
 2004 ژوئن 27 -1383  تير7شنبه يك  -)430(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http  

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

  
  انرژي اتمي و رژيم ايرانآژانس بين المللي 

 
  رفع تعليق به آژانس مربوط نمي شود 
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يك ديپلمات ايراني مستقر در وين با بيان اينكه نامه اي از دآتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت 

: رسيده است، گفتملي براي البرادعي به دفتر نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ن
  . تعليق جزو وظايف آژانس نيست و لذا تصميم براي رفع آن نيز به اين سازمان مربوط نمي شود

با اشاره به اينكه معمول نيست آه دبير شوراي عالي امنيت " مهر"اين ديپلمات درگفتگو با خبرنگار 
تعليق غني سازي :  گفتملي يك آشور براي مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي نامه بنويسد،

اورانيوم و يا ساخت دستگاه هاي سانتريفيوژ محل مناقشه ايران و آشورهاي اروپايي يا بطور آلي 
گرچه آنها از توافقات ايران . تعدادي از اعضاي شوراي حكام است و ارتباطي با آژانس و مدير آل آن ندارد

  . با سه عضو اروپايي شوراي حكام آامال آگاهند
تعليق غني سازي يا دستگاههاي مربوط به آن يك اقدام اعتمادساز و قراري بين ما و : ودوي افز

آشورهاي ياد شده است ، بر اين اساس اگر نامه اي هم در اين باره براي آژانس فرستاده شود آژانس 
 واآنش خاصي نشان نخواهد داد و در اين باره اظهارنظر نخواهد آرد و صرفا اين موضوع در گزارش

  .مديرآل براي نشست آتي ذآر خواهد شد
ايران به همكاري آامل با آژانس ادامه خواهد داد و : وي در مورد اقدامات جديد ايران براين اساس افزود

 اآتبر گذشته با طرفهاي اروپايي مبني بر تعليق غني سازي به صورت داوطلبانه پايبند 21برتوافقنامه 
 سه آشور از توافقات فوريه بروآسل و بر اساس حقوق حقه خود خواهد بود، لكن به خاطر عدول اين

طبق مقررات آژانس و همچنين پذيرش بازرسان ساخت قطعات، مونتاژ سانتريفيوژ وعالوه بر آن انجام 
تست دوران بر روي تجهيزات غني سازي را البته بدون استفاده از مواد موثر هسته اي عملي خواهد 

  .آرد
حتي اين اقدامات هيچ خدشه اي بر تعهدات ما به آژانس وارد نمي سازد و : وي خاطر نشان ساخت 

  .هرگونه جوسازي در اين زمينه ناشي از بهانه جويي غرب به خاطر عدم پايبندي به تعهداتشان است
به گزارش رسانه هاي خبري و تاييد منابع آگاه، دآتر حسن روحاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي در 

ه آشور اروپايي طرف تعهد با ايران و مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي، با اشاره به نامه اي به س
بازماندن پرونده ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، عليرغم تعهد پاريس، لندن و 

فوژ را برلين درتوافقات بروآسل درفوريه گذشته، موافقت تهران با تعليق ساخت دستگاه هاي سانتري
  . ملغي اعالم آرده است

بر اين اساس به نظر مي رسد صرفا رونوشتي از نامه دآتر روحاني براي اطالع البرادعي ارسال شده 
  .باشد

  
  ايران بايد از تصميم خود منصرف شود : البرادعي 
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يان پرواز خود به مسكو در جمع خبرنگاران محمد البرادعي مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي در جر

  . ايران بايد از تصميم خود براي از سرگيري توليد سانتريفوژ منصرف شود: گفت 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز ، محمد البرادعي مدير آل آژانس بين المللي انرژي 

ايران بايد تصميم خود را براي از سرگيري توليد ، :  اتمي امروز هنگام  پرواز خود به مسكو اعالم آرد 
آه اين آشور به دليل " آاهش  اعتماد " مونتاژ و تست سانتريفوژها لغو آند امري آه مي تواند به 

  . پنهان آردن فعاليتهاي هسته اي خود ايجاد آرده است آمك آند 
فعاليت "  يه و شرآت در آنفرانسوي در جريان پرواز خود به مسكو براي يك ديدار چهار روزه از روس

  . من اميدوارم اين موضوع موقتي باشد : گفت " هاي صلح آميز هسته اي 
  . من اميدورام ايران به توقف آامل آه خود را متعهد به آن آرده بود ، بازگردد : البرادعي افزود 

ل شد آه يك نسخه از آن به نامه اي از جانب ايران به آژانس ارسا: اين خبرگزاري در ادامه مي افزايد 
 ژوئن فعاليتهاي سانتريفوژ خود را 29در اين نامه آمده است آه تهران روز سه شنبه .دست رويترز رسيد 

  . آغاز خواهد آرد 
ايران وعده داده است آه به روند خود ادامه داده  و به بازرسان آژانس بين المللي : البرادعي گفت 

اين . ن اطالع قبلي به سايتهاي هسته اي اين آشور را بدهدانرژي اتمي اجازه دسترسي بدو
  . بازرسيهاي ناخوانده تحت قوانين پروتكل الحاقي آژانس است آه ايران سال گذشته امضا آرد

وي در پاسخ به اين سوال آه آژانس چه زماني از سايتي در منطقه لويزان تهران بازديد خواهد آرد ، 
  " .به زودي "گفت 
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ا آرده است آه در اين مكان يك سايت هسته اي وجود داشته است  آه در اين اواخر تخريب آمريكا ادع
ايران ضمن رد اين ادعا اعالم آرده است  به بازرسان آژانس اجازه بازديد از اين سايت را . شده است 

  .  مي دهد 
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

ديه اروپا در بيانيه اي مشترکي از ايران خواستند درباره تصميم ازسرگيري ساختن آمريکا و اتحا
  دستگاههاي غني سازي اورانيوم تجدید نظر کند 
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آمريکا و اتحاديه اروپا امروز در بيانيه مشترکی از حکومت ايران خواستند در تصميم درباره ازسرگيري 

در بيانيه . ي سانتريفيوژ يا گريز از مرکز براي غني سازي اورانيوم، تجديد نظر کندساختن دستگاهها
. همچنين آمده است آمريکا و اتحاديه اروپا مي خواهند ابهامات درباره برنامه هسته اي ايران رفع شود

 منع گسترش ما تکرار مي کنيم که ايران بايد پيمان«: بيانيه مشترک آمريکا و اتحاديه اروپا مي افزايد
پيش از اين خبرگزاريها گزارش داده بودند . سالحهاي هسته اي و الحاقيه هاي تضميني آن را رعايت کند

  . که ايران با ارسال نامه اي اعالم کرد قصد دارد توليد دستگاههاي گريز ار مرکز را از سر گيرد
در بيانيه اي مشترک اعالم کردند تصميم آمريکا و اتحاديه اروپا امروز ): راديو فردا(امير مصدق کاتوزيان 

جديد ايران درباره ازسرگيري ساختن دستگاههاي سانتريفيوژ يا گريز از مرکز موجب ناراحتي آمريکا و 
در بيانيه همچنين . اتحاديه اروپا شده است و از تهران خواستند درباره اين تصميم خود تجديد نظر کند

ي خواهند ابهامات درباره پيامد برنامه هسته اي ايران براي روند آمده است آمريکا و اتحاديه اروپا م
  . گسترش سالحهاي هسته اي رفع شود

ما تکرار مي کنيم که ايران بايد پيمان منع گسترش : بيانيه مشترک آمريکا و اتحاديه اروپا مي افزايد
ا چنين هدفي بار ديگر سالحهاي هسته اي و الحاقيه هاي تضميني آن را رعايت کند و ادامه مي دهد ب

قطعنامه هاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران را که عدم همکاري کافي ايران 
را سرزنش کرده مورد تاييد قرار مي دهيم و از ايران مي خواهيم که با روند تحقيق آژانس درباره برنامه 

ي کند و به تعليق همه فعاليتهاي خود در زمينه هسته اي اش به طور کامل، به موقع و فعاالنه همکار
  . غني سازي اورانيوم بپردازد

پيش از اين خبرگزاريها گزارش دادند حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت جمهوري اسالمي ايران و 
 و گفتگوگر اصلي ايران در پرونده هسته اي، با ارسال نامه اي به وزراي خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان

با پايان دادن بخشي : همچنين محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم کرده است
تهران در ماه فوريه گذشته . از توافق قبلي خود قصد دارد توليد دستگاههاي سانتريفيوژ را از سر گيرد

سانتريفيوژ و آزمايش با آن پذيرفت همه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم از جمله توليد دستگاه 
اقدامي داوطلبانه که در آن زمان لندن، پاريس و برلن از آن استقبال کردند و . را به حالت تعليق درآورد

  .نشانه اي از حسن نيت ايران در همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي تلقي شد
  

 انرژي اتمي در وين که پيش نويس اما صدور قطعنامه هشت روز پيش شوراي حکام آژانس بين المللي
از جمله حسن . متن آن را لندن، پاريس و برلن تهيه کرده بودند، موجب آزردگي تهران از آنان شد

اروپاييان وعده داده بودند که پرونده هسته اي ايران : روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت
از آن نيز محمد خاتمي، رئيس جمهوري پيش . بسته مي شود، اما به تعهد خود عمل نکرده اند

اسالمي ايران ابراز نظر کرد که در پي خلف وعده اروپاييان ايران نيز خود را پايبند به قرارهايي که 
  .گذاشته نمي داند

  
  آارزار هنرمندان و فرهيختگان آلمانى در مقابله با شكنجه  
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انى مبارزه با شكنجه، بيست و ششم ژوئن، ششم تير ماه، گروهى از شخصيتهاى برجسته در روز جه

عرصه هاى گوناگون فرهنگ آلمان پشتيبانى خود را با انتشار بيانيه اى از آار سازمان عفو بين الملل در 
 و همكارى با مقابله با شكنجه اعالم آرده، مردم را فرا خواندند با حمايت خود از سازمان عفو بين الملل

  .اين سازمان در آارزارى همگانى براى مبارزه با اين پديده ضدبشرى شرآت آنند
. به مناسبت روز جهانى شكنجه مراسم گوناگونى و نيز تظاهرات در سراسر جهان برگزار مى شود

در آلمان شخصيتهاى برجسته . سازمانهاى مدافع حقوق بشر دست به آآسيونهاى مختلف زده اند
آنان  با انتشار اطالعيه اى مشترك از آار سازمان . هاى هنر اين آشور دست به ابتكارى زده اندعرصه 

  .عفو بين الملل در مبارزه با شكنجه پشتيبانى آرده اند
، ژورناليست و Günter Grassاز جمله امضاآنندگان اين اطالعيه، برنده جايزه نوبل ادبى، گونتر گراس 

  . هستندGudrun Landgrebe و هنرپيشه گودرون لندگربه Amelie Friedنويسنده آملى فريد 
در اين اطالعيه آه  با شعار امسال سازمان عفو بين الملل به مناسبت روز جهانى مبارزه با شكنجه، 

، آغاز مى شود، جمله اى از رييس جمهور امريكا جورج بوش را مى ” تالش براى دنيايى بدون شكنجه“
  ” .در عراقى آزاد ديگر جايى وجود نخواهد داشت آه در آن شكنجه آنند “:خوانيم آه گفته است
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شكنجه تجاوزى است شديد به بدن و “: در اطالعيه اهل فرهنگ آلمان با اشاره به اين گفته آمده است
 آشور ديگر نيز در ماههاى اخير با انسانها بدرفتارى آرده، آنها ١٣١نه تنها در عراق، بلكه در . روح انسان

سازمان عفو بين الملل در آنجا هم آه ديگر عنوان درشت روزنامه ها به موضوع . را شكنجه داده اند
  ”.شكنجه اختصاص ندارد، باز در مبارزه با شكنجه فعال است

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  ته است  اختالفات در مورد عراق پايان ياف: بوش
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 و رهبران - رئيس جمهوري آمريكا-نشست آوتاهي آه در آشور جمهوري ايرلند با شرآت جورج بوش
اي مشترك با وعده آمك به مردم عراق   آشورهاي عضو اتحاديه اروپا برگزار شده بود، با انتشار اعالميه

  .  پايان يافت
هاي اقتصادي براي   در اين اعالميه مشترك همچنين چارچوب همكاري, BBCز به نقل ا, به گزارش ايلنا

  .بازسازي عراق و احتمال آمك اتحاديه اروپا در برگزاري انتخابات در اين آشور منظور شده است
تواند و   مي) ناتو(به باور من در گام بعدي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي : رئيس جمهوري آمريكا گفت

  .رد به مردم عراق در دفع خطرات تروريستي ياري رساندوظيفه دا
به جرج بوش گفته است آه : برتي آهرن، نخست وزير جمهوري ايرلند و ميزبان اين نشست، نيز گفت

آشور وي و اروپائيان سوءرفتار با زندانيان در عراق و در افغانستان توسط نظاميان آمريكايي را عملي 
  .ر مورد سرنوشت زندانيان گوانتانامو نگران هستنددانند و د  مي" انزجار آور"

هاي آمريكا در مورد پيشبرد روند مذاآرات صلح بين اسرائيل و فلسطينيان،   بحران خاورميانه و ديدگاه
مقابله با تروريسم و بيماري ايدز در جهان نيز از جمله ساير موضوع هاي مورد بحث در اين نشست 

  .بدپوده است
  . ديگر شرآت آنندگان اين نشست براي حضور در نشست ناتو عازم ترآيه هستندبوش و بسياري از

  .رود در نشست ترآيه ناتو مسئوليت آموزش نيروهاي امنيتي عراق را برعهد بگيرد  انتظار مي
آمريكا و اروپا قصد دارند توجه خود را به آينده معطوف آنند و اختالفات باقي مانده در مورد جنگ عراق را 

  .سر بگذارندپشت 
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  دفاع از اصالح طلبان پيشرو
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به عنوان يك شخصيت سياسى اخيرًا جراحى انتخابات مجلس » مصطفى تاج زاده«:آيوان مهرگان
اين اقدامات .  نتايج اين انتخابات را تحليل و ارزيابى آندهفتم را آغاز آرده و در مقاالت متعدد مى آوشد

به عالوه سابقه حضور تاج زاده در ستاد انتخابات آشور از او يك شخصيت سياسى متخصص در حوزه 
گفت و شنود ما هم در همين فضا انجام شد از تحصن تا انتخابات رياست . انتخابات ساخته است

ر جبهه دوم خرداد به اصالح طلبان پيشرويى نظير تاج زاده به خاطر در اين روزها آه طيفى د. جمهورى
انتقاد مى آند، او سه سرنوشت براى اين جريان سياسى برمى شمارد و بر ضرورت » تندروى «

  .همكارى همه نيروهاى سياسى هوادار دموآراسى تاآيد دارد
  
 استفاده از فشار افكار عمومى براى در هنگام تحصن نمايندگان، برخى از اصالح طلبان از عدم ضرورت• 

برخى از اين واقعيت چنين نتيجه مى گيرند آه . چانه زنى در جهت تاييد صالحيت ها سخن مى گفتند
نظرتان در . اصالح طلبان بى ميل هم نبودند آه با ردصالحيت ها مشروعيت شان را بازسازى آنند

  خصوص اين تحليل چيست؟
  

اريخ پارلمانتاريسم ملت ايران است و تاريخ همواره از آن به نيكى مجلس ششم نقطه درخشانى در ت
 سال گذشته آه ما تجربه پارلمان داشته ايم هيچ دوره اى با مجلس ششم ٩٨در طول . ياد خواهد آرد

  .قابل قياس نيست
  

ت اما در مورد تحصن، اگر ردصالحيت هاى انجام گرفته در انتخابات دوره چهارم مجلس را با ردصالحي
هاى اين دوره مقايسه آنيم، شايد درصد آمى از مردم بدانند آه در مجلس چهارم هم، نظارت 

اقدام اصالح طلبانه و قانونى . استصوابى اعمال شد و تعداد زيادى از داوطلبان ردصالحيت شدند
 به نمايندگان مجلس ششم با تحصنى آه در مقابل ردصالحيت ها انجام دادند، مسئله ردصالحيت ها را

يك مسئله اجتماعى تبديل و آن را در ذهن جامعه ثبت آرد و به ادبيات سياسى جامعه غناى بيشترى 
  .بخشيد
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 نفر از آنها ٩ نفرى آه پاى صندوق ها حاضر شده بودند ١۴اما طبق نظرسنجى هاى انجام گرفته از • 
  هيچ اطالعى از تحصن نمايندگان نداشتند؟

به اين . اجازه بدهيد يك نكته درباره پرسش قبلى عرض آنم. مى دهدنظرسنجى هاى ما اين را نشان ن
  .پرسش هم خواهيد رسيد

  
  .بفرماييد• 

نقش انباشت تجربه سياسى در توسعه سياسى مثل انباشت ثروت و سرمايه است در توسعه 
اقتصادى و اگر بپذيريم آه انباشت تجربيات سياسى، مقدمه توسعه سياسى است ما در دوره 

ات شاهد عميق شدن ادبيات سياسى از طريق طرح و ترويج واژگان تازه و راهبردى بوديم آه اصالح
از جمله يكى از آارهايى آه نمايندگان اصالح طلب . مجلس ششم در اين مهم نقش خوبى داشت

پيش اين خواست براى انقالب يك گام به . خواستند» عادالنه«و » آزاد«آردند اين بود آه انتخابات را تنها 
اما درباره تحصن، . و در فرهنگ جامعه رسوخ پيدا آرد آه آزاد و عادالنه بودن انتخابات مهم است. است

نظرسنجى هايى آه نهادهاى دولتى انجام مى دادند، نشان مى داد آه جامعه با تحصن ارتباط برقرار 
  . داشتند درصد مردم از تحصن اطالع ٨٠آرده است به گونه اى آه هفته آخر تحصن حدود 

  
  با ديد مثبت يا ديد منفى؟• 

  .اين با آمارى آه شما فرموديد، نمى خواند. در هر صورت مردم خبر داشتند
  
  .برخى نظرشان اين بود آه تحصن بازى حاآميت براى گرم آردن تنور انتخابات است• 

ق نظر آنها هر چه طب. در مورد اينكه نظرشان منفى يا مثبت بود، بايد به همان نظرسنجى ها رجوع آرد
تحصن ادامه يافت، اقبال مردم براى اينكه به اصالح طلبان راى بدهند بيشتر شد و تصورمان اين است 

 ٨٠آه جناح محافظه آار هم اين نظرسنجى ها را داشت و به همين دليل هم حاضر نشد صالحيت 
بان تاييد شوند درصد عظيمى مخالفين اصالحات مى دانستند اگر اصالح طل. نماينده مجلس را تاييد آند

در سرمقاله رسالت نوشتند، عملكرد بد شوراى نگهبان باعث شد اينها تحصن . از آنها راى مى آورند
اين اعتراضى بود آه براساس آگاهى از نتايج . آنند و اگر صالحيت شان تاييد شود اآنون راى مى آورند

 مى گفتند تحصن، يك بازى براى گرم آردن از سوى ديگر، قبول دارم آه بعضى. نظرسنجى ها آردند
اما ديديد آه اين تحليل با ردصالحيت نمايندگان و استعفاى بعدى تعدادى از آنها غلط از . انتخابات است

  .آب درآمد
  

من البته خوشحال مى شوم آنچنان درايت و تدبيرى وجود داشته باشد آه بتواند سناريويى طراحى آند 
! را جلب آند ولى ما اعتراضمان اين است آه چرا چنين طرح هايى وجود نداردآه مشارآت بيشتر مردم 

ما خوشحال مى شويم اگر حكومت ما چنان پيچيده شود آه براى جلب مشارآت بيشتر مردم، آارهاى 
در مورد ردصالحيت ها اين را اضافه آنم آه ادعايمان اين است اگر در ايران انتخابات . ابتكارى بكند
اد برگزار شود يعنى هر آسى آه به آارآردن در چارچوب قانون اساسى، استقالل و تماميت صددرصد آز

ارضى ايران معتقد باشد، بتواند در انتخابات مشارآت فعال آند، اصالح طلبان وضعيتشان خوب خواهد 
 .اما از وضعيت مطلوبى برخوردار مى شويم! نمى گويم آه همه آرسى ها را به دست مى آوريم. بود

  .به همين دليل بارها اعالم آرده ام دفاع ما از دموآراسى يك جنبه اعتقادى دارد و يك جنبه استراتژيك
  

جنبه اعتقادى اش اين است آه ما استقرار دموآراسى را به نفع آشور و مردم مى دانيم، آن را سازگار 
اد به لحاظ سياسى هم در جدا از اين اعتق. با اسالم مى دانيم و معتقديم امنيت ما را حفظ مى آند

به . صورت حاآم شدن مولفه ها و معيارهاى دموآراسى، اصالحات را انتخاب اول اآثريت مردم مى دانيم
عبارت ديگر چون در اين بازى، خودمان را بازنده نمى دانيم عالوه بر اعتقادمان، به لحاظ سياسى هم به 

  .نفع خود مى دانيم آه انتخابات آزاد برگزار شود
  
 ميليون ۵/٣چرا متحصنين مردم را بسيج نكردند يا به قول آقاى حجاريان ! همه حرف هاى شما درست• 

  نفر از جمعيت هفت ميليونى تهران را نياوردند آه شوراى نگهبان صالحيت ها را تاييد آند؟
  

راض در مردم به علت اينكه پتانسيل اعت. به نفع اصالحات نيست مردم را اينچنين به خيابان ها بكشانيم
مخالفان هم به دليل موقعيتشان مى توانند به سرعت مسير اعتراضات را منحرف آنند و آن . زياد است

آافى است دو نفر شعار انحرافى سر بدهند و عده اى از آن شعارها حمايت . را به خشونت بكشانند
 تير اگر دانشجويان از ١٨ در . تير افتاد١٨بكنند و يك درگيرى پيش بيايد همان اتفاقى مى افتد آه در 

دانشگاه بيرون نمى آمدند، مى توانستند تا يك ماه جنايتى را آه اتفاق افتاده بود به ملت نشان بدهند، 
بنابراين من . اما به محض اينكه بيرون آمدند دست هايى هم در آار بود، بالفاصله خشونت اعمال شد

چون نمى دانستيم به نفع چه .  آمدن به خيابان ها نبودخوشحالم از اينكه حمايت مردم از ما، از طريق
مردم را بايد زمانى به خيابان ها آشاند آه هم خود آنان و هم بسيج آنندگان . آسى تمام مى شود

به عالوه اگر مردم اين . يقين داشته باشند آه نتيجه اش به نفع دموآراسى و استقالل آشور است
  .آينداحساس را پيدا بكنند خودشان مى 
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  اما حجاريان گفته بود اگر مردم مى آمدند هيچ آس جرات شليك يك گلوله را هم نداشت؟• 
  

. نظر ايشان محترم، اما به نظر من الزم نبود آه هيچ تالشى بكنيم تا مردم به خيابان ها آشيده شوند
حصن حمايت آنند حتى آسانى هم مايل بودند اقدام به اين آار بكنند و با حضور در اطراف مجلس از ت

  . آه آنها را پرهيز داديم
  
  چرا يك اعتصاب سراسرى را سازماندهى نكرديد؟• 

 روز تداوم پيدا آند همين بود آه اتفاق عجيب و غريبى نيفتاد آه ٢۶يكى از داليلى آه تحصن توانست 
رآت را سريع به به بهانه حفظ امنيت عمومى و مسائلى از اين قبيل را عليه اين حرآت آغاز آنند و آن ح

  .پايان برسانند
  

شما هم به . اما چرا مردم روش هاى ديگرى را به آار نبردند، برمى گردد به شايعاتى آه وجود داشت
از طرفى ديگر به نظر مى آيد . يكى از آنها اشاره آرديد آه اين تحصن براى گرم آردن تنور انتخابات است

هرهايى آه در يكصد سال گذشته نقش آليدى در بخش هاى قابل توجهى از مردم به خصوص در ش
همراهى با جنبش هاى آزادى خواهى ايفا آرده اند تصورشان اين بود آه با عدم شرآت در انتخابات 

آمااينكه با تمام تبليغاتى آه انجام گرفت دو درصد بيشتر از انتخابات شوراها، از . حرفشان را مى زنند
 ١۵محافظه آاران هنوز در اقليت هستند و از حمايت . رآت آردندنظر واجدين شرايط، در اين دوره ش
  .درصد مردم بيشتر برخوردار نيستند

  
از سوى ديگر اگر . قبل از انتخابات شما گفتيد آنها جرات نمى آنند ردصالحيت گسترده بكنند و آردند• 

آرديد آه تاثير آن بر معتقديد آراى محافظه آاران هميشه ثابت است چرا عدم مشارآت مردم را تبليغ 
  آيا اين اقدام اصالح طلبان در راستاى تضعيف نظام تلقى نمى شود؟. مشروعيت آل نظام است

  
اما .  نفر از نمايندگان را ردصالحيت آنند٢٠ الى ١۵اطالعاتى داشتيم مبنى بر اينكه آنها قصد دارند 

طبق . د و فضا آامًال فرق آرده استتحصن آه صورت گرفت متوجه شدند تكرار تجربه شوراها امكان ندار
 ۵/١٢ درصد و محافظه آاران ٢٧آخرين نظرسنجى ها در تهران در صورت تاييد صالحيت ها اصالح طلبان 

اما در پاسخ به پرسش دوم بايد عرض آنم آه عدم مشارآت . بنابراين نگران شدند. درصد آرا را داشتند
 حكومت در يك مقطع يا زمينه خاص اعتراض دارند و اى مى تواند معنايش اين باشد آه مردم به رفتار

اما . آاش محافظه آاران آارى نمى آردند آه ما هم ناگزير باشيم اينچنين روش هايى را اتخاذ آنيم
گاهى اوقات شرايط به گونه اى مى شود آه براى اينكه نشان بدهيد انحراف بزرگى صورت گرفته بايد 

  . فرياد بكشيد
  

ا از درون تهى مى آند و انتخابات آزاد آه م تصورمان اين بود آه ردصالحيت ها، انتخابات ردر اين دوره ه
افتخار جمهورى اسالمى است در حال استحاله است و در اين صورت اگر يك اعتراض محكم نكنيم، 

عالوه بر اينكه از حقوق ملت و داوطلبان دفاع نكرده ايم، بخش قابل توجهى از نيروهايى آه در جامعه 
ند و فكر مى آنند براى اصالح انحراف در جمهورى اسالمى هستند، به طور آامل از نظام نااميد مى شو

اگر اعتراض نمى . بايد چشمانشان متوجه مراآز خارج از ايران و بيرون از نيروهاى اصالح طلب بشود
آرديم ما هم اعتبارمان را از دست مى داديم و تبديل مى شديم به محافظه آارانى آه تحت هر 

  . دشرايطى مى خواهند در قدرت بمانن
  

آن وقت نگاه بخش هاى قابل توجهى از مردم به خارج از آشور معطوف مى شد چون به اين نتيجه مى 
به هر حال هر حرآت اعتراضى هم پيامدهاى . رسيدند آه از داخل امكان هيچ گونه اصالحى نيست

 نكات مثبت و منفى مى تواند داشته باشد آه شما هم به آن اشاره آرديد اما در نهايت با جمع و تفريق
  .منفى، اگر برآيند يك اعتراض در آل مثبت باشد ما آن اعتراض را انجام مى دهيم

  
  با توجه به اوضاع وخيم منطقه فكر نمى آنيد اين ريسك بزرگى بود؟• 
  

اتفاقًا فكر مى آنم اگر حكومت منسجم و متحد اما فاقد حمايت مردمى باشد آمر نظام خواهد ! هرگز
واند آمر دشمن خارجى را بشكند اين است آه با ملت زنده اى مواجه باشند، آنچه مى ت. شكست

اگر تصور افكار عمومى جهان اين باشد آه . ملت زنده اى آه مى تواند حق خودش را از حكومت بگيرد
. اين ملت نمى تواند حق خودش را بگيرد، اين تصور بهترين بهانه است براى دخالت نظامى در ايران

و روشن بگويم، يكى از داليلى آه آمريكا نمى تواند به ايران حمله آند جنبش اصالحى خيلى صريح 
  . است

  
آمريكا احساس مى آند نيروهاى متنوعى در ايران هستند آه اعتراض مى آنند، صريحًا اعالم مى آنند 

ا مطرح آه ما در انتخابات شرآت نمى آنيم، استعفا مى دهند و به عالى ترين سطح، انتقاداتشان ر
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به ميزانى آه ملت منفعل . اين ملت، ملت زنده اى است آه احتياج به قيم خارجى ندارد. مى آنند
باشد ولو ظاهر حكومت يك دست، منسجم و مقتدر باشد، احتمال دخالت بيگانه بى ترديد افزايش مى 

  .يابد
  
الح طلبان نسبت به انحراف عده اى از اص. مردم از رفتار دوگانه اصالح طلبان دچار سوءتفاهم هستند• 

اما در آن سو، دولتى آه مى . انتخابات تحصن آردند، استعفا آردند، نطق هاى آتشين ايراد آردند
و » غيررقابتى«بايست در همين راستا حرآت آند، تن به برگزارى انتخاباتى داد آه خودش آن را 

آراى مردم صيانت شود، مى توان اين اقدام را آيا با اين بهانه آه بايد از . توصيف آرده بود» غيرعادالنه«
  توجيه آرد؟

  
اما اعتقادى . بلكه معتقدم اهميت زيادى هم دارد. من صيانت از آراى مردم را توجيه و بهانه نمى دانم

من اگر رئيس ستاد . هم ندارد آه به رغم اين دليل مهم، بايد انتخابات را به اين شكل برگزار مى آرديم
 بودم استعفا مى آردم و تن به برگزارى اين انتخابات نمى دادم، يا اسامى ردصالحيت انتخابات آشور

براى اينكه ما تا زمانى بايد آوتاه بياييم آه احساس آنيم به . شدگان را در فهرست قرار مى دادم
  .سمت اصالح نظام پيش مى رويم

  
رين تريبون هاى مهم و مطمئن خود با غالب شدن محافظه آاران بر مجلس، اصالح طلبان يكى از مهمت• 

با توجه به اينكه رسانه فراگير و مطمئنى در اختيار . را براى روشنگرى ها در حوزه قدرت از دست دادند
  ندارند، چگونه ارتباط با مردم را ادامه مى دهند؟

  
 جديد جامعه ما به رغم اينكه يكصد سال است با نهضت مشروطه وارد دنياى جديد شده و با مناسبات

قدرت آشنا شده و نيز بافت شهرنشين آن بر روستانشينى اش غلبه پيدا آرده است و اآثريت مردم 
فرهنگ شفاهى هم نقاط ضعف و قوت خاص . باسواد شده اند، اما فرهنگ اش هنوز يك شفاهى است

  .خودش را دارد
  

مگر ما در . مى استمشكل اصلى ما دلسردى عمو. بنابراين ما مشكل رسانه رسمى و مكتوب نداريم
زمان انقالب يا زمان خلق اصالحات چند روزنامه داشتيم؟ البته تالش مى آنيم بدون رسانه نمانيم و 

اما تا زمانى آه بتوانيم مطالبات مردم را نمايندگى آنيم و حرف دل مردم را . تاآنون فكرهايى هم آرديم
اين نكته از نظر ما فوق العاده مهم است . ردبزنيم اين ملت از نمايندگان واقعى خود حمايت خواهند آ

  .آه جامعه بايد اميدوار باقى بماند
  
شما و . آرايش نيروهايى سياسى بعد از انتخابات مجلس هفتم از اهميت شايانى برخوردار است• 

جمهورى اسالمى را تشكيل مى دهيد، » اپوزيسيون قانونى«دوستانتان هم مدعى شده ايد آه اولين 
آه برخى احزاب و گروه هايى آه در جبهه دوم خرداد قرار دارند با اين اپوزيسيونى آه شما در حالى 

تشكيل مى دهيد مرزبندى جدى دارند تكليف شما با اين گروه ها چيست؟ آيا ممكن است به طرف 
  مذهبى ها يا نهضت آزادى برويد؟_ همگرايى بيشتر با گروه هايى همچون ملى 

  
هميشه اپوزيسيون را مترادف با . بسيارى از به آار بردن لفظ اپوزيسيون اآراه دارنداول بايد بدانيم چرا 

ما معتقديم در هر جامعه دموآراتيك سه دسته نيرو وجود . براندازى تعريف آرده اند و نه مخالف قانونى
 در يك حزب اقليت داريم و يك نيروهايى آه به فعاليت. يك حزب حاآم داريم آه اآثريت است. دارد

در حال حاضر، اپوزيسيون ... چارچوب قانون اعتقاد ندارند، تجزيه طلب هستند، برانداز مسلح هستند و
در حالى . يعنى همه نيروهايى آه مخالف نظام جمهورى اسالمى هستند و غيرقانونى تالش مى آنند

يسيون قانونى يعنى در هر حال به نظر من اپوز. آه در يك نظام دموآراتيك تعريف اپوزيسيون اين نيست
اينكه نظام را قبول داريد اما حزب حاآم را قبول نداريد و با روش هاى قانونى و مسالمت آميز تالش مى 

  . آنيد نمايندگان واقعى مردم به حكومت برسند
  

درباره آرايش نيروهاى سياسى بايد عرض آنم، استراتژى ما تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق 
اما درباره نيروهاى . بنابراين هر جمعى آه بخواهد به ما بپيوندد ما استقبال مى آنيم. بوده است

اول، در جبهه انشقاق به وجود بيايد، يك عده . موسوم به جبهه دوم خرداد سه آار مى توانيم بكنيم
هاى دوم جدا شوند و عده ديگرى بيايند دوم، آرايش نيروها به همين شكل تداوم پيدا آند و سوم، نيرو

اگر بخواهد در آوتاه مدت چنين ائتالفى . خرداد باشند و بقيه نيروها را به طرف خودشان جلب آنند
شكل بگيرد، خيلى خوشبين نيستم، چون مواضع افراد و گروه ها قبل از شكل گيرى ائتالف بايد آامًال 

نمى توانند با هم اما در صورتى آه ائتالفى هم شكل نگيرد به اين معنا نيست آه . مشخص شود
چون ما معتقد به آرايش نيروهايى سياسى براساس چالش دموآراسى با استبداد . همكارى آنند

به زعم بنده هر نيروى آه استقالل ايران را به رسميت بشناسد، تماميت ارضى آشور را قبول . هستيم
 سياسى و اجتماعى داشته باشد و حاضر باشد در چارچوب قانون آار آند، بايد از حقوق مدنى و

  .برخوردار شود
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  حتى اپوزيسيون خارج از آشور؟• 

اما اپوزيسيون . اگر منظور اپوزيسيون برانداز است آه ما با آنها مرزبندى داشته، داريم و خواهيم داشت
هر ايرانى . قانونى با اين شرايط آه گفتم ممكن است هر جا باشد چه در داخل و چه در خارج از آشور

  .هد فعاليت قانونى داشته باشد، نبايد با مانع مواجه شودآه بخوا
  
  يعنى شروط شما براى همكارى همان اصولى است آه بيان آرديد؟• 

اگر منظور افرادى است آه بخواهند در چارچوب نظام جمهورى اسالمى فعاليت آنند و به اعتقادات 
 گفتم شرايط و راه هاى مختلفى البته همكارى آه. مردم هم احترام بگذارند، همكارى ممكن است

به طور صريح عرض آنم، ما از حقوق هر آسى آه حاضر باشد آن شرايط را بپذيرد دفاع مى آنيم . دارد
راهبرد موفق اين است . اما در درون جبهه دوم خرداد هم ما بايد به طور طبيعى از ايجاد تنش بپرهيزيم

 .آنها بيفزاييمآه ما انسجام نيروهاى خودى را حفظ آنيم و به 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  ايران با القاعده در ارتباط بوده است 

  2004 ژوئن 26 -1383  تير6شنبه 
سپتامبر در آمريكا ادعا آرده است شبكه 11روزنامه آمريكايي واشنگتن پست نوشت آميسيون تحقيق 

  . يژه ايران داشته است تروريستي القاعده روابط طوالني مدتي با همسايگان عراق به و
 سپتامبر درباره 11اين روزنامه آمريكايي نوشت  نتايج آميسيون تحقيق " مهر"به گزارش خبرگزاري 

ايران موجب شده است آه بررسي اين آميسيون درباره رابطه احتمالي صدام با القاعده تا حدي 
  .متوقف شود

  . صدام و بن الدن جنگ عراق را موجه جلوه دهندبوش و طرفداران وي درصددند آه با اثبات رابطه ميان 
 با انتقاد شديد از ادعاهاي بوش مبني 2000اين درحالي است آه الگور رقيب انتخاباتي بوش در سال 

بر رابطه القاعده با صدام  گفت بوش با طرح اين ادعاها مردم آمريكا را فريفته و وارد جنگي آرده است 
نك بنظر مي رسد پس از آنكه آاخ سفيد نتوانسته است ادعاهاي قبلي اي. آه هيچ نيازي به آن نبود

  .خود را ثابت آند اين بار ادعاي واهي ارتباط ميان ايران و القاعده را مطرح آرده است
به نوشته واشنگتن پست بازرسان آميسيون  يازدهم سپتامبر درباره ايران مدعي شد آه اطالعات  

ديكي با حزب اهللا داشته  است و ايران يكي از حمايت آنندگان اصلي نشان مي دهد القاعده رابطه نز
حزب اهللا است آه در لبنان براي مبارزه با اسراييل پايه ريزي شده و آمريكا آن را سازماني تروريست مي 

  . داند
رييس جمهوريخواه آميسيون تحقيق نيز ادعا آرد آه القاعده بيش از آنكه با عراق در " توماس آين"
  .تباط باشد، با ايران و پاآستان رابطه روشني داشته استار

پيش از اين منابع رسمي واشنگتن از رابطه احمالي ميان ايران و القاعده خبر داده بودند آه ايران آن را 
  . به شدت رد آرده بود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آخرين تحوالت در عراق 
  2004 ژوئن 26 -1383  تير6 شنبه

درانفجار خودرو بمب گذاري شده درخارج از دانشكده شهراربيل در شمال عراق، يك :پليس عراق گفت
  .  تن ديگر مجروح شدند40مسئول امنيتي آشته و 

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، اين خودرودرخيابان تجاري پرجمعيت درخارج 
  .منفجر شد)  آيلومتري شمال بغداد350(زديكي ساختمان وزارت فرهنگ دراين شهرازدانشكده درن

يك منبع نزديك به حزب دمكرات آردستان عراق ازآشته شدن يكي ازمحافظان  وزير فرهنگ آردها خبر 
  .دراين حادثه  وزير فرهنگ آردها جراحات سطحي برداشت : داد و گفت

تش آمريكا امروز شنبه ازآشته شدن يك نظامي اين آشوردر ار: آخرين گزارشها دريافتي حاآي است 
اين نظامي آمريكايي درپي حمله به آاروان نيروهاي اين آشور در مرآزشهر  بغداد  . شهر بغداد خبر داد

  .به  شدت زخمي و براثرشدت جراحات وارده آشته شد
س با نيروهاي آمريكايي ازسوي ديگرازشهرنجف خبرمي رسد نيروهاي مقتدي صدر امروزبا نفض آتش ب

  .درشهر مقدس نجف به سوي آاروان نظاميان آمريكايي آتش گشودند
گفتني است بيش ازسه هفته ازتوقف درگيريها و خشونت ميان نيروهاي آمريكايي و جيش المهدي مي 

  .گذشت آه امروز اين آتش بس از سوي شبه نظاميان طرفداران صدر شكسته شد
 مبادله آتش ميان نيروهاي آمريكايي و شبه نظاميان طرفدار صدرشنيده صداي: شاهدان عيني گفتند

گفته  شده آه شبه نظاميان صدربراي حمله به نيروهاي آمريكايي ازراآت و نارنجك استفاده . مي شود
  .آردند

  . اين درحالي است آه مقامات ارتش آمريكا تاآنون درمورد اين درگيريها اظهار نظري نكردند 
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  ان غرق در آتش و خون  عراق همچن

 2004 ژوئن 27 -1383  تير7شنبه يك -جمهوري اسالمي 
بمباران و زد , ترور , انفجار , ويرانگري , شهرهاي عراق همچنان غرق در آتش و خون هستند و جنگ 
  . وخوردهاي خونين و مرگبار در اآثر شهرهاي عراق جريان دارد

 آيلومتري 60واقع در » بعقوبه « در » ب اسالمي عراق مجلس اعالي انقال« افراد مسلح ديروز مقر 
  . را مورد حمله قرار دادند آه در اثر آن يك نفر آشته و يك نفر ديگر زخمي شد» بغداد « شمال 

» اياد عالوي « تشكل سياسي » جنبش وفاق ملي « مهاجمان همچنين با استفاده از ديناميت مقر 
  . منفجر آردند» بعقوبه « هر نخست وزير دست نشانده عراق را در ش

منفجر شد » بغداد «  آيلومتري شمال 350واقع در » اربيل « يك خودروي بمب گذاري شده نيز در شهر 
براثر وقوع اين انفجار آه در نزديكي يك باب دبيرستان واقع در يكي از خيابان هاي شلوغ اربيل روي داد . 
  .  نفر زخمي شدند 10, 

ان آمريكايي ديروز خانه اي را در فلوجه آه به ادعاي آمريكاييها پناهگاه چريكهاي جنگنده هاي اشغالگر
يك مقام نيروهاي اشغالگر آه خواست نامش فاش نشود گفت در اين . عراقي بوده است بمباران آردند

  .  نفر آشته شدند25 تا 20بمباران بين 
. صورت گرفت » ابومصعب الزرقاوي « ضد اين حمله در چارچوب عمليات نظاميان اشغالگر آمريكايي بر 

آمريكاييها زرقاوي را وابسته به شبكه القاعده مي دانند و معتقدند آه بسياري از حمالت ضدآمريكايي را 
  . در عراق چريكهاي تحت فرمان وي اجرا مي آنند

شش نيروي در درگيريهاي ديروز ميان نظاميان اشغالگر آمريكايي و نيروهاي مسلح ناشناس در فلوجه 
  . اشغالگر نيز آشته شدند

  . در اين درگيريها يك آاميون و دو خودروي گشتي نظاميان اشغالگر آمريكايي نيز به طور آامل منهدم شد
خبرنگار شبكه تلويزيوني الجزيره نيز از وقوع درگيريهاي شديد بين نيروهاي اشغالگر آمريكايي و افراد 

  . بر دادمسلح ناشناس در استان دياله عراق خ
از سوي ديگر شبكه تلويزيوني . اين درگيريها در مقابل ساختمان استانداري دياله روي داده است 

العربيه گزارش داد پليس عراق در شهر آرآوك اعالم آرد دو جسد سربريده شده را در منطقه آرآوك 
  . يافته است 

يه و ديگري در منطقه نظامي در شهر يكي از اجساد مذآور در بيرون از شهر سليمان, بنابراين گزارش 
  . آرآوك پيدا شده اند

احتماال اين اجساد مربوط به عراقي هايي است آه با نيروهاي آمريكايي همكاري : پليس عراق گفت 
  . مي آرده اند

هدف آتش شبه , » نجف « گزارش ديگري حاآي است آاروان نظاميان آمريكايي در شهر مقدس 
روحاني برجسته عراقي ديروز » مقتداصدر « شبه نظاميان وابسته به . فت نظاميان عراقي قرار گر

  . شنبه به سوي آاروان نظامي آمريكا در شهر مقدس نجف آتش گشودند
« نيز شب گذشته به مقر نيروهاي آمريكايي در منطقه » آرپي جي « چهار موشك ضدتانك از نوع 

  . امي آمريكائي به هالآت رسيددر اين حادثه يك نظ. در بغداد شليك شد» الخضرا 
  اآثر مردم آمريكا اعزام نيرو به عراق را اشتباه خواندند 

براساس آخرين نظرسنجي آه نتايج آن منتشر شده است اآثر مردم آمريكا پس از زمان جنگ ويتنام 
  . اعزام نيرو به عراق را اشتباه مي دانند

سي ان ان « شبكه تلويزيوني ,  گالوپ اين نظرسنجي آه به طور مشترك توسط موسسه نظرسنجي
حاآي از آن است آه اغلب مردم آمريكا همچنين , به عمل آمده » يواس اي تودي « و روزنامه » 

  . آمتر شده است , معتقدند آه امنيت آمريكا در برابر حمالت تروريستي به دليل جنگ عراق 
هارشنبه هفته گذشته انجام و نتايج آن در آخرين نظرسنجي از مردم آمريكا آه در روزهاي دوشنبه تا چ

در فاصله اي آمتر از يك ماه « شماره روز جمعه روزنامه يواس اي تودي منتشر شده است مي گويد 
  » . نقطه عطفي در ديدگاه مردم آمريكا در قبال جنگ اين آشور در عراق ايجاد شده است 

و سئواالتي درباره توجيه جنگ حتي تداوم خشونتها در عراق : اين نظرسنجي مشترك مي گويد 
حمايت , هنگامي آه آمريكا در روزهاي آينده حاآميت عراق را به دولت موقت اين آشور منتقل مي آند 

  . از جنگ را تضعيف آرده است 
مخالفت با جنگ مي تواند دشواري هايي را براي بوش رئيس جمهوري آمريكا آه درنظر دارد هزاران تن 

كايي را در عراق و حتي پس از تسليم قدرت در اين آشور نگاه دارد به همراه داشته از نيروهاي آمري
 درصد از 55هم اآنون , در حالي آه او اين جنگ را به جنگ عليه تروريسم پيوند داده است . باشد

افرادي آه در اين نظرسنجي شرآت آرده اند مي گويند آه اين جنگ آسيب پذيري آمريكا را در قبال 
  . يسم افزايش داده است ترور

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  

  ششم تيرماه: روزنامه های تهران
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  2004 ژوئن 26 -1383  تير6شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های اول هفته تهران در عنوان های اصلی خود از خونين ترين تصادف جاده ای در ايران خبر داده 

سی، نامه دبير شورای عالی امنيت ملی را به سه کشور اروپائی و آژانس بين و در ميان خبرهای سيا
  .المللی انرژی اتمی مهم ترين خبر آغاز هفته دانسته اند

 زاهدان را که نزديک دويست کشته – خبر تصادف خونين جاده بم رسالت و شرق، آفتاب يزد، ايران
ی از صحنه تصادف در باالی صفحه اول نقل و به همين تعداد زخمی به جا گذاشته است با عکس هائ

  .کرده و در مقاالتی به بررسی علل فراوانی تصادفات جاده ای در ايران پرداخته اند
 گفته است به جز نود نفر از کشته شدگان جسد بقيه دود اعتمادرييس هالل احمر منطقه به نوشته 

  .شده و چيزی از آن ها باقی نمانده که قابل شناسائی باشد
روزنامه های تهران به نقل از کارشناسان وضعيت بازرسی نيروی انتظامی و تجمع هميگشی ده ها 

وسيله نقليه در آن جا برای بازرسی ها را علت اصلی فاجعه ای دانسته اند که با برخورد کاميون حامل 
  .مواد سوختی با رديف اتوبوس های کنار پاسگاه به وجود آمده است

 نوشته کنترل قاچاق کاال و مواد مخدر در شبکه حمل و نقل می تواند با شيوه  در سرمفاله خودشرق
های نظارت نامحسوس و تجهيزات جديد صورت پذيرد که هم امکان بررسی سريع تر و دقيق تر افراد و 

  .خودروها را فراهم می آوردو هم از حوادثی از اين دست جلوگيری می کند
 متن آن در تهران منتشر نشده اعتمادر اروپائی که به نوشته نامه حسن روحانی به روسای سه کشو

است از ديد گزارشگر همان روزنامه پاسخی است به قطعنامه کشورهای اروپائی که در اجالس اخير 
  . هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی به تصويب رسيد

آفتاب ازی اورانيوم تلقی کرده اما نامه روحانی را به منزله تصميم ايران برای ادامه غنی سهمشهری 
  .  از اين نامه به عنوان آغاز ساخت سانتريفوژها ياد کرده استيزد

 برای سومين بار در روزهای گذشته از زبان چند نماينده محافظه کار مجلس در جمهوری اسالمی
  .صدر اخبار خود نوشته مجلس اصولگرا نبايد تن به پذيرش پروتکل الحاقی بدهد

،   نيست  يکطرفه  احمد جنتی در نمازجمعه تهران دراين باره گفته است قرارداد وفاداریکيهانته به نوش
  قرآن.   قرارداد وفادار باشيم  آن  خود را شکستند و ما نيز نبايد به  قراردادهای  هميشه اروپائی ها مثل

  .  است  کرده کند، مشخص  می  خيانت  که  ما را باکسی تکليف
  .انان دستگير شده بريتانيائی در روزنامه های شنبه تهران بدون تفسيری منعکس شده استآزادی ملو

 در سرمقاله خود ابراز تعجب کرده که چطور دولت بريتانيا با وجود آزاد شدن جمهوری اسالمیروزنامه 
  .ملوانانش، باز هم از تصميم ايران به از سرگيری غنی سازی اورانيوم انتقاد کرده است

روزنامه صبح با تاکيد بر اين که آزاد کردن ملوانان بريتانيائی نشانه عدم کارائی وزارت خارجه است از اين 
  . مجلس دعوت کرده که با وزارت خارجه برخورد جدی کند

   بازداشت  با عنوان خطر از سر روابط ايران و بريتانيا پريد گزارش داده که هنگام خروج سربازاناعتماد
 با   دست به تظاهراتی زدند وپالکاردهايی  کشورشان  آنها به  تحويل  به عده ای در اعتراض از کشور  شده

  جاسوسان«، »  ، بعد خانه  محاکمه اول«، »  ، محاکمه محاکمه«، »  ، چراسکوت  قضاييه قوه « مضمون
  .دست داشتنددر »  شوند  بايد محاکمه  انگليسی جاسوسان«و » ! آمديد  خوش  کشورمان  به انگليسی
 سال   نيز ديده می شد که  کريمی، مستندساز ايرانی  در ميان تظاهر کنندگان سهيلاعتمادبه نوشته 

   و حدود چهار ماه  شده  بازداشت  اشغالگر عراق  نظاميان دست  به  درعراق  هنری  فعاليت گذشته درحين
  . بود  آنان در اسارت
ه اخبار و اظهار نظرهای ضد و نقيصی که روز پنجشنبه درباره  در سرمقاله خود با اشاره بآفتاب يزد

سرنوشت ملوانان دستگير شده ايرانی در روزنامه ها منعکس شده نوشته تا به کی قرارست اين گونه 
  .پريشانی ها ادامه داشته باشد

جلس يک هفته پس از اظهار نظر بحث برانگيز امام جمعه قم که ادعا کرده بود فهرست نمايندگان م
 فاطمه آليا نماينده محافظه کار تهران آفتاب يزدهفتم به امضا و تائيد امام زمان رسيده است،به نوشته 

  . گفته است اگر مجلس هفتم مجلس خوبی باشد امام زمان هم سری به آن خواهد زد
با اعتراض  خبر داده که مقداد نجف نژاد نامزد محافظه کار نمايندگی بابلسر که همزمان وقايع اتفاقيه

مردم آن شهر به انتخابش توسط شورای نگهبان و ناآرامی های فريدونکنار استعفا داد اينک استعفای 
  . خود را بی معنا دانسته و با کمک محافظه کاران قصد دارد در صندلی نمايندگی مجلس بنشيند

ه مستعفی بابلسر هموار  محافظه کاران در حالی راه را برای نمايندگی نمايندوقايع اتفاقيهبه نوشته 
می کنند که در جريان انتخابات آينده در مورد هاشمی رفسنجانی که او نيز بعد از اعالم نامش از سوی 

  .شورای نگهبان استعفا داده بود نظری مغاير اين ابراز داشتند
 با يادآوری اين که شنبه روز جهانی حمايت از شکنجه شدگان است، سرنوشت طرح پيوستن شرق

ران به کنوانسيون منع شکنجه را به ياد آورده که با تصويب مجلس ششم و مخالفت شورای نگهبان، اي
  .در مجمع تشخيص مصلحت نظام مانده است 

ضروری است به مناسبت روز جهانی حمايت از قربانيان خشونت و شکنجه مجمع شرق به نوشته 
ول پيوستن ايران به کنوانسيون منع تشخيص مصلحت سکوت خود درباره اين طرح را شکسته و با قب

  .شکنجه در جهت اجرای قانون اساسی ايران گام بردارد
 از نامه کانون وکالی مرکز به رئيس قوه قضائيه خبر داده که در آن خواستار رسيدگی وقايع اتفاقيه

ته اند که مجدد به پرونده ناصر زرافشان وکيل خانواده مقتوالن پرونده قتل های زنجيره ای شده و نوش
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وی در مسير انجام وظيفه وکالت خود در مظان اتهام افشای اسرار دولتی قرار گرفته و به سه سال 
  .حبس محکوم شده است

از مراسمی خبر داده که در سالگرد قتل زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ايرانی االصل مقيم اعتماد 
ب مجلس ششم و سخنگوی کانون مدافعان کانادا برپا شده و در آن چند تن از نمايندگان اصالح طل
  .حقوق بشر و وکيل خانواده مقتول سخنرانی کرده اند

 ساعت با ٢۴ خبر داده که رئيس يکی از زندان های اهواز يک زندانی را جمهوری اسالمیروزنامه 
. دستبند به حالت معلق در هوا نگاه داشته که در نتيجه موجب شده که هر دو دست زندانی قطع شود

 ساله انديشمکی بود ٢۴به نوشته روزنامه جمهوری اسالمی امروز آخرين روز زندان افشين سياح جوان 
  .که با قطع هر دو دستش همزمان شد
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