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

  

  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقو
  

  هاي روز جهاني آارگر در سقز برگزار نشد    دادگاه متهم رديف اول بازداشت
  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه 

هاي روز جهاني   اولين جلسه رسيدگي به موارد اتهامي محمود صالحي متهم رديف اول پرونده بازداشت
به روز دوشنبه هفته , ه در شعبه يك دادگاه انقالب سقز برگزار شودآارگر آه قرار بود صبح روز گذشت

  . جاري موآول شد
عضو آانون نويسندگان ايران آه به , محمود صالحي همراه با محسن حكيمي, "ايلنا"به گزارش خبرنگار 

ر  نفر ديگ5پيش از شروع مراسم به همراه , عنوان سخنران مراسم روز جهاني آارگر دعوت شده بودند
  . از اعضاي تعاوني آارگران صنف خباز شهرستان سقز بازداشت شده بودند

هاي غير قانوني و اقدام جهت برگزاري   همكاري با گروهك, گفتني است؛ موارد اتهامي محمود صالحي
  .تجمع غير قانوني عنوان نشده است

  
 نگار ديگر همچنان در بازداشت بابک غفوري آذر آزاد شد، اما دو روزنامه: اطالعيه گزارشگران بدون مرز 

  غير قانوني بسر مي برند
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 شهريور ماه در ارتباط با سايت ١٧بابک غفوري آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی که در تاريخ 
 شهريور آزاد ٣١ه های اطالح طلبان دستگير شده بود پس از چهارده روز بازداشت غير قانوني، سه شنب

زاده  گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که دو روزنامه نگار ديگر حنيف مزروعي و شهرام رفيع. شد
همچنان در بازداشت غير قانوني بسر مي برند و همه ی وب نگاران و کاربران اينترنت را به همياری 

  . برای آزادی آنها فرا مي خواند
 نگاران، کاربران اينترنت و وبالگ نويسان را فرا مي خواند که در حمايت گزارشگران بدون مرز همه ی وب

از وب نگاران زنداني، پيام همبستگي خود را به آدرس ای ميل دفتر اينترنت ما 
internet.persan@rsf.orgاين پيام ها بر روی سايت فارسي گزارشگران بدون مرز انتشار .  ارسال کنند
  .ازداشت شدگان نيز ارسال مي شونديافته و برای خانواده ی ب

بخشي از وبالگ نويسان ايراني برای مبارزه با سانسور و مسدود کردن سايت های اصالح طلبان در 
ايران، دوشنبه گذشته در همبستگي با سايت امروز نام وبالگ های خود را به اين نام تغيير دادند و 

  . اخبار اين سايت را بر روی صفحات خود منتشر کردند
گزارشگران بدون مرز از مبارزه ی وب نگاران ايراني برای آزادی بيان برای همگان و بدون حصر و استثنا 

  . دفاع مي کند
  يادآوری 

بابک غفوري آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی پس از بازرسي ماموران لباس شخصي از خانه 
  .اش بازداشت و به محل نامعلومي انتقال يافت

رام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگي روزنامه اعتماد توسط چند مامور لباس شخصي در محل کارش شه
اين روزنامه نگار يک روز پيش از دستگيری احضاريه ای از . و دفتر تحريريه اين روزنامه بازداشت شد

  . تهران دريافت کرده بود٩ي اماآن به درخواست دادسراى ناحيه  سوی اداره
 ٩ شهريور توسط دادسرای ناحيه ١٨همکار بسياری از روزنامه های اصالح طلب در حنيف مزروعي 

  .تهران احضار و بازداشت شد
اين سه روزنامه نگار ظاهرا در ارتباط با سايت رويداد و توسط اداره اماکن که بازوي عملياتي سرويس 

 ماه به دستور رسمي اين سايت در اول شهريور. های اطالعاتي قوه قضاييه است، بازداشت شدند
زندان اوين و در " بند ويژه"حنيف مزروعي و شهرام رفيع زاده همچنان در . دادستان تهران مسدود شد

  .بازداشت غير قانوني بسر مي برند و از حقوق اوليه ی خود از جمله داشتن حق وکيل محروم هستند
  :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که 

  ار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه استبا دوازده روزنامه نگ
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، 

  که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند
  

  اي و منطقه بين الملليمهم رويدادهاي 
  

  اي در خاورميانه تصويب شد قطعنامه پيشهادي مصر درباره اجراي پادمان هسته
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اي در خاورميانه با تاآيد بر لزوم  قطعنامه پيشنهادي مصر درباره اجراي پادمان هسته: خبرگزاري فارس
المللي انرژي  ع عمومي آژانس بيناجراي سريع آامل اين پادمان از سوي آشورهاي منطقه در مجم

  .اتمي تصويب شد
  

  : به گزارش خبرگزاري فارس از وين، مشروح اين قعطنامه به اين شرح است
  : مجمع عمومي

 در - در سطح جهان و منطقه -با به رسميت شناختن اهميت منع توليد و تكثير تسليحات اتمي ) الف
  المللي،  جهت تقويت صلح و امنيت بين

آيد بر اهميت مزاياي سيستم پادمان آژانس به عنوان ابزاري مطمئن براي تاييد استفاده صلح با تا)ب
  اي،  آميز از انرژي هسته

هاي اتمي در  با ابراز نگراني شديد از تبعات جدي به مخاطره افتادن صلح و امنيت و وجود فعاليت)ج
  ارند، منطقه خاورميانه آه تماما در راستاي اهداف صلح آميز قرار ند

با استقبال از ابتكار مربوط به ايجاد منطقه اي عاري از تسليحات آشتار جمعي از جمله تسليحات )د
  اتمي در خاورميانه و ابتكارات اخير مربوط به آنترل تسليحاتي در منطقه، 

با به رسميت شناختن اين واقعيت آه تحقق آامل اين اهداف با مشارآت همه آشورهاي منطقه )ه
  واهد شد، تسريع خ

با تقدير از تالش هاي آژانس در زمينه اجراي پادمان هسته اي در خاورميانه و پاسخ مثبت برخي ) و
  هاي پادمان و  آشورهاي منطقه براي دست يابي به توافقي در همه بخش

  ، GC(47)RES/13با يادآوري قطعنامه ) ز
  
  آند؛  يد مي تاآADD.1 و GC(48 /(18 بر اهميت گزارش دبير آل در سند -1
هاي  اي از سوي آشورهاي منطقه در مورد فعاليت  بر لزوم پذيرش سريع اجراي آامل پادمان هسته-2

اي همه اين آشورها به عنوان اقدامي براي اعتمادسازي در ميان آنها و گامي در جهت تقويت  هسته
  د؛ آن اي عاري از تسليحات اتمي تاآيد مي صلح و امنيت در زمينه ايجاد منطقه

هاي عملي و مناسب الزم را  خواهد تا به طور جدي بررسي گام  از همه طرفين درگير مستقيما مي-3
براي اجراي طرح دوجانبه و آارآمد ايجاد منطقه عاري از تسليحات آشتار جمعي در منطقه بررسي آنند 

ز جمله پيمان منع توليد و المللي منع توليد و تكثير ا و آشورهاي درگير را فرا مي خواند تا به رژيم بين
اي عاري از تسليحات آشتار  تكثير تسليحات اتمي به عنوان ابزاري براي تكميل مشارآت در منطقه

  جمعي در خاورميانه و تقويت صلح و امنيت در منطقه پايبند باشند؛ 
رل تسليحاتي  اهميت مذاآرات صلح دوجانبه در خاورميانه و فعاليت گروه آاري چندجانبه در زمينه آنت-4

اي را در جهت اعتماد دوجانبه و امنيت در منطقه خاور ميانه از جمله ايجاد منطقه اي  و امنيتي منطقه
عاري از تسليحات آشتار جمعي ياد آوري مي آند و از دبير آل مي خواهد همانطور آه شرآت آنندگان 

  اين اهداف به عمل آورد؛ اند، همه همكاري الزم را براي با گروه آاري در جهت تحقق  خواسته
آند تا به مشاوره خود با آشورهاي خاورميانه ادامه دهد تا اجراي   از دبير آل درخواست مي-5

اي را در مورد همه فعاليت هاي اتمي در منطقه به عنوان بخش هاي  زودهنگام و آامل پادمان هسته
 منطقه اي عاري از تسليحات آشتار مرتبط با زمينه سازي توافق هاي الگو و گامي جدي در جهت ايجاد

   تسهيل آند؛ GC(XXXVII)RES/627جمعي در خاورميانه در چارچوب قطعنامه 
 از همه آشورهاي منطقه مي خواهد تا همكاري خود را با دبير آل در زمينه اجراي وظايف محوله به -6

  وي در بندهاي بعدي مبذول دارند؛ 
خواهد تا تدابيري از جمله اعتمادسازي و ابزار تاييد را با هدف  عالوه بر آن از آشورهاي منطقه مي -7

  اي عاري از تسليحات آشتار جمعي در خاورميانه به عمل آورند؛  ايجاد منطقه
 از ديگر آشورها بخصوص آشورهايي آه مسئوليت ويژه اي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي -8

  ير آل در جهت تسهيل اجراي اين قطعنامه به عمل آورند و دارند مي خواهد تا همه همكاري الزم را با دب
 از دبير آل درخواست مي آند تا در نشست چهل و نهم شوراي حكام و مجمع عمومي آژانس، -9

گزارشي را در زمينه اجراي اين قطعنامه ارائه آند و در دستور آار موقت اين نشست بخشي را با عنوان 
  . بگنجاند" ي انرژي اتمي در خاروميانه اجراي پادمان آژانس بين الملل"

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  پوتين به رژيم ايران اخطار داد آه به خواسته هاي سازمان انرژي اتمي عمل آند

  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه :همبستگي ملي
آنفرانس در مسكو گفت ما مخالف گسترش آلوپ اتمي هستيم و از رژيم  رئيس جمهور روسيه در يك 

مسكو مي گويد نگراني هاي . ايران خواست به تمامي خواسته هاي سازمان انرژي اتمي عمل آند
  .آمريكا باعث شده است آه آرملين راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر را به تعويق بيندازد

پوتين رئيس جمهور روسيه پس از اينكه تهران اعالم آرد به غني  روز جمعه -83 مهر 3 -تايمز مالي
سازي اورانيوم ادامه مي دهد از ايران خواست آه به آنچه سازمان انرژي اتمي سازمان ملل خواسته 

  .است عمل آند
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ما مخالف گسترش آلوپ اتمي هستيم و ايران بايستي به تمامي «پوتين در يك آنفرانس گفت 
  .»ن انرژي اتمي عمل آندخواسته هاي سازما

مسكو مي گويد برسميت شناخته . روسيه مستمرًا راه اندازي نيروگاه اتمي را به تعويق انداخته است
شدن نگراني هاي آمريكا در مورد ايران آرملين را وارد ساخته است آه اين برنامه را تا زماني به تعويق 

 . بودن برنامه اتمي ايران ارائه دهدبيندازد آه سازمان انرژي اتمي گزارشي درباره سالم
  

  اتحاديه اروپا آماده سخت گيري در مورد برنامه اتمي رژيم ايران است
  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه 

 ديپلمات هاي اروپايي مي گويند صبر اتحاديه اروپا در مورد توقف برنامه غني سازي رژيم ايران رو به 
 رژيم ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در ماه نوامبر بسيار زياد لبريز شدن است و احتمال ارجاع

وزير امور خارجه فرانسه گفت . است و اآنون صحبت بر سر اين است آه در صورت ارجاع چه خواهد شد
درصورتي آه به ما تضميني در مورد توقف برنامه غني سازي داده نشود به شوراي امنيت ملل ارجاع 

  .داده خواهد شد
گويند صبر آشورهاي اروپايي آه براي متقاعد آردن ايران به   ديپلمات ها مي-83 مهر 3 -رگزاري رويترخب

متوقف آردن برنامه غني سازي تالش مي آنند رو به لبريز شدن است و ممكن است بزودي براي 
  .حمايت از خواسته هاي آمريكا مبني بر اقدامات سخت تر آماده شوند

يك به مذاآرات بين سه آشور انگلستان و فرانسه و آلمان با ايران گفت احتمال آن يك ديپلمات غربي نزد
  .بسيار زياد است آه برنامه اتمي ايران در ماه نوامبر به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود

ايران آه به فراخوان هاي سازمان انرژي اتمي بي توجهي مي آند در اوايل هفته جاري گفت شروع به 
  .تبديل اورانيوم خام براي غني سازي نموده است پروسه اي آه ميتواند براي توليد بمب اتمي بكار رود

بنظر مي رسد آه ايران به شوراي امنيت ارجاع «يك ديپلمات آه خواست هويتش فاش نشود گفت 
  .»اآنون صحبت بر سر اين است آه در صورت ارجاع چه خواهد شد» «داده شود

ست آه سه آشور بزرگ اتحاديه اروپا ايران را تشويق نموده اند آه برنامه غني سازي بيش از يكسال ا
را متوقف آند و در مقابل فراخوان هاي آمريكا مبني بر اقدامات سخت تر جهت ايزوله آردن تهران 

  .مقاومت آرده اند
ف آامل را اعمال آنند آنها بايستي توق» «آنها مي دانند چه آاري بايد بكنند«يك ديپلمات اروپايي گفت 

  .»و گرنه ميدانند چه اتفاقي خواهد افتاد
ميشل بارنير وزير امور خارجه فرانسه آه براي شرآت در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك 

  ».بسر مي برد اضافه آرد بي صبري اروپاييان در قبال تهران افزايش مي يابد
موضوع به شوراي امنيت ارجاع داده ...  ما تضمين داده نشوددر صورتي آه به« او به خبرنگاران گفت 

  .و اضافه آرد اروپاييان هنوز اميدوارند آه ايران همكاري آند» خواهد شد
ديپلمات ها مي گويند . روشن نيست آه در صورت ارجاع به شوراي امنيت چه اتفاقي خواهد افتاد

  . بهاي نفت بشونداعضاي آن نمي خواهند با اعمال تحريمات باعث افزايش
اما آنها گفتند شوراي امنيت مي تواند با دادن يك بيانيه قوي به تشويق ايران به همكاري با سازمان 

  .انرژي اتمي شروع آند
به احتمال زياد اين بيانيه حمايت ديگر اعضاي شوراي امنيت مانند چين و روسيه را نيز بدست خواهد 

  .آورد
  .رد احتمال اقدام نظامي برعليه تأسيسات اتمي ايران اشاراتي آرده انداياالت متحده و اسرائيل در مو

از سال گذشته واشنگتن از شوراي حكام سازمان انرژي اتمي خواسته است آه ايران را بخاطر پنهان 
  .آردن برنامه غني سازي به مدت دو دهه به شوراي امنيت ارجاع دهد

 به اميد اينكه تهران با متوقف آردن برنامه غني سازي مذاآرات بين سه آشور اتحاديه اروپا و ايران
  .موافقت آند ادامه خواهد يافت اما يك ديپلمات گفت بسيار نامحتمل است

 نوامبر سازمان انرژي اتمي 25يك ديپلمات نزديك به سازمان انرژي اتمي گفت اگر تهران قبل از اجالس 
  .خواهد بود»  بسيار ايرانياقدامي«با توقف برنامه غني سازي موافقت آند اين 
  .اما اين براي واشنگتن و اروپا آافي نيست

قطعنامه خواهان توقف فوري برنامه «يك ديپلمات غربي عضو شوراي حكام سازمان انرژي اتمي گفت 
  .»تا آنون دير هم شده است«و » غني سازي شد 

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

 ميليارد دالري با شرآت ملي ٩٦/٣   رپسول و شل يك توافقنامه يرانبراي استخراج گاز طبيعي مايع در ا
  نفت ايران امضا آردند

  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه 
 همكاري با شرآت ملي  انگليس يك توافقنامه “رويال داچ شل“اسپانيا و  “YPF رپسول“شرآت نفتي 

  .اندندمايع به امضا رس  گاز طبيعي در زمينه (NIOC) نفت ايران
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در اين “ ال پايس “  گلف نيوز، روزنامه از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 ميليارد دالري با شرآت ملي 96/3  يك توافقنامه“ شل“و  “رپسول“هاي  شرآت: خصوص گزارش آرد

  .گاز طبيعي در اين آشور به امضا رساندند نفت ايران براي اآتشاف ذخائر
ايران با اين دو  با تاييد خبر امضاي توافقنامه همكاري ميان شرآت ملي نفت“ رپسول“سخنگوي شرآت 
  .در اين پروژه را عنوان آرد گذاري احتمالي توان ميزان سرمايه در حال حاضر نمي: شرآت اعالم آرد

دولت ايران نيز بايد با آن موافقت آنند تا بتوان آن را  به رغم امضاي اين توافقنامه، مقامات: وي ادامه داد
  .به اجرا درآورد

چهار ميليارد دالر  براي استخراج و بازاريابي گاز طبيعي از ايران: در ادامه نوشت“ ال پايس “ روزنامه
  .گذاري الزم است سرمايه

ميليون تن گاز طبيعي و  نه هفت و با توليد ساال2010بر اساس اين گزارش، بازاريابي گاز ايران از سال 
  .يك ميليون تن ديگر گاز مايع آغاز خواهد شد

ميليارد  18 اين توافقنامه همچنين شامل احداث دو سكو در خليج فارس با ظرفيت استخراج ساالنه
  .است سازي گاز در سواحل جنوبي ايران مترمكعب گاز و همچنين ساخت دو مرآز مايع

 

  آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي 
  

اگر فضايي آه درحال حاضر بر روابط اقتصادي خارجي ايران در شرف حاآم شدن است تداوم يابد، بايد « 
  » .قيد عضويت در سازمان تجارت جهاني را بطور آامل بزنيم

  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه 
 -) WTO(االختيار ايران در سازمان تجارت جهاني ي تام سرپرست دفترنمايندگ-دآتر اسفنديار اميدبخش 

، با بيان مطلب فوق و با اشاره به )ايسنا(وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت
اگر آشور ما درحال حاضر آمادگي  « :تاثيرات منفي مصوبه اخير مجلس درباره قراردادهاي خارجي، افزود

ي خارجي آشورهاي همسايه و مسلمان خود را نداشته باشد، در فرآيند ها پذيرش حضور شرآت
هاي توليدي و خدماتي اروپايي و  الحاق به سازمان جهاني تجارت آه بايد پذيراي بسياري از شرآت

  » .آمريكايي باشيم؛ بايد ديد آه چه موضعي اتخاذ خواهيم آرد
ل اين سند توسعه يافتگي و قدرت اول انداز بيست ساله، هدف او در سند چشم« :وي تصريح آرد

حل آن هم در خود سند، تعامل مؤثر و سازنده با نظام  اقتصادي منطقه شدن آشورمان است؛ آه راه
  » .بيني شده است المللي پيش بين

المللي چيزي نيست جز برقراري روابط اقتصادي و تجاري با نيروهاي  تعامل با نظام بين« :وي ادامه داد
  » .الملل اقتصاد بين

چنانچه اين تعامل و برقراري ارتباطات از ابتداي آغاز برنامه « :وگو با ايسنا تاآيد آرد اميدبخش در گفت
انداز هم خواهد بود با مشكالتي آه اآنون مطرح است مواجه شود، قدر  چهارم آه سرآغاز سند چشم

  » .انداز قابل تحقق نخواهد بود بيني شده در سند چشم مسلم اهداف پيش

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  حمالت عليه خطوط نفتي عراق ادامه دارد
  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه 

  .تالش براي ضربه زدن به صنعت نفت و صادرات نفت عراق در اقصي نقاط اين آشور ادامه دارد
سو قصد نافرجامي آه حدود دو هفته پيش عليه مدير شرآت الملل ايلنا، پس از   به گزارش سرويس بين

  .نفت شمال عراق انجام گرفت، روز پنج شنبه يكي از مقامات اين شرآت در شهر موصول ترور شد
  .اين مسئول درپي اين حمله تروريستي آشته شد

 آيلومتري 25به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، همزمان با ترور اين مدير، يك چاه نفت در رشيديه در 
هاي   تالش ماموران براي خاموش آردن شعله. شمال بغداد منفجر شده و اين منطقه را به آتش آشيد

  .ها پس از اين انفجار ادامه داشت  آتش تا ساعت
درپي اين انفجار، انتقال . يك لوله انتقال نفت در جنوب نجف نيز درپي يك اقدام خرابكارانه منفجر شد

  .به پااليشگاهي در شهر بصره متوقف شدنفت از اين منطقه 
  

  تهديد آيت اهللا سيستانی به عدم تاييد انتخابات عراق در صورت عدم رعايت حقوق شيعيان 
  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه 

آيت اهللا سيستانی از مراجع بزرگ شيعه عراق تهديد کرد در صورتی که آئين نامه و سيستم برگزاری 
ه ای باشد که حقوق اکثريت ملت عراق يعنی شيعيان را تضييع کند انتخابات را تاييد انتخابات به گون
  . نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الشرق االوسط ،آيت اهللا سيستانی تهديد کرد در صورتی که 
شود به گونه ای تغيير آئين نامه و سيستم برگزاری انتخابات آينده که قرار است در ماه ژانويه برگزار 
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نيابد که اجازه انتخاب شدن بيشتر را به اکثريت ملت عراق يعنی شيعيان ندهد اين انتخابات را تاييد 
  .نخواهد کرد

به گفته نزديکان آيت اهللا سيستانی مرجع بزرگ شيعه عراق از احتمال به تعويق افتادن انتخابات اين 
  .کشور بشدت نگران است

اونان برجسته آيت اهللا سيستانی تصريح کرد که معاونان وی با اخضر ابراهيمی حامد الخفاف از مع
نماينده سابق سازمان ملل که در يک طرف توافقنامه ای بود که با آيت اهللا سيستانی درباره برگزاری 

  .انتخابات امضا کرد، تماس گرفته اند
ه است با هدف بررسی اين نگرانی آيت اهللا سيستانی از ابراهيمی درخواست کرد: يک منبع آگاه گفت
  .ها به عراق بازگردد

  .الخفاف از جزئيات ويژه مربوط به اين مذاکره با ابراهيمی خودداری کرد
منابع آگاه به مذاکرات می گويند آيت اهللا سيستانی از اينکه عمليات دمکراسی در عراق تحت سيطره 

يکايی همکاری می کنند و از سران معارض گروه مشخص از احزاب سياسی بزرگ که با اشغالگران آمر
  .سابق عراقی که در تبعيد بودند، تشکيل شود بشدت ابراز نگرانی کرده است

ناظران وتحليلگران بر اين باورند که آيت اهللا سيستانی به نظر می رسد از احتمال اينکه ليست تشکيل 
 عنوان اکثريت ملت عراق بکاهد و شده از نامزدان احزاب بزرگ سياسی از قدرت و اقتدار شيعيان به

  .حقوق اکثريت را ناديده بگيرد، نگران است
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  عناصر ايراني در پشت قتل و ربودن اتباع ترآيه در عراق، قرار دارند: وزارت خارجه ترآيه 
  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه :همبستگس ملي

ه به بررسي افزايش روند عمليات آدم ربايي و قتل رانندگان و زارت خارجه ترآيه طي نشستي آ
آارگران اين آشور در عراق اختصاص داشت، نتيجه گرفت آه عامالن اين عمليات ايراني هستند ، تهران 

  .نمي خواهد ترآيه يك قطب سياسي و اقتصادي در عراق باشد
و قتل رانندگان و آارگران ترك در عراق در افزايش روند عمليات آدم ربايي «: 2/7/83تلويزيون الجزيره 

دوره اخير، همچنانكه روزنامه ترجمان ترآيه ميگويد، وزارت خارجه ترآيه را واداشت تا جلسه اي براي 
آنكارا معتقد است آه در پشت اين تشنج عناصر ايراني قرار دارند آه نمي . ارزيابي وضعيت تشكيل دهد

  . عراق باشد و تالش ميكند تا روابط ترآيه با آمريكا را خراب آندخواهند ترآيه يك قطب اقتصادي در 
مسئوليت حمايت از رانندگان و آارگران خارجي در شمال عراق برعهده دولت است يا برعهده : گزارش

نيروهاي آمريكايي و نيروهاي پيشمرگه؟ چرا عناصر گروه انصار االسالم از حلبچه به تلعفر نفوذ ميكنند 
تمام اينها سؤاالتي است آه مسئولين وزارت . گران و رانندگان ترك در آنجا عمليات آنندتا عليه آار

خارجه ترآيه در جلسه اي آه براي بحث پيرامون افزايش بسيار زياد هدف قرار گرفتن آارگران ترآيه در 
 عامالن اين مهمترين چيزي آه وزارت خارجه به آن رسيد اين بود آه. عراق برگزار شده بود، مطرح آردند

بعد از . مأموريت آنان اين است آه رابطه بين ما و بين واشنگتن را خراب آنند. عمليات ايراني هستند
تبادل اتهامات در مورد مسئوليت حمايت اتباع ما در عراق، مشخص شد آه تهران نمي خواهد ترآيه يك 

 با تهران و دمشق در رابطه با آيا نبايد در مورد همكاري ما. قطب سياسي و اقتصادي در عراق باشد
  .»عراق تجديد نظر آنيم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر3: هفته نامه های ايران

  2004 سپتامبر 24 – 1383 مهر 3جمعه  -بي بي سي 
قعطنامه شورای حکام درباره پرونده هسته ای ايران، طرح مجلس برای خروج از پيمان منع گسترش 

ح های هسته ای، ماجرای جشن خانه سينما، فرار مغزها و انتخابات رياست جمهوری عناوين سال
  . مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ تهران است

 ارگان انصار حزب اهللا در واکنش به قطعنامه شورای حکام با چند نماينده مجلس گفتگو کرده و يالثارات
  ."برای مواجهه با زياده خواهی های غرب استفاده کندمجلس از برگ های برنده خود : "تيتر زده

شانسی برای تصويب : "منوچهر متکی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته
  ."در مجلس وجود ندارد) منع گسترش سالح های هسته ای(پروتکل 

ان حسن نيت آغاز به گفته آقای متکی، اجرای پروتکل هم که قبل از تصويب مجلس توسط دولت به عنو
شد با مانع جدی رو به رو خواهد شد و دولت به سهولت گذشته نمی تواند پروتکلی را که در مرجع 

  .قانونی يعنی مجلس به تصويب نرسيده، اجرا کند
بايد در چارچوب : "عالء الدين بروجردی رئيس کميسيون امينت ملی و سياست خارجی مجلس نيز گفته

قطعات، تهيه مواد اوليه، غنی سازی، آزمايشات و پروژه های ديگر را ادامه عهدنامه ان پی تی ساخت 
  ."بدهيم و به مذاکره با دنيا و آژانس ادامه بدهيم 

اين قطعنامه با فشار آمريکا و : آقای بروجردی بر عدم پذيرش قطعنامه شورای حکام تاکيد کرده و گفته
ضور فعال در صحنه های بين المللی و عدم توقف کشورهای اروپايی صادر شده بنابر اين مذاکره و ح
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فعاليت های صلح آميز هسته ای از سالح های تاثير گذار ايران برای خنثی کردن توطئه های آمريکا 
  .است

 طرح مجلس برای خروج ايران از ان پی تی را چاپ کرده اند که در آن نمايندگان تهديد شما و يالثارات
الس آينده شورای حکام در نوامبر آينده پرونده ايران مختومه نشود، دولت کرده اند در صورتی که در اج

موظف است ظرف يک هفته تقاضای خروج از پيمان منع گسترش سالح های هسته ای را به آژانس 
  .تقديم کند

در صورتی که اين طرح به تصويب مجلس برسد، دولت ايران تا اجالس آينده شورای حکام تنها موظف 
در چارچوب مفاد پيمان منع گسترش سالح های هسته ای با آژانس همکاری کند و حق خواهد شد 

  .ندارد به تعهداتی که به طور داوطلبانه و خارج از بستر قانونی اين پيمان پذيرفته، عمل کند
زمان مماشات جمهوری : " که در قم منتشر می شود در سرمقاله اين شماره خود نوشتهپرتو سخن

ت های خارجی گذشته است و از آنجا که استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای، حق اسالمی با قدر
  ."مسلم ايران و از خطوط قرمز نظام است هيچ کس را يارای معامله بر سر آن نيست

 افزوده، هر گونه انفعال در برابر رفتارهای مستبدانه قدرتهای استعمارگر، پرتو سخنسرمقاله نويس 
ای بعدی است بنابر اين نه تنها جايی برای بحث تصويب پروتکل الحاقی برای مستلزم عقب نشينی ه

  .ما باقی نمی ماند بلکه مسئوالن نظام بايد درباره خروج از ان پی تی تصميم بگيرند
با رفتار غير قانونی : " ارگان اين تشکل گفتهشمامحمد نبی حبيبی، دبير کل حزب موتلفه اسالمی به 

نس به سمت و سويی حرکت می کنند که عکس العمل های غير قابل پيش بينی و خالف، مقامات آژا
  ."ايران را در پی دارد و اين عکس العمل قطعا آنها را پشيمان خواهد کرد و روزی به التماس خواهند افتاد

 گزارش هفتگی اش را به جشن خانه سينما و دستگيری ابوالحسن داوودی مدير آن اميد جوان
نوعی بدگمانی نسبت به اهالی سينما در بخش هايی از حاکميت مشهود " نوشته اختصاص داده و

  ."است
، حمايت سينماگران از محمد خاتمی در انتخابات رياست اميد جوانبه عقيده مهرداد خدير نويسنده 

  .جمهوری به بدبين تر شدن رقيبان وی که جايگاه محکم تری در ساختار قدرت دارند، منجر شده است
نهادها و تشکل های مدنی هر يک به نوعی در مظان اتهام قرار دارند و : " می نويسدجواناميد 

پيشاپيش آنها می توان از انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون نويسندگان، کانون وکال و خانه سينما ياد 
  ."کرد که هريک به نوعی در افکار عمومی اثر گذارند

 تبريز در مجلس را به محمد خاتمی نقل کرده که به واسطه آنچه  نامه عشرت شايق، نمايندهيالثارات
لگدمال شدن احکام و ارزش های اسالمی در جشن خانه سينما خوانده، به رئيس جمهوری تسليت 

  .گفته است
متخصص پولدار : " عنوان اصلی خود را به بررسی فرار مغزها و سرمايه اختصاص داده و تيتر زدهصدا

  . " شده ايمکردن کشورهای ديگر
 با مالل آور خواندن بحث فرار مغزها و سرمايه، از مسئوالن انتقاد کرده که تا چند وقت پيش اگر صدا

کسی می گفت آقايان مغزها و سرمايه ها را فراری ندهيد، فورا گوينده را به عامل بيگانه و ارتباط با ضد 
مه سال تازه به فکر افتاده اند که ايرانی انقالب متهم می کردند و حاال چه شده است که بعد از اين ه

  . ميليارد دالر سرمايه دارند٨٠٠های خارج از کشور 
می گويند بايد شرايطی پديد آوريم تا ايرانيان گريخته باز گردند اما : " می نويسدصداسرمقاله نويس 

 اندک آنها باز نخواهند گشت که هيچ، حتی بيم آن هست که همين. اين خيال خامی بيش نيست
  ."باقی مانده نيز بروند

آيا شما انتظار داريد : " با اشاره به دستگيری مدير عامل خانه سينما و سعيد مطلبی می نويسدصدا
بمانند که چه کنند؟ در حالی که . همين سعيد مطلبی ها و همين مقامات خانه سينما باز هم بمانند

ی آيد که اينها بروند، مگر مغز و سرمايه شاخ و بعضی از همين مقامات با نفوذ و تصميم گير بدشان نم
  "دم دارد؟

 انتشار خاطرات علی الريجانی رئيس سابق سازمان صدا و سيما در روزنامه جام جم اميد جوان
را نشانه حضور وی در انتخابات آينده رياست جمهوری ارزيابی کرده و نوشته، ) وابسته به صدا وسيما(

همراه برخی از فرماندهان سپاه تصميم به حمايت از علی الريجانی بخشی از طيف محافظه کار به 
  .گرفته اند

در اين گزارش، از اشخاصی نظير علی اکبر واليتی وزير خارجه پيشين، محمود احمدی نژاد شهردار 
تهران، احمد توکلی نماينده مجلس به عنوان ديگر چهره های مورد نظر محافظه کاران برای انتخابات 

  .هوری نام برده شده استرياست جم
وقتی آبادگران که اکنون رهبری اجرايی محافظه کاران را بر عهده دارند در : " می نويسداميد جوان

از سران حزب موتلفه ( انتخابات مجلس هفتم به راحتی اسداهللا بادامچيان و حبيب اهللا عسگراوالدی 
ت رياست جمهوری از کنار گذاشتن يکی از اين را کنار می گذارند قطعا برای پيروزی در انتخابا) اسالمی

  ."افراد ابايی نخواهند داشت
 وابسته به انصار حزب اهللا خبر داده، سازمان فرهنگی هنری شهرداری در صدد عبرت های عاشورا

ورود به عرصه توليد پوشاک است تا در اين زمينه بتواند از طريق تاسيس مانتو سراهای اسالمی، بر 
  .نی رايج تاثير بگذاردروی مدهای کنو
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 از طرح مجلس برای تعيين حدود حجاب و نوع پوشش زنان خبر داده و نوشته با ارائه الگوی عملی شما
  .مدل های پوشش، زنان و دختران از نگاه های آلوده محافظت می شوند

ن و حاال يک ميليو: " اول مهر روز بازگشايی مدارس را دلگير توصيف کرده و نوشتههمشهری جمعه
 ميليونی دانش آموزان می پيوندند که آموزش و پرورش با ١۶ هزار دانش آموز در حالی به جمعيت ٣٠٠

 سال گذشته اش ثمره ای جز تقديم سد بلندی چون کنکور برای دانش آموزان ٨٠ يا ٧٠همان شيوه 
  ."ندارد
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