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

  

  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقو
  

  انتشار بيانيه اتحاديه اروپا در انتقاد به ادامه نقض حقوق بشر در ايران  
 2004 ژوئن 20 -1383خرداد   31يكشنبه  -راديو آلمان 

در بيانيه اى آه امروز . اتحاديه اروپا از ايران به خاطر ادامه نقض حقوق بشر در اين آشور انتقاد آرد
عميقا نسبت به “از سوى رياست شوراى اتحاديه اروپا منتشر شد آمده است آه اتحاديه اروپا يكشنبه 

  .احساس نگرانى مى آند” تداوم و شمار بسيار زياد موارد نقض حقوق بشر در ايران
در بيانيه اتحاديه اروپا  آه توسط سفارت ايرلند در تهران منتشر شده است گفته شده آه به ويژه 

عامالن نقض حقوق بشر رسواآننده و ” فرهنگ بى مجازات ماندن“ زنان، اعمال شكنجه و تبعيض عليه
  .نكوهش پذيرند

اتحاديه اروپا و ايران در روزهاى بيست و پنجم و بيست و ششم خرداد ماه چهارمين دور گفتگوهاى خود 
  .در باره حقوق بشر را در تهران برگزار آردند

 نبود دستگاه قضايى اى مستقل و  به آارگيرى مجازات اعدام در ايران بيانيه اتحاديه اروپا همچنين به
انتقاد آرده، به گزارشهايى اشاره مى آند آه نشان مى دهند مجازاتهاى بى رحمانه اى چون قطع 

  .اعضاى بدن هنوز در ايران اعمال مى گردند
ز ژورناليستها و ديگر منتقدان به افزون بر اين پرداخته شده به اينكه در ايران حق آزادى عقيده و بيان ا

  .دولت گرفته مى شود
بيانيه اتحاديه اروپا همچنين به تبعيض عليه اقليتهاى مذهبى در ايران پرداخته و نيز  گفته است آه 

  .تقلبات انتخاباتى در ايران مانع از آن مى گردد آه مردم ايران بتوانند از حقوق دموآراتيك برخوردا رباشند
  

  پذيرد   اروپايي نمي شرطي را در مذاآرات با اتحاديه ن هيچ پيشايرا: آصفي
 2004 ژوئن 20 -1383خرداد   31يكشنبه 

 چهارمين دور   اروپايي درباره سخنگوي وزارت امور خارجه بيانيه رياست ايرلندي اتحاديه: خبرگزاري فارس
رتباط با مذاآرات تهران ا وگوهاي حقوق بشري با جمهوري اسالمي ايران را غير واقعي و بي گفت

  پذيرد   اروپايي نمي شرطي را در مذاآرات با اتحاديه ايران هيچ پيش: دانست و تاآيد آرد
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره آل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، حميد رضا آصفي 

وگوهاي  ت اندك اتحاديه براي پذيرش گفتگر ظرفي  غير مرتبط با محتواي مذاآرات، نشان اين بيانيه: گفت
  . صريح و شفاف است

ي اروپاي  شرطي را در مذاآرات با اتحاديه سخنگوي وزارت امور خارجه با تاآيد بر اين آه ايران هيچ پيش
هاي انتقادي شرآت آنندگان ايراني نسبت به موارد متعدد نقض حقوق  ديدگاه: پذيرد، اضافه آرد نمي

ستيزي و عدم رعايت حقوق  ها، تبعيض عليه مسلمانان، اسالم فتن حقوق اوليه اقليتبشر و ناديده گر
  .  اروپايي شده است مهاجرين در آشورهاي اروپايي موجب ناخرسندي اتحاديه

هي مختلف حقوق  هدف از اين چند دور مذاآرات آشنايي با ديدگاه: سخنگوي وزارت امور خارجه افزود
هاي جوامع مختلف است و بدون ترديد  ها و ارزش  و احترام نسبت به سنتبشري و ارتقاي درك متقابل

ي غني فرهنگي و تمدني تجارب  وگو با آشوري اسالمي و با پيشينه  اروپايي از فرصت گفت اتحاديه
  . بسياري را بايد بياموزد

 در در اين مذاآرات عدم حساسيت آافي اروپا نسبت به نقض مكرر حقوق بشر: آصفي اضافه آرد
تفاوتي  هاي اشغالي فلسطين و عراق مورد انتقاد قرار گرفت و نگراني شديد نسبت به بي سرزمين

هاي حقوق بشري صريحًا ابراز شد و شرآت آنندگان   نگرش ابزاري و سياسي به مقوله غرب و غلبه
 ظرفيت خود براي متوقف ايراني تاآيد آردند اروپا نبايد صرفًا به صدور بيانيه آفايت آند، بلكه بايد از تمام

  . آردن جنايات رژيم صهيونيستي استفاده آند
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  قدمى ديگر در راه دوستى دو قدرت اتمى جهان هند و پاآستان  
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آشورهاى هند و پاآستان، درباره جلوگيرى از بروز يك بحران اتمى، گفتگوهاى دو روزه آارشناسان 
  . امروز يكشنبه، در دهلى نو به پايان رسيدند

بين ” تلفن سرخ“هر دو طرف به اين توافق نظر دست يافتند آه، يك خط تماس ويژه، يا به عبارتى يك 
ات همچنين در تدارك ديدار نمايندگان اين مذاآر. وزارتهاى امور خارجه دو آشور، مورد استفاده قرار گيرد

وزارتهاى امور خارجه هند و پاآستان تالش آردند، آه قرار است، طى روزهاى بيست و هفتم و بيست 
  :گزارشگر صداى آلمان در باره جزئيات امر مينويسد. هشتم ماه جارى ژوئن انجام پذيرد
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ى جهان، يعنى پاآستان و هند، درباره  روزه آارشناسان دو قدرت اتم٢ظهر امروز يكشنبه، مذاآرات 
اقدامات اطمينان بخش در رابطه با سالحهاى هسته اى، نه تنها با دست دادنها و لبخندها براى 

  .عكاسان، بلكه همچنين، با نتايج مشخص حاصله به پايان رسيدند
” تلفن سرخ“ح يك هند و پاآستان اينك در اين زمينه توافق نمودند آه،  يك خط تماس ويژه، يا در اصطال

اين خط تلفنى، آه در حال حاضر . را بين وزارتهاى امور خارجه هر دو آشور مورد استفاده قرار دهند
بصورت دائم بين نيروهاى نظامى اسالم آباد و دهلى ارتباط برقرار ميسازد، از هم اآنون قرار است، 

گيرى آرده و خطرات ناشى از سالحهاى دو آشور مزبور قصد دارند، از بروز اختالفات جلو. تكميل گردد
  .اتمى را آاهش بخشند

عالوه بر اين هيئتهاى نمايندگى اين آشورها، با اين امر موافقت نمودند آه، بر پايه تمديد يك پيمان 
منعقد شده ديرين، به آزمون سالحهاى اتمى خود اقدام نكنند، ماداميكه عالئق ملى آشورهاى هند و 

اين توافق، در يك بيانيه مشترك قيد شد، آه امروز يكشنبه، در دهلى نو . شندپاآستان تحت خطر نبا
. توصيف آردند” مطلوب و خواهان نتيجه“اعضاى هيئت نمايندگان، جو اين گفتگو ها را . انتشار يافت

نتيجه حاصل از اين گفتگوها، يك نشانه مثبت ديگر در جهت رفع تشنج بين اين دو آشور ميباشد آه، 
  .  دهم ميليارد از مردم جهان در آنها زندگى ميكنند٢ز يك ممي

فردا دوشنبه وزراى امور خارجه پاآستان و هند خورشيد محمود آسورى و نتوار سينگ در حاشيه يك 
اين نخستين ديدار اعضاى . آنفرانس بين المللى در چين، به انجام مذاآرات سياسى خواهند پرداخت

  .پس از پيروزى انتخاباتى حزب آنگره هند در ماه مه گذشته ميباشدعاليرتبه دولتهاى هر دو آشور، 
طى هفته آينده، دبيران آل وزارتهاى خارجه دو آشور، درباره اختالفات آشمير و ديگر امور امنيتى در 

  . جنوب آسيا به گفتگو خواهند نشست

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  سخنرانی اخير رهبرینکاتی درباره 
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يك صاحبنظر درباره سخنان رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم به سایت امروز  گفت اين 
  :سخنراني داراي چند نكته مهم به شرح زير بود

 تا آنون شعار جناح 74بود آه از انتخابات مجلس پنجم در اسفند " ذوب در واليت" مخالفت ايشان با 01
" اي به فرداي نامه"اوج اين شعار در زمان رياست جمهوري آقاي ناطق نوري بود و در . محافظه آار بود

ضمنا نمايندگان در اولين . رئيس جمهور در ارديبهشت ماه سال جاري مورد انتقاد آقاي خاتمي واقع شد
  .نامه به رهبري، خود را ذوب در واليت دانستند

الگوهاي ژاپن و چين نيز جالب بود آه اولي توسط آقاي حداد عادل مطرح شد و دومي را  نفي 02
طرح اين الگوها انتظارات جامعه را باال برده و اين به سود مجلس . آاران مطرح آردند بسياري از محافظه

  . نيست آه با آمك مستقيم رهبري تشكيل شده است
اين در حالي است آه حزب آبادگران .  همچنان ادامه دارد مخالفت رهبري با احزاب و فعاليت حزبي03

هاي فعاليت حزبي  به عنوان حزب رهبري از مزاياي قدرت بهره مند است اما حاضر به پرداخت هزينه
براي مثال حزب آبادگران هنوز اساسنامه، مرامنامه و اعضاي شوراي مرآزي خود را معرفي . نيست

 ننموده است، با وجود اين اين حزب از حمايت قاطع رهبري برخوردار نكرده و منابع مالي خود را مشخص
  .شوند مهري واقع مي است اما ساير احزاب مورد بي

 اتهام غيرمستقيم ايشان به نمايندگان مجلس ششم آه چون دستشان آلوده بود، با مفاسد 04
تصادي را آه پس از دوره آقاي طلبان شعار مبارزه با مفاسد اق حال آنكه اصالح. اقتصادي مبارزه نكردند

هاشمي رفسنجاني و در زمان آقاي خاتمي مطرح شد، در مقابل شعار توسعه سياسي وي ارزيابي 
اآنون هم از طرح اين شعار مجدد نگران شده اند آه نكند دوباره قرار است سناريوي جديدي . آردند مي

مانند آقاي (مالي از آار برآنار شوندآاران به اتهام مفاسد  باشد آه منتقدان و مخالفان محافظه
  ).آرباسچي

المال هستند خوب است مجموع مبالغي آه شهرداري  اگر رهبري نگران سوء استفاده اقتصادي از بيت
اند آه تاآنون بيش از  داده... هاي مذهبي،  تهران در شش ماه گذشته در اختيار مساجد، معلمان، هيات

  .اند، رسيدگي آند تراف آردهيكصد ميليارد ريال آن را رسما اع
زيرا طبق .  تشكر رهبري از آاهش امتيازت نمايندگان مجلس هفتم تعجب ناظران را برانگيخت05

اطالعات منتشره مجموعه امتيازاتي آه مجلس هفتم در چند روز گذشته به نمايندگان ارائه آرده بيش 
اده بودند آه به محض ورود به آاران وعده د اين در حالي است آه محافظه. از مجلس ششم است

مجلس، حقوق خود را کاهش دهند، اتومبيل نگيرند، وجوه ديگري را آه به مناسبت اجاره منزل و تلفن و 
  .قطع آنند يا آاهش دهند ولي هيچكدام را عملي نكردند... 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   اعالم حالت فوق العاده آرد نخست وزير عراق تهديد به
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نخست وزير عراق امروز تهديد آرد در صورت ضرورت، در برخي ازمناطق عراق حالت فوق العاده اعالم 

  . مي آند
به گزارش خبرگزاي مهر به نقل از پايگاه  شبكه خبرالجزيره، اياد عالوي امروز شنبه در يك آنفرانس 

بوعاتي دربغداد، عناصر تخريبي از بقايا و بازماندگان رژيم صدام وعناصر بيگانه را عامل حوادث و مط
  .عملياتهاي خشونت بار در عراق دانست

در مسير نابودي اين عناصر، يك آميته وزارتي براي امنيت ملي تشكيل شده و : وي در اين رابطه گفت
ين آميته  وزراي دفاع، آشور، خارجه، دادگستري، دارائي، در ا. رياست آن را خود به عهده گرفته است 

  .مشاور امنيت ملي و مدير دستگاه امنيتي عرا ق در آن عضويت خواهند داشت
در رابطه : درهمين رابطه عالوي تمامي دستگاههاي امنيتي و ارتش را تحت امر خود اعالم آرد وگفت

  .لي در آابينه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفتبا بي ثباتي و ناامني در عراق، استراتژي امنيت م
اولويت ما تشكيل رهبري عراقي فعال و سيستم سيطره آامل است آه به : نخست وزيرعراق گفت

  .تكامل همه اين نيروها منجر شود
اين استراتژي شامل تشكيل واحد هاي ويژه براي مبارزه با تروريسم، اولويت به : اياد عالوي افزود

  .افزايش سطح آن استآموزش و
ماموريت دخالت سريع براي منع اجراي حمالت تروريستي را برعهده " گارد ملي" اين نيروي  ويژه با نام 

  . خواهد داشت
نخست وزيرعراق همچنين از تاسيس نيروي حفاظت از تاسيسات نفتي و خدمات، نيروي مرزباني و 

  .نيروي حراست از سواحل در ارتش عراق خبر داد
 
  مه موج انفجار و ترور در شهرهاي عراق ادا
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براساس آنچه آه پليس عراق به خبرگزاري فرانسه اعالم آرده است، براثر انفجار يك بمب دست ساز 

  .  تن ديگر مجروح شدند 10 عراقي آشته و 5در نزديكي پلي در شهر بغداد، دستكم 
اين بمب دست ساز : افسرپليس عراقي درباره اين حادثه گفت" رائد محمد" ،به گزارش خبرگزاري مهر

برسر راه يك اتوبوس حامل آارمندان بانكي درنزديكي پلي درمقابل بانك مرآزي منفجرشد آه در نتيجه 
آن دوپليس وسه شهروند عراقي آشته شدند و مغازه هاي تجارتي وخودروهاي پارك شده خسارات 

  .ديدند
 صبح امروز به وقت محلي صداي 7ساعت :  يكي ازشاهدان حاضر درصحنه گفتبدوي خليل

انفجارمهيبي دربغداد شنيده شد پس ازچند دقيقه همزمان با پروازهلي آوپترهاي ارتش آمريكا برفراز 
  .منطقه ، پليس عراق درمحل حادثه حاضر شد و تدابير شديد امنيتي به اجرا گذاشت

ن البياتي يكي از شيوخ عشائر وعضو شوراي محلي تكريت امروزدرجنوب خبرديگر اينكه، شيخ عز الدي
  . شهرآرآوك به ضرب گلوله افراد ناشناس آشته شد

افراد مسلح خودروحامل الشيخ :سرلشگرانورامين فرمانده نيروهاي دفاع شهري در آرآوك اعالم داشت
  . حمله قرار دادند آيلومتري جنوب بغداد مورد75واقع در " الطوز" البياتي را در شهر

دو تن ازهمراهان اين شيخ عشائر نيزبه :  دقيقه صبح امروزاعالم آرد و گفت 30/8وي ساعت حمله را 
درشهر بعقعوبه درشمال عراق شرق بغداد شليك گلوله خمپاره به يكي از مناطق .شدت مجروح شدند

  . مسكوني موجب آشته شدن دو عراقي شد
يك زن و مرد عراقي دراين حادثه آه درنزديكي مقراصلي : گفتندمنابع پزشكي ونظامي عراقي هم 

  .پليس استان دياله صورت گرفت آشته شدند
 

  مقتدی صدر در کنفرانس ملی عراق
 2004 ژوئن 20 -1383خرداد   31يكشنبه   -بي بي سي 

اين کميته برپايی کنفرانس ملی عراق می گويد از مقتدی صدر روحانی تندرو شيعه برای شرکت در 
  .کنفرانس که ماه آينده برگزار می شود دعوت خواهد کرد

فواد معصوم رئيس اين کميته گفت دليل دعوت از مقتدی صدر آن است که او روند تغيير ساختار نيروهای 
  .شبه نظامی خود را از نظامی به سياسی آغاز کرده است

آنگاه نمايندگان . ر دعوت شوند نفر از سراسر کشو1000قرار است در کنفرانس ملی عراق نزديک به 
 عضو 100دعوت شده به نوبه خود به انتخاب اعضای شورای ملی کشور خواهند پرداخت که قرار است 

  .داشته باشد
شورای ملی عراق که به دولت موقت مشورت خواهد داد تا زمان برگزاری انتخابات عمومی به کار ادامه 

  .  نيز خواهد داشتمی دهد و قدرت تصويب بودجه سال آينده را
  .مقتدی صدر پيش تر ابزار تمايل کرده بود که دولت جديد عراق را بپذيرد

پيش از اين تحوالت، نيروهای آمريکايی مصمم بوده اند که اين روحانی شيعه را به اتهام قتل دستگير 
  .کنند

  خشونت های تازه در عراق
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در عملياتی در استان االنبار در غرب بغداد کشته در تازه ترين خشونت ها در عراق يک تفنگدار آمريکايی 
  .شده است

  .آمريکايی ها جزئيات بيشتری از حادثه ارائه نکرده اند
از سوی ديگر، درگيری هايی بين نيروهای آمريکايی و عوامل نفوذی در سامره دست کم به کشته 

  .چندين پليس نيز در اين درگيری ها زخمی شدند.  عراقی انجاميد8شدن 
  . ر تکريت يک عضو شورای محلی در يک حمله غافلگيرانه کشته شدد

  .در بعقوبه در شمال بغداد نيز دو نفر در اثر اصابت ترکش خمپاره کشته شدند
  . قبل از آن، انفجار بمبی در نزديکی بانک مرکزی بغداد يک نفر را کشت و چندين نفر را زخمی کرد

  يسمنيروهای امنيتی عراق در مبارزه با ترور
در همين حال، اياد عالوی، نخست وزير دولت موقت عراق، اعالم کرده است که تشکيالت امنيتی اين 

  .کشور به شکلی بازسازی می شود که بتواند مبارزه با تروريسم را محور اصلی کار خود قرار دهد
زی تشکيالت آقای عالوی در گفتگو با خبرنگاران خواستار کمک بين المللی به اجرای برنامه بازسا

  .امنيتی کشور به خصوص دريافت تجهيزات الزم شد
وی گفت که تا زمانی که نيروهای امنيتی عراق به توانمندی الزم دست يابند، اين کشور همچنان به 

  .حمايت خارجی نياز خواهد داشت
 وی به خصوص ابراز اميدواری کرد که کشورهای عرب و مسلمان در واکنش نسبت به قطعنامه اخير

  .شورای امنيت در مورد عراق به اين کشور کمک کنند
در قطعنامه شورای امنيت، آينده عراق و روند استقرار دولت دايم منتخب در آن کشور و همچنين 

  .مشارکت سازمان ملل و ساير کشورها در بازسازی سياسی و اقتصادی عراق پيش بينی شده است
تالف به رهبری آمريکا در انحالل ارتش رژيم سابق پس از آقای عالوی تاييد کرد که تصميم نيروهای ائ

  .سقوط اين رژيم اشتباه بوده است
وی گفت که دولت موقت در نظر دارد به منظور بازگرداندن امنيت به برخی مناطق کشور در اين مناطق 

  .وضعيت فوق العاده برقرار کند
ها در راس دولـت موقـت زمـام اداره امـور ايـن              اياد عالوی ده روز ديگر و پس از انتقال حاکميت به عراقی             

  .کشور را در دست می گيرد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
   

   خرداد31: روزنامه های تهران
 2004 ژوئن 20 -1383خرداد   31  يكشنبه -بي بي سي 

تمی ايران درباره روزنامه های يکشنبه تهران توضيحات حسن روحانی را به عنوان مسوول پرونده ا
واکنش ايران به قطعنامه دو روز پيش هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی، در صدر اخبار خود 

  .منعکس کرده اند
مصاحبه مطبوعاتی حسن " ايران غنی سازی اورانيوم را از سر می گيرد" در مطلبی تحت عنوان شرق

 روزنامه ايران ديلی کرده در حالی که روحانی، دبيرشورای عالی امنيت ملی کشور را منعکس
ايران "انگليسی زبان خبرگزاری جمهوری اسالمی در عنوان اصلی خود از قول همين مقام نوشته است 

  ." غنی سازی اورانيوم را به زودی از سر نخواهد گرفت
 آورده و در صدر اخبار خود" اولين واکنش تهران به قطعنامه آژانس" همين گزارش را با تيتر جام جم
طرح زمان بندی برای " از زبان چهار نماينده محافظه کار مجلس از تهيه جمهوری اسالمیروزنامه 

  . خبر داده است" پی.تی .خروج ايران از معاهده ان
 از قول رييس جديد کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس نوشته است که با همشهری

  .پيوستن به پروتکل الحاقی را نخواهد داداين رفتار آژانس، مجلس به دولت اجازه 
 حسن روحانی در ابتدای جلسه مطبوعاتی که برای نشان دادن واکنش ايران وقايع اتفاقيهبه نوشته 

به قطعنامه هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی تشکيل داده بود از فعاليت های هشت ماهه 
پرونده ای که غولی بود اينک به چند ورق کاغذ تبديل زير سرپرستی خود دفاع کرده و گفته است است 

شده و در حالی که در آن زمان ايران را به فريبکاری، منفی کاری و ارايه گزارش های غيرواقعی متهم 
  .می کردند اينک موارد اشکال به چند مورد فنی تقليل يافته است

امه ديگر امروز نيز درباره فعاليت  و چند روزندنيای اقتصاد و جمهوری اسالمی، شرقسرمقاله های 
  .های هسته ای کشور است

 نوشته است تصميم های ايران همچنان برای نظم نوين جهانی معماست و به گفته دنيای اقتصاد
 اسالم خواهی و ديکتاتوری هيچ کدام مانع کشورها برای دستيابی به صنايع هسته ای نبوده شرق

  .د با اثبات تقوای اتمی، حتی به بمب اتمی نيز دست يابداست و جمهوری اسالمی ايران می توان
 فعاليت های هسته ای برای مردم ايران مساله ای ملی است که جمهوری اسالمیبه نظر روزنامه 

  . هيچکس حاضر به ذره ای عقب نشينی در اين زمينه نيست
ام، پشت سر مسئوالن اين روزنامه می افزايد که همه مردم از هر قشر و صنف و فکر و عقيده و مر

  .خواهند ايستاد و اروپا و آمريکا را از زياده خواهی پشيمان خواهند کرد
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 از قول رييس جديد کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس نوشته با اين رفتار رسالت
  .آژانس، مجلس به دولت اجازه پيوستن به پروتکل الحاقی را نخواهد داد

برنامه چهارم به : " با اين عنوان نقش بسته استايران در پيشانی روزنامه مهم ترين خبر داخلی امروز،
  ." مجلس برگشت

 در انتقاد از اصالح طلبان که مخالف بازگشت برنامه چهارم به مجلس بودند، از روش رييس کيهان
جمهور تحسين کرده و نوشته آقای خاتمی پيشنهاد آرده است برنامه چهارم با مشارآت دولت، 

  .، شورای نگهبان و آارشناسان مورد بررسی دوباره قرار گيردمجلس
واکنش رييس جمهور خط پايانی است بر گرايش های افراطی آه  "کيهانبه نظر نويسنده سرمقاله 

متأسفانه در چند سال گذشته و به خصوص در ماه های اخير درباره برنامه چهارم توسعه با آن روبرو 
  ."بود

تصميم مجمع تشخيص مصلحت به خواست محافظه کاران مجلس هفتم  " هم تيتردنيای اقتصاد
 اقدام مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه شرقرا باالی صفحه اول خود قرار داده و " پاسخ مثبت داد

 قانون اساسی ارايه ١١٢را اولين باری دانسته که برای جلب رضايت يک جناح، تفسير جديدی از اصل 
ار دو کميسيون تلفيق برنامه توسعه کشور را بررسی می کنند، روشی که می شود و برای اولين ب

  .بدرالسادات مفيدی در اين روزنامه آن را اراده ای فوق قانون دانسته است
 در عنوان اصلی خود پيش بينی کرده است که دولت در مقابل تصميم مجمع تشخيص حيات نوروزنامه 

  .مصلحت برنامه سوم را تمديد خواهد کرد
 از نامه عده ای از فعاالن سياسی کشور با درخواست آزادی رضاعليجانی، هدی صابر و ايرانروزنامه 

تقی رحمانی خبر داده و نوشته است که فعاالن سياسی با اشاره به اين که وزارت اطالعات مرجع 
نی معتبر تشخيص عمليات ضد امنيت ملی است و اين دستگاه سه تنی را که از يک سال پيش زندا

  .هستند بی ارتباط با نا آرامی های دانشجويی دانسته، خواستار آزادی آنان شده اند
دو ماه بعد از انتشار خبرهای ضد و نقيض درباره پرونده هاشم آقاجری که رد حکم اعدام وی مسلم 

ان و شده است، روزنامه های صبح يکشنبه خبر داده اند که اين پرونده بعد از انتقال از همدان به تهر
  . بازگشت به همدان و بازگشت دوباره به تهران اين بار به کرمان فرستاده شده است

 علت ارجاع پرونده اين استاد دانشگاه به کرمان آن است که وی پيش از دستگيری يک شرقبه نوشته 
  .سخنرانی هم در دانشگاه کرمان ايراد کرده بود
 در شيخ نشين های حاشيه جنوبی خليج فارس که يک ماه بعد از انتشار خبر حراج دختران ايرانی

 به نقل از رييس يکی از ادارات شرقگفتگوهای بسياری را در مجامع و محافل عمومی برانگيخت، 
نيروی انتظامی خبر داده که خلبان ايرانی خطوط هواپيمايی امارت متحده عربی که اين خبر را برای 

   .اولين بار فاش کرده بود، دستگير شده است
 دستگيری خود را پيش اعتمادخلبان مصطفی بن يحيی، که هفته گذشته در مصاحبه ای با روزنامه 

 از سوی مدير کل نيروی انتظامی فردی جنجال ساز توصيف شده که شرقبينی کرده بود، به نوشته 
  .خود در دايره فساد و فحشای باندهای خارج از کشور دست داشته است

ز پنجم خرداد در يک ميزگرد از قاچاق دختران ايرانی به شيخ نشين فجيره و خلبان دستگير شده در رو
  .حراج آنان در بين ثروتمندان عرب خبر داده بود

  
  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران

 
  اي ايران  نشست آنگره آمريكا درباره برنامه هسته

 2004 ژوئن 21 -1383 اول تير دوشنبه  -وقايع اتفاقيه 
نشستي ويژه درباره )  تير3( ژوئن 23قرار است روز چهارشنبه : ايگاه اينترنتي آنگره آمريكا اعالم آردپ

اي ايران در آمريكا  هاي هسته هاي دولت ايران از تروريسم جهاني و بررسي برنامه ادعاي حمايت
هاي  له با برنامههدف اصلي اين جلسه رايزني بين آاخ سفيد و آنگره بر سر راهبرد مقاب. تشكيل شود

  . اي ايران تا هنگام اجالس آتي شوراي حكام است هسته
  

شود، درباره توليد تسليحات   بعد از ظهر به وقت محلي آغاز مي2در اين نشست آه در ساعت 
هاي ضدتروريسم آمريكا در  اي در ايران، ادعا و اتهام حمايت دولت ايران از تروريسم و سياست هسته

  . وگو خواهد شد قبال ايران گفت
الملل و پيتر رادمن دستيار وزير  جان بولتون معاون وزير خارجه آمريكا در امور آنترل تسليحات و امنيت بين

  . الملل از جمله ميهمانان ويژه اين نشست خواهند بود امور خارجه آمريكا در امور امنيت بين
  .  آمريكا باني اين نشست استالملل آنگره بخش خاورميانه و آسياي مرآزي آميته روابط بين

اي ايران تا پيش از  هاي هسته هدف اين نشست آنگره آمريكا تعيين خط مشي آمريكا عليه برنامه
  . نشست پنجم شوراي حكام در شهريور ماه سال جاري است

بولتون آه به اردوگاه تندروي هيأت حاآمه آمريكا تعلق دارد در نشست آميته روابط خارجي مجلس 
هاي  راهبرد آمريكا در مقابله با برنامه:  فروردين سال جاري گفت11شنبه  دگان آمريكا در روز سهنماين

المللي عليه  اي ايران استفاده از فشارهاي دوجانبه و چندجانبه و به وجودآوردن اجماع بين هسته
  . سازي و بازفرآوري است هاي ايران در دستيابي به توانايي غني آوشش
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اي  هاي فشرده وگو  سال اخير پيشنهاد گفت3اي ايران، واشنگتن در  داختن برنامه هستهبراي از آاران
هاي ارشد روسيه از جمله پوتين را  اي ايران با مقام درباره تهديدات ناشي از برنامه تسليحات هسته

  . مطرح آرد و آن را قبل از نشست اخير شوراي حكام انجام داد
اي ايران  هاي هسته  روابط خارجي از حزب دموآرات نيز درباره برنامهعضو ارشد آميته» هنري النتوس«

اي خود را براي هميشه متوقف و تأسيسات  هاي مشكوك هسته تا زماني آه ايران فعاليت: معقتد است
اي،  اي خود را از ميان برندارد بايد اين آشور را از معامالت جديد هسته توليد سوخت هسته

  . تد با جهان محروم آردگذاري و دادوس سرمايه
بايد از اعطاي وام بانك جهاني به ايران : عضو ديگر آميته از حزب دموآرات نيز معتقد است» برد شرمن«

  . هاي ژاپني در جمهوري اسالمي ايران جلوگيري آرد گذاري شرآت و از سرمايه
  

   19-مرآز نيكسون
  اي  هاي هسته هاي داخلي ايران درباره گزينه  بحث

 2004 ژوئن 21 -1383 اول تير دوشنبه  -ع اتفاقيه وقاي 
المللي انرژي اتمي آه اخيرًا بر ايران تحميل شده به  المللي به سرپرستي آژانس بين فشارهاي بين

اين فشارها موجب . اي ايران تأثير گذاشته است هاي خاصي بر بحث و بررسي برنامه هسته شكل
هاي داشتن برنامه  رخي از صاحبنظران درباره منافع و هزينههاي محدود ميان ب شده است آه جر و بحث

تري در خصوص امضا آردن يا امضا نكردن  اي به بحث و بررسي بسيار گسترده و زنده افزار هسته جنگ
  . المللي، تبديل شود پروتكل الحاقي با توجه به فشارهاي بين

  
 ايران فراهم آرده است تا مسأله را در اين تغيير وضعيت فرصتي دوباره براي برخي جريانات در درون

هايي درباره حاآميت ملي شكل دهند و رقيبان خود را آه خواستار تغيير سياسي  صورت پرسش
المللي باعث دور آردن  به بياني ديگر، فشارهاي بين. هستند، به تسليم در برابر فشارها متهم آنند

  . هاي راهبردي شده است مباحثه از دلمشغولي
  

اي بايد جايي در دآترين نظامي  هاي هسته زد آه آيا سالح ها در اين زمينه دور مي ز اين بحثپيش ا
اي مسير مطلوبي در برآورده آردن نيازهاي ايران در بخش  ايران داشته باشد يا خير و آيا انرژي هسته

ان براي مشخص هايي آه اير ها بر يافتن راه اما به جاي آن، اينك بحث. شود يا نه انرژي محسوب مي
  . آردن رابطه خود با جهان بايد پيگيري آند، متمرآز شده است

  
  

  امضا آردن يا امضا نكردن؟ : مباحثه
  

اي ايران چه از لحاظ ايدئولوژيكي  هاي هسته المللي بحث درباره گزينه همزمان با افزايش فشارهاي بين
هاي خط  لحاظ ايدئولوژيكي، موضعگيريو چه از لحاظ سياسي، همانند چيزهاي ديگر در ايران شد؛ از 

داد و از نظر سياسي، بازيگران متفاوت تالش  مشي گوناگون در ارتباط با همان مسأله را بازتاب مي
  . آردند از موضع سياسي خود دستاوردهايي آسب آنند

  
آه آه دستگاه ديپلماسي ايران حدود دو روز پيش از اين  هاي خط مشي، در حالي از نظر موضعگيري

 اآتبر را تعيين آند، تمايلش را براي تداوم 31االجل  المللي انرژي اتمي ضرب شوراي حكام آژانس بين
شمار اندآي از برخي محافل آامًال شناخته شده آه بسياري در داخل و . همكاري با آژانس اعالم آرد

هماهنگي به عمل ها و آردارهاي آنان حساس هستند، تالش علني  خارج ايران بخصوص درباره گفته
  . تي، تهديد آردند پي آوردند و به پيروي از الگوي آره شمالي و احتمال خروج از پيمان ان

  
آنند آه براي دچار نشدن به سرنوشت عراق، خروج از پيمان منع  برخي از اين محافل استدالل مي

اتر از حد خود رفته هايي آه فر آنان معتقدند رژيم بازرسي. اي ضروري است افزار هسته گسترش جنگ
  . بود، احتماًال چنين سرنوشتي را براي عراق رقم زد

  
معيارهاي دوگانه به ) 1: توان در سه ايراد اصلي به پروتكل الحاقي خالصه آرد موضعگيري مقابل را مي

ن ها و تهديد به عراقي آرد ماهيت نامحدود رژيم بازرسي) 2آار رفته در فشار به ايران در امضاي پروتكل 
پيامداي تضعيف حاآميت و استقالل ايران، وجود سه ايراد متفاوت، طرفداران امضاي پروتكل را ) 3ايران و 

  . وادار آرد آه به هر آدام از اين امور يك به يك بپردازند
  

المللي انرژي اتمي و طرفدار امضاي پروتكل در  اآبر صالحي، نماينده ايران در آژانس بين براي مثال، علي
تا جايي آه به پروتكل الحاقي مربوط است، بايد بگويم «: ش به نخستين ايراد چنين اظهار داشتواآن

اين پروتكل فقط براي ايران يا . اي به جامعه ما معرفي نشده است اين پروتكل به نحو شايسته
المللي است و همه آشورهاي عضو  اين يك پروتكل بين. آشورهاي جهان سوم تدوين نشده است

المللي انرژي اتمي دير يا زود آن را امضا خواهند آرد، البته تا جايي آه به فرهنگ لغات   بينآژانس
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المللي به  فضاي بين. رود ها به آار نمي وگو درباره پروتكل در گفت» بايد«سياسي مربوط است، آلمه 
آشور جهان  80در حال حاضر . اي است آه همه در آينده به اين سمت و سو حرآت خواهند آرد گونه

هايشان به تصويب  اند پروتكل را در پارلمان  آشور جهان تصميم گرفته33اند و  پروتكل الحاقي را پذيرفته
  . رسانند

  
منظور من اين است آه اگر .  عضو دارد135آژانس در آل . اند در حقيقت، آنان پروتكل را به اجرا درآورده

يابد و  المللي بر اين موضوع افزايش مي ندند، فشار بينتعدادي از آشورهاي مهم به پروتكل الحاقي بپيو
در واقع آنگره . شود ساير آشورها در سريعترين زمان ممكن به آن رضايت دهند اين امر قطعًا موجب مي

  . آمريكا اآنون سرگرم بررسي اين مسأله است
  

ت ديگر درباره پروتكل اظهارات نادرس«: افزايد هاي سرزده، صالحي مي درباره پرسش مربوط به بازرسي
ها بيش  به نظر من اين گفته. توانند تا هر جايي آه دوست دارند بروند الحاقي اين است آه بازرسان مي

از اين رو، با . برد  ماده دارد بنابراين مطالعه آن زمان مي18پروتكل . مايه است از حد سطحي و بي
اي يا  رر آرده است آه فقط تأسيسات هستهپروتكل مق. شود مطالعه مواد پروتكل همه چيز روشن مي

چنين . گيرند اي ارتباط دارند، مورد بازرسي قرار مي تأسيساتي آه با به دست آوردن مواد هسته
شود  تواند نتيجه بگيرد آه مي شوند، بنابراين، انسان نمي تأسيساتي تحت شرايط خاصي بازرسي مي

. آسي يا صحن مجلس شوراي اسالمي استفاده آرداز اين پروتكل براي بازرسي بيمارستاني، خانه 
توان بازرسي آرد و هيچ بازرسي  اند آه همه چيز و همه جا را مي دانم از آجا اين ايده را آورده من نمي

ها اخطار   ساعت پيش از آغاز بازرسي24در حالي آه ممكن است . با اخطار قبلي صورت نخواهد گرفت
  . داده شود

  
تواند اعالم  ني تعريفي وجود دارد، در ثاني، بر اساس اين پروتكل هر آشوري ميبراي هر زمان و مكا

تواند به بازرسان بگويد آه بيايند و از منطقه  مي. آندآه مايل نيست از يك مكان خاصي بازرسي شود
آه منتقدان ما از آن آگاه نيستند، اين است آه  مسأله ديگر،. برداري آنند نزديك آن مكان نمونه

مشاهده علمي است آه . ها اهميت آنچناني ندارد هاي بصري ديگر بخصوص در روند بازرسي هدهمشا
  . آامًال عادي شده است

  
هاي  برداري يا آزمايش به بياني ديگر، معيارهايي براي روند نظارت و مشاهده وجود دارد، همانند نمونه

همانگونه آه آقاي البرادعي . استاي يا استفاده از ابزارهاي ديگري همچون مشاهده علمي  ان دي
قوانين و مقرراتي بر . هاي غيرمسؤوالنه انجام گيرد دهد بازرسي گفته است پروتكل الحاقي اجازه نمي

  . »ها حاآم است روند بازرسي
  

هر پروتكل و پيماني حاآميت «: و باالخره، درباره مسأله استقالل و حاآميت صالحي اظهار داشت
هاي  ايم آه توليد سالح ما پيش از اين پيماني را پذيرفته. آند ا محدود ميآشورهاي عضو در آن ر
ايم آه بسيار شبيه به همين پروتكل الحاقي  ما پروتكلي را امضا آرده. آند شيميايي را ممنوع مي

تواند بر اساس اطالعات جاسوسي آه در اختيار  در آن پروتكل هم سازماني وجود دارد آه مي. است
ترآيبات . تري است به هر حال، ترآيبات شيميايي مشكل ساده. أسيسات بازرسي آنددارد، از ت

اي بسيار  وآنگهي، امور هسته. اي قرار داد و به زير زمين منتقل آرد توان در بشكه شيميايي را مي
 ها را پذيرند، برخي محدوديت المللي را مي هاي بين در هر صورت، آشورهايي آه پيمان. تر است پيچيده

  . آنند شوند اما در عين حال منافعشان را نيز تقويت مي نيز پذيرا مي
  

اين دوستان ما آه در قالب . گيري آند آه حاآميت آشورش نقض شده است تواند نتيجه انسان نمي
اند، افرادي با حسن  طرفدار يا مخالف ما وارد جر و بحث درباره پيوستن ايران به پروتكل الحاقي شده

همين . برانگيز است اند، اين امر واقعًا تحسين ه حاآميت آشور ما را مد نظر خود قرار دادهنيت هستند آ
منظورش مقاله . (چند روز پيش بود آه شخصيت محترمي ديدگاه خود را در يك روزنامه عصر بيان آرد

وي مقاله مفصلي نوشت و روش ). حسين شريعتمداري در آيهان آه پيش از اين به آن اشاره شد
  . ست آه در اين مقاله از آمك آارشناساني در اين زمينه بهره جسته استا
  

 خارج  تي پي وي استدالل آرده بود آه ما نبايد پروتكل الحاقي را بپذيريم و بهتر است آه از پيمان ان
منظورم اين .  سال پيش مناسب بود25به هر رو، براي . اي متناسب و شايسته بود در آل، مقاله. شويم
تي را بپذيريم اين مقاله ارزشمندي براي آن زمان به  پي  خواستيم پيمان ان  پيش مي25 آه اگر است

 25منطقي آه در پس اين مقاله نهفته است به . به هر حال مناسب زمان آنوني نيست. آمد شمار مي
 نوشتن چنين در حقيقت، ما بايد. البته هر آسي آزاد است نظر خود را ابراز آند. گردد سال پيش بازمي

به هر صورت، سياستمداران ما بايد . مقاالتي را از طرف آساني آه فكرساز هستند، استقبال آنيم
هاي متخصصان را نيز مدنظر  هايي اتخاذ آنند آه بر منافع ملي ما استوار باشد و بايد تحليل گيري تصميم

هاي موجود بپردازند و بر شرايط  يتبه عالوه، آنان همچنين بايد به واقع. قرار دهند و به حساب آورند
  . »آنوني متمرآز شوند
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وقت بودن مخالفت با امضاي پروتكل الحاقي با  ساير گزارشگران و سياستمداران ايراني نيز به نكته بي

محسن ميردامادي، قائم مقام جبهه . اند توجه به شرايطي آه ايران اينك با آن مواجه است، پرداخته
: گويد ن و رئيس آميته امنيت ملي و روابط خارجي مجلس شوراي اسالمي ميمشارآت اسالمي ايرا

اي نقطه قوتي است و فرصت  واقعيت اين است آه دستاوردهاي اخير ما در قلمروي فناوري هسته«
اي تبديل  المللي فراهم آرده است، اما نبايد ما اين امر را به تهديد تازه جديدي را براي ما در عرصه بين

نبايد . ايد دقت آنيم تا آاري صورت ندهيم آه در حقيقت اروپا و آمريكا را به هم نزديكتر آندب. آنيم
وگو با آنان صداقت  اي افزايش دهيم آه آنان احساس آنند در گفت سوءظن ديگران را به خودمان به گونه
هاي  ايم، محدوديت رفتهپذيرفتيم يا اينكه حال آه پذي تي را مي پي نداريم، ما يا نبايد پيماني همچون ان

  » .در غير اين صورت نبايد انتظار داشته باشيم آه جهان به ما اعتماد آند. آن را نيز بپذيريم
  

محمدرضا خاتمي، مديرآل جبهه مشارآت اسالمي ايران و نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي در 
ديدگاه ما «: رجي گفتپاسخ به اتهام تسليم شدن طرفداران امضاي پروتكل در مقابل فشارهاي خا

تواند هر  المللي اصًال تغيير نكرده است، آمريكا به هر حال يك ابرقدرت است و مي درباره سيستم بين
تواند سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا را پشت  آمريكا حتي مي. آاري را آه دلش بخواهد، انجام دهد

. اي نيست اين يك سيستم منصفانه.  سازدهاي مخالفان خود را در جهان خنثي سر خود بكشد و تالش
دهند و در  طلبان رخ داده اين است آه اآنون اين واقعيت را مدنظر قرار مي اما تغييري آه در ميان اصالح

بايد اين مطلب . اي آماده آنند آه منافع آشور به بهترين وجه ممكن تضمين شود تالشند خود را به گونه
بريم ولي اين يك واقعيت است و ما بايد  اي به سر مي در جهان غيرمنصفانهرا تكرار آنم، ما معتقديم آه 

  » .از منافعمان در درون چنين بافتي دفاع آنيم
  

سيستم جهاني واقعًا «: افزايد طلبان مي گرايي جديد در ميان اصالح خاتمي در خصوص تأثير اين واقع
اي  افزار هسته آنيم جنگ ما فكر مي. خيراي داريم يا  نگران اين مسأله است آه آيا ما سالح هسته
حال آه ما چنين ديدگاهي داريم، بايد پيگير ايجاد اعتماد . نداريم و در پي به دست آوردن آن نيز نيستيم

المللي انرژي اتمي جامه  اآنون ما سرگرم تحقق اين امر هستيم و از طريق مذاآره با آژانس بين. باشيم
ما . المللي موجه است، اما وجود دارد هاي جامعه بين گوييم آه نگراني يما نم. پوشانيم عمل به آن مي

در . نگران هستند همه آنها دل. دوستان زيادي در اروپا، آسيا و در ميان آشورهاي اسالمي داريم
. اي رفتار آرديم آه موجب از بين رفتن اعتماد شد ، ما به شيوه1997   ماه مي23گذشته و پيش از 

اين چيزي . بيني شناخته شود هايي شديم آه نظام ما به صورت يك نظام غيرقابل پيش درگير فعاليت
هاي بسيار  در چند سال گذشته، گام. اآنون بايد تغيير آنيم. ايم است آه خودمان بر سر خودمان آورده
ه انرژي ايم اعتماد آلي در خصوص برنام ايم، اما هيچگاه موفق نشده مهمي در راه ايجاد اعتماد برداشته

ها براي فشار بر ايران را برعهده  اي ايجاد آنيم و طبيعي است آه اآنون آمريكا رهبري تالش هسته
گويم آه  من نمي. گيرد، ولي آشورهاي ديگر نيز به صورت بسيار جدي نگران اين مسأله هستند

 چه اشكالي اي نيستيم، هاي هسته نگراني آنها موجه است، بلكه اگر ما در پي دستيابي به سالح
اي نيستيم و از  افزار هسته دارد آه به آنان اجازه دهيم بيايند و اطمينان حاصل آنند آه ما دنبال جنگ

  . هاي بهتر براي پيشرفت ايران بهره جوييم توانيم روابط بهتري برقرار سازيم و از موقعيت اين راه مي
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