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

  
   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق

  
  دادگاه يكي از بازداشت شدگان روز جهاني آارگر در سقز برگزار شد  

  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه جمع
يكي از هفت بازداشت شده روز جهاني آارگر در سقز صبح فردا در شعبه اول , دادگاه محمد عبدي پور 

  . وددادگاه انقالب اين شهرستان برگزار مي ش
، "ايلنا"مهشيد محدود وآيل بازداشت شدگان روز جهاني آارگر در سقز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي 

موارد اتهام موآلم شرآت در : گفت , با اعالم اين مطلب ،در خصوص موارد اتهامي محمد عبدي پور 
  . تجمع غيرقانوني عنوان شده است 

هامات محمود صالحي و اسماعيل خودآام از ديگر گفتني است؛ پيش از اين جلسه رسيدگي به ات
  . بازداشت شدگان روز جهاني آارگر در سقز به دليل عدم حضور قاضي پرونده تجديد وقت شده بود 

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
  خواهان را شكست داد جان آري در اولين مناظره تلويزيوني جمهوري

  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه جمع
بعد از برگزاري اولين مناظره تلويزيوني براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا، زمينه :خبرگزاري فارس

  .ورود جان آري به آاخ سفيد فراهم شده است
ها حاآي  به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف،واآنشهاي رسمي و غير رسمي در آمريكا و گزارشهاي رسانه

پايه و اساس جورج بوش در اولين مناظره تلويزيوني بين دو رقيب، از اين است آه اظهارات بي 
جورج بوش در اين مناظره مواضع سياسي مربوط به امور .جمهوريخواهان را به شدت نوميد آرده است

خارجي آمريكا را با شك و ترديد عنوان آرد و در مقابل، جان آري در مواضع خود بسيار شفاف و محكم 
  . بود

همچنين جورج .  بندي سياستهاي آينده خود در آاخ سفيد برنامه تنظيم شده ارائه دادوي در اولويت
بوش استراتژي نظامي و امنيتي واضحي براي محافظت آمريكا از حمالت احتمالي تروريستها نداشت در 

  . هايي در نظر گرفته بود حالي آه جان آري در اين زمينه برنامه
را پيش بگيرد و مواضعي را اعالم آند آه بوش را در حالت تدافعي آري توانست در اين مناظره راهي 

  . قرار داد آه اين مساله جمهوري خواهان را بسيار نگران آرد
آري در مناظره خود حمله به عراق بدون آسب مجوز از سازمان ملل را محكوم آرد و گفت،تا قبل از 

ما اآنون اين منطقه به مكاني آامال شد ا حمله عليه آمريكا ،عراق مرآز تروريستي محسوب نمي
بهتر بود آمريكا به جاي .توانند آنرا مهار آنند  نمي تروريستي تبديل شده است آه نيروهاي آمريكايي

حمله به عراق و سرنگون آردن صدام حسين از طرق مسالمت آميز به عاري آردن منطقه از سالحهاي 
رآز خود را بر روي طرح صلح خاورميانه قرار پرداخت و تم اي مي آشتار جمعي و سالحهاي هسته

  . داد مي
  

  بحث در مورد برنامه اتمي رژيم ايران در مناظره تلويزيوني آانديداهاي رياست جمهوري آمريكا
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 تحريم ها ميتوانند مشكل هسته اي آقاي رئيس جمهور آيا شما فكر مي آنيد آه ديپلماسي و: سؤال
  ...با آره شمالي و ايران را حل آنند؟ 

در مورد ايران من اميدوارم آه ما ميتوانيم همان آار را انجام بدهيم با آشورهاي مختلف جهان … : بوش
به آارمان ادامه دهيم تا مالهاي ايراني را متقاعد آنيم آه جاه طلبي هاي هسته اي خودشان را رها 

  .ندآن
ما بطور بسيار نزديك با وزاري خارجه فرانسه و آلمان و انگلستان آار آرده ايم آه اين پيام را به ماليان 
  . داده اند آه اگر انتظار داريد آه عضوي از جامعه جهاني باشيد بايستي برنامه هسته اي تان رها آنيد

تصويب شده است آه بازرسي ها را پروتكل ويژه اخيرًا . سازمان انرژي اتمي در اين آار دخيل است
  .اجازه مي دهد

  .من اميدوار هستم آه اين آار را ميتوانيم بكنيم و ما استراتژي خوبي دارديم
در مورد ايران انگليسي ها و فرانسويان و آلماني ها آساني بودند آه اين ابتكار را متأسفانه بدون : آري

من معتقدم بهتر از اين . سته اي در ايران انجام دادندآمريكا جهت شروع تالش براي محدود آردن توان ه
  .ميتوانستيم آار آنيم
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من فكر مي آنم آه اياالت متحده مي بايستي اين فرصت را بوجود مي آورد آه سوخت هسته اي را 
ه اگر آنها حاضر ب. تأمين آند و آنها را آزمايش آند آه ببيند آيا آنها واقعًا دنبال اهداف صلح آميز هستند

  ....رئيس جمهور آاري نكرد. معامله اي نبودند سپس ما ميتوانيم تحريم ها را باهم اعمال آنيم
نميتوانيم بيش از اين . ما قبًال ايران را تحريم آرده ايم, رقيب من گفت ايران را تحريم مي آند: .. بوش 
  .تحريم ها در مورد ايران هم اآنون اعمال مي شود. بكنيم

 اين موضوع طرفي بوديم و با آلمان و فرانسه و انگلستان آار مي آرديم تا وزراي خارجه و باالخره ما در
  .شان را به ايران بفرستند

اياالت متحده به تنهايي تحريم ها را . من ميخواهيم چيزي درباره تحريم ها برعليه ايران بگويم: آري
  .نماعمال آرد و اين دقيقًا چيزي است آه من درباره آن صحبت مي آ

بمنظور اينكه تحريم ها مؤثر واقع شوند ما بايستي با انگليسي ها و فرانسويان و آلماني ها و ديگر 
  .اين تفاوت بين من و رئيس جمهور است. آشورها آار مي آرديم

آن مدتها . اين دولت من نبود آه اين تحريم ها را برعليه ايران به اجرا گذاشت... برگرديم به ايران : بوش
  .ز اينكه من به واشنگتن برسم اجرا شده بودقبل ا

  
  'گسترش سالح های هسته ای، بزرگترين تهديد'

  2004 سپتامبر 30 – 1383 مهر 9پنج شنبه  -بي بي سي 
جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا و سناتور جان کری، رقيب آقای بوش از حزب دمکرات اين کشور در 

مختلف از جمله جنگ عراق و مسئله گسترش سالح های نخستين مناظره تلويزيونی خود به مسائل 
  .هسته ای پرداختند

دو نامزد انتخابات آتی رياست جمهوری آمريکا بر اين نکته توافق نظر داشتند که توسعه جنگ افزارهای 
  . هسته ای بزرگترين تهديد برای امنيت آمريکا است

به ويژه از طرف کشورهای عضو شوروی بزرگترين خطر اين است که مواد هسته ای، : آقای کری گفت
  .سابق، به دست تروريست ها بيفتد

  . جان کری رييس جمهور آمريکا را متهم کرد که در مورد کره شمالی و ايران درست عمل نکرده است
جورج بوش گفت معتقد است که مذاکرات جاری چندجانبه با کره شمالی بر سر برنامه هسته ای اين 

  .از مذاکرات دو جانبه به بار خواهد آوردکشور، نتايج بهتری 
آقای بوش در مورد ايران گفت از مذاکرات ديپلماتيک سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان با ايران 

  . حمايت کرد
  مساله عراق در مناظره

ا بر اين نخستين مذاکره رودر رو در مبارزات انتخاباتی آمريکا ميان جورج بوش و جان کری دمکرات، عمدت
مساله که آيا حمله به عراق تصميمی صحيح بوده است يا خير و همچنين اينکه کدام يک از آنها می 

  .توانند آمريکا را امن تر کند متمرکز بود
بستگی دارد اما به گفته وی آقای ) ميان کشورها(جان کری گفت امنيت آمريکا به اتحاديه های قدرتمند 

 درصد تلفات در عراق و 90ن کرده است و در نتيجه آمريکا اکنون مجبور است بوش اين اتحاديه ها را ويرا
  .هزينه های جنگ را تحمل کند

 11وی گفت جنگ عراق انحرافی از جنگ با تروريسم بوده است زيرا صدام حسين ربطی به وقايع 
  . نداشت2001سپتامبر 

ه در حالت تهاجمی باشد و به آقای بوش در واکنش گفت آمريکا مجبور است عليه تروريسم پيوست
  .گسترش آزادی بپردازد

آقای بوش اين اتهام جان کری را داير بر اينکه حمله به عراق اولويت نادرست بوده است رد کرد و 
  .استدالل کرد که او چاره ای جز مقابله با اسامه بن الدن و صدام حسين نداشته است

و نقيض و تحقير خدمات متحدان کنونی آمريکا مانند وی همچنين جان کری را به ارسال پيام های ضد 
  .بريتانيا و لهستان متهم کرد

آقای کری در بخش ديگری از مناظره آقای کری گفت حياتی است به جهان اسالم نشان داده شود که 
  .آمريکا با اشغال عراق برنامه های دراز مدت در آن کشور ندارد

  .را که در فلوريدا انجام شد زنده تماشا کنندانتظار می رفت ميليون نفر اين مناظره 
جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر مقررات سفت و سختی برای اين مناظره موافقت کرده بودند تا 

  .خطراتی را که اين مجادله می تواند متوجه نامزدها کند به حداقل برسانند
  .يا هر بار بيش از دو دقيقه صحبت کننداز جمله آن دو اجازه نداشتند مستقيما از يکديگر سوال کنند 

نظرسنجی ها از افکار عمومی نشان می دهد که مردم آمريکا هنگام انتخاب نامزد مطلوب خود اين 
  . مناظره ها را مد نظر قرار می دهند

براساس آخرين نظرسنجی ها آقای بوش هم اکنون کمی از رقيب خود پيش است به اين معنی که اگر 
  .ز برگزار می شد، احتمال پيروزی او بيشتر بودانتخابات امرو

  
با امضاي پروتكل آيوتو آه به تغييرات ) پنجشنبه(ي روسيه امروز  خبرگزاري اينترفكس اعالم آرد، آابينه

  .گردد، موافقت آرد آب و هوايي باز مي
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 به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حمايت روسيه از اين )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آشور قرار 55بايست مورد تاييد حداقل  اين پروتكل مي. پروتكل در سراسر جهان تاثير خواهد گذاشت

  . گيرد تا اجراي آن عملي شود
  . اند آمريكا، چين و بعضي از آشورهاي صنعتي بزرگ اين پروتكل را رد آرده

يي است آه به طور گسترده  ل آاهش توليد دي اآسيد آربن و ديگر گازهاي گلخانهاين پروتكل به دنبا
  .عامل اصلي گرم شدن زمين است

اين اليحه به زودي به : يك مقام رسمي دولتي روسيه آه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت
ز پايان سال مورد تاييد تواند تا پيش ا شود، بنابراين اين پروتكل مي پارلمان يا دوماي دولتي ارايه مي

  .نهايي قرار گيرد
: خبرگزاري اينترفكس به نقل از آندري ايالرنيف، مشاور والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه اعالم آرد
اين يك تصميم سياسي و اجباري است، اين تصميمي نيست آه ما در حال سرخوشي آن را اتخاذ 

  .آرده باشيم
هايي مطرح بوده آه اگر  ت روسيه در حالي صورت گرفت آه صحبتتاييد پروتكل آيوتو از سوي دول

ي اروپا از اين آشور براي عضويت در سازمان تجارت جهاني  روسيه پروتكل آيوتو را امضا آند، اتحاديه
  . حمايت بيشتري خواهد آرد

روتكل آيوتو ي محيط زيست جهان، سه سال قبل از پ پس از آنكه آمريكا، به عنوان بزرگترين آلوده آننده
 درصد 17ي  خارج شد، به اجرا درآمدن اين پروتكل منوط به تصويب آن در روسيه بود آه توليد آننده

  .يي در جهان است گازهاي گلخانه
 روز پس از تصويب، در سراسر جهان آغاز 90اگر مجلس دوما نيز اين پروتكل را امضا آند، اجراي آن 

  .خواهد شد
  

  خصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران شدولتها، نيروها، مواضع 
  

     از ايران  البرادعي خواست
  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه جمع

  هاي فعاليت  تمامي  خواست ، از ايران  رسمي يي با انتشار بيانيه  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس مديرآل
   اينكه رغم به:   گفت  ايلنا، محمد البرادعي  گزارش به.  درآورد  تعليق ل حا  را به  اورانيوم سازي  با غني مرتبط
 اما   است  يافته  دست هايي  پيشرفت  به  تهران يي  هسته هاي  برنامه  و حجم  ماهيت  در فهم آژانس
  . بدهد ، تعهدي  در ايران يي  هسته  مخفيانه هاي  فعاليت  عدم تواند در خصوص نمي

 
قدانان عراق خواستار برسميت شناختن سازمان مجاهدين خلق ايران از سوي دولت عراق سمينار حقو

  شد
  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه جمع:همبستگي ملي

 تن از 200سمينار حقوقدانان مستقل عراقي براي دفاع از حقوق پناهندگان سياسي آه با حضور حدود 
 استادان دانشگاهها، پزشكان، نمايندگان احزاب حقوقدانان و وآالي برجسته، شخصيتهاي سياسي،

طي بيانيه يي خواستار به رسميت شناختن , سياسي و رسانه هاي خبري عراق در بغداد برگزار شد
  .حقوق قانوني سازمان مجاهدين خلق ايران از سوي دولت عراق شد

  .رياست اين جلسه را دآتر سهيل آل سهيل حقوقدان برجسته عراقي بر عهده داشت
ُسفيان عباس، ِافتيخان علي العاني و ثامر , دراين سمينار حقوق دانان و وآال آقايان محمد َعِبد الَكرخي

العبيدي در سخنانشان با استناد به آنوانسيون چهارم ژنو و ساير معاهدات بين المللي به تشريح 
  .موقعيت قانوني مجاهدين در عراق پرداختند

ي نظرات خود را پيرامون موقعيت حقوقي مجاهدين در عراق براي شرآت در اين سمينار حقوقدانان عراق
در اين بيانيه ازجمله . سپس آقاي ثامر العبيدي بيانية اين آنفرانس را قرائت آرد. آنندگان تشريح نمودند

  :آمده است
ما از دولت عراق ميخواهيم آه با خواستة گسترده بين المللي مبني بر شناسايي حقوق قانوني «
ما هم چنين از اياالت متحده . ازمان مجاهدين خلق ايران در عراق هماهنگي و همگامي نشان دهد س

امريكا و اتحاديه اروپا ميخواهيم آه براساس موضع امريكا مبني بر به رسميت شناختن موقعيت حقوق 
خواهيم آه ما مي . اعضاي مجاهدين در تروريست خواندن سازمان مجاهدين خلق ايران تجديد نظر آنند

نام اين سازمان به عنوان يك جنبش ضد بنيادگرائي از ليست سازمانهاي تروريستي حذف شود و هم 
  .»چنين از آنها ميخواهيم آه در مقابل اقدامات تروريستي رژيم ايران درعراق بايستند

 در عراق خواستار تقويت موقعيت قانوني مجاهدين,هم چنين وآال و حقوقدانان عراقي, در اين بيانيه
قانون اساسي 34جديد شده و اعالم آردند از آنجا آه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران طبق ماده 

به رسميت شناختن حق پناهندگي « عراق بطور قطع از حق پناهندگي سياسي برخوردار مي باشند 
  .»را مورد تاييد قرار ميدهيم» سياسي براي مجاهدين خلق در داخل عراق 

نار پيامهايي از جانب شماري از پارلمانترها و حقوقدانان بين المللي قرائت شد، ازجمله در طول سمي
آقايان آري پوالرد و باب لكستون نمايندگان پارلمان انگلستان از حزب حاآم آارگر و آقايان آريستوفر 
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همبستگي , انساستنكر و مورتون هوگالند نمايندگان پارلمان نروژ در پيامهاي جداگانه اي به اين آنفر
  .خود را با حقوقدانان عراقي در حمايتشان از مجاهدين اعالم داشتند

پيامهاي شماري از برجسته ترين وآالي بين المللي از جمله , درآنفرانس حقوقدانان عراقي همچنين 
روفسور ژان ايو دوآارا استاد حقوق بين الملل دانشگاه پاريس و پ, برند هويزلر، معاون آانون وآالي برلين

استيفن اشنيبام حقوقدان برجسته آمريكايي در همبستگي با تالشهاي حقوقدانان عراقي درحمايت از 
  .مجاهدين خلق ايران قرائت گرديد

شيخ حسين علي شعالن الزيبدي به نمايندگي از شوراي مرآزي شيوخ و رؤساي عشاير عراق، با 
انس راتبريك گفت و خواستار حذف برچسب حضور در اين آنفرانس و قرائت پيامي تشكيل اين آنفر

  .تروريستي از مجاهدين گرديد
سازمان دفاع از حقوق ستمديدگان عراق، سازمان آسيب ديدگان جرائم جنگي در عراق و بنياد فكري و 

  .فرهنگي عبدالرحمان بزاز، با ارسال پيامهايي، همبستگي خود را با اين آنفرانس اعالم آردند
نس هم چنين شماري از وآيالن و شخصيتهاي سياسي و دانشگاهي از احزاب و در جريان اين آنفرا

  .گروههاي مختلف سياسي و قومي عراق به دفاع از حقوق مجاهدين پرداختند
ما عراقيان هستيم آه تصميم مي گيريم مجاهدين خلق در عراق بمانند : نمايندة حزب صلح عراق گفت

  . و حقوقشان به رسميت شناخته شودو رإي ما اين است آه آنها بايد بمانند
هم چنين آقاي صافي ياسري و شماري ديگر از روشنفكران و حقوقدانان عراقي در جريان اين سمينار 
خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق قانوني مجاهدين خلق ايران از سوي دولت عراق شدند و 

  .تالشهاي عوامل رژيم آخوندي در عراق را محكوم آردند
ساعت به طول انجاميد و طي آن نمايندگان رسانه هاي خبري عكس و گزارش تهيد 2سمينار حدود اين 
  .آردند

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
ها و تصميمات بدون در نظر گرفتن وضعيت امروز   سياست: الملل ، گفت   مشاور مقام رهبري در امور بين

  .ايي نخواهد بود   اقع بينانهجهان ، تصميمات و
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الملل   اآبر واليتي ؛ مشاور مقام معظم رهبري در امور بين  ، دآتر علي"ايلنا"به گزارش خبرنگار سياسي 
در همايش تجليل از ايثارگران جامعه پزشكي استان سيستان و بلوچستان با اشاره به اين نكته ، افزود 

گيرد ، مرتبط   جاي جهان شكل مي  تصميمات اخذ شده در آشور ما با توجه به تحوالتي آه در جاي: 
  .است 

بعد از : وجود آمده در جهان اسالم بعد از انقالب اسالمي ايران ، اظهار داشت   وي در رابطه با تحوالت به
گيري ، پايداري و   در شكل. وجود آمد   پيروزي انقالب اسالمي ايران جهش عظيمي در جهان اسالم به

پيروزي امواج مثبتي به جهان اسالم فرستاده شد آه نمونه بارز و بسيار برجسته آن مسئله فلسطين 
  .است

فرق ايران با ديگر آشورها در موقعيت استراتژيك آن : الملل ، تصريح آرد   مشاور رهبري در امور بين
هاي از دست رفته   خواهد اهداف و سياست  ريكا مي آشور مرز خشكي و آبي دارد و آم15است آه با 

  .خود را در اينجا پياده و افراد مدنظر خودش را در رأس امور بگذارد 
هاي آن   هاي قبل از انقالب جمهوري اسالمي ايران از حيطه تسلط قطب  تمام انقالب: واليتي ادامه داد 

 ، انقالبي مستقل بود و در اين راستا آمريكا در ابتدا خارج نبود اما انقالب ما) شوروي و آمريكا(زمان دنيا 
سعي و تالشش اين بود آه اين انقالب را تحت تسلط خود درآورد و اگر نشد در تسلط شوروي باشد تا 

  .بتوانند بر سر آن معامله آنند 
آميز   المتبا توجه به گزارش اخير البرادعي در خصوص مس: وي در رابطه با غني سازي اورانيوم ، افزود 

خواهند آژانس را آنار   ها اين مسئله را قبول نكرده و مي  غربي, ايي ايران   هاي هسته  بودن فعاليت
  .ترسند آه جهان اسالم قدرت بگيرد   زيرا از اين مي, خواهند ايران به آن حد برسد   اينها نمي. بگذارند 

اي ايران اگر ما از حقوق خود   قانوني هستهدر حوزه مخالفت ديگر آشورها عليه آار : وي تأآيد آرد 
  .برخورد و تعارضي وجود ندارد ، اما اين اولين عقب نشيني ؛ آخرين نخواهد بود , بگذريم 

نظرتان در مورد انتخابات رياست جمهوري و آانديداتوري خودتان " واليتي در پاسخ به اين سوال آه 
 هستند ، اما هنوز هيچ يك آانديدا   ه مطرحاشخاص مختلفي در صحن: ، اظهار داشت " چيست ؟
, اند ، در رابطه با آانديداتوري اينجانب هم ؛ اين مسأله را بنده مطرح نكردم و ديگران مطرح آردند   نشده

وسويي برويم آه از تشدد پرهيز آنيم   در هر صورت بايد به سمت. گيري هنوز زود است   اما براي تصميم
  .ها و افراد دلسوز به چه سمتي حرآت آنند   لب بستگي دارد آه مردم ، گروهو اين مسئله به اين مط

  
  رژي آژانس بين المللي ان -رژيم ايران 

  
// در ديدار شافعی و روميانتسف ؛ ايران بارديگر درباره برنامه هسته ای خود به روسيه اطمينان داد 

  روميانتسف اوايل آذر به ايران می آيد 
  2004 سپتامبر 30 – 1383 مهر 9پنج شنبه 
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سفير ايران در روسيه امروز به مسکو اطمينان داد تهران با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری 

  . خواهد کرد تا همه نگرانی ها در باره برنامه هسته ايش برطرف شود 
روسيه و به گزارش خبر گزاری مهر، در ياداشتی که پس از مذاکرات غالمرضا شافعی سفير ايران در 

الکساندر روميانتسف رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی روسيه برای خبرگزاری رويترز فرستاده شد 
ايران با اين وجود تاکيد کرد که چرخه سوخت هسته ای اش هيچيک از قوانين آژانس بين :  آمده  است 

  .المللی انرژی اتمی را نقض نمی کند 
در خالل اين گفتگو ايران تاکيد کرد که برنامه هسته ای : است در اين يادداشت همچنين تصريح شده 

با اين حال ادامه همکاری با آژانس بين المللی انرژی . " جمهوری اسالمی ايران کامال صلح آميز است
  ".اتمی و جامعه جهانی ثابت می کند که برنامه هسته ای ايران صلح آميز است 

وخت هسته ای در محدوده قوانينی است که در پيمان ان پی ايران همچنين بيان می دارد که چرخه س
  .تی قيد شده است و هيچ کشوری نمی تواند از آن تخطی کند

روميانتسف برای گفتگو در باره روابط هسته ای با تهران : سفارت ايران در روسيه همچنين اعالم کرد 
  .اواخر نوامبر به ايران سفر خواهد کرد 

  
يي را مورد  لس شوراي اسالمي، قرار گرفتن ايران در آلوپ آشورهاي هستهيك عضو هيات رييسه مج

  .قبول آمريكا و اتحاديه اروپا ندانست
  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه جمع

حميدرضا حاجي بابايي، عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، در 
هاي  در مجموع سياست: ، اظهار داشت)ايسنا(شجويان ايران وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دان گفت

اما مهم . دانيم هاي خوبي مي يي را سياست آلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بحث مسايل هسته
آشورهاي اروپايي . آند اين است آه آمريكا با انگيزه وارد اين صحنه شده است و موضوع را دنبال مي

  . دآنن هم آمريكا را همراهي مي
هاي  ايم آه آمريكا و آشورهاي اروپايي بر اساس سياست ما در يك پروسه قرار گرفتيه: وي ادامه داد

آنند، به ويژه آمريكا بر اساس سياست تك قطبي آردن، تهديد و تحميل به  جهاني خود حرآت مي
يي را به  تهآوري هس جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك آشور مستقل آه داعيه استقالل دارد و فن

دست آورده و از آشورهايي آه هم از نظر ژئوپولتيك اقتصادي و ايدئولوژيك آشوري قابل اعتنا در جهان 
  . است

يي را مورد  عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي، قرار گرفتن ايران در آلوپ آشورهاي هسته
يي جمهوري  آوري هسته رآنند تا فنبه اين دليل ب: قبول آمريكا و اتحاديه اروپا ندانست و اظهار داشت

اسالمي ايران را به نوعي محدود آنند بر اين اساس نبايد مستند به اين باشيم آه ديپلماسي ما 
  .ضعيف بوده و يا اشكال از ما وجود داشته است

خواهيم بگوييم آه هر آنچه دستگاه  نمي: ي مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي، تاآيد آرد نماينده
دار، پيگير  آند، اما طرف مقابل بسيارانگيزه ماسي ما انجام داده براي ما مقبول است و ما را قانع ميديپل

آنند  اي و اقتصادي برخوردار است و به اين فكر مي و پر قدرت و از پشتوانه سازمان ملل، قدرت منطقه
  . آه آشورمان را محدود آنند

هايي آه انجام دادند و حتي اروپا  متعهد با وجود تالشبابايي با يادآوري اينكه آشورهاي غير  حاجي
ديپلماسي آشور ما در اين : نتوانستند آار اساسي انجام دهند و در مقابل آمريكا بايستند، گفت

  . موقعيت خوب عمل آرد و مجموعا موفق بوده است
تر از طرف ما در طول دو سال گذشته برخي اختالف نظرها را داشتيم آه مبنايي براي فشار بيش

آشورهاي ديگر شد، از اين پس بايد به شكلي رفتار آنيم آه براي اروپا و آمريكا جا بيفتد آه از فناوري 
تحت هر شرايطي بر حق . داريم و اين آار براي ما حياتي است يي و چرخه سوخت دست برنمي هسته

سازي را به طور آامل  ين غنياش را هم پردازيم، اما هيچگاه ا آنيم و حاضريم هزينه خود پافشاري مي
  .متوقف نخواهيم آرد

عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، قطعنامه مصوب شوراي حكام 
اين قطعنامه را ساخته پرداخته آمريكا و : درباره آشورمان را آامال سياسي برشمرد و تصريح آرد

هر دو . آنند وپا و آمريكا سياست تهديد و تحميل را دنبال ميمتاسفانه اتحاديه ار. دانيم اتحاديه اروپا مي
همه اين . دارند در اينكه ما چرخه سوخت نداشته باشيم با هم متحد هستند و در اين راستا گام برمي

ها را بايد در ديپلماسي آشورمان به شكلي جا دهيم آه مفهوم و معناي خواسته ما براي آنها جا  مولفه
 آه با ادامه اين روال ممكن است جمهوري اسالمي ايران در همكاري خود با آشورهاي بيفتد و بپذيرند

  .آنند تجديدنظر آند داري اين آار را مي اروپايي و برخي افرادي آه ميدان
ها عالقمند نيستند پرونده ايران به  واقعا اروپايي: ي مجلس شوراي اسالمي گفت عضو هيات رييسه

خواهند با ما همراهي آنند بلكه به  نه به دليل حقانيت ما يا به دليل اينكه ميشوراي امنيت برود؛ آنهم 
دليل اينكه رفتن پرونده جمهوري اسالمي ايران به شوراي امنيت به ضرر منافع ملي آشورهاي اروپايي 

  .است
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ه عليه منافع آنها هموار: گاه در مقابل ما صداقت نشان ندادند، گفت ها هيچ وي با تاآيد بر اينكه اروپايي
اند به دليل مصالح  يي حرآت آردند و اگر آاري هم در مسير خواست ما انجام داده ما در بحث هسته

  . خودشان بود نه منافع ملي ما
بحث اينجاست آه اگر در اين شرايط با اروپا : ي مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي، افزود نماينده

هايمان را هم  ما به اين معناست آه با علم به رفتار اروپا، صحبتمذاآره نكنيم بايد چه آنيم؟ مذاآره 
ها بايد وجود داشته باشد و مواضع خودمان را بايد اعالم آنيم و بر آن  اين صحبت. دهيم انجام مي

  . ايستادگي آنيم
 اين اي نشسته است آه با آقاي البرادعي بايد اين نكته را بفهمد آه بر شاخه: بابايي تصريح آرد حاجي

حرآت آقاي البرادعي، . برد و در نتيجه سقوط خود و آژانس را خواهد داشت رفتار خود آن شاخه را مي
مسووليت جلوه  اندازد و آقاي البرادعي را يك فرد بي المللي انرژي اتمي را از خير انتفاع مي آژانس بين

  . آند ريكا حرآت ميهاي آم مهم اين است آه بفهميم آه آقاي البرادعي تحت سياست. دهد مي
ها از  خواهد دور بعد هم دبير آل آژانس شود و اين خود موجب برخي انفعال البرادعي مي: وي ادامه داد

  . شود هاي آمريكا مي سوي وي در برابر سياست
ما ديپلماسي خود : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، تاآيد آرد

  .دهيم ها ادامه مي ت و تلخيرغم همه مشكال را علي
  

بازرسان : هاي غربي ناميد، ادعا آرد به نقل از افرادي آه آنها را ديپلمات) جمعه(خبرگزاري رويتر امروز 
  .آنند المللي انرژي اتمي به زودي از مجتمع نظامي پارچين بازديد مي آژانس بين

  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه جمع
، اين خبرگزاري انگليسي در ادامه خاطرنشان آرد آه )ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرگزاري دا

يي ايران ادعا  آميز هسته هايش عليه فعاليت صلح سازي آمريكا در اجالس اخير شوراي حكام در جنجال
  (!)شود يي انجام مي هاي مخفي هسته آرده بود، در اين سايت فعاليت
المللي انرژي اتمي ماه   محمد البرادعي، مديرآل آژانس بينخوانيم، در عين حال در اين گزارش مي

يي  اي مبني بر اين آه پارچين محلي براي توليد تسليحات هسته گذشته اعالم آرد آه هيچ نشانه
باشد، وجود ندارد؛ اما مقامات آمريكا گفتند آه البرادعي بدون انجام بازرسي از اين محل، صالحيت ابراز 

  .رداين اظهارات را ندا
يي در سايت  خوانيم، ايران اتهام آمريكا مبني بر انجام فعاليت هسته در بخش ديگري از اين گزارش مي

چنين اين مطلب را تكذيب آرده آه آژانس درخواستي از ايران براي بازديد از اين  پارچين را رد آرده و هم
  .سايت داشته است

المللي انرژي اتمي به  ت غربي نزديك به آژانس بينخوانيم، يك ديپلما در بخش ديگري از اين گزارش مي
ها هم به آژانس  خواهند به آنجا بروند و ايراني اند آه مي گفته) بازرسان آژانس(آنها : رويتر گفت

  .توانند از پارچين بازديد آنند المللي انرژي اتمي اعالم آردند آه مي بين
يي آه خواست نامش فاش نشود، گفته آه  در اين گزارش ادعا شده آه يك آارشناس مسايل هسته

شان در  بازرسان قرار است طي ماه جاري ميالدي از پارچين بازديد به عمل آورند تا نتايج بازرسي
  .بايست براي ماه نوامبر آماده باشد، درج شود ي ايران آه مي گزارش نهايي البرادعي درباره

  
شده است، از اظهارنظر در خصوص اين خبر در عين حال يكي از سخنگويان آژانس آه نامش ذآر ن
  .ها آامال محرمانه است خودداري آرده و گفته است آه زمان و مكان بازرسي

  
 شرآت خارجي و چند شخص را به اتهام فروش آنچه تسليحات و فناوري نظامي به 14دولت آمريكا، 

  .ايران خوانده است، تحريم آرد
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اي در بولتن رسمي اين   ه گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، وزارت امورخارجه آمريكا با انتشار بيانيهب
  .هاي جديد را اعالم آرد  آشور، موضوع اين تحريم

اند، عبارتند از   هاي آمريكا قرارگرفته  ها و افرادي آه مشمول تحريم  به گزارش راديو صداي آمريكا، شرآت
شمالي، روسيه، اسپانيا و    مرد هندي و چند شرآت از آشورهاي بالروس، آرههفت شرآت چيني، دو

  .اوآراين
، ????، مصوبه سال "منع صدور تجهيزات حساس به ايران"ها و اشخاص، طبق قانون   اين شرآت

  .اند  مشمول مجازات واقع شده
استفاده در   ها و افرادي آه مواد و تجهيزات قابل  اين قانون، دست دولت آمريكا را براي تحريم شرآت

  .هاي دورُبرد و آروز در اختيار ايران قرار دهند، باز گذاشت است  ساخت تسليحات و موشك
تحريم عليه جمهور آمريكا چندي پيش اذعان آرده بود ما از ادامه اعمال   اين در حالي است آه رئيس

  .خارجي قدرتمند اين آشور تأثير اندآي داشته، خسته شده است  خاطر تجارت  ايران آه به
ما ايران را آامًال : خواه در واشنگتن سخن گفت، تأآيد آرد  جورج بوش آه در برابر هواداران حزب جمهوري

  .ايم اما به عبارت ديگر انگار اصًال تحريمي وجود نداشته است تحريم آرده
تواند به تحريم ايران و آشورهايي آه به   به جز قانون مزبور ، دولت آمريكا بر اساس دو قانون ديگر نيز مي

  .آنند اقدام آند  ايران آمك مي
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  .اند  هاي آمريكا قرار گرفته   شرآت خارجي طبق اين قانون، مشمول تحريم23تاآنون 
هاي نفتي ايران را هم به دليل   ل گذشته تحريمجمهور آمريكا، سا  اين در حالي است جرج بوش، رئيس

  .مدت يك سال ديگر تمديد آرد  العاده از ناحيه ايران خواند به  آنچه آن را وجود تهديد غيرعادي و فوق
جمهور دموآرات وقت آمريكا عليه ايران اعمال شد    توسط بيل آلينتون، رئيس1995ها در سال   اين تحريم

هاي آمريكايي نيز   مرتب تمديد شده است و بر اساس آن، حتي شهروندان و شرآتطور   و از آن زمان به
  .هاي نفتي ايران را نخواهند داشت  گذاري، نظارت و مديريت طرح  اجازه سرمايه

  
اتهامات آمريكا عليه دو دانشمند اين آشور مبني بر ) جمعه(خبرگزاري هند گزارش آرد، هند امروز 

  .وي اين افراد به ايران را رد آرد و لغو تحريم عليه اين افراد را خواستار شدتامين فناوري حساس از س
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ي هند به  ، نوتج سرنا، سخنگوي وزارت امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هيچ انتقال فناوري . فته استهيچ گونه فروش مواد، تجهيزات و فناوري صورت نگر: خبرنگاران گفت

  .حساسي هم رخ نداده است
" ها سورندار سي"ي اين موضوع و اعمال تحريم بر  از دولت آمريكا خواسته شده است درباره: وي گفت

  .تجديدنظر آند" آر پراساد اس واي"و 
 آرده اين سخنگو اظهار داشت آه هند طي چند روز اخير موضوع را با آمريكا در سطوح مختلف مطرح

  .نظر نيستيم هاي آمريكا در اين خصوص هم زني ايم آه ما با گمانه اعالم آرده: است و افزود
يي مشخص و براي  هاي هسته ي التزام دولت هند به جلوگيري از تكثير سالح سابقه: سرنا تصريح آرد

  .همگان مبرهن است
گاه به ايران سفر نكرده   هند هيچي يي بازنشسته چنين تاآيد آرد آه سورندار، دانشمند هسته وي هم

المللي انرژي اتمي با ايران، به اين آشور سفر  است و پراساد نيز به دليل همكاري فني آژانس بين
داده است، با اين  يي نيروگاه بوشهر مشاوره مي داشته و پس از آن در خصوص مسايل ايمني هسته

  .ده است ميالدي به ايران سفر نكر2003حال او از اواسط سال 
ي هند آه از سوي واشنگتن به فروش  يي بازنشسته خبرگزاري هند گزارش آرد، دانشمند هسته

اين اتهام را رد ) جمعه(فناوري موشكي به ايران متهم شده و مورد تحريم آمريكا قرار گرفته است، امروز 
  .ح خواهد آردي آشورش مطر و اعالم آرد مساله را با وزارت انرژي اتمي و وزارت امور خارجه

ها  آي با انتشار اين خبر به نقل از سي تي ، خبرگزاري پي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آمريكا نام مرا در  از اين آه وزارت امور خارجه: ي هند نوشت يي بازنشسته سورندار، دانشمند هسته

گاه ارتباطي با  من هيچ. اقعا مبهوت شدماند، ذآر آرده است، و ليست افرادي آه مورد تحريم واقع شده
  !ام ام و حتي يك بار هم به ايران نرفته ي ايران حتي از راه دور نداشته برنامه

از آنجا آه اين موضوع اهميت زيادي دارد، مساله را با وزارت امور خارجه و وزارت انرژي اتمي : وي گفت
  .هند در ميان خواهم گذاشت

يي  هاي مربوط به انرژي هسته ي فعاليت  سال خدمتش در زمينه41ه در طول اين دانشمند تاآيد آرد آ
المللي انرژي اتمي همكاري  و آژانس بين) WANO(يي  و زماني آه با انجمن جهاني آاربران هسته

  .داشته است، هيچ گاه امكان ارتباط با ايران را نداشته است
بايد موضوع وارد شدن اين اتهام به  انرژي اتمي هند ميوي با تاآيد بر اين آه وزارت امور خارجه و وزارت 

ي آمريكا حق ندارد آه  وزارت امور خارجه: يي اين آشور را جدي بگيرند، تصريح آرد يك دانشمند هسته
  .ي هندي را به هم بريزد يي بازنشسته زندگي آرام يك دانشمند هسته

  
نيروگاه بوشهر توسط روسيه در پی تشدید امکان تعویق امضای قرارداد بازگرداندن سوخت هسته اي 

  موضع این کشور در قبال برنامه های هسته ای ایران 
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خبرگزاري رويتر به نقل از يک مقام روسي که نامش فاش نشده گزارش مي دهد احتمال مي دهد 
.  با جمهوري اسالمي به تعويق اندازدروسيه قرارداد بازگرداندن سوخت هسته اي نيروگاه بوشهر را

مسکو به خاطر افزايش نگرانيها درباره برنامه هسته اي ايران موضع خود را در قبال تهران سختتر کرده 
والدیمير پوتين چندی پيش هشدار داد که اگر جمهوري اسالمي مقررات بين المللي را زير پا . است

امروز آيت اهللا . ري احداث نيروگاه بوشهر چشم پوشي مي کند ميليون دال800بگذارد، روسيه از قرارداد 
ايران از ارجاع پرونده هسته اي آن کشور به شوراي : جنتي، در مراسم رسمی نمازجمعه تهران گفت

الکساندر روميانتسف، رئيس سازمان انرژي هسته اي روسيه قرار . امنيت سازمان ملل متحد بيم ندارد
  . ت آژانس بين المللي انرژي اتمي راهي تهران شوداست تقريبا همزمان با نشس

خبرگزاري رويتر به نقل از يک مقام نزديک به گفتگوهاي هسته اي روسيه ): راديو فردا(گلناز اسفندياري 
و جمهوري اسالمي ايران نوشته است احتمال مي رود روسيه امضاي قرارداد بازگرداندن سوخت 

: رويتر به نقل از ديپلماتهاي غربي افزوده است. ن به تعويق اندازدهسته اي نيروگاه بوشهر را با ايرا
نگرانيهاي فزاينده روسيه درباره فعاليتهاي هسته اي ايران ممکن است منجر به حمايت روسيه از 

تالشهاي آمريکا براي ارجاع پرونده هسته اي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
جمهوري اسالمي ايران قرار است در نشست ماه نوامبر آژانس بين المللي برنامه هسته اي . شود

آژانس بين المللي در قطعنامه اي که حدود دو هفته پيش . انرژي اتمي در وين مورد بررسي قرار گيرد
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به تصويب رسيد، از ايران خواست فورا تمامي فعاليتهاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف سازد و تا 
الکساندر روميانتسف، رئيس . ر پنجم آذرماه ابهامات برنامه هسته اي خود را روشن کند نوامب25

سازمان انرژي هسته اي روسيه قرار است تقريبا همزمان با نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در همين حال خبرگزاري رويتر به نقل از مقام روسي که نامش فاش نشده نوشته . راهي تهران شود

آقاي روميانتسف همچنان قصد دارد به ايران سفر کند، اما معلوم نيست قراردادي را پيرامون : است
گزارش رويتر در حالي منتشر مي شود که . نيروگاه هسته اي بوشهر با مقامات ايراني به امضا برساند

جاع پرونده چند روز پيش ايگور ايوانف رئيس شوراي عالي امنيت ملي روسيه تاکيد کرد روسيه مخالف ار
  : ايگور ايوانف روز چهارشنبه گفت. هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد است

ما بارها تاکيد کرديم که روسيه به توسعه همکاريهاي هسته اي با ايران ادامه مي : صداي ايگورايوانف
تکميل مي کنيم که تمام زباله دهد، به ويژه در پروژه ساخت نيروگاه بوشهر و اين پروژه را ما با اين شرط 

  . هاي هسته اي به روسيه بازگردانده شود
وي قانع شده است که ايران دنبال : پيش از آن هم والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه گفت: ا . گ 

. سالحهاي هسته اي نيست، اما به گفته او جامعه بين المللي نيز بايد در اين باره اطمينان حاصل کند
وتين همچنين هشدار داده است که اگر جمهوري اسالمي ايران مقررات بين المللي را زير پا آقاي پ

اين گفته ها .  ميليون دالري احداث نيروگاه بوشهر چشم پوشي مي کند800بگذارد، روسيه از قرارداد 
ني در حالي منتشر مي شود که مقامات ايراني تاکيد کردند جمهوري اسالمي از حق خود مبني بر غ

  . سازي اورانيوم دست بر نمي دارد
ما جواب صريحمان اين است که غني سازي ما را به : صداي محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران

  MPTچون اين حق قانوني ما است، مطابق . رسميت بشناسيد
اع ايران از ارج: امروز هم آيت اهللا جنتي دبير شوراي نگهبان و خطيب نماز جمعه تهران گفت: ا . گ 

پرونده برنامه هاي هسته اي صلح آميز خود به شوراي امنيت سازمان ملل بيم ندارد و به گفته او آمريکا 
مقامات جمهوري اسالمي همواره بر صلح آميز بودن برنامه . نمي تواند دانش هسته اي را از ايران بگيرد

وليد سالحهاي اتمي خود را پنهان ايران برنامه ت: هسته اي ايران تاکيد کرده اند، اما آمريکا مي گويد
  .کرده است

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
   آودك عراقى را برعهده گرفت٣۴مسؤوليت آشتار  گروه زرقاوى

  2004   اآتبر2 – 1383 مهر 11شنبه 
 آنها آودك بودند، بر جاى  آشته، آه اآثر۴٠انفجار سه بمب در بغداد بيش از :  ايرانگروه بين الملل

  .گذاشت
سى، انفجار ها آه در فاصله آمتر از نيم ساعت روى داد، با انفجار بمبى در نزديكى .بى.به گزارش بى

  .يك آاروان نظامى آمريكا، هنگامى آه سربازان ميان آودآان شيرينى پخش مى آردند، آغاز شد
ود آه براى مراسم گشايش يك مرآز تصفيه آب اين نقطه واقع در جنوب غربى بغداد مملو از مردمى ب

  .تجمع آرده بودند
در مجاورت محل حادثه، آه شاهد صحنه هاى هولناك بود، والدين مضطرب در » يرموك«در بيمارستان 

 ٢٠٠يك پزشك گفته آه بيش از نيمى از مجروحان، آه . جستجوى اجساد يا آودآان زخمى خود بودند
  .رند سال دا١۴نفر بود، آمتر از 

از زمان آغاز جنگ عراق تا به امروز هرگز اين همه آودك طى يك : خبرنگار بى بى سى در بغداد گفت
روز قربانى نشده بودند و اين حادثه حتى براى آشورى آه شاهد اين همه خشونت بوده تكان دهنده 

  .است
زمان دو بمب ديگر به بنابه گزارش ها پس از انفجار اول عده اى در صحنه انفجار تجمع آردند آه هم

  .صورت پياپى در محل منفجر شد و تلفات سنگينى به جا گذاشت
در اين ارتباط، گروه ابومصعب الزرقاوى با انتشار بيانيه اى در يك پايگاه اينترنتى متعلق به شبه نظاميان، 

سه : استدر اين بيانيه آمده . مسؤوليت حمالت خونبار پنجشنبه گذشته در بغداد را به عهده گرفت
  .عمليات قهرمانانه از سوى شاخه نظامى گروه التوحيد و الجهاد انجام گرفت

بغداد را به شدت » العامل«از سويى، دولت عراق ديروز با صدور بيانيه اى، بمب گذارى در شهرك 
  .خواند» بسيار فراتر از مرزهاى وحشيگرى« آودك را ٣۴محكوم آرد و قتل 

، وزير » قاسم داود«ز بغداد، دولت عراق در اين بيانيه آه به امضاى به گزارش خبرگزارى فرانسه ا
ملت صلح دوست عراق نسبت به همه قربانيان «: مشاور در امور امنيت ملى رسيده، آمده است

 آودك فراتر از مرزهاى وحشيگرى ٣۴عمليات تروريستى اندوهگين است، اما آشتار بى رحمانه 
  ».است

 
  گرفت   آشته 94حمله به سامرا 

  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه جمع
  . شورشي عراقي در عمليات عليه شهر سامراء عراق خبر داد94ارتش آمريكا از آشته شدن 
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به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يك مقام بلند پايه ارتش آمريكا به خبرگزاري فرانسه اعالم 
 تن رسيده 94 شمار قربانيان اين عمليات به شمار قربانيان شهر سامراي عراق افزايش يافته و:آرد

  .است
  .اين مقام برجسته از زخمي شدن تنها يك تن در اين عمليات خبر داد, به گزارش خبرگزاري فرانسه

 تن و زخمي 20اين در حالي است آه پيشتر منابع بيمارستاني و پليس سامراء بر آشته شدن تنها 
  . عليه سامراي عراق تاآيد آردند تن ديگر در عمليات ارتش آمريكا35شدن 

   نفر رسيد  35شمار آشته شدگان انفجار بمب در بغداد به 
 آودك را به آام مرگ فرستاد و شمارزيادي را 35, بمبگذاري درمراسم افتتاحيه يك طرح فاضالب در بغداد

  .زخمي آرد
ش آردن آيك در ميان آه سربازان آمريكايي درحال پخ  به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، درحالي

بمبي در حوالي محل برگزاري اين ,آودآان شرآت آننده در مراسم افتتاحيه يك طرح فاضالب بودند
  .مراسم منفجر شد

  . آودك را آشته و شمار زيادي را زخمي آرد35اين انفجار
يون به گزارش خبرگزاري آسوشتيد پرس، درحالي مادران داغديده بر سر جنازه آودآان خود مشغول ش

آردند آه زخميان اين حادثه به   ها را براي خاآسپاري جمع آوري مي  هاي بدن آن  و زاري بودند و تكه
  .بغداد انتقال يافتند" يرموك"بيمارستان 

بخشي از حوادثي بود آه در نتيجه آن ,واقع در غرب بغداد رخ داد" العمل"ها آه در منطقه   اين بمبگذاري
  . نفر زخمي شدند130 نفر آشته و 51حداقل 

  . نفر ديگر زخمي شدند13در اين انفجارها يك سرباز آمريكايي آشته و 
 

   زخمي بجاي گذارد200 آشته و 44انفجار چند خودروي بمب گذاري شده در عراق 
  2004 سپتامبر 30 – 1383 مهر 9پنج شنبه :همبستگي ملي

 سه بمب بطور هماهنگ در نزديكي . تن آشته شدند44 در سه انفجار در نقاط مختلف عراق حداقل 
در غرب بغداد يك .  آشته به جاي گذارد37يك ستون ارتش آمريكا در جنوب بغداد منفجر گرديد و 

يك خودروي بمبگذاري شده در شمال .  پليس عراق و يك سرباز آمريكايي را آشت2خودروي انفجاري 
 تهاجم در روز افزايش يافته 80وز به  تهاجم در ر40تعداد حمالت شورشيان از .  تن را آشت4عراق 
  .است

 شورشيان عراقي با انفجار چند خودروي بمب گذاري شده در سرتاسر -83 مهرماه 9 -خبرگزاري رويتر
   نفر را زخمي نمودند آه اآثر آنها آودك مي باشند200 نفر را آشتند و 44عراق حداقل 

رًا بطور هماهنگ در نزديكي يك ستون ارتش ارتش آمريكا و مقامات بهداري عراق گفتند سه بمب ظاه
  . نفر را زخمي نمود131 تن را آشت و 37آمريكا در جنوب غربي بغداد منفجر گرديد و حداقل 

 پليس عراقي و يك سرباز آمريكايي را در نزديكي يك 2ساعاتي قبل از آن يك خوروي بمبگذاري شده 
 تن را 4 يك خودروي بمب گذاري شده در شمال عراق نيز. پست بازرسي در غرب پايتخت آشت

  .آشت
در حالي آه چند هفته به شروع انتخابات رياست جمهوري در ماه نوامبر باقي مانده است و انتخابات 

تهاجمات به نيروهاي . عراق قرار است قرار است برگزار شود بي ثباتي در عراق افزايش مي يابد
  . تا افزايش يافته است80ي رسيد به حدود  تا در روز م40آمريكايي آه تا ماه گذشته به 

افرادي آه در نزديكي محل حادثه بودند گفتند انفجارهاي دوم و سوم هنگامي در نزديكي ستون صورت 
روشن نبود آه تلفات نيروهاي آمريكايي چقدر بوده . گرفت آه نيروها براي آمك به نفرات تالش آردند

  .است
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  تشكيل حكومت مخفي در بصره توسط رژيم ايران: امه متعلق به نخست وزير عراقروزن
  2004 سپتامبر 30 – 1383 مهر 9پنج شنبه :همبستگي ملي

روزنامه بغداد آه متعلق به نخست وزير عراق اياد عالوي است در شماره ديروز خود در مقاله اي نوشت 
 افراطي است آه توسط وزارت اطالعات رژيم بيش از يك ماه است آه شهر بصره در دست يك گروه

اين گزارش مي نويسد تيم هاي وزارت اطالعات رژيم به سرآوب هنرمندان پرداخته و . ايران اداره ميشود
پول هنگفتي از سوي رژيم ايران براي ايجاد ترس و خفقان صرف مي شود و به نيروهاي پليس در شهر 

  . و باشگاه ها در شهر بكنندگفته شده است آه اقدام به بستن تأترها
شهر بصره بيش از يك ماه است آه شاهد وضعيت عجيبي است بطوريكه «: 8/7/83-روزنامه بغداد 

تبديل به يك منطقه بسته شده است آه در دست يك گروه اسالمي تند رو افتاده است آه توسط 
روهاي انگليسي و مقامات وزارت اطالعات ايران اداره مي شود آنهم در زماني آه دولت از طرف ني

  . محلي سكوت پيشه آرده است
. آارمندان بلند پايه در اين شهر مي گويند آنها نمي دانند چه ارگاني است آه به آنها دستور مي دهد

يك افسر پليس به ما گفت او فرامين را از يك افسر در مرآز نيروهاي بدر مي گيرد آه عربي بلد نيست 
او از ترس . اآيپ ما دستور مي دهد آه تأترها و باشگاه ها و مغازه ها را ببنديمو از موضع فرماندهي به 
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شغلي آه دارد مجبور به اجراي اين دستورات است بويژه اينكه تباني نيروهاي انگليسي با آنها را نيز 
  . مي بيند

اعتراض يك آارمند ديگر در اداره بازنشستگي گفت آه خيلي از قوانين نقض مي شود و آسي جرأت 
وقتي از علت اين وضعيت سؤال آرديم . ندارد زيرا شهر از طرف يك ارگان مخفي ايراني ، اداره مي شود

  . به ما گفته شد انگليسي ها و مقامات محلي مجبورند به اين وضعيت گردن بگذارند
ع ميكنند تا آنها گفت آه ؛ رژيم ايران پول هنگفتي بين طرفدارانشان توزي» الرافدين « يك آارمند بانك به 

را آنقدر در خودش جذب آند آه نه تنها مردم بصره را از ترس و خفقان قبض روح آنند بلكه اين دولت 
مخفي با پرداخت مليونها دالر به رؤساي عشائر منطقه از طرف افسران اطالعات ايران حتي به خارج از 

  . شهر بصره نيز دست يازيده است
ره ميگويد زندگي هنري و فرهنگي در بصره متوقف شده است و هر روز از يك هنرپيشه جوان تأتر در بص

عصر به بعد تيم هايي از وزارت اطالعات ايران در خيابانها راه افتاده و به هر تجمع يا تأتر يا حتي اجالس 
 هنرمندان حمله مي برند وي افزود صدها نفر از روشنفكران شهر مجبور شدند به بغداد بروند تا از اين

  .»فضاي اختناق دور بمانند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر١٠: هفته نامه های ايران
  2004  اول اآتبر – 1383 مهر 10ه  جمع-بي بي سي 

طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس بازتاب گسترده ای در هفته نامه ها داشته که مطالب و 
  .ه و نتايج آن چاپ کرده اندياداشتهايی درباره اين مصوب

 می خواهند مافوق  نومحافظه کاران يا بنيادگرايان افراطی: " در گزارش هفتگی اش نوشتهاميد جوان
دولت باشند اعم از اينکه دولت اصالح طلب باشد يا مصلحتگرا يا محافظه کار، و چه بسا چنان عرصه را 

کار اجرايی، کار گل است و آنها با . اجرايی نباشندبر قوه مجريه تنگ کنند که ديگر خودشان طالب کار 
  ."وضع قوانينی از اين دست می توانند قدرت را در اختيار بگيرند و کار گل را به ديگران بسپارند

 احمد توکلی و صد نفر از نمايندگان همفکرش در مجلس را بنيادگرايان اميد جوانمهرداد خدير نويسنده 
ندن مرکب سياست، گاز دادن را بيش از هر کار ديگری می پسندند و نقد از را"افراطی می خواند که 

  ." مجلس هفتم را با نسيه دولت بعد معاوضه نمی کنند
 با اشاره به سخن آقای خاتمی که گفته بود اين طرح با هدف فلج کردن دولت تصويب شده، اميد جوان

هفتم با آن شرايط تن داد بايد به چنين به برگزاری انتخابات مجلس ) آقای خاتمی(روزی که : "نوشته
در قدرت چه ديده که به اين ) خاتمی(مدام او را تحقير می کنند و معلوم نيست . روزی نيز می انديشيد

  ."همه تحقير تن می دهد
 ارگان انصار حزب اهللا از آقای خاتمی انتقاد کرده که چرا به دليل تصويب الزام دولت به اخذ يالثارات
  .راردادهای خارجی، سفرش را به ترکيه لغو کرده استمجوز در ق
آيا برای دولت، حفظ اعتماد مجلس به عنوان يکی از ارکان نظام، کمتر از حفظ : " می نويسديالثارات

  "اعتماد دو شرکت خارجی نزديک به صهيونيستها اهميت دارد؟
 که با ارائه اليحه افزايش  ارگان حزب مؤتلفه اسالمی در ياداشتی اصالح طلبان را متهم کردهشما

اختيارات رياست جمهوری و تغيير قانون انتخابات قصد داشتند رئيس جمهور را در جايگاهی قرار دهند 
  .که بتواند بر دو قوه تسلط يابد و راه برای ديکتاتوری درازمدت باز شود

 دادند بايد از مصوبه ، کسانی که در اين سالها شعار تقويت نهادهای انتخابی را سر میشمابه نوشته 
مجلس استقبال می کردند چون تأکيد مجلس برای سپردن کار ايرانی به ايرانی، تحقق شعار ايران برای 

اما مدعيان اصالح طلبی نشان دادند که ايران را برای خود می خواهند اگر چه منافع ايرانی "ايرانيان بود 
  ."جی واريز گرددتأمين نشود و سودهای آنچنانی به جيب شرکتهای خار

  .تعبير کرده است" قهر با قانون"، لغو سفر آقای خاتمی به خاطر مصوبه مجلس را پرتو سخن
آقای خاتمی بايد به افکار عمومی پاسخ دهد که آيا سفر وی : "سرمقاله نويس اين هفته نامه نوشته

به مصوبه مجلس، آن را لغو به ترکيه فقط برای بستن قرارداد با تاو و ترک سل بوده است که در اعتراض 
  ". می کند
 در باره استيضاح احمد خرم وزير راه با چند نماينده مجلس گفتگو کرده و در عنوان اصلی خود يالثارات

  ."وزير راه به جای حضور در جلسه استيضاح استعفا دهد: "نوشته است
رده، بعد از طرح برخی  تهديد کيالثاراتسعيد ابوطالب عضو کميسيون فرهنگی مجلس در گفتگو با 

مسائل در مجلس ممکن است آقای خرم فرصت کار را در آينده از دست بدهد و اگر من جای آقای خرم 
بودم بدون اينکه به جلسه علنی مجلس برای استيضاح بيايم، استعفا می دادم چرا که به نفع آقای 

  .خرم و مصالح کشور نيست که مطالب باز شود
با استعفای چند وزير و حتی کل کابينه هيچ : "سيون انرژی مجلس نيز گفتهالياس نادران عضو کمي

استداللی دارند حتمًا مجلس خواهد شنيد و اگر ) آقای خرم(بحرانی در کشور به وجود نخواهد آمد، اگر 
  ."هم تحمل نظارت مجلس را ندارند اعالم کنند و البته مجلس هفتم از حقوقش کوتاه نخواهد آمد

اگر اروپا و امريکا : "نان علی الريجانی رئيس سابق صداوسيما را نقل کرده که گفته سخپرتوسخن
  ."بيش از حد فشار بياورند از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج خواهيم شد
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غربيها می گويند به شما سوخت می دهيم ولی سوخت آنها برای ما قابل : "به گفته آقای الريجانی
  ."، چون هر وقت خواستند ديگر به ما سوخت نمی دهنداطمينان نيست

مجلس شورای اسالمی با استحکام و استقامت در : "، ارگان جامعه اسالمی مهندسين نوشتهجام
برابر سياستهای تبعيض آميز نهادهای بين المللی و کشورهای اروپايی ايستاده و وظيفه نخبگان و 

درانه و در عين حال هوشمندانه، از منافع ملی و جناحهای سياسی کشور است که از مواضع مقت
سياستهای مجلس حمايت کنند و تاريخ، هر حرکتی که اقتدار کشور را در اين زمينه مخدوش کند در 

  ."زمره رفتارهای خائنانه تلقی خواهد کرد
 که به محافظه کاران منسوب است، پيشنهاداتی برای مختومه کردن پرونده هسته ای نسيم البرز

  .يران ارائه کرده استا
اين هفته نامه پيشنهاد کرده ايران ضمن تهديد اروپا مبنی بر قطع همکاری با آژانس، به رايزنی با 

  .کشورهای مؤثر در آژانس نظير چين، روسيه و مالزی بپردازد
ن با  اضافه کرده، وزارت خارجه از دادن هر گونه تعهد و امتياز جديد خودداری کند و همزمانسيم البرز

  .تشکيل نشست شورای حکام، مانوری سراسری در داخل کشور برگزار شود
:  پرونده هسته ای ايران و نقش کشورهای تأثيرگذار در آن را بررسی کرده و نوشتهايران جمعه

آنها در مقابل تحمل فشار آمريکا، خواهان . روسها در جايی ايستاده اند که منافع آنها را تأمين کند"
تری از ايرانند و به آمريکاييها می گويند اگر می خواهيد روابط هسته ای تهران و مسکو امتياز بيش

  . "کاهش يايد يا قطع شود، هزينه های جبرانی آن را بپردازيد
 نشست آتی شورای حکام را چالش دشوار ديپلماسی هسته ای عنوان کرده که تهران و ايران جمعه

در وين، خود را برای نبرد ديپلماتيک در ماه نوامبر آماده می واشنگتن پس از نشستی سنگين و فشرده 
  . کنند
 از گسترش فقر در کشور ابراز نگرانی کرده و از نمايشگاه حيوانات اهلی در تهران و برگزاری جشن صدا

عاطفه ها که کميته امدادهر ساله در آغاز سال تحصيلی برای جلب کمک به فقرا برگزار می کند به 
  .نام برده است" يوال مايه دارها؛ فستيوال فقرافست"عنوان 

به نوشته اين هفته نامه، گسترش فقر و گسترش تجمالت و پولهای باد آورده در حال از بين بردن طبقه 
  .متوسط جامعه است و عده کوچکی از مردم روز به روز بر حجم داراييهای خود می افزايند

افراد تحصيلکرده و : "ار نخبگان را بررسی کرده و نوشته در سرمقاله اين شماره علل و عوامل فرصدا
نخبه که ديد وسيعتر و بازتری نسبت به جامعه، جو سياسی حاکم و ديد جهانی نسبت به حاکميت 

  ".دارند، شايد نتوانند برخی محدويتهای قانونی و شرعی موجود در کشور را بپذيرند
همترين عامل جذب نخبگان به خارج عنوان کرده و  مسائل اقتصادی را به عنوان مصداسرمقاله نويس 

گرانی، تورم و بيکاری تحصيلکردگان؛ خوانندگی و رانندگی بسياری از پزشکان و مهندسان، : "نوشته
تکدی گری برخی از ديپلمه ها و فوق ديپلمه ها باعث شده که سفر به خارج آرزوی بسياری از جوانان 

  ."تحصيلکرده شود
   

   مهر9: انروزنامه های تهر
  2004 سپتامبر 30 – 1383 مهر 9پنج شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های آخرين روز هفته تهران در باالی صفحات اول خود، يک روز مانده به والدت امام زمان با 
تصاوير و شعرهای رنگی اين روز را به شيعيان تبريک گفته و از جشن هايی در اين باره خبر داده اند که 

  . ا برگزار می شودامشب و فرد
از ميان اخبار داخلی اعتراض وزير راه به اقدام نمايندگان مجلس که موضوع اتهامات عليه وی را تا دو روز 

مانده به برگزاری استيضاح هم در اختيارش قرار نداده اند، اعتراض ها به دستگيری روزنامه نگاران و 
ران درباره آن، از مهم ترين اخبار روزنامه های نويسندگان سايت های اينترنتی و توضيح دادگستری ته

  .امروز است
 در مقاله ای به مناسبت والدت امام زمان از پيش گويی های نوستراداموس کمک گرفته و جام جم

نوشته آن چنان که اين پيشگوی باستانی، انقالب ايران، جنگ ايران و عراق و فروپاشی اتحاد جماهير 
ظر او درباره ظهور يک منجی که مسلمانان و مسيحيان به دنبال او به راه شوروی را پيش بينی کرده ن

  .خواهند افتاد به ظهور امام زمان بر می گردد که از هم اکنون قابل لمس و پيش بينی است
 از دومين نامه احمد خرم به رييس جمهوری خبر داده که بر اساس آن تقاضا شده که رييس دولت ايران

تذکر دهد که اسناد و مدارک دال بر اتهامات رشوه و تبانی را که در متن استيضاح بار ديگر به مجلس 
  . وی به آن اشاره کرده اند، برای آماده کردن دفاعيه در اختيارش قرار دهند

  . از قول وزير راه نوشته که او در جلسه غير علنی حاضر نخواهد شدآفتاب يزد
ويزيون خبر داده که بر اساس آن تقاضا شده است که  از نامه آقای خرم به رييس راديو و تلشرق

 عده ای از اعتمادجلسه استيضاح به طور مستقيم از تلويزيون پخش شود، در حالی که به نوشته 
نمايندگان محافظه کار از ترس مطالبی که وزير راه گفته است که در جلسه استيضاح مطرح می کند از 

 يکی از نمايندگان محافظه کار تهران گفته اعتمادبه نوشته . وی خواسته اند پيشاپيش استعفا دهد
  .است چون پيچ راديو باز است صالح نيست بعضی از مسائل گفته شود

در حالی که بيست روز از دستگيری سه نفر از روزنامه نگاران و نويسندگان سايت های اينترنتی 
در نامه اى خطاب به رئيس قوه  جبهه مشارآت شرقوابسته به اصالح طلبان می گذرد به نوشته 
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قضاييه پيگيرى دستگيرى هاى مربوط به سايت هاى خبرى را از وى خواستار شده و نوشته فعاليت 
سايت رويداد از سوى آميته منصوب شوراى عالى انقالب فرهنگى بالمانع عنوان شده بود و بنابراين 

ى و مهدى درايتى، مصداق بارز اعمال دستگيرى دو تن از فرزندان اعضاى جبهه مشارآت، حنيف مزروع
  . فشار و دستگيرى خانوادگى است

 رئيس دادگسترى تهران گفته است زمانى آه تحقيقات و بررسى ها رسالتدر همين حال به نوشته 
در مورد روزنامه نگاران و وبالگ نويسان بازداشت شده به اتمام برسد و آيفرخواست آنها نيز صادر شود، 

  .قرار صادر خواهد شددر مورد آنها 
در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران همچنان از تهيه طرحی در مجلس برای خروج ايران از 

 رييس همبستگیتی، می نويسند به نوشته .پی.پيمان منع گسترش سالح های هسته ای، ان
به صورت قانونى وارد  با تأآيد براين آه مجلس NPTمجلس در واآنش به خبر طرح سه فوريتى خروج از 

بحث درباره مسائل مربوط به آژانس نشده است، گفته تصميم مجلس درخصوص ان پى تى براساس 
  . منافع و مصالح ملى خواهد بود

 از قول علی شمخانی، وزير دفاع نوشته نظر درباره خروج ايران از پيمان های هسته ای آفتاب يزد
  .  که نمی شود زيپ گرفتسخنی است که گفته می شود در زبان ها را

 خبر داده که وزير خارجه در مصاحبه با يک روزنامه آمريکايی گفته است که ايراندر همين حال روزنامه 
تی نيست و ايران سعی می کند برای جامعه بين المللی .پی . سياست دولت خروج از ان

  .اعتمادسازی کند
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