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

  
   نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و

  
  مفقود شدن مسئول وبالگ نفرين نامه  

  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه : تريبون فمينيستی ايران
گروهى از نويسندگان وبالگ سياسى و اجتماعى با انتشار اطالعيه اى از , به گزارش سايت روشنگرى

مدت زمان کوتاهی است که « :در این اطالعيه آمده است.  داده اندناپديد شدن نويسنده يك وبالگ خبر
وبالگ نويسی در ايران رواج پيدا کرده و در اين مدت کوتاه وبالگ نويسان توانسته اند جايگاه خود را به 

  ...خوبی در ميان رسانه ها باز کنند
گ نويسان که مسئول وبالگ  مرداد يعنی از زمان تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل يکی از وبال27از 
سياسی است مفقود شده و تا کنون هيچ اثری از نامبرده در -که وبالگی اجتماعی » نفرين نامه«

شايان ذکر است که وبالگ نامبرده پس از مفقود شدنش توسط اداره مخابرات فيلتر . اختيار نيست 
  ».شده است

 معضالت و چالش های اجتماعی می نوشت و نفرين نامه وبالگی بود که در مورد«طبق این اطالعيه 
  » .هدفش دفاع از حقيقت و مبارزه با ظلم بود

وبالگ نويسان مفقود شدن مسئول اين وبالگ را زنگ خطر و سرنوشتی دانسته اند که در انتظار وبالگ 
تار هايی است که برای مبارزه با ظلم برخواسته اند و ضمن ابرازنگرانی از مفقود شدن نامبرده خواس

  .توجه ديگر گروه ها و اقشار به اين موضوع شده اند
http://www.teribon.blogspot.com   

  
  خانم شيرين عبادى وآالت اآبر گنجى نويسنده و روزنامه نگار دگرانديش زندانى را برعهده گرفته است

  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه :راديو آلمان
نوبل اخيرا وآالت اآبر گنجى  فعان حقوق بشر و دارنده جايزه صلحآانون مدا«شيرين عبادى رييس 

در همين زمينه و نيز در رابطه با . گرفته است نويسنده و روزنامه نگار دگرانديش زندانى را برعهده
و دآتر ناصر زرافشان، و ميزان رعايت حقوق آنان در زندان،  وضعيت زندانيان سياسى، بويژه اآبر گنجى

به پرسشهاى صداى » آانون مدافعان حقوق بشر«دادگسترى و سخنگوى  خواه وآيلمحمدعلى داد
 .است آلمان پاسخ داده

 بهنام باوندپور: مصاحبه گر
، اخيرا به «حقوق بشر کانون مدافعان»آقای محمدعلی دادخواه، خانم شيرين عبادی رييس : دويچه وله

پرسش من اين است که آيا در . اند را پذيرفتههمراه آقايان مواليی و سلطانی وکالت آقای اکبر گنجی 
موکل ديگر خانم عبادی، که برای آنها قرار  پرونده ی افرادی مانند آقای گنجی يا دکتر زرافشان،

 مجدد وجود دارد يا خير؟ محکوميت صادر شده است امکان تجديد نظر
نايی برمى گردد که امکان استث تجديد نظر در احکام قطعی موکل به موارد بسيار :محمدعلی دادخواه

اعاده ی دادرسی موکول به يافتن دليل  .رسيدگی مجدد را فراهم می کند و آن اعاده ی دادرسی ست
اما مشکل ديگری که خانم عبادی . آن پرداخته است جديد و يا مواردی ست که قانون آيين دادرسی به

هاده، عدم برخورداری موجه و عرفی از علت در اين بستر گام ن در اين پرونده ها حس کرده و به همين
و قوه ی قضايی ايران و مقررات حاکم بر زندانهای ایران وضع کرده است،  تسهيالتی ست که قانونگذار

با خانم  بينيم که فرضا آقای گنجی کال از اين موارد برخوردار نبوده است و تا جايی که خود او اما ما می
از تسهيالت متعارف  به او اعالم کرده اند در صورتی می تواندشيرين عبادی در ميان گذاشته است، 

آقای گنجی . کرده فاقد اعتبار است زندان برخوردار شود که صراحتا بنويسد نوشته هايی که قبال اعالم
معالجه قرار گيرد، ولی متاسفانه اين تسهيالت در اختيار  از چندين بيماری رنج می برد و حتما بايد تحت

همين علت خانم شيرين عبادی اميدوار است که با پذيرش اين وکالت در  به.  نگرفته استايشان قرار
ما شاهد موارد ديگری هم . از قانونگرايی، بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند مجموعه روال دفاع

فرضا آقای عزتی که پژوهشگر امور . نهايتا برخی از موارد عقيدتی مطرح شده است هستيم که
و همچنين نويسنده است، در زمره ی اتهاماتش داشتن کتاب آيات شيطانی قيد شده است  یسينمای

  هستند که نهايتا راه را برای يك مقابله ی قانونی گشوده اند اين مواضع و
حقيقت دارد که آقايان گنجی  پس اين. بنابراين شما به پرسش بعدی من نيز پاسخ داده ايد: دويچه وله

 نامساعدی بسر می برند؟ ان از لحاظ جسمی و سالمتی در وضعيتو نيز دکتر زرافش
گيرند و اين حقوق قطعی يک زندانی  اين دو فرد حتما بايد تحت معالجه قرار! بله :محمدعلی دادخواه

بسيار بزرگ است که ما می بينيم در زندانها  اين يک فاجعه. که درباره ی آنها رعايت نشده است
خبرنگاری که کارت خبرنگاری مجاز داشته است، در زندان   يک روز می شنويم.مقررات رعايت نمی گردد

قاتل او در يک محدوده ی معين يافت نمی شود و می گويند ديه ى  کشته می شود و اسفبارتر آن که

www.iran-archive.com 

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


روز ديگر می شنويم يک زندانی چنان بيمار است که توصيه ی همه آن است که  آن را دولت بپردازد و
 .از زندان تحت معالجه قرار گيرد، اما اين امر هم به وقوع نمی پيوندد حتما در خارج
خانواده ی خود را ندارد، تا  اين خبر که آقای گنجی مانند زندانيان ديگر حق تماس تلفنی با: دويچه وله

 چه حد صحت دارد؟
نبه ی همين اعالم کرده و در ش تا آنجايی که خود ايشان به خانم شيرين عبادی :محمدعلی دادخواه

کامال صحت دارد و متاسفانه از داشتن ارتباط  هفته خانم شيرين عبادی با من در ميان گذاشته اند،
  .تلفنی نيز محروم می باشد

زرافشان از لحاظ جسمی در  به جز مسايلی که به آن اشاره کرديد که آقايان گنجی و دکتر: دويچه وله
زندانی بايستى برخوردار باشند که از  چه حقوقی به عنوانوضع مناسبی بسر نمی برند، اين افراد از 

 برخوردار نيستند؟ ،»کانون مدافعان حقوق بشر»نظر شما، يعنی 
آزاديهای افراد عادی برخوردار باشد، با  زندانی بايد به راحتی بتواند از کليه ی :محمدعلی دادخواه

اين موازين با وجود تصريح روشن کنوانسيون ما می بينيم  ولی. توجه به محدوده ی که در آن قرار دارد
قانون حاکم بر زندانهای ايران اجرا نمى شود، به خصوص که صراحتا  های بين المللی و اشاره ی

زندانيان مالی که بعيد است يک فرد کالهبردار انگيزه ی شرافتمندانه داشته  مرخصی را در خصوص
 سياسی که بی گمان با انگيزه ی شرافتمندانهجاری می کنند، اما برای اين مجرمين  باشند هم

عبادی دريچه  من اميدوارم که اقدامات خانم شيرين. مبادرت به اين اقدامات کرده اند، رعايت نمی شود
 سال است که به ٣االن حدود  فرضا. ای باشد برای اين که اين افراد هم از اين موارد برخوردار شوند

اعدامش صادر شده است و بعدا هم به  فته است و با اينکه حکمآقای ماسولی هيچ مرخصی تعلق نگر
زندان شده است، ولی آن موارد را در مورد ايشان نيز   سال١٠او عالم کرده اند که اين حکم تبديل به 

 .رعايت نکرده اند
ی شدنشان پيگيری قتل ها دکتر زرافشان بارها اعالم کرده اند که دليل محکوميت و زندانی: دويچه وله

شما به عنوان شخصيتی مطلع  .به عنوان وکيل بوده است« قتل های زنجيره ای»سياسی موسوم به 
 را تاييد می کنيد؟ از پرونده ی دکتر زرافشان و فعال راه حقوق بشر، این ادعا

رابطه با تعقيب اين پرونده اين وقايع  بنابر آنچه که خود ايشان گفته اند، اصال در :محمدعلی دادخواه
مضافا به اين . کرده اند که فرضا مواردی خالف قانون يافته اند  داده که به دفتر ايشان رفته اند و اعالمرخ

 ايشان حداقل اکنون از  به رفتارهای متعارفی که در ساير پرونده ها هست، که حق اين بود با توجه
بر اين .  نشده استبرخوردار شوند، که متاسفانه همين هم در مورد ايشان رعايت  آزادی مشروط

 فکر می کنم بايد تجديدنظری کلی نسبت به اين موارد که آيا انگيزه ی محکوميت ايشان مبادی من
  .آنهم در دادگاهی که فاقد صالحيت ذاتی در دادگاه نظامی بود، چه موردی بوده است

المی ايران چه جمهوری اس آقای دادخواه، پس مسئله ی مصونيت وکال در چارچوب قوانين: دويچه وله
احساس ترس به برخی از پرونده ها نزديک  جايگاهی دارد؟ آیا اين مسئله رعايت می شود و يا وکال با

 می شوند؟
محکوم به زندان شده و  شما از کسی اين سوال را می کنيد که خودش :محمدعلی دادخواه

نقالب صراحتا در خصوص دادگاه ا می دانيد يکی از مواردی که. محکوميتش را نيز سپری کرده است
دادگاه نسبت به اينکه نهضت آزادی قانونی ست  جرايم من اعالم کرد، اين بود که من گفته بودم رييس

متاسفانه مصونيت قضايی که بخش عمده ی آن مربوط به  ما. خوشحال شدند و اين را تکذيب کردم
پی آن است، اين است که وکيل که حمايت قانون جهانی نيز در  وکيل است که بر مبنای اين مصونيت

عمال می بينيم که . جهت روشن شدن پرونده می داند، در دادگاه اعالم کند حق دارد هر موردی را که
مصونيت  عمال این. ايران معتقد به اين موضوع نبوده اند و برخی از وکال را محکوم کرده اند دادگاههای

که تنها مرجع  ستقالل کانون وکالی دادگستری قانون ا١٧ و ١۵اجرا نمی شود، علی رغم ماده ی 
اين حق را می دهند که در  دادگاه انتظامی کانون وکال را دانسته است، دادگاههای ايران به خودشان

 .کنند امور وکال دخالت کرده و آنها را محکوم و مجازات
  

  ن شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايرادولتها، نيروها، مواضع 
  

حزب سبزهاي استراليا يكبار ديگر خواهان برداشته شدن نام مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي 
  تروريستي در اتحاديه اروپا و امريكا شد

  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه  -همبستگي ملي 
ام مجاهدين عضو مجلس سناي استراليا باصدور بيانيه يي خواستار حذف ن, سناتور باب براون

وجود نام مجاهدين در ليست سازمانهاي : او تأآيد آرد . ازليستهاي تروريستي اتحاديه اروپا وآمريكاشد
تروريستي اشتباه محض است و برداشته شدن نام اين سازمان از ليست سازمانهاي تروريستي امري 

ار ديگر خواهان برداشته حزب سبزهاي استراليا يكب:دربيانيه سناتور بروان آمده است . ضروري است
  . شدن نام مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي تروريستي در اتحاديه اروپا و امريكا شدمي شوند

باصدور بيانيه يي خواستار حذف نام , از حزب سبزها, عضو مجلس سناي استراليا , سناتور باب براون 
  .مجاهدين ازليستهاي تروريستي اتحاديه اروپا وآمريكاشد
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به طور مطلق وجود نام مجاهدين در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي : سناتور براوان تأآيد آرد 
به همين خاطر برداشته شدن نام اين سازمان از ليست سازمانهاي تروريستي . اشتباه محض است
  . امري ضروري است

 در ليست تروريستي دفن ما نميتوانيم نگراني خود را نسبت به بودن نام يك چنين سازمان نيكوآاري
  .رژيم وحشي مالها را خشنود سازيم, آنيم تنها به اين خاطر آه در يك صحنه بغرنج سياسي

سبزهاي استراليا يكبار ديگر خواهان برداشته شدن نام مجاهدين خلق ايران از : سناتور براون افزود 
  .ليست سازمانهاي تروريستي در اتحاديه اروپا و امريكا ميباشند

  
  رژيژانس بين المللي انآ

  
 موافقت اصولي جمهوي اسالمي با توقف بخشي از فعاليتهاي هستهاي خود 

  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه 
جمهوري اسالمي به طور اصولي با توقف بخشي از فعاليت هاي هسته اي حساسيت برانگيز خود 

زمان بين المللي انرژي اتمي در آستانه برپايي هدف از اين توافق، کاستن از فشارهاي سا. موافقت کرد
دو ديپلمات اروپايي گفتند که در توافق جاري تعطيل توليد، . نشست هيات مديره سازمان است

خبرگزاري رويتر نوشت جمهوري . آزمايش، و مونتاژ دستگاه هاي گريز از مرکز در نظر گرفته شده است
 تن اورانيم خام را آمايش کرده و به اورانيم هگزافلورايد يا 37اسالمي هفته پيش اعالم کرد قصد دارد تا 

UF6یک ديپلمات گفت هنوز معلوم .  تبديل کند که قابل استفاده در دستگاه هاي گريز از مرکز است
ديپلمات ديگري نيز گفت . نيست عدم مونتاژ دستگاه هاي گريز از مرکز نيز مورد توافق قرار گرفته باشد

الش دارد موضع ديپلماتيک خود را پيش از نشست هيات مديره آژانس بين المللي جمهوري اسالمي ت
 .  سپتامبر بهبود بخشد13انرژي اتمي در 

جمهوري اسالمي به طور اصولي با توقف بخشي از فعاليت هاي هسته اي ): راديوفردا(امير آرمين 
هاي سازمان بين المللي انرژي هدف از اين توافق کاستن از فشار. حساسيت برانگيز خود موافقت کرد

با آنکه جزئيات توافق هنوز رسما اعالم . اتمي در آستانه برپايي نشست هيات مديره سازمان است
نشده است، اما دو ديپلمات اروپايي گفته اند در توافق جاري تعطيل توليد، آزمايش، و مونتاژ دستگاه 

 . هاي گريز از مرکز در نظر گرفته شده است
جزئيات توافقي که از آن سخن مي رود هنوز روشن نيست و بايد به تصويب ): راديوفردا(ي علي سجاد
با اين حال ديپلماتها مي گويند چنين توافقي بايد شامل متوقف کردن توليد، آزمايش و . نهايي برسد

 .مونتاژ دستگاههاي گريز از مرکز نيز باشد
اليتهاي مربوز به آن را به حال تعليق درآورد ولي ايران سال گذشته عمليات غني سازي اورانيوم و فع

 هزار کيلو 37بعدًا مونتاژ دستگاههاي گريز از مرکز را از سر گرفت و هفته گذشته اعالم کرد قصد دارد 
 تبديل کند که قابل استفاده در 6اورانيوم خام را آمايش کرده و به اورانيوم هگزافلوريد موسوم به يو اف 

دستگاههاي گريز از مرکز قادرند اورانيوم را براي استفاده در نيروگاهها . ز مرکز استدستگاههاي گريز ا
غني کنند و اگر درجه غلظت اورانيوم بيشتر شود مي توان از آن در توليد سالح هسته اي نيز استفاده 

 .کرد
رويتر گفته يک ديپلمات غربي که عضو هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي است به خبرگزاري 

است ايران در آخر اين هفته اعالم کرده که مجددًا غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درخواهد آورد و 
محمد البرادعي رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي در تالش رسيدن به توافق درباره جزئيات اين امر 

ايران توليد ماده الزم براي سالح واشنگتن مي گويد هدف از برنامه غني سازي اورانيوم در . است
هسته اي است ولي ايران اين اتهام را رد مي کند و مي گويد قفط قصد استفاده از آن ر ا در توليد برق 

 .دارد
ديپلماتها مي گويند مذاکرات ميان ايران و البرادعي در آخر هفته جريان داشت و سه قدرت عمده 

 که مذاکرات آنها با ايران باعث تعليق اوليه غني سازي اورانيوم اروپايي يعني بريتانيا، فرانسه و آلمان
همه ديپلماتهايي که خبرگزاري رويتر با آنها تماس گرفته . شد اين مذاکرات رااز نزديک دنبال مي کنند

يک .  شامل اين تعليق مي شود يا نه6گفته اند روشن نيست که آيا توليد اورانيوم غني شده يو اف 
 مي گويد اين توافق شامل تعليق توليد و مونتاژ دستگاههاي گريز از مرکز و آزمايش مي ديپلمات غربي

اما يک ديپلمات ديگر مي گويد مطمئن . شود ولي وضع غني سازي اورانيوم در اين توافق روشن نيست
 .نيست که مونتاژ دستگاههاي گريز از مرکز نيز مورد توافق قرار گرفته باشد

گر مي گويد ايران به روشني قصد دارد موضع ديپلماتيک خود را قبل از اجالس يک ديپلمات غربي دي
 سپتامبر سازمان بين المللي انرژي اتمي بهبود بخشد و از تاثير خبر هفته قبل که قصد 13هيات مديره 

او مي گويد من نمي دانم با توجه به گذشته و پيمان .  توليد کند بکاهد6دارد حجم بزرگي يو اف 
 .ا قول ايران چه ارزشي داردشکنيه

هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي مي تواند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل 
يک کارشناس . ارجاع دهد و اين شورا به نوبه خود مي تند ايران را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار دهد

.  سالح هسته اي کافي است5 براي ساختن 6ف مسائل هسته اي مي گويد توليد اين ميزان از يو ا
: جان بولتن معاون وزارت امور خارجه امريکا در کنترل جهاني جنگ افزارهاي کشتار جمعي مي گويد
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اعالم جديد ايران درباره آمايش اورانيوم دليل ديگري است که چرا برنامه هسته اي ايران بايد به شوراي 
 .امنيت ارجاع شود
ماتنهاي سازمان ملل مي گويند واشنگتن از حمايت اندکي براي ارجاع پرونده ايران به با اين حال ديپل

يکي از ديپلماتها مي گويد اگرچه کشورهاي قدرتمند اتحاديه اروپا از عدم . شوراي امنيت برخوردار است
ه اي به شفافيت برنامه هسته اي ايران سرخورده اند ولي قصد ارائه قطعنامه اي دارند که در آن اشار

. هيچ توافقي درباره متن قطع نامه وجود ندارد: ارجاع پرونده به شوراي امنيت نشود و مي گويد
بريتانيايي ها خواهان يک قطعنامه شديد اللحن هستند و آلمنانها ترجيح مي دهند اين طور نباشد و 

 .فرانسوي ها هم هنوز تصميمي نگرفته اند
ژي اتمي درباره برنامه هسته ايران در دو سال اخير مي گويد ششمين گزارش سازمان بين المللي انر

بسياري از پرسشها بدون پاسخ مانده از جمله اين که معلوم نيست نشانه هاي باقي مانده از اورانيوم 
   يافت شده از کجا آمده است؟2غني شده اي که بر روي دستگاههاي گريز از مرکز پيشرفته پي 

  
 ماه همكاري الزم را بعمل نياورد به طوري آه 9شكل آامل با آژانس به مدت ايران به ، محمد البرادعي

  اطالعات ارائه شده در برخي از زمان آند و متناقض بوده است
  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه 

المللي انرژي اتمي با اشاره به اينكه  محمد البرادعي مدير آل آژانس بين: خبرگزاري فارس
اي ايران حاصل شده است، بر ادامه همكاري مثبت و  هاي هسته ي زيادي در خصوص برنامهها پيشرفت

  .شفاف ايران با اين آژانس تاآيد آرد
وگو با شماره امروز روزنامه البيان چاپ  المللي انرژي اتمي در گفت محمد البرادعي مديرآل آژانس بين

است آه ايران اطالعات الزم را در خصوص المللي انرژي اتمي اين  مشكل آژانس بين: امارات گفت
ايش در اختيار اين سازمان قرار نداده است و اين همان مشكلي است آه رژيم سابق  هاي هسته برنامه

ها افزايش  عراق به آن دچار شد آه اين امر دامنه شك و ترديد را در خصوص صداقت و حسن نيت ايراني
  . داد

ايش را به اين دليل اعالم نكرده آه از  هاي هسته اطالعات برنامهآند آه  ايران توجيه مي: وي افزود
توانست مواد الزم را از  آرد ديگر نمي ها هراس داشته و اگر منابع واردات خود را اعالم مي اعمال تحريم

اي  المللي انرژي اتمي برنامه اين منابع وارد آند، ولي مهم اين است آه اين برنامه در قبال آژانس بين
كار و روشن نبوده است و طي سالهاي گذشته ديديم آه اين برنامه جدا، پيچيده و پيشرفته بوده و آش

  . هاي ايران جنبه صلح آميز دارد آرديم آه تمام فعاليت ما هم بايد تائيد مي
 ماه 9با آمال تاسف ايران به شكل آامل با آژانس به مدت : المللي انرژي اتمي گفت مديرآل آژانس بين

اري الزم را بعمل نياورد به طوري آه اطالعات ارائه شده در برخي از زمان آند و متناقض بوده است همك
آه اين امر جوي از شك و ترديد و بي اعتمادي را به وجود آورد ولي اين وضع از زماني آه ايران تصميم 

توافقنامه با سه آشور راهبردي جهت همكاري آامل و شفاف با آژانس گرفت تغيير آرد و ايران وارد يك 
  ." انگلستان، فرانسه و آلمان شد و اين امر ايجاب آرد آه شفاف عمل آند" اروپايي

اي ايران  المللي از تاسيسات هسته البرادعي در پاسخ به اين سوال آه آيا سناريوي بازرسي بين
المللي  ن و آژانس بينمعتقدم آه اين تمايل از سوي ايرا: همچون عراق اتفاق خواهد افتاد، تاآيد آرد

 آه از  انرژي اتمي براي حل و فصل اين بحران وجود دارد به خصوص در سايه برخي اطالعات تاييد شده
اين امر سر آغازي براي . اي ايران در دست است هاي هسته سوي آژانس بين المللي در قبال برنامه

  . عادي سازي روابط بين ايران و آژانس و اروپا خواهد بود
اي خود در اختيار آژانس قرار  هاي هسته از ايران خواستيم اطالعات بيشتري در خصوص برنامه:  افزودوي

اي ايران دست يافتيم و در  هاي هسته هاي زيادي در خصوص برنامه دهد و درست است آه به پيشرفت
 استراتژيك در شناسيم آما اينكه همچنين ايران تصميم راهبردي و حال حاضر تجهيزات و توان آنرا مي

خصوص عمليات غني سازي اورانيوم اتخاذ آرد و اميدواريم آه ايران به همكاري مثبت و شفاف خود 
هاي ايران تنها جنبه صلح  براي اعتماد سازي ادامه دهد و آژانس بر اساس آن بتواند اعالم آند آه برنامه

  . آميز دارد
اي ايران  هاي هسته ه دولت آمريكا در برخورد با برنامههاي بلندپاي وي در پاسخ به اين سوال آه نظر مقام

در مالقاتي شخصي آه با رهبران ارشد آمريكا از جمله بوش و آاندوليزا رايس مشاور : چيست، گفت
امنيت ملي بوش داشتم، دريافتم آنها نظرشان اين است آه برنامه ايران جنبه نظامي دارد در حالي آه 

توانيم اين مساله را تائيد يا رد  اي در اين زمينه در دست ندارد و نمي  شدهآژانس در حاضر اسناد تائيد
  . آنيم

اي در دست دارد به آژانس ارائه دهد تا  هاي هسته هر آشوري آه اطالعاتي در زمينه برنامه: وي افزود
  . ميزان صحت اين اطالعات روشن شود

  
 و تند مواجه شويم رفتارمان به ديپلماسی اگر با قطعنامه غير منطقی: دبير شورايعالی امنيت ملی

  ادامه تعليق ها به نتايج اجالس سپتامبر بستگی دارد // محدود نمی شود
  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه 

دبير شورايعالی امنيت ملی تاکيد کرد اگر در اجالس آينده شورای حکام با قطعنامه غيرمنطقی و تند 
  . زم را کرده ايم و رفتارمان تنها به رفتار ديپلماسی محدود نمی شودمواجه شويم پيش بينی ال
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مبنی بر اينکه چرا آژانس عليرغم اينکه در " مهر"حسن روحانی  در پاسخ به سوال خبرنگار سياسی 
گزارش خود اعالم کرده منشا آلودگی ها خارجی بوده اما در نهايت مساله آلودگی ها را در گزارش 

آژانس مدعی است که هنوز ابهاماتی در دو موضوع که نام آن را : نکرده است، گفتبسته شده تلقی 
  .  وجود دارد2.کليدی گذاشته اند يعنی آلودگی ها و پی

  
ما تصورمی کنيم شرايط سياسی هنوز اجازه نمی دهد که پرونده اين دو موضوع به : روحانی تاکيد کرد

د، اما در عين  حال درباره هر دو موضوع در اين گزارش تاکيد شده  که پيشرفت طور کامل بسته شو
  . قابل مالحظه ای وجود داشته است

اينکه آژانس اعالم می کند منشاء  آلودگی ها داخلی نيست  مهم ترين مساله است، در : وی افزود
ران است و ايران به طور بحث آلودگی مهم ترين مساله  اين بود که  آلودگی ها مربوط به داخل اي

مخفيانه غنی سازی رده باال داشته، اينکه اعالم می شود منشاء خارجی بوده اين بدان معنا است که 
در خصوص . جمهوری اسالمی ايران کار نظامی انجام نداده و در چارچوب مقررات حرکت کرده است

  .   نيز آژانس اظهارات ايران را تاييد می کند2.پی
اييد مذاکرات ايران و اروپا درخصوص از سرگيری  تعليق قطعه سازی توسط جمهوری روحانی با ت

اصل مذاکره بين ايران و اروپا مورد تاييد است اما بحث مهم تر از اين حرف : اسالمی ايران، اظهار داشت
 نظر ها است، ما مذاکره بسيار مهمی را با اروپا داريم اما هنوز بسيار زود است در اين خصوص اظهار

  . داشته باشيم
 اصفهان با تاييد فعاليت در اين کارخانه، UCFوی در خصوص فعاليت های جمهوری اسالمی ايران در 

در گزارش اخير آژانس نيز آمده است که در کارخانه اصفهان ايران فعاليت هايی داشته : اظهار داشت
  . ده و چه مقدار در حال توليد هستيم توليد کرUF6توليدات نيز در گزارش آمده است که چه ميزان . است

  
جمهوری اسالمی ايران تاکنون با آژانس بين المللی انرژی اتمی : دبير شورايعالی امنيت ملی افزود 

همکاری خوبی داشته است   و دليل اين همکاری خوب گزارشی است که آژانس به تازگی تهيه  کرده 
 بين ما و آژانس بوده تقريبا حل و فصل شده است از يک سال گذشته تا امروز همه مسايلی که. است

  .، چند مساله باقی مانده که مواردی جزيی است و مساله مهمی ندارد
ماه اکتبر سال گذشته وقتی با آژانس گفتگو می کرديم مساله تبديل ها به عنوان يکی : روحانی افزود 

آژانس درگزارش  .  مهم ترين مسايل بوداز مهم ترين ابهامات آژانس  و همچنين مساله  ليزرنيز يکی از
  . اخير خود هردومساله را نهايی و اعالم کرده است اظهارات ايران قابل قبول است

در اجالس قبلی آمريکايی ها ادعا کرده بودند که ايران يک مرکز هسته ای : روحانی خاطرنشان کرد  
ه است که آژانس قبول کرده که پس از نظامی داشته و آن را تخريب کرده است اما در اين گزارش آمد

بازرسی اين مرکز  هيچ نشانه ای از اينکه ايران فعاليت هسته ای نظامی داشته، نبوده است و در واقع  
  . خالف ادعاهايی که ديگران داشتند در گزارش اخير آژانس تاکيد شده است

سبت به جمهوری اسالمی ايران همه ادعاهايی که ديگران ن: دبيرشورای عالی امنيت ملی تصريح کرد 
داشتند در گزارش های  آژانس به ويژه در گزارش اخير تکذيب شده است و بهترين شاهد برای همکاری 

خوب ايران و آژانس همين گزارش است که به گفته خود آژانس گزارشی بر مبنای پيشرفت کار با 
  . جمهوری اسالمی ايران است

صوص امکان ارجاع  پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت دبير شورای عالی امنيت ملی در خ
آمريکايی ها از سال گذشته درهر اجالس اين هدف را دنبال می کردند که پرونده : سازمان ملل گفت

ايران به شورای امنيت ارجاع شود و يا حداقل گزارش شود و يا به اطالع شورای امنيت برسد تا امروز 
  . اجالس سپتامبر نيز اين تالش را خواهند کردموفق نبوده اند، اما در 

بوش رئيس جمهور : وی با تاکيد بر اينکه باالترين مقام های آمريکايی در اين زمينه فعال شده اند، گفت
آمريکا مشغول تماس تلفنی با مقام های اروپايی است، تالش آنها اين است که پرونده ايران به شورای 

قل در قطعنامه ماه سپتامبر گنجانده  شود اما بعيد می دانم آمريکايی ها در امنيت ارجاع دهند  و يا حدا
  .اين زمينه موفق باشند زيرا هيچ دليل و مستند حقوقی و فنی برای اين کار وجود ندارد

آژانس اگر بخواهد اين اقدام را صورت دهد، کامال روشن است که اقدامی سياسی : روحانی اضافه کرد
نم شورای حکام تا اين حد به استقالل و حيثيت خود لطمه بزند  و تابع آمريکا است و تصور نمی ک

  . باشد
دبير شورای عالی امنيت ملی با اشاره به اينکه فعاليت های سياسی ايران مربوط به قبل بوده و ادامه 

  .  ما اميدواريم در گفتگوهای خود با اتحاديه اروپا پيشرفت داشته باشيم: خواهد داشت گفت
چند کشور به دنبال تهيه قطعنامه هستند، هم اروپا و هم کشورهای ديگر در اين زمينه : وی تصريح کرد

فعال هستند اما هنوز معلوم نيست پيش نويس اين قطعنامه را چه کشور يا چه کشورهايی آماده 
  .خواهند کرد اما مذاکراتی در اين خصوص بين ما و اروپا در جريان است

  
اين :  موضع برخی از کشورها را نتيجه تالش های سياسی آمريکا دانست و گفتروحانی تند شدن

مواضع در شرايط فعلی آنچنان ارزشی ندارد و بايد تا اجالس آتی منتظر بمانيم تا ببينيم چه پيش می 
  . آيد
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 کشور عضو فعاليت ديپلماتيک 35ما بايد در شورای حکام با : دبير شورای عالی امنيت ملی گفت
ه باشيم، ما همزمان که با اروپا کار سياسی می کنيم، همين کار را با چين، روسيه و داشت

در اجالس شورای حکام يکی از قدرت های موثر و تاثيرگذار اتحاديه . غيرمتعهدها نيز انجام می دهيم
  .اروپا است و بی ترديد با اين اتحاديه در مذاکره بوده ايم و آن را ادامه می دهيم

آمريکاو اروپا منافعی دارند که آن را دنبال می کنند ما نيز دنبال منافع خودمان : ان کردوی خاطرنش
هستيم، ما از مذاکره و رابطه با اروپا در اين پرونده ضرر نکرده ايم، البته اجرای تعهدات از سوی اروپايی 

نگونه هم نبوده است که ها  درحد انتظار و در حد تعهدات شفاهی و کتبی آنها نبوده اما در عين حال اي
  .ما در تماس و رايزنی با اروپا ضرر کرده يا منافعی کسب نکرده باشيم

  
چون در حال مذاکرات مهمی با اروپا هستيم زود است که بگوييم پايان اين کار : روحانی اظهار داشت

 در اجالس ماه اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند پيش بينی های الزم را داشته ايم،. چه خواهد بود
ژوئن که قطعنامه تندی صادر کردند عکس العمل جمهوری اسالمی ايران دقيق، حساب شده و موثر بود 
اگر در اين اجالس هم با قطعنامه غيرمنطقی و تند مواجه شويم پيش بينی الزم را کرده ايم و رفتارمان 

  . تنها به رفتار ديپلماسی نيز محدود نمی شود
هر وقت به مساله غنی سازی در مقام عمل نزديک می شويم حساسيت اروپايی ها ما : وی تاکيد کرد

بسيار شديد می شود و هر وقت فاصله می گيريم لحن نرمی پيدا می کنند، برای جمهوری اسالمی 
ايران اصل دستيابی به چرخه سوخت به عنوان حق مسلم قانونی چيزی است که بايد در دسترس 

شد و ايران اين هدف را رها نخواهد کرد اما تالش می کند اين هدف را در جمهوری اسالمی ايران با
  .مناسب ترين زمان و به بهترين شکل انجام دهد

جمهوری اسالمی ايران بخشی از تعليق را پس از ماه ژوئن منتفی کرد و در آينده ممکن :  روحانی افزود
 اسالمی ايران نباشد، اين بستگی به است شرايطی پيش آيد که بقيه تعليق نيز مورد تعهد جمهوری

  . شرايطی دارد که در اجالس ماه سپتامبر با آن مواجه خواهيم شد
هلند رييس دوره ای اتحاديه اروپا است ،  ما در آستانه اجالس ماه سپتامبر با توجه به : روحانی افزود 

 آينده نيز اجالسی در بروکسل اينکه وزيران اتحاديه اروپا هفته گذشته اجالسی در هلند داشتند و هفته
خواهند داشت، برای هماهنگی بيشتر بين جمهوری اسالمی و اتحاديه اروپايی الزم و ضروری بود که با 

  . اتحاديه مذاکراتی داشته باشيم
  

در ديدار با نخست وزير و رييس اين اتحاديه و وزير امور خارجه : دبير شورای عالی امنيت ملی ادامه داد 
  .اکراتی سازنده ای نسبت به همکاری که بين جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه ، داشتيمهلند، مذ
نکته مهمی که رييس اتحاديه اروپا بر آن تاکيد داشت اين بود که اين اتحاديه با انزوای : وی افزود 

ی داند که جمهوری اسالمی ايران و فشار بر آن مخالف است و تنها راه حل را مذاکره سازنده با ايران م
  .اين نکته بسيار اساسی و مهم و پايه گفتگوهای يکساله ما با اروپا بوده است

در اين مذاکرات بجز مسايل هسته ای اصل روابط با اتحاديه اروپا : دبير شورايعالی امنيت ملی افزود 
اکره کرديم و مرور شد، بر مبنای يک طرح استراتژيک ده ماده ای با  رييس اتحاديه و مسئوالن هلندی مذ
  . آنها قول دادند که اين مذاکرات در اجالس آتی وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا مطرح شود

در زمينه حقوق بشر جمهوری اسالمی ايران همواره بر مبنای اصول : روحانی در پايان تاکيد کرد 
بند باشد و از طرفی اسالمی خود را متعهد می داند که بر اصول و موازين اسالمی و انسانی خود پاي

  .مذاکرات حقوق بشر را با اروپا ادامه می دهد
  

  اتحاديه اروپا از رژيم ايران خواست با سازمان انرژي اتمي همكاري آند
  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه 

ست با رياست دوره اي اتحاديه اروپا طي اطالعيه اي آه عصر روز دوشنبه انتشار داد از رژيم ايران خوا
همچنين در اين اطالعيه به نگراني هاي ديگر از قبيل حقوق بشر و . سازمان انرژي اتمي همكاري آند
 آشور بزرگ اروپا در حال تهيه پيش نويس قطعنامه اي براي ارائه به 3. تروريسم نيز پرداخته شده است

  . باشند سپتامبر آغاز مي شود مي 13اجالس شوراي حكام سازمان انرژي اتمي آه در 
 دولت هلند آه اآنون رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بعهده دارد از ايران -83 شهريور 17 -خبرگزاري رويتر

  .خواست تا همكاري بيشتري با سازمان انرژي اتمي بكند
هلند اين فراخوان را طي اطالعيه اي آه در عصر روز دوشنبه پس از ديدار با حسن روحاني رئيس 

منيت ملي ايران و بعد از مباحثات وزراي خارجه اتحاديه اروپا در اجالسي در هلند در آخر شوراي عالي ا
  .هفته گذشته اعالم نمود

  .روحاني با نخست وزير هلند ژان پيتر بالكن ِانده و وزير خارجه برنارد بات ديدار نمود
روحاني گفت آه شدت بات به « اين اطالعيه آه از سوي رياست اتحاديه اروپا صادر شده بود گفت 

يافتن همكاري ايران با سازمان انرژي اتمي درباره برنامه اتمي ايران براي آسب اعتماد مجدد جامعه 
  .»بين المللي ضروري است

رئيس جمهور هلند نيز به چند نگراني ديگر اشاره آرد از قبيل حقوق بشر و تروريسم و مواضع ايران «
  .»نسبت به اسرائيل
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 خارجه اتحاديه اروپا گفته شد آه آنها به بحث در مورد اين موضوع پرداختند آه آيا ايران در اجالس وزراي
را بخاطر عدم همكاري آامل با تالش هاي سازمان ملل براي تضمين اينكه اين آشور براي دستيابي يه 

  .تسليحات اتمي تالش نمي آند به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع دهند
انگلستان و آلمان و فرانسه آه تالش نموده اند تهران را وادار به متوقف آردن ديپلمات ها مي گويند 

غني سازي اورانيوم بكنند در حال تهيه پيش نويس قطعنامه اي براي ارائه در اجالس شوراي حكام اروپا 
 . سپتامبر مي باشند13در 
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  . زخمي بر جاي گذاشت172 آشته و 40ها در شهرك صدر بغداد   درگيري
  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه 

در شهرك " مقتدا صدر"ها بين نيروهاي آمريكايي و طرفداران   درگيري, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
  .به اوج خود رسيد, در شرق بغداد" صدر"

  .ها شمار زيادي قرباني بر جاي گذاشت  اين درگيري, هبه گزارش پايگاه اينترنتي بواب
 تن نيز مجروح 172ها آشته و    تن در اين درگيري40تاآنون جان دست آم , به گزارش خبرگزاري فرانسه

  .شدند
هاي شديد بين سربازان آمريكايي و افراد مسلح ناشناس در   منابع خبري همچنين از وقوع درگيري

  .فلوجه خبر مي دهند
  .اين درگيري هفت تفنگدار دريايي و سه تن از نيروهاي گارد ملي عراق آشته شدنددر
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور17: روزنامه های صبح تهران
  2004 سپتامبر 7– 1383 شهريور 17سه شنبه 

ای عالی امنيت ملی ايران به روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های خبری خود از سفر دبير شور
هلند برای مذاکره با نمايندگان اتحاديه اروپا در آستانه اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی 

اتمی خبر داده و در بين اخبار خارجی خود، سرنوشت مقتدی صدر و حوادث عراق را با اهميت دانسته 
  .اند

ی امنيت ملی در اول روز ديدارش از هلند نوشته  از زبان حسن روحانی، دبير شورای عالهمشهری
  .است که برای دادن اطمينان بيشتر از فعاليت های هسته ای ايران آمده ام

 در صدر اخبار خود از زبان همين مقام نوشته است که امضای پروتکل پيام صلح آميز بودن آفتاب يزد
ان با اين سخن حسن روحانی، رييس  خبر داده که همزمشرقفعاليت های هسته ای ايران است، اما 

کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است که در شرايط حاضر به هيچ وجه مجلس پروتکل الحاقی را 
  . تصويب نخواهد کرد

بر اساس نوشته همين روزنامه، عالء الدين بروجردی تاکيد کرده که مجلس تصميم شورای عالی امنيت 
  .ملی را کافی نمی داند

سرمقاله خود با اشاره به اين گفته پرسيده که آيا اين پراکنده گويی ها موضع ايران را در  در آفتاب يزد
  مذاکرات با اروپا بيشتر تضعيف می کند يا موضع اتحاد اروپا و آمريکا را؟

 سفر دبير شورای عالی امنيت ملی در آستانه برگزاری اجالس شورای حکام آژانس بين شرقبه نظر 
  .، تالشی است برای کاستن از تندی موضع اروپا و تلطيف روابط با ايرانالمللی انرژی اتمی

 خبر داده که نمايندگان آيت اهللا سيستانی و استاندار نجف و مقتدی صدر با هم ديدار رسالتروزنامه 
 در گزارشی از نجف تاکيد کرده که آيت اهللا سيستانی نظر مقتدی صدر را برای دادن شرقکرده اند اما 

  .ی برای بازديد پليس عراق از دفتر وی ناديده گرفته و حاضر به مالقات با او نشده استنامه ا
 حاکی از آن است که آيت اهللا حائری، که مقتدی صدر تا کنون به عنوان نماينده وی شرقخبر ديگر 

ين عمل می کرد، گفته است که مقتدی صدر با ما مشورت نمی کند و با دفتر ما هماهنگی ندارد بنابرا
نماينده ما نيست و سرپرستی دفترمان در عراق به حجت االسالم شيخ قاسم االسدی سپرده شده 

  . است
، آيت اهللا حائری، که هفته های قبل با تاکيد بر اين که محمدحسين فضل اهللا مجتهد شرقبه نوشته 

ی از دريافت حقوق نيست و تقليد از وی را باطل اعالم کرده بود، اينک گفته است که مقتدی صدر را حت
  . شرعی هم محروم کرده و وکالت از وی ساقط شده است

 نوشته است که اعضای بلندپايه جنبش حاميان مقتدی صدر هدف اقدامات تروريستی قرار همشهری
  . دارند و بيم آن می رود که رعب در عراق افزايش يابد

ر در نجف خبر داده که در جريان آن، اين روزنامه از حمله نظامی به کاروانی از هواداران مقتدی صد
  . تعدادی از اين افراد کشته و بقيه دستگير شده اند

 در صدر اخبار خود از تشديد درگيری های مردم و نيروهای نظامی تحت رهبری جمهوری اسالمی
 در سرمقاله خود تاکيد کرده که فضای عراق دگرگون شده و گرچه شرقآمريکا در عراق نوشته اما 
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ينی برخی از تحليلگران و سياستمداران درباره باتالقی شدن عراق درست از کار در آمده است پيش ب
  .اما اين باتالق قربانيان خود را از ميان عده ای ديگر انتخاب کرده است

 دولت موقت عراق و متحدان خارجی اش نه تنها در باتالق فرو نرفتند  شرقبه نظر سرمقاله نويس
 آنها را ايمن تر کرد و عراق باتالق شد اما باتالقی که تروريست ها در آن گرفتار بلکه اين مقاومت ها

  .آمدند
در پايان يک هفته مذاکره نمايندگان مجلس و وزارت راه بر سر استيضاح وزير راه دولت خاتمی، به 

 در دولت  نمايندگان محافظه کار مجلس موافقت مشروط خود را با باقی ماندن خرم ايراننوشته روزنامه
اعالم کرده اند و گفته اند در صورتی که وی دو معاون خود را عوض کند و به لغو قرارداد با شرکت ترک 

  .تاو تن در دهد از استيضاح وی صرف نظر می کنند
 با توجه به تاخير نمايندگان در استيضاح وزير راه از آنان انتقاد کرده و نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 

رد بازيگران مجلس هفتم با ساير نمايندگان اخبار ناخوشايندی به گوش می رسد که اگر است از برخو
چاره ای برای پايان دادن به اين برخوردها انديشيده نشود، مجلس هفتم دچار لطمات بسيار شديدی 

  خواهد شد و معلوم می شود که مجلسی مستقل نيست 
  

  ايران ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني 
  

نشست سراسری جمهوری خواهان دموکرات و الئيک پايان  با خواست برچيدن نظام جمهوری اسالمی
  يافت

  ٢٠٠۴ سپتامبر ٧ – ١٣٨٣ شهريور ١٧سه شنبه 
نخستين نشست سراسری جمهوری خواهان دموکرات و الئيک که از روز جمعه سوم : اخبار روز

شنبه شب با انتخاب يک هيات هماهنگی بيست و يک نفره سپتامبر در پاريس آغاز به کار کرده بود، يک
شرکت کنندگان در اجالس . و تصميم گيری در مورد برخی مسائل سياسی و تشکيالتی به پايان رسيد

تاکيد کردند که مبارزه آن ها متوجه برچيدن نظام جمهوری اسالمی و برقراری جمهوری دموکراتيک 
  .است

  سند سياسی• 
اسناد سياسی و ساختاری ارائه شده به جلسه، در روزهای دوم و سوم نشست، بحث های مربوط به 

  .پی گيری شد
ناصر مهاجر، يکی از تدوين کنندگان سند . در روز شنبه سند سياسی در دستور کار اجالس قرار گرفت

سياسی ارائه شده به اجالس، از روند تدوين اين سند گزارش داد و اسامی افرادی را که در مراحل 
  .مختلف تدوين سند شرکت داشتند، اعالم کرد

نامه . عالوه بر سند کميسيون سياسی، يک نامه سرگشاده و دو منشور نيز به جلسه ارائه شده بود
سرگشاده و يکی از منشورها با امضای عده ای از فعالين سياسی که در جلسه حضور داشتند، انتشار 

  .يافته بود
در مورد اسناد سياسی ارائه شده، سخنرانی کرده و فشرده بيش از شصت نفر در مدت کوتاهی، 

  .نظرات خود را بيان نمودند
در جريان بحث ها عالوه بر محورهای مشترک و اتفاق نظری که بين شرکت کنندگان وجود داشت، 

  .مهم ترين موارد مورد اختالف بر دو موضوع متمرکز گرديد. موارد مورد اختالف نيز تعيين شد
بخشی از سخنرانان از تشکيل يک جمهوری پارلمانی به جای . مهوری پيشنهادی برای آيندهاول، نوع ج

در مورد مسائل . جمهوری اسالمی دفاع می کردند و گروه ديگری به جمهوری شورائی عقيده داشتند
  .ملی و قومی نيز با توجه به طيف گسترده ای که در اجالس حضور داشت، اختالف نظرها مشخص شد

 تشکيل کميسيونی برای تدوين نهايی سند سياسی از طريق انتخاب داوطلبين، به پيشنهاد دو به جای
تن از شرکت کنندگان، آقايان هوشنگ کشاورز و ناصر پاکدامن، کميسيونی با حضور سخنگويان و 

نمايندگان اسناد مختلف تشکيل گرديد تا موارد اشتراک و اختالف در مسايل سياسی را تعيين کرده و 
اجالس با پذيرش اين پيشنهاد موافقت کرد و کميسيون يازده نفره ای تشکيل . به جلسه ارائه دهد

  .گرديد
کميسيون سياسی کار خود را از صبح روز يکشنبه آغاز کرد و سرانجام موفق شد موارد اشتراک و 

شتراکات در بخش ا. اختالف را فورمول بندی کرده و در بعداز ظهر روز يکشنبه به جلسه ارائه دهد
جلسه شامل مواردی نظير حقوق و آزادی های سياسی، الئيتيسه و جدايی دين از دولت، برچيدن 
نظام جمهوری اسالمی، استقالل کشور و موارد ديگری که در سند اصلی کميسيون سياسی آمده 

  .بود، به رای گذاشته شد و با اکثريت بزرگ آرای شرکت کنندگان در جلسه به تصويب رسيد
در قسمت مربوط به نوع و . ر موارد مورد اختالف نيز بعد از مدتی بحث، رای گيری صورت گرفتد

 رای حائز 96پيشنهاد جمهوری پارلمانی با . مشخصات جمهوری آينده، چهار پيشنهاد وجود داشت
رای به  19 و 18ساير پيشنهادات نيز .  رای بود15تعداد آرای طرفداران جمهوری شورائی . اکثريت آرا شد
  .دست آوردند

در گزارش کميسيون سياسی بر روی . در مورد مسائل ملی و قومی نيز رای گيری صورت گرفت
در مساله مورد اختالف، . اشتراک نظری که در مورد مسله ملی وجود داشت، تاکيد شده بود

  .پيشنهادی که در متن سند کميسيون آمده بود از اکثريت آرا برخوردار شد
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س تصويب کرد اشتراکات و اختالفاتی که در گزارش کميسيون آمده است، انتشار علنی يابد اجالس پاري

اما در عين حال، موارد مورد اختالفی که در جلسه . و بحث پيرامون موارد اختالف سازمان داده شود
  .دارای اکثريت آرا شده است، به متن اصلی سند سياسی افزوده نخواهد شد

  
  ساختار• 

. شنبه مسائل مربوط به ساختار جمهوری خواهان دموکرات و الئيک در دستور کار قرار گرفتصبح روز يک
با توجه به عقب افتادگی برنامه . مهرداد باباعلی پيرامون چگونگی تدوين سند ساختار گزارش داد

اجالس، به پيشنهاد هيات رئيسه تنها بخش مربوط به شورای هماهنگی و همچنين سهميه زنان مورد 
  .حث و تصميم گيری قرار گرفتب

در مورد ترکيب هيات هماهنگی، جلسه تصويب کرد اعضای شورای هماهنگی مرکب از افراد منتخب 
  .اجالس و نمايندگان واحدهای محلی و گروه های کار جمهوری خواهان دموکرات و الئيک باشند

پيشنهاد اول بر . جود داشتدر اين مورد دو پيشنهاد و. موضوع سهميه زنان نيز به بحث گذاشته شد
 درصدی را 33درصدی زنان در ارگان های اين جريان تاکيد داشت و پيشنهاد ديگر سهميه 50سهميه 

  . درصدی برای زنان در ارگان ها رای داد50اکثريت اجالس به سهميه . مطرح می کرد
  
  انتخاب شورای هماهنگی• 

وکرات و الئيک در پاريس، انتخاب شورای آخرين دستور کار اجالس سه روزه جمهوری خواهان دم
 نفر می بايست به عضويت شورای هماهنگی 24طبق مصوبات جلسه، . هماهنگی اين جريان بود

شورای .  نفر از اعضای اين شورا اعالم شدند21انتخاب می شدند، که بعد از پايان رای گيری، 
ندگان واحدهای محلی و گروه های کار هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و الئيک، قرار است با نماي

  .تکميل شود
  :اعضای بيست و يک نفره شورای هماهنگی که در رای گيری روز يکشنبه انتخاب شدند، عبارتند از

آينده آزاد، رضا اکرمی، نسترن امجدی، بهمن امينی، مهرداد باباعلی، حيدر تبريزی، ميهن جزنی، مهری 
خ افشار، مهشيد راستی، اکبر سيف، علی شاهنده، جالل جعفری، مهرداد درويش پور، علی راس

شالگونی، عباس عاقلی زاده، منيره کاظمی، هوشنگ کشاورز صدر، هدايت اهللا متين دفتری، باقر 
 .مرتضوی، پوران مهدی زاده و مريم يوسفی
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