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

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

اتحاديه اروپا بايد نام مجاهدين خلق را از ليست : اآثريت اعضاي مجلس نمايندگان لوآزامبورگ 
 تروريستي حذف آند

  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج
يت نمايندگان پارلمان اآثر:ايتاليايي و بلژيكي, بدنبال پارلمانترهاي بريتانيايي -همبستگی ملی  

 طي يك اطالعيه مطبوعاتي 1383 خرداد 21 مصادف با 2003 ژوئن 10لوآزامبورگ امروز پنجشنبه 
همبستگي خود را با مقاومت ايران عليه تروريسم و بنيادگرايي اعالم آردند و از اتحاديه اروپا خواستند 

 2003 ژوئن 17مناسبت سالگرد نمايندگان ب.نام مجاهدين خلق را از ليست تروريستي حذف آند
تهاجم ناموجه پليس فرانسه به دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در اور سور اواز فرانسه و خانه دهها «

 .را تقبيح آردند»  تن ديگر دستگير شدند165تن از پناهندگان ايراني را آه طي آن خانم مريم رجوي و 
 

ه مشترك و فراحزبي نقض حقوق بشر در ايران را بشدت اآثريت اعضاي پارلمان لوآزامبورگ در يك بياني
محكوم ساخته و از تالشهاي مقاومت ايران تحت رهبري رئيس جمهور مريم رجوي براي ايجاد يك ايران 

 .دمكراتيك و بردبار و براي امحاي بنيادگرايي و تروريسم استقبال آردند
 . مجلس مي باشند تن از روساي آميسيونهاي12 امضاآننده بيانيه 36در بين 

تهاجم ناموجه پليس فرانسه به دفتر شوراي دفتر شوراي  «2003 ژوئن 17نمايندگان بمناسبت سالگرد 
ملي مقاومت ايران در اور سور اواز فرانسه و خانه دهها تن از پناهندگان ايراني را آه طي آن خانم مريم 

 .را تقبيح آردند»  تن ديگر دستگير شدند165رجوي و 
هاي حقوق بشري و شخصيتهاي برجسته اي نظير خانم دانيل ميتران و بسياري از شهروندان سازمان

 .پاريس براي آزادي خانم رجوي تالش آردند
امضا آنندگان بيانيه با وآيل خانم رجوي و رئيس افتخاري ليگ حقوق بشر هانري لوآلرك اتفاق نظر 

لي دارد و انگيزه هاي سياسي محرك آن بوده اين عمليات نمايشي يك پرونده خا«دارند آه گفته بود 
تعرض به مقاومت تحت رهبري خانم رجوي آه عليه بنيادگرايي و براي «: در اين بيانيه آمده است.»اند

استقرار يك دمكراسي برپايه انتخابات آزاد و جدايي دين از دولت مبارزه ميكند و همواره از قوانين 
زجار مردم فرانسه را برانگيخت و باعث شرمساري آزاديخواهان و ان, آشورهاي ميزبان تبعيت آرده است

اين رفتار نقض ارزشهايي است آه اروپا در راه آسب آنها صدها سال . جريحه دار شدن قلوب آنان شد
 .»مبارزه آرده و قربانيان بي شمار داده است

اهدين خلق ايران برعليه نمايندگان امضاآننده با اشاره به وضعيت متشنج آنوني در عراق بر نقش مج
, مجاهدين ايراني طي ربع قرن اخير با اتكا به يك اسالم دمكراتيك و بردبار«: بنيادگرايي تاآيد ورزيدند

 .»آنتي تز بنيادگرايي اسالمي و مهمترين مانع در مقابل گسترش آن بوده اند
مت ايران را تهديد موجوديت خود تهران آه مقاو«: نمايندگان در بيانيه خود به روشنگري پرداخته و گفتند

. عضو مقاومت از عراق است4000در آن سوي دنيا نيز مصرانه خواستار استرداد و يا اخراج , ميداند
ماليان ميخواهند هم از دست اپوزيسيون خالص شوند وهم راه را براي برپايي يك حكومت مذهبي 

 .»دست نشانده در عراق هموار آنند
دستاويز تهران براي توطئة عليه مقاومت ايران در اروپا و در عراق «: آمده استدر اين بيانيه همچنين 

نامگذاري آه هيچ اعتبار حقوقي نداشته و . وجود نام مجاهدين در ليست تروريستي اتحاديه اروپاست
 .»جزيي از سياست نزديكي به ماليان بوده است

رداد مجاهدين از عراق نقض قوانين بين اخراج و است« : نمايندگان مجلس لوآزامبورگ اعالم آردند
نام مجاهدين را از ليست «و از اتحاديه اروپا خواستند » المللي و در حكم جنايت عليه بشريت مي باشد
آزادي بيان و حقوق اوليه , به بهانه مبارزه عليه تروريسم, سازمانهاي تروريستي حذف آند و اجازه ندهد

چه در اروپا و چه در عراق ,  مبارزه با ديكتاتوري و تروريسم هستنداعضاي مقاومت ايران آه پيشقراوالن
 .»چيزي آه برنده آن تروريستهاي واقعي و بنيادگرايان هستند. پايمال شود

 
حزب ( آقايان آلكس بودري و لوسين لوآس – تن از نمايندگان مجلس 7اين اطالعيه مطبوعاتي بامضاي 

ژان , فرانسوا بآوش, )حزب عدالت و دمكراسي(رناند گرايزن گاستون ژيبرين و ف, )سوسياليست آارگر
  در لوآزامبورگ انتشار يافت) حزب سبزها(هوس و آاميل ژيرا 

  
  .گيري براي انتخاب پارلمان جديد اروپا آغاز شده است بزرگترين انتخابات اروپايي با راي
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ي اروپا در چهار روز آينده بزرگترين انتخابات اروپا و جهان را برگزار  ضو اتحاديه آشور ع25در اين انتخابات 
  .آنند مي

به نقل از خبرگزاري رويتر، اين انتخابات آه بزرگترين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ر راي دهندگان با حضو) پنجشنبه(انتخابات بين چند آشور، در تاريخ جهان نيز لقب گرفته از امروز 

 ميليون نفر 349. يابد شود و تا يكشنبه شب آينده ادامه مي هاي راي برگزار مي هلندي در پاي صندوق
  .ي اروپا واجد شرايط راي دادن در اين انتخابات هستند در سراسر آشورهاي عضو اتحاديه

ن در استراسبورگ است، ي اروپا آه مقر آ  عضو پارلمان جديد اتحاديه732قرار است در اين انتخابات 
  .برگزيده شوند

 ميليون جمعيت تبديل 454 آشور جديد به آن به يك قطب اقتصادي با 10ي اروپايي با پيوستن  اتحاديه
  .ي اروپايي است ي گسترش يافته شده است آه انتخابات پارلماني آن اولين انتخابات در اتحاديه

آنند و به دليل جنگ در عراق و  نتخابات را برگزار ميهلند و انگليس اولين آشورهايي هستند آه اين ا
رسد آه مشارآت مردم انگليس در اين انتخابات چشمگير  حمايت انگليس از اين جنگ به نظر مي

ها، آه احتماال منعكس  گيري ي اين راي نخواهد بود و احزاب حاآم در اين دو آشور بيم دارند آه نتيجه
  .ها قدرت بگيرند اري آنها خواهد بود، باعث شود مخالفان اين دولتگذ آننده اعتراض مردم به سياست

آاري در آشورهاي  رود رشد اقتصادي آند و افزايش بي از سوي ديگر عالوه بر موضوع عراق، گمان مي
  .ي اروپا باعث شود تا مشارآت در ديگر آشورها نيز چندان قابل توجه نباشد عضو اتحاديه

ها  ي آينده راي خود را در صندوق ايتاليا، التويا و مالت فردا و شنبهمردم ايرلند، جمهوري چك، 
  .اندازند مي

بلر،   توني ي اعتراض آنان به سياست هم چنين گزارش شده است، راي مردم انگليس منعكس آننده
  .وزير اين آشور به دليل پشتيباني از جنگ آمريكا عليه عراق خواهد بود نخست

پارلمان اروپايي براي ايجاد يك . هايش است نشانگر ميزان حمايت مردم از سياستاين انتخابات براي بلر 
موازنه دموآراتيك در برابر آميسيون اروپا آه اعضاي آن انتصابي هستند، طراحي شده است و 

ي بودجه، تجارت، محيط زيست و امور  اين پارلمان درباره. شوند نمايندگان آن از طريق انتخابات تعيين مي
  .وط به مصرف آنندگان در اتحاديه اروپا به نوعي آنترل داردمرب

  
  

  مبارزه آلمان با تروريسم بين المللى در شاخ آفريقا
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 آشورى مستقل است يكى از ١٩٧٧جيبوتى ، مستعمره سابق فرانسه و واقع در آفريقا آه از سال 

اما اين آشور واقع در شاخ آفريقا در مبارزه عليه تروريسم بين المللى . رهاى جهان استفقيرترين آشو
  . بعلت همين موقعيت سوق الجيشى اهميت فراوان يافته است

 بندر آزاد جيبوتى پايگاهى دريائى براى ناوگان آلمان ، فرانسه و اياالت متحده آمريكا در مبارزه عليه 
 اين پايگاه نيز پس از سوءقصدهاى خونين روز يازدهم سپتامبر ماه سال تروريسم بين المللى است آه

براى نظارت بر رفت و آمد « صلح پايدار« دو هزار و يك ميالدى در چهارچوب عمليات بين المللى بنام 
 « Augsburg« حال نيز يك ناو آلمانى بنام . آشتى ها در حوالى  شبه جزيره عربستان تاسيس گرديد

  در باره Nina Werkhäuserگزارشى از همكار ما خانم . طقه به ماموريت خود ادامه ميدهد در همين من
زندگى روزمره سربازان بر عرشه اين ناو آه در اين منطقه به عمليات خود در رابطه با مبارزه با تروريسم 

  r. ادامه ميدهند
اين ناو از اين بندر . ار دهنده است گرماى شديد آز. وارد بندر جيبوتى ميشود  « Augsburg“ناو آلمانى 

راههاى دريائى شاخ آفريقا و شبه جزيره عربستان را آنترل ميكند آه ميتوانند محلى براى مخفى شدن 
براى  دويست سرباز نيروى دريائى آلمان آه بر روى اين ناو در جيبوتى خدمت آنند .تروريستها باشند

 متر ١٣٠دو فروند هليكوپتر نيز برروى اين ناو بطول  . اين امر بمعناى شش ماه زندگى در آشتى است
ما واقعا وقت :يك سرباززن نيروى دريائى آلمان آه بر روى اين ناو خدمت ميكند ميگويد. مستقر هستند

زيادى براى استراحت و غيره نداريم و اگر نوبت پاسدارى شبانه به من برسد بايد روز بعد نيز صبح زود 
  . نيز با ديگر سربازان فيلمى تماشا ميكنم بيدار شوم ، گهگاه 

در آلمان محل خدمت  سربازان نيروى دريائى اينكشور در درياى شمال و يا شرق است و آنها با باد خنك 
اين درياها آشنا هستند ولى در جيبوتى سرو آار آنها با گرمائى طاقت فرسا است زيرا آه جيبوتى يكى 

يك سرباز آلمانى .  سربازان بايد روزانه چندين ليتر آب بنوشنداز گرم ترين آشورهاى جهان است و
در حدود سه تاهفت ليتر آب در روز و آنهم بستگى به آار و ماموريتم بر روى عرشه اين ناو : ميگويد
اما آنها از آار و خدمت خود بر روى عرشه اين ناو ابراز رضايت ميكنند ولى براى همسران آنها دورى .دارد

عذاب دهنده است زيرا  براى سربازان آلمانى شرآت آننده در اين ماموريت يعنى مبارزه با و تنهائى 
بمدت شش ماه مرخصى براى سفر به آلمان « صلح پايدار « تروريسم بين المللى در چارچوب عمليات 

آلمانى و ديدار با اقوام وجود ندارد و بدين خاطر نيز ارتش آلمان براى آنكه زندگى زناشوئى سربازان 
بعلت دورى از هم پاشيده نشود ، همسران آنها را به جزيره ائى در حوالى جيبوتى  پرواز ميدهد تا 

  .حداقل براى مدتى آوتاه بتوانند همسران خود را آه بر روى اين ناو خدمت ميكنند ببينند
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بايد اقرار : يگويد سربازى م. اما فقط دورى از اقوام نيست آه سربازان آلمانى را در جيبوتى رنج ميدهد
آنم آه  نديدن و عدم اطالع از نتايج مسابقات فوتبال بوندس ليگاى آلمان ، مرا در آغاز اين ماموريت رنج 

ميداد و هر چند آه ما از طريق اينترنت ميتوانيم اطالعاتى در اينباره بدست آوريم ولى در گوشه اطاق 
سه هفته پس از انتشار بدست ما برسد ، لطف نشستن و مجله ائى خواندن البته نه مجله ائى آه 

  .ديگرى دارد
  

  دومين روز اجالس سران آشورهاى مهم صنعتى جهان و روسيه
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برنامه آارى رييسان حكومتها و دولتهاى هفت آشور مهم صنعتى جهان و روسيه، موسوم به 
 روز دوم اجالس عالى شان آه در سى آيلند در ايالت جورجياى امريكا برگزار آشورهاى گروه هشت، در
موضوعهاى بسيارى مطرح بود، آه بر سرشان توافق وجود داشت، . مى شود، بسيار فشرده بود

اما در باره برخى مسائل نياز به بحث . موضوعهايى چون وضعيت اقتصاد جهانى يا بهاى باالى نفت
  .اى نمونه سياست جورج بوش در خاورميانه و مناطق همجوار آنبيشتر وجود داشت، بر

به نظر مى رسد آه رييسان دولتهاى گروه هشت در جوى آرام  و راحت با هم به گفتگو مى پردازند و 
و اين چيزى است آه خواست ميزبان اين آنفرانس، جورج بوش است، . ميانشان هارمونى برقرار است
با تصويب  قطعنامه عراق در شوراى امنيت . مبستگى و اراده مشترك باشدآه اين ديدار نشان دهنده ه

بدين ترتيب . سازمان ملل به اآثريت آرا در روز سه شنبه، راه براى چنين چيزى هموار شده است
اقتصادى بحث _آشورهاى گروه هشت مى توانستند با خيالى آسوده در باره موضوعهاى سياسى

 با سران آشورهاى گوناگون عربى به گفتگو بنشينند و به طرح جورج بوش در آنند، بر پايه داده هايى نو
در جهان عرب طرحهاى بوش براى اصالحات سياسى و اقتصادى عموما به . رابطه با خاورميانه بپردازند

در ميان آشورهاى گروه هشت نيز به اين طرح با نظرهاى . عنوان دخالت در امور داخلى رد شده اند
  .گاه مى شودگوناگونى ن

صدراعظم . ”مشارآت براى ترقى و آينده اى ممشترك“در پايان پيشنهادى آه برجاى ماند عبارت بود از 
رييس جمهور امريكا از آار “: وى گفت. آلمان گرهارد شرودر روشن ساخت آه موضوع بر سر چيست

ح بوش استقبال آرد، اما وزير امور خارجه آلمان تشكر آرد، آه به روشنى گفته بود آه مى توان از طر
غرب نبايد اين اشتباه را بكند آه بخواهد تصورات خود را در باره شيوه پيشرفت و توسعه اجتماعى به 

دموآراتيزه آردن اين آشورها بايد از درون خوداين آشورها برآيد و در اين مورد در . ديگران به زور بقبوالند
  ”.حال حاضر اختالف نظرى وجود ندارد

بحث انتقادى تر شد آنجا آه رييس جمهور امريكا بحث در باره لزوم فعاليت بيشتر نيروهاى ناتو، و اما 
صدراعظم آلمان خود را از اين بحث . آشورهاى عضو پيمان آتالنتيك شمالى، در عراق را به ميان آورد

رشهاى زيادى وى اميدوار است آه اقتصاد آلمان بتواند در رابطه با بازسازى عراق سفا. آنار آشيد
  .رييس جمهور فرانسه ژاك شيراك نيز اين درخواست را به صراحت رد آرد. دريافت آند

البته صدراعظم آلمان از . در مورد اينكه آيا قروض عراق بخشوده شوند نيز توافق نهايى اى حاصل نشد
  . امكان بخشوده شدن اين قروض سخن گفت، اما در باره مقدار آن چيزى نگفت

از جمله ديدار ميان بوش و شرودر بسيار .  فضاى گفتگو ميان دولتمردان گروه هشت مثبت بوددر مجموع
  :خود گرهارد شرودر در اين باره چنين گفت. دوستانه بوده است

نمى خواهم بگويم آه هواى رابطه ميان ما آامال آفتابى است، اما فكر مى آنم اين واقعيت آه تصويب “
ه جنبشى در سياست امريكا بوده، موجب بهبود جو روابط ديپلماتيك شده قطعنامه عراق آه خود نتيج

بحثهايى آه در رابطه با اين قطعنامه صورت گرفته را مى شناسيم و من . و اين آامال الزم بود. است
در حال حاضر فضاى بحث در . پس از آنكه تغييراتى اساسى در قطعنامه انجام گرفت با آن موافقت آردم

  ”.انه و معطوف به موضوعهاستاينجا دوست
. در آغاز دومين روز آنفرانس سران آشورهاى جى هشت باهم در باره اقتصاد جهانى گفتگو آردند

وى گفت آه دليل باال رفتن بهاى نفت . صدراعظم آلمان خواستار آن شد آه قيمت نفت مناسب تر گردد
  .تاثير رفتار گمانه زنهاست

و ما بايد به . آمد نيست، اما خطرى است آه بالقوه موجود استبهاى نفت خطرى روز“: شرورد گفت
به نظر من اين در صورتى ممكن . ويژه چيزهايى را آه موجب زايش ترس مى شوند، از ميان برداريم

و اما بايد گمانه زنيها را نيز شفاف سازيم تا . است آه وضعيت در خاور ميانه و نزديك تغيير آند
  ”.د تصميم درست بگيرندسهامداران بازار بتوانن

در حاليكه رييس جمهور امريكا ميهمانان اروپايى خود را به انجام اصالحات در بازار آار و نظام اجتماعى 
در برابر همگى موافق . فراخواند، اروپاييان نگرانى خود را از آسرى عظيم بودجه در امريكا ابراز داشتند

هانى بايد برداشته شود و روسيه بايد هر چه زودتر به آن بودند آه سدهاى موجود در برابر تجارت ج
  .سازمان تجارت جهانى بپيوندد

امروز پنج شنبه آخرين روز آنفرانس گروه هشت در سى ايلند است و موضوع آانونى بحث سياستهاى 
امروز در باره سياست بخشش قروض آشورهاى فقير جهان تصميم گيرى . توسعه و عمران خواهد بود

پس از ان ديدارى با رييسان دولتهاى آشورهاى افريقايى صورت خواهد گرفت آه در آن به . خواهد شد
در اين ديدار نمايندگان آشورهاى . فعاليتهاى خود افريقاييان براى انجام اصالحات پرداخته خواهد شد

  .افريقاى جنوبى، نيجريه، اوگاندا، غنا و سنگال شرآت دارند

www.iran-archive.com 



  
 س شدسامي ابوالزهري سخنگوي حما

  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج
به  ) حماس (سامي ابوالزهري  از اعضاي  بلند پايه  جنبش  مقاومت  اسالمي فلسطين   -همشهری 

 .عنوان  سخنگوي  مطبوعاتي  اين  جنبش  در نوار غزه  تعيين  شد
 با خبرنگار ايرنا با بيان  اين  خليل  الخليل مسئول  روابط عمومي اين  جنبش  در بيروت  ديروز درگفتگو

با شهادت  عبدالعزيزالرنتيسي سخنگو و مسئول  حماس  در نوار غزه ، اين  جنبش  به  : مطلب  افزود
 .تازگي  ابوالزهري  را به  عنوان  سخنگوي  مطبوعاتي  اين  جنبش  در نوار غزه  تعيين  آرد

ا به  زمين  بالگردهاي  رژيم اشغالگر قدس  به   فروردين  گذشته  براثراصابت  موشك  هو٢٩رنتيسي  
 .خودرو وي  در شهر غزه  به  شهادت  رسيد

 ـ ١٩٨٩ سال  سن  دارد و درسال هاي  ٣٨ابوالزهري  ازاعضاي  با سابقه  حماس  : الخليل  افزود
  به  اتهام  عضويت  در گردان هاي  عزالدين  قسام  شاخه  نظامي حماس  دراسارت  رژيم ١٩٩۴

درآرانه  باختري  رود اردن  نيز حسن  يوسف  از اعضاي  : وي  اضافه  آرد.صهيونيستي  بود
دفترسياسي  حماس  نقش  سخنگوي  مطبوعاتي  اين  جنبش  را داشت  آه  نزديك  به  دو سال  

 .پيش به  وسيله  نظاميان  اشغالگر به  اسارت  درآمد
به  دنبال  آن ، حماس  خالدالسيد را به  عنوان  :  آردمسئول  روابط عمومي حماس  درلبنان  تأآيد

 .جانشين  يوسف  تعيين  آرد آه  او نيز از سال  گذشته  دراسارت  رژيم  صهيونيستي  بسر مي برد
به  گفته  وي ، حماس  از آن زمان  به  بعد تصميم  گرفت  تا براي  دور ماندن مسئوالن  اين  جنبش  از 

رور صهيونيست ها از افشاي  نام  سخنگوي جديد خود در آرانه  باختري  خودداري  اسارت  يا عمليات  ت
 .ورزد

به  دنبال  انتشار نام  ابوالزهري  در فلسطين  اشغالي  به  عنوان  سخنگوي  حماس در غزه  سازمان 
 گرفتند هاي  امنيتي  رژيم  صهيونيستي  اعالم  آردند آه  اين  دو در فهرست  اسامي  افرادي  قرار

  .آه  بايد ترور شوند
  

 گروه هشت به گروه ده تبديل مي شود 
  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج

رهبران هشت آشور بزرگ صنعتي جهان درخواست هند و چين را براي پيوستن به گروه هشت 
 .  تبديل شود10بررسي مي آنند تا اين گروه به گروه 

از پايگاه اينترنتي شبكه الجزيره ، سيليوبرلوسكني نخست وزير ايتاليا به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
اعالم آرد رهبران گروه هشت درخواست چين و هند را براي پيوستن به اين گروه به گونه اي آه تبديل 

 .به نشست گروه ده شود را بررسي مي آنند
آه نقش فعال و )  هند و چين(سخن گفتن از اقتصاد در آينده بدون دو آشور: وي به خبرنگاران گفت

 .موثري در صحنه جهاني و بازارهاي اقتصادي دارند، سخن معقوالنه نيست
 .برلوسكني درباره اينكه آيا رهبران گروه هشت تصميمي دراين زمينه گرفته اند ياخير ، اشاره اي نكرد

 و روسيه مي باشد آه گروه هشت متشكل از آمريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، آانادا
 بر مي گردد آه در آن زمان رئيس جمهور اسبق فرانسه 1975ريشه هاي اين گروه به سال 

ژيسكاردستن خواهان نشست شش آشوربزرگ براي بررسي غير رسمي اقتصاد جهاني در رامپوليه 
تاهي به آن آانادا نيز پس از مدت آو. نزديك پاريس شد آه در آن زمان به گروه شش معروف شده بود

 سال پيش به اين مذاآرات دعوت 10روسيه نيز از .  پيوست آه در نتيجه به گروه هفت تغيير نام يافت 
 .  مشهور شده است 8شده آه از همان هنگام به گروه 

  
 گروه هشت خواستار برقراري ثبات در خاورميانه شد : طي يك بيانيه 

  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج
هاي عضو گروه هشت آه در سي ايلند ايالت جورجياي آمريكا گرد هم آمده اند خواستار برقراري آشور

 . اصالحات و ثبات در منطقه خاورميانه شدند 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ،  در بخشي از بيانيه آشورهاي گروه هشت آمده 

عرب بايد با افزايش سطح همكاريهاي خود در هفت آشور صنعتي ، روسيه و آشورهاي : است 
 .راستاي بهبود اوضاع منطقه بيش از پيش تالش نمايند 

اعضاي گروه هشت با ابراز نگراني از فعاليتهاي هسته اي ايران و آره شمالي خواستار منع گسترش 
 .  تسليحات آشتار جمعي در سراسر جهان شدند 

 . را براي مبارزه همه جانبه با پديده تروريسم اعالم آردند آشورهاي گروه هشت در ادامه آمادگي خود
پيش از اين در ديدار مقامات آشورهاي ياد شده با رهبران سياسي اردن ، تونس ، الجزاير ، ترآيه ، 

 .بحرين و يمن ، در خصوص عادي سازي اوضاع خاورميانه گفتگو و تبادل نظرهايي صورت گرفته بود 

  
  اندازي آرد  تحقيقاتي خود را راهاي آلمان رآآتور هسته

  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج
  .راه اندازي رآآتور هسته اي جديد در آشور آلمان ،با اعتراض مردم مواجه شد : خبرگزاري فارس
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 11اندازي اين رآآتور  اي همزمان با راه به گزارش خبرگزاري فرانسه از گارچينگ، مخالفان انرژي هسته
  . تي در اين شهر آه نزديك شهر جنوبي مونيخ قرار دارد، روز چهارشنبه تظاهرات آردندمگاوا

ريخته » ايزار«اي به رودخانه  اند آه آب سرد اين رآآتور هسته اي مدعي شده مخالفان اين سايت هسته
  . شود مي

 موافقت 2020اي خود پيش از سال  اين در حالي است آه آلمان با توقف تدريجي نيروگاههاي هسته
  .  است آرده

اي مصرف شده آه توسط رآآتورهايش توليد  اين آشور هيچ امكاناتي براي نگهداري سوخت هسته
  . فرستد شود، ندارد و آنها را به فرانسه مي مي

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  اعضاي هيات رئيسه مجمع عمومي خانه احزاب انتخاب شدند
  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج

گيري آتبي، اعضاي شوراي مرآزي مجموع عمومي خانه احزاب  ظهر امروز با راي: خبرگزاري فارس
  .انتخاب شدند

 راي 65 نفر آانديداهاي هيات رئيسه و 15به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، از ميان 
 راي به عنوان رئيس، 45 دبير آل جمعيت وفاداران انقالب اسالمي با» حسن غفوري فرد«ماخوذه، 

ابوالقاسم « راي به عنوان منشي و 30عضو شوراي مرآزي حزب مشارآت با » حسين آاشفي«
دبير آل فارغ التحصيالن شبه قاره هند » منوچهر متكي«دبيرآل جامعه اسالمي فرهنگيان و » رئوفيان

عاده خانه احزاب ايران  راي به عنوان مخبر هيات رئيسه مجمع عمومي فوق ال25 و 27به ترتيب با 
  . انتخاب شدند

 منشور وفاق احزاب به تصويب نرسيد 
منشور وفاق مجمع احزاب آشور آه قراربود عصر امروز با امضا نمايندگان احزاب به تصويب برسد به 

 . علت به حد نصاب نرسيدن اعضاي هيات رييسه به تصويب نرسيد
يل به تصويب نرسيدن اين منشور اختالف اعضاء يكي ديگر ازدال"  مهر"به گزارش خبرنگارسياسي 

 .برسرتدوين اين منشور است 
بنابراين گزارش قراراست تا دوهفته ديگر نكات مبهم اين منشور و اعتراض اعضاء بررسي شود 

 .ودرجلسه آتي مجمع احزاب تصويب شود
ي فرد  مهندس گفتني است درجلسه مجمع امروز خانه احزاب هيات رييسه آن به ترتيب حسن غفور

 .آاشفي رئوفيان ومنوچهر متكي  با اآثريت آراء تعيين شدند
 الهام نماينده قوه قضاييه در خانه احزاب شد 

حسن غفوري فرد رييس خانه احزاب از انتخاب غالمحسين الهام سخنگوي قوه قضاييه به عنوان رابط و 
 . نماينده اين قوه در خانه احزاب خبر داد

 سياسي مهر، غفوري فرد روز پنجشنبه در همايش مجمع عمومي فوق العاده خانه به گزارش خبرنگار
در ديداري آه اعضاي خانه احزاب با : احزاب آه براي امضاي منشور وفاق احزاب برگزار شده بود ، افزود

آيت اهللا هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه داشتند از وي درخواست شد آه در خصوص اليحه جرم 
 .هيات منصفه با خانه احزاب نيز رايزني و نظرخواهي صورت گيردسياسي و 

بر اين اساس براي  برقراري همكاري و روابط با خانه احزاب  و قوه : رييس خانه احزاب خاطرنشان آرد 
 . قضاييه  آقاي الهام به عنوان نماينده اين قوه در خانه احزاب معرفي شد

 
دوم خانه احزاب در اغلب استان ها خانه احزاب آغاز به آار مي آند، وي با اشاره به اينكه تا پايان دوره 

براي تشكيل خانه احزاب در استان ها با معاونت هاي سياسي استانداري ها مكاتبه آرده ايم و : گفت
مسايل مطرح است و خانه احزاب در استان هاي گيالن، اردبيل، آذربايجان غربي و همدان نيز داير شده 

 . است
 فرد خاطرنشان آرد ، در خصوص يارانه مقدار و زمان پرداخت يارانه خانه احزاب با وزارت آشور غفوري

 . مسايلي داريم آه اميدواريم با پيگيري هاي دولت و رياست جمهوري اين مساله حل مي شود
 در حاشيه برگزاري مجمع عمومي فوق العاده خانه احزاب ايران 

اب ايران روز پنجشنبه براي امضاي منشور وفاق با حضور تعدادي از مجمع عمومي فوق العاده خانه احز
 . احزاب در محل سالن اجتماعات وزارت آشور برگزار شد
 صبح در حالي آغاز شد آه تعداد نمايندگان 9به گزارش خبرنگار سياسي مهر، اين همايش ساعت 

 . احزاب حاضر در آن به حد نصاب ممكن نرسيده بود
 

ارش طبق اسناسنامه خانه احزاب ايران براي برگزاري اولين مجمع عمومي فوق العاده بر اساس اين گز
 .  حزب مي باشد، ضروري است114حضور بيش از دو سوم احزاب عضو آه شامل 

ابوالقاسم رئوفيان سخنگوي خانه احزاب در ابتداي همايش براي انتخاب هيات رييسه همايش پيشنهاد 
ب آه در آوران مسايل بوده اند و بهتر مي توانند جلسه را اداره آنند، اين آرد، هيات رييسه خانه احزا
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مسئوليت را بر عهده بگيرند آه اين پيشنهاد مورد اعتراض حسين شيخياني دبيرآل حزب مردم و برخي 
 . ديگر از احزاب قرار گرفت

 به حد نصاب اين گزارش حاآي است، نمايندگان برخي احزاب نيز معتقد بودند آه جلسه به علت
 .نرسيدن و رسميت نداشتن نمي تواند بحث و بررسي خاصي درباره منشور وفاق داشته باشد

محسن آوهكن نماينده لنجان نيز آه در اين جلسه حضور داشت پيشنهاد آرد عده اي به عنوان 
ت داوطلب عضويت در هيات رييسه همايش ثبت نام آرده و راي گيري درباره آن صورت پذيرد و هيا
 . رييسه از اين طريق انتخاب شوند آه اين پيشنهاد مورد توافق بيشتر نمايندگان احزاب قرار گرفت

 تشكل درخواست ارايه پيشنهاد آرده بودند آه قرار شد تا به حد نصاب رسيدن جلسه اين تشكل ها 28
ر خانه احزاب ارايه پيشنهادات خود را ارائه آنند و پيش از آن نيز حسن غفوري فرد گزارشي از روند آا

 . آند
منشور احزاب ايران توسط آميته اي متشكل از علي شكوري راد، مرتضي مبلغ و مرتضي نبوي تدوين و 

به همه احزاب عضو خانه احزاب ارسال شد و هر آدام از تشكل هاي سياسي آشور نظرات و 
 . پيشنهادات خود را درباره محتواي آن ارايه آردند

ت پس از اعمال پيشنهادات و نظرات اصالحي به امضاي احزاب و تشكل هاي اين منشور قرار اس
سياسي آشور برسد گر چه نظرات ارايه شده از سوي تعدادي از احزاب آه نمايندگان آنان نظرات خود 

را در همايش امروز اعالم آنند، نشان مي دهد آه برخي از تشكل هاي سياسي به اين منشور 
 .اعتقادي ندارند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع ل تحلي

  
   خرداد21پنجشنبه : روزنامه های تهران 

  2004 ژوئن 10 -1383 خرداد  21  شنبهپنج -بی بی سی 
روزنامه های آخر هفته تهران در صدر اخبار خود گزارش های مربوط به قطعنامه شورای امنيت درباره 

  .ه پرونده هسته ای ايران را منعکس کرده اندآينده عراق و تصميم کشورهای اروپائی دربار
 نظر سخنگوی وزارت خارجه را درباره قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل برای آينده عراق بدون کيهان

  .تفسيری منعکس کرده که آن را دارای نکات مثبت خوانده است
ت گامی درجهت  حميدرضا آصفی گفته است قطعنامه جديد شورای امنيايرانبه نوشته روزنامه 

حاکميت کامل مردم عراق به سرنوشت خود و کنترل منابع طبيعی خويش بوده و متضمن صالحيت 
  .دولت عراق در پايان دادن به مأموريت نيروهای خارجی و رفع کامل اشغال اين کشور است

ز  در ادامه مخالفت های خود با دولت موقت عراق در صدر اخبار خود اجمهوری اسالمیروزنامه 
تظاهرات مردم عراق عليه قانون اساسی جديد خبر داده و از قول ناظران نوشته مردم عراق قانون 

  .اساسی اسالمی می خواهند
 نوشته شورای حکومتی عراق که اعضايش را آمريکا و انگليس برگزيده اند، جمهوری اسالمیروزنامه 

  .اسفندماه گذشته قانون اساسی جديد عراق را تصويب کرد
نظر صادق زيبا کالم استاد دانشگاه را با اهميت ديده که گفته است به بازار عراق توجه ب يزد آفتا

  .کنيم نه سرنوشت آمريکا در آن کشور
 که قطعنامه سه کشور اروپائی را درباره پرونده هسته ای ايران در سر اخبار خود آورده در شرق

ن المللی انرژی اتمی سياست خريد وقت را در سرمقاله نوشته اگر ايران در همکاری اش با آژانس بي
  . پيش گرفته باشد، در صورت نرفتن پرونده به شورای امنيت، اين سياست ايران موفقيت آميز بوده است

 اگر انتقاد سه قدرت بزرگ اروپايی، بخشی از تبانی ايران و شرقبه نوشته مهران کرمی در سرمقاله 
ه راديکال شورای حکام به رهبری آمريکا باشد، می توان اميدوار بود که اروپا برای در اقليت قرار دادن گرو

  .به درازا کشيدن سير بررسی پرونده ايران پايانی مطلوب بيابد
از زبان سعيدی مسوول روابط بين المللی سازمان انرژی اتمی ايران نوشته لحن، وقايع اتفاقيه 

ا بسيار مهم است و نشان دهنده قصد آن ها در مفاهيم و عبارات قطعنامه سه کشور اروپائی برای م
  .برخورد با ماست

 از قول يک مقام آگاه ديپلماتيک در تهران نوشته هدف بريتانيا، آلمان و فرانسه از تهيه همشهری
قطعنامه ای پيرامون برنامه هسته ای ايران اين است که نظر اياالت متحده را تا حدودی تأمين کنند که 

  .عات قبل به درازا نکشد و پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل احاله نشودبحث ها مانند دف
در سرمقاله خود از مسووالن کشور گاليه کرده که چرا با مردم رودربايستی دارند و مسائل آفتاب يزد 

کاری مهم را با آنان در ميان نمی گذارند و از جمله به آن ها نمی گويند که اتحاديه اروپا، شورای هم
چون می ترسند خواب از . خليج فارس و هيات رييسه سازمان بين المللی انرژی اتمی چه در نظر دارند

  .چشم مردم بريده شود
در حالی که روزنامه های مختلف به تجليل از دولت به خاطر تهيه اليحه رعايت حريم خصوصی مردم 

  .ت به اين اليحه نشان داده است با چاپ کاريکاتوری نارضائی خود را نسبکيهانپرداخته اند 
کاريکاتوريست کيهان خانواده ای مرفه در ويالی مجهز کنار دريا با اتومبيلی گران قيمت را تجسم کرده 

که بر در ورودی خود نوشته ورود به حريم خصوصی ممنوع و در کنار آن ويالی مجلل عده ای فقير در 
  .حصارند

www.iran-archive.com 



حه رعايت حريم خصوصی که توسط دولت تهيه شده است  در گزارشی پيرامون اليوقايع اتفاقيه
يافتگان به پارلمان را  نوشته اين اليحه پس از تصويب در هيأت دولت روانه مجلس هفتم خواهد شد تا راه

  . رو کند با آزمونی جدی روبه 
 در پيرامون کارهائی که مجلس هفتم می تواندوقايع اتفاقيه نماينده سابق نهاوند در مقاله ای در 

بررسی شرايط اقتصادی و اجتماعی کشور انجام دهد نوشته بدون جلب سرمايه های خارجی و 
  .تصحيح سياست جهانی، و دادن امنيت به مردم، بهبود شرايط اقتصادی غير ممکن است

به نوشته علی حسينی مردم بايد احساس آزادی کنند، راحت نفس بکشند، احساس کنند کسی 
تواند حرف بزند، انتقاد کند و در چارچوب قانون اساسی زندگی   ندارد، هر کس میخلوت آنها را زير نظر

  .نمايد و موافق و مخالف امورات کشور باشد
نويسنده مقاله وقايع اتفاقيه اظهار نظر کرده که ريش داشتن و نداشتن، شرکت يا عدم شرکت در نماز 

ها نباشد، اصرار به گريه مفرط   کش گزينش خطها  جمعه، رفتن يا نرفتن به نمازخانه مدارس و دانشگاه
های  های رسمی به جای برنامه به جای تفريح، افسردگی به جای شادی، موعظه شنيدن از رسانه

  . علمی اخالقی و روانشناسانه، مالک و ارزش نباشد
هاماتی  تاکيد کرده که همه ايرانيان بدون توجه به اتشرقمعاون کنسولی وزارت خارجه در مصاحبه با 

که ممکن است داشته باشند از خدمات کنسولی و گذرنامه ای وزارت خارجه بهره مند می شوند و در 
  .اين کار هيچ شرطی وجود ندارد

 گفته به اعتقاد من ايرانيان خارج از کشور بايد در مجلس ايران چند شرقمحمد علی هادی به خبرنگار 
  . ميليون نفری در خارج هستندنماينده داشته باشند چون االن يک جمعيت چند

 نوشته مجلس هفتم برای مقابله با کيهاندر بحث پيرامون وظايف و کارهای در دستور مجلس هفتم 
سياست های اصالح طلبان يک الگوی کامًال موفق جلوی چشم خود دارد و آن شهرداری و شورای شهر 

  .تهران در يک سال گذشته است
حشت در خوابگاه های دانشجوئی و مراکز تجمع جوانان از زلزله تهران  در گزارشی خبر داده که وکيهان

  .هنوز رخت بر نبسته و مبنای به عقب افتادن امتحانات شده است
 ايجاد اضطراب در جوانان، به گروه های سياسی نسبت داده شده که با ايجاد صدا کيهاندر گزارش 

 مانع از تمرکز فکری دانشجويان در هنگام های ترسناک در خوابگاه های دانشجويان در هنگام شب،
  .امتحانات پايان ترم می شوند

 گروهی از دانشجويان در اطالعيه ای نوشته اند در چند سال اخير قضايايی در ايام کيهانبه نوشته 
رخ داده که با مقاصد سياسی انجام شده است و برخی ها قصد به ) خرداد و تير(امتحانات پايان ترم 

اختن امتحانات پايان ترم و ايجاد اغتشاش در دانشگاه ها را داشته اند که اين اعمال فقط به تعويق اند
  .ضرر دانشجويان تمام می شود

 اشاره به سالگرد دستگيری دانشجويان در سال گذشته و نزديک بودن سالگرد فاجعه کيهاندر گزارش 
  .کوی دانشگاه نشده است

  
  يم ايرانآژانس بين المللي انرژي اتمي و رژ

 
  جلسه توجيه شوراي حكام آغاز شد

  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج
 در بعد از ظهر امروزجلسه توجيه شوراي حكام در باره گزارش البرادعي به اين شورا : خبرگزاري فارس
  .وين آغاز شد

  
سي آژانس بين به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از وين، در اين جلسه مسئوالن گروه هاي بازر

المللي انرژي اتمي آه از تاسيسات ايران بازديد آرده اند گزارش البرادعي به شوراي حكام را براي 
  . اعضاي اين شورا تشريح ميكنند

گزارش البرادعي در حالي براي اعضاي شوراي حكام تشريح ميشود آه با گزارش بازرسان اعزامي اين 
  . ظه اي داردآژانس به ايران تفاوت هاي قابل مالح

گزارش بازرسان غالبًا گزارشهاي فني و حقوقي است در حاليكه گزارش البرادعي معموًال با توجه به 
  . مالحظات سياسي تدوين ميشود

  .  ارائه شد15/03/83گزارش البرادعي به شوراي حكام، جمعه گذشته مورخ 

  
اين مواضع : يي ايران گفت  هستهي توان  درباره8 -حميدرضا آصفي در واآنش به مواضع سران گروه 

  .غيرمنطقي و مغاير با حقايق است
  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج

حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور ) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  ي سالح منع اشاعهجمهوري اسالمي ايران پايبندي آامل خود را در قبال : خارجه اظهار داشت

يي و پادمان در عمل نشان داده و همكاري گسترده و شفاف جمهوري اسالمي ايران با آژانس  هسته
  .مويد اين مطلب است
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يي ايران مشاهده نشده و آنچه اين روزها  هاي هسته تاآنون هيچ انحرافي از فعاليت: آصفي افزود
  . ايجاد فشار و فضاسازي تبليغاتي استشود، نوعي هاي ايران مطرح مي پيرامون فعاليت

همكاري ايران با آژانس و آشورهاي اروپايي در پرتو تعهدات متقابل صورت : سخنگوي وزارت خارجه گفت
  .شود ها با پايبندي طرف مقابل به تعهدات خود تضمين مي گرفته و استمرار اين همكاري

 مسلم ايران است و ما از آن طرفنظر يي حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته: وي تصريح آرد
 نبايد انتظار داشته باشند، ايران از اين حق خود صرفنظر آند؛ بلكه 8 -نخواهيم آرد و آشورهاي گروه 

  .آوري تسهيالت و امكانات الزم را در اختيار بگذارند ي ايران از اين فن براي استفاده
  

 بين المللي انرژي اتمي فرا خواند گروه هشت ايران را به همكاريهاي بيشتر با آژانس 
  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج

آشورهاي عضو گروه هشت در نشست امروز خود از ايران خواستند تا همكاريهاي خود را با آژانس بين 
 . المللي انرژي اتمي بيش از پيش افزايش دهد 

ي و روسيه آه گروه هشت را تشكيل مي به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، هفت آشور صنعت
دهند در نشست امروز خود در سي آيلند واقع در جورجياي آمريكا خواستار آنترل فعاليتهاي هسته اي 

 .آشورها شدند 
فعاليتهاي هسته اي آشورها از قبيل غني سازي اورانيوم بايد تحت : دربيانيه گروه هشت آمده است 
 .اتمي قرار گيرد آنترل آژانس بين المللي انرژي 

در بخش ديگري از اين بيانيه آشورهاي گروه هشت ايران را به همكاريهاي بيشتر با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي فرا خوانده و از بازرسان آژانس خواسته اند تا با بررسي هاي الزم مشخص آنند آه آيا ايران 

  يا خير ؟ از فعاليتهاي هسته اي خود اهداف نظامي را دنبال مي آد
مقامات آمريكايي با تكرار ادعاهاي واهي خود و هشدار به ايران خواستار توقف آامل برنامه هاي هسته 

 . اي اين آشور شدند 
در بخش ديگري از بيانيه گروه هشت آمده است آه آره شمالي نيز بايد در راستاي پايان دادن به بحران 

 .هسته اي خود گامهاي موثر و جدي بردارد 
گفتني است گروه هشت شامل آشورهاي آلمان ، آمريكا ، انگليس ، فرانسه ، ايتاليا ، ژاپن ، آانادا و 

  .روسيه است 
  

 سرمقاله هاي مطبوعات ايران پيرامون پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران 
  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبهپنج

راي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و  با نزديك شدن به زمان نشست شو-سرويس سياسي مهر 
طرح پرونده فعاليتهاي جمهوري اسالمي ايران در اين نشست همراه با رسانه هاي خبري دنيا 
از اين رو . مطبوعات ايران نيز مجدانه پيگير سرنوشت اين پرونده و ارائه تحليل و خبر پيرامون آن هستند

براي آگاهي و سهولت آار براي عالقمنداني آه پيگير اين موضوع هستند از امروز تمامي سرمقاله هاي 
 . مطبوعات ايران آه به اين موضوع پرداخته اند بر روي خروجي مهر منعكس خواهد شد

هاي دوگانه خود با عنوان مثلث اروپا و بازي )1383 خرداد 21(روزنامه توسعه در سرمقاله امروز 
 :سياسي مي نويسد

اقدام آشورهاي انگليس ، آلمان و فرانسه درتهيه قطعنامه اي آه طي آن ايران به دليل آنچه عدم 
همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي خوانده شده مورد انتقاد  قرار گرفته است، شگفتي محافل 

ا آه به دليل همكاري هايشان به ويژه اين آشوره. سياسي به ويژه در ايران را بر انگيخته است
درعرصه هاي اقتصادي و عمدتا در مورد مسائل خاورميانه و در ارتباط با ايران به مثلث اروپا معروف شده 
اند ، در اين قطعنامه برخالف مواضع قبلي خود آه حاآي از تاييد اقدامات ايران درهمكاري با آژانس بين 

ن آه خواستار ادامه همكاري هاي  بين المللي با ايران شده اند ، المللي انرژي اتمي بود، ضمن اي
جمهوري اسالمي ايران را به خاطر آنچه به زعم آنها ندادن گزارش آامل و شفاف درمورد فعاليت هاي 

 .هسته اي به آژانس بين المللي است شديدا مورد انتقاد قرار داده اند
 

 توجه به سياست هاي قبلي آنان در قبال ايران آه مي توان آن را اين رفتار دوگانه مثلث اروپا ، اگر چه با
بازي سياسي ناميد، چندان عجيب به نظر نمي رسد اما در شرايطي آه قرار " دو دوزه" به زبان عاميانه 

است يك گروه از صاحبنظران حقوق بشر اتحاديه اروپا هفته آينده چهارمين دور گفتگوهاي اتحاديه اروپا 
در اين . را در زمينه حقوق بشر و رفع ابهامات موجود در اين زمينه آغاز آنند غيرمنتظره استبا ايران 

سفير و نماينده آمريكا در سازمان بين المللي انرژي اتمي آه " آنت بريل" حال با نگاهي به اظهارات 
سالح هاي هسته هفته گذشته ايران را متهم به فريبكاري و پنهان داشتن برنامه هاي خود براي توليد 

اي آرده بود مي توان موضع گيري اخير سه آشور اروپايي را در مورد برنامه هاي هسته اي ايران با 
 .تامل بيشتري مورد بررسي قرارداد 

 
به نظر مي رسد آشورهاي فرانسه ، آلمان و انگليس آه به رغم برخي از مخالفتهايي آه مخصوصا از 

ست هاي آاخ سفيد در خاورميانه ابراز شده است، با تنظيم سوي آلمان و فرانسه در مورد سيا
قطعنامه اخير سعي آرده اند چندين گام خود را به واشنگتن نزديك تر آنند و اين در حالي است آه به 
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گمان آنها اينك وقت آن است آه در تقسيم غنايمي آه آمريكا در حمله به عراق نصيب خود آرده است 
 . شوند، با اياالت متحده شريك

 
در عين حال اين سه آشور اروپايي آه در صدر جدول شرآاي اقتصادي ايران قرار دارند سعي دارند 

ضمن هم سويي با سياست هاي آمريكا ، موقعيت خود را در ايران نيز از دست ندهند و به همين دليل  
 بين المللي در ايران در قطعنامه تنظيم شده ضمن انتقاد شديد ازايران ، خواستار ادامه همكاري هاي

اجراي چنين سياستي از سوي مثلت اروپا ، اين واقعيت را براي چندمين بار به ما ياد آوري . شده اند 
مي آند آه اين سه آشور بيش از هر چيز در عرصه سياست خارجي به تامين منافع خود مي انديشند 

 دستگاه سياست خارجي ايران بايد با توجه و بنابراين نمي توانند چندان قابل اعتماد به حساب بيايند و
 .به همين رفتارهاي دوگانه درتنظيم  روابط خود با اين سه آشور جانب احتياط را حفظ آند

 
به هر حال آنچه مسلم است، مثلث اروپا و آمريكايي ها در سياست خارجي خود بيش از هر چيز به 

نيز مبتني بر همين اصالحات ، با اين تفاوت آه تامين منافع خود مي انديشند و موضع گيري هاي آنها 
خود رفتارشان مبتني بر زور و اسلحه و تهديد " آابويي" آمريكا يي ها بر پايه اخالق سنيت و شخصيت 

است و سه آشور اروپايي سعي مي آنند با بازي هاي سياسي منافع خود را تامين آنند و در نهايت 
 . ما خطرناك باشندهر دو به يك اندازه مي توانند براي

 
به قلم " اروپا سرمست از حاآميت دوگانه ايران"روزنامه فرهنگ آشتي نيز در سرمقاله خود با عنوان 

 :هومان دورانديش مي نويسد
ماجراي فعاليت هاي هسته اي ايران ، پس از گذشت يك سال ، ديگر امروز به داستان آشدار و اندوه 

 .مي ايرانيان بيش از آن آه سوال پرور باشد، مالل آور استباري تبديل شده آه براي افكار عمو
 

قطعنامه پيشنهادي آشورهاي آلمان ، فرانسه و انگلستان در آستانه نشست شوراي حكام در حالي 
صادر مي شود آه اتحاديه اروپا در يك سال گذشته اين پرونده را به بارزترين شكلي دستمايه اعمال 

جهان غرب در آليت خود در قبال پرونده فعاليت هاي . ان ساخته استفشار بر جمهوري اسالمي اير
به عبارت ديگر غربي ها با احساس خطر از . هسته اي ايران استراتژي واحد و تاآتيكي دوگانه دارد

امكان دستيابي ايران به سالح هاي هسته اي در صدد ممانعت از تحقق چنين امري هستند و در اين 
اذ آرده اند آه در دو فاز اعمال مي شود ؛ اتحاديه اروپا عمدتا با استفاده از راستا سياستي را اتخ

در تالش براي مهار آردن ايران " تهديد"و اياالت متحده آمريكا صرفا با تكيه بر " گفت و گو"سياست 
 .هستند

 
در اين قول حداقل . بسياري از عالمان سياست ، سياست خارجي را ادامه سياست داخلي مي دانند

در ايران پس از دوم خرداد، بروز پديده . باب سياست خارجي ايران در سال هاي اخير صادق است
بدين . حاآميت دوگانه باعث شد تا سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نيز سياستي دوگانه شود
دند آه معنا آه اصالح طلبان از تنش زدايي دم مي زدند  ولي محافظه آاران با ادبياتي صحبت مي آر

اين وضعيت آه در حال حاضر نيز حاآم است، شرايطي را پديد آورده آه . مدلولي جز تنش زايي نداشت
في المثل نايب رييسان مجلس ششم هر دو بر اين باور بودند آه اصوال فناوري هسته اي ايران در 

ع در خدمت منافع شرايط آنوني چندان اهمتيي ندارد و بنابراين چالش با جهان غرب بر سر اين موضو
پذيرش دير هنگام پروتكل الحاقي ، پس از ماهها مشاجره ميان اصالح طلبان و محافظه . ايران نيست

چنين وضعيتي را آمتر عالمي در حوزه . آاران به خوبي نشان دهنده حاآميت دوگانه مورد بحث است
ال اين وضعيت منجر به بروز با اين ح. سياست به عنوان مصداقي از حاآميت دوگانه آارآردي مي داند

دوگانگي در سياست جمهوري اسالمي در قبال پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران نشده است؛ چرا 
آه حكمت ايران در نهايت پروتكل الحاقي را پذيرفت وبا تن دادن به بازرسي ها و ارايه گزارش به آژانس 

اما اين سياست يگانه در شرايطي . ه اتخاذ آردبين المللي انرژي اتمي ، سياست واحدي را در اين زمين
راه را بر جهان غرب باز مي آند تا با فراغ بال . آه مسبوق به حاآميت دوگانه غير آارآردي است

به عبارت ديگر جهان غرب با مفروض گرفتن . بيشتري جمهوري اسالمي ايران را تحت فشار قرار دهد
ظه آاران در داخل ايران تضعيف شده است، جسورانه تر از اين نكته آه مشروعيت اصالح طلبان و محاف

سال هاي آغازين جنبش اصالحات در ايران، دستگاه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را به 
از سويي ديگر پذيرش پروتكل الحاقي  از جانب جمهوري اسالمي ايران را نمي توان . بازي مي گيرد

دانست؛ چرا آه اوال اين سياست همواره مورد اعتراض آساني اقدامي برآمده از سياست تنش زدايي 
بود آه دولت اتمي را در طول هفت سال گذشته با بحران هاي متعدد مواجه ساختند و سرانجام با 

عملكرد خود باعث شكست اصالحات در ايران شدند، ثانيا اگر بنا بود اين پذيرش در راستاي سياست 
خصلت انفعالي .  به خود مي گرفت - و نه انفعالي -تي فاعالنه تنش زدايي باشد، مي بايست خصل

 .اين قبول  و تمكين چيزي نبود آه از ديد تيزبين سياستمداران آار آشته جهان غرب مخفي بماند
 

 بنابراين مي توان گفت به رغم اين آه پس از امضاي پروتكل الحاقي ، خاتمي به صراحت بيرون آمدن 
ا اعالم آرد ولي ظاهرا دولتمردان غربي چندان با رييس جمهور نكته پرداز ايران ايران از گوشه رينگ ر
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موافق نيستند و هنوز خود را در مقام بوآسوري مي بينند آه حريف را گوشه رينگ به دام انداخته 
همنوايي اتحاديه اروپا با  شوراي همكاري خليج فارس در ماجراي جزاير مورد اختالف ايران و . است
ات ، بيش از آنكه ناشي از دلسوزي اروپا براي امارات باشد نشانه اعمال فشار بر ايران در آستانه امار

 .تشكيل اجالس شوراي حكام است
 

قطعنامه پيشنهادي اخير آلمان ، انگلستان و فرانسه نيز دقيقا ناشي از اعتماد به نفسي است آه در 
بديهي است آه ايران براي خارج شدن . وپا شده استنتيجه روند تحوالت داخلي ايران نصيب اتحاديه ار

اما آيا در شرايط آنوني . از گوشه رينگ در حوزه سياست خارجي نياز به بازسازي سياست داخلي دارد
 چنين چشم اندازي در سياست داخلي جمهوري اسالمي ايران وجود دارد؟

 
 :به قلم مهران آرمي مي نويسد" سياست خريد وقت "روزنامه شرق نيز در سرمقاله اي با عنوان 

شمارش معكوس براى برگزارى جلسه آارى شوراى حكام آژانس درباره ايران به عدد چهار رسيده 
هر چند آه محمد البرادعى در اظهارات اوليه اش پس از دريافت گزارش ايران به آژانس، از . است

اين گزارش و سپس انتشار بيانيه همكارى خوب تهران تشكر آرد، اما انتشار غيررسمى بخش هايى از 
شديداللحن پيشنهادى سه آشور آلمان، فرانسه و بريتانيا آه ايران را به سبب پنهان آارى و همكارى 

ناقص با آژانس سرزنش آرده اند، گوياى آن است آه در چند روز آينده بر حجم تبليغات درباره اين پرونده 
واهد بود آه پيشتر حسن روحانى و آمال خرازى وعده افزايش مى يابد و نتيجه نشست نيز چيزى نخ

اين سه آشور نقطه قوت ايران در تعامل با آژانس بودند و حتى پروتكل الحاقى نيز با پا . آن را داده بودند
 . درميانى آنها به امضاى ايران رسيد

 
ورهاى جهان سوم را در سايه قول هايى آه اين سه به ايران داده بودند، تهران نتوانست گروه آارى آش
 .فعال آند و آراى الزم را براى تعديل موضع گيرى نهايى شوراى حكام به دست آورد

 
اما شرايط بعدًا به گونه اى پيش رفت آه در اجالس اسفند ماه، برلين، لندن و پاريس موضع انتقادى 

 اجالس آينده با صراحت ترى در قبال نحوه همكارى ايران با آژانس در پيش گرفتند و به نظر مى رسد در
و شدت بيشترى از ايران انتقاد آنند تا آنجا آه آمريكا نيز به طور ضمنى از موضع اين سه حمايت مى 

 .آند و چندان اصرارى بر آشاندن پرونده به شوراى امنيت سازمان ملى نمى ورزد
 

را در پيش گرفته باشد، اگر ايران در همكارى اش با آژانس بين المللى انرژى اتمى سياست خريد وقت 
اما . در صورت نرفتن پرونده به شوراى امنيت، مى توان گفت آه سياست ايران موفقيت آميز بوده است

 . متوليان امر بعيد است چنين نظرى داشته باشند
 

در همين . آنها حداقل در سياست اعالمى خود خواهان بسته شدن پرونده در آوتاه ترين زمان هستند
اروپايى در چارچوب قطعنامه پيشنهادى براى اجالس قريب الوقوع شوراى حكام » سه بزرگ «حال انتقاد

را نيز مى توان بخشى از تبانى ايران و اروپا براى در اقليت قرار دادن گروه راديكال شوراى حكام به 
ر بررسى در چنين صورتى هم مى توان اميدوار بود آه به درازا آشيدن سي. رهبرى آمريكا قلمداد آرد

 .پرونده ايران پايانى مطلوب بيابد
 

اما قطعنامه انتقادآميز آلمان، فرانسه و انگليس مى تواند پرده از اين واقعيت نيز بردارد آه آنها هم آه 
تاآنون ميدان دارى آرده و عمدتًا منافع ايران را در تعامل با آژانس لحاظ آرده اند، از به درازا آشيدن 

 .  به اصطالح به سيم آخر زده اندپرونده خسته شده و
 

اين احتمال بدترين حالت براى ايران و بهترين موقعيت براى رقيب اصلى آن در پيگيرى برنامه غنى سازى 
در خوش بينانه ترين حالت، به درازا آشيدن مناقشه موجب تكرار اتهامات و افزايش حجم . اورانيوم است

 ايران و ادعاى تالش براى ساخت سالح هاى آشتارجمعى مى تبليغات درباره ميزان توانايى هسته اى
 . شود

 
اما در حالت بدبينانه مى تواند زمينه مشروعيت بين المللى تدبير تاسيسات هسته اى ايران را به 

 .هدفى براى ماجراجويى هاى نظامى آشورهايى آه در اين زمينه سابقه دارند، فراهم آند
  

  گوناگون
  

  راتژي آالن آمريكاجايگاه ايران در است
  2004 ژوئن 10 -1383  خرداد 21  شنبه پنج-وقایع اتفاقيه 

  
  وگو با دآتر يوسف مواليي گفت
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هاي متفاوتي پيرامون نقش  زني رياست جمهوري آمريكا، گمانه با نزديك شدن موعد برگزاري انتخابات
 آارشناسان، بر اين باورند آه گروهي از. واشنگتن آغاز شده است-آتي تهران اين انتخابات در مناسبات

  آمريكا، باعث ساختار منسجم ديپلماسي آمريكا، تغيير افراد و احزاب در رأس قوه مجريه به دليل
در . شد  هاي جهاني خود و از جمله در مورد ايران، نخواهد تجديدنظر اساسي آاخ سفيد و سياست

جمهوريخواه و دموآرات،  ي احتمالي نامزد احزاباي ديگر از آارشناسان معتقدند، پيروز نقطه مقابل، پاره
دآتر يوسف مواليي، آارشناس . آمريكاست متغيري تأثيرگذار در تعيين سمت و سوي روابط ايران و

هاي مطروحه در زمان  تأآيد دارند نيازها و ضرورت الملل از زمره آارشناساني است آه حقوق بين
ها به آاخ سفيد نيز وجود خواهد داشت و تغييرات  موآراتراهيابي د رياست جمهوري جمهوريخواهان، با

هاي  استاد دانشگاه تهران تشديد سياست. شاهد خواهيم بود و نه استراتژي را در بعد تاآتيك
 زمينه حقوق بشر را با انتخابات جان آري محتمل دانسته و در عين حال انتظار بهبود افزاري در نرم

و با برخي  نب غرب را به عنوان معضلي پيچيده و حساس قلمداد نكردهشرايط حقوق بشر در ايران از جا
  .نمايد مي اقدامات درداخل متقاعد آردن ديگرآشورها را امري امكانپذير ارزيابي

  
هم به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شود باز هم مسأله خلع سالح ايران را  اگر جان آري
  آرد مطرح خواهد

  هاي ملي هيچگاه به ضرر منافع و وحدت ملي نيست حكومت بدفاع از حقوق بشر در قال
هاي  با تروريسم منتظر اقدام عملي ايران هستند و در مقوله سالح ها در زمينه مبارزه آمريكايي
  اند ليبي را براي ما تعريف آرده اي، مدل رفتاري هسته

 اين آشور نيازمند تبيين واقعي استراتژي آالن رفتارشناسي سياست خارجي آمريكا
  محورهايي است؟ اين استراتژي آالن مبتني بر چه. است

. آند استراتژي آالن خود را در چارچوب دفاع از منافع ملي خويش تعريف مي آمريكا مانند هر آشور ديگر
سطح توسعه سياسي، اقتصادي و نظامي آمريكا، دفاع از منافع ملي اين آشور مستلزم  با توجه به

 داري است، به عبارتي بتواند بيشترين تأثير را در ي خود بر جهان سرمايهنمودن هژمون حاآم
چارچوب آمريكا  در اين. شود بر جاي گذارد هايي آه به حضور آشورها در جامعه جهاني مربوط مي عرصه

هم براي ايجاد  هاي فرهنگي و باورهاي اخالقي خويش است و هم درصدد جهانشمول آردن ارزش
لذا حفظ . آوشد گيرد، مي مي داري قرار ايه در سطح جهان آه خود در رأس سرمايهحداآثر امنيت سرم

بيشتر يكپارچه و در هم ادغام شود،  آند آه بازارهاي جهاني هرچه منافع ملي آمريكا ايجاب مي
بخشي به گردش سرمايه و  برود و آمريكا با تحرك هاي مربوط به گردش آاال و سرمايه از بين محدوديت

ترتيب منافع ملي  مبادالت تجاري و اقتصادي جهان نصيب خود آند، بدين تواند بيشترين سود را ازآاال ب
  .انجامد و نتيجتًا به تداوم حيات آمريكا مي بيشتر حمايت شده

  استراتژي و نحوه تعامل آن با منافع ملي آمريكا چگونه است؟ جايگاه حقوق بشر در اين
در جريان جنگ سرد و . ت خارجي آمريكا جايگاه بااهميتي داردسياس  در70بحث حقوق بشراز دهه 

هاي خود را به صورت  آمريكا به اين نتيجه رسيد آه بايستي بخشي از سياست 70مشخصًا از دهه 
مفهوم  هاي اين با توجه به تأآيد فراوان به مفهوم عدالت در بلوك شرق و جذابيت. تعريف آند افزاري نرم

طرف خود  هاي ملي به  اتحاد جماهير شوروي آه به جذب بخشي از جنبشدر آشورهاي پيراموني
بتوانند جذابيت رقيبي  ها به اين نتيجه رسيدند آه با تقويت مفهوم حقوق بشر انجاميد، آمريكايي مي

هايي بود آه بتواند به  چنين جذابيت براي اردوگاه شرق ايجاد آنند، چراآه حقوق بشر درون خود داراي
لذا حقوق بشر عالوه . سطح جهان تبديل شود اجتماعي در-روشنفكري و نيز جريان سياسييك جريان 

هاي  ها و سياست است؛ به بخشي از استراتژي فرهنگي آمريكا-بر اينكه بخشي از نظام ارزشي
هاي مختلف استراتژيكي، ارزشي، اخالقي و  ميان جنبه توان خارجي اين آشور نيز بدل شده آه نمي

توانيد بگوييد اگر آمريكا محدوده دفاع از دموآراسي  شما نمي. نمود از يكديگر تفكيك ايجادفرهنگي آن 
 هاي سياسي است و يا به علت نظام آند، صرفًا به خاطر منافع و تاآتيك را مطرح مي در آشورهاي ديگر

مريكا با آ .اي از اين مسائل مطرح است آه قابل تفكيك نيست مجموعه. ارزشي آه به آن معتقد است
افزاري بيشتر بهره برده و با  نرم  به اين سو در مبارزه با بلوك شرق از مقوله1970پيگيري اين بحث از 

امروز اين سياست در مقابله با . آورده است هاي آمتر، دستاوردهاي بزرگتري را به دست هزينه
يي مذهبي نيست، بلكه ديدگاهي بنيادگرايي صرفًا بنيادگرا منظور از. شود بنيادگرايي مجددًا تجربه مي

يكپارچه آرن جامعه جهاني بيشترين تضاد را دارد و فقط آشورهاي  مطرح است آه با گلوباليزشن و
گيرند، بلكه آشورهايي آه نسبت به استقالل  محدوده اين بنيادگرايي قرار مي مسلمان نيستند آه در

 نگرند و به لحاظ فرهنگي در مقابل يدارند و روند جهاني شدن را به ديد يك خطر م خود دغدغه
توانند  مي آنند، در هر گوشه از جامعه جهاني  خود مقاومت مي هاي نامأنوس با چارچوب ارزشي ارزش

خواهد  مقوله حقوق بشر مي لذا آمريكا با دفاع از. هاي آمريكا بدل شوند به تهديدي در مقابل سياست
مقابل تهديدات جديد حاآم بر جامعه جهاني  دست آورده، دراي را آه در مبارزه با بلوك شرق به  تجربه

  .بكار ببرد
شدن حقوق بشر در راستاي منافع ملي آمريكا تعريف  به اين ترتيب دفاع از نهادينه

  شود؟ مي
هاي خود حل آرده، يعني دفاع از حقوق بشر و دموآراسي هيچ  سياست آمريكا اين تضاد را درچارچوب

زند، زيرا دموآراسي و دفاع از حقوق بشر برخاسته از نظام ارزشي غرب  نمي اضرري به منافع آمريك
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مطرح  اي ديگر نيز توان پرسش را به گونه مي. آمريكا آامًال به آن آشنايي دارد و مأنوس است بوده آه
تواند به منافع  مي هاي خارجي آمريكا نمود و آن اينكه آيا دفاع از حقوق بشر در راستاي سياست

  .آشور مدنظر قرار گيرد هاي ديگر لطمه بزند آه در پاسخ به آن بايستي وضعيت خاص هرآشور
هاي حاآميت و وحدت ملي باشد، در آن صورت  آشوري موجب تقويت پايه اگر دفاع از حقوق بشر در هر

هاي ملي  به اعتقاد من، دفاع از حقوق بشر در قالب حكومت. توجه قرار گيرد بايستي مورد تأآيد و
برداري  بهره و در مقابل، مقاومت در برابر اين مسأله موجب. ضرر منافع و وحدت ملي نيست هيچگاه به

عنوان مثال آشورهاي بلوك  به. دهند آشورهاي غربي از آن شده و خأل موجود را مورد استفاده قرار مي
 و بايد آن را تقويت انسان حائز اهميت است هاي فردي براي هر توانستند درك آنند آه آزادي شرق نمي

ارزش زيادي در اين آشورها داشت و از جانب ديگر به آن  آمريكا از خأل موجود آه هم جايگاه و. آرد
اآنون هم اگر به بهانه حفظ استقالل و تماميت . برداري آرد بهره شد، پرداخته نشده و توجهي نمي
ي داشته باشند، خأليي ايجاد هاي فرد در ناديده گرفتن اهميت آزادي ارضي برخي آشورها سعي

  .برداري آمريكا از آن حاآميت ملي هم دستخوش آسيب خواهد شد بهره خواهند آرد آه با
  حذف چنين خألهايي گام برخواهد داشت؟ طرح خاورميانه بزرگ نيز در جهت

ن به هاي فكري آ زمان رياست جمهوري بيل آلينتون طراحي شده و پايه طرح خاورميانه دموآراتيك در
آن مدل رفتاري آه آمريكا و آشورهاي غربي در دوره جنگ سرد در مقابل . گردد بازمي ها دوره دموآرات

افزاري  نرم هاي بردند و از طريق پرداختن و تبليغ حقوق بشر توانستند با سياست شرق به آار مي بلوك
گذاشته  دموآراتيك به آزمايش هبرخي اهداف خود را تأمين آنند، بار ديگر مجددًا در طرح بزرگ خاورميان

تغيير يافته و راه براي همكاري گسترده و  خواهد شد و از اين طريق آرايش سياسي آشورهاي منطقه
  .آشورهاي قدرتمند از جمله آمريكا هموار خواهد شد هاي ملي در منطقه با تعامل منطقي حاآميت

يند عملياتي شدن برخي وجوه  سپتامبر، فرآ11حوادث  حمله به افغانستان و عراق پس از
هاي متناسب با شرايط جديد آه  گيري يا حاصل تصميم استراتژي بلندمدت آمريكا بوده است

  خارجي را دچار تغيير نمود؟ هاي آالن هاي آاري برنامه اولويت
. در پي هژموني و حفظ سرآردگي خويش در جامعه جهاني بوده است آمريكا پس از جنگ جهاني دوم

اين گونه آشورها . رسند صادق است آشورهاي ديگري نيز آه به قدرت مي راتژي در مورداين است
 ها و نظام ارزشي خود را فراگير آنند تا از طريق آن بيشتر از منافع ملي خويش سياست خواهند مي

ته و هاي نهف سرمايه با توجه به اهميت منطقه خاورميانه چه در مقوله انرژي و چه در مقوله. دفاع آنند
هاي زيادي در اين منطقه نهفته  پتانسيل نيز به لحاظ قرارگرفتن در مرآز و گذرگاه ارتباطي غرب و شرق،

برد و هم موجب  داري از آن سود مي سرمايه، هم سرمايه است آه در صورت فعال شدن و ورود به بازار
 قرار دارد آه اتفاقًا اين اصل در چارچوب استراتژي بزرگ آمريكا .رفاه و ترقي منطقه خواهد شد

 بعضي اتفاقات روي داده باعث. داري نيز در اين مسأله با آمريكا مخالف نيستند سرمايه آشورهاي ديگر
آه به عنوان نمونه  اند ها را با توجه به شرايط نوين تعريف آرده تسريع در روند امور شده و برخي تاآتيك

چنين . خواند، اشاره نمود تروريستي مي  آه آمريكا آنان راتوان به نحوه مقابله با طالبان و نيروهايي مي
شده قلمداد آرد، ولي استراتژي امروز آمريكا در منطقه  هاي طراحي توان تاآتيك اقداماتي را صرفًا مي

هاي آن چيده شده  ها قبل مباني و پايه طراحي نشده است و از مدت  سپتامبر و يا دفعتي11پس از 
المللي پول، سازمان تجارت جهاني و ناتو  ادهايي چون بانك جهاني، صندوق بيننه فلسفه تشكيل. بود

ملي  ها منافع در حقيقت آمريكايي. جنگ دوم جهاني در راستاي تثبيت هژموني آمريكا بوده است بعد از
آاال و سرمايه  مرز شدن و تحرك هر چه بيشتر آنند آه جهان به طرف بي خود را در فضايي تضمين مي

اين استراتژي با  بخشي از. داده شود و مستلزم استقرار چنين نظامي، وجود امنيت استسوق 
ها با استفاده از حداآثر  آمريكايي تأسيس ناتو و فعال آردن آن تحقق يافت و پس از پايان جنگ سرد

 به زور در عراق، هائيتي و يوگسالوي توانستند پتانسيل شوراي امنيت و اخذ مجوزهايي براي توسل به
  .در جهان نائل آيند برطرف آردن موانع گردش آاال و سرمايه
داري خود،  شود آه آمريكا براي رفع موانع سرمايه مي از توضيحات شما چنين استنباط
  بنيادگرايي را مطرح آرده است؟ دغدغه امنيت جهاني و مقابله با

. دانم ي و خارجي را قابل تفكيك نميدانم و ابعاد مختلف امنيت داخل مي من امنيت را يك مقوله جهاني
عنوان يك آشور قدرتمند مطرح است آه امنيت داخلي آن در داخل مرزهاي ملي محدود  آمريكا به
 المللي، امنيتش از خارج مرزها شروع به علت حضور فعال در مناسبات مالي و اقتصادي بين نشده و

بود آه حيات   مقابله با تمامي عواملي خواهدمراد از امنيت تنها بعد نظامي آن نيست، بلكه. شود مي
سياسي و -فرهنگي ملي يك آشور را به خطر انداخته و به آاهش توان اقتصادي، حضور آمرنگ

نحوه رفتار يك آشور در مقوله  انجامد، حتي انتقاد از پذيري در مقابل انتقاد افكار عمومي مي آسيب
مجموعه اين مسائل و فراگير بودن مقوله امنيت،  وجه بهبا ت. تواند به امنيت لطمه بزند حقوق بشر مي

پايدار درازمدت خويش نيازمند حضور هر چه بيشتر در آليه مسائل  آمريكا همواره براي تأمين امنيت
  .جهاني است
آوتاه مدت بسنده آرد آه مثًال آمريكا فقط براي مقابله با تروريسم به  توان به يك بحث بنابراين نمي
پس هزينه سنگين عمليات نظامي . جهت رفع موانع دموآراسي به عراق حمله آرده است  وافغانستان

  .ارزيابي است  امنيت آمريكا در درازمدت در آليه مناطق جهان قابل عراق و افغانستان تنها با تأمين در
  دارد؟انطباق و انعطاف در برابر شرايط غيرعادي و غيرمنتظره را  اين استراتژي بلندمدت قابليت
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يك آشور قدرتمند توان . حوادث و وقايع ناگوار و ناگهاني متفاوت است پتانسيل آشورها در مقابل
معني  اي امكان وقوع دارد را خواهد داشت، اما اين امر، به تهديدات احتمالي آه در هر دوره مقابله با
در حال حاضر  رد، بلكهقدرت را نبايد به حوزه عمومي محدود آ. پذير نبودن يك آشور نيست  آسيب

علمي و اينترنت نيز به قدرت  هاي جديد توانمند بودن در عرصه اطالعات، تكنولوژي، ارتباطات، پيشرفت
توان تسلط به تمام ابعادي آه انسان امروزي  مي آند و به طور آلي قدرتمندبودن را يك آشور آمك مي

  .دارد، معنا آرد هاي معنوي و مادي به آن نياز در عرصه
هاي اين استراتژي منجر شود يا حداقل از  گيري تعويض جهت تواند به جمهور مي تغيير رئيس

مثًال در صورتي آه جان آري، نامزد . رخ خواهد داد هاي آشكاري بعد رفتاري تفاوت
آند، جمهوريخواهان  وگو با ايران حمايت مي ي از گفت  جمهور ها در انتخابات رياست دموآرات

هاي متفاوتي را چگونه  گيري چنين موضع. آوبند با تهران مي مل و برخوردبر طبل شدت ع
  بلندمدت آمريكا پيوند داد؟ هاي توان با استراتژي مي

آن اهداف و نيازهايي آه بوش را به خارج از مرزها هدايت . گيرد نمي در استراتژي تغييري صورت
 يز وجود دارد و در دوره بعد نيز وجود خواهدها ن ها در زمان دموآرات نيازها و ضرورت آند، همان مي

مقابل، بازار  قدرت توليدي زيادي دست يافته ولي در داري به  در بعد اقتصادي جهان سرمايه. داشت
لذا بايد . داري، مصرف آند سرمايه مصرف به اين اندازه توانمند نيست آه بتواند متناسب با ظرفيت توليد

باال دارند به ظرفيت متناسب دست يابند و  هايي آه قدرت مصرفشرايط جديدي حاآم شود آه آشور
هاي  به شرايط جديد و بهتر نياز دارد آه بالطبع مدل اين امر. بتوانند ظرفيت توليد را پوشش دهند
و اين موضوع مورد توجه آليه رؤساي جمهور و احزاب عمده  طلبد جديدي را در آرايش سياسي مي

تواند در سطح تاآتيك  البته تغيير مي. استراتژي دستخوش تحول نخواهد شد ،آمريكاست و با تغيير آنها
 افزار حقوق بشر دفاع بيشتري از طرح خاورميانه بزرگ آرده و ها با ابزار نرم دموآرات اتفاقًا. باشد

و به علت  فشارهاي مضاعفي را به آشورهايي آه از نظر آنها غير دموآراتيك هستند وارد خواهند آرد
افزاري و آاهش  نرم هاي ها با آشورهاي اروپايي در استفاده حداآثري از سياست ويي دموآراتهمس

فعال شده و لذا شاهد تغييري  توسل به زور و خشونت توان مقابله با آشورهاي غيردموآراتيك بيشتر
سأله رياست جمهوري انتخاب شود باز م اگر جان آري هم به. در درازمدت در استراتژي نخواهيم بود

آنم در مورد  اندازد و من فكر مي امنيتش را به خطر مي سالح چون خلع. سالح را مطرح خواهد آرد خلع
پذير از لحاظ  نخواهد شد و چون ايران در مقوله حقوق بشر يك آشور آسيب اي ايجاد ايران نيز تغيير عمده

بنابراين  .هيم بود تا تقليل آنهاهاي وارده خوا  شود، ما شاهد تشديد فشارها و آسيب مي ها تلقي غربي
تغييرات اساسي در نگاه  مگر اينكه. ها هم حل نخواهد شد مشكالت ما با آمريكا در زمان دموآرات

در زمان آلينتون هم تالش شد تا  .مسؤوالن ما به مقوالتي چون دموآراسي و حقوق بشر ايجاد شود
اي تعريف شده، در صورت طرح شعار آن، در عمل  ريشه وگو شود ولي چون اختالفات بسيار با ايران گفت

وگو را  وگو، ديالوگ بين دو حاآميت برابر نيست، بلكه آنها گفت از گفت منظور آنها. تحقق پيدا نخواهد آرد
حتي تهديدهاي جورج بوش هم به قصد تغيير شرايط است . شرايط ايران انجام خواهند داد به قصد تغيير

بستگي   سياسي و ملي ما و اينكه آمادگي اين تغييرات وجود دارد يا نههاي اين مسأله به ظرفيت و
  .دارد

در پيش خواهند گرفت آه جمهوريخواهان در پي  ها همان سياستي را يعني دموآرات
  اجراي آن هستند؟

آشورهاي . تر از آشورهاي اروپايي نخواهد بود هايش معقول ايران سياست ببينيد جان آري در مقابل
آنند آه  فرستند درحقيقت همان محورهاي عمده را مطرح مي به ايران نماينده مي ي هم وقتياروپاي

آري هم  آقاي. هاي اتمي ايران از حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، روند صلح خاورميانه و فعاليت عبارتند
تر از  ماليم تري داشته باشد در اين چهار محور هرچقدر نسبت به ايران بخواهد سياست معتدل

حتي اروپاييان آه مواضع  .اي هستند هاي تعريف شده ها پيش نخواهد رفت، چون اينها سياست اروپايي
باشند در  آميز در برخورد با ايران مي مسالمت نسبتًا غيرنظامي و دموآراتيك دارند و تا حدي طرفدار روند

اي  در پرونده هسته.  ايران هستندمنتظر اقدام عملي از جانب ها مانند روند صلح خاورميانه برخي جنبه
هاي اتمي براي مصارف نظامي آاربرد  فشار مي آورند تا متقاعد شوند فعاليت ايران، آشورهاي اروپايي

من فكر . اي دارد العاده و طبيعتًا آري هم نسبت به اين چهار محور حساسيت فوق نخواهد داشت
در  ايران. ان مطرح شده و شرايط خاصي ايجاد شودبا انتخاب احتمالي جان آري مذاآره با اير آنم نمي

متقاعد آند در آن  صورتي آه بتواند در اين چهار حوزه به اقدامات عملي دست بزند و دنياي غرب را
حال اگر در يكي . جمهوريخواهان ها و چه هاي دموآرات تواند تأثيرگذار باشد، چه در سياست صورت مي

آاران به روش خود بر  شيوه خود و محافظه ها به اشد، دموآراتاز چهار محور فوق مشكلي داشته ب
  .ايران فشار خواهند آورد
وگوي انتقادي بوده است ولي آمريكا  و پس از آن گفت وگوي سازنده شيوه اروپاييان گفت

سؤال من مشخصًا اين است، در صورت پيروزي . گرفت سياست برخورد و فشار را در پيش
  فشار بر ايران استفاده خواهد آرد؟ ه ابزاري برايجان آري، آمريكا از چ
هاي قانوني و  فشارهاي اقتصادي تشديد خواهد شد و آمريكا از ظرفيت ها و به عقيده من تحريم
اي، آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد،  مانند شوراي حكام انرژي هسته حقوقي جامعه جهاني

 درحال حاضر جورج بوش و جمهوريخواهان. ان بهره خواهد بردبراي اعمال فشار به اير... و شوراي امنيت
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هستند؛ ولي  آنند، منتها لحنشان آمي تندتر است و معتقد به ادبيات تندي اقدام عملي خاصي نمي
  .به هيچوجه قصد مداخله نظامي در ايران و حتي تغيير نظام را ندارند

  جهاني؟ چرا؟ به علت عدم وجود اجماع
گويند در  نيست يا اين اقدام پر هزينه خواهد بود، به هرحال آنها مي ايط يا مناسبنه، به هرحال شر
 تواند اي وجود دارد آه در صورت حمايت از اين جنبش مي طلبانه آزاديخواهي و اصالح ايران يك جنبش

ها  تياز حكوم بنابراين، بايستي از اين جنبش حمايت آرده و حساب مردم ايران را. تغييراتي ايجاد آند
بر حقوق بشر و دفاع از  ها با توجه به تأآيد بيشترشان در صورت انتخاب آري، دموآرات. جدا آنيم
آنند آه  چون از ابزاري استفاده مي هاي دموآراتيك اين گفتمان به نوعي ادامه خواهد داشت و  جنبش

ثرتر باشد تا لذا فشارهاي آنها شايد مؤ افكار عمومي با آن بيشتر همسويي و همراهي دارد،
  .آند عمومي خيلي هم با آنها همراهي نمي فشارهايي آه جمهوريخواهان دارند آه افكار

  اين جنبش پرداخت، حمايت عملي نكرد؟ ولي بوش فقط به حمايت لفظي از
آنيم و در لفظ و بيشتر در بعد تبليغي و  گويند ما پشتيباني معنوي مي مي دانيم آنها تا آنجا آه مي

 اما نقاط آور و. آنند دهند و صحبت مي اهميت اين جنبش است آه اطالعيه و اعالميه مي نشناساند
هاي حقوقي  قالب توانند خارج از سازي هم وجود دارد و آن اينكه آنها در بحث حقوق بشر نمي مشكل

نيت هاي شوراي ام قطعنامه در محدوده مبارزه با تروريسم،. آه جامعه جهاني تعريف آرده حرآت آنند
خواهند فشار بيشتري وارد آنند  و مي بيشترين فرصت و قابليت را به آشورهايي آه دنبال بهانه بوده

ها تفاوتي نخواهد داشت و اگر در مسأله مبارزه با  دموآرات دهد، اين امر در مورد جمهوريخواهان و مي
 گيري از رها را در قالب بهرهايران اعتقاد پيدا نكنند، خواهند توانست فشا هاي تروريسم هنوز به گفته

  .هاي شوراي امنيت هم ادامه دهند توانمندي
آاران به  حاد شدن مسأله حقوق بشر در ايران، محافظه اين فرضيه وجود دارد آه در صورت

امتيازدهي به غرب روي خواهند آورد؟ آيا بحث حقوق بشر را  جاي تغيير در رفتار، به
  ب راند و آن را به محاق فراموشي سپرد؟هايي عق تاآتيك توان با چنين مي

هاي ملي بيشتر بها  ها و سياست درگير است بايستي به توانمندي در مسائلي آه آشورمان با آن
هاي فكري  ها و طيف طلبانه ايران آه شامل همه ديدگاه مجموع جنبش اصالح در اين چارچوب در. دهيم

 ها هم بتواند آه در داخل حتي بدون حمايت خارجيهايي برخوردار شده  شود از قابليت مي و سياسي
فعاالن سياسي،   قوه قضائيه در نحوه برخورد با بخشنامه اخير رئيس. اثرگذار باشد و تعديل ايجاد آند

نيست آه صرفًا بياييم و تبليغ  زندانيان، متهمان، منع شكنجه و برخورد ضابطين و قضات با مردم امري
جامعه ما به حدي از بلوغ رسيده آه  .رهاي خارجي صورت گرفته استآنيم آه حتمًا به علت فشا

من با اين بحث خيلي . ريزي آند براي آن برنامه بتواند مسائل زندگي خودش را درست ارزيابي آرده و
زدوبند و يا  قدرت تثبيت شوند براي آاهش فشارهاي خارجي بي آاران در موافق نيستم آه اگر محافظه

بلكه مجموعه حرآت اصالحات از داخل . در مقابله تند با داخل، خواهند پرداخت ها خارجيامتياز دادن به 
آن  هاي آمده آه به خصوص پس از دوم خرداد تحوالت زيادي را درجامعه ايجاد آرده آه بازتاب وجود به
ايي زد تنش ايران در تداوم سياست. هايي را شكل خواهد داد تدريج آشكار خواهد شد و پتانسيل به
آه بخشي از الزامات  دنبال حل مشكالتش با همه آشورها خواهد بود و طبيعي است طور منطقي به به

چارچوب برقراري ارتباط معقول و منطقي  جامعه جهاني را بپذيرد ولي نه به عنوان فشار از خارج بلكه در
  .با آشورهاي ديگر براي حفظ منافع ملي

  هاي قدرت هم ادامه خواهد يافت؟ طلبان از خانه اصالح چنين روندي پس از خروج آامل
بود آه آقاي خاتمي را روي آار آورد و نه اينكه آقاي خاتمي جنبش  طلبي مطمئنًا، اين جنبش اصالح

وقتي هم آه خاتمي نتوانست جنبش اصالحات را مديريت و رهبري آند، . آرده باشد اصالحات را ايجاد
 مجموع. العمل منفي نشان داد  پرداخت و نسبت به آن عكسبود آه به انتقاد از وي اين جنبش

مثل  ها مبارزات اجتماعي، فرهنگي و سياسي است آه شرايطي هاي ملي ما با پشتوانه سال ظرفيت
آار مجلس ششم اين  آنم با آنار رفتن آقاي خاتمي يا پايان دوم خرداد را به وجود آورد و من فكر نمي

خواهد شد، از جمله در رفتار و  هاي خودش ظاهر  بلكه به شيوه و شكلروند به طور آلي تعطيل شود،
شوند، اين روند  آار خوانده مي عنوان محافظه عملكرد و سياستگذاري بخشي از نيروهايي آه امروز به

  .بازتاب خواهد داشت
د در ميان چهار محور فوق، حقوق بشر خواه. ديگري بپردازيم  بگذاريد به اين موضوع از جنبه
اي بدل  هاي هسته المللي پس از پرونده فعاليت در مجامع بين توانست به پرونده دوم ايران

  شود؟
هاي نظام ارزشي و ظرف توسعه هر آشوري مرتبط است، بخش  ظرفيت بحث حقوق بشر چون با

د شود در واقع امري نيست آه به يكباره حا. باشد فرآيند و پروسه قابل طرح مي اي از آن به صورت عمده
با شما  در اين مسأله. گيري به آن فيصله داد، بلكه امري گام به گام خواهد بود با يك تصميم و بشود

در مناسبات ايران  موافق نيستم آه بحث حقوق بشر بسيار پيچيده و معضل باشد، بلكه سه محور ديگر
 است، چون پروسه آن العاده مهم فوق مسأله مبارزه با تروريسم. تر است با آشورهاي ديگر پررنگ

باشد بلكه يك نوع رفتار است و ايران با  نمي خيلي طوالني نيست و به نظام ارزشي و فرهنگي مرتبط
  اين آار خيلي پيچيده. ساس است ا اتهامات و ادعاهاي موجود بي رفتار خود بايد جهان را متقاعد آند آه

 راحتي قابل رفع خواهد بود، اما بحث حقوق بشر ها به ها و بيانيه رفتارها، اعالميه نيست و با يك سري
اساسي  اي آن نيازمند اين است آه ما بتوانيم بخشي از الزاماتي را آه قانون علت ماهيت پروسه به
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شكنجه، آزادي بيان، آزادي  هم پذيرفته قانونمند آرده و براي آن ضمانت اجرايي ايجاد آنيم مانند منع
در اين زمينه جهان . پرداخت و گام به گام جلو رفت توان در داخل مقوالت ميبا اين . اجتماعات و انتخابات

اما در زمينه مبارزه با تروريسم آنها منتظر . فشارهايش را محدود آند تواند متقاعد شود و تر مي راحت
 اند، اي اآنون مدل رفتاري ليبي را براي ما تعريف آرده هستند، در مقوله فعاليت هسته اقدام عملي
آميز  ماهيت صلح ها نشان داده و نيت خود را در اين فعاليت خواهد حسن گويند اگر آشوري مي يعني مي

در زمينه صلح خاورميانه هم . شويم آن را اثبات آند بايد رفتاري مثل ليبي داشته باشد تا ما متقاعد
ي ما مربوط است و به نظام ارزشي و باورها اين موضوع از يك سو. رو نيست اي در پيش مسأله ساده

مسلماني است آه از حق تعيين سرنوشت محروم  اعتقاد ما آه فلسطين ملت مظلوم، ستمديده و
لذا ما در سه محور چالش بيشتري خواهيم . مرتبط است شده و از جانب ديگر اين قضيه با امينت ما

آردن ديگر آشورها مسأله با آنكه با اهميت است ولي متقاعد  داشت تا در زمينه حقوق بشر و اين
  .بود شايد خيلي مشكل نخواهد
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