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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
 شود  آغاز مي84برداري از معادن اورانيوم ايران اوايل سال  بهره
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برداري از معادن اورانيوم  معاون توليد سوخت سازمان انرژي اتمي از آغاز بهره: خبرگزاري فارس
 .يل سال آينده خبر دادآشورمان تا اوا

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، قنادي آه عصر امروز در جريان بازديد نائب رئيس و اعضاي 
در آشورمان :  اصفهان سخن مي گفت، افزودUCFآميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي از آارخانه 

 . رانيوم وجود دارددر مناطق مختلفي مانند ساغند، خشومي، ناريگان و زريگان معادن غني او
اي است، اضافه  وي با بيان اينكه آشور ما داراي معادن اورانيوم براي برطرف آردن نياز سوخت هسته

در حال حاضر در يك سوم مناطق آشور مشغول اآتشاف براي دسترسي به منابع اورانيوم : آرد
 . هستيم

 آيلومتري 200 اورانيوم ساغند در معاون توليد سوخت سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه در معادن
آارشناسان آشورمان با : شهرستان يزد در نزديكي زمين منابع غني اورانيوم وجود دارد، تصريح آرد

هاي تعبيه شده در آنها به   متري حفاري آردند و از طريق آانال370آمك مهندسان چيني دو چاه عميق 
 . معادن اورانيوم دست يافتند

 در منطقه  :صصان ايراني را به مراتب بهتر از مهندسان چيني دانست و ادامه دادوي دقت حفاري متخ
خشومي در اطراف طبس نيز اخبار بسيار خوبي از وجود معادن غني اورانيوم وجود دارد آه در آينده 

 . برداري از آنها آغاز خواهد شد نزديك بهره
س شوراي اسالمي عصر امروز براي اعضاي آميسيون انرژي مجلس به همراه نايب رئيس دوم مجل

 .  اصفهان به اين شهرستان سفر آردندUCFبازديد از آارخانه فرآوري اورانيوم 
  

 .اند اتكاي چنداني ندارد ها وعده داده جمهوري اسالمي ايران به سوختي آه اروپايي: موسويان گفت
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است خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص مذاآرات حسين موسويان، دبير آميته سي
: اي ندانست و گفت يي آشورمان، پيشنهاد اروپاييها را چيز تازه ميان ايران و اروپا درباره پرونده هسته

اي را در پيش گرفته بودند آه ايران پيشنهاد آرد مذاآرات،  آنها از اجالس پاريس تاآنون روند يكطرفه
 .ي اجالس تهران باشد تصميمات بايد متقابل و بر پايهاقدامات و 

ها را به دنبال داشته است و با تاآيد بر اينكه  وي با بيان اينكه مذاآرات ايران ـ اروپا نارضايتي آمريكايي
اگر قرار باشد ايران غني سازي را : ها نيست، گفت تعليق غني سازي به شكل دايم خواست اروپايي

ها نيز بايد اقداماتي انجام  ظور اعتماد سازي به حالت تعليق در آورد در مقابل اروپاييبراي مدتي و به من
 .دهند

خواست ايران رعايت آامل حقوق ايران است و تعليق نامحدود و دايمي اين حقوق : موسويان تاآيد آرد
 .آند را دچار خدشه مي
ييها خواهان توقف و انصراف دايمي ايران اروپا: آرد، ادامه داد وگو مي ي دوم سيما گفت وي آه با شبكه

گيري نهايي بايد توسط آژانس صورت  نيستند، اما زماني براي مدت تعليق تعيين نشده است و تصميم
 .بگيرد

هاي ايران امري  موسويان در ادامه با بيان اينكه تعهد اروپاييها مبني بر تامين سوخت مورد نياز نيروگاه
تواند بخشي از سوخت  ايران مي: ري چرخه سوخت منافاتي ندارد، گفتمثبت بوده و با داشتن فناو

ها بايد با تضمين همراه باشد؛ جهت مذاآرات نيز در همين  خود را تامين آند؛ البته تعهدهاي اروپايي
 .اند آه به دنبال مشارآت بادوام با ايران هستند راستاست و اروپاييها اعالم آرده

اند آه به دنبال مشارآتي بادوام با ايران هستند و دو طرف سعي   آردهاروپاييها اعالم: وي افزود
 . و مستحكم تبديل آنند هاي گذشته را به روابط گسترده اعتمادي آنند بي مي

جمهوري اسالمي ايران به سوختي آه :  خارجي شوراي عالي امنيت ملي گفت ي سياست دبير آميته
 ندارد، چرا آه ممكن است بر اثر اختالفي طرف مقابل سوخت اند اتكاي چنداني ها وعده داده اروپايي

الزم را تامين نكند؛ بنابراين هميشه به دنبال استقالل در تامين سوخت هستيم و قدري نيز از خارج وارد 
 .خواهيم آرد

 ها اروپايي: به گزارش ايسنا، موسويان با بيان اينكه آمريكا مخالف همكاري آامل ايران و اروپاست گفت
به دنبال مذاآره و پرهيز از ايجاد بحران و شرايط سخت در منطقه و جهان هستند و تا زماني آه 

 .مذاآرات ما با آنها ادامه دارد شانس موفقيت نيز وجود دارد
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ها يا جمهوري خواهان در انتخابات  پيروزي دموآرات: وي با تاآيد بر اينكه آمريكا در انزوا خواهد ماند، گفت
  .ري در روابط ايران و آمريكا نخواهد داشتآينده تاثي

  
بايد بار : وگوها نيست، تاآيد آرد با بيان اين آه بحث تعليق دائمي موضوع گفت) يكشنبه(آصفي امروز 

 .ها زياد شود مثبت پيشنهادات اروپايي
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، حميدرضا آصفي، سخنگوي )ايسنا(ايران به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان 
در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي مذاآرات وين را صريح ) يكشنبه(وزارت امور خارجه آشورمان امروز 
. آنيم ما پيشنهادات اروپا را يك پيشنهاد اوليه و نه نهايي ارزيابي مي: اما دوستانه توصيف آرد و گفت

د غيرمتوازن است؛ مذاآره راه درستي است آه اروپا انتخاب پيشنهاداتي آه از سوي اروپا مطرح ش
 . آرده و اآنون با اروپا در يك مسير دست قرار داريم

اگر وجود (هاي اروپا را  بايد با اروپا به يك راه حل مرضي الطرفين برسيم آه هم نگراني: وي تاآيد آرد
حقوق مشروع ايران بايد . شناسد به رسميت بNPTبرطرف آند و هم حقوق ما را در چارچوب ) دارد

 .حتما رعايت شود و مشروعيت آن به رسميت شناخته شود
هاي پيشنهاد  در روز چهارشنبه ما پيشنهادات خود را خواهيم داشت؛ بررسي: آصفي يادآور شد

زند متعهد است و  هايي آه مي ها همچنان ادامه دارد، اروپا بايد ما را مطمئن آند آه به حرف اروپايي
 .هاي خود عمل آند تواند به تعهدات و قول يم

اصال بحث تعليق به صورت دايم نيست؛ در بيانيه و پيشنهادات اروپا هم گفته شده : وي خاطرنشان آرد
آيد، آه در همان  آه تعليق نامحدود نيست و غني سازي تا وقتي آه به توافق برسيم به تعليق در مي

 .پيشنهاد هم محدود شده به زمان توافق
اند آه دنبال تعليق دائم نيستند آه در واقع اين از سوي ايران هم  خود آنها هم اعالم آرده: وي ادامه داد
 .ما همان تعليق اوليه را هم داوطلبانه براي اعتمادسازي انجام داديم. پذيرفته نيست
 . استوگوها نيست؛ بلكه بحث تعليق تا تفاهم  بحث تعليق دائمي موضوع گفت: وي تاآيد آرد

هر آشوري نقش و وزن خود را دارد؛ ديگر آشورهاي اروپايي، : سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح آرد
ديگر آشورهاي غيرمتعهد و ديگر آشورهاي اسالمي نقش و وزن خود را دارند و ما با همه رايزني 

 . آنيم مي
 آه ممكن است استفاده آرده عالوه بر سه آشور اروپايي ما از ظرفيت ديپلماسي تا آنجايي: وي افزود

وگوها را منحصر به سه آشور نكرديم و با بقيه هم رايزني  آنيم؛ ما گفت و در آينده هم استفاده مي
 .آنيم مي

بله دادن : ها گفت آصفي در خصوص اظهارات موسويان مبني بر مثبت ارزيابي آردن پيشنهاد اروپايي
ن و دادن سوخت حتما مثبت است، اما آافي گرفت. سوخت به ايران مثبت است اما آافي نيست

 . نيست و بايد خودمان امكانات ديگر را بررسي آنيم
ي زنجان و طارم در  ي آشورمان با اشاره به اظهارات رفعت بيات، نماينده سخنگوي وزارت امور خارجه

ي ايران االجل از سو  نماينده براي تعيين ضرب100آوري امضاي  مجلس شوراي اسالمي مبني بر جمع
دهد ايران به اين مساله حساس است و به آن  اظهارات و تحرآات مجلس نشان مي: براي اروپا، گفت

توجه آافي دارد و حقوق ايران و منافع آن را آه از اين تكنولوژي خواهد داشت و توجه به ظرايف و 
 .دهد هايي را آه در داخل است نشان مي نگراني

توانند اظهار نظر آنند و قانون بگذارنند، دولت ايران اگر هر قانوني   و مينمايندگان آزادند: آصفي افزود
داند و اين  مراحل خود را طي و به تاييد مراجع ذي ربط برسد و قانون شود خود را ملزم به اجراي آن مي

 .موضوع در مراحل ابتدايي است
 . دچار پيچيدگي خاص نشوداي پيش رود آه وگو با اروپا به گونه اميدواريم گفت: وي ادامه داد

آصفي به آاربردن لفظ غيرمتوازن براي پيشنهادات اروپا را لغت آافي و جامعي براي نشان دادن نامتوازن 
اش از بين  بايد بار مثبت اين پيشنهاد زياد شود و نكات منفي: بودن اين پيشنهاد دانست و تاآيد آرد

 .برود يا آم شود
پيشنهادات متعددي : دهد؟ گفت هايش به ايران چه مي ر مقابل خواستوي در پاسخ به اين آه اروپا د

رسيم آن را  اند؛ اروپا بايد ما را مطمئن آند و اطمينان خاطر دهد آه وقتي به توافق مي مطرح آرده
 .بتوانند عملي آنند و به منصه اجرا در آورند

توانيد مطرح آنيد؟  ران را ميسخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به اين آه محور سرفصل پيشنهادات اي
 .خير: گفت

بايد تاريخ اين سفر از طريق مجاري : وي سفر روحاني به ايتاليا را به تعويق افتاده عنوان آرد و گفت
 . ديپلماتيك تنظيم گردد

در آليات انجام سفر والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه به ايران توافق شده است تاريخ : وي گفت
 .شود ن نشده، وقتي تاريخ قطعي شد، مسايل ديگر مشخص ميدقيق آن تعيي

هاي مشترك نفتي ايران و عراق در مرزهاي جنوبي  به گزارش ايسنا، آصفي بهره برداري انگليس از چاه
  .از اين آار اطالعي ندارم: را مورد نويي دانست و گفت

  
  حوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تدولتها، نيروها، مواضع 
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آه قرار بود در اواخر مهرماه در ) WTO(نوزدهمين درخواست ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني 

 . نشست عمومي سازمان تجارت جهاني در ژنو طرح شود، مطرح نشد
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، پس از اينكه درخواست ايران براي )اايسن(به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران 
 براي هيجدهمين بار از سوي آمريكا وتو شد، قرار بود نوزدهمين درخواست ايران در WTOالحاق به 

ها در نشست ماهانه اخير اعضاي سازمان تجارت  جلسه مهرماه نيز بررسي شود آه بر اساس گزارش
 . جهاني درخواست ايران مطرح نشده است

در حال حاضر ارتباط نزديكي بين الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و مطرح شدن شود  گفته مي
 . اي وجود دارد المللي انرژي هسته اي ايران در آژانس بين مسائل هسته

شود  اند ولي بيان مي بر اساس اين گزارش، مسووالن ژنو دليل مشخصي براي اين اقدام عنوان نكرده
 .  صورت گرفته اين درخواست مطرح نشده استWTO ايران به آه چون تحول آيفي در پيوستن

 
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 جسد نيروهاي پليس عراق خبر داده بود، 49ي تلويزيوني العربيه آه لحظاتي پيش از آشف  شبكه

 .باشند صر گارد ملي عراق ميبر اساس اطالعات بدست آمده اين افراد از اعضاي عنا: اعالم آرد
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اين افراد از عناصر : خبرنگار العربيه در عراق اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند و در حاليكه براي گذراندن مرخصي عازم  تازه آموزش ديده براي پيوستن به ارتش جديد عراق بوده

 .اند  جنوبي بودند، توسط يك گروه مسلح ناشناس آشته شدهمناطق
اي در نزديكي بعقوبه   عضو گارد ملي عراق در منطقه49بر اساس اطالعات بدست آمده اين : وي افزود

 .اند و مناطق مرزي عراق آشته شده
امل هاي ح يك گروه مسلح ناشناس با ساخت يك ايست بازرسي جعلي، ماشين: خبرنگار العربيه گفت

اين افراد را متوقف آردند و پس از آنكه اين افراد را پياده آردند، آنها را مجبور آردند بر زمين بخوابند و با 
 .شليك گلوله آنها را به قتل رساندند

تايي  اين گروه مسلح پس از آشتن اين افراد آنها را به پنج صف ده: ي خبري گفت خبرنگار اين شبكه
 .مان حالت رها آرده است است و به ه تقسيم آرده

در آن زمان . اين واقعه روز گذشته پس از زمان افطاري به وقوع پيوسته است: خبرنگار العربيه تصريح آرد
 .برند اين منطقه آامال خلوت بود و مردم بيشتر در منازل خود بسر مي

ل آنها را نيز به هاي حام اين گروه مسلح پس از آشتن اعضاي گارد ملي عراق، ماشين: وي تصريح آرد
 .آتش آشيده است

ي العربيه هم چنين از آشته و زخمي شدن هفت تن ديگر از اعضاي گارد ملي عراق در بعقوبه  شبكه
 .آه بر اثر انفجار دو بمب بوده است، خبر داد

خودروي حامل اين افراد بر اثر انفجار يك بمب به آتش آشيده شده و هفت تن از افراد : اين شبكه افزود
 .اند اين خودرو آشته و زخمي شده

چنين خبرگزاري فرانسه گزارش آرده است، نيروهاي انگليسي ظرف چند روز آينده براي رفتن از  هم
  .شوند بصره به مناطق پر خطر عراق آماده مي

 
  صدر در شهر کربال ترور شد ني اهللا حستی آی شرعندهینما
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 صدر ني اهللا حستی آی شرعندهی و نماعهي شی روحانیمسلم الطائ: اعالم کردی پزشک منبعکی

 . درشهرکربال امروز به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد 
 شهر کربال سي پلی سخنگوی فرانسه، رحمان مشاوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 اتفاق افتاد که یحادثه زمان: نوان کرد و گفت عی به وقت محل30/11 را یستی حمله ترورنیساعت ا
 یراندازيهدف ت)  شمال کربالیلومتري ک5واقع در( را درمنطقه الحوریافراد ناشناس خودروحامل طائ

 . را  به شهادت رساندندیقراردادند و و
 دیي تامارستاني به بی پس ازاعزام وی درشهرکربال شهادت طائني الحسمارستاني نصراهللا از بدکترحسن

 .  شهر کربال بودی استانداری شورای از اعضایکی یالزم به ذکر است الطائ.کرد
 
  خواهند شد روی با حکم اعدام روی خارجیستهایترور:  عراقی دادگسترریوز

 2004 اآتبر  24 – 1383 آبان 3ه یکشنب
 کشور در نی بازداشت شده در ای خارجیستهای تروری عراق از صدور حکم اعدام برای دادگسترریوز
 .  خبر دادکی نزدی اندهیآ
 گفت در حدود کشنبهی فرانسه، مالک دوهان حسن امروز ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 یاتهاي از عملی متهم به مشارکت در تعدادگانهي بی تبعه کشورهای بازداشت شده خارج150
 .د با مجازات اعدام روبرو خواهند شاريس قرار گرفته وبه احتمال بی در مقابل قضات عراقیستیترور
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 احاله شده و احکام آنها که ی عراقی به دادگاه های عربیبازداشت شدگان از اتباع کشورها:  افزودیو
 . صادر خواهد شدی را در عراق انجام دادند، به زودیستیاقدامات ترور

 اردن، ه،ی سوریز اتباع کشورها نفر است وا160 تا 150 نيتعداد آنها ب:  عراق افزودی دادگسترریوز
 . شده استلي مصر، مغرب و لبنان تشکمن،ی ران،ی ان،يفلسط

 . نکردی درعراق اشاره ایرانی به شمار اتباع بازداشت شده ایو
 و براساس ردي گی ممي دهد قانون درباره آنها تصمی می که درعراق روی جرائمنکهی با اعالم احسن 

 که از ی کسی سئوال را مطرح کرد که حال برانی اردي گیحکم اعدام قرار م نفر کیقانون در برابر قاتل 
 رد؟يگ ی قرار می رامنجر شده است چه حکمی شده مرگ گروهی بمب گذاری انفجار خودروقیطر
 حکم اعدام است اما معتقد است که اوضاع عراق هم ی عراق با آنکه خود مخالف اجرایردادگستریوز

 .  اقدامات است گونهنی اازمندياکنون ن
:  دانست و گفتی وزارتخانه در برخورد با متهمان به نا امننی ازمشکالت ایکی کمبود قضات را یو

 .مي اعزام کنازي کرده تا به نقاط مورد نتي را تربیشتري کرد که قضات بمي خواهیسع
 شیغداد به گنجا جنوب بیلومتري ک375 واقع در هی در شهر ناصریدی دو زندان جدجادی از اني همچنحسن

 سه هزار نفر خبر شی شمال بغداد به گنجایلومتري ک40 سعد در یچهار هزار نفر و در منطقه خان بن
 .داد
 در ییکای آمراني درمحاکمه نظامی با انتقاد از شرکت نداشتن قضات عراقني همچنی دادگسترریوز

 آن کشور مورد نيرچوب قوان دهد در چای روی که در کشوریتیهر جنا:  گفتبیمسئله زندان ابو غر
انش بر ي مخالف طرح محاکمه نظامشهي واشنگتن هم،ییکای آمراني اما درباره نظامردي گی قرار میبررس

 . بوده استزبانياساس کشور م
 ی در دادگاه هاییکای و آمریسي انگلاني از نظامتی امکان شکایبه دنبال بررس:  افزودیو

  .مير عراق هست آنها داتی جنالي به دلشانیکشورها
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان3:  تهرانیروزنامه ها
 2004 اآتبر  24 – 1383 آبان 3ه یکشنب:بی بی سی

روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خود به بررسی احتماالت مختلف درباره واکنش ايران 
ه فعاليت های هسته ای ايران پرداخته و خبر از مذاکراتی داده نسبت به پيشنهادات اتحادیه اروپا دربار
  .اند که چهارشنبه در وين برگزار می شود

 در گزارشی از وين احتمال داده که در دومين دور مذاکرات هسته ای ايران و سه کشور اروپايی شرق
  . تحول خاضی صورت نپذيرد

 پذيرش پيشنهادات اروپائيان نيست، گفته می شود در اين گزارش تاکيد شده با آنکه ايران هنوز آماده
  .که دولت در تالش است تا راه حل های ديگری را به اروپا پيشنهاد کند

، با تاکيد بر اينکه ديگر مخالفت با پروژه بوشهر از دستور کارها خارج و موضوع برخورداری همشهری
 ارايه شده، نوشته است پايداری حکيمانه ايران از نيروگاه های آب سبک به عنوان يک امتياز به ايران

مسئوالن توانسته دستاورد بزرگی را برای کشور محقق سازد هرچند تا پذيرش حق قانونی و مشروع 
  . ايران در دارا بودن چرخه سوخت هسته ای، هنوز راهی بس طوالنی در پيش داريم

رباره مذاکرات هسته ای وين  گزارشی از نوشته های رسانه های خارجی دجمهوری اسالمیروزنامه 
را با عنوان بزرگ ايران فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف نمی کند در صدر اخبار خود آورده 

 از ترديد سوالنا، مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا، نسبت به نتايج گفتگوهای وين آفتاب يزداست و 
  .شخص سوالنا در جلسه چهارشنبه حضور پيدا کند نوشته احتمال دارد شرقابراز ترديد کرده است و 

در حاليکه اعتراض ها به ادامه دستگيری و زندان روزنامه نگارانی به اتهام دست داشتن در سايت های 
 از قول سخنگوی قوه قضاييه خبر داده رسالتاينترنتی همچنان در روزنامه های تهران دنبال می شود، 

  . بالگ ها آغاز خواهد شدکه بزودی محاکمه دستگير شدگان و
، با اشاره به پخش خبر اعتراض هايی که نسبت به دستگيری روزنامه جمهوری اسالمیروزنامه 

  .نگاران جوان از راديو فردا، احتمال داده که آنان با سيا رابطه داشته باشند
 خبرنگاران  نهضت آزادی هم ديروز با صدور بيانيه ای نسبت به پيامدهای برخورد باشرقبه نوشته 

  . رسانه ها و فعاالن سياسی و جنبش دانشجويی واکنش نشان داد
در ماه های اخير، انتشار چندين روزنامه متوقف شده و اين : " در اين بيانيه آمده استشرقبه نوشته 

امر، همراه با بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران سايت های اينترنتی و تداوم بازداشت فعاالن 
  ." زمينه جديدی را برای اعتراض سازمان های حقوق بشر فراهم ساخته استسياسی،
 در صفحه حوادث خود از دستگيری باندی خبر داده اند که به عنوان نماينده وزارت ايران و همشهری

  . اطالعات به اخاذی از بدکاران می پرداخته اند
ند، که با در اختيار داشتن سربرگ وزارت اطالعات سرقت می کردند،  اعضای اين باشرقبه نوشته 

شش نفر از فرزندان برخی مقامات هستند به نام های امين، حسين، مهدی، رضا، ميثم، علی و 
  . حسين
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ميليون تومان ١٠٠ تا ۵ خبر داده که در حال حاضر تمامی اين متهمان با قرار وثيقه های بين همشهری
  .آزاد هستند

 ميليارد دالری از عراق خبر داده اند که برای اولين ٩٨تر روزنامه های صبح امروز از ادعای خسارت بيش
بار به يک مرکز جهانی، يعنی صندوق بين المللی پول، فرستاده شده است در حاليکه به نوشته 

ه دنبال  رسانه های غربی نوشته اند اين اقدام در زمانی نامناسب صورت می گيرد که همه باعتماد
  .بخشودگی بدهی های سابق عراق هستند

 بر اساس يک نظرسنجی، که به نوشته اين روزنامه توسط جمهوری اسالمیدر همين حال، روزنامه 
 درصد از مردم عراق ٨٨يک موسسه وابسته به جمهوريخواهان آمريکا در عراق انجام شده، نوشته 

 درصد عالوی نخست وزير و بعد از او ٨۶اند و مقتدی صدر را شناخته شده ترين چهره معرفی کرده 
  . سيد عبدالعزيز حکيم را

 درصد گفته اند توصيه های آيت اهللا سيستانی را برای انتخاب های ۵۴به نوشته اين روزنامه، همچنين 
  .خود در نظر می گيرند

را مهمتر از  بر اينکه کسانی در تهران انتخابات رياست جمهوری آمريکا آفتاب يزدتاکيد سرمقاله 
انتخابات رياست جمهوری ايران می دانند، اظهار نظر يک عضو هيات رييسه مجلس را منعکس کرده که 

  .در رابطه آرای شناور مسلمانان آمريکا گفته است که اين آرا در اختيار سناتور کری است
ين های ملی و  از تاسيس پارک مخصوص بانوان در کرج نوشته و گزارش برگزاری آئحيات نو اقتصادی

مذهبی که تحت کنترل شهرداری تهران قرار می گيرد از جمله اخبار ديگر روزنامه های صبح امروز تهران 
  .است

  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
 بم فراموش شده

 – 1383 آبان 4ه  دوشنب-شرق: فاطمه خالقى: ترجمه، هفته نامه سوئيسى، زونتاگز سايتونگ: منبع
 2004 اآتبر  25

 آه حدود ده ماه از وقوع زلزله اى مهيب در شهر بم مى گذرد، اوضاع در اين شهر از هر زمانى، در حالى
امان اهللا هاشمى با همسايگان . بدترين موضوع، يادآورى خاطرات گذشته است. نااميدآننده تر است

اشى هاشمى با دست خود ويرانه هاى ن. خود در برابر يك چادر نشسته و در حال نوشيدن چاى است
او از زمان وقوع زمين لرزه صحبت مى آند آه از خانواده سى نفرى اش . از زمين لرزه را نشان مى دهد

 هزار نفرى بم در اين زمين لرزه جان خود ١٢٠يك پنجم از جمعيت . فقط پنج نفر جان سالم به دربرده اند
هزار نفر از مردم شهر بم  ٨٠به گفته مسئوالن سازمان هاى امدادرسانى خارجى، . را از دست دادند

 هزار خانه ويران شده در اين شهر، ساخته ٢٠حتى يك خانه از . همچنان در خيابان ها زندگى مى آنند
 . نشده است

در آنار خيابان ها . هيچ آس در حال صاف آردن آوارها در اين شهر نيست. در بم هرج و مرج حاآم است
. ديگر قرار دارند آه با طناب و يا سنگ مستحكم شده اندو خانه هاى ويران شده، چادرها در آنار يك

ساآنان اين چادرها فقط وسائلى دارند آه توانسته اند پس از وقوع زمين لرزه از زير آوار منازل خود 
شب ها آه آمى هوا خنك تر مى شود، مردم در بيرون چادرها جمع مى شوند و بچه ها . بيرون آورند

اينكه هاشمى و خانواده او روزى صاحب سرپناهى در اين . ازى مى شوندنيز در ويرانه ها سرگرم ب
اآثر بى خانمان شدگان در بم اميدى ندارند آه تا فصل آغاز . شهر شوند، شايد سال ها طول بكشد

اين امر در ماه مارس گذشته باعث اعتراض مردم در اين . سرما، سقفى باالى سر خود داشته باشند
م به دليل اينكه مى خواستند آنها را به مكان هاى ديگرى منتقل آنند، دست به آن زمان مرد. شهر شد

يكى از اين .  باب خانه هاى آانتينرى را ايجاد آرده اند١٢٠٠مسئوالن در اطراف شهر بم . اعتراض زدند
مجموعه ساختمانى پيش ساخته به نام رجا استان است آه با سيم خاردار از مناطق بيرون جدا شده 

 درجه باالى صفر مى رسد، حتى يك نفر ۴۴در حالى آه در وسط روز دماى گرما در اين شهر به . است
اين پروژه آه از . همه اين خانه ها خالى از سكنه هستند. حاضر نشده است آه به اين خانه ها برود

 . ى شود ميليون فرانك هزينه در برداشته اما استفاده نم٩سوى استاندارى آرمان اجرا شده است و 
يكى از اين مجموعه ها، . حتى در مجموعه هاى شهرى نيز آه ايجاده شده اند آسى زندگى نمى آند

 ميليون فرانك هزينه در ۶/١ باب خانه پيش ساخته است و ٣۶٠مجموعه اى به نام سيناست آه شامل 
ارى هاى توسعه نماينده دفتر همك.  هزار فرانك در آن سهيم بوده است١٣٠برداشته و سوئيس نيز با 

پروژه سينا نيز يك پروژه . عمرانى سوئيس در محل نيز در هماهنگى اين پروژه شرآت داشته است
. اشتباه بوده زيرا همه خانه هاى آن خالى از سكنه بوده و هيچ آس حاضر نيست در آنجا سكونت آند

اين امر داليل . ينرى نروندمردم بم حاضر هستند در آنار خيابان ها زندگى آنند ولى به خانه هاى آانت
. خيلى ها از ترس دزدان به اين خانه ها نمى روند زيرا خارج از محدوده شهر قرار دارند. مختلفى دارد

. برخى نيز حاضر نيستند به اين خانه ها بروند زيرا ماندن آنها در شهر برايشان امكان آار را بهتر مى آند
ايى زندگى آنم آه اعضاى خانواده ام را در آنجا از دست يك پيرمرد مى گويد آه من مى خواهم در ج

 . داده ام
مردم اين شهر احساس مى آنند آه مورد توجه قرار نمى . وضعيت در بم بسيار ناراحت آننده است

بسيارى از سازمان هاى امدادى خارجى در اين . گيرند و از سوى جهان خارج نيز تنها گذاشته شده اند
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آنها بر اين عقيده اند آه ماموريتشان در اين شهر پايان يافته و برخى نيز . ده اندميان شهر را ترك آر
 درجه باالى صفر مى ۵۵در تابستان دماى هوا در اين شهر به . تحمل هواى گرم اين شهر را نداشته اند

ناتالى چارد نماينده يك سازمان امدادى سوئيس مى گويد تازه وضعيت حساس در بم شروع . رسد
. اين سازمان براى آودآانى در اين شهر آار مى آند آه دچار مشكالت دردآورى شده اند.  استشده

اآثر مردم . اين خانم مى گويد آه وضع مردم در بم امروز خيلى بدتر از روزهاى اول وقوع زمين لرزه است
با وجود . ننداين شهر به جاى آنكه به فكر آينده باشند، آماآان به وضعيت دردناك گذشته فكر مى آ

آنكه حدود نه ماه از وقوع اين فاجعه عظيم سپرى شده است، به محض اينكه از آن صحبت مى شود، 
وى مى افزايد آه سازمان او آماآان به آمك رسانى در محل مشغول . اشك همه سرازير مى شود

 را آسانتر نمى همچنين مقامات ايران نيز آار ما. است ولى در قضيه بازسازى آارى نمى تواند بكند
آنها اقامت هاى آوتاه مدت به ما مى دهند و هر بار براى تمديد آن بايد مدت ها در استاندارى . آنند

 . آرمان در رفت وآمد باشيم
هر سازمان خارجى آه بخواهد در بازسازى مجموعه مسكونى آارى بكند بايد از وزارت مسكن در تهران 

مقامات اين وزارتخانه از . مه بازسازى بم در دست بررسى استدر اين وزارتخانه برنا. مجوز بگيرد
ساخت خانه هاى مقاوم در برابر زمين لرزه در اين شهر صحبت مى آنند ولى آنها تا آنون حتى 

سازمان هاى امدادرسان خارجى، سه برنامه را در اين . نتوانسته اند در باره يك پروژه نيز توافق آنند
آنها پيشنهاد . ساده ترين و ارزان ترين پروژه ها را هندى ها و ژاپنى ها داده اند. زمينه پيشنهاد آرده اند

آاريتاس سوئيس پيشنهاد ساخت خانه هاى . آرده اند آه خانه ها با آجر و زيربناى آهنى ساخته شود
دفتر آمك هاى توسعه عمرانى سوئيس نيز خواهان ساخت خانه هاى . آهنى بتونى را داده است

اين در حاليست آه وزارت مسكن ايران مى . ونى است آه البته ابزار آن بايد در داخل تهيه شودآهنى بت
آارشناسان خارجى امور زلزله بر اين عقيده . خواهد خانه هاى پيش ساخته صنعتى را در آنجا بنا آند

 . نداند خانه هايى آه بنياد مسكن قصد دارد در بم بسازد، در برابر زمين لرزه مقاوم نيست
بحث در باره ساخت خانه هاى مقاوم در بم به قدرى آهنه شده آه آارشناسان ژاپنى را عصبانى آرده 

نماينده سوئيس در اين شهر ديپلماتيك تر برخورد آرده و مى گويد . و آنها اين شهر را ترك آرده اند
زمان هاى بين المللى اندآى پس از وقوع زمين لرزه در بم، سا. آارآردن در ايران چندان آسان نيست

قول ارائه آمك هاى مالى عظيمى را دادند ولى اينكه اين پول ها پرداخت شده يا خير را هيچ آس نمى 
همچنين امروز هيچ آس در ايران نمى تواند بگويد آه آمك هاى ضرورى اوليه در بم چه ميزان بوده . داند
آنها گفته بودند آه .  مالى را داده بودندشش آشور حاشيه خليج فارس قول باالترين ميزان آمك. است

يك مقام مسئول در زمينه بازسازى بم مى گويد تا آنون هيچ . پانصد ميليون فرانك به ايران خواهند داد
 ميليون فرانك به حساب ويژه دولت براى زلزله بم ٩وى مى گويد فقط . آس اين پول ها را نديده است

 ميليارد فرانك ٧/١ازسازى بم آافى نيست زيرا بازسازى بم، نياز به اين پول ها براى ب. واريز شده است
 . دارد

 فرانكى به هر يك از خانواده هاى زلزله زده بم ٢۵٠٠همچنين مسئوالن شهر بم پنج ماه پيش قول آمك 
اين امر . اينك مقامات مزبور مى گويند آه اين مبلغ را مى توانند به عنوان وام به آنها بدهند. را داده بودند

براى امان اهللا هاشمى آه پيش از وقوع زمين لرزه يك مغازه عكاسى در اين شهر داشت، شكست 
 . او اينك روياى بازگشايى مغازه خود را بايد به فراموشى بسپارد. ديگرى است

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
 ها حداقل خواستهاي مردم ايران  ساله18آزادي زندانيان سياسي و لغو اعدام زير : شيرين عبادي

 !  است
 خسرو شميراني  

 آانادايي و ايراني NGO اآتبر شيرين عبادي در جلسه اي با اعضا و نمايندگان چندين 19سه شنبه 
 . ديدار و گفت و گو آرد

در اين نشست آه به تالش انجمن زنان ايراني مونتريال شكل گرفته بود، از جمله سازمانهاي عفو بين 
ملل ــ آبك، مرآز بين المللي امور قضايي ــ آبك، انجمن دانشجويان خاورميانه و جنوب آسيا ــ ال

 . دانشگاه آبك، بنياد سيمون دوبوار و انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران ــ مونتريال شرآت داشتند
 .  ميزباني اين گردهمايي را به عهده داشتRight & Democracyسازمان شبه دولتي 

 & Right صبح با خوش آمدگويي معاون مدير 9 ها با برنده جايزه صلح نوبل ساعت NGOسه مشترك جل
Democracyاو سپس از رازميك پانسويان يكي از آارمندان .  آغاز شدRight & Democracy دعوت آرد تا 

 . درباره عملكرد اين سازمان در ارتباط با ايران توضيحاتي ارائه دهد
 :  در گزارش خود از جمله گفترازميك پانسويان

متاسفم از اينكه الزم بود موردي همچون زهرا آاظمي اتفاق بيافتد تا در اينجا به حساسيتها در ارتباط با 
در اين رابطه روشن شد آه با وجود دسته بندي هاي درون حكومت ايران چه . ايران افزوده شود

آنها به نظارت بر امور حقوق بشر در ايران تن . مشكالتي در مقابل حل مسئله حقوق بشر وجود دارد
در نتيجه سازمان متبوع من نميتواند گزارشي در اين رابطه ارائه دهد، گرچه ما واآنش هايي . نميدهند

ــ در 1: ما دهها مورد آار در ايران انجام داده ايم آه به سه دسته تقسيم ميشوند. را سبب شده ايم
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آه از جمله پرونده هاي اآبر محمدي و . يل افكارشان و به طور خودسرانهرابطه با بازداشت افراد به دل
 . امير عباس فخرآور را مورد توجه قرار داديم

 مورد آزار 50ما . خيلي متاسف هستيم آه شاهد اين نوع عمل در ايران هستيم. ــ مسئله شكنجه2
 .زنان را بررسي آرديم آه به دليل روزه خواري بازداشت شده بودند

 . شكنجه زنان بود زهرا آاظمي نيز يكي از موارد 
در هفته پيش ما در آنگره مخالفت با اعدام خاطرنشان آرديم آه . از جمله اعدام نوجوانان. ــ اعدام3

در اين رابطه پرونده عاطفه رجبي را . ايران و آمريكا سرسخت ترين آشورهاي موافق با اعدام هستند
دستگير و اعدام شد، در حالي آه " دشه دار آردن عفت عموميخ"خاطرنشان ميشوم آه به جرم 

 . مشخص شده است او دچار اختالالت رواني بوده است
مانع تغييرات مثبت در ايران است؛ به عنوان نمونه " شوراي نگهبان"ما به اين نكته توجه داريم آه 

تصويب آرد، اما توسط  سال را 18دسامبر سال گذشته مجلس اليحه ي ممنوعيت اعدام افراد زير 
 . شوراي نگهبان رد شد

نمايندگان ايران سال گذشته در آنفرانس جهاني حقوق بشر با برخورداري از حمايت سودان و مصر با 
 . آنوانسيون حقوق زنان مخالفت آردند

 است آه ما به سازمانهاي مدافع حقوق بشر در ايران اميدوار هستيم، از آن در مجموع الزم به تاآيد 
 . نام ببرم" انجمن دفاع از زندانيان"و " آانون وآالي مدافع حقوق بشر"جمله ميتوانم از 

 خانم الهه شكرايي آه از سوي انجمن زنان ايراني مونتريال سخن Right & Democracyپس از نماينده 
زنان را ميگفت، جايزه صلح نوبل شيرين عبادي را از آن جنبش زنان ايران شمرد و به همين جهت همه 

 . در قبال آن مسئول دانست
شيرين عبادي با ابراز خوشحالي از اينكه در ميان خانواده ي حقوق بشري خود قرار دارد سخنان خود را 

 . آغاز آرد" زن و حقوق وي در ايران"درباره 
همچون ساير سازمانهاي حقوق بشري تحت " آانون وآالي مدافع حقوق بشر"او با اشاره به اينكه 

 سال از اعالم موجوديت آن مجوز رسمي براي فعاليت 3ر بوده و به عنوان مثال امروز پس از گذشت فشا
 ." طبيعتا سازمانهاي زنان نيز از وضع بهتري برخوردار نيستند"آسب نكرده است، گفت 

اين حقوقدان با توضيح اينكه ساختار قانونگذاري در ايران داراي ايراد است مهمترين مشكالت اين 
دليل مخالفت مردم با اين شورا نيز همان "اختار را انتصابي بودن شوراي نگهبان شمرد و گفت س

 ." انتصابي بودن آن است
شيرين عبادي در عين حال ايرادات اساسي را به ساختار آميسيون حقوق بشر سازمان ملل وارد 

يتواند حق داشته باشد از جمله اين سئوال را مطرح آرد آه چگونه آشوري همچون سودان م. دانست
درباره وضع حقوق بشر در ايران قضاوت آند، در حالي آه خود در پايين ترين پله هاي حقوق بشر قرار 

او از سازمانهايي همچون عفو بين الملل خواست تا از پيشنهاد او حمايت آرده و از سازمان ملل . دارد
ر عضو باشند آه خود در پايين ترين پله هاي بخواهند تا تنها آشورهايي بتوانند در آميسيون حقوق بش

 . حقوق بشر قرار نداشته باشند
مردساالري يك فرهنگ : شيرين عبادي در بخش اصلي سخنان خود آه به زنان در ايران ميپرداخت گفت

 . است و منظور از طرح آن دشمني با مردان نيست، بلكه زنان نيز مورد نظر هستند
ست آه مردساالري همچون هموفيلي است و گرچه زنان به آن مبتال نكته اينجا: او همچنين گفت

 . نميشوند، اما ناقالن آن هستند و آن را به پسران خود انتقال ميدهند
 . فراموش نكنيم آه هر مردي در دامن يك زن پرورش يافته است: او افزود

 آه با او گرد يك ميز پس از پايان سخنراني، خانم شيرين عبادي به چند سئوال فعاالن حقوق بشر
نماينده انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران ــ مونتريال پرسيد آيا بدون تعيين . نشسته بودند، پاسخ گفت

پيش شرط هايي با جمهوري اسالمي گفت و گوهاي انتقادي اروپا ثمربخش خواهد بود؟ به نظر وي اين 
 . دستگاههاي سرآوب باشندپيش شرط ها بايد آزادي تمام زندانيان سياسي و برچيدن 

 : شيرين عبادي در پاسخ گفت
هنگام آغاز هر دور از گفت وگوها، من . اآنون سه سال از آغاز مذاآرات اتحاديه اروپا با ايران ميگذرد

پس از اينكه من برنده جايزه صلح نوبل شدم، اتحاديه . درخواست آردم آه در آن شرآت داشته باشم
 پشتيباني آرد، اما ايران حاضر نشد هيچگاه مرا در سر ميز مذاآره ببيند، نه اروپا نيز از درخواست من

 . من و نه هيچ يك از افراد مستقل اجازه شرآت در گفت و گوها را نداشتيم
براي اينكه ببينيم اين مذاآرات سودمند بوده يا خير بايد ببينيم وضعيت حقوق بشر در سالهاي اخير 

وضعيت شاهد هيچ بهبودي نبوده است و حتي بدتر نيز شده . به نظر من خير. تغيير مثبتي داشته يا نه
. بنابر اين مذاآرات نميتواند تا ابد ادامه داشته باشد. آخرين نمونه آن انتخابات مجلس هفتم بود. است

 بايد اتحاديه اروپا و يا هر مقام ديگري آه با ايران مذاآره ميكند. مذاآرات بايد مدت دار و هدف مند باشد
دولت ايران در زمينه ي . انجام مذاآره را به ارائه نشانه هايي از حس نيت از سوي ايران موآول آند

حداقل مطالبات مردم ايران آزادي زندانيان سياسي و لغو . حقوق بشر بايد حداقل هايي را رعايت آند
 ها اجرا شود و سپس پس از سه سال هنگام آن است آه اين خواسته.  سال است18اعدام افراد زير 

 .مذاآرات ادامه يابد
شيرين عبادي آه با درخواست پذيرش تقاضاي پناهندگي سه شهروند فلسطيني از دولت آانادا 

 . سخنان خود را آغاز آرده بود، با پاسخ به سئواالت مطرح شده به بحث خود پايان داد
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آه هديه را بسيار با ارزش ميشمرد خانم الهه شكرايي با ارائه هديه اي به شيرين عبادي در حالي 
زنان براي "به برنده جايزه صلح نوبل پيش نويس بيانيه جهاني ) انجمن زنان(توضيح داد آه هديه 

تهيه شده است آه امسال در ماه دسامبر " مارش جهاني زنان"اين پيش نويس توسط . است" بشريت
: خانم شكرايي گفت. يب خواهد رسيددر مجمع عمومي جهاني سازمان هاي زنان در روآندا به تصو

 . با دست بافته شده است" مايا"هديه انجمن زنان توسط يك زن 
پس از پايان اين برنامه شيرين عبادي در يك جلسه ي خصوصي با نمايندگان برخي گروههاي حقوق 

رات بشري آه عمال ائتالف پيگيري پرونده زهرا آاظمي را تشكيل ميدهند به گفت و گو نشست و نظ
 .خود و همچنين آخرين تحوالت اين پرونده را بيان آرد

در اين جلسه عالوه بر نماينده عفو بين الملل ــ آبك، آاترين دومل مدير مرآز بين المللي امور قضايي ــ 
 & Rightحسين ماهوتيها از انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران ــ مونتريال و رازميك پانسويان از , آبك 

Democracyدر اين نشست، نمايندگان .  حضور داشتندNGO هاي آانادايي اظهار داشتند آه آنها 
هيچگونه اميدي به انجام هيچگونه پيشرفتي در رابطه با پرونده زهرا آاظمي در ايران ندارند و معتقدند 

 . آه اين پرونده تنها در مراجع جهاني قابل پيگيري است
او به عنوان وآيل خانواده تقاضاي بررسي مجدد نتيجه ي دادگاه شيرين عبادي با توضيح اين مطلب آه 

قبلي را داده است و بايد منتظر آن بماند، گفت، زماني آه تمام مسيرها در ايران پيموده شوند و به 
عبادي در همين رابطه سه شنبه شب با . نتيجه نرسند او به مراجع بين المللي مراجعه خواهد آرد

 . زهرا آاظمي ديدار و گفت و گو آرداستفان هاشمي فرزند 
 

 در حاشيه 
انجمن زنان مونتريال قبل از سفر خانم شيرين عبادي به آانادا با آسب اطالع از اين سفر تالش آرد تا 

انجمن زنان برنامه هاي خود را . برنامه اي براي تجليل از اين زن ايراني برنده جايزه صلح نوبل ترتيب دهد
دانشگاه مك گيل ميزبان اصلي خانم عبادي ترتيب داده بود، اين نكته سبب شد آه بدون در نظر گرفتن 

مك گيل با انجام هر گونه برنامه سخنراني شيرين عبادي براي عموم مخالفت آند و در نتيجه انجمن 
 نفره 40نشست . زنان موفق به انجام تجليل عمومي موردنظر آه قرار بود بسيار گسترده باشد، نشد

سه شنبه آه به صورت محدود و با تهيه ليست تمامي شرآت آنندگان از قبل صورت گرفت عمال ي روز 
در نامه اي آه در " مك گيل"انجمن زنان مراتب اعتراض خود را به برخورد . جايگزين آن برنامه گسترده بود

  .  مونتريال به چاپ رسيد، اظهار داشت" پيوند"نشريه 
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