ترابخدا يكي بيايد و استخر بسازد. نيست

  .شود  متري ساخته80
 ميليون تومان، وام بانكي با بهره 6 متري مردم پس از آسب مجوز، در بم و بروات 80براي ساخت منازل 

 ميليون تومان با سود 4 ميليون تومان بالعوض دريافت خواهندآرد و در صورت درخواست 5/3 درصد و 5
 ميليون 5/1 ميليون تومان تسهيالت بانكي و 5/4: در مناطق روستايي. دشو ها پرداخت مي متعارف بانك

گيرند و با قرارداد با  شود آه اين تسهيالت نقدًا در اختيار مردم قرار نمي تومان وام بالعوض پرداخت مي
  .ها پرداخت خواهدشد پيمانكاران براي ساخت خانه
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