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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  .د منتشر نش2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه  روز يران نبردبولتن خبري ا
  

  نشست شوراي حكام انرژي اتمي
  

اش را  يي نشست يك هفته) دوشنبه(المللي انرژي اتمي فردا  به گزارش رويتر، شوراي حكام آژانس بين
يي جهاني  يي ايران و ليبي و برخي ديگر از مسايل هسته هاي هسته براي مذاآره در خصوص برنامه

  .غاز خواهد آردýآ
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” ها ديپلمات“ها را  ، اين خبرگزاري به نقل از آساني آه آن)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . آشورهاي عضو آژانس اتمي در حال انجام مذاآرات مهمي در پشت پرده هستند: ناميد، مدعي شد
با وجودي آه : هاي ياد شده آه نامي از آنها نبرد، گزارش آرد ر ادامه به نقل از ديپلماتاين خبرگزاري د

اي آه عدم پايبندي ايران را نسبت به پيمان منع گسترش  آمريكا پذيرفته است براي صدور قطعنامه
ام آند، از حمايت اندآي برخوردار خواهد بود، واشنگتن از شوراي حك يي اعالم مي هاي هسته سالح
  .خواهد با شديدترين عبارات ممكن، تهران را مورد انتقاد قرار دهد مي

ي آينده به آمريكا  المللي انرژي اتمي هفته اين در حالي است آه محمد البرادعي، رييس آژانس بين
  .آند سفر مي
ه اثرات المللي انرژي اتمي به اسالم آباد اعالم آرده است آه اظهارات ايران مبني بر اينك آژانس بين

ي آشف شده در تاسيسات اين آشور مربوط به تجهيزات وارد شده از پاآستان  شده اورانيوم غني
  .است، را مورد بررسي قرار دهد

ي اين گزارش به نقل از محمد البرادعي، رييس آژانس  ، در ادامهANIپايگاه اينترنتي خبرگزاري 
  .با پاآستان در تماس بوده استالمللي انرژي اتمي نوشت آه آژانس در اين خصوص  بين

هايي را در اختيار آژانس قرار دهد تا اين آژانس  به پاآستان گفته شده است آه نمونه: وي گفته بود
  .قادر باشد به بررسي توضيحات تهران بپردازد

ه اين نكت: المللي انرژي اتمي اعالم آرد پايگاه اينترنتي ياد شده هم چنين به نقل از رييس آژانس بين
ترين  هايي را از پاآستان دريافت آنيم، اين نكته واقعا برجسته براي ما بسيار مهم است آه نمونه

شود آه اين اجزاي آلوده به راديواآتيو تنها از طريق  مساله در ايران است آه اين سواالت را موجب مي
  .اند  بوده يي اعالم نشده  قطعات هسته اند و يا اينكه اين واردات، در ايران يافت شده

المللي انرژي اتمي به انتشار اخبار ضد و نقيض  ولت، نشست آتي آژانس بين ي دي چنين به نوشته هم
  .دهد يي ايران پايان مي هاي هسته در خصوص فعاليت

المللي  وگوي آشورهاي عضو آژانس بين ي چاپ آلمان افزود آه محور گفت به گزارش ايسنا، اين روزنامه
يي ايران خواهد  هاي هسته شود، فعاليت شست فردا در وين در مقر آژانس برگزار ميانرژي اتمي در ن

  .بود
: ي ياد شده با اشاره به اينكه البرادعي از همكاري ايران با آژانس اعالم رضايت آرده، ادامه داد روزنامه

يي  هاي هسته مقامات ايراني از فرصتي آه پيش آمده براي رفع ابهامات باقي مانده درخصوص فعاليت
  .آشورشان استفاده خواهند آرد

رود آه اخبار ضد و  المللي انرژي اتمي انتظار مي با توجه به نشست آتي آژانس بين: دي ولت ادامه داد
  .يي ايران به پايان برسد هاي هسته نقيض در خصوص فعاليت

 فرانسه به ايران و ديدار آنها با ي آلماني زبان با اشاره به سفر وزراي خارجه آلمان، انگليس و اين روزنامه
هاي موثري در جهت رفع  ايران گام: حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و تعهد ايران نوشت

شان  ابهام برداشته است، اما مقامات اين آشور نسبت به عدم پايبندي آشورهاي اروپايي به تعهدات
يي ايران از سوي مقامات اروپايي  هاي هسته عاليتآميز بودن ف شكايت دارند و اين در حاليست آه صلح

  .مورد قبول قرار گرفته است
  انتهاي پيام

  
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم آرد آه در نشست شوراي حكام مساله خطر تكثير 

  .يي مورد بحث قرار خواهد گرفت يي و بازار سياه جهاني هسته هاي هسته سالح
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، راديو آمريكا با مخابره اين خبر به نقل از مليسا فلمينگ، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي قابل توجهي با  يي ايران مشابهت برنامه هسته: سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي ادعا آرد

  .برنامه ليبي دارد
ها و قطعات برنامه  رسد طرح اي است آه به نظر مي نهها به گو وي ادعا آرد آه اين مشابهت

  .سانتريفيوژشان را از يك منبع تهيه آرده باشند

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


يي  ي هسته چنين در اين گزارش آمده است آه شوراي حكام قرار است درخصوص شبكه هم
 .يي پاآستان نيز مواردي را مورد بحث قرار دهد عبدالقديرخان، پدر بمب هسته

  
پيمان منع گسترش “ي نشست شوراي حكام گزارشي آوتاه با عنوان   ميامي، در آستانهپايگاه اينترنتي

” يي هاي هسته در خصوص تالشهاي مربوط به جلوگيري از گسترش سالح) NPT(يي  هاي هسته سالح
  .ارايه داد

رفته در جهت ي اقدامات انجام گ ، اين پايگاه اينترنتي درباره)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 5. اند  را امضا آردهNPT آشور پيمان 188در آل : يي نوشت هاي هسته جلوگيري از گسترش سالح

ي اين پيمان  يي شناخته شده؛ يعني آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و انگليس به واسطه آشور هسته
هايي  ه چنين سالحيي در دستيابي ب يي و يا آمك به آشورهاي غير هسته هاي هسته از انتقال سالح

  .چنين تعهد دارند آه در جهت خلع سالح حرآت آنند اين آشورها هم. منع شدند
هايي  بايست از توليد و يا دستيابي به چنين سالح يي مي آشورهاي غير هسته: افزايد اين گزارش مي

ي اتمي، اين انرژي المللي انرژ آميز و تحت نظارت آژانس بين توانند با اهداف صلح خودداري آنند، اما مي
  .را توليد آنند

، هند و )رژيم صهيونيستي(اند و اسراييل   پيوستهNPTي شمالي و ليبي به  آشورهاي ايران، آره
  .آنند هايي را آزمايش مي اند و هند و پاآستان چنين سالح پاآستان به اين پيمان نپيوسته

  انتهاي پيام
  

  روز تصميم گيري براي ايران
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 نفره شوراي حكام است تا چهارمين اجالس جمعي ٣۵وين، پايتخت اتريش پذيراي اعضاي : آامبيز توانا
آژانس انرژي بين المللي اتمي سازمان ملل . در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران را برگزار آنند

 اي صلح آميز وظيفه دارد تا به دنيا اعالم متحد به عنوان مرجع به رسميت شناختن فعاليت هاي هسته
اين گره اساسي ديپلماسي ايران از چند جهت . آند آه فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است

نخستين گره آه ايران به شدت به دنبال باز آردن آن است، اعالم صلح آميز بودن . جنبه حياتي دارد
اين درحالي . قراري رابطه اقتصادي با اتحاديه اروپا استفعاليت هاي هسته اي ايران و متعاقب آن بر

است آه اتحاديه اروپا چند پيش شرط براي گسترش رابطه تجاري و اقتصادي با ايران مطرح آرده ولي 
  .در حال حاضر، روشن شدن قضيه فعاليت هاي هسته اي در اولويت اين شروط جاي گرفته است

  
نوان منتقد جدي فعاليت هاي هسته اي ايران سعي داشت هرچند در اجالس پيشين، آمريكا به ع

تنظيم و براي ابالغ به شوراي حكام عرضه آند، ولي آمريكايي ها » مكانيسم ماشه«قطعنامه اي را با 
در همان مقطع نيز پس از دو روز تالش با نظر سه آشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس به توافق 

ريكايي ها نشان دادند آه در جلسه امروز تالشي براي ارسال پرونده در حال حاضر نيز آم. رسيدند
هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل انجام نخواهند داد هرچند آه از اين جدال عقب نمي 

  .آشند
  

آمريكا ديگر به دنبال «به گزارش خبرگزاري فرانسه، يكي از سخنگويان وزارت خارجه آمريكا اعالم آرد آه 
هرچند ما بر «: جان بولتون با اعالم اين مطلب گفت» .ادن پرونده ايران به شوراي امنيت نيستفرست

ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت اصرار نداريم ولي خط سير اصلي سياست خارجي ما اين است 
عث شد بولتون معتقد است آه همين فشارها با» .آه فشارهاي وارد بر ايران را به هيچ وجه آم نكنيم

به هر حال ما مدت زيادي » .تا اطالعات زيادي آه در اين مدت آم از ايران به دست آمده، آشكار شود«
  ».نيست آه فشار جدي به ايران وارد مي آنيم ولي شاهد فاش شدن اطالعات خاص و زيادي بوده ايم

  
 تواند آاربرد اجرايي داشته مجادله آمريكا در وين نمي«: يكي از ديپلمات هاي آمريكايي در اين باره گفت

» .باشد، چرا آه بسياري از آشورهاي اروپايي معتقدند آماآان بايد به ايران شانس دوباره داده شود
اين ديپلمات آه نخواست نام خود را فاش آند، اعالم آرد آه متاسفانه اروپايي ها بيشتر به فكر منافع 

واهند به فكر تامين صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اقتصادي حاصل از اين ارتباط هستند تا اينكه بخ
اين در حالي است آه طبق توافق تهران و با حضور وزراي خارجه سه آشور اروپايي . اي ايران باشند

ايران به سرعت پروتكل الحاقي را امضا آرد ولي هيچگاه نتوانست از امتيازات » سه بزرگ«معروف به 
  . آندمطرح شده در آن توافق استفاده

  
جلسه امروز در وين جدال بر سر تصويب يك قطعنامه خواهد بود تا به مدت دو ماه اين فضا دچار رخوت و 

 ٢٠٠١فضاي فعاليت هاي هسته اي ايران از زمان همكاري نزديك ايران با آژانس در فوريه . سكوت شود
اروپا با ذآر برخي از در » Nation«مرآز خبري نيشن . هر روز با التهاب بيشتري مواجه شده است

مطالب درباره اجالس امروز اعالم آرد آه با حضور پاآستان در ميان اعضاي شوراي حكام، بررسي 
اين تغيير در سخنان ديروز سخنگوي آژانس بين . فعاليت هسته اي ايران آمي پيچيده شده است

  .المللي اتمي به درستي مشهود است
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برنامه هاي هسته اي ايران شباهت قابل «: سافلمينگ گفتطبق گزارش روزنامه ديلي تايمز، ملي

گفته فلمينگ تناقض آشكاري با فضاي خبري دو ماه پيش » .توجهي به برنامه هاي هسته اي ليبي دارد
اخبار هسته اي ايران دارد آه بيشتر آنها به قاچاق تكنولوژي هسته اي از پاآستان به ايران داللت 

و با عفو عبدالقدير خان، پدر بمب اتمي و چهره سرشناس اين آشور را پرويز مشرف به سرعت . داشت
پس از گفت . از مناقشه آنار آشيد و به مسئوالن ايران قول داد تا اين مسئله را حل و فصل آند

وگوهاي رسمي بين معاون اول رئيس جمهور ايران و مسئوالن عالي رتبه پاآستان و با نامه حاوي 
از غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به البرادعي مشهود است اطالعات بيش از حد مج

طبق نامه آقازاده آه قرار بود در جهت . آه پاآستان به سرعت قرار است از اين مناقشه حذف شود
جلب اعتماد البرادعي آاري انجام دهد ولي تمامي مطالب آن در گزارش البرادعي پديدار شد، بيشتر 

ي غني سازي و چرخه آن از سوي دستگاه هايي بود آه شبكه قاچاق هسته اي پاآستان فعاليت ها
  .به ايران منتقل آرده است

  
رويترز نيز گزارش داد آه فضاي شوراي حكام آژانس قبل از شروع اجالس بسيار پر جنب وجوش است 

از سويي . ق برسندچرا آه تمامي اعضا سعي دارند هرچه زودتر برسر متن قطعنامه نهايي، به تواف
نمايندگان پاآستان سعي دارند، نام «: ديگر يكي از ديپلمات هاي غربي آه نام خود را فاش نكرد، گفت

آنچه در » .اين آشور را از گزارش و قطعنامه پاك آنند آه البته آمريكا نيز از اين اقدام حمايت مي آند
از آن ياد شده، حضور سانتريفوژهاي » ژانسممانعت از اطالع رساني به آ«گزارش البرادعي به عنوان 

 سرعت باالتري داشته و از اجزاي اصلي ساخت سالح هسته اي ١- است آه نسبت به پي٢-پي
  .است

  
آنها فهميده اند آه بيشتر آشورهاي . آنچه مسلم است، امروز در آژانس آمريكا از همه آرامتر خواهد بود

آنچه به حذف پاآستان از همكاري هسته .  با ايران هستنداروپايي و جنبش غيرمتعهدها مدافع همكاري
اي با ايران و تشبيه فعاليت هاي هسته اي ايران به ليبي مي انجامد، قصد نهايي آژانس براي دانستن 

اين درحالي است آه در گزارش هاي مختلف . آوچكترين جزئيات از فعاليت هاي هسته اي ايران است
شرآتي آه غالب اهداف و دامنه . اشاره شده است» الي الكتريك ايرانآا«بازرسان آژانس، به شرآت 

  .آاري آن مشخص نيست و بازرسان بين المللي را به شدت به خود مشكوك آرده است
  

ما سعي مي آنيم تحريم هاي ليبي را لغو آنيم و مي توان گفت «: جان بولتون نيز در اين رابطه گفت
بهترين . ولي هنوز هيچ اطميناني به فعاليت ايران نداريم. فته ايمتصميم هاي آلي در اين باره را گر

يك ديپلمات غربي نيز در اين باره » .حالت به نظر ما، فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت است
آمريكا تمامي اقدامات هسته اي ايران را به شوراي امنيت گزارش آرده است و مطمئن باشيد «: گفت

حرآت آمريكا درخصوص اطالع رساني به شوراي امنيت در راستاي » .م مطلع هستندآنها از جزئيات ه
قرار است در ماه ژوئن و در جلسه لغو تحريم هاي ليبي توسط . هدفي است آه آمريكا دنبال مي آند

شوراي امنيت، آليه اطالعات هسته اي آه ليبي منتشر آرده، با ايران مقايسه شود تا اعضاي شوراي 
  .نع شوند آه ايران نيز مستحق تحريم هايي چون ليبي يا شديدتر از آن استامنيت قا

  
در اين حال يكي از ديپلمات ها آه نخواست نام او فاش شود، اعالم آرد آه چندين بار به ايران پيشنهاد 

ولي . شده تا مانند ليبي يا برنامه هاي خود را متوقف آنند، يا اين آه درها را به روي همگان باز آنند
  .مقامات ايران هيچ گاه به چنين پيشنهادهايي روي خوش نشان نداده اند

سفر حسن روحاني به . در هرحال اجالس وين آه امروز آغاز شده، بعيد است با تنش جدي مواجه شود
هند و توافق با هند به عنوان يكي از اعضاي قدرتمند جنبش غيرمتعهدها، در راستاي حذف پاآستان از 

ران و همكاري بازتر و بهتر با شريك هسته اي قوي تري چون هند، توانست اين فضاي آرام را به پرونده اي
  .وين بياورد

آنچه آمريكايي ها «: يكي از ديپلمات هاي آمريكايي حاضر در وين در خصوص سكوت آمريكايي ها گفت
برخي گزارش ها حاآي . ترا در حال حاضر آرام آرده، تالش هاي ديپلماتيك براي براندازي البرادعي اس

از اين است آه يك انستيتو در نيويورك حدود يك سال است آه فعاليت هاي گسترش سالح هاي 
اگر اخبار و آمار اين موسسه نشان دهد آه البرادعي به . هسته اي در سراسر دنيا را بررسي مي آند

خود را پوشش دهد، آمريكا عنوان رياست آژانس بين المللي انرژي هسته اي نتوانسته فعاليت هاي 
در حال حاضر اخبار و آمار اين موسسه به شكلي خاص . گزينه حذف البرادعي را در پيش خواهد گرفت

پروژه حذف البرادعي . تدوين شده و يك نسخه از آن به شوراي امنيت سازمان ملل نيز ارسال مي شود
 اين فشار جدي تر دنبال شود، ايران به آلترناتيو جدي آمريكا در برخورد با ايران است و مادامي آه

با فضاي جديد حاآم در مجلس و در آينده نزديك، رابطه ايران و . متحدين اروپايي خود نزديكتر شده است
  .آژانس به چالش آشيده مي شود تا به يك خط جديد در اين باره ختم شود

  
  يك هفته سرنوشت ساز
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چهارمين نشست شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي در سال جاري مقارن : فرشاد محمودي
نشست يك هفته اي شوراي حكام در اين دوره تفاوت هايي .  صبح امروز در وين آغاز مي شود٨ساعت 

 نخستين تفاوت، تغيير. با سه دوره پيشين دارد آه موضوع ايران در دستور آار اجالس قرار داشت
نماينده ايران در آژانس است آه پس از يك دوره سنگين و نسبتًا موفق از علي اآبر صالحي به پيروز 

حسيني سپرده شده تا با اين تغيير سياست گذاري هاي تهران مستقيمًا از سوي وزارت خارجه ايران 
  .هدايت شود و نه سازمان انرژي اتمي

  
سبتًا پيشرفته ليبي است آه معمر قذافي رئيس تفاوت ديگر آشكار شدن فعاليت هاي هسته اي ن

جمهور اين آشور در جريان رويكرد جديدش به غرب دست به افشاي آن زده و تا حدي تحت تأثير آن 
از سوي ديگر . فعاليت هاي هسته اي ايران را در مجامع جهاني با پرسش هايي تازه روبه رو آرده است

 -و جلسه امروز حوادث گوناگوني بر عبدالقديرخانطي دو ماه فاصله نشست قبلي شوراي حكام 
 رفته آه از جمله آن -دانشمند هسته اي پاآستان آه به پدر بمب اتمي اين آشور شهره است 

بازجويي هاي مفصل و پي درپي وي و همكاران اش درباره انتقال دانش هسته اي به ايران و ليبي بوده 
جديد سانتريفوژهاي ايران نيز طي يك ماه اخير بار ديگر جنجال خبري و رسانه اي درباره نسل . است

فعاليت هاي هسته اي ايران را در رديف ده خبر اول دنيا نگه داشته است آه مقامات آژانس، اياالت 
اين همه از نشست شوراي حكام . متحده و ايران پي درپي درباره آن اظهارنظر و موضع گيري مي آنند

شت سازي مي سازد چرا آه از سويي افشاگري هاي ليبي و جنجال اين دوره، جلسه مهم و سرنو
هاي خبري فضاي معتمد جهاني را درباره فعاليت هاي ايران آمي خدشه دار آرده و به اعتمادي آه 

  .پس از توافق سعدآباد به وجود آمده بود آسيب رسانده است
  

ه فرصت باقي مانده و طي اين مدت  ما٩از سويي ديگر تا انتخابات رياست جمهوري در اياالت متحده 
اين موضوع به اين معني .  بار ديگر تشكيل جلسه خواهند داد٣شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي 

است آه با نزديك شدن به زمان انتخابات در اياالت متحده، ساآنان فعلي آاخ سفيد آه به پيروزي هاي 
گذشته بيش از پيش مطرح آرده، احتياج دارند و  سال ٣سياسي اي آه جورج بوش شعار آنها را طي 

مي خواهند از موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران فضاي تبليغاتي آم و بيش تعيين آننده اي در رقابت 
فضايي آه چه با رضايت ايران خاتمه يابد و چه با ناآامي سياسي هر دو، . هاي انتخاباتي فراهم آنند

خواهد شد؛ چرا آه فيصله دادن به پرونده اتمي ايران يك پيروزي به سود جورج بوش پسر صورت بندي 
در غير اين صورت، . است و دستاورد سياسي مهم بوش در اياالت متحده به نمايش گذاشته خواهد شد

تبليغات گسترده سياسي اي را به همراه خواهد داشت آه بر روي غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي 
  . ايران تأآيد خواهد آرد

ز اين منظر نشست يك هفته اي شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي نشستي فوق العاده مهم و ا
نشستي آه در صورت موفقيت تهران، پرونده هسته اي ايران را به مسير . سرنوشت ساز خواهد بود

ا براي بايگاني هدايت مي آند و در غير اين صورت در آستانه نوروز و سال جديد افق تنش هاي تازه اي ر
تنش هايي آه تهران از نخستين ماه هاي سال جاري با آن دست و پنجه . سال آينده ترسيم مي آند

 .نرم آرد
  روز تصميم گيري براي ايران
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جمعي  نفره شوراي حكام است تا چهارمين اجالس ٣۵وين، پايتخت اتريش پذيراي اعضاي : آامبيز توانا

آژانس انرژي بين المللي اتمي سازمان ملل . در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران را برگزار آنند
متحد به عنوان مرجع به رسميت شناختن فعاليت هاي هسته اي صلح آميز وظيفه دارد تا به دنيا اعالم 

ان از چند جهت اين گره اساسي ديپلماسي اير. آند آه فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است
نخستين گره آه ايران به شدت به دنبال باز آردن آن است، اعالم صلح آميز بودن . جنبه حياتي دارد

اين درحالي . فعاليت هاي هسته اي ايران و متعاقب آن برقراري رابطه اقتصادي با اتحاديه اروپا است
تصادي با ايران مطرح آرده ولي است آه اتحاديه اروپا چند پيش شرط براي گسترش رابطه تجاري و اق

  .در حال حاضر، روشن شدن قضيه فعاليت هاي هسته اي در اولويت اين شروط جاي گرفته است
  

هرچند در اجالس پيشين، آمريكا به عنوان منتقد جدي فعاليت هاي هسته اي ايران سعي داشت 
 عرضه آند، ولي آمريكايي ها تنظيم و براي ابالغ به شوراي حكام» مكانيسم ماشه«قطعنامه اي را با 

در همان مقطع نيز پس از دو روز تالش با نظر سه آشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس به توافق 
در حال حاضر نيز آمريكايي ها نشان دادند آه در جلسه امروز تالشي براي ارسال پرونده . رسيدند

ند داد هرچند آه از اين جدال عقب نمي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل انجام نخواه
  .آشند

  
آمريكا ديگر به دنبال «به گزارش خبرگزاري فرانسه، يكي از سخنگويان وزارت خارجه آمريكا اعالم آرد آه 

هرچند ما بر «: جان بولتون با اعالم اين مطلب گفت» .فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت نيست
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 امنيت اصرار نداريم ولي خط سير اصلي سياست خارجي ما اين است ارسال پرونده ايران به شوراي
بولتون معتقد است آه همين فشارها باعث شد » .آه فشارهاي وارد بر ايران را به هيچ وجه آم نكنيم

به هر حال ما مدت زيادي » .تا اطالعات زيادي آه در اين مدت آم از ايران به دست آمده، آشكار شود«
  ».ي به ايران وارد مي آنيم ولي شاهد فاش شدن اطالعات خاص و زيادي بوده ايمنيست آه فشار جد

  
مجادله آمريكا در وين نمي تواند آاربرد اجرايي داشته «: يكي از ديپلمات هاي آمريكايي در اين باره گفت

» .ودباشد، چرا آه بسياري از آشورهاي اروپايي معتقدند آماآان بايد به ايران شانس دوباره داده ش
اين ديپلمات آه نخواست نام خود را فاش آند، اعالم آرد آه متاسفانه اروپايي ها بيشتر به فكر منافع 
اقتصادي حاصل از اين ارتباط هستند تا اينكه بخواهند به فكر تامين صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته 

اي خارجه سه آشور اروپايي اين در حالي است آه طبق توافق تهران و با حضور وزر. اي ايران باشند
ايران به سرعت پروتكل الحاقي را امضا آرد ولي هيچگاه نتوانست از امتيازات » سه بزرگ«معروف به 

  .مطرح شده در آن توافق استفاده آند
  

جلسه امروز در وين جدال بر سر تصويب يك قطعنامه خواهد بود تا به مدت دو ماه اين فضا دچار رخوت و 
 ٢٠٠١ي فعاليت هاي هسته اي ايران از زمان همكاري نزديك ايران با آژانس در فوريه فضا. سكوت شود

در اروپا با ذآر برخي از » Nation«مرآز خبري نيشن . هر روز با التهاب بيشتري مواجه شده است
مطالب درباره اجالس امروز اعالم آرد آه با حضور پاآستان در ميان اعضاي شوراي حكام، بررسي 

اين تغيير در سخنان ديروز سخنگوي آژانس بين .  هسته اي ايران آمي پيچيده شده استفعاليت
  .المللي اتمي به درستي مشهود است

  
برنامه هاي هسته اي ايران شباهت قابل «: طبق گزارش روزنامه ديلي تايمز، مليسافلمينگ گفت

ري با فضاي خبري دو ماه پيش گفته فلمينگ تناقض آشكا» .توجهي به برنامه هاي هسته اي ليبي دارد
اخبار هسته اي ايران دارد آه بيشتر آنها به قاچاق تكنولوژي هسته اي از پاآستان به ايران داللت 

پرويز مشرف به سرعت و با عفو عبدالقدير خان، پدر بمب اتمي و چهره سرشناس اين آشور را . داشت
پس از گفت . اين مسئله را حل و فصل آنداز مناقشه آنار آشيد و به مسئوالن ايران قول داد تا 

وگوهاي رسمي بين معاون اول رئيس جمهور ايران و مسئوالن عالي رتبه پاآستان و با نامه حاوي 
اطالعات بيش از حد مجاز غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به البرادعي مشهود است 

طبق نامه آقازاده آه قرار بود در جهت . حذف شودآه پاآستان به سرعت قرار است از اين مناقشه 
جلب اعتماد البرادعي آاري انجام دهد ولي تمامي مطالب آن در گزارش البرادعي پديدار شد، بيشتر 

فعاليت هاي غني سازي و چرخه آن از سوي دستگاه هايي بود آه شبكه قاچاق هسته اي پاآستان 
  .به ايران منتقل آرده است

  
ارش داد آه فضاي شوراي حكام آژانس قبل از شروع اجالس بسيار پر جنب وجوش است رويترز نيز گز

از سويي . چرا آه تمامي اعضا سعي دارند هرچه زودتر برسر متن قطعنامه نهايي، به توافق برسند
نمايندگان پاآستان سعي دارند، نام «: ديگر يكي از ديپلمات هاي غربي آه نام خود را فاش نكرد، گفت

آنچه در » .آشور را از گزارش و قطعنامه پاك آنند آه البته آمريكا نيز از اين اقدام حمايت مي آنداين 
از آن ياد شده، حضور سانتريفوژهاي » ممانعت از اطالع رساني به آژانس«گزارش البرادعي به عنوان 

 اي  سرعت باالتري داشته و از اجزاي اصلي ساخت سالح هسته١- است آه نسبت به پي٢-پي
  .است

  
آنها فهميده اند آه بيشتر آشورهاي . آنچه مسلم است، امروز در آژانس آمريكا از همه آرامتر خواهد بود

آنچه به حذف پاآستان از همكاري هسته . اروپايي و جنبش غيرمتعهدها مدافع همكاري با ايران هستند
د، قصد نهايي آژانس براي دانستن اي با ايران و تشبيه فعاليت هاي هسته اي ايران به ليبي مي انجام

اين درحالي است آه در گزارش هاي مختلف . آوچكترين جزئيات از فعاليت هاي هسته اي ايران است
شرآتي آه غالب اهداف و دامنه . اشاره شده است» آاالي الكتريك ايران«بازرسان آژانس، به شرآت 

  . خود مشكوك آرده استآاري آن مشخص نيست و بازرسان بين المللي را به شدت به
  

ما سعي مي آنيم تحريم هاي ليبي را لغو آنيم و مي توان گفت «: جان بولتون نيز در اين رابطه گفت
بهترين . ولي هنوز هيچ اطميناني به فعاليت ايران نداريم. تصميم هاي آلي در اين باره را گرفته ايم

يك ديپلمات غربي نيز در اين باره » . استحالت به نظر ما، فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت
آمريكا تمامي اقدامات هسته اي ايران را به شوراي امنيت گزارش آرده است و مطمئن باشيد «: گفت

حرآت آمريكا درخصوص اطالع رساني به شوراي امنيت در راستاي » .آنها از جزئيات هم مطلع هستند
در ماه ژوئن و در جلسه لغو تحريم هاي ليبي توسط قرار است . هدفي است آه آمريكا دنبال مي آند

شوراي امنيت، آليه اطالعات هسته اي آه ليبي منتشر آرده، با ايران مقايسه شود تا اعضاي شوراي 
  .امنيت قانع شوند آه ايران نيز مستحق تحريم هايي چون ليبي يا شديدتر از آن است

  

www.iran-archive.com 



و فاش شود، اعالم آرد آه چندين بار به ايران پيشنهاد در اين حال يكي از ديپلمات ها آه نخواست نام ا
ولي . شده تا مانند ليبي يا برنامه هاي خود را متوقف آنند، يا اين آه درها را به روي همگان باز آنند

  .مقامات ايران هيچ گاه به چنين پيشنهادهايي روي خوش نشان نداده اند
  
  

سفر حسن روحاني به .  است با تنش جدي مواجه شوددر هرحال اجالس وين آه امروز آغاز شده، بعيد
هند و توافق با هند به عنوان يكي از اعضاي قدرتمند جنبش غيرمتعهدها، در راستاي حذف پاآستان از 

پرونده ايران و همكاري بازتر و بهتر با شريك هسته اي قوي تري چون هند، توانست اين فضاي آرام را به 
  .وين بياورد

آنچه آمريكايي ها «: ت هاي آمريكايي حاضر در وين در خصوص سكوت آمريكايي ها گفتيكي از ديپلما
برخي گزارش ها حاآي . را در حال حاضر آرام آرده، تالش هاي ديپلماتيك براي براندازي البرادعي است

از اين است آه يك انستيتو در نيويورك حدود يك سال است آه فعاليت هاي گسترش سالح هاي 
اگر اخبار و آمار اين موسسه نشان دهد آه البرادعي به . در سراسر دنيا را بررسي مي آندهسته اي 

عنوان رياست آژانس بين المللي انرژي هسته اي نتوانسته فعاليت هاي خود را پوشش دهد، آمريكا 
 در حال حاضر اخبار و آمار اين موسسه به شكلي خاص. گزينه حذف البرادعي را در پيش خواهد گرفت

پروژه حذف البرادعي . تدوين شده و يك نسخه از آن به شوراي امنيت سازمان ملل نيز ارسال مي شود
آلترناتيو جدي آمريكا در برخورد با ايران است و مادامي آه اين فشار جدي تر دنبال شود، ايران به 

زديك، رابطه ايران و با فضاي جديد حاآم در مجلس و در آينده ن. متحدين اروپايي خود نزديكتر شده است
  .آژانس به چالش آشيده مي شود تا به يك خط جديد در اين باره ختم شود

  
  يك هفته سرنوشت ساز
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چهارمين نشست شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي در سال جاري مقارن : فرشاد محمودي
نشست يك هفته اي شوراي حكام در اين دوره تفاوت هايي .  مي شود صبح امروز در وين آغاز٨ساعت 

نخستين تفاوت، تغيير . با سه دوره پيشين دارد آه موضوع ايران در دستور آار اجالس قرار داشت
نماينده ايران در آژانس است آه پس از يك دوره سنگين و نسبتًا موفق از علي اآبر صالحي به پيروز 

با اين تغيير سياست گذاري هاي تهران مستقيمًا از سوي وزارت خارجه ايران حسيني سپرده شده تا 
  .هدايت شود و نه سازمان انرژي اتمي

  
تفاوت ديگر آشكار شدن فعاليت هاي هسته اي نسبتًا پيشرفته ليبي است آه معمر قذافي رئيس 

حدي تحت تأثير آن جمهور اين آشور در جريان رويكرد جديدش به غرب دست به افشاي آن زده و تا 
از سوي ديگر . فعاليت هاي هسته اي ايران را در مجامع جهاني با پرسش هايي تازه روبه رو آرده است

 -طي دو ماه فاصله نشست قبلي شوراي حكام و جلسه امروز حوادث گوناگوني بر عبدالقديرخان
ه آه از جمله آن  رفت-دانشمند هسته اي پاآستان آه به پدر بمب اتمي اين آشور شهره است 

بازجويي هاي مفصل و پي درپي وي و همكاران اش درباره انتقال دانش هسته اي به ايران و ليبي بوده 
جنجال خبري و رسانه اي درباره نسل جديد سانتريفوژهاي ايران نيز طي يك ماه اخير بار ديگر . است

ته است آه مقامات آژانس، اياالت فعاليت هاي هسته اي ايران را در رديف ده خبر اول دنيا نگه داش
اين همه از نشست شوراي حكام . متحده و ايران پي درپي درباره آن اظهارنظر و موضع گيري مي آنند

اين دوره، جلسه مهم و سرنوشت سازي مي سازد چرا آه از سويي افشاگري هاي ليبي و جنجال 
ي خدشه دار آرده و به اعتمادي آه هاي خبري فضاي معتمد جهاني را درباره فعاليت هاي ايران آم
  .پس از توافق سعدآباد به وجود آمده بود آسيب رسانده است

  
 ماه فرصت باقي مانده و طي اين مدت ٩از سويي ديگر تا انتخابات رياست جمهوري در اياالت متحده 

 اين معني اين موضوع به.  بار ديگر تشكيل جلسه خواهند داد٣شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي 
است آه با نزديك شدن به زمان انتخابات در اياالت متحده، ساآنان فعلي آاخ سفيد آه به پيروزي هاي 

 سال گذشته بيش از پيش مطرح آرده، احتياج دارند و ٣سياسي اي آه جورج بوش شعار آنها را طي 
عيين آننده اي در رقابت مي خواهند از موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران فضاي تبليغاتي آم و بيش ت

فضايي آه چه با رضايت ايران خاتمه يابد و چه با ناآامي سياسي هر دو، . هاي انتخاباتي فراهم آنند
به سود جورج بوش پسر صورت بندي خواهد شد؛ چرا آه فيصله دادن به پرونده اتمي ايران يك پيروزي 

در غير اين صورت، .  گذاشته خواهد شداست و دستاورد سياسي مهم بوش در اياالت متحده به نمايش
تبليغات گسترده سياسي اي را به همراه خواهد داشت آه بر روي غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي 

  . ايران تأآيد خواهد آرد
از اين منظر نشست يك هفته اي شوراي حكام آژانس جهاني انرژي اتمي نشستي فوق العاده مهم و 

 آه در صورت موفقيت تهران، پرونده هسته اي ايران را به مسير نشستي. سرنوشت ساز خواهد بود
بايگاني هدايت مي آند و در غير اين صورت در آستانه نوروز و سال جديد افق تنش هاي تازه اي را براي 
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تنش هايي آه تهران از نخستين ماه هاي سال جاري با آن دست و پنجه . سال آينده ترسيم مي آند
 .نرم آرد

  
  )IAEA(المللي انرژي اتمي  ي عملكرد آژانس بين  تاريخچه، ساختار و نحوهنگاهي به
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ي و به ويژه  هاي منطقه المللي انرژي اتمي در ميان رسانه بيشتر از يكسال است آه آژانس بين
 نبوده آه خبر يا مطلبي هاي اخير روزي هاي خبري ايران جايگاه خاصي پيدا آرده است و طي ماه رسانه

با اين وجود هنوز اطالعات اندآي .درباره اين آژانس در محافل جامعه ايران خصوصا مطبوعات نبوده باشد
درخصوص ساختار اين آژانس و نيز نوع عملكرد و مكانيزمهاي دروني فيزيكي و ماهوي اين آژانس بصورت 

  .ناشناخته باقي مانده است
المللي انرژي اتمي يا  آژانس بين) ايسنا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران  ينبه گزارش دفتر مطالعات ب

)International Atomic Energy Aency ( آشور به عنوان نهادي مستقل از 18 با توافق 1957در سال 
  . سازمان ملل متحد تشكيل شد

قت آمريكا در آنفرانس اتم  آيزنهاور، رييس جمهور و1953تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود آه در 
المللي براي آنترل  براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح آرد و پيشنهاد داد آه يك نهاد بين

اين پيشنهاد در زماني مطرح شد آه آمريكا خود سالح اتمي در اختيار )1.(هاي اتمي تشكيل شود سالح
 ضمن اينكه آشورهاي ديگر نيز به شدت در داشت و حتي تنها آشوري بود آه از آن استفاده آرده بود

آردند و حتي برخي از آنها به اين سالح دسترسي پيدا آرده  مسير دستيابي به اين سالح حرآت مي
  .بودند

هاي آن در چارچوب  با اينكه اصوال اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عمال فعاليت
هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند  گزارشگيرد، اما مصوبات و  اي صورت مي جداگانه

  . هاي الزم بپردازند توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه شوند آه مي معتبري محسوب مي
آميز  هاي صلح مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده

يي آه مجموعا  هاي بازرسي، حسابرسي و آنترل منابع هسته هيي و مديريت برنام از انرژي هسته
ي اين سازمان نظارت و  طبق اساسنامه.باشند، اعالم شده است تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي

هاي اتمي به  يي براي توليد سالح گيرد آه مواد هسته بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي
 آشور تحت بازرسي و 110يي را در   تاسيسات هسته800 آژانس بيش از امروزه بازرسان. آار نروند

نظارت دارند، اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر 
به . اند، ندارد يي نپيوسته هاي هسته ي منع تكثير سالح يي آشورهايي آه به معاهده هاي هسته برنامه

تواند بر تاسيساتي نظارت آند آه آشورها به آن اجازه بازرسي دهند؛ عليرغم   ميعالوه آژانس فقط
 فعاالنه و موثر بوده است، اما در 1992يي عراق از سال  هاي هسته اين آه نظارت آژانس بر فعاليت

ايشان بازرسي آند، آژانس  موارد ديگر تا خود آشورها به آژانس اجازه ندهند، آه از تاسيسات هسته
به عنوان مثال، آرژانتين، برزيل، هند، رژيم . در به اعمال زور و نقض عدم تمايل آشورها نيستقا

يي خود اجازه  صهيونيستي وپاآستان تاآنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته
  )3 (.اند يي را نيز امضا نكرده هاي هسته اند و حتي معاهداتي چون معاهده منع تكثير سالح نداده

هاي  ها نيز در همان سال باشند آه بيشترين عضويت  آشور جهان عضو آژانس مي131در حال حاضر
اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري آه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك آشور به 

  . عضويت اين سازمان درآمده است
  : آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد

  شوراي حكام ) الف
  باشد  آنفرانس عمومي آه شاخه قانونگذاري آژانس مي) ب
  دبيرخانه آه مسوول اجرا و عملياتي آردن مصوبات است ) ج
  
  :شوراي حكام* 

 عضو است آه جلسات آن 35اين شورا متشكل از . دهد بار تشكيل جلسه مي شوراي حكام ساالنه پنج
 و بعد از جلسه ساالنه آنفرانس عمومي هاي مارس، ژوئن، دو جلسه در ماه سپتامبر آه قبل در ماه

ي پنجم آه در ماه دسامبر سريعا بعد از جلسه آميته همكاري و پشتيباني  شود و جلسه تشكيل مي
  . شود تكنيكي آژانس تشكيل مي

هاي آژانس، بودجه آژانس و  هاي آژانس، برنامه شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش
هاي  چنين اين شورا توافقنامه هم. آند يي به آميسيون عمومي ميها هاي عضويت توصيه درخواست

آند و اختيار انتصاب رييس آژانس را  نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را نيز تصويب مي
توان شوراي  در واقع مي. دارد؛ البته در صورتي آه آميسيون عمومي اين انتصاب را تصويب و تاييد آند

  )3. (ي مقننه آژانس دانست مجريه و آنفرانس عمومي را قوهحكام را قوه 
  
  آنفرانس عمومي*

وظيفه اصلي اين آميسيون تصويب . شود جلسات آنفرانس عمومي آژانس سالي يك بار تشكيل مي
چنين  شود؛ و هم ها، بودجه آژانس آه از طرف شوراي حكام به اين آنفرانس ارجاع مي ها،برنامه گزارش
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ي  آنفرانس عمومي طي جلسه ساالنه درباره. باشد رگونه درخواست عضويتي ميتصويب پذيرش ه
هاي عضو  هاي آژانس و موضوعات مختلفي آه توسط شوراي حكام، رييس و دولت ها و برنامه خط مشي
هاي نمايندگي دول عضو نيز هر ساله در جلسه  هيات. پردازد وگو مي شوند؛ به بحث و گفت مطرح مي

  )4. (ي آوتاهي دارندآنفرانس سخنران
  
  دبيرخانه* 

رييس آژانس . ساز آژانس است ها و مصوبات نهادهاي تصميم دبيرخانه آژانس نيز مسوول اجراي برنامه
رييس فعلي آژانس، محمد . شود مسوول دبيرخانه است آه براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي

رييس آژانس شش معاونت .  شده است به اين سمت منصوب1999البرادعي است آه در اول سپتامبر 
  )5. (دارد آه هر آدام مسوول قسمت خاصي هستند

  
يي آشورها و  هاي هسته در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه اصلي آژانس آه نظارت بر فعاليت

يي  هاي هسته  معاهده منع تكثير سالح1968يي است؛ در سال  هاي هسته ممانعت از ساخت سالح
)NPT (آشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به .  به مرحله اجرا درآمد1970ه در سال تدوين شد آ

  . گيرند عنوان ضامن اجراي مواد معاهده در نظر مي
ريزي  هاي عضو به صورت مرتب و برنامه براين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند آه با اجازه دولت

يي و تاسيسات  هايي آه متعلق به مواد هسته نيي آنها ديدن آنند و بر مكا شده از تاسيسات هسته
اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله . باشند؛ نظارت داشته باشند يي مي هسته
يي را تحت آزمايش قرار  آنند و نوع مصرف مواد هسته ها را بررسي مي هاي مداربسته و پلمپ دوربين
هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس  ها گزارش بازرسيدهند؛ بازرسان مزبور پس از انجام  مي

المللي  و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدامات بين
  . دهند ارايه مي

يي  هاي هسته  با بازرسي از برنامه1991هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال  روند بازرسي
 شوراي حكام تصميم به ايجاد 1996در اواخر سال . اق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارداحتمالي عر

اين . يك آميته دايم براي مذاآره درباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت
و آژانس به بحث هاي دول عضو  آميته درباره متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه

 به تصويب شوراي حكام رسيد؛ طبق پروتكل الحاقي آه 1997پرداخت آه نهايتا اين پروتكل در ماه مه 
ها موظف به فراهم آردن اطالعاتي براي آژانس درباره  باشد؛ دولت  نيز مي93+2موسوم به پروتكل 

يي و  ه سوخت هستهايشان، تحقيق و توسعه مرتبط با چرخ هاي چرخه سوخت هسته تمامي جنبه
يي و  هاي بلندمدت توسعه چرخه سوخت هسته يي، طرح هاي هسته تمام تاسيسات و تكنولوژي

  )6. (باشند ايشان مي ها و تاسيسات هسته دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه
 توليد و يي در ممانعت از هاي جدي هاي نظارتي، آژانس هنوز با چالش با وجود همه اين امكانات و فرصت

  توان به دو دسته تقسيم آرد  يي توسط آشورها مواجه است؛ اين چالش را مي هاي هسته تكثير سالح
گيري درباره اين هستند آه آژانس از تاسيسات  هنوز اين مساله آه آشورها مرجع نهايي تصميم) اول

ر و غيرمخفي از هاي مطمئن، آشكا يي بر سر راه بازرسي يي آنها بازرسي آند؛ مانع عمده هسته
براساس همين مانع است آه هند و پاآستان . باشد يي آشورها مي هاي هسته تاسيسات و فعاليت
  . اند يشان را نداده يي دست يافتند و تاآنون به آژانس اجازه بازرسي از تاسيسات هسته به سالح هسته

يي به آشورها اجازه  يانههاي را توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي) دوم
تر پيگيري آنند؛ آه اين امر موفقيت  يي خود را ناملموس هاي نظامي و هسته دهد آه برنامه مي

. سازد يي آشورها مشكلتر مي هاي مربوط به نوع فعاليت هسته هاي آژانس را در يافتن واقعيت بازرسي
هاي بزرگ خصوصا  رها اراده قدرتاما در پس جدي يا غيرجدي عمل آردن آژانس در مقابل آشو) 7(

آه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت زياد بر روي يك  آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد است،
در اين رابطه مثال بارز مورد رژيم صهيونيستي است آه به . آشور و ناديده انگاشتن يك آشور ديگر دارد

يي دارد، اما تاآنون از تن دادن به بازرسي و  هستهي عظيم  هاي آمريكا با اينكه زرادخانه دليل حمايت
  . يي سرباز زده است ي منع تكثير سالحهاي هسته حتي امضاي معاهده

  
  :منابع

1-www.departments.oxy.edu  
2- www.munfw.org  
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  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  آغاز اعتراضات يک هفته ای معلمان در ايران
  2004  مارس 6  -1382 اسفند  16 شنبه -بي بي سي 

  
 مارس، يک رشته حرکات اعتراضی هفت روزه را آغاز کرده 6در ايران تعداد زيادی از معلمان از روز شنبه، 

  .اند
 اينجا را -ذاتی، مدير روابط عمومی و سخنگوی کانون معلمان ايرانگفتگوی محمد امينی با علی اصغر 

  کليک کنيد
در روزهای پايانی ديماه سال جاری، اعتراض مشابهی در قالب تحصن و تحريم کالسهای درس انجام 

  .گرفت
پيش از آن هم شماری از نمايندگان تشکل های فرهنگيان درمقابل مجلس دست به تحصن و اعتراض 

  .زده بودند
خود از قول يک نماينده مجلس گفت اگر مطالبات معوقه )  مارس6(روزنامه انتخاب، در شماره روز شنبه 

  .فرهنگيان تا پايان سال جاری پرداخت نشود، مجلس واکنش شديدی نشان خواهد داد
علی اصغر ذاتی، مدير روابط عمومی و سخنگوی کانون معلمان ايران، گفت در رابطه با نظام هماهنگ 

  .پرداخت در ايران قانونی مصوب شده است که رعايت نمی شود
آقای ذاتی گفت اعتراض ها مربوط به وضع معيشتی معلمان است که در همان حد حداقل قبلی باقی 

  .مانده و تجمعات در کرمانشاه و مازندران چشم گير بوده است
ن مديريت و برنامه ريزی در مدير روابط عمومی کانون معلمان ايران همچنين اضافه کرد که سازما

هفدهم آبانماه سال جاری در نشست نمايندگان تمام تشکل های صنفی فرهنگيان وعده کرد دو طرح، 
از جمله نظام هماهنگ پرداخت ويژه فرهنگيان، را به دولت پيشنهاد خواهد کرد که از طريق آن تفاوت ها 

  .و تبعيض ها رفع شود
خود اظهار اميدواری کرده اند که مسئوالن حداقل پاسخ مثبت را به او گفت معلمان معترض در بيانيه 

تقاضاهای آنها ارائه دهند تا تعطيلی مدارس تا اين حد گستردگی نيابد و آنها همچنين قصد دارند با 
  .محمد خاتمی، رئيس جمهوری، ديدار کنند

  
  تجمع اعتراض آميز مردم بم

  2004   مارس6  -1382 اسفند  16 شنبه -بي بي سي 
  

روزنامه های روز اول هفته ايران گزارش داده اند که مردم شهر زلزله زده بم واقع در استان کرمان روز پنج 
شنبه برای نشان دادن نارضايتی خود از کاستيهای رسيدگی به وضع شهر و شرايط زلزله زدگان دست 

  .به تجمعی اعتراض آميز زدند
ز مدتی به هرج و مرج کشيده شد که با دخالت ماموران بر اساس همين گزارشها اين اجتماع پس ا

  .انتظامی پايان يافت
به گزارش خبرنگار روزنامه شرق، مردم بم در ابتدا با شرکت در دسته های سينه زنی، خواست های 

 ٧اما حدود ساعت . خود را مطرح کرده و خواستار رسيدگی بيشتر مسئوالن به مشکالتشان شدند
  . به نا آرامی و تشنج کشيده شدبعدازظهر اين تجمع

در همين حال به نوشته روزنامه انتخاب مردم بم به نحوه کمک رسانی و همچنين چگونگی کمک های 
خارجی اعتراض داشتند ولی پس از توضيحاتی که استاندار کرمان به آنها داد عده ای سوار بر 

ادرها و محل های خدمات رسانی موتورسيکلت دست به اغتشاش زدند و به تعدادی از کانکس ها، چ
  .خسارات جدی وارد شد

از سوی ديگر بر اساس گزارشها استاندار بم گفته که عمل نکردن سازمانها و مجامع بين المللی به 
تعهدات خود باعث شده که بازسازی شهر بم به آهستگی و کندی صورت بگيرد و در نتيجه مردم را 

  .ناراضی کند
رسانه های جمعی با بزرگ نمايی کمکهای نقدی و جنسی مجامع و وی همچنين گفته است که 

سازمانهای بين المللی سطح انتظارات و توقعات ساکنان منطقه را آنقدر باال برده اند، که بسياری 
  .معتقدند که با اهدای اين کمکها می توان دو شهر مانند بم ساخت

  . را مسئول نا آراميهای بم دانسته استعلی شفيعی، فرماندار بم، نيز شيوه خبررسانی رسانه ها
  .اما گزارشها از بم حاکی است که بسياری از زلزله زدگان از نحوه کمک رسانی شکايت دارند

  
  اآبر موسوي خوييني با اعتراض برخي از نمايندگان مجلس روبرو شد نطق پيش از دستور علي

  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه 
  

اي اسالمي امروز به رياست محمدرضا خاتمي نايب رييس اول مجلس ي علني مجلس شور جلسه
  .تشكيل شد
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ي مردم تهران در مجلس  اآبر موسوي خوييني نماينده ي امروز نطق پيش از دستور علي در جلسه
شوراي اسالمي با اعتراض برخي از نمايندگان مجلس روبرو شد و به دنبال آن مجلس به تنش آشيده 

  . شد
آه موسوي خوييني در نطق  ، بعد از اين)ايسنا(نگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر

از او » خفه شو«ي مردم قائنات با لفظ  خود به وظايف خبرگان رهبري اشاره آرد، موسي قرباني نماينده
را، سيدناصر زه اهللا عليخاني نماينده آوج و بويين خواست آه نطقش را قطع آند و بعد از آن نيز قدرت

زاده نماينده گچساران، سيدمحمد ميرمحمدي نماينده قم،  ي رامهرمز، محمدعلي نبي موسوي نماينده
ي سلسله دلفان به سمت تريبون  احمد ناطق نوري نماينده نور و محمودآباد، و محمد محمدي نماينده

  . يري آردندي نطق او در بندي آه مورد اعتراض آنها بود جلوگ مجلس آمدند و از ادامه
زاده نماينده سنندج ميانجيگري آردند و از  ي تهران و جالل جاللي راد نماينده در اين ميان علي شكوري

  . موسوي خوييني خواستند آه آن بند را نخواند و به بند ديگر برود
چنين محمدرضا خاتمي آه امروز رياست مجلس را به عهده داشت، اعتراض آرد و خطاب به  هم

شما تحمل شنيدن بندي از قانون : اني آه به نطق موسوي خوييني معترض بودند، گفتنمايندگ
چنين از موسوي خوييني خواست آه از خواندن آن بند منصرف شود و  اساسي را هم نداريد و هم

  . ي نطق را بخواند ادامه
اهللا عليخاني  خواند نيز مورد اعتراض قدرت ضمنا آخرين جمالتي آه موسوي خوييني در نطق خود مي

  . قرار گرفت
  

ي علني مجلس شوراي اسالمي نطق پيش از دستور  اآبر موسوي خوييني امروز در جلسه سيدعلي
  .خود را آه به مسايل انتخابات اشاره داشت قرائت آرد آه مورد اعتراض برخي نمايندگان قرار گرفت

در نطق پيش از دستور مورخ ، )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران
 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي آمده  ) خوئيني(اآبر موسوي   سيدعلي١٧/١٢/١٣٨٢ 

  .است
چنين شهادت جمعي از عزاداران  و يارانش و هم) ع( ابتدا ايام شهادت سرور آزادگان، امام حسين

 هموطنان عزيزمان را تسليت عرض نموده حسيني در شهرهاي آربال، آاظمين و آويته پاآستان به ويژه
و ضمن محكوم نمودن اين اقدام تروريستي، صبر و شكيبايي براي بازماندگان آن حادثه دلخراش از 

  .خداوند متعال مسئلت دارم
آنم  آغاز مي) عهدنامه مالك اشتر (٥٣  در نامه ) ع(البالغه اميرالمومنين علي  آالم خود را با بياني از نهج

پاك و آراسته نيست امتي آه در آن ضعيف « : فرمود بارها شنيدم آه مي) ص(از رسول خدا: ودآه فرم
  » دست بستاند نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوي

  : ملت شريف ايران و نمايندگان محترم مجلس
سوگند اينجانب به عنوان نماينده و وآيل مردم تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي، بنا به 

دانم آه در دفاع از  خود، در پيشگاه خدا و ملت در راستاي مسئوليت نمايندگي خويش، وظيفه خود مي
 درصد ايرانيان آه در انتخابات فرمايشي اول ٥٠   درصد شهروندان تهراني و حداقل ٧٠  حق بيش از 

و از زبان اآثريت جنبش ) بنا به آمار رسمي آه چه بسا بيش از اين نيز باشد(اسفندماه شرآت نكردند 
  .دانشجويي سرافراز ايران، صداي اعتراض خاموش ملت در آن روز را از اين تريبون، رساتر ابراز دارم

سابقه گردن آلفتان خودآامه تاريخ از آغاز تاسيس مجلس در ايران، چه محمدعلي شاه قاجار و چه 
ثبيت استبداد خويش، ان در تكميل و ترضا شاه و محمدرضا شاه پهلوي همه حكايت از آن دارد آه اين

مجلس يعني خانه ملت را هدف قرار داده و بر خاموشي صداهاي حق خواهانه برآمده از آن به هر ترفند 
اند، اگر زماني محمد علي شاه با حمايت لياخوف روسي مجلس را به توپ بست و با اميد  آوشيده

و اگر رضا خان قلدر با حمايت ، دوران استبداد صغير را حاآم ساخت  بستن به برچيدن بساط مشروطه
  .انگليس راه بر ورود آزاديخواهان و حق جويان در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي ملي بست

امروز شاهد آودتاي پارلماني بر عليه جريان تحول خواه : وي با ادعاي آودتاي پارلماني ادامه داد 
فتم مجلس شوراي اسالمي هستيم تا مجلس به ايرانيان با ابزار ردصالحيت و ارعاب در انتخابات دوره ه

 آن ٩٠  يان برنخيزد و آميسيون اصل » جو حقيقت«چيني گردد، آه صداي افشاگرانه  هر ترفند مهره
هاي دگرانديشان، يورش نظاميان به آوي دانشگاه  ملجائي براي ستم آشيدگان نباشد و گزارش قتل

نگاران و زندانيان و فعالين سياسي به خصوص  امهها و آزار روزن تهران، تبريز و طرشت، انفرادي
دانشجويان و فعالين جنبش دانشجويي گوش را نيازارد و آسي ديگر در مجلس سخني از تنهايي زندان 

و انفرادي صابر، عليجاني، رحماني، گنجي، زرافشان، آغاجري، اشكوري، عبدي، باطبي و ساير 
  .زندانيان مظلوم بر زبان نياورد 

هاي قابل نقد مجلس  ها و فرصت سوزي با وجود برخي سستي(ها  تدارگرا آه در اين سالجريان اق
 و پس از جريان ترور سعيد ١٣٧٨   بهمن ٢٩  باز هم دل خوني از اين مجلس داشت از فرداي ) ششم

  ها و لجاجت اندازي حجاريان، سناريوي خود را بر معطل نمودن مجلس اصالحات آليد زد و با سنگ
آردن مردم از اصالحات  هاي آليدي و موثر مجلس، سياست خسته  نگهبان در رد مصوبات و طرحشوراي

را مرحله به مرحله و قدم به قدم پيش برد تا بر همگان اثبات شود آه تصميم گيرنده اصلي براي 
شند با  ميليون راي ايرانيان آه ديگران مي٢٢  شان و نه دولت متكي بر  سرنوشت ملت نه مجلس منتخب

  .ها و ساختارها دارد ي آنان اثري در تغيير رويه و نه اراده» نه ميزان راي ملت است«گونه  و بدين
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 سال قبل آامال ٢  طرح اقتدارگرايان در اين راستا از . و اآنون نوبت به بستن طومار مجلس مردمي بود
ريزي براي قلع و  نامههماهنگ، جهت پرونده سازي عليه اصالح طلبان در تمامي شهرهاي آشور و بر

قمع ايشان در جريان انتخابات مجلس هفتم آغاز شد و از سويي ديگر نيز اين جريان، تمام توان خود را با 
سازماندهي و فرماندهي متمرآز در جهت فراهم نمودن فضاي ذهني الزم براي فرسايش جريان اصالح 

  ي بسيج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربهطلبي و ايجاد يأس و انفعال و آاستن آمي و آيفي توان آن 
ترين بخش خود را در  نهايي فراهم گردد و سناريو با ردصالحيت گسترده اصالح طلبان عمال عملياتي
سوزان نشسته بر مسند  تسخير و تصرف مجلس هفتم آغاز نمود و در اين اثنا به سياق معمول، فرصت

ها بسنده آردند، و در  ن مقدمه سازي مهره چينيجمهوري و راي ملت ،به تاسفي و افسوسي بر اي
نهايت با سكوت، تمكين نمودند تا به نام ايشان و به آام اقتدارگرايان تشكيل مجلسي بنام انتخابات 

  .ميسر گردد
 درصد آل واجدين ٥٠   درصد مردم تهران و اآثر شهرهاي بزرگ و حدود ٣٠  اما با اين همه تنها آمتر از 

ترين حالت حداآثر  ها آشانده و افراد اصلي موردشان در خوش بينانه را به پاي صندوقشرايط در آشور 
طلبانه برخوردار   درصد تهرانيان آن هم با شعارهاي آامال غيرايدئولوژيك و در لباس اصالح١٥  از حمايت 

  .ي نمودهاي ماند و آن را پيگير گرديد آه البته بدون پيشداوري آامل بايد در انتظار تحقق وعده
موسوي خوئيني در ادامه، نطق خود را به انتقادات و سواالتي ازمجلس خبرگان اختصاص داد آه 

  مشاجرات شديدي نيزبه وقوع پيوست و وي از ادامه قرائت اين بند خودداري آرد 
هاي امر  امروز تجربه بشري ثابت آرده آه با توجه به پيچيدگي: در بند دوم اين نطق آمده است 

ترين مسير در اداره امور، تكيه بر عقل جمعي و خرد عمومي بر پايه  گيري در مديريت آالن مطمئن تصميم
 براي فرد يا افرادي خاص است و اصوال  برابر سياسي و آزادي شهروندان بدون در نظر گرفتن حق ويژه

مان و دولت يابد و فرآيندهايي چون انتخابات و تشكيل پارل مفهوم دموآراسي بدين صورت معنا مي
جمهور در جوامع مدرن آنوني با رعايت شرايط آزاد براي انتخاب شونده و انتخاب آننده و وجود رقابت 

تواند به  اي بودن و محدود بودن زمان ماندن در قدرت براي انتخاب شدگان مي عادالنه و با لحاظ دوره
  .تحقق دموآراسي آمك نمايد

شود و نه  ي انتخاب شونده و انتخاب آننده به رسميت شناخته مياما انتخاباتي آه در آن نه حق و آزاد
گردد، نه تنها  گردد و نه امور بر اساس راي ملت اداره مي در آن شرايط رقابت عادالنه فراهم مي

هاي سياسي نخواهد  دموآراسي آفرين نخواهد بود آه ثمري جز تحميل بار سنگين مالي و آشمكش
  .داشت

حفظ و بقاي نظام جمهوري اسالمي همان انجام اصالحات بنيادين و : ست در بند پاياني آمده ا
توان انجام داد  نقل است آه برسرنيزه هر آاري مي. ساختاري بر پايه راي و همه پرسي عمومي است

  .به جزتكيه آردن بر آن، اميد آه فرصت و امكان جبران فراهم باشد
 انتهاي پيام

  
ي اسالمي استعفاي محمود يگانلي، نماينده مردم اروميه مطرح ي علني امروز مجلس شورا در جلسه

  . موافق و مخالف استعفا، نمايندگان به اين استعفا راي مثبت دادند شد و پس از سخنان وي، 
گيري مجلس شوراي  در هنگام راي) ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 

، تعداد آراي آبود 6) ممتنع(، تعداد آراي زرد 154ند آه تعداد آراي ماخوذه  نماينده حاضر بود198اسالمي 
  . بود113) موافق استعفا( و تعداد آراي سفيد 35) مخالف(

 انتهاي پيام

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  متن آامل اظهارات حسن روحاني در اجالس خبرگان
  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه 
ي يازدهمين اجالس مجلس  در افتتاحيه) يكشنبه( و المسلمين حسن روحاني صبح امروزاالسالم حجت

  .ي امضاي پروتكل الحاقي و مسائل پيرامون آن را ارائه آرد خبرگان رهبري، گزارشي از نحوه
، دآتر حسن روحاني، دبير شوراي )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي در آشورهاي مختلف و نظارت  ي دانش هسته آژانس بايد نسبت به توسعه:لي، گفتعالي امنيت م
  . ها، فعال باشد برفعاليت

اي  هاي هسته آمريكا و شوروي سابق اين معاهده را تدوين آردند آه به معاهده منع گسترش سالح
)NPT (ندارند آن را اي حق  اساس اين معاهده اين است آه آشورهاي داراي سالح هسته.معروف شد

در اختيار ديگران قرار دهند و آساني آه اين تكنولوژي را ندارند نيز حق ندارند براي دستيابي به آن 
  . تالش آنند

:  امضا آرد، گفت1970 آشور اولي بود آه اين معاهده را در سال 40آه ايران جزء  وي با بيان اين
يوستند و بعضي هم نپيوستند، بعضي از ها به اين معاهده پ آشورهاي مخالف اين معاهده بعضي

  . آميز فعاليت آردند ها هم در زمينه صلح اي دست يافتند و بعضي آشورها نيز به توان هسته
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اي حساسيت خاصي وجود دارد  روي يك بخش از فعاليت هسته: دبير شوراي عالي امنيت ملي، گفت
 نه تنها NPTو مجاز است و طبق معاهده آميز  آه چرخه سوخت است؛ با اينكه اين فعاليت آامال صلح

آميز هستند، بلكه آشورهاي صنعتي وظيفه دارند به آشورهاي درحال  آشورها مجاز به فعاليت صلح
  . توسعه در اين خصوص آمك آنند

اي همواره  آميز هسته هاي صلح  سال در زمينه فعاليت25جمهوري اسالمي ايران در طول : روحاني گفت
المللي نه تنها چيزي به ما ندادند بلكه تالش هم  است و همواره بر خالف تصورات بيندچار مشكل بوده 

  . آردند آه چيزي هم در اين خصوص در اختيار ما قرار نگيرد
ما تقريبا با جواب منفي همه آشورهاي غربي و شرقي مواجه شديم، بنابراين تصميم : وي ادامه داد

اساس مشكل را خود آشورهاي صنعتي به وجود . عاليت آنيمگرفتيم خودمان مستقال در اين زمينه ف
اي آامال در اختيار آنها باشد، مانع دستيابي ديگر آشورها به آن  آوردند و براي اينكه تكنولوژي هسته

اگر اين . از سويي در مورد آشور مستقلي مثل ايران حساسيت بيشتر از ساير آشورهاست. شدند
تصادي بوده، بخواهد به تكنولوژي دست يابد، مطمئنا حساسيت روي  سال در محاصره اق25آشور آه 

  . آن بسيار است
آردند آه چون جمهوري اسالمي ايران نظامي ايدئولوژيك است،  ها ادعا مي غربي: روحاني گفت

بنابراين اگر اين آشور بخواهد توانمند . المللي نيست اي و بين هاي منطقه تصميماتش در چارچوب پيمان
لذا روي جمهوري اسالمي، همواره حساسيت خاص و . اي خطرناك خواهد بود راي امنيت منطقهشود ب
  . اي وجود داشته است ويژه

ها بعد از پايان جنگ ايران و عراق فشار مضاعفي را روي  آمريكايي: دبير شوراي عالي امنيت ملي، گفت
ها  ه بعد، فشار تبليغي و سياسي آمريكايي ب68 يا 67لذا بعد از پايان جنگ از سال . آشور ما آغاز آردند

  . هاي آشتار جمعي است شود و يكي از محورهاي فشار آنها ادعاي دستيابي ايران به سالح بيشتر مي
خواهان روي  در دوران آلينتون اين تبليغات خيلي بيشتر ادامه يافت تا اينكه جمهوري: وي اظهار داشت
ها روي اين مساله بيشتر شد، به نحوي آه جمهوري  ت سپتامبر، حساسي11آارآمدند و بعد از 

در مرداد سال گذشته، تبليغات وسيعي عليه جمهوري . اي قرار گرفت اسالمي ايران تحت فشار ويژه
اي استناد  هاي ماهواره اسالمي ايران آغاز شد و به گزارش يك گروهك ضد انقالب و اطالعات و عكس

. اي است ك و نطنز مراآزي ايجاد آرده و مشغول توليد سالح هستهگفتند ايران در اصفهان، ارا شد، مي
 اعالم آرد CNNايي با  آه مديرآل آژانس در مصاحبه تر شد تا زماني اين تبليغات روز به روز گسترده

  . سازي اورانيوم است جمهوري اسالمي ايران مشغول فعاليت در زمينه غني
سفر البرادعي در اسفند سال گذشته و بازديد از نطنز، دبير شوراي عالي امنيت ملي، با اشاره به 

پس از آن، تبليغات به شكل ديگري ادامه يافت و همزمان با اشعال عراق مواجه شديم، اما از : افزود
 تبليغات وسيعي عليه ايران آغاز شد؛ اساس تبليغات اين بود آه بعد از عراق نوبت 82نيمه فروردين 

المللي عليه ايران آغاز  مريكا گذشت و به اروپا رسيد و يك موج شبه بينآيست؟ آم آم اين موج از آ
 و 1991بعد از سال . “خواهد اورانيوم را غني آند بايد پروتكل الحاقي را بپذيرد اگر ايران مي“ شد آه 

آميز به فعاليت غير  ماجراي عراق مقررات جديدي وضع شد آه طبق آن آشورها نتوانند از فعاليت صلح
  . لذا از همه آشورها دعوت آردند به اين پروتكل بپيوندند. آميز آشيده شوند صلح

در فروردين و ارديبهشت فشار آوردند آه : به گزارش ايسنا، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود
 آميز به سوي فعاليت با امضاي اين پروتكل، احتمال اينكه آشور بتواند از فعاليت صلح. پروتكل را بپذيريم

در آنار فشار آمريكا . آنند آميز برود غيرممكن است و روز به روز اين فشار بر آشورها بيشتر مي غيرصلح
هاي تبليغاتي خود را عليه  فرانسه و آلمان اولين آشورهايي بودند آه فعاليت. فشار اروپا نيز شروع شد

  . ما آغاز آردند
دادند و آم آم به اين  ران را مورد فشار قرار ميدر هر اجالسي اي: عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد

گفت آه ايران حداقل بايد پروتكل  نقطه رسيديم آه هر آشور صنعتي در مراودات تجاري خود مي
ها همكاري را به امضاي  ي واضح آن پروژه ميدان نفتي آزادگان بود آه ژاپني نمونه. الحاقي را بپذيرد

  . پروتكل منوط آرده بودند
  . آردند ي از روساي جمهور آشورها در تماس تلفني با آقاي خاتمي ابراز نگراني ميحتي بعض

 مورد به عنوان 5در گزارش آژانس : وي با اشاره به گزارش آژانس در خرداد امسال درباره ايران افزود
 جمله اين داده، از آه ايران طبق تعهدات قبلي بايد آنها را گزارش مي تخلف ايران مطرح شد مبني بر اين 

داده   خريداري آرده، بايد به آژانس اطالع مي1991تخلفات اين بود آه موادي را آه ايران از چين در سال 
  . است
هاي آزمايشي  مانده هاي ايران و اينكه پس  و آزمايشUF6 به uf4چنين فعاليتهاي ايران براي تبديل  هم

   .شدند آه به آژانس اطالع داده نشده است بايد دفن مي
گيري آردند و  در اين ميان، آارشناسان آژانس از نطنز نمونه: ي اظهاراتش افزود روحاني در ادامه

دهد آي و  ها در آزمايشگاه نشان مي آشيدند آه اين دستمال هاي خاصي را به در و ديوار مي دستمال
 عجيب و غريب گيري شد با يك نتيجه وقتي از نطنز نمونه. اي انجام شده است چگونه آزمايش هسته

هاي  نمونه. سازي را در سطح باال انجام داده است آزمايش نطنز نشان داد آه ايران غني. مواجه شديم
 درصد وجود دارد؛ اين براي ما عجيب بود چون ما وارد 80آنها به اين نتيجه رسيد آه در ايران آلودگي تا 

  .اين پروسه نشده بوديم
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اي دارد آه در نهايت به  ه پرد وع شد آه ايران فعاليتهاي پشتيك موج جديد شر: روحاني تصريح آرد
در . نظير بود اي عليه ايران تصويب آرد آه در نوع خودش آم اجالس شهريور منجر شد و آژانس قطعنامه

  .اين قطعنامه ايران ملكف بود فوري پروتكل را بپذيرد، فوري تصويب و فوري اجرا آند
 پادمان قرار گيريم آه راجع به 18 مواد قطعنامه اين بود آه تحت ماده يك از: به گزارش ايسنا وي گفت

گيرد و اگر آشوري نتواند ادعاي خود را اثبات آند  آشورهايي است آه فعاليتشان مورد ترديد قرار مي
  .اش به شوراي امنيت برود بايد پرونده

سازي خود را بايد تعليق آند   غني تدر اين قطعنامه به ايران تكليف آردند آه فعالي: روحاني ادامه داد
توانستيم اين قطعنامه را بپذيريم و قبول آنيم و در نتيجه آن را رد آرديم آه اين باعث  اما ما نمي

نگرانيهاي زيادي در سطح منطقه و از جمله در داخل ايران شد آه اگر به تبليغات و مطبوعات خودمان 
اي انديشيد؛ اگر   چاره گفتند بايد راه ها هم مي يسيتم و بعضيگفتند بايد محكم با ها مي برگرديم، بعضي

آنيم؛ در اين شرايط  ايستيم و هزينه آن را پرداخت مي دنيا بخواهد به زور چيزي را به ما تحميل آند مي
انفعال يا فعال شدن براي ايستادگي بدون توجه به سازوآارها و . ايران ناچار بود تصميمي اتخاذ آند

  .حل سياسي و حقوقي سه راه پيش روي ما بود المللي، خروج از انفعال با راه نمقررات بي
خواستند پرونده ما را به شوراي امنيت ببرند و حداقل  هاي مي ترديدي نبود آه آمريكايي: وي افزود

تصميم شوراي امنيت چيزي شبيه عراق بود يعني بازرسان سازمان ملل هر جا آه بخواهند وارد شوند 
  . رسي آنندو باز

بنابراين در جلسه سران نظام . حل سوم را انتخاب آند گرفت راه نظام تصميم: روحاني ادامه داد
ها اين بود آه با سه آشور  يكي از بحث. گيري شد آه در اين زمينه با اروپا وارد مذاآرده شويم تصميم

ه وزير اروپايي را به تهران دعوت در نهايت س. اروپايي آه براي ما نامه نوشته بودند وارد مذاآره شويم
در اين مذاآرات خط قرمزهايي داشتيم آه آن را نظام تعيين آرد و عزت و منفعت را شرط اصلي . آرديم

  .قرار داده بود
دهندگان  اين سه وزير جزو بانيان قطعنامه شهريورماه و جزو راي: عضو مجلس خبرگان خاطرنشان آرد

المللي را  ا اين بود آه قطعنامه را نپذيريم اما حاضر بوديم مقررات بيناولين شرط م. عليه ايران بودند
قيد و شرط  آنها معتقد بودند جمهوري اسالمي ايران بايد پروتكل الحاقي را بي. مبناي بحث قرار دهيم

آه بحث سوم ما اين بود . بپذيرد، اما ما معتقد بوديم بايد پروتكل را با درآي آه خودمان داريم، بپذيريم
مورد ديگر اين بود آه بر فرض . ي ايران بايد در داخل آژانس حل و فصل شود، نه بيرون از آژانس پرونده

پذيرفتن پروتكل بايد مسير قانوني طي شود و آنها بايد قبول آنند آه جمهوري اسالمي بايد از حقوق 
  .آميز خود برخوردار شود ي صلح استفاده
گفتيم تعليق را داوطلبانه براي زمان محدودي   بود آه ما ميموضوع ديگر محل بحث اين: وي گفت

  .بپذيريم و الزام را به هيچ وجه قبول نخواهيم آرد
اي آه در ايران داشتيم، طوالني، سخت و  مذاآره: ي امنيت تاآيد آرد و گفت روحاني در ادامه بر مساله

  .مستمر تا بعد از ظهر و بدون وقفه صورت گرفت
جمهوري اسالمي ايران در چارچوب عزت و مواردي آه نظام مشخص آرده، با سه : وي اظهار داشت

ي تهران به صراحت مورد توافق قرار گرفت و هر دو طرف  آشور اروپايي به توافق رسيد آه در بيانيه
  .ي تهران صادر شد قولهايي را براي اعتمادسازي دادند و تحت آن بيانيه

آه به هيچ  آه چرا با اروپا مذاآره آرديد و اين هايي از جمله اين ن، بحثپس از پذيرفتن ايرا: وي ادامه داد
آند و هر وقت آه بخواهند وارد ايران شده  عنوان نبايد پروتكل الحاقي را بپذيريم زيرا محدوديت ايجاد مي

  .آنند، مطرح شد و بازديد مي
ما آنوانسيون : نيا دانست و گفتدبير شوراي عالي امنيت ملي دليل پذيرش پروتكل را داد و ستد بين د
شد آن را نپذيرفت  شود، آيا مي شيميايي را نيز قبول آرديم و صدها قلم مواد شيميايي وارد آشور مي

  و صدها صنعت شيميايي و آارخانه را خواباند؟
ق با ملت ايران و مسووالن در قدم مقدماتي خود اين تصميم را اتخاذ آرد و ما بعد از تواف: وي تصريح آرد

المللي و داخلي مواجه شديم، تمام قراردادهايي آه به  سه آشور اروپايي با يك آرامش در فضاي بين
  .ي اين پروتكل به تعويق افتاده بود نيز به جريان افتاد واسطه

ها با  در اجالس نوامبر آمريكايي: ها را در شوراي حكام عنوان آرد و گفت روحاني اولين امتحان اروپايي
ي ايران به شوراي امنيت برود ولي اين سه آشور در مقابل آنها  درت آمدند و گفتند آه بايد پروندهتمام ق

  .ايستاده و مقاومت آردند
در آذرماه در اجالس حكام جمهوري اسالمي نشان داد آه در سياست : به گزارش ايسنا روحاني گفت

ي   لحاظ افكار عمومي و صحنهخارجي و تصميم خود موفق بود و يك گام مهم پيش گذاشته و از
  . ها دچار شكست شدند سياسي، آمريكايي

ها وجود داشته است   سال هميشه احتمال وجود توطئه از سوي آمريكايي25در طول : وي اضافه آرد
رفت و موجب  ي ايران به شوراي امنيت مي آه اگر اقدام فعاالنه نظام جمهوري اسالمي نبود، پرونده

  .شد هايي مي ينهايجاد مشكالت و هز
روحاني پيوستن به پروتكل الحاقي را تصميم آل نظام عنوان آرد و گفت آه تصميم درستي اتخاذ شده 

  . است
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آنيم  هاي آمريكا عبور آرده و ما فكر نمي تا امروز جمهوري اسالمي ايران، از يكي از توطئه: وي ادامه داد
امنيت ببرد، خودشان نيز در اجالس آخرشان اين مساله ي ما را به شوراي  ديگر آمريكا قادر باشد پرونده

  .را اعالم آردند
ي ايران از دستور آار به طور آامل خارج شود  عضو مجمع تشخيص مصلحت رسيدن به جايي آه پرونده

  .را از اهداف پيش روي ايران عنوان آرد
اهداف مهم آشور دانست و اي جهان را از  چنين پذيرش دنيا براي ورود ايران به باشگاه هسته وي هم
ي سوخت داشته باشد آه  تواند چرخه اگر جمهوري اسالمي ايران جزو آشورهايي بشود آه مي: گفت

  .ي ملت ما، ما را به اين نقطه خواهد رساند پذيرش آن براي دنيا بسيار سخت است، اراده
  

ه و هيچ گروه و جناحي قادر ي اجماع ملي بود ايم در سايه چه به دست آورده تا آنون آن: روحاني گفت
  .به انجام اين آار عظيم نبوده است

ي اين آار نيز احتياج به اجماع ملي دارد و اين مساله تا امروز سياسي و جناحي  ادامه: وي تاآيد آرد
توانيم موفق شويم؛ زيرا هنوز راه  چنان نيز نبايد جناحي و سياسي شود آه اگر بشود نمي نشده و هم
  .ي رسيدن به هدف در پيش داريمزيادي را برا

خواست يك تهديد براي آشور  اي مي آمريكا با مطرح آردن بحث جنجالي هسته: روحاني اظهار داشت
  .توانيم اين تهديد را به فرصت تبديل آنيم ما به وجود آورد آه معتقدم با آار با اروپا مي

نيم تا نهايت عبور آنيم و تهديدها را اي آه به وجود آمده، بايد بتوا وي گفت آه ما در مسائل هسته
  .تبديل به فرصت سازيم

ي مهم در  ي اين روند ممكن است ايران را به يك نقطه گويند ادامه ها مي خود اروپايي: روحاني گفت
  .ها برساند رابطه با اروپايي
 اول باشيم خواهيم از نظر اقتصادي علمي در منطقه  ساله مي20انداز  آه ما در چشم وي با بيان اين

براي رسيدن به اين هدف نياز به تكنولوژي داريم و آن نيز به تفاهم و آار با اروپا نياز دارد و در اين : گفت
  .چند ماه آار با آنها، هم ما و هم اروپاييان، همديگر را شناختيم

 انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

اهللا  اعالم آردند آه برغم مالحظات آيت) شنبه يك(ي شوراي حكومت انتقالي امروز  اعضاي شيعه
  .العظمي سيستاني، قانون اساسي موقت عراق به احتمال قوي فردا بدون تغيير به امضا خواهد رسيد

  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه 
  

ري رويتر، محمد حسين بحرالعلوم، فرزند به نقل از خبرگزا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما قانون اساس : يي شوراي حكومت انتقالي عراق به اين خبرگزاري گفت محمد بحرالعلوم، رييس دوره

  .آنيم موقت را روز دوشنبه بدون تغيير امضا مي
  .اهللا سيستاني گفتيم آه مصلحت ما اين است آه قانون اساسي امضا شود ما به آيت: وي افزود

خواهيم آه اعضاي شوراي حكومت انتقالي اين نگراني را داشته باشند  ما نمي:  بحر العلوم افزودپس
  .آه اعضاي شيعه در صدد تخريب آل روند قانون اساسي هستند

قانون اساسي موقت عراق قرار بود روز جمعه امضا شود؛ اما به دليل مخالفت پنج عضو شورا از جمله 
  .به تاخير افتادمحمد بحرالعلوم امضاي آن 

ي نجف آه در مذاآرات امروز  از سوي ديگر، محمد حسين الحكيم پسر يكي از رهبران روحاني برجسته
اهللا سيستاني مواضع خود را  اهللا سيستاني حضور داشت، گفت آه آيت اعضاي حكومت انتقالي با آيت

  .براي اعضا روشن آرد؛ اما وي قصد ندارد مستقيما دخالت آند
داند آه اين قانون اساسي  اهللا سيستاني مالحظات خاصي را در نظر دارد؛ اما او مي آيت: وي افزود

  .دارد موقت در مسير صحيح گام برمي
 انتهاي پيام

 
  .  فصل تدوين شده است9 ماده و 60قانون اساسي موقت عراق در 

  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه 
  

به نقل از خبرگزاري فرانسه، برخي از مفاد اين قانون به ) سنااي(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  :شرح زير است

   مقدمه -
هاي مردم عراق آه توسط رژيم خودآامه پيشين ناديده  در قانون اساسي تالش شده است آزادي

  . گرفته شده احيا شود
   نقش اسالم-
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ي آزادي آامل براي تمامي اسالم مذهب رسمي و منبع قوانين آشوري خواهد بود و در قانون اساس
  .مذاهب تضمين شده است

   زبان-
  . زبان رسمي آشور عربي و آردي خواهد بود

   رياست جمهوري-
  . شود براي آشور يك رييس جمهور و دو معاون در نظر گرفته مي

   نقش زنان-
  .  درصد از نهادهاي سياسي نوين عراق برعهده زنان خواهد بود25حداقل 

   انتخابات مستقيم-
  .  خواهد بود2005 ژانويه 31 و حداآثر 2004 دسامبر 31احتمال برگزاري انتخابات مستقيم قبل از 

   مجلس دايم-
  . آند  قانون اساسي دائم را تدوين مي2005 اآتبر 15مجلس موقت با برگزاري يك رفراندوم تا 

   آردستان-
  . ماند اين منطقه خودمختار باقي مي

 انتهاي پيام
 

   انصار االسالم در بغداد دستگير شد  يكي از اعضاي
  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه 

  .نيروهاي غير دفاعي نظامي عراق يكي از اعضاي انصاراالسالم را در بغداد دستگير آرد
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، ژنرال مارك آيميت جانشين فرمانده عملياتهاي نيروهاي ائتالف 

ير نظامي عراق، ياسر حمدان عزاوي را آه مظنون به دست داشتن در انفجار راه نيروهاي دفاع غ: گفت
  .آهن بود دستگير آردند

اي مطبوعاتي ابراز داشت ياسر در تعدادي از   به گزارش پايگاه اينترنتي القنات،آيميت در مصاحبه
  .آتبر دست داشت ا25فعاليتهاي تجاوز گرانه بر ضد نيروهاي ائتالف از حمله انفجار راه آهن در 

  .شان در آردستان عراق است  انصاراالسالم گروهي مسلح و تندرو است آه مقر اصلي
   نفر آشته شدند  2اي در موصل   در حمله

  . نفر آشته شدند2در پي حمله يك مقر پليس در عراق
 غير 2ق به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،در حمله به يك مقر پليس در شهر موصل واقع در شمال عرا

  .نظامي عراق آشته شدند
  . پليس عراقي نيز زخمي شدند2در اين ميان 

به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، اين مقر پليس با نارنجك و خمپاره از سوي يك خودرو در حال حرآت 
  .مورد حمله قرار گرفت

  .نيروهاي پليس نيز به ْآتش افراد مهاجم پاسخ گفتند
  .اين خودرو برخورد آرده باشد يا خير هنوز مشخص نيستاينكه آتش نيروهاي پليس به 

  گروهي از قضات آمريكايي به منظور محاآمه صدام به عراق سفر مي آند 
دستگاه قضايي آمريكا به منظور بررسي روند اتهامات عليه صدام حسين در خصوص محاآمه وي يك 

  .گروه از قضات آمريكايي را به عراق فرستاد
مشاور امنيتي " آسوندليزا رايس"ن الملل ايلنا،اين گروه قضات آمريكايي از سوي به گزارش سرويس بي

رئيس جمهور آمريكا به عراق فرستاده شده است ،روند پرونده محاآمه صدام حسين را مورد بررسي 
  .قرار مي دهند

ي جنايات به گزارش نيويورك تايمز،گروه ويژه به رهبري مقامات آمريكايي در عراق و تحت عنوان شورا
  .جنگي رژيم صدام حسين عمل خواهد آرد

  يكي از فرماندهان ارشد ارتش سرنگون شده رژيم سابق عراق دستگير شد  
  .فرمانده نظاميان آمريكايي در عراق از دستگيري يكي از مقامات بلند پايه رژيم سابق عراق خبر داد

يكي از : نظاميان آمريكايي در عراق گفتبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا،ژنرال مارك آميت فرمانده 
مقامات بلند پايه نظامي رژيم سابق عراق به نام ماهر عبدالرشيد درشهر ديوانيه واقع در جنوب عراق از 

  .سوي نيروهاي ائتالف دستگير شد
به گزاش خبرگزاري آويت، از آنجايي آه همسر دخترماهر عبدالرشيد در ارتش عراق يكي از نزديكان 

  .سين به شمار مي رودصدام ح
اين در حالي است آه امروز يكي از اعضاي انصار االسالم به نام ياسر حمدان عزاوي نيز در بغداد از 

  .سوي نيروهاي ائتالف دستگير شد
  

  وقوع چند انفجار در بغداد
  2004 مارس 7 -1382 اسفند17 يكشنبه -بي بي سي 

 اطراف هتل الرشيد در نزديکی مقر فرماندهی چندين انفجار در بغداد، عصر يکشنبه هفتم مارس،
  .نيروهای آمريکايی به وقوع پيوست

  .هتل الرشيد بعضا برای اقامت مقام های ارشد آمريکايی اداره امور عراق مورد استفاده قرار می گيرد
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  .خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد حداقل صدای پنج انفجار را شنيده است
  .ها شعله های آتش به آسمان زبانه کشيددر نتيجه اين انفجار 

مقر نيروهای . همزمان با وقوع اين انفجارها، آژيرهای خطر در مقر نيروهای آمريکايی به صدا در آمد
  .آمريکايی در ماه های اخير بارها هدف حمالت موشکی و خمپاره قرار گرفته است

حان احتمالی اين حادثه مخابره نشده يکی از مقامات نظامی آمريکايی گفته است که گزارشی از مجرو
  .است

معروف است؛ منطقه ای که به روی مردم بسته است و بشدت از آن " منطقه سبز"محل مورد حمله به 
  .محافظت می شود

آخرين دور از اين حمالت چهارشنبه گذشته و . اين منطقه چندين بار مورد حمله قرار گرفته است
ريکايی اداره عراق، در نظر داشت پس از حوادث کربال و بغداد برای هنگامی بود که پل برمر، رئيس آم

  .خبرنگاران صحبت کند
  قانون اساسی عراق

قانون اساسی موقت عراق در آن امضا ) هشتم مارس(ساختمان محلی که قرار است روز دوشنبه 
  . شود در نزديکی محلی است که انفجارها در آن به وقوع پيوسته است

 فوريه به تصويب 28قبلی، انتظار می رفت قانون اساسی موقت حداکثر تا قبل از براساس برنامه 
اعضای شورا رسيده و مورد تاييد سرپرست تشکيالت آمريکايی قرار گيرد که به دليل اختالف نظر 

  . اعضای شورا، تصويب آن با چندين روز تاخير صورت گرفت
يل انفجارهای کربال و کاظمين به جمعه محول در مراسم امضای متن قانون اساسی، که مجددا به دل

شده بود، معلوم شد که اختالف نظرهای جديدی بروز کرده که ظاهرا ناشی از ايراد روحانيون شيعه به 
  .بخشی از مفاد آن بوده است

قانون اساسی موقت عراق برای انتقال حاکميت به شهروندان عراقی در ماه ژوئن سال جاری ضرورت 
  .دارد

  
  ه رژيم ايران در عراقمداخل

  
  ي قانون اساسي عراق اهللا العظمي مكارم شيرازي درباره ي آيت بيانيه

  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه 
  

تمام شيعيان جهان انتظار دارند سياستمداران : اي آورده است اهللا العظمي مكارم شيرازي در بيانيه آيت
وجب از دست رفتن حقوق مسلم شيعيان عراق شود، شيعه با آمال هوشياري از تصويب قانوني آه م

  .جدا خودداري آنند
اهللا العظمي مكارم شيرازي در اين  آيت) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

رسد  اي از عراق در مورد قانون اساسي موقت به گوش مي آننده اخبار بسيار نگران«: بيانيه آورده است
ين اخبار صحيح باشد مفهومش اين است آه نيروهاي اشغالگر اصرار دارند براي بعضي از آه اگر ا
هاي قومي امتيازهايي شبيه حق وتو قائل شوند و حقوق شيعيان عراق را در حكومت به آلي  اقليت

  .پايمال آنند و آاري آنند آه عراق روي آرامش به خود نبيند
ساالري   هر قوم و هر گروه بر اصول دموآراسي اسالم و مردماوال تمام مردم عراق از: ما اميدواريم

خواهند پايه آجي براي قانون اساسي  واقعي پايبند باشند و فريب اشغالگران را نخورند اشغالگران مي
بديهي است در اين صورت اشغالگران به . عراق بگذارند آه هرگز ثبات سياسي به اين آشور بازنگردد

  .شوند و مردم عراق از حقوق حقه خود و آرامش و ثبات محروم مياهداف شوم خود رسيده 
ثانيا تمام شيعيان جهان انتظار دارند آه سياستمداران شيعه با آمال هوشياري، پيشنهادهاي 

اشغالگران را بررسي آنند، از هر اقدام عجوالنه بپرهيزند و از تصويب قانوني آه موجب از دست رفتن 
همه ما از مرجعيت محترم شيعيان عراق انتظار . شود جدا خودداري آنندحقوق مسلم شيعيان عراق 

هاي اشغالگران صادر  هاي سياسي در برابر وسوسه داريم آه اوامر موآد براي هوشياري شخصيت
ي  فرمايند آه اگر خداي نكرده در اين برهه از زمان حقوق شيعيان عراق پايمال گردد اعتراض همه

آنيم آه تمام  بخشند ما دعا مي هاي آينده نيز ما را نمي نگيزد و نسلا شيعيان جهان را برمي
هاي محترم عراقي اعم از شيعه و اهل سنت، عرب و آردها آه همه آنها براي ما عزيز هستند  قوميت

  .خودشان براي آشور خود تصميم بگيرند
خواستند وحدت مردم  ميگذاران در صفوف عزاداران حسيني  اشغالگران در چند روز پيش با تشويق بمب
اي در قانون اساسي آه دائما سبب جنگ و جدال باشد  عراق را بر هم بزنند و امروز با گنجانيدن ماده

ها را تامين آند و  ي گروه آنها بايد قانوني عادالنه و منطقي آه حقوق همه. قصد انجام اين آار را دارند
هاي دشمن  عراق تصويب آنند و تسليم توطئهي  ضامن ثبات و تماميت آشورشان باشد براي آينده

  .»ي راه آنهاست نشوند؛ دعاي خير ما نيز بدرقه
 انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   اسفند17: روزنامه های تهران
  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه  -بي بي سي 

  
 را به جلسه روز دوشنبه شورای حکام سازمان بين روزنامه های يکشنبه تهران عنوان های اصلی خود

  .المللی انرژی اتمی و گزارش رييس آن سازمان اختصاص داده و به گمانه زنی درباره آن پرداخته اند
 در سرمقاله خود با اشاره به تصميم و موضع نشست شورای حکام در اجالس روز دوشنبه اين کيهان

ند و بايد، يکی از اولين اقدامات مجلس هفتم را از هم اکنون رقم شورا در وين نوشته اين موضوع می توا
  .چرا که، مطابق قوانين مرحله آخر برای امضای پروتکل، تصويب آن از سوی پارلمان کشور هاست. بزند

 نمايندگان اصولگرای مجلس هفتم کيهانبه نوشته حسين شريعتمداری نماينده واليت فقيه در روزنامه 
ون آماده باشند تا اگر فردا شورای حکام در اجالس وين موضع خصمانه ای عليه کشورمان بايد از هم اکن

  . اتخاذ کرد، از تصويب پروتکل الحاقی خودداری کنند
  . با انتقاد از ديپلماسی خارجی ايران پايان می گيردکيهانسرمقاله 
 ديگر سياسی پس از  در مقاله ای به بررسی احتمال سخت گيری محافظه کاران با گروه هایشرق

  .اعالم پيروزی آنها در انتخابات پرداخته و نتيجه گرفته که احتمال آغاز سخت گيری ها بيشتر است
 به احضار نمايندگان مجلس و نويسندگان و محاکمه دانشجويان در شرقبدرالسادات مفيدی نويسنده 

  .جه در مقابل مخالفان خود کوتاه بيايدچند روز اخير اشاره کرده و نوشته جناح پيروز قصد ندارد به هيچ و
 در پايان نتيجه گرفته شرايط جديدی پيش روی جريان اصالحات در ايران قرار گرفته است شرقمقاله 

که الزمه سربلند بيرون آمدن از اين شرايط در مرحله اول نقد رفتار گذشته خود و در مرحله بعدی 
ه اين جريان است و اال پيروز انتخابات بعدی رياست بازسازی و انسجام بخشی به نيروهای پايبند ب

  .جمهوری نيز جناحی خواهد بود که تمامی ابزارهای قدرت را در دست دارد
 گزارش داده که محسن آرمين، محمدرضا علی حسينی و علی محمد نمازی، نمايندگان تهران، اعتماد

قايان آرمين و علی حسينی روز گذشته به نهاوند و لنجان به دادگاه احضار شده اند که در اين ميان، آ
  .دادگاه مراجعه کرده و به دفاع از خود پرداختند

 روز در مجلس ٢۶اين سه تن از جمله نمايندگانی بودند که در اعتراض به رد صالحيت ها به مدت 
  .متحصن شدند و در عين حال استعفای خود از سمت نمايندگی را تقديم هيات رئيسه مجلس کردند

گفته است مطبوعات در تمام زمينه آفتاب يزد علی مزروعی نماينده اصالح طلب اصفهان به نوشته رجب
ها جسارت و جرات گذشته خود را از دست داده و حفظ مطبوعه باعث شده آنها با احتياط زيادی به 

  .تنشر مطالب بپردازند و در نهايت فضای سخت و محدودی برای روزنامه نگاران به وجود آمده اس
رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران گفته است احتياط بيشتر باعث شده که آفتاب يزد به نوشته 

مطبوعات در حالت بيم و اميد پيش بروند و از جهت کيفی نيز محتوای روزنامه ها نسبت به گذشته افت 
  .پيدا کرده و خود سانسوری بر مطبوعات حاکم شده است

 نفر ١۵٠حلی رايزن جوان روز جمعه مورد حمله جمعيتی نزديک به  دفتر هفته نامه مشرقبه گزارش 
قرار گرفت که خود را حزب اهللا معرفی می کردند و پس از نماز جمعه به سمت دفتر نشريه حرکت 

  .کردند و با سنگ پراکنی، شيشه های ساختمان و همچنين وسائل کامپيوتری را شکستند
که در مورد ناهنجاری » تجارت شوم« به مقاله ای به نام براساس گزارش رسيده اين گروه در اعتراض

های اجتماعی از جمله خريد و فروش زنان و دختران، به ويژه پس از جنگ و به علت ازدياد طالق و 
  .متعاقبا زنان بيوه منتشر شده بود، دست به چنين اقدامی زدند

گفته است رفتار محافظه د اعتمامصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به نوشته 
کاران بعد از انتخابات اول اسفند خيلی اميدوارکننده نبوده است، برای مثال آنها از برقراری رابطه با 

کنگره آمريکا سخن می گويند اما انتظار جامعه اين است که دست کم پا به پای پيام فرستادن برای 
ن ارسال کنند تا مردم متوجه شوند در داخل هم قرار آمريکا و انگلستان، حداقل عالئمی را برای ايرانيا

  .است حقوق ملت و فعاالن سياسی و دانشگاهی و مطبوعاتی رعايت شود
معاون سابق وزارت کشور تاکيد کرده که به عنوان مثال خوب بود که محافظه کاران از آزادی سياسيون 

  .زندانی پيش از تعطيالت نوروز حمايت می کردند
 در   صابر و امير طيرانی ، هدی ، رضا عليجانی  رحمانی  تقی های  خانواده ده که شکواييه گزارش داشرق

  .  قرار گرفت  مجلس  هفته دستور کار اين
 به دنبال ديدار خانواده زندانيان ملی مذهبی با رييس مجلس، مهدی کروبی از شرقبه نوشته 
   پرونده است  گفته   وی  کند که  را تشريح  پرونده  تا وضعيت  است  خواسته  انقالب  دادگاه  رييس مبشری

  . نيز قرار ندارد  قضاييه  در اختيار قوه  پرونده  قرار ندارد و گويا اساسا اين  افراد در اختيار وی اين
 تنها روزنامه يکشنبه است که از جلسه مجلس گزارشی داده و نوشته علی اکبر موسوی کيهان

ان گفته است اگر زمانی محمدعليشاه مجلس را به توپ بست و اگر رضاخان خوئينی نماينده مردم تهر
راه بر ورود آزاديخواهان و حق جويان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نيز شاهد 
کودتای پارلمانی با ابزار رد صالحيت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسالمی هستيم تا 

  .  هر ترفند مهره چينی گردد و ديگر آن صدای افشاگرانه حقيقت جويان برنخيزدمجلس به
 در گزارش خود، جنجال محافظه کاران برای جلوگيری از سخنان نمايندگان اصالح طلب و کيهان

مستعفی مجلس از خوش غيرتی آن ها دانسته و نوشته در حالی که يک نماينده افراطی مشغول 
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الفاصله پس از ورود به فاز حرمت شکنی و عقده گشايی عليه نظام و مردم به قرائت متن تحصن بود ب
  .خاطر انتخابات اول اسفند، واکنش شديد جمعی از نمايندگان قرار گرفت

 از قدرت اهللا عليخانی، بهمن اخوان، رجب رحمانی، سيدناصر موسوی، ميرخليلی، احمد کيهانگزارش 
ندگان بوئين زهرا، تفرش و آشتيان، تاکستان، رامهرمز، ميناب، ناطق نوری، نبی زاده، ميرمحمدی نماي

نور، گچساران و قم به عنوان خوش غيرت های اصولگرا ياد کرده است که مانع از سخنرانی نماينده 
  .مستعفی شدند

 گزارش داده که دادسرای عمومی و انقالب تهران درباره اتهام توهين، عمادالدين باقی را مجرم انتخاب
  .ت، در حالی که او را از اتهام توهين و نشر اکاذيب تبرئه کردشناخ

 پرونده اين نويسنده اصالح طلب، با صدور قرار مجرميت، در آستانه ارجاع به دادگاه انتخاببه نوشته 
  .کيفری قرار دارد

ن  در گزارشی از کميته امداد که يک روز پس از سالگرد تاسيس اين سازمان و مالقات مسووالن آشرق
با رهبر جمهوری اسالمی چاپ می شود نشان داده اين سازمان با داشتن بودجه وسيع و امکانات 

فراوان در کاهش فقر دچار جذام برنامه ريزی و اجرا شده و توزيع يارانه ها بين فقرا و نيازمندان در چرخه 
  .ای بيمار و ناشفاف هر روز زخمی نو بر پيکره عدالت اجتماعی می زند

 بخش خارجی کميته امداد که در کشورهای لبنان، آذربايجان و شرقعصومه شهرياری در گزارش م
 هزار دالر در ۵٠۶تاجيکستان فعال است بخشی پرهزينه و کم درآمد است از جمله در حالی که 

  . دالر درآمد جمع کرده است٢٨٧آذربايجان هزينه کرده از طريق صندوق های خود فقط 
 مجموع کمک های پرداختی به مددجويان و هزينه های عملياتی کميته  نشان می دهدشرقگزارش 

 ٢۶ ميليون دالر رسيده در حالی که کميته امداد با توزيع ٨٧۶ به يک ميليارد و ٨٠امداد در لبنان در سال 
  . ميليون دالر جمع آوری کرده است۶۴١هزار صندوق صدقات در لبنان جمعا 

ده روز پس از انفجار قطار در انديشمک گازهای بسيار سمی و  گزارشی دارد که نشان می دهد شرق
خفه کننده پحش شده در فضا مردم روستاهای اطراف را به اختالالت تنفسی، بی حالی و مسموميت 

  .دچار کرده است
 گفته است درصورت ترکيب اين گازها با بخار آب نيز امکان توليد اسيدهای شرقيک مسوول محلی به 

ارد که می تواند مخاط مجاری تنفسی را سوزانده و ضايعات پوستی ايجاد کند و اين آثار خطرناک وجود د
سوختگی می تواند موجب مسموميت های ريوی و مرگ ومير و بيماری های قلبی و عروقی شود که 

  .تاثير آن دراز مدت است
باری در ايستگاه بر اثر حادثه انفجار قطار :  رئيس شورای شهر نيشابور گفته استشرقبه نوشته 

 کيلومتری محل حادثه همه اماکن موجود ١٠ روستای اين شهر خسارت ديد و تا شعاع ٢٠خيام نيشابور 
  .به شدت آسيب ديدند

 از دولت خواسته نسبت به انفجارهای عاشورای کربال شرقعلی رضا حقيقی در مقاله ای در 
به تشکيالت عامل انفجارها اخطار حساسيت بيش تری نشان دهد و از کانال هايی که می شناسد 

  .دهد که حمله به ايران و شهروندان آن و نيز حوزه علميه را با واکنش سخت روبه رو خواهد کرد
 از مقاله خود نتيجه گرفته کليد يک نبرد خاموش عليه ايران زده شده است که اگر ايران شرقنويسنده 

  .د آشکار به راحتی تسليم شوددر آزمون های کوچک سربلند نباشد ممکن است در نبر
   برای نژاد شهردار تهران  احمدی   روی کاران  محافظه   گذاری  ها از سرمايه  بر اساس شنيدهاعتماد
 از  شود که  می   خبر داده و نوشته سعی  جمهوری  و رياست  وزارت  از جمله  باالتری  های  پست تصدی
  .  شود ، ترسيم  داشت  جای  مردم ن در ميا  که  رجايی  همچون  ای  چهره وی

 از   دستوری  طی  نظام شود مقامات  می   بدون نام بردن از رهبر جمهوری اسالمی نوشته گفتهاعتماد
 شود و ظاهرا قرار   اجابت  زمينی  هر ميزان  برای  تهران  شهرداری اند تا تقاضاهای  خواسته   مسکن وزارت
  . شود  در اختيار شهرداری قرارداده طور رايگان به   ثبتی  هزار پالک١٠٠  است

  
  گوناگون

  
  سخنراني محمدرضا تاجيك در جمع دانشجويان دانشگاه اميرآبير

  2004 مارس 7 -1382 اسفند17يكشنبه 
  

اي هوشيارانه است، چرا آه تنها   تحول گفتماني جناح مقابل حاصل پروژه: مشاور رئيس جمهور گفت
دهد آه هم اصالح طلب باشند و هم انقالبي، هم آرمانگرا باشند و    اجازه ميهاست آه به افراد  پروژه

  .  گرا  هم واقع
محمدرضا تاجيك؛ مشاور رئيس جمهوري با حضور در جمع , ايلنا, به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران
اصالح و اقتصاد , هاي آه جناح مقابل را به افرادي اهل توسع  پروژه: دانشجويان دانشگاه اميرآبير گفت

تبديل آرده است، هدفش آسب قدرت است و اين تحول حاصل تحول تاريخي گفتمان نيست بلكه 
تواند   آند تا بازي به نفع او تمام شود و اين پروژه نمي  اي است آه شرايط زماني خود را تبيين مي  پروژه

  . بر شرايط پس از انتخابات ما نيز جاري باشد
. پس از انتخابات فرداي ديگري خواهد بود و ايران پس از انتخابات ايران ديگري استفرداي : وي افزود

هاي بديعي   ها و استراتژي  بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي متحول خواهند شد و با چالش
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اند و من گروه مقابل را بر خالف نظر   مواجه خواهيم بود با گروهي موجه خواهيم بود آه سر عقل آمده
  . دانم  خي دوستان آوتوله نميبر

هايي آه   هاي جدي است، چالش  دوران ما بعد از قدرت براي هر گروهي دوران چالش: تاجيك تصريح آرد
هاي خود يك حاشيه فربه در جامعه   عمدتًا دروني هستند، بويژه در مورد اين جناح باال آمده آه با فعاليت

ضمن اينكه حاشيه . آند  ها و پارادوآسهاي جدي دروني ايجاد ميدوران مابعد قدرت شقاق. اند  ايجاد آرده
  . ها را دو چندان خواهد آرد  فربه هم اين چالش

فراسوي اصالحات رفتن براي گروهي آه از اصالحات : وي در بخشي از سخنان خود اظهار داشت
 اين جناح اين است آه آنند، آار بسيار مشكلي است، بويژه اينكه استراتژي عقالي  استفاده ابزاري مي

  . تواند گرايش سكوالر داشته باشد  اقليت ثابت خود را حفظ آند و براي حفظ اين اقليت نمي
آه گروهي در حاشيه قدرت است آار   حفظ اقليت تا زماني: وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت

معتقدم اين جناح باال اي است اما پس از ورود به قدرت حفظ اقليت بسيار مشكل است و من   ساده
آمده تا دوران رياست جمهوري داراي انسجام خواهد بود، اما پس از آسب قدرت در انتخابات رياست 

  . جمهوري دوران پرچالشي خواهد داشت
جامعه نيازمند : تاجيك در ادامه امكان بوجود آمدن جريان سوم را در جامعه ناممكن خواند و افزود

اگر جنبشي در آينده جامعه ما صورت گيرد، بيشتر خصلت . حامالني نو استگفتماني نو با عامالن و 
تابد و   لمپني خواهد داشت نه خصلت حزبي، زيرا فرهنگ عمومي و سياسي جامعه ما حزب را بر نمي

  . ما بيشتر پست مدرن هستيم تا مدرن. گراست  بيشتر محفل
راض و فرياد سياسي است، حتي در جامعه ما سكوت هم نوعي اعت: وي همچنين اظهار داشت

گيري خاص و شيوه مبارزه خاص   ها هم به سمت تبديل شدن به جرياني اجتماعي با سمت  بيطرف
هاي بسيار جدي آماده   ها واآنش  آنند و زمينه براي حرآت  روند و در جامعه نقش آفريني مي  پيش مي

اگر ما در دهه اول انقالب . تن آينده بوداست و در اين فضا نبايد منفعل بود بلكه بايد به فكر ساخ
توانستيم از   ها عبور آنيم و در دهه دوم با آمي محدوديت مي  توانستيم با سالم و صلوات از دروازه  مي

ها   ها بسته شده نبايد با سيستم بلكه بايد از روزنه  درها عبور آنيم، امروز در دهه سوم آه درها و دروازه
  . آند  آنند، فراموش مي  اريخ آساني را آه در بطن آن حرآت نميعبور آنيم، چرا آه ت

روحيه مرآز محوري و شخص محوري در همه ما وجود دارد و هميشه با : وي در ادامه ابراز تاسف آرد
اما بايد بدانيم آه دوران روشنفكران آوانگارد گذشته است، دوران . تحقير خودمان نگاه به باال داريم

ها جلوتر از مردم حرآت آنند و مردم از آنها اطاعت و تبعيت آنند،   م را بگيرند و فرسنگنخبگاني آه پرچ
شود بايد از ميكروفيزيك قدرت شروع آنيم نه از   گذشته است و امروز حرآتها از زير شروع مي

  . ماآروفيزيك
ه در تاريخ ما همراه مردم حرآت آنيد چرا آ, سعي آنيد با آنار گذاشتن فرض آوانگاردي: وي افزود

همواره پيش فرض هر حزب و جنبش اجتماعي اين بوده آه جلو باشد و هرگز تالش نشده است آه 
توانيم انجام دهيم، اين است آه   تنها آاري آه ما مي. مردم براي خود و به جاي خود تصميم بگيرند

د از قاعده هرم شروع باي. مردم را به اين حد آگاهي برسانيم آه خودشان به جاي خودشان فكر آنند
آنيم چرا آه در دهه سوم و چهارم جامعه ما تنها گروههايي موفق هستند آه ميكروفيزيك قدرت را 

  . تسخير آنند
تنها آلترناتيو جامعه ما اصالحات است و گفتمان : تاجيك در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت

  . مسلط دهه سوم و چهارم اصالحات خواهد بود
شما عالوه بر اينكه با يك گروه : هاي راديكال سرآمده، تصريح آرد  تاآيد بر اينكه دوران آنشوي با 

آنند   ايدئولوژيك بسيار متعصب مواجه هستيد، از سوي ديگر با افرادي مواجهيد آه وقتي احساس مي
  . آنند  شان اثر ندارد، شرآت نمي  راي

اقليت موفق هستند، اقليتي آه سماجت مذهبي دارند ) real politic(در عرصه سياسي : وي ادامه داد
آه ما   انديشند نه رسيدن، در حالي  شوند و به گفته شاملو به رفتن مي  و هرگز از حرآت خسته نمي

آه آن اقليتي آه اشاره آردم   دليل اين. انديشيم  اش مي  همواره به رسيدن آن هم از نوع انقالبي
 مهم ايفا آنند، اين است آه انسجام دارند و اآثريتي هست آه توانند در عرصه سياسي نقش  مي

  . انسجام ندارد
وقتي استراتژي به : تاجيك در ادامه با تاآيد بر لزوم داشتن استراتژي مشخص در حرآت سياسي افزود

شود تنها فرافكني آرد، بايد دليل شكست آن را ارزيابي آرد و در بازي سياسي   رسد، نمي  نتيجه نمي
  . واره بايد طرف مقابل را هوشيارتر از خود تصور آرد و بازي را به او واگذار نكردهم

تواند در دهه سوم و   گفتماني خارجي از جمهوريت و اسالميت نمي: تاجيك در ادامه اظهار داشت
شود جواب   هاي جديد آه پيرامون جمهوريت تنها مطرح مي  چهارم ما سيادت داشته باشد و گفتمان

  . د دادنخواه
هاي موجود براي تحقق اين   وي همچنين فتح قدرت از طريق تجميع نهادهاي مدني را يكي از استراتژي

  . گفتمان خواند
تاجيك تسخير سپهر عمومي جامعه به جاي تسخير تاالر قدرت را استراتژي ديگر در جهت تحقيق اين 

صت بسيار بزرگي است، چرا آه در حاشيه قرار گرفتن اصالحات خود فر: گفتمان دانست و افزود
 فربه را به  ها و حاشيه  اند، اگر جريان اصالحات هرگروهي آه بيطرف  ها همواره اسطوره ساز بوده  حاشيه
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بينم، بلكه قدرت را در   من قدرت را لزومًا در تاالر قدرت نمي. طرف خود جذب آند، موفق خواهد بود
  . تمان داشته باشد، پيروز استدانم و هرآس آه استراتژي و گف  گفتمان مي

 ميليون 20آه با   آساني: وي همچنين مشكل جبهه دوم خرداد را فقدان استراتژي عنوان آرد و افزود
آردند تا در قالب پوزوسيون، راي    اپوزيسيون آار ميقالبراي باال آمدند، فاقد گفتمان بودند و بيشتر در 

هاي گروه   روه اجتماعي سياسي است، البته من حرآت ميليوني فرصت بسيار مناسبي براي يك گ20
اما حقيقتًا ما براي هموار شدن راه چه آرديم و به عقيده من امروز بايد به . آنم  رقيب را نيز انكار نمي

خواهيم حرآت   جاي انداختن توپ به زمين حريف به نقد خودمان بپردازيم و خود را قاضي آنيم آه آيا مي
   يا نه؟ جديدي انجام دهيم

  پايان پيام 
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