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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  متن آامل بيانيه مشترك وزراي خارجه انگليس، آلمان و فرانسه در تهران  
  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29سه شنبه 

  .شترآي منتشر آردندوزراي خارجه سه آشور انگليس، آلمان و فرانسه بيانيه م
به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، متن آامل اين بيانيه آه نسخه اي از آن در اختيار اين خبرگزاري قرار 

  :گرفت، به اين شرح است
  
 بر مبناي دعوت دولت جمهوري اسالمي ايران، وزيران امور خارجه انگليس ، فرانسه و آلمان در تاريخ -1

فر نمودند مقام هاي ايراني و وزراي بعد از مشورت هاي زياد، درباره اقداماتي  به ايران س2003 اآتبر21
براي حل و فصل همه مسائل باقي مانده آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص برنامه هسته اي 

  . ايران و ارتقاي اعتماد براي همكاري هاي صلح آميز در زمينه هسته اي ايران توافق نمودند
  
يران مجددًا تأييد نمودند آه سالح هسته اي در دآترين دفاعي ايران جايي ندارد و برنامه و  مقامات ا-2

آنها تعهد جمهورى اسالمي ايران به رژيم . آميز بوده است  اى ايران صرفا در زمينه صلح  فعاليتهاى هسته
  :عدم اشاعه هسته اى را تكرار نموده و وزرا را مطلع ساختند آه

 تصميم گرفته است آه با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري آامل نمايد تا به دولت ايران) الف
الزامات و پرسش هاي باقي مانده آژانس، به صورت شفاف بپردازد و آنها را حل و فصل نموده و هرگونه 

  .قصور احتمالي را در چارچوب اژانس روشن نموده و اصالح آند
  : ه رفع همه موانع براي همكاري در عرصه هسته ايبراي ارتقاي اعتماد و با نظر ب) ب 
دولت ايران با دريافت توضيحات ضروري تصميم گرفته است آه پروتكل الحاقي را امضا و فرايند ) اول

دولت ايران تا پيش از تصويب پروتكل، به عنوان تأييدي بر حسن نيت خود، به . تصويب را آغاز آند
  . وتكل ادامه خواهد دادهمكاري با آژانس مطابق با اين پر

دولت ايران درحالي آه درچارچوب نظام عدم گسترش حق دارد انرژي هسته اي را براي اهداف ) دوم
صلح آميز توسعه دهد، داوطلبانه تصميم گرفته است آه همه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم و 

  . بازفراوري را به صورتي آه آژانس تعريف مي نمايد، تعليق نمايد
 وزيران خارجه انگليس، فرانسه و آلمان از تصميمات دولت ايران استقبال آردند و موارد زير را به -3

  :آگاهي مقامات ايران رساندند
دولت هاي متبوع آنها حق ايران را براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي برابر با پيمان منع ) الف

  .  آنندشناسايي مي" تي  پي  ان"گسترش سالح هسته اي 
بنا بر نظر آنها پروتكل الحاقي به هيچ وجه قصد مخدوش آردن حاآميت ، وقارملي و يا امنيت ملي ) ب

  . آشورهاي عضو را ندارد
بنا بر نظر آنها اجراي آامل تصميمات ايران آه توسط مديرآل آژانس بين المللي انرژى اتمي به تأييد ) ج

  .س وضعيت آنوني را حل و فصل نمايدبرسد، بايد موجب شود آه شوراي حكام آژان
سه دولت معتقدند آه اين امر موجب خواهد شد آه راه براي گفت و گو بر مبناي همكاري هاي ) د

درازمدت باز شود و از اين طريق به آليه طرف هاي موردنظر درباره برنامه توليد انرژي هسته اي ايران 
اي بين المللي، ازجمله نگراني هاي سه آشور به محض اينكه نگراني ه. اطمينان داده خواهد شد

آامًال بر طرف شود، ايران مي تواند انتظار داشته باشد آه به طور آسان تري به فناوري مدرن و اقالم 
  . ديگري در حوزه هاي مختلف دست يابد

شتارجمعي آنها با ايران براي ارتقاي امنيت و ثبات در منطقه از جمله ايجاد منطقه عاري از سالح آ) هـ
  پايان پيام. در خاورميانه مطابق با اهداف سازمان ملل متحد، همكاري خواهند نمود

  
  ايران پروتکل الحاقی را پذيرفت 

  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29سه شنبه  -بي بي سي 
از تهران گزارش می شود که دولت ايران بازرسی های سختگيرانه تر آژانس بين المللی انرژی اتمی از 

اسيسات هسته ای اين کشور در چارچوب پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای ت
  .هسته ای و توقف برنامه غنی سازی اورانيوم خود را پذيرفته است

انجام بازرسی های گسترده و بدون اعالم قبلی در چارچوب پروتکل الحاقی و توقف برنامه غنی سازی 
اند کاربرد نظامی داشته باشد، از جمله خواست های مندرج در قطعنامه اورانيوم، که محصول آن می تو
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شورای حکام آژانس بين المللی بوده که تا آخر ماه اکتبر جاری به ايران مهلت داده بود به اين تقاضاها 
  .عمل کند

 حسن روحانی، دبير شورايعالی امنيت ملی جمهوری - ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 
می، در يک کنفرانس خبری مشترک با وزيران خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه در تهران گفت که اسال

  .ايران مصصم است اقدامات الزم را برای الحاق به پروتکل الحاقی انجام دهد
وزيران خارجه سه کشور اروپايی به منظور قانع کردن ايران به قبول قطعنامه شورای حکام آژانس بين 

نرژی اتمی در مورد پيوستن به پروتکل الحاقی و توقف برنامه غنی سازی اورانيوم به تهران المللی ا
  .سفر کرده اند

آقای روحانی، که در روزهای اخير نظارت بر مذاکرات مربوط به حل اختالف نظر بين جمهوری اسالمی و 
 است در زمينه پايان تهران مصصم"آژانس بين المللی انرژی اتمی را برعهده داشته، گفته است که 

دادن به تنش فعلی در عرصه فعاليت مشروع هسته ای خود مسايل باقيمانده با آژانس بين المللی را 
حل و فصل کند و اقدامات الزم را برای پيوستن به پروتکل الحاقی به عنوان هشتاد و يکمين کشور انجام 

  ." دهد
وزيران خارجه سه کشور بزرگ عضو اتحاديه اروپا در کمال خرازی، وزير خارجه ايران، پس از مالقات با 

تهران، ضمن ابراز رضايت از پيشرفت مذاکرات، گفته بود که جمهوری اسالمی در صدد دستيابی به 
تسليحات هسته ای نيست و آماده است در صورت احترام به حقوق خود، در مورد برنامه های هسته 

  .ل کندای گذشته و کنونی خود با کمال شفافيت عم
خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد که بعيد به نظر می رسيد که بدون حصول نوعی تفاهم اوليه 

در اين مورد که ايران مايل به قبول قطعنامه شورای حکام است يک هيات اروپايی در اين سطح به ايران 
  .سفر کرده باشند

 قطعنامه شورای حکام در مهلت تعيين شده، اين احتمال وجود داشته که در صورت امتناع ايران از قبول
اين موضوع به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود که می توانست به وضع تحريم های 

  .سياسی و اقتصادی عليه جمهوری اسالمی منجر شود
ود پس از ديدار اعضای هيات با کمال خرازی، وزير خارجه ايران، يوشکا فيشر، همتای آلمانی وی، گفته ب

که توافق بر سر شفافيت بيشتر فعاليت های هسته ای ايران گامی مهم به جلو خواهد بود ولی عدم 
  .امضای آن می تواند مشکالت بزرگی را برای جامعه بين المللی پديد آورد

  . وزيران خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه با محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز مالقات خواهند کرد
  ه حل مشکلاميدواری ب

 اکتبر، گفت که هدف از سفر 20جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، هنگام ورود به تهران در روز سه شنبه، 
به تهران تشويق دولت ايران در اين مورد است که نشان دهد در برنامه های هسته ای گذشته و 

  .کنونی خود، چيزی برای مخفی کردن وجود ندارد
 آقای استرا در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت وی - ايرنا -ی دولتی ايران همچنين، به گزارش خبرگزار

و وزيران خارجه آلمان و فرانسه به اين دليل دعوت دولت ايران را برای سفر به تهران پديرفته اند که 
لمللی ترديدهای موجود پيرامون برنامه های هسته ای ايران باعث نگرانی اتحاديه اروپا و جامعه بين ا"

  ."به طور اعم بوده است
اظهار نظر مقامات ايرانی در آستانه آغاز مذاکرات وزيران خارجه اروپايی در تهران حاکی از خوشبينی 

  .بود
 کمال خرازی، وزير خارجه در پاسخ به اين سوال که اين - ايسنا -به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

 در مورد برنامه های هسته ای ايران دارد، به خبرنگاران گفته سفر چه تاثيری بر حل ابهامات مطرح شده
هميشه بايد اميدوار بود، انشا اهللا از طريق مذاکره و گفتگو، با حفظ حقوق مسلم کشور "بود که 

  ."مشکالت حل خواهد شد
پيشتر حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز تصريح کرده بود که بخش اعظم نگرانی های 

ران در مورد امضای پروتکل الحاقی در خالل مذاکرات اخير با محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين اي
  .المللی انرژی اتمی در تهران، مرتفع شده است

در عين حال وی افزود که براساس مذاکرات انجام شده، معلوم شده است که در قالب پروتکل الحاقی 
  .مچنان محرمامه باقی خواهد ماندنيز مسايل مربوط به امنيت ملی ايران ه

  وعده همکاری
پس از صدور قطعنامه شورای حکام و تعيين ضرب االجلی برای قبول محتوای آن توسط ايران، شخصيت 

  .های جمهوری اسالمی واکنش های متفاوتی نسبت به آن نشان دادند
ييس جمهوری موضع معتدل از ابتدا بسياری از افراد وابسته به جناح موسوم به اصالح طلب طرفدار ر

  .تری نسبت به اين قطعنامه اتخاذ کرده و پذيرش آن را مورد بررسی قرار دادند
به ويژه با نزديک شدن پايان مهلت تعيين شده، امکان ارجاع مساله به شورای امنيت سازمان ملل 

ت به هر ترتيب از متحد مورد توجه قرار گرفت و برخی از مقامات ايرانی اظهار نظر کردند که الزم اس
  .چنين تحولی جلوگيری شود

در مقابل، برخی از نشريات و شخصيت های وابسته به جناح موسوم به محافظه کار صدور قطعنامه را 
به منزله تالش خارجی برای مداخله در امور داخلی و مخدوش کردن حق حاکميت جمهوری اسالمی 

  .تلقی کردند و با پذيرش آن مخالفت ورزيدند
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 حتی با پايان دور اول مذاکرات وزيران خارجه سه کشور اروپايی در - ايلنا -گزارش خبرگزاری کار ايران به 
تهران، حدود يکصد نفر از دانشجويان دانشگاه ها در برابر کاخ سعد آباد، محل برگزاری مذاکرات، تجمع 

ف برنامه های هسته ای خود کردند و خواستار پايان دادن به فشارهای بين المللی بر ايران برای توق
  . شدند

در نهايت، نظر طرفداران پذيرش قطعنامه، احتماال پس از مذاکرات اوليه با کشورهای اروپايی، به اجرا در 
  .آمده است

چندی پيش گزارش شد که کشورهای اروپايی با ارسال نامه ای برای مقامات ايرانی به آنان وعده دادند 
ترده بين المللی، اين کشورها مايل به کمک فنی به برنامه های هسته که در صورت پذيرش نظارت گس
  .ای صلح آميز ايران خواهند بود

به گزارش ايرنا، سه کشور اروپايی در خالل هفته گذشته به مذاکراتی به منظور بررسی اين نوع کمک 
  . های خود پرداختندها و همچنين رفع نگرانی ايران در مورد تامين سوخت هسته ای مورد نياز نيروگاه

بی ترديد مقامات دولت جمهوری اسالمی می توانند وعده همکاری اروپاييان را به عنوان امتيازی در 
برابر قبول تعهدات جديد در مورد برنامه های هسته ای خود مطرح و به اين وسيله، با اعتراض مخالفان 

  . پذيرش قطعنامه شورای حکام مقابله کنند
  .پا به ايران معلوم نيست و احتماال در جريان مذاکرات تهران به آن پرداخته خواهد شدنوع کمک فنی ارو

در صورتی که اين کمک ها تحقق يابد، همکاری بين المللی با ايران در زمينه برنامه های هسته ای می 
ت، خاتمه تواند به انحصار روسيه، که تاکنون تنها شريک خارجی در برنامه های هسته ای ايران بوده اس

  .دهد
 

  مشروح آنفرانس خبري وزراي خارجه انگليس، آلمان و فرانسه  
  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29سه شنبه 

دومينيك دوويلپن وزيرامور خارجه فرانسه در نشست مطبوعاتي امروز آه پس از پايان مذاآرات با 
و ما با يك موضوع مهم سر و امروز روز مهمي براي ماست : مقامات مسؤول آشورمان برگزار شد، گفت

  .  آار داشتيم
طور آه همگان اطالع دارند اين موضوع چالش   همان: به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، وي افزود

المللي است و ما در مذاآرات امروز پيشرفت زيادي داشتيم و مبنايي براي   بزرگي براي جامعه بين
  :گيري اين سه موضوع ايجاد شد  شكل

  الحاقي  اي عاجل و اجراي سريع پروتكل امض-1
  المللي انرژي اتمي   همكاري آامل ايران با آژانس بين-2
  .سازي اورانيوم و بازيافت منتهي شود   معلق آردن تمامي فرايندهايي آه به غني-3و 

ه خوبي اي باشد و همگان نقش خود را ب  آغاز اميدوارآننده, اميدواريم اين مذاآرات: دوويلپن ادامه داد
  .ايفا آنند
داريم و بايد سرعت خود را حفظ آنيم و سه آشور بايد   ما در مسير صحيحي گام بر مي: وي افزود

  .متعهد شوند آه همگام با آشورهاي اروپايي به جلو گام بردارند
مذاآرات امروز آه به دنبال دعوت دولت ايران صورت گرفت، : جك استروا وزيرخارجه انگليس نيز گفت

  .هاي مشترآي آه داشتيم، انجام داديم  يت بسيار داشت و ما اين سفر را به خاطر نگرانياهم
  .ما سه آشور به عزت آامل و استقالل اذعان داريم: وي ادامه داد

ما احترام آامل براي استقالل و عزت تمامي آشورها : وي با اشاره به پنجمين سفر خود به ايران، گفت
  .و ايران قائل هستيم

نامه با ايران عنوان شده است آه عزت و استقالل     در پاراگراف سوم توافق: را در ادامه تصريح آرداست
آنيم آه استقالل و امنيت ملي   آامل ايران حفظ شود و ما سه آشور در خصوص پروتكل نيز اعالم مي

  .اين آشور بايد حفظ شود
اند در مورد به اجرا   ا پروتكل الحاقي را امضا آردهجك استراو با اشاره به اينكه تمام اعضاي اتحاديه اروپ

  .ملي اين آشورها را متاثر و مخدوش نكرده است  اين پروتكل به هيچ وجه امنيت: گذاشتن گفت
شود آه ما از   بيانيه پاياني امروز قدم مهمي به جلو محسوب مي: وزيرخارجه انگليس در ادامه تأآيد آرد

تي تعهداتي داريم و ايران قبول آرده است آه فعاليت هاي   پي بق انآن استقبال مي آنيم ما هم ط
  .سازي اورانيوم را متوقف آند  غني

اتمي تأآيد   انژي  ملي ايران، زماني آه آژانس بين المللي  عالي امنيت  مطابق تأييد دبير شوراي: وي گفت
  .هاي طوالني مدتي داشته باشيم  توانيم همكاري  آند مي 
امروز روز بسيار مهمي است چرا آه توافقي در مورد موضوعات : شر وزيرخارجه آلمان نيز گفتيوشكا في

  .حساس اتمي حاصل شد
فصل   و  دانيم و اين توافق يك فرايند جدي را براي حل  ما خود را موظف به حل مشكالت مي: وي افزود

  .آند  المللي ايجاد مي  مشكالت ايران با جامعه بين
  .تر آند  تواند وضعيت منطقه را با ثبات  اين امر همچنين مي: وي تأآيد آرد
ترتيب   سازي اورانيوم و بازيافت بسيارمهم است و بدين  هاي غني  تعليق تمامي فعاليت: فيشر افزود

  .هايي به جلو برداريم  توانيم گام  مي
 پايان پيام.  داريملهجه  گوييم و در اظهارات خود صراحت  ما صادقانه سخن مي: وي اظهار داشت
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ايران به صورت داوطلبانه فعاليتهاي غني سازي اورانيوم را متوقف : دبير شوراي عالي امنيت ملي

  آند    مي
  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29سه شنبه 

حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي از امضاي پروتكل الحاقي توسط ايران و توقف داوطلبانه 
  .  سازي اورانيوم خبر دادفعاليتهاي غني 

هاي   ايران مصمم است در زمينه پايان دادن به تنش فعلي در زمينه فعاليت: به گزارش ايلنا روحاني گفت
  .فصل آند  و   اي خود، مسائل باقي مانده را با آژانس حل  مشروع هسته

: آرد، افزود  ه صحبت ميوي آه در آنفرانس مطبوعاتي با حضور وزاراي خارجه آلمان، انگلستان و فرانس
  . سازي اورانيوم را به طور موقت به حالت تعليق درآورده است  هاي غني  ايران به صورت داوطلبانه فعاليت

اي   آميز هسته  هاي صلح  در مذاآرات امروز اروپا گفته شد آه حق ايران را براي برنامه: روحاني گفت
  اعتماد سازي متقابل حرآت آنيم و بپذيرد و ما نيز آمادگي داريم آه در زمينه 

  .شود   بسيار خرسنديم آه روابط ايران و اروپا وارد فاز جديدي مي
  .اي ايران خواهد شد  هاي جاري در مورد مسائل هسته  روابط ايران و اروپا موجب عبور از تنش: وي گفت

 البرادعي نيز در مورد آن هايي آه ايران در مورد پذيرش پروتكل داشت و در سفر  نگراني: روحاني گفت
بحث شد امروز نيز مورد بررسي قرارگرفت و ديدگاه سه وزير اروپايي در مجموع اين بود آه پروتكل 

  . تواند منافع و امنيت ملي و حيثيت آشور را مورد تهديد قرار دهد  الحاقي نمي
هاي آشتار جمعي اشتراك نظر   ايران و اروپا در مذاآرات در مورد ضرورت مبارزه با سالح: وي تصريح آرد

  .داشتند
هاي آشتار جمعي است براي عاري سازي جهان از   ايران به دليل آن آه قرباني سالح: روحاني گفت

  .هاي آشتار جمعي اهميت فراواني قائل است  سالح
آوردهاي مهمي براي جامعه جهاني در جهت اعتالي   ما معتقديم آه تفاهمات امروز دست: روحاني گفت

  .باشد  صلح و برقراري امنيت مي
با توجه به ضرورت رفع تشنج در منطقه رفع آلي تهديدها همكاري ايران و اروپا در منطقه : وي افزود

  .هاي آشتار جمعي بسيار آمك آند  تواند در تسريع هدف خاورميانه عاري از سالح  مي
 شدن به مرحله جديدي آه نياز به ادامه ايران و اروپا با وارد: دبير شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد

هاي مختلفي را به   توانند زمينه  هاي اطمينان بخشي متقابل بخصوص از جانب اروپا دارد، مي  فعاليت
آميز و ساير همكار تجاري و اقتصادي خواهد   هاي صلح  وجود آورند آه نتيجه آن همكاري در مورد فعاليت

  پايان پيام. بود
  

  بزر گ  امضاي
  2003 اآتبر 22  –1382 مهر 30 چهار شنبه -وزنامه اعتمادر

  يي آميز هسته  صلح هاي  برنامه  را براي  ايران امروز اروپا حق:   گفت  روحاني حسن:   سياسي گروه
   را با آژانس مانده  باقي  خود مسائل يي  هسته  مشروع هاي  فعاليت  نيز در زمينه پذيرد و ايران مي
   به93+2   الحاقي  پروتكل  به  پيوستن  را براي  الزم آند و اقدامات  مي  و فصل  حل  اتمي انرژي  المللي بين

  . دهد  مي  آشور انجام  هشتادو يكمين عنوان
،   آلمان  آشورهاي  خارجه  با وزراي  مذاآره  پيرامون  خبري  در آنفرانس  آه  ملي  امنيت  عالي دبير شوراي

   سفر به  آشور براي  سه  خارجه از وزيران:  افزود  فوق  مطالب ، با بيان گفت  مي  سخن  و انگليس فرانسه
 و اروپا وارد فاز   ايران  فعلي  روابط  فعلي  در شرايط  آه  و بسيار خرسنديم آنيم  تقدير و تشكر مي ايران

آميز   صلح هاي  برنامه براي را   ايران  امروز اروپا حق در مذاآرات:   گفت روحاني.  خواهد شد جديدي
 امروز  توافقات.   آنيم  حرآت  متقابل  اعتماد سازي  تا در زمينه  داريم پذيرد و ما نيز آمادگي  مي يي هسته
  .  خواهد شد  ايران يي  هسته  در مورد مسائل  جاري هاي  عبور از تنش  و اروپا موجب ايران

 با   در سفر البرادعي  و قبالص هم  داشت  الحاقي  پروتكل  پذيرش در مورد  ايران  آه هايي  نگراني همچنين
 قرار   و بررسي  مورد بحث هم) ديروز( امروز   بود در مذاآرات  گرفته  صورت  مذاآره  در مورد آن  هم ايشان
   و حيثيت  و امنيت تواند منافع  نمي  الحاقي  پروتكل  اروپايي  وزير آشورهاي  سه  ديدگاه  و براساس گرفت
خود ) ديروز( امروز   و اروپا در مذاآرات ايران:  افزود  در ادامه روحاني. آشورها را مورد تهديد قرار دهد ملي
   قرباني  آنكه  دليل  به ايران.  نظر داشتند  اشتراك  آشتارجمعي  با سالحهاي  مبارزه  ضرورت درباره

   اهميت  آشتارجمعي  از سالحهاي  جهان  سازي عاري   هدف ، براي  است  بوده  آشتار جمعي سالحهاي
   جهاني  جامعه  براي دستاورد مهمي) ديروز( امروز   توافقات  آه ما معتقديم:   گفت وي.   است  قايل فراواني
   آليه  و رفع  در منطقه  تشنج  رفع  ضرورت  به با توجه.   است  امنيت  و برقراري  صلح  اعتالي در جهت
   عاري يي  خاورميانه  هدف  به  دسترسي تواند در تسريع  مي  مرحله  و اروپا در اين  ايران ها، همكاريتهديد

  .  آند  آمك  آشتارجمعي از سالحهاي
   و اروپا با وارد شدن ايران:   گفت  شده  انجام  مذاآرات  به  با اشاره  در ادامه  ملي  امنيت  عالي دبير شوراي

   آشورهاي  از جانب  بخصوص  متقابل بخش  اطمينان هاي  فعاليت  ادامه  نياز به ديد آه ج يي  مرحله به
  هاي  فناوري  به  نسبت  همكاري  آن  در نتيجه  را ايجاد آنند آه  مختلفي هاي توانند زمينه  دارد مي اروپايي
  .  منجر شود  و اقتصادي  تجاري هاي  همكاري  افزايش آميز و به صلح
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   مشروع هاي  فعاليت  در زمينه  فعلي  در تنش  دادن  پايان  در زمينه  ايران  است مسلم:  داد دامه ا وي
   پروتكل  به  پيوستن  را براي  الزم  آند و اقدامات  و فصل  حل  را با آژانس  مانده  باقي  خود مسائل يي هسته
  دومينيك»،   روحاني  حسن  سخنان بعد از اتمام.ند برسا  انجام  آشور به  هشتاد و يكمين  عنوان  به الحاقي
  . شود  مي  آشور محسوب  سه  براي امروز روز مهمي:   گفت  سخناني  طي  فرانسه وزير خارجه«  دوويلپن
     اول  از صفحه ادامه

   گسترش  امروز ما با موضوع  خواهد بود چرا آه  اروپايي  آشورهاي  براي  روز بسيار مهمي همچنين
  امروز پيشرفت:  افزود  مساله  اين  خواندن با مهم«  دوويلپن».   سر و آار داشتيم  آشتار جمعي هاي سالح
   صورت توافق:  گفت  فرانسه وزير خارجه.  است  شده  حاصل  طرفين  توافق  براي يي  و زمينه  داشتيم بزرگي
   و سوم  اتمي  انرژي  با آژانس  آامل  همكاري ، دوم  پروتكل  سريع  اجرا و امضاي يكي:  دارد  جنبه  سه گرفته
 آارها   در اين  سرعت بايست  مي ايران:  افزود وي.   اورانيوم  و بازيافت  سازي  غني  فرآيندهاي  آردن معلق
  .   داشت  برخواهيم  گام  راه  با ديگر آشورها در اين  آند و ما همگام را حفظ

   صورت  ايران  از سوي  بود آه  دعوتي  دنبال  سفر به اين:   گفت  خبري آنفرانس  نيز در اين«  استراو جك»
   شده  انجام  داشتيم يي  هسته هاي  سالح  ما در زمينه  آه هايي  نگراني  دليل  به  سفر هم  و اين گرفت
   آمده  بيانيه  در اين  رسيد آه  طرفين  امضاي  به يي  بيانيه  نشست در اين:   گفت استراو در ادامه.  است
،   امنيت  وجه  هيچ  و به  نيست  ايران  ملي  و نظام  ملي  امنيت  آردن  مخدوش  دنبال  به  پروتكل  آه است
   پروتكل  امضاي  براي  مهمي  قدم  مذاآرات اين:   گفت وي.   است  نكرده  را مخدوش  ايران  و استقالل عزت

   آامل  سازي  شفاف  براي  اتمي  انرژي  المللي  بين  با آژانس  ايران ل آام شود و همكاري  مي محسوب
  .   آشور است  اين هاي فعاليت

   آند و ما هم  متوقف  اورانيوم سازي  غني  خود را براي هاي  فعاليت  آه  است  آرده  قبول ايران:  استراو گفت
   براي  ايران  فعاليت  ادامه  آه ايم شود و ما گفته  مي بوط ما مر  به  آه  و تا آنجايي آنيم  مي  استقبال از آن
  المللي  بين  آژانس  حكام  هيات  و همچنين  تاييد دبير آل  اگر مطابق يي  آميز هسته  صلح  اقدامات انجام
درها را باز    درازمدت هاي  همكاري  براي توانيم ها را تاييد آنند ما مي  فعاليت  باشد و آنها اين  اتمي انرژي
  .  نماييم

   را به  و عرايضم آنم  از هر چيز تشكر مي قبل:   گفت  آلمان وزير خارجه« يوشكافيشر» استراو ،  بعد از جك
  آنم  مي  شما عرض  و خدمت آنم  گفتند آنها را تاييد مي  ديگر همكارانم آنچه.  دارم  مي  مختصر بيان صورت
  موضوع.  شد  حاصل  توافق  حساس  خيلي  از موضوعات  يكي  براي  چون  است  امروز روز بسيار مهمي آه

   ما جمع  خصوص  و در اين  ايران يي  هسته  آردند در مورد مذاآرات  اشاره  آن  به  هم  ديگران  آه حساسي
 فرآيند   يك  شده  انجام  و توافق  جلو برداريم  به  و گامي  آنيم  وجود دارد حل  آه  مشكالتي  آه ايم شده

   در مورد موضوعات الملل  بين  و جامعه  ايران  امروز ميان  تا به  آه آند تا مشكالتي  را آغاز مي جديدي
 آند   را با ثبات  منطقه تواند وضعيت  مي  توافق اين:  فيشر گفت.  شود ، حل  است  وجود داشته يي هسته
   سريع  و اجراي  پروتكل  از امضا و تصويب  است  عبارت  آه مآن  را تاييد مي  همكارانم  فرمايشات  هم و من
   آه  و بازيافت  سازي  غني هاي  تالش  تمام  آردن  و متوقف  اتمي  انرژي  با آژانس  آامل  و همكاري آن

  .   است بسيار مهم
  وي.   جلو برداريم  به  گامي  و صادقانه  جدي  صورت  به توانيم  ما مي  ترتيب  اين به:   گفت  آلمان وزير خارجه

  خواهيم  مي يي  سازنده  صورت  و به  داريم  لهجه  و صراحت  هستيم  صادق  خيلي  زمينه در اين:  داد ادامه
 خود   سواالت  بيان  به  وزير خبرنگاران  سه  اين  سخنان بعد از اتمام. شود  حل  مساله اين

.   است  امضا شده  الحاقي  پروتكل  آه  است آيد اين  برمي  جلسه ين از ا  پرسيد، آنچه خبرنگاري.پرداختند
،   روحاني  آقاي  جناب  دارد و همچنين  ايران  در قبال  الحاقي  پروتكل  امضاي  براي ، تعهدي  جهاني آيا جامعه
 ما   آه يي بيانيه:   گفت  فرانسه ؟ وزير خارجه  يا نه  است  گذاشته  پروتكل  امضاي  براي  شروطي آيا ايران

   و توسط  است  آامال روشن  و مفاد پروتكل ايم  آرده  توافق  آن  و بر روي  است  آامال روشن ايم صادر آرده
  .   آامال اعتماد داريم  آن  به شود و ما همگي  مي  رعايت  اتمي  انرژي  المللي  بين آژانس

   قبال به  آه  با مالحظاتي  را امضا خواهد آرد البته  پروتكل ايران:   نيز گفت  ملي  امنيت  عالي دبير شوراي
   و حيثيت  و منافع  ملي  نبايد امنيت  پروتكل  اين  از اينكه  است  عبارت  مالحظات اين.   است  آرده  اشاره آن

   آرد همه ا خواهيم امض  پروتكل  به  الحاق  براي  آه يي در اطالعيه:  افزود دار آند، روحاني  ما را خدشه ملي
  .   است  آرده آنها را قبول«  استراو جك» و   است  نيز آمده  و در مذاآرات  است  موارد ذآر شده اين

   عنوان آيا شما در اينجا به.  هستند  وزير محترم  سه  من  سوال مخاطب:   آرد و گفت  سوال خبرنگار ديگري
 با دآتر   آه  توافقاتي  دار هستيد و اين  اروپا را نيز عهده يايد يا نمايندگ  خود آمده  آشورهاي وزيران
 اگر   خواهيد آرد حتي  حمايت  ايران يي  هسته هاي  و برنامه  توافقات ، آيا از اين  است  شده  حاصل روحاني
   ابراز آنند؟   ايران  را عليه  جديدي  را ايجاد آنند تا اتهامات  جديدي ها موانع امريكايي

   عنوان  از ما در اينجا به ، هر يك  و بعد گفت  را بدهم  سوال  اين  بدهيد پاسخ اجازه:   از وزرا گفت يكي
   خود را مطرح  خارجه  سياست  و مسائل  هستيم  خود در تهران  مستقل  آشورهاي  خارجه وزراي
   بخصوص  داريم  زيادي ا اشتراآات م در ايران.   اروپا نيست  در اتحاديه  ديگري  آس  هيچ  و مصالح آنيم مي

دهد   مي  انجام  هر آشوري  آه  اقداماتي  است  ديگر مربوط  آشورهاي  به تا آنجا آه.   خارجي در سياست
  ، ايران  اتمي  انرژي  المللي  بين  آژانس  حكام  هيات  و قطعنامه  تصميمات  و مطابق  است  خودش  به مربوط
   را قبول  قطعنامه  نظر آن  اتفاق  به ما همگي.  باشد  داشته  با آژانس  آاملي همكاري   آه  است  آرده قبول
   قبال صورت  آه  اجماعي  چنين  آه بينم  نمي  دليلي من.   است  آرده  را قبول  نيز آن  حكام  و شوراي ايم آرده
  .  باشد  داشته  و مشكلي ت منافا ايم  ما امروز در اينجا داشته  آه ، با توافقاتي  است گرفته
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   آند؟   را متوقف  اورانيوم  سازي  غني  آه  است  آرده  قبول  آرد، آيا ايران  سوال خبرنگاري
   اورانيوم  سازي  غني  بطور موقت  آه  است  آرده  قبول  و بطور داوطلبانه  توافق  بنا به ايران:   گفت روحاني
   و ساير آشورهاي  ايران  مابين  اعتمادسازي  و فضاي  نيت  حسن  عنوان ه آار ب  درآورد و اين  تعليق را به

   قبول  ايران  گفتيد آه  اورانيوم  سازي  در مورد غني  روحاني آقاي:  آرد  سوال خبرنگار ديگري. دنيا است
   بطور آامل ورد توافق و موارد م  است  گرفته  آار صورت  اين  اآنون  آند، آيا هم  را متوقف  تا آن  است آرده

  شود؟  اجرا مي
   همكاري  در راستاي  عمل آند و اين  را اجرا مي  الحاقي  پروتكل  آه ها است  عمال ماه ايران:   گفت روحاني
 بعد از   پروتكل  به  الحاق اما براي:  داد  ادامه روحاني.  است  شده  انجام  اتمي  انرژي  المللي  بين با آژانس
 خواهد آرد و در   خود را طي  قانوني  و مراحل  وجود خواهد داشت  پروسه  يك  و اعالميه الحاق  پذيرش
  .  نمايد  گيري  تصميم  در مورد آن  بايست  مي  آه  است  مجلس نهايت

   پايان  آنيد اما در خصوص  را متوقف  اورانيوم  سازي  غني  آرديد آه  شد، شما موافقت  سوال از روحاني
   داريد؟   تصميمي  چه  سازي  غني دندا

   تمام  است  شده  شناخته  هم  رسميت  و به  گفتم  همانطور آه  ايران  اسالمي جمهوري:   گفت روحاني
  اما براي.  نمايد  را از او سلب  حق تواند اين  نمي داند و آسي  خود مي  را حق يي  آميز هسته  صلح فناوري

   زماني آورد،يعني  درمي  تعليق  را به  سازي  غني  فعاليت  بطور موقت  المللي بين  ايجاد اعتماد در فضاي
  . شود  مي  مشخص  آه در آينده

 بخاطر   آشور انگليس  اينكه  به ، با توجه  داشتم  آشور سوالي  سه از وزراي:  آرد  سوال خبرنگار ديگري
   حقيقت  اين  به آنيد با توجه ، آيا فكر نمي  است  شده ه فرا خواند  دادگاه  به يي  هسته هاي  زباله داشتن

   آه  شكلي  به  ايران يي  آميز هسته  صلح هاي  فعاليت  اصرار دارند آه  موضوع  اين  ديگر به چرا آشورهاي
  .  سازند  شود و آنها را محروم  نمايند جلوگيري  استفاده  آن  آميز بودن  از صلح  آه  است  اين  ايران  مردم حق

 و   انگليس  دولت  ما امروز از سابقه  داريم  ايرلند و انگليس  مابين  دوجانبه  مشكل ما يك:  گفت« استراو»
   شده  اشاره  موضوع  اين  به  هم  در آن  آه  داديم يي  ما بيانيه  نكرديم  صحبتي  انگليس يي  هسته صنايع
   حق  ايران گويد آه  آنيد مي  دقت  بيانيه شود اگر شما به  مي وط مرب  ايران  وضعيت  به  و تا آنجا آه است
  آقاي:  پرسيد خبرنگاري. آند  استفاده يي  و هسته  اتمي  آميز از تكنولوژي  صلح  منظور مصارف دارد به
  ايد راضي يده رس  اورانيوم  سازي  غني  آردن  متوقف  در زمينه  مذاآرات  در اين  آه يي  نتيجه آيا به!  روحاني

  اند؟   شما وارد آرده  به  وزير خارجه  سه  آه  است  فشارهايي  نتيجه  مساله  اين هستيد، يا نه
   و آلمه ايم  امر را پذيرفته  اين  داوطلبانه  آه ايم  آرده ما اعالم:   گفت  ملي  امنيت  عالي دبير شوراي
 جديد و   فضاي  آوردن  دست  به  براي  و ايران  است ران اي  تصميم  اين دهد آه  مي  نشان  هم داوطلبانه
   گرفته  تصميم  اروپا داوطلبانه  اتحاديه  و ازجمله  صنعتي  با آشورهاي  روابط  اعتماد و توسعه همچنين
  .  درآورد  تعليق  به  موقتي  مدت  خود را براي  سازي  غني هاي  تا فعاليت است

   با حضور در جمع  اتمي  انرژي  المللي  بين  در آژانس  ايران  دايمي  نماينده  اآبر صالحي  علي همچنين
  .   گفت  پاسخ  آنان  سواالت  به خبرنگاران
 اروپا و امريكا   بين  شكاف  افزايش  موجب  توافق  پرسيد، آيا اين  از وي  خبرنگار ما آه  در جواب صالحي

   آمدن  آه  آنم  فكر مي من:  شود گفت  نمي  را موجب  فشار امريكا بر ايران  صورتي ر چنيننخواهد شد و د
  .   است  اين  تصور من أ البته  است  گرفته  آشور امريكا صورت  حتما با هماهنگي  ايران  به  وزير اروپايي سه

  
   خصوص  در اين  مجلس  اينكه  براي  آافي  آرد، آيا فرصت  سوال  از وي  آه  خبرنگاري  در جواب صالحي
  .   ديگر است  بحثي  مجلس موضوع:  ، گفت  يا نه  بگيرد داريم تصميم
   خود تعهدي  براي الملل ديگر آشورها در اعتماد بين:   گفت  ايران  ديگر آشورها به  اطمينان  در خصوص وي

   سوال خبرنگاري. آنند  نياز دارد آمك  آه هايي وري و ساير فنا يي  هسته  را در فناوري  ايران ايجاد آردند آه
 و  ، تحوالت  داريم ما فعالص زمان:   گفت وي*  خواهد شد  متوقف سازي  غني  فعاليت  مدت آرد تا چه
   تهيه  محمدالبرادعي  از سوي  گزارشي  شود اول  تهيه فعالص بايد گزارشي.  وجود دارد مسائلي

  صالحي.شود  مي  انجام  پروتكل  امضاي  و مراحل شويم مي(   شده  تعيين زمان) وارد برد  شود و سپس مي
   هم  حكام  و شوراي آنيم  مي  اعالم  حكام  شوراي  در نوامبر به  پروتكل  امضاي  خود را براي ما نيت: افزود
   شوراي  پذيرش ر صورت آند د  مي  بررسي  داريم  پروتكل  درخصوص  آه  مالحظاتي  ما را براساس  نيت اين

   نيروگاه اندازي  آرد، آيا راه  سوال  از صالحي خبرنگاري. آرد  را اجرا خواهيم  پروتكل  امضاي  ما پروسه حكام
 بوشهر ندارد و   نيروگاه  فعاليت  به  اصالص ربطي  موضوع اين:   گفت  خواهد شد وي  بوشهر متوقف اتمي
  در مورد نيروگاه.   خواهد داشت  هم  تسريع  خواهد داد و آار آن  خود ادامه يت فعال  به  آماآان  نيروگاه اين

   آن  و بر روي  است  چيز موقت  يك  مساله  خواهد آرد اما اين  را متوقف سازي  غني  آه  شده بوشهر گفته
   در مو  از صالحي.  است  نشده  تعيين زمان

   اين  بزودي  است  شده  توافق  آنچه براساس:   گفت  شد آه  روسها سوال  توسط  اتمي  سوخت رد تحويل
   است  ايران  دست يي  هسته هاي  برنامه  آرد آيا تعديل  سوال خبرنگار ديگري.   خواهد گرفت  صورت تحويل
  .   است  ايران  آامالص دست  بله  گفت  صالحي آه* يا خير

  ، وي  است  شده  هشدار داده يي  هسته هاي  فعاليت دامه ا  در خصوص  ايران  به  شد آه  سوال از صالحي
 در  خبرنگار ديگري.  است  هشدار نداده  ايران  به  آس هيچ.   خبرها مشخا نيست منشا اين:  داد پاسخ

  قراردادي:  داد  پاسخ  صالحي  آرد، آه  سوال  ايران  به  روسيه  از طرف يي  هسته  سوخت  تحويل مورد زمان
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   است  بعد از استفاده  سوخت  دادن  قرارداد بازپس  آن  آه  را با روسها امضا آنيم  آن بايست  مي آه  هست
  .   مسير خود است  آردن  طي  قرارداد در حال  اين آه

    ديدار با خاتمي
  حسن   همراه  به  و فرانسه ، انگليس  آشور آلمان  سه  خارجه ، وزيران  خبري  آنفرانس بعد از انجام

   وزيران  به آمدگويي  خوش جمهور ضمن  ديدار رييس در اين.  ديدار آردند  با سيدمحمد خاتمي روحاني
 هستند و   قايل  ايران  براي  آه  است  احترامي  وزير نشانه  سه سفر اين:   آشور گفت  سه خارجه

   باشد آه  در آشور و منطقه يت امن  و ؤبات  سوء تفاهمات  رفع  به تواند آمكي  سفر مي  اين همچنين
 موجود  هاي  تا بحران  آنيم  تالش بايست  ما مي همه:   گفت خاتمي.   نيز هست  بسيار حساسي موضوع
حتما در :  افزود جمهور در ادامه رييس.   نباشيم  مسائل  در اين  و شاهد بحران  ببريم  را از بين  زمينه در اين
   صورت  دادند و آنچه  انجام  باز مذاآره  داشتند با دست  آه  تامي  با اختيارات  روحاني  آقاي  مذاآرات اين

  ما همواره:  افزود وي.   است  گرفته  صورت نيت  حسن  و براساس  آامال مورد تاييد ما است  است گرفته
   منظور رفع  خود به ق و ح  ملي  مصالح  و حفظ  عدالت  برپايه  زمينه  را در اين  هر اقدامي  آه ايم گفته

   جاي  و به  ترورأ محبت  جاي  به  آرد آه  ابراز اميدواري  در ادامه خاتمي. داد  خواهيم  انجام سوءتفاهمات
  .   باشيم  پر از صلح وگو بنشيند و ما شاهد دنياي  گفت  خشونت  جاي  و به أ دوستي جنگ

   و مالقات بينيم  را در اينجا مي  عالي حضرت  خوشحالم:   استراو گفت  جك  خاتمي بعد از سخنان
   جهت  تنها از اين  و ما نه  است  ما بوده  و آشورهاي  ايران  بين  در روابط ، امروز، روز بسيار مهمي آنيم مي

 برخورد   در خصوص  نويني أ امروز فصل  داديم  توضيح  مطبوعاتي  در آنفرانس ، همانطور آه خشنود هستيم
 بسيار   مذاآرات ما امروز صبح.  بود يي  هسته هاي  موجود در تكثير و توليد سالح مشكالت  درباره
 و   سر گذاشتيم  پشت  را با موفقيت  مذاآرات ما اين:   گفت بعد از استراو، دوويلپن.  ايم  داشته يي سازنده
  .  جرا آنيم را ا  آن  بتوانيم  توافق  ما بعد از اين  آه  است  اين  است  مهم آنچه

ما .  بود  امروز روز مهمي  چرا آه آنم  و آنها را تاييد مي  استراو موافقم  با سخنان من:  فيشر نيز گفت
.  بود  بسيار صريح  دو طرف  و موضع  داشتيم  روحاني  آقاي  با جناب يي  پيچيده هاي  و صحبت امروز مذاآرات

   اين  بزودي  آه  و اميدوارم  است  منجر شده  بسيار سازنده  توافقنامه  يك  امضاي  به  آه يي  گونه به
 وزير با سيدمحمد   سه  ديدار اين بعد از اتمام.  برداريم  گام  راستا بتوانيم  اجرا در بيايد و در اين  به توافقنامه
   معرفي هران ت  دانشگاه  خود را دانشجوي  آه  از دانشجويان  سعدآباد تعدادي  از آاخ  در بيرون خاتمي
  از جمله.  آردند  اعالم  پروتكل  خود را با امضاي  مخالفت  پالآاردهايي  داشتن آردند با در دست مي

 در مورد   اتخاذ شده  تصميم  در خصوص  اخبار و اطالعات  در ارايه  شفافيت آنندگان  تجمع  اين درخواست
   در مقابل دانند با نشستن  مي  نفر را تشكيل100دود  تا ح  آه آنندگان  اجتماع اين.  بود  پروتكل امضاي
  .  آشور شدند  سه  خارجه  وزيران  از خروج  شعار، مانع  سر دادن  وزرا و همچنين  خروجي درب

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  اجالس کشورهای آسيا اقيانوسيه پايان يافت

  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29 سه شنبه -بي بي سي 
رهبران کشورهای آسيا اقيانوسيه با وعده به متالشی کردن گروه های تروريستی که اقتصاد اين 

مناطق را تهديد می کند و همين طور اتخاذ اقداماتی سخت گيرانه تر برای جلوگيری از گسترش سالح 
  .های تخريب جمعی به اجالس خود در تايلند پايان داد

 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسيا اقيانوسيه، اپک، با صراحت به 21ميه مشترک اعال
، نخست وزير تايلند، در "تاکسين شيناواترا"موضوع بحران کره شمالی اشاره ای نشده است، اما 

  .سخنرانی اختتاميه اجالس به اين موضوع پرداخت
 در شبه جزيره کره معتقد هستند و از ادامه آقای تاکسين گفت کشورهای عضو اپک به صلح و ثبات

  .گفتگوهای چند جانبه برای رسيدن به اين هدف حمايت می کنند
اين کشورها از سازمان تجارت جهانی مصرانه خواستند تا مذاکرات برای آزاد سازی بازرگانی جهانی از 

  .سر گرفته شود
وهای يک ماه پيش سازمان تجارت گزارشگر بی بی سی در اين اجالس می گويد در حالی که گفتگ

جهانی در کنکون مکزيک ناکام بود، اعالميه اپک هم موضوع تازه ای را مطرح نمی کند که به رفع اين بن 
  .بست کمک کند

  
  حزب دست راست سوييس در انتخابات مجلس نمايندگان پيروز شد  

  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29سه شنبه 
  .وانست به پيروزي بزرگي در انتخابات پارلماني آن آشور دست يابدحزب دست راستي مردم سوييس ت
با اعالم نتايج انتخابات مجلس نمايندگان حزب مردم سوييس، آه , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

مخالفت با حضور خارجيان و به خصوص پذيرش مهاجر و پناهنده در سوييس را در راس برنامه خود قرار 
  .مهمترين جناح سياسي را در مجلس نمايندگان آنفدراسيون سوييس تشكيل مي دهدداده بود، اينك 

اين حزب تقريبا بيست و هشت درصد آل آراي ريخته شده در انتخابات مجلس , به گزارش بي بي سي
  .سفالي سوييس را به خود اختصاص داده است
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ست دادند در حاليكه سوسياليست در مقابل، احزاب محافظه آار بخش قابل توجهي از آراي خود را از د
  .ها و حزب سبزها نيز توانستند در مقايسه با انتخابات قبلي، آراي بيشتري آسب آنند

حزب مردم سوييس يازده آرسي اضافي را در مجلس نمايندگان، آه دويست عضو دارد، به دست آورده 
  .است

واستار دريافت يك سمت اضافي در اين حزب، آه تاآنون شريك اقليت در دولت ائتالفي بوده، اينك خ
  .آابينه شده است

 تا آنون ترآيب حزبي آن آمابيش ثابت مانده 1959دولت ائتالفي داراي هفت عضو است و از سال 
  .است

حزب مردم ضمنا تهديد آرده است آه اگر پارلمان جديد به نامزد اين حزب براي عضويت در دولت راي 
  .رج خواهد شداعتماد ندهد، از دولت ائتالفي خا

آريستوفر بلوشر، يك تاجر ثروتمند آه رهبري حزب مردم سوييس را برعهده دارد، نتيجه انتخابات را 
  .براي سوييس توصيف آرده است" تحولي عالي"

پيروزي اين حزب در حالي اعالم مي شود آه اقتصاد سوييس، آه به طور سنتي بسيار نيرومند بوده، با 
  .مشكالتي مواجه شده است

  .پايان پيام. حزب مردم ضمنا با عضويت سوييس در اتحاديه اروپا نيز مخالف است
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  اعضاي هيات مرآزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس تعيين شدند  
  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29سه شنبه 

 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي طي احكام جداگانه اي اعضاي 25وزير آشور با استناد ماده 
  .هيات مرآزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي را تعيين آرد

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از روابط عمومي وزارت آشور، سيد عبدالواحد موسوي الري 
د احمد هاشمي ، محمد جعفر حبيب زاده، سيد جواد قديمي به موجب اين احكام علي محقر، سي

ذاآر، اشرف بروجردي و اعظم نوري را به عنوان اعضاي هيات مرآزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره 
  .مجلس تعيين آرد

وزير آشور در حكم خود ازنامبردگان خواسته است تا زير نظر رييس هيات به منظور تامين حسن جريان 
  .اليت آنندانتخابات فع

شايان ذآر است وزير آشور پيش از اين طي حكمي سيد محمود ميرلوحي را به عنوان رييس هيات 
 پايان پيام. مرآزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي تعيين آرده بود

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  ا گذاشتن آزادي مطبوعات در جهان آسب آردجمهوري اسالمي مقام هفتم را در زير پ
  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29 سه شنبه -راديو فردا 

در گزارش ساالنه سازمان خبرنگاران بدون مرز که در پاريس منتشر شد، جمهوري اسالمي ايران در زير 
شور جهان در  ک166پا گذاشتن آزادي مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران نسبت به سال گذشته در ميان 

 کشور بيش از جمهوري اسالمي ايران در زير پا گذاشتن آزادي 16سال گذشته .  قرار گرفت160رديف 
 6 ميالدي 2003مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران تالش کرده بودند در حالي که در گزارش ساالنه سال 

  . کشور بعد از جمهوري اسالمي قرار گرفته اند
 سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاريس قرار Reporters Sans Frontiers: )راديو فردا(ژان خاآزاد

 کشور 166دارد، دومين گزارش ساالنه در زير پا گذاشتن آزادي مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران را در 
ن اين سازمان که از آزادي مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران در سراسر جها. جهان بررسي کرده است

  .  قرار داده است166حمايت مي کند فنالند را نخستين کشور و کره شمالي را در رديف 
  

 ميالدي 2003در گزارش سال .  را به خود اختصاص داده است160 کشور جهان ايران رديف 166در ميان 
يي سازمان خبرنگاران بدون مرز، تاکيد شده است مانند سال گذشته ميالدي باز هم در کشورهاي آسيا
. زير پا گذاشته شدن آزادي مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران فاجعه بارتر از ديگر نقاط جهان بوده است

 کشور آخر جدول که به شدت 10در پژوهش سازمان خبرنگاران بدون مرز باز هم تاکيد شده است که در 
 کشور آسيايي قرار دارند 8آزادي مطبوعات را سرکوب مي کنند و حقوق روزنامه نگاران زير پا مي گذارند 

که به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز کره شمالي، برمه، الئوس، چين، ايران، ترکمنستان و ويتنام در 
  . اين کشور ها نمي توان از روزنامه اي مستقل نام برد

ي آنها روزنامه نگاران در اين کشورها از هيچگونه حقوقي برخوردار نيستند و امنيت شغلي و جاني برا
وجود ندارد و در بدترين شرايط بايد به حرفه روزنامه نگاري و اطالع رساني بپرذازند و تعداد زيادي از 

سازمان خبرگاران بدون . روزنامه نگاران بخصوص در کشور برمه، چين و ايران در زندان به سر مي برند
  . ي کرده استمرز، ايران را بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه معرف
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سازمان خبرنگاران بدون مرز، با قتل زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي هنگام بازداشت در 
 ميالدي 2003تهران و احضار غير قانوني و به زندان انداختن روزنامه نگاران عقيده دارد نه تنها در سال 

 ميالدي به 2002، بلکه وضع از سال بهبودي در رعايت آزادي مطبوعات در اين کشور ديده نمي شود
سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد آمريكا و اسرائيل در گزارش ساالنه خود . مراتب بدتر شده است

نوشته است اين دو کشور در رعايت آزادي مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران در داخل مرزهاي کشور 
ما در خارج از مرز ها رفتار آنها با آزادي مطبوعات و  قرار دارند ا44 و 31هاي خود به ترتيب در رديف 

 . به ترتيب سقوط مي کنند146 و 135حقوق روزنامه نگاران به رديف 

  
 اقدام بين المللي عليه آپارتايد جنسي در ايران را ضروري مي سازد, به يك زن ايراني جايزه صلح نوبل

  )2003 اآتبر 18( 1382 مهر 26 -آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران
آميسيون زنان شورا از خانم عبادي ميخواهد پرونده قتل عام زندانيان سياسي و بويژه زندانيان زن 

  سياسي را پيگيري آند
آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران اميدوار است آه اعطاي جايزه صلح نوبل به يك فعال ايراني 

ي عليه ديكتاتوري زن ستيز و قرون وسطايي حاآم بر ايران مقدمه اقدامهاي موثر بين الملل, حقوق زنان
مبين وضعيت وخامت بار نقض , اختصاص يافتن جايزه صلح نوبل به موضوع زنان و آودآان ايراني. باشد

از همين رو زمان آن فرا رسيده . وحشيانه و سيستماتيك حقوق زنان و آودآان در ميهن اسير ماست
 در اجالس جاري خود رژيم آخوندي را بخاطر جنايات ضد بشريش است آه مجمع عمومي ملل متحد

 اتحاديه اروپا نيز اينست آه بدور از هرگونه   انتظار مردم و مقاومت ايران از .قاطعانه محكوم نمايد
پيشقدم چنين محكوميتي شده و روابط تجاري و ديپلماتيك خود با , مالحظه سياسي و تجاري

  .ه بهبود حقوق بشر و حقوق زنان نمايندآخوندهاي تهران را مشروط ب
آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت همچنين ضمن تبريك به خانم شيرين عبادي و آرزوي موفقيت 
براي ايشان در راستاي مبارزه با رژيم زن ستيز آخوندي از ايشان ميخواهد با توجه به برخورداري از 

با دفاع ,  دستگيري و اذيت و آزار از سوي آخوندهابدون هيچگونه بيمي از, حمايت گسترده بين المللي
به مسئوليت سنگيني آه دريافت , همه جانبه از حقوق زنان و اتخاذ مواضع قاطع عليه رژيم آخوندي

طبيعي است آه ايشان در راستاي قيام به اين وظيفه . قيام نمايد, جايزه صلح متوجه ايشان آرده است
.  و حاآميت مردمي را با خود خواهد داشت مت آنان براي دمكراسيحمايت مردم ايران و مقاو, ميهني

اين آميسيون موارد زيرين را جزو حداقلهايي ميداند آه عموم مردم ايران انتظار دارند خانم عبادي آنها 
  :قاطعانه پيگيري نمايد

ار و دسته اش بويژه زنان اعدام شده آه خاتمي و د, 1367پرونده قتل عام زندانيان سياسي در سال  -1
بطور مشخص تعداد و نام و . با تمام قوا سعي در الپوشاني آن دارند, آه خود از مجريان آن بوده اند

مشخصات قتل عام شدگان و نحوه به شهادت رساندن و محل دفن آنان چيزي است آه عموم مردم 
رويكرد با قتل عام سال . رندسال است در انتظار آن بسر مي ب15ايران و بويژه صدها هزار خانواده داغدار 

شاخص وفاداري و پاي بندي به , آه با هر معياري يكي از فجيع ترين جنايات بشريت معاصر است67
  .پرنسيپهاي حقوق بشر در جهان امروز است

 .به چالش طلبيدن اعدام زنان آه رژيم سفاك آخوندي با قساوت هر چه بيشتر به آن ادامه ميدهد -2
خانم افسانه نوروزي به جرم دفاع از خود در مقابل سر پاسداري آه قصد تجاوز به او را ابرام حكم اعدام 

توسط ديوان عالي رژيم آه از باالترين آخوندهاي حكومتي تشكيل شده است يك نمونه از , داشته است
  .اين شقاوت بي حد و حصر است

ه زندانيان محكوم به اعدام و انتشار اسامي و مشخصات و شرايط بازداشت زندانيان سياسي بويژ -3
  .دانشجويان زن زنداني آه در جريان اعتراضات ماههاي اخير دستگير شده اند

به چالش طلبيدن محروميتهاي رسمي و قانوني زنان از حق رياست جمهوري و قضاوت و رهبري در  -4
  مراجع بين المللي

ار و قطع دست و پا و از حدقه در محكوم آردن صريح مجازاتهاي ضد انساني مانند قصاص و سنگس -5
  .آوردن چشم و تالش براي الغا اين مجازاتها بويژه در مورد زنان

  .حضانت, طالق, شهادت, تصريح بر حقوق برابر زن و مرد در زمينه هاي مختلف از جمله ارث -6
من نفي متض, به چالش طلبيدن قوانين مدني و جزايي ظالمانه و قرون وسطايي آه تحت نام اسالم -7

حق , قوانيني از قبيل محروم بودن از حق مسافرت.  است2هويت زن ايراني و نتزل او به شهروند درجه 
  . ماه به عنوان حداقل سن ازدواج براي دختران9سال و 8تعيين , حق طالق, انتخاب آزادانه همسر

زنان . بين الملليافشا و محكوم آردن اصالحات پوشالي و مانورهاي فريبكارانه خاتمي در سطح  -8
 سال اخير بخوبي در يافته اند خاتمي در زن ستيزي و نقض حقوق بشر دست آمي از 6ايراني آه در 

  .اين حداقل انتظاري است آه از خانم عبادي دارند, ديگر باندهاي اين رژيم ندارد
زنان بدون افشا و ارجاع جنايات رژيم آخوندي به مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق  -9

  . هيچگونه مالحظه اي
.......  

سال تجربه رياست جمهوري خاتمي به خوبي اثبات آرده است آه سرآوب و زن ستيزي در تار و پود 6
نظام آخوندي تنيده شده است و به رسميت شناختن حقوق اوليه زنان به مثابه فروپاشيدن اين نظام 

رتايد جنسي به شهروند درجه دو تبديل آرده و نه تنها از قرون وسطايي خواهد بود آه زن ايراني را با آپا
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را » خونبهايش«بلكه حتي , حق گزينش آزاد پوشش و همسر و طالق و تحصيل و سفر محروم نموده
لذا مبارزه براي دمكراسي و حاآميت مردمي و مبارزه براي احقاق . هم نصف مرد مشخص آرده است

بدون نفي تماميت نظام آخوندي هيچ چشم .  سكه استحقوق زنان در ميهن اسير ما دو روي يك
اندازي براي احقاق حقوق زنان وجود ندارد و هر گونه تالش راديكال و همه جانبه براي احقاق حقوق 

  .زنان يك گام جدي در راستاي نفي حاآميت ماليان خواهد بود
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اولويت انعقاد قراردادهاي نفتي با آشورهاي حامي عراق است  : فت عراقوزير ن
  2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29سه شنبه 

اولويت انعقاد قراردادهاي نفتي با آشورهاي ثابت آه : وزير نفت عراق اعالم آرد, ابراهيم بحرالعلوم 
  .بيشترين آمك را به ملت عراق اعطاء آرده باشند

سياست جديد وزارت , بحرالعلوم , به نقل از سايت خبري الجزيره , ايلنا,ري آار ايران به گزارش خبرگزا
  .نفت عراق را مبتني بر همكاري باتمام دولتهاي جهان معرفي آرد

حمله بر تاسيسات نفت عراق بر ميزان صادرات اين آشور تاثير خواهد گذاشت ؛ اما ما از : وي تاآيد آرد
  .هيم شداهداف مورد نظر دور نخوا

برانعقاد قرارداد با آشورهاي برزيل ،آانادا ، چين، سنگاپور، هند ، هلند، انگليس، آمريكا و , بحرالعلوم 
قراردادهاي فوق نهايت آار نبوده ؛ اما آغاز تالش براي بازگرداندن سالمت به : اسپانيا اشاره آرد و افزود

 پايان پيام. جامعه عراق است
  

   در رسانه هاي جمعياقايران و عراوضاع تحليل 
  

   مهر29: روزنامه های تهران
   2003 اآتبر 21  –1382 مهر 29 سه شنبه -بي بي سي 

روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود، سفر سه وزيرخارجه اروپائی را به تهران 
  .انعکاس داده و به گمانه زنی درباره نتايج آن پرداخته اند

 از ظهر سه شنبه با ايران آن را استثنائی خوانده به نوشته روزنامه اعتمادديداری که روزنامه 
گفتگوهای وزيران بريتانيا، فرانسه و آلمان ادامه می يابد و نشان دهنده نگرانی های عميق اروپائيان از 

  .برنامه های هسته ای ايران است
اده و از قول وزيرخارجه فرانسه  از ديدار صبح سه شنبه وزيران اروپائی به محمد خاتمی خبر دشرق

  . نوشته به نظر مي رسد اآنون مقامات ايران برای جلب اعتماد جامعه جهانی آماده اند
 روزنامه صبح در صدر اخبار خود از زبان رييس جمهور نوشته پيشنهاد اروپا برای جمهوری اسالمی

 به مخالفت با قبول  اسالمیجمهوریسرمقاله روزنامه . توقف غنی سازی اورانيوم را نمی پذيريم
توافق با آژانس بين المللی انرژی اتمی اختصاص دارد و در آن با انتقاد از انعکاس خبر موافقت ايران با 
امضای پروتکل الحاقی در روزنامه های اصالح طلب آمده است که که دل سپردن به وعده های رييس 

  .آژانس در بهترين حالت ساده لوحی است
 آيا می توان پذيرفتن اين اطمينان دادن ها را از جانب افرادی که جمهوری اسالمیمقاله به نوشته سر

در اين کشور زندگی می کنند و اطالعات مختصری از عملکرد غربی ها بويژه آمريکايی ها دارند، عاقالنه 
خه تصميم و خردمندانه دانست آيا می توان به چنين افراد ساده لوحی اعتماد کرد و از آن ها در چر

  سازی های مهم و سرنوشت ساز برای کشور استفاده کرد؟
 نوشته تاخير وزيرخارجه بريتانيا در اعالم سفرش به تهران نه شرقرضا اسدى در تحليلی در روزنامه 

تنها بر بی رغبتی و کم کاری لندن برای تنش زدايی از مناسبات دو کشور صحه می گذارد، بلکه گمان 
به رهبری پاريس و برلين با بهانه جويان لندن و واشنگتن را در مورد » اروپای پير«اضع وجود اختالف در مو

  .برخورد احتمالی با جمهوری اسالمی را انکارناپذير می کند
 همزمان با سفر وزيران اروپائی به تهران گفتگوهای مقامات ايرانی با نمايندگان شرقبه نوشته روزنامه 

  .می پايان گرفته استآژانس بين المللی انرژی ات
 از زبان نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی از اين که مذاکرات زير نظر شورای عالی انتخاب

امنيت ملی ادامه می يابد ابراز خوش حالی کرده و گفته وجود دکتر روحانی و اختيارات ويژه او در تسريع 
  .روند کارها کارساز بوده است

 با تاکيد بر اين که گفتگو ها بر اساس راهنمائی های دبير شورای انتخاببه نوشته علی اکبر صالحی 
عالی امنيت ملی پيش می رفت گفته است اگر همين روالی که در هفته گذشته پيش گرفته شد 

  .ادامه يابد اين مساله سرانجام خوبی خواهد داشت
اری مجلس در قانون گذاری خدشه  از قول علی مزروعی نماينده مجلس نوشته حق انحصآفتاب يزد

  .دار شده و در بعضی از موارد مجلس کنار گذاشته می شود
اين نماينده اصالح طلب همراه ديگر اصالح طلبان عضو کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس 
 معتقد بودند که بايد تصميم گيری درباره امضای پروتکل و آينده فعاليت های هسته ای کشور به مجلس
  .سپرده شود که مطابق قانون اساسی تنها مرجعی است که فراردادهای خارجی را بايد تصويب کند
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 در مقاله ای از اين که خبر سفر وزيران خارجه سه کشور اروپائی به تهران، توسط مقامات آفتاب يزد
بر منتشر شود ايرانی پنهان نگاه داشته شد و سخنگوی وزارت خارجه هم اعالم کرد که قرار نبود اين خ

به اين نتيجه رسيده که مقامات ايرانی اگر فکر می کنند که آمريکائی ها خبر مذاکرات ژنو را هم پنهان 
  .نگاه می دارند در اشتباه هستند

 با اشاره به اخباری که از مذاکرات پنهانی ايران و آمريکا درز کرده است نوشته شايد آفتاب يزدسردبير 
ه فراموش می شود که در کشورهای غربی مردم حق خود را در آگاهی از خطا ناشی از آن باشد ک

  .مسائل سياسی به دست آورده اند و کسی نمی تواند اين حق را از آن ها بگيرد
 مذاکرات ژنو و خبر مربوط به سفر وزيران خارجه اروپائی بايد به مقامات  آفتاب يزدبه نوشته سردبير

ی که يک طرف خبر کشورهای ديگر هستند به آسانی نمی توان آن را ايرانی آموخته باشد که در موارد
  .مخفی نگاه داشت

خبر يک روزنامه عربی در مورد مخالفت رييس جمهور آمريکا با تشکيل يک دولت تبعيدی برای حکومت 
  .ايران در روزنامه های سه شنبه تهران انعکاس وسيعی دارد

اران را رد کرد از وجود اختالف در داخل دولت واشنگتن بر  که با تيتر بوش طرح نومحافظه کآفتاب يزد
سر نحوه روبرو شدن با ايران خبر داده و از زبان وزيرخارجه آمريکا نوشته مذاکرات پنهانی با مقامات 

  .ايرانی بعد از توافق ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی از سرگرفته خواهد شد
ندانيان سياسی در برابر دفتر سازمان ملل پس از يک هفته با پيام  خبر داده که تحصن خانواده زشرق

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل به پايان رسيد در حالی که عده ای ديگر از خانواده های زندانيان 
  .سياسی و عقيدتی اعالم کرده بودند که به خانواده عباس عبدی می پيوندند

انواده های زندانيان نوشته بود پيام حق طلبی شما به گوش شيرين عبادی در پيام خود خطاب به خ
لطفا به تحصن خود خاتمه دهيد تا سريعا اقدامات شايسته نسبت به . مسئولين رسيده است

  .درخواست های بحق شما به عمل آيد و زندانيان بتوانند در ايام ماه رمضان در ميان شما باشند
  . نوشته هيچ خطری کشور را تهديد نمی کند از زبان محمد خاتمی رييس جمهورانتخاب

 در ستون اخبار ويژه خود خبر داده که هشت نظامی آمريکايی مجهز به سالح جمهوری اسالمی
سبک جنگی با دو دستگاه خودرو جيپ روز دوشنبه در بازارچه مرزی شهر سقز مشاهده شدند که پس 

  .از چند ساعت نقشه برداری از منطقه آنجا را ترک کردند
 نوشته قبال نيروهای آمريکائی با حضور در منطقه مرزی سقز ضمن گفتگو جمهوری اسالمیروزنامه 

  .با مسئوالن بازارچه اعالم کرده بودند قصد داير کردن پايگاه مرزی در اين منطقه را دارند
ير بازارچه مرزی سقز از جمله بيست بازارجه مرزی است که در شرق و غرب کشور در مناطق مرزی دا

شده و مديريت آن به عهده نمايندگانی از ايران و کشورهای همسايه است و ساکنان مناطق مرزی از 
  .آن طريق به دادوستد کاال با يکديکر می پردازد

 در مقاله ای با اشاره به انتخابات مجلس که در اسفند ماه برگزار می شود خطاب به محافظه ياس نو
  . در صد مردم تا ابد در حال انفعال بمانند٨۵که کاران نوشته تضمينی وجود ندارد 

 با پانزده در صدی که محافظه کاران در اختيار دارند در جائی می ياس نوبه نوشته مصطفی تاج زاده در 
توان حکومت کرد که مطمئن باشيم بقيه مردم نسبت به حکومت و اقليت حاکم سکوت تائيد آميز 

  .بود آرای خود را از جائی مثال در خارج از کشور تامين کنندداشته باشند يا آن پانزده در صد کم
معاون سابق وزارت کشور با اشاره به اين که محافظه کاران از حکومت حسنی مبارک در مصر الگو 

گرفته اند نوشته محافظه کارانی که چنين نظراتی را عنوان می کنند در مقابل مطالبات مردم ايستاده 
ان محروم مانده اند وگرنه مصر قرار بود از جمهوری اسالمی الگو بگيرد نه ما از اند و از حمايت شهروند

  .مصر
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 22  –1382 مهر 30 چهار شنبه - روزنامه اعتماد -خسرو معتضد

  يك.  بود  و آارنشناس دان آارن القلب  و قسي  جاهل  مردم  مشت  يك  در دست  امور امنيتي  اداره در عراق
   آه  دانستم  مي بودند و از روز اول(   و مينياتوريست  نقاش محمود ارژنگي)  من  مراقب  بود آه  تمام سال

   نشان  نحوي  به  من  را نيز به  خودشان  آنها اسلحه  اغلب  هستند چون  من  دنبال  سايه  مثل ماموريني
   من  مامور بازجويي  آه  امنيت آردند، مثال افسر سازمان  مي  قدرت ر احساس آا  اين دادند و با انجام مي

   شبيه  را آه  آوچكي  ضبط  دستگاه  گاهي  بازجويي  بكشد در ضمن  من  رخ  را به  قدرتش  اينكه بود براي
  ها آه انهخ  در قهوه  معيني  اشخاص  صحبت آرد و به  مي  و روشن  برداشته  ميزش  بود از روي ساعت
داد يا   مي  ادامه  من  بازجويي  به  آرده  روشن داد و بعد سيگاري  مي  بود گوش  شده  ضبط  مامورين توسط

  فرماييد مراقبين  مي  اجازه  قربان گفت  و مي  افسر شده  وارد اتاق داري  بعد درجه  به  صبح9  در ساعت
 دهد تا   انجام  اگر بخواهد آاري  سفارتخانه  آه ر صورتي خود د  بروند سر پست ها را بفرستيم سفارتخانه
 شود   مي  اداره  مملكت  اين  نحوي  چه  چطور و به  آه  آردم  مي  تعجب  من يافت  مي  خاتمه  صبح9  ساعت

 و   افسران واال اين.   آنهاست  دست  امور به  اداره  آه  در آار است  مخفي هاي  دست  بود آه معلوم. 
     امور مملكت  اداره  قادر به انضباط  و بي فرهنگ  بي رمندانآا
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   قصر النهايه  زندان  او را به  اول  از آسي  يا اخذ اعتراف يي  قضيه  آشف  بدتر براي از همه. نيستند
   آه آيند وجود داشت  مي  باال و پايين  بطور اتوماتيك  آه  بزرگي هاي  بادبزن  زندان فرستادند در اين مي

 او را در   آابل  آلفت هاي آشيدند و چهار مامور با سيم  و باال مي ها بسته  بادبزن  اين  را به  بيچاره زنداني
دادند و   مي  ادامه  آارشان  به  تمام  هفته  آند و يك  اعتراف زدند آه  مي  بادبزن هاي  پره  خوردن  چرخ حال

 بسا  فرستادند و چه  مي  مربوطه  اداره  به  آامل  بازجويي ي و برا  آرده  مختصري بعد از او بازجويي
 وجود ندارد   فاميل  اسم  در عراق چون. اند  آرده  توقيف  غلط  به  اسمي  اصال آنها را با تشابه  آه اشخاصي
خواهند دستگير آنند   را مي  پسر حسين زنند و اگر حسن  صدا مي  خود و پدرشان  را با اسم اشخاص

 مورد نظر پيدا   اگر شخص  ماه  آنها بعد از يك  همه  و شكنجه  پسر حسين  نفر حسن50   از توقيفبعد
  .آردند  مي  نفر ديگر را توقيف50شد   باز پيدا نمي آردند و اگر چنانچه  را آزاد مي شد، بقيه مي
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