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

  
  معامله بزرگ

 خرين شانس سه آشورسنگين وزن اروپايي به رژيم ايران براي توقف غني سازي اورانيومآ
 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب:همبستگی ملی

خبرگزاري فرانسه مدرك محرمانه اي را منتشر آرد آه در آن سه آشور انگلستان ،آلمان و فرانسه به 
 غني سازي اورانيوم ، نام مجاهدين را همچنان در ليست رژيم ايران پينشهاد آرده اند درازاي توقف

 . تروريستي نگهدارند
 سه آشور سنگين وزن اروپا روز پنجشنبه يك شانس آخر به ايران -وين : 83 مهر30خبرگزاري فرانسه 

آنها تكنولوژي . مي دهند تا به جهان اطمينان بدهد مخفيانه مشغول تهيه سالح هاي هسته اي نيست
 . هسته اي بعنوان حلوا و تحريم هاي سازمان ملل را بعنوان چماق به ايران عرضه خواهند آردارزشمند 

بگفته پيروز حسيني سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي هسته اي در وين مديران سياسي سه 
يران مدير امور سياسي بين الملل وزارت خارجه ا, آشور اروپايي قرار است با امير حسين زماني نيا

 . ديدار آنند
پيروز حسيني به خبرگزاري فرانسه گفت ايران انتظار دارد پيشنهادي از سه آشور اروپا دريافت آند 

 . ولي روز پنجشنبه تصميمي گرفته نخواهد شد
ما بايد متن را بگيريم و سپس آن را به پايتخت خود ببريم و ببينيم آيا مورد قبول واقع خواهد «: او گفت

 » .اگر قبول نشود داستان ديگري خواهد بود.شد يا خير
و سپس با , يك ديپلمات غربي به خبرگزاري فرانسه گفت اروپايي ها اول خودشان ظهر نشست دارند

 . ايراني ها ديدار خواهند آرد
اين پروسه براي ساختن . ايران روز چهارشنبه از دست آشيدن از غني سازي اورانيم خودداري آرد

غير نظامي وهمچنين براي ساختن سوخت محوري سالحهاي هسته اي بكار مي سوخت رآآتورهاي 
 . رود

آه بگفته ديپلماتها در محلي مخفي برگزار خواهد شد تا از ديد مطبوعات پنهان بماند قرار , اين مالقات
 نوامبر در مورد همكاري اين 25 در IAEAاست يك شانس آخر به ايران بدهد آه قبل از تصميم گيري 

 .ر حسن نيت خود را باثبات برساندآشو
 مشغول تحقيق در مورد ايران بدليل ادعاي آمريكا آه 2003آه از فوريه , آمريكا مي خواهد آژانس

ايران را به شوراي امنيت , جمهوري اسالمي داراي يك برنامه هسته اي مخفي مي باشد بوده است
 . ات تعيين آندسازمان بفرستد آه مي تواند تحريم هايي را بعنوان مجاز

درگيري «و ترجيح داده اند بجاي آن يك سياست , اما سه آشور اروپا تا االن با اين امر مخالفت آرده اند
 . بمنظور تشويق تهران به همكاري را در پيش گيرند» مثبت

 شامل اما اين,  به يك قرارداد با ايران رسيدند تا غني سازي اورانيم را متوقف نمايد2003آنها در اآتبر 
 . اقدامات پشتيباني مانند ساختن سانتريفوژ و تهيه گاز تغذيه پروسه غني سازي نبود
 تسليم آردند G8يك مدرك محرمانه هفت صفحه اي آه سه آشور هفته گذشته در واشنگتن به گروه 

شامل دسترسي به سوخت هسته , حاآي است اروپاييان اينك آماده اند به ايران يك مجموعه اقدامات
ي براي رآآتورهاي غير نظامي و برسميت شناختن حق ايران براي برخورداري از يك برنامه مسالمت ا

 .آميز هسته اي پيشنهاد آنند
» .ما از آسب يك راآتور تحقيقاتي آب سبك توسط ايران حمايت خواهيم آرد«: اين مدرك مي گويد

بر سر يك قرارداد همكاري تجاري اتحاديه آماده خواهد بود مذاآرات «مدرك اضافه آرد آه اتحاديه اروپا 
 . و از ساختن يك راآتور هسته اي توسط روسيه براي ايران حمايت آند» , ايران را از سر بگيرد/اروپا 

و گفتند به , آمك آار باشند» مسائل سياسي و امنيتي«اروپاييان همچنين قول دادند در يك مجموعه 
 . ادامه خواهند داد» بعنوان سازمان تروريستي«اهدين خلق تلقي جنبش اصلي مقاومت ايران گروه مج

خواهد ” نگران”آمريكا روز چهارشنبه اعالم آرد از آسب هر گونه تكنولوژي هسته اي جديد توسط ايران 
 . و بدين ترتيب مخالفت خود با پيشنهاد اروپا را نشان داد, شد

سه آشور , بل آنترل غني سازي را قبول نكنداين گزارش محرمانه مي گويد اگر ايران تعليق آامل و قا
 . اروپا در فراخوان ارجاع پرونده اين آشور به شوراي امنيت با آمريكا همراه خواهند شد

, اگر فراخوان اوليه به ايران موفقيت آميز نباشد«و , اروپايي ها گفتند حتي آماده اند فراتر ازاين بروند
 » .ليق را مورد بررسي قرار دهدشوراي امنيت ممكن است اجباري آردن تع

 براي انجام بازرسي درايران IAEAشورا همچنين ممكن است تقويت قدرت « :اين مدرك اضافه مي آند 
 » .را مورد بررسي قرار دهد

ولي اضافه آردند آه ,  منشور سازمان ملل خواهد بود41اروپايي ها گفتند قدم بعدي تحريم تحت بند 
 ».ي بينيم وارد جزئيات بيشتر در اين رابطه بشويمدر اين مرحله نيازي نم«
 

  .ايران می گويد به ديالوگ با سه کشور اروپايی در باره برنامه اتمی خود ادامه می دهد
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 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب: بی بی سی
سر برنامه هسته نمايندگانی از سه کشور اروپايی و ايران روز پنجشنبه در شهر وين، پايتخت اتريش، بر 

  . ای ايران مذاکره داشته اند
فرانسه، بريتانيا و آلمان طرح هايی را برای . هدف از اين مذاکرات، حل بحران مربوط به اين برنامه است

  . تشويق ايران به تعليق تمامی فعاليت های غنی سازی اورانيوم خود آماده کرده اند
پيشنهاد کرده اند که تکنولوژی هسته ای صلح آميز در اختيار سه کشور اروپايی در اين مذاکرات به ايران 

  .اين کشور بگذارند و ايران در مقابل غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
  . آنها همچنين موارد تشويقی تجاری را در طرح های پيشنهادی خود گنجانده اند

هسته ای و از جمله غنی سازی ايران اصرار دارد که هرگز از حقوق خود برای دستيابی به تکنولوژی 
  .اورانيوم دست برنخواهد داشت

مقامات ايرانی در وين گفته اند که مذاکرات در مراحل اوليه است و مسائل مطروحه بايد از سوی هر دو 
  .جانب مورد بررسی قرار گيرد

پا را بپذيرد خبرنگار بی بی سی در وين می گويد نشانه چندانی از اينکه ايران مايل باشد پيشنهاد ارو
  .ديده نمی شود

دولت ايران قبال گفته است در اين مذاکرات، طرح خود را برای پايان دادن به نگرانی های بين المللی 
  . جزئيات طرح ايران هنوز مشخص نيست. ارائه می کند

اد کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران گفت تصميم گيری کشورش در اين زمينه منوط به دريافت پيشنه
  . کتبی کشورهای اروپايی خواهد بود و ايران پس از آن، پيشنهادهای خود را مطرح می کند

اين در حالی است که محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران گفته است کشورش برای آنکه به دنيا 
  . اطمينان دهد به سوی ساخت سالح هسته ای پيش نمی رود، حاضر به هر گونه همکاری است

تمی درعين حال گفت حق ايران برای دارا بودن فن آوری هسته ای بايد به رسميت شناخته اما آقای خا
  . شود

رييس جمهور ايران با لحنی مسالمت آميز گفت کشورش به طور کامل آماده همکاری است و برای 
  . مذاکره و ايجاد درک متقابل آمادگی دارد

ی اروپا و آمريکا برای تعليق دائم غنی سازی اورانيوم ديگر مقام های ايران تاکيد کرده اند که با تقاضاها
  .موافقت نخواهند کرد

ايران می گويد برنامه هسته ای خود را جهت توليد برق دنبال می کند اما آمريکا می گويد هدف ايران از 
  . اين برنامه، توليد سالح هسته ای است

 با بريتانيا، فرانسه و آلمان حاصل نشود، ديپلمات ها می گويند اگر در نشست وين توافقی ميان ايران
اين سه کشور اروپايی ممکن است با آمريکا همصدا شوند و تقاضای ارجاع پرونده ايران به شورای 

امنيت سازمان ملل متحد را مطرح کنند و اين خود ممکن است اعمال تحريم هايی را عليه ايران در پی 
  . داشته باشد

ست نشست ماه آينده آژانس بين المللی انرژی اتمی برای ايران نشستی خبرنگاران می گويند ممکن ا
  .  نوامبر سال جاری برگزار شود25اين نشست قرار است روز . سرنوشت ساز باشد

در همين حال، بر اساس گفتگوهای فرانسسيس هريسون خبرنگار بی بی سی در تهران با مردم، 
مايت می شود و ايرانی ها درخواست غرب را برای خواست مقامات ايرانی از سوی اکثريت جامعه ح

 .کنار گذاشتن برنامه هسته ای نوعی تبعيض عليه خود تلقی می کنند
 

 پيشنهادهاى اتحاديه اروپا به ايران در رابطه با متوقف آردن غنى سازى اورانيوم
 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب:رادیو آلمان

پوشى  را آردند تا ايران را به چشم شان “آخرين تالش”امروز به گفته خود آلمان، فرانسه و بريتانيا 
نمايندگان اين سه آشور در وين پيشنهادهاى . وادارند سازى اورانيوم دائمى از برنامه خود براى غنى

 آردند آه از ايران براى شرآت در جلسه مذاآره به اتريش سفر آرده خود را در اين زمينه تقديم هياتى
 .بود

آب سبك و نشان  گويند از جمله پيشنهادهاى آنها ارسال رآآتور تحقيقاتى آن گونه آه محافل آگاه مى
براى هميشه از  ايران بايد به جاى آن. دادن راه دسترسى به مواد سوختى اتمى بوده است

باشد و هم براى  تواند در خدمت اهداف غيرنظامى سازى اورانيوم چشم بپوشد، آه هم مى غنى
اعالم آرد آه پيشنهادهاى  اياالت متحده امريكا به روشنى. اختن سالحهاى اتمى استفاده شودس

 .پذيرد اتحاديه اروپا را نمى
درصدد است خود را  طبق پيشنهاد ايران اين آشور. ايران نيز پيشنهادهاى خود را با اروپاييان مطرح آرد

همچنين غرب را دعوت آرد به اينكه در  ايران. داى را دنبال نكن موظف سازد آه هيچ گونه پروژه نظامى
المللى  توانند زير آنترل سازمان بين ايرانى اورانيوم مى واردآنندگان. برنامه اتمى ايران سهيم باشد

 .انرژى اتمى آار آنند
سخنگوى وزارت امور  .دولت امريكا اما روش آار و سياست دولتهاى آلمان، فرانسه و بريتانيا را رد آرد

امريكا در اين مورد ترديد دارد آه “ .نكرديم ما از اين پيشنهادها حمايت”: رجه امريكا ريچارد باچر گفتخا
توان داليل  بوچر گفت آه افزون بر اين نمى. نظامى را دنبال آند ايران با برنامه اتمى خود تنها اهداف

براى دستيابى به انرژى از نيروي يافت براى آنكه آشورى چون ايران مجبور باشد  اى اقتصادى يا عقالنى
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 دولت امريكا ماههاست آه خواهان ميانجيگرى شوراى امنيت سازمان ملل متحد. استفاده آند اتمى
 .است

 بحث در باره مسئله اتمى ايران در مجلس نمايندگان آلمان
در باره تسليحات آلمان  در آلمان نگرانيها در باره برنامه اتمى ايران بر بحثهاى امروز مجلس نمايندگان

بودند آه مسئله اتمى ايران بايست از راه  اآثريت نمايندگان مجلس آلمان بر اين نظر. سايه افكنده بودند
 .مذاآره حل شود

گسترش  خانم آرستين مولر در مجلس نمايندگان آلمان گفت آه هدف سياست آلمان اين است آه از
پوشى  تازگى چشم ولر ليبى را نمونه آورد آه بهخانم م. بيشتر سالحهاى آشتار جمعى جلوگيرى آند

هاى اتمى ايران و آره  برنامه ما بسيار نگران”: وى افزود. خود از چنين سالحهايى اعالم آرده است
تهران آه يوشكا فيشر از بانيان آن بوده  مولر گفت البته بيانيه موسوم به بيانيه“ .شمالى هستيم
 ماه نوامبر وقت دارد تا ٢۵دهد، اما ايران تا  ما مى  درازمدت بهاندازهايى براى راه حلى است، چشم

سازى اورانيوم را متوقف آند و همه اطالعات مربوط   غنى انرژى اتمى المللى همان گونه آه آژانس بين
را در اختيار اين سازمان بگذارد، وگرنه مورد ايران به شوراى امنيت سازمان ملل  اش به برنامه اتمى

 .اع داده خواهد شدارج متحد
با ايران دفاع   روپرشت پولنتز نيز از انجام مذاآره يكى از سياستمداران حزب دموآرات مسيحى آلمان

وى گفت آه در مورد . امريكا پديد آمد وى اين عقيده را بيان آرد آه بيانيه تهران تنها به خاطر فشار. آرد
توان هم دانست آه شوراى امنيت سازمان ملل  نمى آند و ايران فشار به تنهايى مشكلى را حل نمى

تواند  وى هم چنين گفت عمليات نظامى عليه ايران نيز مى. يا نه تحريمهايى را در مورد ايران مقرر دارد
 .داشته باشد بينى نشدنى نتايجى پيش

 
 نگرش ترديد آميز دولت آمريكا به طرح اتحاديه اروپا براى حل مناقشه اتمى با ايران  

 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب: آلمانرادیو
امروز نمايندگان دولت جمهورى اسالمى و آشورهاى آلمان، فرانسه و انگليس در شهر : واشنگتن/ وين

به گفته ديپلماتها در طرح . وين پايتخت اتريش در مورد برنامه هسته اى ايران به مذاآره مينشيند
خت هسته اى به ايران براى مصارف غير نظامى قيد شده است، اما نمايندگان اتحاديه اروپا ارسال سو

ريچارد باچر سخنگوى وزارت خارجه . دولت اياالت متحده آمريكا نسبت به اين طرح با شك و ترديد مينگرد
او . آمريكا گفت آه آمريكا اساسا مخالف اين است آه ايران به تكنولوژى جديد هسته اى دست يابد

اى اياالت متحده آمريكا دليل اقتصادى و عقالنى دست يابى ايران به تكنولوژى همچنين گفت آه بر
 . هسته اى و آسب انرژى از اين راه قابل تشخيص نيست

از سوى ديگر دولت ايران هم اعالم نموده آه پيشنهاداتى در زمينه حل بحران  ارائه خواهد آرد، اما 
 .انرژى اتمى نيستحاضر به چشم پوشى از حق خود براى استفاده از 

  
  استقبال کردرانی ها به ایی اروپاشنهادي از پیالبرادع

 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب
 ی اتمی انرژی المللني آژانس بی سخنگونگي فلمساي پرس به نقل از ملتدي آسوشییکای آمریخبرگزار

  . کندی کامال استقبال مهایياروپا  شنهادي از پی البرادعسدی نویم
 گری بار درانیا   سدی نوی می درگزارشی خبرگزارنی ، اتدپرسي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

 حل ی ها براییطرح اروپا    شکستی به معننی دهد و ای را ادامه مومي اورانیساز  یاعالم کرد که غن
 . استزهي عنوان انگه بیداد تجار    و قراریسوخت هسته ا  فروش شنهادي تهران با پیبن بست هسته ا

  
 کشور را نی انیو    دریرانی با مقامات ای جلسه خصوصکی ، فرانسه و آلمان قرار است امروز در سيانگل
 مطرح نهي زمنی در ایشنهاديپ    از آنکه  بتوانندشياما پ.  را متوقف سازد یساز  ی کنند که غنبيترغ

 کشور نیشامل صرف نظر کردن از حق ا   زش دارد کهسا  طرح کی روز چهارشنبه گفت  که رانیسازند ا
   .   شودی نمومي اورانی سازی غنیبرا
 اظهار رانیا    جمهورسي رئی محمد خاتمديس . ستي طرح سازش هنوز آشکار ننی ااتي جزئنحالی ابا

   .    را نداردتي فعالنیا داشت که دولت قصد توقف 
 دور نگه یا    هستهی از تکنولوژرانیع ما اعتراف شود و ا به حقوق مشرومیما انتظار دار:  گفت یو

 دي کنیخود چشم پوش    از حقوقدیشما با " ندی گوی است که آنها منیا  یمشکل اصل. داشته نشود 
   .   دادمي کار را انجام نخواهنیو ما هرگز ا

  .  ندادند   ان نشی واکنش فوررانی اهياني بنی پنجشنبه به ای در گفتگوهاري درگیپلماتهاید
 یمهای از تحردنیگز   ی دوری برارانی ها را شانس آخر ایی اروپالهي بوسزهي انگشنهادي پرس پتديآسوش
 کشور نی ای هسته ایبرنامه ها    کند کهی مدي تاکرانی داند اگر چه ایم  سازمان ملل تيامن   یشورا

 هسته حاتيتهران را متهم به داشتن برنامه تسل    بارهاکای برق است اما آمردي تولی بوده و برازيصلح آم
   .   کندی پنهان میا

 با رانی ایاز همکار    ی برآورد تازه ای اتمی انرژی المللني آژانس بی نفر35 حکام ی نوامبر شورا25 روز
 تي امنیا به شوررانی ارجاع پرونده ایبرا    تمام تالش خود راگری بار دکایآمر. داد   آژانس ارائه خواهد نیا

   .  به کار خواهد بست
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 شنهادي پرانیبه ا    که روز پنجشنبهیی هازهيانگ:  که خواستند نامشان فاش نشود ، گفتند ییپلماتهاید
.  خواهد بود یروابط تجار    از جانب غرب  و  وعدهیسوخت هسته ا خواهد شد شامل احتمال فروش 

   .   نکردنددیي ها است تازهي انگنیا    ازی بخشنيگ آب سنیقاتي گزارش را که راکتور تحقنیآنها  ا
و  . می ادهی ندزي چچيه   تاکنون . ميني را ببشنهادي پنی ادیما با:  پرس گفت تدي به آسوشیرانی مقام اکی

   .  ميني و ببميبمان    منتظردیما واقعا با . میببر  خود تختی آنرا به پادیسپس ما با
 خود را یهسته ا    خواستند که برنامهرانی هفته از انی ، آلمان و فرانسه اسي امور خارجه انگلیوزرا   

 را از ومي اورانی سازی غنیبرا   ازي مورد نیفوژهای ، مونتاژ و ساخت سانترشیآزما  رانیا. متوقف سازند 
   .  سر گرفته است

 ی سازی و غنردیرا نپذ    هازهيانگ نی ارانیاگر ا : سدی نوی مپلماتهای به نقل از دییکای آمری خبرگزارنیا
 کایکند سه کشور احتماال از آمر   ی مسئله را بررسنیآژانس اجازه ندهد که ا را متوقف نسازد و به 

   .  خواهند داد   ارجاع  تي امنی را به شورارانی کرده و پرونده اتیحما
 ماي مستقیا    اعالم کرد که آژانس هستهزي نی اتمی انرژی المللني آژانس بی سخنگونگي فلمسايمل

 استقبال سی نوشي پنیاز ا  "  کامال"  آژانس رکلی مدیمحمد البرادع  نبوده است اما ريدر گفتگوها  درگ
طور     را بهومي اورانی سازی ها درخواست کرده است که غنیرانی از ایالبرادع:  گفت یو  . کندیم

 یادامه پروسه بازرس    به همراهرانی در برابر ایتگوها به عنوان راهگف  نی از ایو. کامل منوقف سازند 
   .   شودیم    استقبال   ی سازنده ایاز هرگونه گفتگو.  کرده است تیگسترده حما
 استفاده وميپلوتون    بوده است که در آن ازني رآکتور سنگکی در حال ساخت رانیا : ندی گوی ممتخصصان

    .   دهدیمورد استفاده قرار م    راومي از پلوتونی آب سبک درجات کمتریقاتيحقت  رآکتور کی.  شود یم
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

 هاي اخير آغاز شد  نگاران در اعتراض به بازداشت  تجمع روزنامه
 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب

نگاران، انجمن دفاع از آزادي   ه به دعوت انجمن صنفي روزنامهنگاران آ  آميز روزنامه  تجمع اعتراض
نگاران و فعاالن   هاي برخي از روزنامه  نگاران جوان در اعتراض به بازداشت  مطبوعات و انجمن روزنامه

 .نگاران آغاز شد  اينترنتي تدارك ديده شده بود، در دفتر انجمن صنفي روزنامه
اين مراسم آه با استقبال گسترده اعضاي انجمن صنفي روز نامه نگاران ، در "ايلنا" به گزارش خبرنگار

نگاراني آه   ها و همكاران روزنامه  ايران وجمعي از نويسندگان و خبرنگاران همراه بود عالوه بر خانواده
 .هاي مختلف سياسي و حقوقي نيز حضور داشتند  اخيرًا بازداشت شده بودند، چهره

، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و عضو "الواعظين  ماشاءاهللا شمس"در ابتداي اين مراسم، 
نگاران و فعاالن اينترنتي انتقاد   نگاران، با خيرمقدم به ميهمانان، از بازداشت روزنامه  انجمن صنفي روزنامه

 .آرد
هاي   وزنامهعضو هيأت تحريريه ر" روزبه ميرابراهيمي"زاده، وآيل   در ادامه اين مراسم، محمد سيف

هاي   پس از اينكه خانواده: نگار، گفت  اعتماد و جمهوريت، طي سخناني با تشريح روند پرونده اين روزنامه
شدگان بين   بشر مراجعه آردند، وآالت اين بازداشت  شدگان اخير، به آانون مدافعان حقوق  بازداشت

من نيز وآالت آقاي ميرابراهيمي را بر بنده، خانم عبادي، آقاي سلطاني و ديگر دوستان تقسيم شد و 
 .عهده گرفتم

وي در بخش ديگري از سخنانش در واآنش به عدم پذيرش وآالت خود از سوي روزبه ميرابراهيمي آه 
اي را از زندان براي من آوردند آه طي آن   نوشته  آنها دست: برد، گفت  اآنون در بازداشت به سر مي

خواهند از من در جهت مطامع سياسي خود استفاده آنند و من   ن ميايشا« : ميرابراهيمي نوشته بود
نوشته خط خود   حال آنكه خانواده وي معتقدند به رغم اينكه اين دست» .خواهم  وآالت ايشان را نمي

 .روزبه است ولي اين جمالت در حالت طبيعي نوشته نشده است
 ديگر آاربردي ندارد و ما اميدواريم هاي سوخته  دانند اين روش  همه مي: وي در ادامه افزود

 .تر آزاد شوند  برند هر چه سريع  صورت غير قانوني در بازداشت به سر مي  شدگان اخير آه به  بازداشت
 .در ادامه اين مراسم نيز دآتر ابراهيم يزدي، دبيرآل نهضت آزادي ايران به ايراد سخنراني پرداخت

زاده، پرويز ورجاوند،   تلف سياسي از جمله سيد مصطفي تاجهاي مخ  گفتني است در اين مراسم چهره
دآتر محسن آديور، عمادالدين باقي، احمد بورقاني، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، محمد 

 .حضور داشتند... نگار و   بسته
ه آه در شد  نگاران و فعاالن اينترنتي بازداشت  هاي مربوط به روزنامه  الزم به توضيح است آه در زير عكس

اللهم ُفك " سالن برگزاري مراسم نصب شده بود، بخشي از دعاي معروف ماه مبارك رمضان با عبارت 
آنندگان در اين مراسم آه روزه خود را با دعاي براي آزادي افطار خواهند آرد   ، از سوي شرآت"آل اسير

 .نوشته شده بود
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

 هللا حائري از مقتدا صدر سلب وآالت آرد ا  آيت
 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب
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، اعالم آرد روابط خود را با وي قطع "سيد مقتدا صدر"تقليد   اهللا سيد آاظم حائري حسيني، مرجع  آيت
 . آرده است

: م اين خبر، تصريح آرداهللا حائري از مراجع شيعه عراقي مقيم قم، با اعال  به گزارش ايلنا، سخنگوي آيت
 .مقتدا صدر، نماينده ايشان در نجف اشرف نيست

آارهاي : گفت" سي  بي  بي"اهللا حائري در توضيح اين مطلب به خبرنگار   محمدحسين حائري، برادر آيت
 .دهد  اهللا العظمي حائري است، بازتاب نمي  هايي را آه متضمن تعاليم آيت  مقتدا صدر، انديشه

تصريح " سيد مقتدا صدر"اهللا سيد آاظم حائري در پاسخ به سؤالي در خصوص   ، آيتاز سوي ديگر
آند و با دفتر ما هماهنگ نيست بنابراين وي نماينده و وآيل شرعي   آقاي صدر، با ما رايزني نمي: آردند

 .رود  ما در عراق به شمار نمي
منعكس شده است، با بيان اينكه  WWW.ALHAERI.ORGاهللا حائري در اين پاسخ آه در پايگاه   آيت

سيد مقتدا وآالت ما را در امور : به امر ايشان نبوده است، اظهار داشتند) عج(المهدي  جيش"تشكيل 
اشرف هماهنگ باشد ولي وي اين   حسبيه بر عهده داشتند اما به شرط اينكه با دفتر ما در نجف

 .هماهنگي را انجام نداد و وآالت از او ساقط شد
توانند در خصوص مسائل شرعيه، به دفتر ما در نجف اشرف آه   از اين پس مقلدان، مي: افزودندايشان 

 .فعاليت دارد مراجعه آنند" ابي هاجر" معروف به " شيخ قاسم األسدي"در حال حاضر تحت نظارت 
سيد  "آيت اهللا حائري همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا شما به علت نارضايتي از اعمال

سلب وآالت به معناي تخطئه : ايد، اعالم آردند  و عدم موافقت با از وي سلب وآالت آرده" مقتدا صدر
آند و ما نيز به همين   دهنده اين است آه وي با ما رايزني نمي  قطعي اعمال وي نيست بلكه نشان

  .توانيم مسؤوليت درست و غلط آارها را بپذيريم  جهت نمي
  

   در رسانه هاي جمعيان و عراقايراوضاع تحليل 
  
   مهر30:  تهرانیروزنامه ها 

 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب -بی بی سی 
روزنامه های آخرين روز هفته تهران در گزارش های خبری خود جلسه امروز مديران وزارت خارجه های 

 مقامات بلند پايه دولتی را راجع به ايران و سه کشور اروپايی را در وين با اهميت ديده و اظهار نظرهای
  .اين ديدار که به نوشته رسانه های خارجی آخرين فرصت برای ايران است، منعکس کرده اند

 با تيتر ايران ارجاع پرونده به شورای امنيت را به دست شستن از غنی سازی اورانيوم همشهری
 خبرنگاران و اظهار نظرهای حسن ترجيح می دهد، گزارش هايی را درباره مصاحبه وزير خارجه با

  . روحانی در صدر اخبار خود آورده است
 خبر داده که رييس جمهور خاتمی گفته است ما بنا را بر مذاکره گذاشته ايم اما حاضر به صرف شرق

  . نظر کردن از حقوق خود نيستيم 
ا می گويند تعليق کامل  محمدخاتمی با تاکيد بر اين که تعليق هنوز وجود دارد اما آنهشرقبه نوشته 

  .ايجاد شود گفته منتظر پيشنهادات اروپا هستيم
شنيده ام :  نوشته خاتمی در مورد پيشنهاد اروپاييان در زمينه انرژی هسته ای گفتايرانروزنامه 

  . پيشنهادهايی داده اند اما هنوز پيشنهادی به ما نرسيده، منتظريم ببينيم
 تصحيح آن پرداخته اند يکی مربوط به شرکت حسن روحانی در دو خبری که روزنامه های امروز به

مذاکرات امروز وين است که وزيران خارجه اروپا در آن شرکت نکرده و جای خود را به مديران کلشان داده 
اند و ديگری درباره سفر رييس جمهور روسيه به تهران که اعالم شده بود در هفته آينده صورت می 

  . گيرد
 رييس جمهور خبر داده که دبير شورای عالی امنيت ملی در مذاکرات امروز وين شرقبه نوشته 

 وزير خارجه گفته است که آقای پوتين به تهران اعتمادشرکت نخواهد کرد و در عين حال به نوشته 
  .سفر می کند اما هنوز تاريخی برای آن مشخص نشده است

دی مطبوعات، روزنامه نگاران و شخصيت های  خبر داده که امروز به دعوت انجمن دفاع از آزاشرق
فرهنگی در اعتراض به آنچه موج جديد بازداشت روزنامه نگاران به ويژه روزنامه نگاران و خبرنگاران سايت 

  .های اينترنتی خوانده می شود در انجمن صنفی روزنامه نگاران اجتماع می کنند
   آميز امروز اعتراض  اعتراض  از نشست  حمايت با اعالم جوان هم   نگاران  روزنامه  انجمناعتمادبه نوشته 

  ، عدم  بازداشت  مکان  نبودن  مشخص نگار، بخصوص  روزنامه   اخير با جوانان  رفتارهای  به خود را نسبت
 و ادعاهای اخير   بازجويی  در شرايط  طوالنی  و نگهداری  مالقات  و نداشتن  قانونی  از وکيل  مندی بهره

 خواسته  العموم  کرده و از مدعی  ، اعالم  کيهان  روزنامه  عنکبوت  خانه  در مقاله  شريعتمداری حسين
  .  کند  را پيگيری  جوان نگاران  روزنامه   به  کيهان  روزنامه  مدير مسئول  از سوی  وارده اتهامات

به دليل نوشته های  سعيد مطلبی پدر سينا مطلبی، وبالگ نويس، که شرقدر همين حال به نوشته 
پسرش ماه گذشته به زندان افتاد و اعتراض مدافعان حقوق بشر در جهان را پی آورد بار ديگر و اين بار 

  .به عنوان شرکت در دادگاه به دادگستری احضار شده است
روزنامه های امروز تهران با چاپ عکس هايی از موشک شهاب در صفحات اول خود خبر داده اند که در 

 دريابان علی همشهری اندازه گيری شده است به نوشته ٣يش ديروز قابليت های تازه شهاب آزما
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شمخانی، وزير دفاع در پايان اين مانور دفاعی سخن گفتن درباره برد موشک جديد را منتفی دانسته و 
  .گفته ما هيچ وقت برد موشک ها را اعالم نمی کنيم

انی درباره برد موشک هزار و پانصد کيلومتری موشک دو هفته پيش اظهار نظر اکبر هاشمی رفسنج
های ايران واکنش شديد اسرائيل و کشورهای اروپايی را در پی آورد، چرا که وی تاکيد کرده بود که اروپا 

  . در دسترس موشک های ايران قرار دارد
ب  گفته است که عده ای نسبت به کار موشک شهاهمشهریعلی شمخانی در عين حال به نوشته 

  . ترديدهايی داشتند که آنها را دعوت کرده بوديم اما ناظر خارجی نمی آوريم
آقای شمخانی بدون نام بردن از افرادی که از آنها سخن می گويد، افزوده است بعضی منابع خبری 

پيش از اين آزمايش اين موشک را ناموفق اعالم کرده بودند و اين مساله روی ذهن برخی تاثير گذاشته 
  .و ما مجددا موشک را آزمايش کرديمبود 

  
  گوناگون

  
 ي اقتصاد آشورهاي جهان درباره“ المللي سازي بين شفاف” سازمان 2004گزارش سال 

 2004 اآتبر  21 – 1383 مهر 30ه پنج شنب
 آشور جهان بر ١٤٦ آه در آن ) TI(“ المللي سازي بين شفاف” سازمان غيردولتي ٢٠٠٤ در گزارش سال 
اند، اقتصاد  بندي شده آاري و ميزان فساد اقتصادي رده گيري، پنهان هايي نظير رشوهاساس فاآتور

 آه مقر آن در برلين است، NGOدر گزارش اين . ترين اقتصاد در جهان معرفي شد فنالند به عنوان سالم
 .فساد اقتصادي بر مبناي سوءاستفاده از اموال دولتي در جهت منافع شخصي تعريف شده است

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سازمان ) ايسنا(ارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گز
ي نفت به دليل  آشورهاي توليدآننده:  خود آورده است٢٠٠٤ المللي در گزارش سال  سازي بين شفاف

ز گيري و پنهان آاري هستند، ا آنكه از درآمدهاي آالن نفتي برخوردارند، درنتيجه بسيار مستعد به رشوه
باشند،   آذربايجان، چاد، عراق، روسيه و ونزوئال مي همين رو، اين آشورها آه نظير آنگوال، جمهوري

 .بندي آسب آردند امتيازهاي ضعيفي را در اين رتبه
 

سازي اقتصادي توجه شده است، فنالند با آسب  بر اساس گزارش اين سازمان آه در آن به شفاف
در سوي . ترين اقتصاد جهان شناخته شد  گرفت و به عنوان سالمي نخست قرار  در رتبه٧/٩ امتياز 

بندي ايستاد و  ي آخر اين رده  امتياز ممكن، در رده١٠  امتياز از٥/١ مقابل، هائيتي با آسب تنها 
 . ترين اقتصاد جهان معرفي شد آثيف

فتم جهان ايستاده آه ي هشتاد و ه  امتياز در رده٩/٢ بندي جمهوري اسالمي ايران با آسب  در اين رتبه
 . پله تنزل رتبه داشته است٩ در مقايسه با سال گذشته 

در : گويد سازي اقتصادي در اين خصوص مي ي شفاف ، رييس اين نهاد غيردولتي درباره“پيتر ايجن “
آشورهاي توليد آننده نفت، قراردادهاي دولتي در بخش نفت به دليل درآمدهايي آه به جيب 

هاي نفتي  اند و شرآت رود، با مشكل مواجه شده ب، دالالن و مقامات محلي ميهاي نفتي غر شرآت
 . سازي بيشتر بازار اقدام نمايند  اطالعات الزم و شفاف ي بايد براي حل اين مساله به ارائه

 امتياز در رده هفدهم ايستاده و اين در حاليست آه ٥/٧ بندي آمريكا، با به دست آوردن  در اين رده
 . ي نودم قرار گرفته است  امتياز در رده٨/٢ ي بزرگ نفت در جهان تنها با  دومين صادرآنندهروسيه، 

در اين گزارش، فنالند، نيوزلند و دانمارك به ترتيب به عنوان سه اقتصاد سالم دنيا معرفي و بنگالدش، 
ناخته شدند آه ترين اقتصادهاي جهان ش ترين امتيازات ممكن، آثيف نيجريه و هائيتي با آسب پايين

 . آاري، پرداخت رشوه و فساد اقتصادي در آنها بسيار شايع است پنهان
ي مقابله با فساد اقتصادي از آن اتريش، بواستوانا،  بر اساس اين گزارش بيشترين پيشرفت در زمينه

 . جمهوري چك و السالوادور بوده است
 

، )١/٦ (، امارات)١/٦ (، عمان)٩/٦ (، ژاپن)٠/٨ (آنگ ، هنگ)٣/٩ (در ميان آشورهاي آسيايي، سنگاپور
 آشور نخست اين ١٠ به ترتيب به عنوان ) ٠/٥ (و مالزي) ٢/٥ (، قطر)٣/٥ (، اردن)٦/٥ (، تايوان)٨/٥ (بحرين

 .قاره آه آمترين ميزان فساد اقتصادي را دارند، معرفي شدند
، عربستان و آويت عملكرد ي خليج فارس و در مقايسه با سال گذشته از ميان آشورهاي عرب حوزه

 ١/٢ ي عراق تنها با  چنين آشور جنگ زده هم. اند تري را نسبت به ساير آشورهاي منطقه داشته ضعيف
 . و نهم قرار دارد ي صد و بيست   امتياز ممكن در آنار پاآستان در رده١٠ امتياز از 

ي  امارات متحده) اوپك(ي نفت   عضو سازمان آشورهاي توليد آننده١٢ بر اساس اين گزارش، در ميان 
ي اقتصادي  المللي، آينده به گفته رئيس اين موسسه بين . ترين اقتصاد برخوردار است عربي از سالم
هاي مقابله با پرداخت رشوه،  بدون اتخاذ سياست. سازي در بخش نفتي بستگي دارد عراق به شفاف

 .اجه خواهد شدي اقتصادي اين آشور با شكست مو بازسازي عراق و توسعه
 

 امتياز پيشرفت ١/٠ ، اندونزي اگرچه نسبت به سال گذشته “آن.سه.آ“در ميان آشورهاي عضو گروه 
 .داشته است، اما همچنان بيشترين فساد اقتصادي را دارد
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در رده . دهد، اسراييل تقريبا هر سال با روند نزولي مواجه بوده است اين گزارش در ادامه نشان مي
ي بيست و   امتياز در رده٤/٦ ، اسراييل با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته، با آسب بندي امسال

 . دهد يي اين آشور را نشان مي  پله١٠ ، سقوط ٢٠٠٠ ششم قرار دارد آه در مقايسه با سال 
 

بندي امسال دو رتبه نسبت به سال گذشته تنزل رتبه داشت و  اما ژاپن، اقتصاد برتر آسيا، در رده
 .  امتياز در مكان بيست و چهارم بايستاد٠/٧ نست با توا

آيد، نتوانست در  ي نفت جهان به شمار مي در اين ميان، عربستان سعودي آه بزرگترين توليدآننده
ي هفتاد و يكم   امتياز در رده٤/٣ مقايسه با ديگر آشورهاي عرب عملكرد موفقي داشته باشد و با 

 . ايستاد
يوزلند در ميان ساير آشورهاي آسيايي و اقيانوسيه از آمترين عنوان رشوه و بر اساس اين گزارش، ن

 . ي پهناور شناخته شد ترين اقتصاد اين منطقه پنهان آاري برخوردار است و به عنوان سالم
 

، )٢/٨ (، آلمان)٦/٨ (، انگليس)٧/٨ (، هلند)٥/٩ (ي اروپا، دانمارك در ميان آشورهاي عضو اتحاديه
داراي آمترين ميزان فساد اقتصادي ) ٣/٦ (و پرتغال) ٨/٦ (، مالت)١/٧ (، اسپانيا)١/٧ (، فرانسه)٥/٧ (بلژيك

 .و پرداخت رشوه هستند
 

المللي آمترين و بيشترين ميزان فساد اقتصادي در جهان را به  سازي بين ي غيردولتي شفاف موسسه
 : اين ترتيب اعالم آرد

 : آمترين
 )٧/٩ ( فنالند - ١ 
 ) ٦/٩ (وزلند  ني- ٢ 
 )٥/٩ ( دانمارك - ٣ 
 )٥/٩ ( ايسلند - ٤ 
 )٣/٩ ( سنگاپور - ٥ 
 )٢/٩ ( سوئد - ٦ 
 )١/٩ ( سوييس - ٧ 
 )٩/٨ ( نروژ - ٨ 
 )٨/٨ ( اتريش - ٩ 

 )٧/٨ ( هلند - ١٠ 
 : بيشترين 

 )٠/٢ ( آنگوال - ١٣٣ 
 )٠/٢ ( آنگو - ١٣٤ 
 )٠/٢ ( ساحل عاج - ١٣٥ 
 )٠/٢ ( گرجستان - ١٣٦ 
 ) ٠/٢ ( تاجيكستان - ١٣٧ 
 )٠/٢ ( ترآمنستان - ١٣٨ 
 )٠/٢ ( اندونزي - ١٣٩ 
 )٩/١ ( آذربايجان - ١٤٠ 
 )٩/١ ( پاراگوئه - ١٤١ 
 )٧/١ ( چاد - ١٤٢ 
 )٧/١ ( ميانمار - ١٤٣ 
 )٦/١ ( نيجريه - ١٤٤ 
 )٥/١ ( بنگالدش ١٤٥ 
 )٥/١ ( هائيتي - ١٤٦ 
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