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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 

  
  وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران
  2004 سپتامبر 20 – 1383 شهريور 30 دوشنبه - برلينبهرام محيی گزارشگر صدای آلمان در

به ابتکار کانون پناهندگان سياسی ايران و کميته ی پشتيبانی از زندانيان سياسی ايران در برلين و با 
ازمانها و نهادهای حقوق بشر و نيز بنياد فرهنگی هاينريش بل در برلين، در تاريخ حمايت برخی س

هجدهم سپتامبر برابر با بيست و هشتم شهريور ماه، با حضور جمع کثيری از عالقمندان، شب يادبودی 
به مناسبت شانزدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در ايران و دوازدهمين سالگشت ترور 

  .در کارگاه فرهنگهای شهر برلين برگذار گرديدميکونوس، 
در آغاز، پس از يک دقيقه سکوت به احترام قربانيان دو رويداد ياد شده، حميد نوذری مسئول کانون 

پناهندگان سياسی ايران در برلين، به حاضران خوشامد گفت و از شرکت آنان در مراسم سپاسگزاری 
گان اين مراسم، خاطر نشان گرديد که انساندوستان و سپس در پيامی از طرف برگزار کنند. کرد

آزاديخواهان نبايد اجازه دهند که فاجعه ی کشتار زندانيان سياسی که هنوز پس از گذشت سالها 
هيچکدام از جناح های رژيم جمهوری اسالمی حاضر به پذيرش مسئوليت آن نيستند، از خاطره ها محو 

للی بشردوست اين است که توطئه ی سکوت در مورد اين خواست همه ی سازمانهای بين الم. شود
  . رويداد شکسته شود

  
شهردار منطقه ی ويلمرزدورف ـ شارلوتن بورگ  ) Monika Thieman(پس از آن، پيام خانم مونيکا تيمن 

برلين قرائت شد که چندی پيش به ابتکار اداره ی تحت مسئوليت او، از لوح يادبودی برای بزرگداشت 
وی در اين پيام از جمله يادآور شده بود . ن ترور ميکونوس در محل اين واقعه پرده برداری شده بودقربانيا

. که رويداد هولناک ترور ميکونوس، به عنوان نمونه ای از تروريسم دولتی، در حافظه ی تاريخ ثبت است
يخواه در برلين عملی وی همچنين از نصب لوح يادبود که از جمله با پشتيبانی بی دريغ ايرانيان آزاد

  .گرديد، ابراز خوشحالی نموده بود
، دبير کل سازمان عفو بين  )Barbara Lochbihler(سخنران اصلی اين نشست، خانم باربارا لوخ بيلر 

وی از جمله خاطر نشان ساخت که . المللی در آلمان بود که به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت
. کشتار در زندانهای ايران و ترور ميکونوس، نشانه ی باور به عدالت استمراسم يادبود برای قربانيان 

سازمان عفو بين المللی بايد با تأسف اعالم کند که وضعيت حقوق بشر در ايران، از آغاز سال جاری رو 
  . به وخامت گذاشته است

، نمونه ی »الف عفترفتار خ«اعدام دختر شانزده ساله ای به نام عاطفه رجبی در ماه گذشته به اتهام 
در زمينه ی نقض حقوق . اجرای اين حکم، برای همه ی جهانيان تکاندهنده بود. غم انگيز اين روند است

بشر می توان به موارد بسياری و از جمله محدود کردن حق آزادی بيان، مانع تراشی در انتخاب شغل از 
اتهای ظالمانه و بويژه اعدام نابالغان اشاره طريق گزينش مذهبی و ايدئولوژيک، احکام اعدام و ساير مجاز

  . کرد
  

وی افزود که حقوق زنان کمافی السابق در ايران نقض می شود و زنان در بسياری موارد و از جمله در 
امور زناشويی، ارث و خانواده، مورد تبعيض واقع می شوند و از حقوق کمتری نسبت به مردان 

شکنجه و روشهای .  با استانداردهای بين المللی سازگار نيستوضعيت زندانهای ايران. برخوردارند
  . غيرانسانی بازجويی در زندانها رواج دارد

سازمان عفو بين المللی از اقصا نقاط ايران گزارشهايی دريافت می کند که حاکی از  شکنجه و ضرب و 
ولين اصلی نقض متأسفانه مسئ. شتم بازداشت شدگان، بويژه در مراحل اوليه ی بازجويی هاست

قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار ايرانی تبار . حقوق انسانی در ايران، همچنان بی مجازات می مانند
کانادايی که سرانجام ثابت شد در جريان بازجويی توسط عوامل دادستانی دچار ضربه ی مغزی شده 

وقتی که . ون می ماننداست، به روشنی نشان داد که مسئولين اصلی اينگونه جنايات، از مجازات مص
با پرونده ی زهرا کاظمی که مجامع بين المللی و دولت کانادا در پی رسيدگی به آن بودند اينگونه رفتار 

  . می شود، می توان تصور کرد که با پرونده ی شهروندان بی پناه ايرانی چگونه رفتار می شود
 5ان در ايران اشاره کرد و گفت که در سخنران سپس به محدوديت ها و تضييقات در مورد حق آزادی بي

 روزنامه و نشريه در محاق توقيف افتاده است و روزنامه نگاران بسياری روانه ی 100سال گذشته حدود 
نشريات آفتاب و وقايع اتفاقيه از آخرين قربانيان سانسور و فشار عليه مطبوعات در . زندانها شده اند
بازداشتهای خودسرانه و فشار به . از آزادی بيان در ايران خبری نيستبايد گفت که امروز . ايران بوده اند

  . زندانيان سياسی کماکان ادامه دارد
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  در جريان اعتراضات دانشجويی بازداشت و ١٩٩٩نمونه ی غم انگيز آن اکبر محمدی است که در سال 
م به حبس ابد محکوم توسط يک دادگاه انقالب بطور نامنصفانه نخست به اعدام و سپس با تعديل حک

طبق گزارشات رسيده، وی که در حال حاضر در زندان مخوف اوين به سر می برد، بر اثر ضرب و . گرديد
.   در صد قوه ی شنوايی خود را از دست داده و عالوه بر آن سالمتی اش در مخاطره است۴٠شتم 
کثرا به دليل رفتار  مورد شالق زدن در انظار عمومی در سال گذشته ثبت شده است که ا١٩٧

در يک مورد، . غيراخالقی و نوشيدن مشروبات الکلی و يا استفاده از بشقابهای ماهواره ای بوده است
  .اين شالق زدنها منجر به مرگ شده است

سخنران در بخش ديگری از گفتار خود به امر گزينش مکتبی در ايران پرداخت و يادآور شد که عليرغم 
هوری اسالمی مبنی بر آزادی شهروندان در حق انتخاب شغل و ممنوعيت تصريح قانون اساسی جم

پيگرد و محدوديت شخصی به دليل باورهای ايمانی، واقعيت در جمهوری اسالمی چيز ديگری را نشان 
  . می دهد و بسياری از اين حقوق با استناد به اسالم محدود می گردد

ان را تبعيض مسلم حقوقی بر پايه ی نظريات سياسی امر گزينش در اير) ILO(سازمان بين المللی کار 
اينگونه تبعيضات شغلی، به هنگام استخدام متقاضيان، در بسياری از . و تعلق مذهبی ارزيابی می کند

گستره ها از جمله آموزش و پرورش، اتحاديه های کارگری، وزارتخانه های دولتی، ادارات منطقه ای و 
متقاضيان بايد در آزمونهايی، از جمله التزام به اصل واليت فقيه و نظام . دستگاه قضايی اعمال می گردد

به اين ترتيب اقليتهای مذهبی و قومی يا طرفداران سازمانهای سياسی معين، . اسالمی را ثابت کنند
امر گزينش مکتبی، در سالهای . در روند گزينش حذف می شوند و نمی توانند وارد بازار کار گردند

بايد به . رصه های ديگر و از جمله بخش خصوصی اقتصاد نيز گسترش داده شده استگذشته به ع
رهبران جمهوری اسالمی يادآوری کرد که امر گزينش مکتبی، مغاير با تعهدات مربوط به حقوق ملل 

  .  است که ايران نيز ميثاق آن را امضا کرده است
م در ايران پرداخت و يادآور شد که طبق اطالعات سخنران در پايان به ارائه ی آماری در مورد احکام اعدا

 فقره اعدام، در ميان کشورهای جهان، پس از ١٠٨سازمان عفو بين المللی، ايران در سال گذشته با 
. البته رقم واقعی اعدامها در ايران ناروشن و به مراتب باالتر است. چين رتبه ی دوم را دارا بوده است

احکام اعدام بويژه در مالء . ری نسبت به سال پيش افزايش نشان می دهداعدامها در ايران در سال جا
در اين ميان . عام، در خدمت ايجاد رعب و وحشت در جامعه است تا توان مقاومت را از مردم سلب کند

بويژه اجرای احکام اعدام در مورد نابالغان که در سال گذشته در سه مورد اتفاق افتاده است، به شدت 
چنين اقدامی مغاير . راض سازمان عفو بين المللی و سازمانهای حقوق بشر استمورد اعت

  .   استانداردهای بين المللی حقوق بشر است که ايران نيز تعهد خود را نسبت به آنها اعالم کرده است
 8در بخش پايانی اين مراسم، سودابه اردوان هنرمند ايرانی مقيم سوئد و زندانی سياسی سابق که 

از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسالمی سپری کرده است، به ياری آثار نقاشی و طراحی سال 
  . خود، به صورتی مؤثر و گيرا، گوشه هايی از زندگی در زندانهای ايران را روايت کرد

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
  جمهوري خابات رياستي انت آخرين اخبار احزاب و گروهها درباره

  2004 سپتامبر 20 – 1383 شهريور 30دوشنبه 
  :ها مقام دبيرآل انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه قائم

  تشكيل شده است جلسات استاني انجمن براي حمايت از حضور مهندس موسوي
هاي  هاز حوز اي طي هفته گذشته، پاره: ها گفت مقام دبيرآل انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه قائم

جمهوري آتي،  رياست ها جلساتي در خصوص تحليل شرايط انتخابات دانشگاهي اين انجمن در استان
  .شد برگزار آردند و مواضع انجمن در دفاع از حضور مهندس موسوي تشريح

اخير تعدادي از  به قرار اطالع، طي چند روز: وگو با خبرنگار ايسنا اضافه آرد دآتر حاضري در گفت
هاي خود را  استدالل  و ي دانشگاهي با آقاي ميرحسين موسوي مالقات داشته ي برجستهها شخصيت

  .اند مطرح آرده جمهوري ي انتخابات رياست در دفاع از لزوم حضور ايشان در صحنه
  :سخنگوي حزب اعتدال و توسعه****

  آند يگروههاي سياسي رايزني م دبيرآل حزب براي دعوت از هاشمي رفسنجاني با احزاب و
سياسي ديگر  هاي دبيرآل اين حزب با احزاب و گروههاي سخنگوي حزب اعتدال و توسعه از رايزني

  .خبر داد جمهوري براي دعوت از هاشمي رفسنجاني به منظور شرآت در انتخابات رياست
ر د: خبر افزود ضمن اعالم اين) ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران  غالمعلي دهقان در گفت

جمهوري طي روزهاي  رياست ي اصلح حزب اعتدال و توسعه در انتخابات نهم راستاي حضور گزينه
وگوهايي با سران احزاب و گروههاي  گفت گذشته، محمدباقر نوبخت دبيرآل اين حزب، ديدارها و
بيني  راست و ميانه داشته است و پيش سياسي متمايل به هاشمي رفسنجاني اعم از چپ و

گروههاي سياسي با هاشمي رفسنجاني ديدار و از  زودي سران و دبيران آل اين احزاب وشود به  مي
  .جمهوري دعوت آنند رياست وي براي حضور در انتخابات نهم

ي وفاق  گانه سه هاي جمهوري را از منظر آرمان آه حزب متبوعش انتخابات نهم رياست وي با بيان اين
اي براي اين  راستا گزينه در همين: بيند، اضافه آرد  ميي پايدار ملي، اعتدال سياسي و توسعه

  .بيش از گذشته گسترش و تعميق ببخشد انتخابات مورد تاييد حزب است آه بتواند وفاق آحاد ملت را

www.iran-archive.com 



دهد  مي ي چند سال گذشته نشان ي اين عضو شوراي مرآزي حزب اعتدال و توسعه، تجربه به گفته
آشور است و اين  ي سياسي آشور، نياز امروز هاي عمده ان جناحخصوص وفاق نخبگ وفاق نخبگان به
تواند انسجام دروني  مي ي وفاق ملي است؛ چرا آه انسجام دروني نخبگان در آشور مساله مقدمه

  .آحاد ملت را هم در پي داشته باشد
ابات انتخ ي نهم هاي مطرح براي دوره در ميان گزينه: سخنگوي حزب اعتدال و توسعه ادامه داد

فراجناحي داشته   سال گذشته عملكرد25جمهوري، هاشمي رفسنجاني نشان داده است در  رياست
  .اند ها به وي اقبال نشان داده و هميشه نخبگان معتدل جناح

سياسي  گري سياسي است، مشي آه آرمان اعتدال سياسي آه در مقابل افراطي دهقان با بيان اين
تعادل و اعتدال  دهد وي همواره معتقد به اين مشي نشان مي: هاشمي رفسنجاني است، ادامه داد
  .در مسائل سياسي آشور بوده است

هاشمي رفسنجاني  ي آه مخالفان عمده اين عضو شوراي مرآزي حزب اعتدال و توسعه با اعتقاد بر اين
 و ي متوازن توسعه ي پايدار به معناي هاي سياسي آشور هستند، توسعه اصوال افراطيون جناح

بايست به  ي اين حزب مي گزينه :جانبه را مورد تاآيد هميشگي حزب متبوعش معرفي و تاآيد آرد همه
ي وي به  دهد تكيه رفسنجاني نشان مي ي هاشمي نگاه به آارآرد گذشته. اين آرمان معتقد باشد

وده است و عليه ايران، ناشي از ضرورت آن زمان ب ي اقتصادي پس از پايان جنگ تحميلي عراق توسعه
  .بوده است ي سياسي نيز وي همواره مدافع توسعه

  :پور محتشمي***
  اند دست يافته همانند گذشته، مهندس موسوي و مردم به اعتماد متقابل

   نيست رغبتي به سرنوشت آشور سكوت مهندس موسوي از روي بي
اقشار  ي موسوي همهبا طرح موضوع آانديداتوري مهندس :االسالم والمسلمين محتشمي پور  حجت

نظام شديدا در  هاي سياسي براي شرآت در انتخابات و رقابت سالم سياسي آه ثبات جامعه و جريان
  .اند گرو آن است، انگيزه پيدا آرده

، )ايسنا(دانشجويان ايران  عضو شوراي مرآزي مجمع روحانيون مبارز، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري
انتخابات رياست جمهوري نهم از ايجاد  وع آانديداتوري مهندس موسوي درچنين با يادآوري موض هم

ي سياسي آشور به عنوان  نسبت به سرنوشت آينده ي اقشار جامعه طمانينه و آرامش در بين آليه
هاي گوناگون اعم  دهد جريان ها نشان مي بررسي: تصريح آرد يكي از مواهب طرح اين موضوع نام برد و

 ها ي موفق دوران درخشان هشت ساله  مختلف اجتماع با توجه به تجربه هاي و اليهاز احزاب مستقل 
ي سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي از يك سو و دانش و  در عرصه دولت مهندس موسوي

ها و تالش در جهت  موسوي از سوي ديگر و همچنين پرهيز وي از ريخت و پاش ي فني مهندس تجربه
 ي دولت، مهندس موسوي را ي مديران و زير مجموعه ي و اقتصادي و سوءاستفادهفساد مال جلوگيري از
  .شرآت آنند خواهند تا در انتخابات دانند و مصرانه از ايشان مي ترين و بهترين گزينه مي شايسته
موسوي و مردم  آه امروز همانند گذشته مهندس پور با تاآيد بر اين االسالم والمسلمين محتشمي حجت
نسبت به شرآت در  رغبتي موسوي اند، در بيان عوامل سكوت و بي تماد متقابل دست يافتهبه اع

تفاوتي نسبت به سرنوشت  بي رغبتي مهندس را نه از سر عامل اين سكوت و بي: انتخابات تصريح آرد
لذا بر اين مبنا ، . دانم مي) ع(علي  ي موالي متقيان حضرت آشور بلكه به جهت پيروي وي از سيره

هاي خود به جاي پذيرش رياست در جهت مشاوره دادن و  توانايي ، دانش و موسوي اصرار دارد از تجربه
نظران  آند آه اتفاقا همين ويژگي سبب اقبال و اصرار بيشتر صاحب مساعدت دولتمردان استفاده

  .جامعه به وي شده است مخلص و اقشار مختلف
مقام رياست   عدم تمايل مردم به آساني آه براي پست ومتقابال علت: وي در ادامه اظهاراتش افزود

به جاي انقالب ،نظام و  آشند و خود را زنند و با پا پيش مي آنند و به قولي با دست پس مي تالش مي
  .آنند در همين نكته نهفته است مردم مطرح مي

محور حمايت از  ولچنين از وحدت گروههاي مختلف ح اين عضو شوراي مرآزي مجمع روحانيون مبارز هم
هاي  نظرها و پرخاشگري ي وي پاياني بر تمام اختالف آانديداتوري مهندس موسوي آه به گفته

وزير دوران پرافتخار امام  نخست سياسي است به عنوان ديگر تاثيرات طرح موضوع آانديداتوري
ر جامعه و ي اقشا مهندس موسوي همه با طرح موضوع آانديداتوري: نام برد و گفت) ره(خميني
سالم سياسي آه ثبات نظام شديدا در گرو آن  هاي سياسي براي شرآت در انتخابات و رقابت جريان

  .اند است، انگيزه پيدا آرده
هاي  شدن رقابت آه اقتدار و توانمندي نظام در گرو شرآت افراد شايسته و پرشور وي با تاآيد بر اين

ي باال  انتخاب واقعي در سايه مشارآت و:  اظهار داشتانتخاباتي مربوط به رياست جمهوري نهم است،
. شود آند، محقق مي اسالمي را تعيين مي بودن و راي حداآثري مردم آه مشروعيت و مقبوليت نظام

آساني هستيم آه منتظرند در اثر فعل و انفعاالت سياسي،  ي لذا بر اين مبنا ما مخالف نظريه و شيوه
سازي، افراد شايسته و مورد  رايط و اقتضائات ضروري با ايجاد مانعش اجتماعي و امنيتي يا فقدان

 رفته تا آنها در فضايي خالي از رقابت جدي و با حداقل راي انتخابشان مسلم و به ي مردم آنار عالقه
  .طرفداران قليل خود افتخار آانديداتوري بدهند

مطرح است و  ت با هر شكل و وسيلهبراي صاحبان اين نظريه رسيدن به قدر: پور ادامه داد محتشمي
ي مردم در  جانبه آند حال آنكه حضور، مشارآت قوي و همه حضور و مشارآت حداقل مردم آفايت مي

مستحكم براي دولت منتتخب  ي آند و پشتوانه ي نظام را تضمين مي انتخابات عالوه بر آن آه آينده
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من در صورت فقدان حضور مردمي احتمال   نظرآند، چرا آه به است، سالمت انتخابات را نيز تامين مي
  .آسيب به سالمت انتخابات موجب نگراني است

رياست جمهوري  ي انتخابات پور در ادامه ي بيان مواضعش درباره االسالم والمسلمين محتشمي حجت
ل دوران امام و هم به دلي نهم با تصريح بر اين نكته آه طرح نام مهندس موسوي هم يادآور ارزشهاي

مردم شريف و فهيم ايران خواهان  :محبوبيت اين شخصيت ضامن مشارآت بزرگ مردمي است ،افزود
هاي  آانديدايي شايسته و مخلص هستند آه با انديشه برگزاري انتخاباتي پرشور و سالم و به دنبال

ي آه با استفاده از گيرد انتخاب شود، فرد هايش به آار مي آه در برنامه يي گرايانه ساالرانه و قانون م مرد
  .ساالرانه حرآت آند مديريت آشور در جهتي خالف تشكيل دولت خانواده شايستگان در

انتخابات را با  در اين شرايط ما نيز: رييس فراآسيون دوم خرداد مجلس ششم در عين حال تصريح آرد
شرايط رقابتي جديد پيش مردم در  ي هاي منزه آارآمد و مورد عالقه آمك مردم و از طريق دعوت از چهره

نخواهند داد فرهنگ تجمل شاهنشاهي خداي  خواهيم برد و در اين مسير معتقديم مردم ما اجازه
  .ناآرده بار ديگر بر آشور حاآم شود

  
  رژي آژانس بين المللي ان - سالحهاي آشتار جمعي -رژيم ايران

  
  روسيه ايران را به توقف غنى سازى اورانيوم فراخواند

  ٢٠٠۴ سپتامبر ٢٠ – ١٣٨٣ شهريور ٣٠دوشنبه :آلمانراديو 
اى دارد، مقامات جمهورى اسالمى را فرا خوانده است  اى گسترده روسيه آه با ايران همكاريهاى هسته

اى همچنين  وزارت خارجه روسيه امروز با انتشار بيانيه. سازى اورانيوم چشمپوشى آنند آه از غني
 چنين گامى، اطمينان جامعه بين الملل را جلب آرده و نشان خواهد تصريح نمود آه ايران با برداشتن

  . آميز از انرژى هسته اى را دارد داد آه تنها قصد استفاده مسالمت
سازى  روسيه در اين بيانيه، همچنين از اينكه ايران به سخنان پيشين خود در زمينه چشمپوشى از غني

  . رده استاورانيوم جامه عمل نپوشانده ، ابراز تاسف آ
طبق ديگر گزارشهاى رسيده، رييس جمهور محمد خاتمى امروز از قطعنامه آژانس بين المللى انرژى 

اتمى درمورد برنامه هسته اى جمهورى اسالمى بشدت انتقاد آرده و در اين راستا متذآر شد آه ايران 
 با انجام چنين امرى اى نداشته و اى به ساخت سالحهاى هسته همواره اطمينان داده است آه عالقه

  . در ديگر آشورهاى جهان نيز مخالفت ميورزد
اى سلب ميشود و آمريكا و سه آشور  جويانه از انرژى هسته به گفته وى، حق ايران براى استفاده صلح

عضو اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه و بريتانيا با قطعنامه خود، آشورهايى مستقل چون ايران را از 
  . رى هسته اى محروم ميكنندبكارگيرى فناو

از سوى ديگر خبرگزارى آسوشيتد پرس به نقل از على يونسى وزير اطالعات جمهورى اسالمى گزارش 
وى همچنين اظهار داشته . داده است آه ايران هر لحظه ميتواند غنىسازى اورانيوم را از سر گيرد

مه اعتنايى نكند، چرا آه آژانس بين است آه جمهورى اسالمى ميتواند به مطالبات ذآر شده در قطعنا
  .المللى انرژى اتمى پا از مسئوليت خود فراتر گذاشته است

  
  سازي در ايران شد اتحاديه اروپا خواستار تعليق آامل غني

  ٢٠٠۴ سپتامبر ٢٠ – ١٣٨٣ شهريور ٣٠دوشنبه 
انرژي اتمي از ايران، المللي  اتحاديه اروپا در راستاي حمايت از درخواست آژانس بين: خبرگزاري فارس

  .سازي اورانيوم در ايران شد خواستار تعليق آامل غني
نماينده هلند در آژانس بين المللي انرژي " جاستس دو ويسر"به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين، 

اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، امروز در اجالس عمومي اين آژانس  اتمي آه آشورش رياست دوره
تحاديه اروپا نگران است آه ايران در ماه ژوئن امسال به برخي از تصميمات قبلي خود مبني بر ا«: گفت

هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم آه ما آن را بخش مهمي از اعتمادسازي  تعليق داوطلبانه فعاليت
  » .دانيم، عمل نكرده است مي

د گاز اورانيوم براي دستگاه سانتيريفوژ را بخشي آند آه تولي اتحاديه اروپا بار ديگر تكرار مي«: وي افزود
  » .داند هاي مرتبط با غني سازي مي از فعاليت

اگر ايران واقعا خواستار آغاز دور جديدي از همكاري با اتحاديه اروپا است، فرايند «: دو ويسر گفت
ايد متوقف سازي در ايران تحت هيچ شرايطي نب هاي غني اعتمادسازي از طريق تعليق همه فعاليت

  » .شود
  

  کميسيون اروپا خواستار همکارى کامل ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى شد 
  ٢٠٠۴ سپتامبر ٢٠ – ١٣٨٣ شهريور ٣٠دوشنبه 

بازوى اجرايى اتحاديه اروپا روز دوشنبه از جمهورى اسالمى ايران خواست که به " کميسيون اروپا: "ايرنا
ى، به طور کامل قطعنامه شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى منظور جلب اعتماد جامعه جهان

  . را اجرا کند
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در قطعنامه شوراى حکام خاطرنشان شده : سخنگوى روابط خارجى کميسيون اروپا گفت" اما ادوين"
است که بهترين راه جلب اعتماد جامعه جهانى تعليق تمام فعاليت هاى مرتبط با غنىسازى اورانيوم در 

  . ان استاير
ادوين با يادآورى اين که چندين کشور اروپايى در شوراى حکام صاحب کرسى هستند، به خبرنگار 

  . گفت که اتحاديه اروپا از اين موضع آژانس حمايت مىکند" ايرنا"
اکنون بسيار مهم است که ايران، اعتماد و اطمينان جامعه جهانى را به دست آورد و تعليق : ادوين افزود

  . هاى غنىسازى به اين مساله کمک مىکندفعاليت
شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى روز شنبه با تصويب قطعنامه اى از ايران خواست که تمام 

  . فعاليت هاى مرتبط با غنىسازى اورانيوم را متوقف کند
ژانس همکارى کند،  درصد با آ١٠٠ايران بايد به طور کامل و : در اين حال، سخنگوى کميسيون اروپا گفت

  . اين مساله براى روابط ما با ايران و نيز روابط ايران با شريکان ديگر ضرورى است 
به خوبى مىدانيد که ما مايل به تعميق روابط خود با ايران بوده ايم و اين هنوز خواسته ما : وى افزود

  برنامه (است ، اما ابتدا بايد اين مساله 
   .روشن شود) هسته اى ايران 

بسيار مهم است که ايران ثابت کند وقتى : سخنگوى روابط خارجى کميسيون اروپا خاطرنشان کرد 
  . مىگويد تاسيسات هسته اى آن براى مقاصد غيرنظامى است، اينگونه است

  . اين به نفع ايران است که حسن نيت خود را ثابت کند: ادوين تصريح کرد
الى امنيت ملى ايران روز يکشنبه گفت که ايران مصمم دبير شوراى ع" حسن روحانى"از سوى ديگر 

  . است به عنوان حق ملى خود به غنىسازى اورانيوم ادامه دهد
استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى حق طبيعى مردم ايران و ساير ملت ها : وى خاطرنشان کرد

 .است
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
اين احتمال وجود دارد آه : ي اين آشور اعالم آرد يس شوراي ملي عراق با اشاره به انتخابات آيندهري

  .اين انتخابات به صورت آزاد و به دور از تقلب انجام نگيرد
  2004 سپتامبر 20 – 1383 شهريور 30دوشنبه 

يي الحيات، فواد معصوم  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هايي  هايي آه در عراق وجود دارد و درگيري با توجه به بحران: رييس شوراي ملي عراق، اظهار داشت

 و بدون تقلب ي عراق به صورت آزاد آه هم اآنون آشور شاهد آن است، ممكن است انتخابات آينده
  . انجام نگيرد
  .با اين حال، ما معتقديم آه برگزاري اين انتخابات از برگزار نشدن آن بهتر است: معصوم گفت

شود،  در هر يك از انتخاباتي آه در آشورهاي جهان انجام مي: رييس شوراي ملي عراق تصريح آرد
 عراق صددرصد به صورت آزاد و بدور از گيرد و به هر حال به اعتقاد من انتخابات هايي انجام مي تقلب

  .هايي صورت خواهد گرفت تقلب انجام نخواهد گرفت و مطمئنا پس از برگزاري اين انتخابات، مخالفت
هاي مقاومت و شبه نظاميان مسلح براي ترساندن مردم در انتخابات  تالش برخي از گروه: معصوم گفت

 و اشخاص معين يا خودداري از شرآت در انتخابات، همه و مجبور ساختن آنها به دادن راي خود به گروه
  . و همه در عدم برگزاري آزاد انتخابات عراق سهيم است

هاي زماني و مكاني عراق را در  در صورتي آه شرايط و ظرفيت: رييس شوراي ملي عراق اظهار داشت
  .نظر بگيريم، اين نواقص در انتخابات مهم نخواهد بود

مال اين آه حكومت عراق بتواند با توجه به حمايت ارتش آمريكا در عراق انتخابات را ي احت معصوم درباره
 18هاي عراق يعني  ما اميدواريم آه بتوانيم انتخابات را در تمام استان: در زمان مقرر برگزار آند، گفت

 محسوب استان برگزار آنيم، برغم آن آه بزرگترين استان عراق يعني االنبار آه مثلث سنيان عراق
  .شود، خارج از تسلط نيروهاي آمريكايي و نيروهاي امنيتي عراق است مي

ي برگزاري انتخابات عراق از خود  ترديدهايي آه سازمان ملل درباره: رييس شوراي ملي عراق افزود
ها  نشان داده است، براي عراق غيرمفيدند؛ زيرا اين اظهارات باعث ايجاد شك و ترديد ميان مردم و گروه

شود و از طرفي ديگر اين گونه اظهارات نبايد از سوي سازماني ارايه شود  و احزاب سياسي عراق مي
  .آه مسوول برقراري دموآراسي است

هاي مختلف عراق انجام گيرد؛ اما  برغم آن آه سعي خواهد شد تا انتخابات در استان: معصوم تاآيد آرد
استان ديگر متفاوت خواهد بود و بايد گفت در برخي از مطمئنا نتايج انتخابات در هر استاني نسبت به 

ها انتخابات غير  اين استانها انتخابات آزاد و بدور از تقلب انجام خواهد گرفت و در برخي ديگر از استان
  .آزاد برگزار خواهد شد

  
ل دو االج اين ضرب. االجل تعيين آردند هاي خود ضرب چندين گروه مهاجم در عراق براي آشتن گروگان

  .گيرد  تن از اعضاي گارد ملي عراق را در بر مي25آمريكايي و يك انگليسي و 
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به نقل از خبرگزاري رويتر، يك گروه شبه نظامي تهديد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
خواهند ) دوشنبه( آمريكايي و يك انگليسي را امروز آرده است، اگر زنان زنداني ابوغريب آزاد نشوند، دو

يي را در صورت عدم   ترآيه- آارمند يك شرآت آمريكايي 10گروه ديگري نيز تهديد آرده است . آشت
  .آشند خروج اين شرآت از عراق طي سه روز مي

 25 آرد، ها دامنگير نيروهاي امنيتي عراق نيز شد و يك گروه شبه نظامي اعالم گيري موج گروگان
 ساعت 48گروگان خود از گارد ملي عراق را در صورت عدم آزادي حازم العرجي، از مشاوران صدر، طي 

  .آينده خواهند آشت
هايشان در عراق را متوقف آرده يا از  هاي خارجي را وادار آرده تا عمليات ها بسياري از شرآت آدم ربايي

  .اين آشور خارج شوند
 انگليس از تلويزيون العربيه خواسته است هر گونه اطالعي آه از گروگان ي دفتر وزارت امور خارجه

  . انگليسي دارند، اطالع دهد
آنيم تا با ما  ما به هر آس آه اطالعي از گروگان انگليسي دارد التماس مي: اين دفتر اعالم آرده است

  .ما هويت وي را افشا نخواهيم آرد. تماس بگيرد
ها  تنها زنان زنداني در زندان آمريكايي. زني در هيچ زندان عراقي وجود داردگويند هيچ  ها مي آمريكاي

هاي  ي برنامه هستند آه از دانشمندان برجسته) Germ(“ دآتر جرم“و ) Antrax(“ خانم آنتراآس“
  .شوند تسليحات ميكروبي صدام محسوب مي

آارمند زن امداد ايتاليايي آه در از سوي ديگر هنوز هيچ اطالعي از سرنوشت دو خبرنگار فرانسوي و دو 
 حاآي از آزادي دو  هاي تاييد نشده در همين حال گزارش. اند، در دست نيست عراق گروگان گرفته شده

  .چنين گزارش شده است يك گروگان اردني امروز در جنوب عراق آزاد شد هم.فرانسوي است
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ل و رامسفلد ايران را به دخالت در امور عراق متهم آردنيويورك تايمز به نقل از پاو
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نيويورك تايمز در گزارشي مدعي شد آه آالين پاول و دونالد رامسفلد با اعالم نگرانيشان نسبت به 
ه است، اخيرا به خوانده شد” ي عراق تالش ايران براي شكل دادن آينده“آنچه آه بنابر ادعاي آنها 

هاي عراق  اند مبني بر آنكه ايران در حال حمايت از ناآرامي اي جدي بر مطرح آردن اتهاماتي پرداخته گونه
  .باشد مي

ي اين گزارش ادعا آرد،  ي چاپ آمريكا در ادامه اين روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هايي اظهار  و مقامات نظامي اين آشور با اشاره به انتشار گزارشي آمريكا  پنتاگون، وزارت امور خارجه

، تسليحاتي و حتي شماري از طرفداران مقتدي صدر از مرز ايران به داخل  هاي مالي دارند آه آمك مي
ها در عراق وجود  شوند با اين حال هيچ اجماع نظري در خصوص دامنه فعاليت ايراني خاك عراق وارد مي

  .ندارد
ي  ي آمريكا با روزنامه وگوي اخير آالين پاول، وزير امور خارجه ك تايمز هم چنين با اشاره به گفتنيويور

ي اين  آند، اما دامنه هاي عراق حمايت مي ايران از ناآرامي: واشنگتن تايمز به نقل از وي مدعي شد
  .ها مشخص نيست حمايت

ن حمايتها به صورت خود به خودي به وجود وگو ادعا آرده بود آه بخش اعظمي از اي پاول در اين گفت
  .هاي منابع محلي برخوردار هستند اند آه از حمايت آمده

شكي وجود : ي چاپ آمريكا هم چنين به نقل از دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا ادعا آرد اين روزنامه
  .شود شك ديگر آشورها، پول سرازير عراق مي ندارد آه از ايران و سوريه و بي

نيويورك تايمز حتي به نقل از رامسفلد ادعا آرد مبني بر آنكه موشك اندازهاي ضدهوايي قابل حمل از 
  .شوند طريق ايران به خاك ايران قاچاق مي

برخي از مقامات رسمي دولت آمريكا به جز طرح : اين روزنامه در بخش ديگري از گزارشش مدعي شد
هاي  آند، نگراني ها در عراق حمايت مي آشور از ناآرامياتهاماتشان عليه ايران مبني بر آنكه اين 

هاي خدمات  ها و بخش آنند مبني بر آنكه ايران به مراآز پزشكي، بيمارستان جديدي را مطرح مي
عمومي عراق به خصوص در مناطقي آه خارج از آنترل دولت اياد عالوي، نخست وزير عراق و نيروهاي 

  .آند ارايه ميباشد، آمكهاي مالي  آمريكايي مي
در حالي آه اين خدمات بايد از : نيويورك تايمز به نقل از يكي از مقامات رسمي دولت آمريكا مدعي شد

سوي دولت عراق انجام شود، هدف ايران از اين اقدامات ايجاد پايگاه سياسي به منظور گسترش نفوذ 
  .باشد اين آشور در عراق مي

به نقل از مقامات آمريكايي آه نامي از آنها نبرد مدعي شد آه ي چاپ آمريكا در ادامه  اين روزنامه
  .ها در عراق از بهار سال گذشته مطرح شده است ي حمايت ايران از ناآرامي دامنه

در حاليكه مقامات آمريكايي به سرزنش اين حمايتهاي خارجي : اين روزنامه همچنين گزارش داد
 آه حمايت مالي ايران در خصوص ايجاد چالش ميان شوند پردازند، اين مقامات چنين مدعي مي مي

رسد؛ زيرا مقتدي صدر هنوز قادر  مقتدي صدر و دولت جديد عراق و ارتش آمريكا امري حياتي به نظر مي
  .است آه مبارزاني را از ميان جوانان فقير در عراق به سوي خود جذب آند
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: آمريكايي آه نامي از آنها نبرد، مدعي شدنيويورك تايمز هم چنين به نقل از برخي ديگر از مقامات 
  .شوند شوند، يك نگراني محسوب مي تسليحاتي آه از ايران به عراق قاچاق مي

هاي اخير به عمل آمده، مقامات رسمي  در ارزيابي: در بخش ديگري از گزارش نيويورك تايمز آمده است
هاي  تمالي طرفداران مقتدي صدر و گروههايشان نسبت به همكاري اح پنتاگون و ارتش آمريكا از نگراني

هاي سني به طرفداران  آنند و حتي عنوان شده است آه بعضي از اين گروه سني عراق صحبت مي
  .دهند هاي نظامي و انفجاري مي مقتدي صدر آموزش

ين اند آه دخالتي در امور عراق ندارند و ثبات ا اين در حالي است آه بارها مقامات آشورمان اعالم آرده
شان در برقراري امنيت در عراق  با اين حال مقامات آمريكايي در پي ناآامي. آشور، ثبات منطقه است

در آستانه انتخابات رياست جمهوري اين آشور سعي بر توجيه اين امر دارند آه انتظار مي رود در 
  .ها افزوده شود روزهاي آتي نيز بر ميزان اين اتهام زني

  
   آرد   متهم  عراق  در جنوب  دخالت  را به ، ايران  انگليس   تهران  عليه  حكام  شوراي مه از قطعنا  روز پس يك

  2004 سپتامبر 20 – 1383 شهريور 30دوشنبه :اعتماد
   درباره  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  قطعنامه  از تصويب  روز پس تنها يك:  الملل  بين گروه
   آشورهاي  از سوي يي  شده  هدايت  رواني رسد عمليات  نظر مي ، به  ايران يي  هسته پرونده

  .  است  انجام  در شرف  تهران  عليه اروپايي امريكايي
 از   با انتشار گزارشي  انگليس  اطالعات  سرويس  دادند آه  گزارش  از لندن  خبري ، منابع  رابطه در اين

   بويژه  عراق  در جنوب  ايجاد ناامني  براي  ايران  خود سناريوي  زعم  به  آه  است  برداشته  پرده سناريويي
   انگليس  خارجي  اطالعات  سازمان  گزارش  به با اشاره(  يكشنبه) ديروز   منابع اين.   است  گرفته  نام بصره

در )»   ايران  جنگي اميران«نها  بر آ  دارد آه  از افراد را در دست  ليستي  سازمان  اين  آردند آه اعالم(  ث ة6)
   و آموزش  مالي  تامين  افراد به  اين  انگليس  خارجي  اطالعات  سازمان  ادعاي به. اند  گذاشته نام(  عراق

   اين  ادعاي به. اند  آرده  اقدام  عراق  در جنوب  مسلحانه  حمالت  انجام  براي  عراق  شيعه  تند روي گروههاي
   اين  به  عراق  در جنوب  انگليس  ارتش  اطالعات  با نيروهاي  مشترك در همكاري(  ث ة6 ) ، سازمان گزارش
   ايران  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته  آنان  زعم  به  آه  گروههايي  آه  است برده  پي مساله

   گزارش  آه  انگليس چاپ»  تايمز ساندي « روزنامه.  بودند  آرده ريزي  برنامه  در عراق  ناامني هستند، براي
:  شد  مدعي  گزارش  از اين  نقل  به  است  ديروز خود منتشر آرده را در شماره( ث ة6 )  سازمان اطالعات
،   روزنامه  اين  ادعاي به.  بود  انگلستان  رهبري  به  عراق  جنوب  روند بازسازي  گروهها تعطيلي  اين هدف

 در شهر   عراقي  گروههاي  آموزش  را براي  سالح  نقد و مقادير زيادي  ميليونها دالر پول  ايراني نيروهاي
   به  گروههاي  اين  و شناسايي ، آشف  انگليس  اطالعاتي  گزارش  اين برپايه.  بودند  داده  اختصاص بصره

 600   با اعزام  بطور ناگهاني ذشته گ در ماه» مقتدا صدر «  آه  است  گرفته  صورت  از آن  پس  ايراني اصطالح
  . خود در آورد  تصرف  مرآز شهر را به  توانست  شهر بصره جنگجو به

   است  آمده  ياد شده در گزارش.   است  ياد آرده  عراق  جنوب  پايتخت  عنوان  به  از شهر بصره  گزارش اين
   موشكهاي  هدف  تاآنون  ميالدي  گذشته  سال  از آوريل  عراق  مستقر در جنوب  انگليسي  نيروهاي آه

،   گزارش  اين برپايه.  بود  شده  قاچاق  از ايران  آه  است  قرار گرفته يي  آشنده مورتر و ديگر تسليحات
 از   بودند و همزمان  آرده  پيشه  خويشتنداري  همواره  حمالت  اين  رغم  به  انگليسي نيروهاي
   ياد شده گزارش.  شدند  وسيع  حمالت  اين  پرده  پشت  داليل ر آشف خواستا  اطالعاتي هاي سرويس
   آه  افرادي  با اجير آردن  ايران  از نيروهاي  افرادي  آه  شده ، مشخص  تحقيقات  در جريان  آه  است مدعي
  ي نيروها  بود عليه  شده  دالر خواسته300   پرداخت شد در ازاي  نمي  هم  سال16   آنها حتي سن

  ايران:   خبر گفت  با تاييد اين  در بصره  انگليس آنسول»  آوليز سيمون «  حال در اين.  آنند  اقدام انگليسي
   در ادامه وي.   است  آرده  استفاده  انگليس  اهداف  عليه  سربازگيري  براي  در عراق  آشنده از بيكاري
 آشور در   اين  اطالعات  سازمان  به  وابسته انگليس   تاآتيكي  پشتيباني  يگانهاي  آه  است  شده مدعي
 را   المهدي  ارتش  به  متعلق  متعدد سالح اند انبارهاي  توانسته  عراق  هوابرد پليس  با يگان  مشترك اقدام

   از تصويب  پس شد آه  مي بيني ، پيش  آارشناسان  عقيده به.  آنند  اروندرود شناسايي  شرقي در مناطق
 در   از نفوذ ايران  جلوگيري  براي  غربي ، آشورهاي  ايران  عليه  اتمي  انرژي  آژانس  حكام  شوراي مهقطعنا
   اين  عقيده  به چرا آه.  بپردازند  رواني  عمليات  آشور به  اين ، عليه  قطعنامه  تند به  واآنش  عنوان  به عراق

   عمليات  هياهوي در ميان .  برخوردار است  عراق الت در معاد  بااليي  از پتانسيل ، ايران آارشناسان
  ها ادامه  صدري  گروه  خود را عليه  زيرپوستي  امريكا عمليات  و ارتش  موقت ، دولت  در عراق تروريستي

   شدن  آشف  منجر به  آه  در شهر بصره  انگليسي  نيروهاي  گسترده  عمليات  از اجراي پس. دهند مي
   با پشتيباني  عراق  گارد ملي  شهر شد، نيروهاي  از دفتر مقتدا صدر در اين  و مهمات  سالح مقادير زيادي

در شهر بغداد دو نفر از آنها را دستگير و با » مقتدا صدر «  معاونان  منازل  به  شبانه  امريكا با يورش ارتش
  حازم «  شيخ  منزل  به  شبانه  يورش، در  خبري  منابع  گزارش به. آردند  منتقل  نامعلومي  نقطه خود به
   منزل  عليه  با آن  نيز همزمان  مشابهي  حمله همچنين.  دستگير شد  برادرش  همراه  به وي»  اعرجي

 حضور   درمنزل  حمله  در زمان ، اما وي  گرفت  مقتدا صدر انجام ديگر معاون»  رائدآاظمي شيخ « مسكوني
   باري  نخستين اين:   گفت  رابطه  در اين  مقتدا صدر هم رساني  اطالع  سخنگوي  الياسري علي.  نداشت
 حاضر  وي.اند ها دستگير شده  صدري  جريان  ديگر از رهبران  چند شخصيت  امريكايي  نيروهاي  آه نيست

   اصلي شود محل  مي  گفته  حيفا آه شهر بغداد و مشخصا خيابان. آند  افراد را اعالم  اين نشد نام
  ، بعدازظهر ديروز شاهد درگيري ربا است  آدم  و جانيان  عراق  دولت  مخالف  مسلح هاي استقرار گروه
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  هاي  خبر دادند گروه  درگيري  از صحنه  خبري منابع.  بود  عراق  پليس  افراد و نيروهاي  اين  بين سختي
،  جي. پي.، آر  ميليمتري60  هاي از خمپاره   پليس  نيروهاي راندن  عقب  براي  خيابان  مستقر در اين مسلح
ها چند   گروه  اين  تيراندازهاي  تك  آردند، همچنين  استفاده إ و نارنجك  ئت هاي پإئ، سالح9  هاي موشك
  . درآوردند  را از پاي پليس

(   تهران توق  به30:13) بغداد  وقت  بعدازظهر به  يك  ساعت  مقارن  درگيري  اين  رسيده  اطالعات براساس
 خبر داد   هم  عراقي  مسوول  منبع  يك  حال در اين.  داشت  ادامه  همچنان  گزارش  اين  تهيه آغاز و تا لحظه

 شهر   قديمي  منطقه  به آه )  آن  اطراف  منطقه تمامي(  ع)  علي  مطهر حضرت  حرم  نوسازي  طرح براساس
   سبز تبديل  فضاي  به  هم  و بقيه  يافته  اختصاص  حرم ه توسع  به  از آن  و بخشي تخريب(   است معروف

 شهر آربال خبر داد و تاآيد آرد   بازسازي  براي  عراق  دولت  از طرح  همچنين  مسوول اين.خواهد شد
  همچنين.  است  رسانده  تصويب  به  دولت  را از بودجه  بازسازي  اين هاي  هزينه  تامين  عراق  وزيران شوراي

  .اند  فروخته  زرقاوي  گروه  آنها را به  در عراق  ايتاليايي  امدادرسان  دو زن ر رسيد ربايندگانخب
   ايتاليا قرار داده  در اختيار خبرگزاري  عراق  وزير امور خارجه ، معاون  حامد بياتي  آه  اطالعاتي براساس
 و   شده  جنايتكار ربوده  گروه  يك  توسط  دو زن  اين  دارد آه  از آن  حكايت  عراق  دولت  به  رسيده اطالعات
   در شهر فلوجه  اآنون  دو زن اند و اين  شده  داده  تحويل  زرقاوي  گروه  به  پول  دريافت  در مقابل سپس

  .شوند  مي نگهداري
 10خبر داد  آرد   ارسال  الجزيره  شبكه  براي  آه  ديگر در نواري رباي  آدم  گروه  خبر رسيد يك همچنين
   ابوبكر الصديق  خود را گروه  آه  گروه  دارد اين  خويش  را در گروگان  ترآي  امريكايي  شرآت آارمند يك

 ديگر  از سوي.   نفر را خواهد آشت10   اين  از عراق  شرآت  اين  خروج  عدم نامد تهديد آرد در صورت مي
 خود   را در گروگان  شد ديگر دو خبرنگار فرانسوي  مدعي يي  بيانيه  طي  عراق  اسالمي  ارتش گروه

   ارتش  اين  نظامي  عمليات  خبري  پوشش  گزارش  تهيه  در حال  دو خبرنگار اآنون  اين  بلكه نداشته
  .هستند

 و   در عراق  و آرامش  خواستار استقرار صلح  پيامي  طي  هم  جهان هاي  رهبر آاتوليك دوم پل ژان پاپ
  . شد خاورميانه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور30: روزنامه های صبح تهران

  2004 سپتامبر 20 – 1383 شهريور 30دوشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از زبان حسن روحانی از واکنش ايران به 

المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران قطعنامه اجالس شورای حکام آژانس بين 
انتقاد رييس جمهور از تندروی های قوه . نوشته و در مقاالتی به اظهار نظر و نقد از آن پرداخته اند

قضاييه در برخورد با سينماگران و خلع يد از دولت در قراردادهای خارجی توسط محافظه کاران مجلس از 
  .نامه های صبح امروز استجمله خبرهای ديگر روز

 در حاليکه در عنوان اصلی خود از واکنش تند مسئوالن ايرانی عليه جمهوری اسالمیروزنامه 
قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر داده در سرمقاله خود به انتقاد از هيات 

  .مذاکره گر ايران پرداخته است
 با عنوان ايرانامه روز يکشنبه آزمون اراده ايران است و روزنامه  اظهار عقيده کرده که قطعنهمشهری

  . نظرات حسن روحانی را در صدر اخبار خود آورده است" مذاکره تنها راه حل بحران است" 
 رسالترا با اهميت دانسته است و " قطعنامه ارزش حقوقی ندارد"  از همين مصاحبه جمله جام جم

ار به دفاع از هيات ايرانی مذاکره گر در مذاکرات هسته ای پرداخته و در سرمقاله خود برای اولين ب
  . نوشته که حمله به هيات در حال مذاکره نادرست است

 تا زمانی که کشور در صجنه جهانی شريک مطرح ندارد نبايد در مسيری گام شرقبه نوشته سرمقاله 
  . ه ارمغان می آوردنهد که وسيعترين هزينه ها را در قبال کمترين دستاورد ها ب

 می توان دريافت چرا آمريکا توانسته است يک چنين مجموعه شرقبه نظر نويسنده سرمقاله 
رنگارنگی از بازيگران بين المللی را در آژانس انرژی اتمی در کنار خود قرار دهد و بدون شليک حتی يک 

  . قدرت در منطقه خواهد داشتتير به نتايجی دست يابد که در بلندمدت تاثيراتی وسيع در معادالت 
 در سرمقاله خود نوشته است که دموکرات ها و جمهوری خواهان آمريکا در مقابله با ايران آفتاب يزد

روش واحدی دارند اما در ايران اختالفات درونی به حدی است که به قدرت دولت در مذاکره لطمه می 
  . زند

عا کنند که شکست کامل نصيب آمريکا شده و حتی  برخی می توانند اد آفتاب يزدبه نوشته سردبير
می توانند بگويند که آنچه که به دست آمده همان است که ما می خواستيم اما اين اظهار نظرها 

  .واقعيت را تغيير نمی دهد
روزنامه های امروز صبح نوشته اند که در آستانه سفر محمد خاتمی، رييس جمهوری، به ترکيه، مجلس 

 دو فوريتی دولت را مجبور کرد تا قراردادهای خارجی خود را به تصويب قوه مقننه با تصويب طرحی
، خلع يد از دولت در عقد قراردادهای خارجی محسوب می ايرانبرساند، اقدامی که، به نوشته روزنامه 

  . شود
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 اين اقدام را ناشی از بی اعتنايی دولت به خواست های مجلس دانسته که رسالتدر همانحال، 
شاره ای است به مخالفت سپاه پاسداران با حضور يک شرکت ترک در فرودگاه بين المللی جديد تهران ا

  .که يکی از داليل استيضاح وزير راه بوده است
وزير راه در مذاکرات با نمايندگان مجلس نشان داد که حتی به قيمت استيضاح خود حاضر نيست به لغو 

  . اين قرارداد تن دهد
 دولت همشهری ديروز به تصويب محافظه کاران دارای اکثريت مچلس رسيد به نوشته طرح جديدی که

را موظف می کند درانعقاد قراردادهای مشارکت، پيش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پرواز و پست 
و مخابرات با طرف های خارجی مجوز الزم را از مجلس کسب کند و اين تصميم تمامی قراردادهای امضا 

  .  را شامل می شود١٣٨٣ اول سال شده از
 از زبان کارشناسان عمل مجلس را در آستانه سفر رييس جمهور به ترکيه نوعی مخالفت با آفتاب يزد

  .اين سفر دانسته است
خبر ديگر روزنامه های امروز صبح انتقاد رييس جمهور از برخورد دستگاه قضايی با هنرمندان 

  .  پارلمانی رييس جمهور اعالم داشته استسينماگرست که آن را معاون حقوقی و
آقايان، دست کم اتهامی در حد و :  گفته است آفتاب يزدابراهيم حاتمی کيا، فيلمساز جنگ، به نوشته

  . اندازه سينمای ايران قايل شويد
 وزير ارشاد اسالمی در يک سخنرانی ضمن دفاع از سينماگران و هنرمندان ايرانبه نوشته روزنامه 

  .ست مجموعه ارزشمند سينمای ايران را زير سئوال نبريدگفته ا
 از عيادت احمد مسجد جامعی، وزير ارشاد، از رييس خانه سينما خبر داده جمهوری اسالمیروزنامه 

  . که به دنبال دستگيری و زندان دچار سکته قلبی شده است
يماری ابوالحسن داودی تمارض اين روزنامه صبح، ضمن انتقاد از احمد مسجد جامعی، احتمال داده که ب

  . بوده است تا زمينه برای مقابله با تعقيب قانونی مسئوالن جشن مبتذل خانه سينما فراهم شود
 دادستانی تهران در اطالعيه ای در خصوص جشن خانه سينمای ايران رسالتدر همين حال به نوشته 

رای پاکسازی فضای هنری کشور از اعالم کرد در جايی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدامی ب
افراد ناباب و متجاوز نمی کند، دستگاه قضايی جز اقدام قانونی برای سم زدايی از فضای هنری کشور 

  . تکليف ديگری ندارد
 با مراسم ساالنه جمهوری اسالمی و کيهاندر اين اطالعيه بدون اشاره به مخالفت روزنامه های 

در آن بی بند و باری و بدحجابی صورت گرفته است، نوشته در اين خانه سينما، که به نوشته آنها 
مراسم اهانت های متعددی نسبت به احکام دين اسالم صورت گرفته که سهوی نبوده و بلکه قسمت 

  .هايی از برنامه از قبل تمرين شده مراسم افتتاح جشن بوده است
ه گزارش آن در روزنامه های امروز صبح ديروز مجلس خبرگان رهبری اجالس ساالنه خود را آغاز کرد ک

  . آمده است
 از جمله خبر داده که آيت اهللا علی مشکينی، رييس اين مجلس، در اشاره به ماجرای منع آفتاب يزد

استفاده از حجاب در مدارس دولتی فرانسه گفته است هيچ دولتی حق ندارد به ملت خود غذا، 
  . از آن جلوگيری کندمسکن، شغل و دين خاصی را تحميل کند و يا
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