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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
  سازمان بين المللي انرژي اتمي و  رژيم ايران

  
  حكام در جلسه امروز امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران را تصويب آرد    شوراي
  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه 

حكام در جلسه امروز خود، امضاي پروتكل   شوراي: م آردالمللي انرژي اتمي اعال  سخنگوي آژانس بين
  .الحاقي از سوي ايران را تصويب آرده است

اعضاي شورا امروز با : با اعالم اين مطلب افزود" مليسا فلمينگ"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 
لحاقي، به بازرسان تأييد نامه درخواستي ايران براي امضاي پيوستن به آشورهاي تحت نظارت پروتكل ا

طور دقيق و بر اساس مصوبات و معاهدات   اي ايران به  آزانس اجازه دادند تا از تمامي تأسيسات هسته
  پايان پيام. عمل آورند  المللي بازرسي به  بين

  
  اي ايران به هفته آينده موآول شد    گيري درباره پرونده هسته  تصميم
  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه 

دليل اختالف آمريكا با آشورهاي اروپايي بر سر   به: المللي انرژي اتمي اعالم آرد  مديرآل آژانس بين
  .  گيري در اين خصوص به هفته آينده موآول شد  اي ايران در شوراي حكام تصميم  موضوع پرونده هسته

: وگو با خبرنگاران گفت  در گفتالمللي انرژي اتمي   مديرآل آژانس بين" محمد البرادعي"به گزارش ايلنا، 
  .آنم مسائل به خوبي در حال پيشرفت است اما نياز به زمان بيشتري دارد  فكر مي

  .تواند قطعنامه را تا هفته آينده، آماده آند  شوراي حكام نمي: به گزارش خبرگزاري رويتر از وين وي افزود
 35 تهيه قطعنامه انجام شده است اما هاي بسيار مهمي در زمينه  پيشرفت: البرادعي اظهار داشت

  .اند آه براي اصالح آن احتياج به زمان بيشتري دارند  آشور عضو شوراي حكام تصريح آرده
اي درباره ايران تا هفته آينده در شوراي حكام   اند آه هيچ قطعنامه  طور ابالغ آرده  به من اين: وي افزود

  .ارائه نخواهد شد
انگليس و آلمان در مورد چگونگي برخورد با ايران با يكديگر اختالف   ,فرانسه , ايي آمريكا و سه آشور اروپ

 پايان پيام. دارند
 
  

  گفتگو بر سر برنامه هسته ای ايران ادامه دارد
  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه  -بي بي سي 

 که بر اساس آن می آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد يک پروتکل ديگر را تصويب کرده است
  . تواند از تاسيسات هسته ای ايران بازرسی های دقيق تر و بدون اعالم قبلی به عمل آورد

  . اکنون ايران بايد اين سند را امضا کند
اما محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است بازرسان آژانس در حال حاضر هم 

پروتکل دسترسی به آنها را امکانپذير می کند، دسترسی دارند و اين به اماکن و اطالعاتی که اين 
  . پروتکل از قبل عملی شده است

آمريکا و کشورهای اروپايی عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه، بيست و يکم نوامبر نيز به 
ر زمينه اعالم تالش برای دستيابی به توافقی برای چگونگی واکنش به کوتاهی های گذشته ايران د

  . فعاليت های هسته ای اين کشور ادامه دادند
در دومين روز از گفتگوهای وين، محمد البرادعی گفت پيشرفت هايی در اين مذاکرات حاصل شده 

  . است
  . وی اظهار اميدواری کرد اعضای شورای حکام آژانس هفته آينده در اين مورد به توافق برسند

در وين، آمريکا می خواهد که موضوع برنامه هسته ای ايران به شورای به گفته خبرنگار بی بی سی 
  . امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود اما فرانسه، بريتانيا و آلمان موضع نرم تری در اين مورد دارند

در همين حال کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران گفته است جمهوری اسالمی پروتکل الحاقی به 
ع گسترش سالح های هسته ای را پذيرفته اما اگر کشورهای اروپايی نسبت به تعهدات خود پيمان من

در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی پايبند نباشند، طبعا ايران نيز به تعهدات خود پايبند نخواهد 
  . ماند

 نيت خود و ايران برای نشان دادن حسن:"طبق گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، آقای خرازی گفت
اينکه مسائل در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی حل شود، گزارشی از فعاليت های دو دهه 

خود در خصوص انرژی هسته ای را ارائه کرده و محتوای اين گزارش بيش از انتظار اين آژانس بوده 
  ."است
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ش نويسی در اختيار بقيه اعضا خبرنگار بی بی سی در وين می گويد فرانسه، بريتانيا و آلمان ابتدا پي
  . قرار داده بودند که از نظر آمريکايی ها، در انتقاد از ايران بسيار ماليم بود

به نقل از ديپلمات ها گفته شده است آمريکا کشورهای اروپايی را تحت فشار گذاشته است تا 
مان و فرانسه، لحن قطعنامه ای که قرار است صادر شود نسبت به قطعنامه پيشنهادی بريتانيا، آل

  . شديدتری داشته باشد
منابع ديپلماتيک همچنين می گويند مذاکره کنندگان آمريکايی اکنون ممکن است مايل باشند که در 

ازای يک قطعنامه شديد اللحن در محکوميت ايران، از تقاضای خود در اين باره که موضوع برنامه هسته 
  .حد ارجاع شود، چشم پوشی کنندای ايران به شورای امنيت سازمان ملل مت

اما در واشنگتن، آدام ارلی، از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريکا بار ديگر تقاضای آمريکا را برای ارجاع 
  . موضوع به شورای امنيت تکرار کرد

ما انتظار داريم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به تعهدات خود در چارچوب اين :" وی گفت
انس عمل کند و متوجه شود که ايران تعهداتش را در زمينه منع گسترش سالح های هسته ای را زير آژ

  ."پا گذاشته و به اين ترتيب موضوع به شورای امنيت ارجاع داده شود
  . در صورت ارجاع موضوع به شورای امنيت، ممکن است تحريم هايی عليه ايران اعمال شود

م اطمينان پيدا کنيم که شورای حکام در واکنش به گزارش تاريخ دهم ما می خواهي:" آقای ارلی گفت
  ."نوامبر محمد البرادعی، رييس آژانس، در مورد موارد نقض تعهدات ايران موضعی قاطع اتخاذ خواهد کرد
در گزارشی که اخيرا از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی تهيه شد، آمده است ايران سال ها در 

طالعات مربوط به تمامی فعاليت های هسته ای خود به اين آژانس، کوتاهی کرده است زمينه دادن ا
  .اما اکنون با آژانس همکاری می کند

محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در آغاز نشست شورای حکام 
 ای را زير پا می گذاشته آژانس گفت ايران تعهدات خود در موافقت نامه جهانی ضد تسليحات هسته

است اما اکنون بازرسان سازمان ملل متحد سرگرم انجام بازرسی های دقيق از تاسيسات هسته ای 
  . ايران هستند

آقای البرادعی گفت در اين مورد، خبر بد آن است که مواردی از کوتاهی و نقض تعهدات از سوی ايران 
  .  همکاری آژانس با ايران گشوده شده استبه چشم می خورد و خبر خوب آنکه فصل جديدی از

  . اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی تا ديروقت پنجشنبه در وين مشغول مذاکره بودند
  . اين گفتگوها امروز، جمعه، بيست و يکم نوامبر، ادامه خواهد يافت

  
  تضمين تازه ايران

  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30  جمعه - بي بي سي -مرتضی رئيسی در وين
ايران می گويد اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی موضع سختی در قبالش اتخاذ کند پروتکل الحاقی را 

  امضا نخواهد کرد 
بدنبال اختالف نظر پيدا شده بين اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای بر سر 

 عضو شورای حکام از ايران 35)  نوامبر21(ظهر روز جمعه فعاليتهای هسته ای ايران، در ساعات بعد از 
  .خواستند که اين کشور پروتکل الحاقی را هرچه زودتر امضا کند

بدنبال اين درخواست مقامات ايرانی شرکت کننده در جلسه آژانس پس از چند ساعت توقف و تماس با 
ه بر اساس آن تضمين داده شده است مقامات تهران نامه تازه ای را به مقامات آژانس تسليم کردند ک

  .که ايران سند الحاقی را حتما امضاء خواهد کرد
همزمان با آن شورای حکام به آقای محمد برادعی، رئِيس اين آژانس، ماموريت داد که شخصا تشريفات 

  .امضای پروتکل الحاقی را با يران به پايان برساند
   غنی سازی اورانيوم را توليد بمب اتمی می داند دولت آمريکا هدف ايران از توليد پلوتونيم و

اين در حالی است که آقای برادعی تاييد کرده است که بازرسان آژانس در حال حاضر هم به اماکن و 
اطالعاتی که اين پروتکل دسترسی به آنها را امکانپذير می کند، دسترسی دارند و اين پروتکل از قبل 

  .عملی شده است
ان ضمن اعالم قطعی بودن امضای پروتکل، از مقامات شورای حکام آژانس خواست که در همين حال اير

پيش از آن و يا حداقل همزمان با آن، مفاد قطعنامه پايانی جلسه حکام را اعالم کند تا ايران اين آگاهی 
  .را پيدا کند که موضع شورا در قبال ايران بطو رسمی چيست

 26( ف برنامه و انتظار تصميم نهايی خود را به روز چهارشنبه به همين علت شورا تصميم گرفت برخال
  .موکول کند) نوامبر

به بررسی و تعيين مواد قطعنامه پايانی کار شورا )  نوامبر24(بر اين اساس شورای حکام از روز دوشنبه 
  .خواهد پرداخت

ليل است که نمايندگان در همين رابطه آقای برادعی گفت که تاخير در انتشار بيانيه پايانی بدان د
کشورها در آژانس از فرصت کافی برای مذاکره با دولتهای خود و رسيدن به يک تصميم نهايی که منجر 

  .به اعالم يک قطع نامه مشترک باشد، برسند
  اختالف نظر

آمريکا خواهان محکوم کردن شديد ايران و ارجاع موضوع به شورای امنيت سازمان ملل متحد است اما 
  .ه، آلمان و بريتانيا خواهان موضع ماليمتری اندفرانس
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اگرچه منابع ديپلماتيک می گويند مذاکره کنندگان آمريکايی ممکن است مايل باشند در ازای قطعنامه 
شديد اللحن در محکوميت ايران، از تقاضای خود مبنی بر ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت 

  .چشم پوشی کنند
  . اع موضوع به شورای امنيت، ممکن است تحريمهايی عليه ايران اعمال شوددر صورت ارج

  .دولت آمريکا هدف ايران از توليد پلوتونيم و غنی سازی اورانيوم را توليد بمب اتمی می داند
اين درحالی است که رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام گفته که 

  .اليت اتمی خود، از جمله توليد پلوتونيم و غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده استايران بخشی از فع
الزم به ذکر است که دولت ايران اعالم کرده است که با پذيرش پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی 

منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای امکان بازرسی سختگيرانه تر و گسترده تر از تأسيسات هسته 
خود را فراهم می آورد، اما در عين حال اشاره کرده است که اگر شورای حکام قطعنامه ای تصويب ای 

کند که حاکی از عدم پايبندی ايران به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای باشد 
  .آن پروتکل را امضا نخواهد کرد

  
 يك سايت انحرافي فريفته استتبعيديان مي گويند ايران بازرسان سازمان ملل را با 

   2003نوامبر 19  چهارشنبه- خبرگزاري رويتر
آژانس اتمي ملل متحد ادامه مي دهد و  يك گروه اپوزيسيون ايراني در تبعيد گفت ايران به فريب دادن

آارگاه اعالم نشده هسته يي ، به يك سايت  حتي بازرسان آژانس را براي جلوگيري از آشف يك
اتهام يك روز قبل از جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي  اين. فريفتن آنها برده استانحرافي براي 

سال 18ميشود آه قرار است راجع به گزارش اين آژانس در باره  مطرح (IAEA) انرژي هسته يي
  .يي ايران به بحث بنشيند پنهانكاري در برنامه هسته

هسته يي مي آند ، اتهامي آه تهران آن را شديدًا  حاتآمريكا ايران را متهم به پيشبرد يك برنامه تسلي
 .تكذيب مي آند

آميسيون روابط خارجي شوراي ملي مقاومت ايران، در يك آنفرانس مطبوعاتي  فيروز محوي، عضو
بودند،  براي بازرسي از يك سايت هسته ي به هشتگرد در نزديكي آرج رفته IAEA آارشاناسان گفت

مذهبي ايران نشان  اطالعات از داخل رژيم”: او گفت. مشابه برده شدنداما بجاي آن به يك سايت 
آنها نشان داده نشده  ميدهد آه به يك سايت مشابه سايت مربوطه برده شدند و سايت اصلي به

 .”است اين يك نمونه از تاآتيكهاي فريبنده رژيم مالها. است
غني سازي اورانيوم در  ك آارخانه زيرزميني شوراي ملي مقاومت ايران با افشاي ي2002در ماه اوت  ...

فعلي در باره برنامه هسته يي ايران  نطنز و تأسيسات توليد آب سنگين در اراك، موجب ايجاد بحران
 .اتمي سازمان ملل متحد گزارش شدند هر دو اين سايتها بعدًا توسط تهران به آژانس. شد

 در تبعيد است و خود را بعنوان جايگزين ممكن اپوزيسيون شوراي ملي مقاومت ائتالفي از گروه هاي
 ...ميداند براي حكومت اسالمي ايران

 .آه خاتمه خواهد يافت محوي گفت ايران هنوز به ملل متحد دروغ مي گويد و همكاريش حيله يي است
تا آنجايي ادامه خواهند داد آه به  آنها در صدد خريدن وقت هستند و همكاري خود را”: محوي گفت

بازگشت ناپذير زماني است آه امكان جلوگيري از ساختن  او افزود نقطه. برسند” طه بازگشت ناپذيرنق”
او گفت شوراي ملي مقاومت معتقد است آه اين . نخواهد داشت بمب اتمي توسط ايران ديگر وجود

  .زمان بين چند ماه تا دو سال خواهد بود
  

   عالمت قاطع”در انتظار : ايران
 2003 نوامبر 19 –ي آورير روزنامه اتريش

 تهران برنامه اتمي اش را فقط بطور موقت متوقف آرده است: اپوزيسيون  
, فيروز مهوي. دولت ايران برنامه توليد سالح هاي هسته اي را فقط بطور موقتا متوقف آرده است

مهوي آه . سخنگوي شوراي ملي مقاومت ايران در روز چهارشنبه در وين به اين موضوع متقاعد بود
به محض اينكه بازرسان  ”   ,اظهارات خود را از اطالعات دواير داخلي دريافت آرده است توضيح مي دهد

“ . همكاري با اجتماع بين المللي مي بايست تعيين شود, به پروژه مخفي و وسيع اتمي هدايت شوند
 رابطه با اين برنامه  سال است آه به اجتماع بين المللي اطالعات در12شوراي ملي مقاومت ايران 

  .اتمي مي فرستد
اين رژيم روحاني بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را چندين بار به بيراهه , مهوي تاآيد مي آند

آخرين بار ايران متخصصين آژانس بين المللي انرژي اتمي را همانطور آه گفته بود به . برده اند
د بلكه به ديگر محل هايي آه به آن تاسيسات شباحت تاسيسات هشتگرد در نزديكي آرج نبرده بو

ظروفي آه در آن مواد براي توليد غني سازي اورانيوم در , عالوه بر آن در ماه ماي. برده بود, داشته اند
اين رژيم .  مجموعه صناعي دفاعي شهيد آاظمي مخفي آرده بودند آن نگهداري مي شده است را در
 مهوي به اين خاطر در  . سال آينده سالح هاي اتمي توليد آند2ا در مي خواهد زمان بدست بياورد ت

جلسه روز پنج شنبه در وين از شورا حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته آه برنامه سالح 
 .هاي اتمي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل بحث شود

  
  ي نيت خير دارد  مدير آل آژانس بين المللي انرژي هسته ا: هاشمي رفسنجاني 
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  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه 
هاشمي رفسنجاني در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به نشست جديد شوراي حكام 

  .  ساعات آيند، ساعات آزمايش آشورهاست: آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت
اروپايي ها خوب برخورد آردند و نقطه : د به گزارش خبرگزاري آار ايران ، خطيب جمعه تهران افزو

ضعفي ندارند و مدير آل آژانس بين المللي انرژى اتمي نيز قصد خير دارد اگر چه اآنون روي او 
  . فشارهايي وجود دارد

آمريكا و اسرائيل، فكر جلوگيري از حق ايران را در سر مي پرورانند و : خطيب جمعه تهران تصريح آرد 
  . ديد، زور و تطميع ، نظرات استعمارى خود را بر ديگران تحميل آنندتالش دارند با ته

االن توپ در زمين آنهاست آه بايد تصميم گيرى آنند چرا آه ايران : هاشمي رفسنجاني اظهار داشت 
  . بسيار خوب مساله را اداره آرد

يران را از حق اميدواريم آمريكا بي عقلي نكند و ا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاآيد آرد 
  . خودش دور نكند

اش آه با تبليغات آاذب به تهديدي جدي تبديل   اي  رفتار ايران در مورد فعاليت هاي هسته: وى گفت 
  . شده بود، بسيار عاقالنه و انديشمندانه بود و نشان داد آه ملت ايران واقعا رشيد و بالغ است 

اي برنمي   اطعيت اعالم آرديم دست از فناوري هستهما ضمن آنكه با ق: خطيب جمعه تهران تصريح آرد 
اي است ،   داريم ، توانستيم تبليغات دروغ را آه محور آن اين بود آه ايران به دنبال سالحهاي هسته

  خنثي آنيم 
حتي مسائلي را آه مطرح آردن آنها خيلي الزم نبود، براي خنثي : آيت اهللا هاشمي رفسنجاني گفت 

نيز ) مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي(آاذب مطرح آرديم آه آقاى البرادعي آردن اين تبيلغات 
  . اي نيست اگرچه قصورهايي داشته است   اعالم آرد، ايران به دنبال سالح هسته

بايد از دآتر روحاني آه اين مساله حساس را اداره آرد و وزارت : آيت اهللا هاشمي رفسنجاني گفت 
ي ورزيده آن و آمك هاى دولت آه موجب شد او اين تصميم نظام را اجرا آند، ها  خارجه و ديپلمات

  . قدرداني آرد
اين تصميم نظام بود و دآتر روحاني عهده دار اجراى آن بود و اميدواريم ديگران قدر اين : وى تاآيد آرد 

 .حرآت مدبرانه را بدانند
 

  گزارش اجمالي دو روز نشست شوراي حكام در وين
  2003 نوامبر 21 –1382آبان  30جمعه 

گيري خاص  شويم آه هنوز هيچ گزارشي از تصميم نزديك مي) جمعه(در حالي به ساعات پاياني امروز 
رفت  شوراي حكام در خصوص ايران مخابره نشده است و اين در حالي است آه پيش از اين انتظار مي

شد، حاصل  ها انتظار آن آشيده مييك برونداد خاصي از اين نشست آه ماه) شنبه پنج(روز گذشته 
نگاهي اجمالي به گزارشها و اخباري آه از دو روز نشست شوراي حكام منتشر شده است، . شود

ي خود را بر مباحث اين شورا افكنده بود؛ به  دهد آه موضوع اختالف نظر اروپا و آمريكا سايه نشان مي
اصي در اين خصوص را ناشي از همين اي آه حتي برخي از ديپلماتها عدم تحقق اجماع خ گونه

  .دانند نظر جدي مي اختالف
ترين موضوعات مطرح در اين خصوص  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، از بارزترين و قابل توجه

ي نشست شوراي حكام بود آه در آن حسن روحاني و آالين پاول  برگزاري اجالس بروآسل در آستانه
ور پيدا آردند و در دو جهت آامال متضاد به رايزني با مقامات اروپايي براي تقريبا به صورت همزمان حض

هاي مربوط به اين اجالس  بندي گزارش از جمع. تحت تاثير قرار دادن مواضع آنها در اجالس وين پرداختند
 آه  جا رسد آه ايران با دست پر و برعكس آمريكا با دست خالي بروآسل را ترك آردند، تا آن به نظر مي

آوردهاي تالشهاي اخير خود و همكارانش را به نظاره بنشيند، اما  روحاني به تهران برگشت تا دست
برعكس پاول به سوي لندن رفت تا شايد همراه با بوش بتواند با استفاده از متحد ديرين خودشان يعني 

  . ايجاد آنندانگليس يك گسلي در اتحاد سه آشور اروپايي عليه آمريكا در خصوص موضوع ايران
  
  اولين روز نشست شوراي حكام * 

ها را به  ي شوراي حكام، انتشار دو گزارش بيش از همه چيز توجه نوامبر نيز هنگام آغاز جلسه20در روز 
هاي وين  وگوي البرادعي با خبرنگاران قبل از ورود به جلسه و نيز ادعاي ديپلمات گفت: خود جلب آرد

هاي الزم  ، چين و پاآستان را به عنوان آشورهايي آه برخي از تكنولوژيمبني بر اينكه آژانس، روسيه
اند، معرفي آرده است، آه اين گزارش به رغم  سازي اورانيوم را در اختيار ايران قرار داده براي غني

هاي ديگر قرار گرفت تا آنجا آه از بين اين سه آشور تنها روسيه يا يك  اهميت داشتن، تحت تاثير گزارش
  .ز اختالف اين موضوع را تكذيب آردرو

ايران : ي روز اول گفت البرادعي قبل از ورود به جلسه. اما سخنان البرادعي انعكاس بااليي داشت
  .  نقض آرده، اما در همكاري با ايران فصل جديدي گشوده شده استNPTتعهداتش را نسبت به 

خبر بد اين است آه :  آرد و گفتوي همچنين به وجود دو خبر خوب و بد درخصوص ايران اشاره
هايي از سوي ايران وجود داشته است و خبر خوب اينكه در همكاري با ايران فصل  ها و نقض آوتاهي

  .جديدي گشوده شده است
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هايي جزيي را در خصوص احتمال منفي بودن موضع البرادعي ايجاد آرد، اما  گيري نگراني اين موضع
نراني وي در جلسه و خطاب به شوراي حكام مخابره شد، اين هايي از سخ ساعاتي بعد آه گوشه

هيچ دليلي نداريم آه ثابت آند : وي در اين نشست اظهار داشت. الشعاع قرار داد ها را تحت نگراني
  .يي داشته است ي توليد سالح هسته ي ايران، ارتباطي به برنامه هاي گذشته فعاليت

نظر آمريكا واروپا بود آه در  تدوام و حتي بيشتر شدن اختالفاز عمده مباحث مطرح در اين روز همچنين 
ي  آرد، به عنوان يك نقطه توان به زماني آه پاول بروآسل را به مقصد لندن ترك مي اين خصوص مي

عطف در اختالفات اروپا و آمريكا در دوران پس از جنگ عراق دانست و از يك جهت قابل توجه شايد بتوان 
 حتي بيشتر نيز شده است، چرا آه اين بار انگليس نه در آنار آمريكا بلكه جزو سه گفت آه اين اختالف

اي آه روزنامه  آشور اروپايي بود آه درخصوص موضوع ايران در مقابل آمريكا قرار گرفته بودند به گونه
ن موضع يي ايرا هاي هسته اتحاديه اروپا و آمريكا در خصوص برنامه: تايمز در گزارشي نوشت فايننشيال

  .مخالف يكديگر را دارند
ضمن اينكه نگاهي به سخنان و اظهارنظرهاي مقامات اروپايي از جمله پاتن، استرا، فيشر و سوالنا 

  . مويد اين ادعا است
به . يكي از محورهاي اختالف اروپا و آمريكا درخصوص ايران بحث بر سر چگونگي تنظيم قطعنامه بود

اري نشست شوراي حكام و اجالس بروآسل اين اختالف مكررا مطرح اي آه در طي دو روز برگز گونه
  .گرديد

قطعنامه انگليس، فرانسه و آلمان درباره ايران : ها گزارش داد اي آه رويتر به نقل از ديپلمات به گونه
  .آند و اين قطعنامه واشنگتن را راضي نخواهد آرد هاي آمريكا را برآورده نمي خواسته

ي سه آشور بزرگ اروپايي صحبتي از شوراي امنيت،  ش داد آه در قطعنامهرويتر همچنين گزار
يي به ميان نيامده است، و اين مواردي  ي منع گسترش تسليحات هسته پايبندي و نقض معاهده عدم

هاي آمريكا در اين  توان گفت هيچ يك از خواست است آه دقيقا مورد درخواست آمريكاست و تقريبا مي
  .ده استقطعنامه لحاظ نش

ي آرد آه اين گزارش در عين  در عين حال رويتر پس از شروع نشست شوراي حكام گزارشي را مخابره
توانست يك خبر خوب براي واشنگتن محسوب شود آه به نوعي از افزايش بيشتر شكافش با  اينكه مي

ه باشد و آن اينكه تواند يك بعد مثبتي نيز براي ايران داشت آند، در همين حال مي اروپا جلوگيري مي
آمريكا نهايتا در اثرفشارهايي آه به خاطر تنها ماندنش در شوراي حكام متحمل شد، مجبور شد بپذيرد 

 آشور 25رويتر خبر داد آه . نشيني آند آه از اصرار خود مبني بر ارجاع موضوع به شوراي امنيت عقب
ش اختالف با گروه آمريكا، آانادا، اروپايي عضو شوراي حكام،چهارشنبه شب در اقدامي با هدف آاه

ساعاتي بعد و در گزارشي مجزا همين .ژاپن و استراليا طي نشستي با يكديگر به مذاآره پرداختند
آند، آمريكا از  اش را تندتر مي اروپا قطعنامه: ي اروپا و آمريكا خبر داد و گزارش آرد خبرگزاري از معامله

  . شود خواستش براي ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت منصرف مي
امكان دارد اروپا استفاده از : اين خبرگزاري در تشريح جزييات اين توافق به نقل از يك ديپلمات اعالم آرد

تواند  را آه مي“ محكوميت”ي  اش تغيير دهد و آلمه ي پيشنهادي  را در متن قطعنامه“آوتاهي”ي  آلمه
  .واشنگتن را راضي آند، به آن اضافه نمايد

تري  ي حساس به يك نقطه) امروز(هاي روز اول نشست با موآول شدن موضوع به روز جمعه به هربحث
هاي  اياني روز پنجشنبه تداوم رايزنيهاي پ رسيد آه از نكات قابل توجه گزارش به نظر مي. رسيد

ها در  اي آه گزارش هاي آشورهاي مختلف براي تاثيرگذاري بر مواضع يكديگر بود به گونه ديپلمات
خصوص توافق اروپا و آمريكا براي تاحدودي تندتر آردن متن قطعنامه و در عوض انصراف آمريكا از خواست 

  . ي روز اول مخابره شد از پايان يافت جلسهخود براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت پس 
  
  دومين روز نشست شوراي حكام* 

هاي آمريكا   تالش هاي مربوط به روز دوم نشست شورا مربوط به افزايش ي گزارش شايد بارزترين نكته
ها مطرح شد آه شخص بوش نيز در مذاآرات خود در لندن  بود تا آنجا آه حتي در يك سري از گزارش

خبرگزاري رويتر نيز در اين . آند هايي را مطرح مي  بر موضوع تاثير بگذارد و از آنجا بحثسعي دارد
ي  ي اروپا وارد آرده تا آنها را به انتقال پرونده پاول فشارهاي زيادي به اتحاديه:خصوص اعالم آرد

ل وارد آردن پاول درحا: در همين رابطه يك ديپلمات گفت.يي ايران به شوراي امنيت وادار سازد هسته
  .فشارهاي گسترده به اروپا است

ي اين خبرگزاري با اين حال فرانسه و آلمان اين بار نيز در برابر فشارهاي پاول تسليم نشده  طبق نوشته
  .اند و بارديگر بر تعهدات خود در قبال تهران، تاآيد آرده

هاي اروپايي و آمريكايي  ماتديپل:طور اين خبرگزاري با انتشار گزارشي دراين خصوص اعالم آرد همين
  .امروز را در وين سرگرم جنگ و نزاع با يكديگر بودند

هيچ :ي امروز شوراي حكام ادعا آرد المللي انرژي اتمي نيز در جلسه ي آمريكا در آژانس بين نماينده
جود اش را آشكار آرده است، و يي هاي هسته آه تصور آنيم ايران تمام برنامه مبناي منطقي براي اين

  .ندارد
هاي متعددي در خصوص بروندادهاي احتمالي نشست امروز شوراي  در اين روز نيز در حالي آه گزراش

شد، خبري از سخنان البرادعي پيش از شروع جلسه منتشر شد مبني بر اينكه   مي حكام مخابره
  .ي خود در خصوص ايران را روز دوشنبه صادر خواهد آرد شوراي حكام قطعنامه
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شوراي حكام :گفت توضيح داد همانند روز گذشته قبل از ورود به جلسه با خبرنگاران سخن ميوي آه 
  .يي ايران دوشنبه صادر خواهد آرد ي مربوط به فعاليتهاي هسته آژانس قطعنامه

ي  وي همچنين اظهار داشت آه ايران ترجيح داده است آه پروتكل الحاقي را پس از آنكه قطعنامه
  .شود، امضا آندشوراي حكام صادر 

ي  وگو با ايسنا، درباره المللي انرژي اتمي نيز در گفت از سوي ديگر مارك گوادزآي سخنگوي آژانس بين
ي ايران امروز مشخص نشود و بررسي  ي پرونده اين احتمال وجود دارد آه نتيجه«: جلسه امروز گفت

  ».اين پرونده به دوشنبه موآول شود
 شدند آه تنها با اختالف آمتر از يك ساعت، مليسا فلمينگ تاريخ ديگري ها در حالي منتشر اين گزارش

هاي  ي بررسي برنامه در اين گزارش مليسا فلمينگ گفته بود آه ادامه. ي بحث مطرح آرد را براي ادامه
وگو همچنين تاآيد آرده بود آه  وي در اين گفت. شود  موآول مي يي ايران به روز چهارشنبه هسته

مسوول . اي حكام به يك نقطه مشترك براي تصويب قطعنامه در خصوص ايران نرسيدنداعضاي شور
 ادامه دارد، اما 23جلسه امروز تا ساعت : وگو با خبرنگار ايسنا گفت رساني آژانس نيز در گفت اطالع

 اي در خصوص احتماال صدور قطعنامه:وي ادامه داد. شود ي ايران صادر نمي اي درباره امروز قطعنامه
  .شود يي ايران به روز چهارشنبه موآول مي هاي هسته موضوع برنامه

هاي الزم را از مسكو  ايران اطمينان:آرد العربي خبري را منتشر آرد آه مطرح مي در هيمن حال القدس
  .درخصوص مخالفت با هرگونه اعمال تحريم عليه تهران دريافت آرده است

ر گزارشي از محل اجالس وين اعالم آرد آه بيانيه هيات ي تلويزيوني الجزيره نيز د خبرنگار شبكه
نمايندگي آمريكا در جلسه شورا، آژانس را هم عالوه بر ايران آه متهم به تالش براي توليد سالح 

  .يي ايران آرده است هاي هسته يي شده است، متهم به پنهانكاري درخصوص فعاليت هسته
نماينده ايران بارها با : و آمريكا اشاره آرد و گزارش داداين خبرنگار همچنين به اختالف نظر اروپا 

: در گزارش اين خبرنگار همچنين آمده است. هايي را برگزار آرده است نمايندگان اروپايي نشست
يي ايران پس از ديدار اخير سيلوام شالوم، از وين و  ي هسته مواضع آمريكا و اسراييل نسبت به پرونده

  .ادعي تقويت شده استديدار وي با محمد البر
آخرين خبرها تا زمان ارسال اين گزارش مربوط به تصويب موضوع پيوستن ايران به پروتكل الحاقي از 

اآبر  به گزارش ايسنا طبق اين گزارش علي. سوي شوراي حكام است آه رويتر آنرا مخابره آرده است
اسخ به اين سوال آه آيا شوراي حكام المللي انرژي اتمي در پ ي ايران در آژانس بين صالحي، نماينده

  »بله«: تمايل ايران را به امضاي پروتكل تصويب آرده است، گفت
شورا پروتكل الحاقي : المللي انرژي اتمي نيز در اين خصوص گفت مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين

 نتهاي پياما. ي امضا شدن از سوي ايران است ايران را تصويب آرده و اآنون اين پروتكل آماده
  
  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  جهاني مخالفت آرد    تجارت  بار پيوستن ايران به سازمان  آمريكا براي پانزدهمين
  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه 

  .   آرد مخالفتWTOآمريكا بار ديگر با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني موسوم به 
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، نماينده آمريكا در اين سازمان بار ديگر اعالم 

براي پيوستن ايران به اين , آمريكا تالش آشورهاي در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهاني: آرد
  .سازمان را رد خواهد آرد

آمريكا براي بار پانزدهم در سه سال اخير : ر اين زمينه گفتندبه گزارش پايگاه خبري محيط، منابع آگاه د
در نشست عمومي اعضاي سازمان تجارت جهاني اعالم آرد آه همچنان بر موضع خود در خصوص عدم 

  پايان پيام. اصرار دارد  , پذيرش درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني

  

  اي موثر در آينده عراق  و نيروهدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ديدار پل برمر و مسعود بارزاني  
  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه 

   
  .پب برمر حاآم امريكايي عراق شب پنجشنبه وارد آردستان عراق شد

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، پل برمر فرمانده غير نظاميان به منظور ديدار با مسعود بارزاني رئيس 
  . آيلومتري شمال بغداد شدند350رات آردستان عراق شب پنجشنبه وارد استان اربيل درحزب دموآ

به نوشته روزنامه اماراتي البيان مسعود بازراني عضو شوراي حكومت انتقالي عراق بعد از ديدار با پل 
پايان . د به عراقي ها ابراز خوشحالي آر2005برمر از اعالن برنامه هاي انتقال قدرت در عراق تا سال 

  پيام
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  ها به توافق رسيديم    با ايران براي جلوگيري از نفوذ تروريست: حاآم آمريكايي عراق
  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه 

ها به داخل خاك عراق به توافق   با ايران در مورد حفاظت از مرزها براي جلوگيري از نفوذ تروريست
  .  ايم  رسيده

حاآم آمريكايي عراق از توافق با مقامات ايراني در مورد   "پل برمر"يك ايلنا، به گزارش سرويس ديپلمات
  .مراقبت از مرزهاي ايران و عراق خبر داد

  .ها امضا شده است  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد اين توافقنامه براي ممانعت از نفوذ تروريست
هاي    مراقبت از تروريسم طراحي آرده و برنامههايي براي  نيروهاي ائتالف همچنين برنامه: برمر گفت

  .ديگري نيز براي همكاري با نيروهاي پاسدار مرزي ايران و عراق در دست اجرا دارد
نظر در مورد آن پس از طرح در   اي در مورد امنيت عراق وجود دارد آه بحث و تبادل  توافقنامه: برمر گفت

  .خواهد گرفت انجام 2004شوراي حكومت انتقالي در ژوئن 
آه توسط نيروهاي اشغالگر در بغداد منتشر " الصباح " برمر در بخشي از تصريحات خود آه روزنامه 

ها از آشورهاي همجوار مانند سوريه،   تروريست: گفت  ,شود آن را به چاپ رسانده است  مي
هايي براي تسلط بر   هآيند و به همين دليل نيروهاي ائتالف نقش  سعودي و احيانًا ايران مي  عربستان

  .اند  تروريسم طراحي آرده
همكاري با نيروهاي پاسدار مرزي ايران و نيز تربيت نيروهاي جديد بر اي اجراي اين مسؤوليت : وي افزود

  .هاست  جزيي از همين برنامه
ره آرد و ماه آار خود را آغاز خواهد آرد اشا  برمر به تربيت پليس و ارتش جديد عراق آه ظرف آمتر از يك

  .اين نيروها مسؤوليت پاسداري از مرزهاي عراق با ايران را بر عهده خواهند گرفت: گفت
اآنون در حال :  گفت2004ها تا پيش از ژوئن   برمر در خصوص امنيت عراق و امكان انتقال آن به عراقي

 يعني پس از 2004بحث و تبادل نظر با شوراي انتقالي در اين خصوص هستيم ولي اين امر پس از ژوئن 
  پايان پيام. ها صورت خواهد گرفت  بازگرداندن حاآميت به عراقي

  
  آمريكا را بهبود ببخشم ـ   خواهم روابط ايران  مي: رئيس شوراي حكومتي عراق

  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30جمعه 
  .  اشنگتن را بهبود بخشد و-  رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق بار ديگر اعالم آرد قصد دارد روابط تهران

وگو با روزنامه اماراتي   در گفت" جالل طالباني "  به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا،
هاست آه آنچه براي بهبود روابط ايران و آمريكا در   من مدت: الخليج ضمن اعالم اين مطلب، تصريح آرد

  .آنم  ر يك از طرفين را به طرف مقابل منتقل ميدهم و مسائل مثبت ه  توان دارم انجام مي
دانيد اختالفات   طور آه مي  آفريني خود، آار را پيش ببريم ولي همان  ما اميدواريم آه با نقش: وي افزود

نيست آه آنها را " جالل طالباني"عميقي بين تهران و واشنگتن وجود دارد آه در توان شخصي مانند 
  .حل آند

اساس است؛ مثًال   شود آه بي  اظهارات ضدآمريكايي زيادي مطرح مي: ه تصريح آردطالباني در ادام
ديديد آه ما به همراه بزرگترين هيأت عراقي آه از يك آشور خارجي ديدار آرده است، به ايران آمديم در 

 بر عكس؛ از  واشنگتن آه از وضع آن آگاه هستيم نپذيرفت بلكه ـ   حالي آه اين سفر تأثيري از روابط تهران
مظور تسهيل امور آزاد آنند و   اند به  داشته  شان نگه  هاي  ها خواستيم آه ايرانياني را آه در زندان  آمريكايي

  .اند  آنها نيز به من وعده مثبتي در اين زمينه داده
ها،   مسؤوالن ايراني تا آنون بدون مطالبه هزينه طرح: رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق افزود

  .اند  هاي مشترك متعددي را با مسؤوليت خود براي ملت عراق انجام داده  برنامه
ايم   ترآيه، سوريه و حتي مصر داشته   هايي با ايران،  ما رايزني: وي در مورد تأمين انرژي براي عراق گفت

ضي به اين روند ها هم اعترا  هايي مانند برق و گاز را براي ملت عراق تأمين آنند و آمريكايي  تا انرژي
  .ندارند

طالباني آه اخيرًا براي مذاآرات دوجانبه بين عراق و ايران به همراه هوشيار زيباري وزيرامورخارجه اين 
آشور و هيأت ديپلماتيك و بازرگاني بلندپايه به تهران سفر آرده بود، با يادآوري اينكه ايران نخستين 

ها دوستان   مدت: به رسميت شناخت، اظهار داشتآشوري بود آه شوراي حكومت انتقالي عراق را 
آردند   بردند و با آن مخالفت مي  آمريكايي ما به اهميت مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق پي نمي

ولي ما تالش فراواني آرديم تا آنها را قانع آنيم آه مجلس اعال، يك نيروي قدرتمند،مهم و مؤثر در عراق 
  .شود   منطقه مياست، و باعث بهبود آرامش در

گرفتن رياست شوراي حكومت انتقالي   من در بدو تحويل: وي در مورد دستاورد سفرش به ايران گفت
 پايان پيام. عراق نيز سفري به ايران داشتم و ايران نيز مايل است آه روابط با عراق را بهبود بخشد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
   آرد   عراق  انتقالي  از شوراي  خروج  به اعال تهديد مجلس

  2003 نوامبر 22 –1382 شنبه اول آذر -روزنامه اعتماد  
   االوسط  الشرق  با روزنامه  ويژه يي  امريكا در مصاحبه  جمهوري ، رييس  دبليو بوش جرج:  الملل  بين گروه
 در   آه بوش. آرد ها توصيف و تاخر در برنامه   تقدم  نوعي  خود را در مورد عراق  سياست ، اشتباه  لندن چاپ
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   بايد قانون  بود آه  ما ابتدا بر اين ديدگاه:  آرد ، ابراز عقيده گفت  مي  سخن  امريكا در لندن سفارت
   بايد قدرت  از هر چيزي  قبل  آه ايم  دريافته ، اما اآنون  قدرت  و انتقال  انتخابات  شود و سپس  وضع اساسي
  .  آنيم  اقدام  اساسي  قانون  تدوين  به  و سپس  دهيم الرا انتق
 و   امريكايي  نيروهاي ها و تلفات  خسارت  سبب  را به  تغيير در مواضع  اين ، بوش  االوسط  الشرق  نوشته به

  ر شوراي د  مطلع  از منابع  نقل به»  القبس «  آويتي  روزنامه  حال در اين.، رد آرد المللي  بين يا فشارهاي
   اين  امريكايي  موقت  برمر، حاآم  شورا با پل  اين  اعضاي  ميان  از بروز اختالفات  عراق  انتقالي حكومت

 دانستند   قدرت  انتقال  توافقنامه  اجراي  نحوه  را پيرامون  وجود آمده  به ،اختالفات  منابع اين.آشور خبر داد
  .  رسيد  طالباني رمر و جالل ب  امضاي  به  گذشته  هفته  اوايل آه
 شديد   و با مخالفت  بوده  ياد شده  مفاد توافق  اجرايي هاي  مكانيزم  حول  اختالفات ، اين  القبس  نوشته به

  .  است  روبرو شده  عضو مجلس  شيعه هاي گروه
   تهديد به  در عراق مي اسال  انقالب  اعالي ها مجلس  اختالف  بروز اين  دنبال ، به  است  حاآي  گزارش اين

  . آرد  انتقالي  حكومت  از شوراي خروج
   توافقنامه  اين  منتقدين  از جمله  آه  و احمد چلبي ، محمد بحرالعلوم ، سيدعبدالعزيز حكيم  القبس  گفته به

   به  حاآميت ل انتقا  توافقنامه  به  متعلق  جزييات  را در خصوص  بزرگي  برمر خطاي  باورند آه هستند، بر اين
  .  است  شده  مرتكب عراق
   حكومت  شوراي  شيعي  و ديگر اعضاي  با حكيم  برمر بالفاصله  همراه  نظر، تيم  اختالف  بروز اين در پي
   در خروج  احتمالي  شورا و تصميم  در درون  عميق هاي  را از بروز شكاف  تا آنان  پرداخته  رايزني  به انتقالي
   مجلس  اعضاي  از انتخاب  پس  انتقالي  شوراي ها عموما در مورد سرنوشت مخالفت. اعد سازند متق از آن

 در بغداد بامداد   فلسطين  و هتل  نفت  وزارت  حال در اين.  است  استاني  انتخابات  و نيز آيفيت قانونگذاري
   شدند آه  دو نفر زخمي  حداقل  دو حمله  اين در جريان.  قرار گرفت  موشكي مورد حمله(  جمعه)ديروز 
   خبرنگاران  به  فلسطيني  در هتل  امريكايي  مسوول يك.  است  شده  گزارش ها وخيم  از زخمي  يكي حال
  .  قرار گرفت  گلوله3   حداقل  هدف  هتل ، اين گفت

   و اين  قرار گرفته  مورد حمله  بغداد هم  شرايتون  آردند هتل  اعالم  هم  عراقي  خبري  منابع از سويي
   امريكايي  غيرنظامي حكومت  برمر رييس  پل  حال در اين.  جا گذاشت  را به مجروحاني( و. ام. بي) نيز  حمله
 را   مناسبي هاي  طرح  ائتالف نيروهاي:   گفت  گذشته  پنجشنبه  عراق  با مطبوعات وگويي  در گفت عراق
 در   عراقي  مرزبان  با نيروهاي يي  گسترده  راستا هماهنگي  و در ايناند  ديده  تدارك  مهار تروريسم براي

  . مرزها حكمفرما شود  اين  در طول  تا امنيت  خواهد گرفت  انجام  ايراني  با مرزبانان مرز ايران
  .شوند  مي  وارد عراق  و عربستان  سوريه  مرزهاي ها از طريق اآثر تروريست:  تاآيد آرد وي

   با سوريه  مرز عراق  در طول  جديد امريكايي  هزار نظامي20:  آرد  فاش  لبناني  روزنامه  يك ل حا در اين
  .مستقر شدند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان٣٠: هفته نامه های ايران

  2003 نوامبر 21 –1382 آبان 30  جمعه -بي بي سي 
سی را نخستين گام در راه احترام به حقوق شهروندی دانسته و هفته نامه صدا آزادی زندانيان سيا

  .تأکيد کرده است که اين کار از شکلگيری بحران جديدی در روابط خارجی ايران جلوگيری خواهد کرد
 با اشاره به ديدار آمبئی ليگابو فرستاده ويژه آزادی بيان و عقيده سازمان ملل متحد از ايران نوشته صدا

ی ليگابو در زمينه حقوق بشر در ايران منتشر خواهد کرد، اهميتی کمتر از گزارش گزارشی که آقا
  .برادعی در مورد انرژی اتمی ايران ندارد

گزارش محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ايران براحتی می 
  .اندازدتواند جريان جديدی در سطحی بين المللی عليه ايران به راه 

ا اين سئوال را مطرح کرده است که چرا فعاالن سياسی به اين نتيجه رسيده اند که صدمقاله نويس 
  هيچ کس در داخل به فريادشان پاسخ نخواهد داد و بهتر است به نهادهای بين المللی مراجعه کنند؟

آنکه مجبور شويم تحت به عقيده نويسنده، برای جلوگيری از بحرانی شبيه بحران انرژی اتمی، پيش از 
  .فشار خارجی حقوق شهروندان را به رسميت بشناسيم، بايد خودمان دست به کار شويم

 ارگان جامعه اسالمی مهندسين سخنان محمد رضا باهنر دبيرکل اين تشکل را چاپ جامهفته نامه 
م انرژی کرده و به نقل از وی نوشته است مسئوالن کشور و نمايندگان مجلس عملکرد شورای حکا

اتمی را به دقت زير نظر داشته باشند و اگر احساس کردند اين شور ا با برخوردهای سياسی قصد دارد 
مسئله هسته ای را به عنوان شمشير باالی سر ايران نگه داشته و به عامل فشار برای جمهوری 

مللی منع اسالمی تبديل می کند، سر جای اول خود برگشته و حتی خارج شدن از پيمان بين ال
  .گسترش جنگ افزارهای اتمی را مورد مطالعه قرار داده و به زياده خواهی بيگانگان پاسخ منفی دهند
به گفته آقای باهنر، غربيها فقط دنبال منافع خود هستند و در صحنه سياسی اخالق برای آنها معنی 

  .ندارد و سياستشان بر پايه دروغ و فريبکاری استوار است
چنين گفته، ما هيچ اعتمادی به بيگانگان و حتی کشورهايی که وزيران خارجه آنها به آقای باهنر هم

  .ايران آمدند نداريم
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بعد از ديدار بيست و نهم مهر وزيران کشورهای فرانسه، آلمان و بريتانيا از تهران، ايران اعالم کرد با 
رهای اتمی را امضا خواهد متوقف کردن غنی سازی اورانيوم، پروتکل الحاقی منع گسترش جنگ افزا

  .کرد
 گزارشی از همايش آزادی بيان چاپ کرده است که به مناسبت سالگرد صدور اميد جوانهفته نامه 

  .حکم اعدام هاشم آغاجری در دانشگاه تهران برگزار شد
ما به عنوان نسل انقالب هيچوقت تصور نمی : "محسن آرمين نماينده مجلس در اين همايش گفته

يک استاد دانشگاه به دليل ابراز عقيده محکوم به ارتداد شود و اين حرکت برای جامعه ما کرديم که 
  ".مصيبتبار است

وقتی هيأت حقوق بشری به ايران می آيد آقايان دادستانی : "آقای آرمين با انتقاد از قوه قضائيه گفته
 گوييم پرونده ها مورد تحقيق تهران مقابل آنها دو زانو می نشينند و توضيح می دهند ولی وقتی ما می

  ".قرار بگيرد می گويند قوه قضائيه مستقل است
هر چه قسم ياد کنيد که در کشور ما : "محسن کديور رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نيز گفته

  ".آزادی بيان وجود دارد بزرگترين سند ما زندانی بودن هاشم آغاجری است
 گفته اين حکم ننگين باعث شد جمهوری اسالمی در معرض رجبعلی مزروعی، نماينده مجلس هم

بدترين تبليغات قرار بگيرد، مردم ما چه گناهی کرده اند که بايد هزينه کردار نادرست عده ای را 
  ".بپردازند

 ارگان جمعيت موتلفه اسالمی از شمامحسن يحيوی عضو جامعه اسالمی مهندسين در هفته نامه 
 که به دليل عدم ارائه تعريفی مشخص از اصالحات سبب شده اند طيف اصالح طلبان انتقاد کرده

  .وسيعی با عملکردهای متناقض وارد صحنه شوند
آقای يحيوی گفته شعار مدعيان اصالحات، توسعه سياسی بود در حالی که عملکردها در جهت خفقان 

افراطيون در مجموعه سياسی پيش می رود، اين گروه عدم صداقت خود را نشان دادند و با حاکميت 
  ".تصميم گيريها تا سطح تسليم کشور به بيگانه پيش رفتند و غرور ملی مردم را جريحه دار کردند

آقای يحيوی بخشی از اصالح طلبان را ستون پنجم دشمن خوانده و گفته مدعيان اصالحات باعث تفرقه 
  . ميان ملت و تضعيف وحدت ملی شدند

حافظه کار از مردم خواسته اند در مراسم روز قدس که مصادف با آخرين هفته نامه های هوادار جناح م
  .جمعه ماه رمضان است شرکت کنند

 در عنوان اصلی خود نوشته، شهادت طلبی فلسطينيان ناقوس مرگ اسرائيل را به صدا در يالثارات
  .آورده است

 به نقل از وی نوشته هدف شما نيز با ابو اسامه عبدالمعطی نماينده حماس در تهران گفتگو کرده و
تمام طرحهايی که برای حل معضل فلسطين ارائه شده، از بين بردن آرمان فلسطينان و به زيان آنها 

  . بوده و آنها پا پس نخواهند کشيد
 نيز عنوان اصلی خود را به راهپيمايی روز قدس اختصاص داده و به نقل از ايران جمعه و همشهری

ايران به دليل حمايت از فلسطين به تررويسم متهم می شود و هدف از : "نديک روحانی کويتی نوشته ا
  ".اين اتهامات بازداشتن ايران از پشتيبانی فلسطين است

دست ( که در قم منتشر می شود به فتوای آيت اهللا حسينعلی منتظری درباره مصافحه پرتوهفته نامه 
مصافحه با نامحرم بر خالف مسلمات اسالم ": با زن نامحرم، اعتراض کرده و تيتر زده است) دادن
  ".است

پرتو نظرات چند تن از مراجع را نقل کرده که مصافحه مردان با زنان را جايز ندانسته و برخی نيز آن را 
  .حرام دانسته اند

 الزمه جواز مس و مصافحه با زن نامحرم اين است که نگاه کردن به زن نامحرم و بدون پرتوبه نوشته 
جاز باشد زيرا مس و لمس دارای حرمت شديدتری نسبت به نگاه کردن است و اگر لمس و حجاب، م

  .مس جايز باشد پس بايد نگاه کردن به زن نامحرم نيز جايز باشد
 فتوای آقای منتظری را با تالش اصالح طلبان برای برداشتن حصر از خانه وی مرتبط دانسته و پرتو

 کوشيده اند و احتمال دارد او نيز سعی کرده دوستان خود را از آنها برای نجات وی از حصر: "نوشته
  ".مخمصه افکار عمومی نجات بخشد
عدم مس و عدم نظر به اجنبيه برای حرمت و احترام اوست، اگر او : "در فتوای آقای منتظری آمده است

ود می داند، اين حرمت را برای خويش قائل نيست بلکه عدم نظر و عدم مصافحه را بی احترامی به خ
در اين صورت با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن، مصافحه مانعی ندارد، در مورد مصافحه با زنانی که به 

  ".حجاب معتقد نيستند با عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعی ندارد
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