
  2004 اآتبر  29 -1383 آبان 8 هجمع  -)525(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

  
   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق

  
 گتفگو با يک نماينده پارلمان هلند : قطعنامه پارلمان اروپا عليه نقض حقوق بشر در ايران

  2004 اآتبر  28 -1383 آبان 7ه شنبپنج
پارلمان اروپا از هلند که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، خواست از صدور قطعنامه اي 

فرح کريمي نماينده پارلمان هلند در مصاحبه با راديو فردا . قوق بشر در ايران حمايت کندعليه نقض ح
امروز در مجلس اروپا راجع به وضعيت حقوق بشر در ايران بحث شد و قطعنامه اي صادر شد : مي گويد

 که در آن دستگيري کساني مانند اکبر گنجي که سالها است در زندان هستند و همچنين کساني که
.  ساله و همچنين مساله ژيال ايزدي، صحبت شد16 دختر ،یجديدا دستگير شدند و اعدام عاطفه رجب

اگر حکومت ايران مايل است که عضو جامعه بين المللي باشد بايستي به مفاد حقوق بشر که آنرا امضا 
اديه اروپا خواسته در قطعنامه اي که صادر شده، از دولت هلند به عنوان رئيس اتح. کرده احترام بگذارد

شده که در سازمان ملل هم قطعنامه اي بر عليه وضعيت حقوق بشر در ايران به نام اتحاديه اروپا صادر 
 . شود 
پارلمان اروپا ساعتي پيش از رياست دوره اي اتحاديه اروپا هلند ): راديو فردا( مصدق کاتوزيان امير

پارلمان اروپا امروز با صدور .  ايران حمايت کندخواست از صدور قطعنامه اي عليه نقض حقوق بشر در
 و همچنين احکام يقطعنامه شديداللحني بازداشت روزنامه نگاران، وبالگ نويسان و فعاالن اينترنت

رياست دوره اي اتحاديه اروپا هم کنون .  سال در ايران را محکوم کرد18قضايي سنگين عليه متهمان زير 
قرار است اين مساله مستقال : نده پارلمان هلند به راديو فردا مي گويدفرح کريمي نماي. با هلند است

 . در پارلمان هلند هم بررسي شود
امروز در مجلس اروپا راجع به وضعيت حقوق بشر در ايران بحث شد و در انتهاي آن بحث :  کريميفرح

 مانند اکبر گنجي که هم يک قطعنامه اي راجع به آن راي داده شد که در آن از جمله دستگيري کساني
 اي و کمهسالها است در زندان هستند و همچنين کساني که جديدا دستگير شدند بدون هيچگونه محا

 ساله و همچنين مساله ژيال ايزدي، راجع به همه اين مسائل 16 دختر ،یهمچنين اعدام عاطفه رجب
 همه اينها انتقاد شده و خيلي صحبت شده و در اين قطعنامه اي که مجلس اروپا االن به آن راي داد و

 و آزادي اين دقاطعانه از حکومت ايران خواسته شده که نسبت به همه اين مسائل رسيدگي کن
ژورناليستها که چند وقت پيش هم دستگير شدند خواسته شده و همچنين حکومت هلند که در حال 

اتحاديه اروپا هستند، از آنها حاضر رياست اتحاديه اروپا را دارد و همچنين کشورهاي ديگر که عضو 
 افراد مطبوعاتي و ديخواسته شده که با دولت ايران اين مساله را مطرح کنند و صحبت کنند و آزا

 . اينترنتي را خواستار شوند
 
خانم کريمي بسياري از منتقدان به نوع فعاليت پارلمان اروپا مي گويند ): راديو فردا( منير رحيمي ماه

ري اسالمي آنطور که بايد قاطع برخورد نمي کند و هرازگاهي به يک بيانيه اکتفا مي اين اعضا با جمهو
 نظرتان چيست؟ چگونه اين انتقادها را پاسخ مي شود داد؟. کند
در حال حاضر بايستي گفت که وضعيت حقوق بشر در ايران در مقايسه با يک سال و يک :  کريميفرح

از اين جهت هم خيلي مهم است که اتحاديه . که بهتر شودسال و نيم گذشته بدتر شده به جاي اين 
 کند، به خاطر شتراروپا و مجلس اروپا به عنوان يکي از ارگانهاي اتحاديه اروپا فشار را روي دولت ايران بي

اين که اگر حکومت ايران مايل است که عضو جامعه بين المللي باشد و پذيرفته بشود به عنوان يکي از 
ين المللي، بايستي به اين حقوق بشر که خودش هم قراردادش را امضا کرده احترام اعضاي جامعه ب

 همين هم است که خيلي مهم رايدر حال حاضر اين کار را انجام نمي دهد و ب. بگذارد و رعايت کند
ا است که نه تنها اين اطالعيه داده مي شود بلکه دولتهاي اتحاديه اروپا هم عمال در روابطي که دارند ب

ولي بايد اينها نتيجه داشته باشد و . دولت ايران و در ديدارهايي که دارند حتما روي آن عمل مي کنند
مثال يکي از مهمترين .  همانطور که گفتم وضع بدتر شده،متاسفانه تا به حال هيچ نتيجه اي نداشته

اني که زنداني شدند چيزهايي که ما در حال حاضر برايمان خيلي اهميت دارد، اين است که واقعا کس
بشود با آنها ديدار کرد و و کاليشان و خانواده هايشان بتوانند با آنها صحبت کنند که حداقل از وضعيتي 

براي همين هم است که من امروز که .  مي برند دنياي بيرون اطالع داشته باشدسرکه اينها در آن به 
ين مساله، حتما اين مساله را ذکر خواهم کرد و ما اينجا که در مجلس خودمان هم بحث داريم راجع به ا

 هلند خواستار خواهم شد که سر اين مساله خيلي جدي برخورد کند و یعنیاز رئيس اتحاديه اروپا 
 .  اقتصادي را نگذارد که مهمتر باشد از مسائل حقوق بشربطروا
 
يک يا چيز ديگري مد نظرتان آيا روشهاي ديپلمات. چگونه مي شود اين فشار را اعمال کرد: ر . م  . م

 هست؟

www.iran-archive.com 

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


االن در اين قطعنامه اي که صادر شده، از دولت هلند . نه، حتما روشهاي ديپلماتيک است:  کريميفرح
به عنوان رئيس اتحاديه اروپا خواسته شده که در سازمان ملل هم يک قطعنامه اي بر عليه وضعيت 

 بود که ي و اين خيلي خوب است، چون يک مدتحقوق بشر در ايران به نام اتحاديه اروپا صادر شود
اتحاديه اروپا شک داشت که آيا اين کار را انجام دهد و يا ندهد و در سالهاي گذشته در کميسيون 

حقوق بشر سال گذشته هم اين کار را انجام نداده، ولي متاسفانه چون ما چيزي که دلمان مي خواهد 
 ها داده شود، ولي هي باشد که الزم نباشد اين قطعناماين است که در ايران وضعيت حقوق بشر طور

متاسفانه چون از سال گذشته وضعيت حقوق بشر خيلي بدتر شده اين است که به نظر من خيلي 
مهم است که در سازمان ملل هم اين قطعنامه داده شود و اينها امکاناتي است که ما داريم، يعني در 

 به ايران گوشزد شود که الحللي، در ديدارهايي که هست به اصطمجامع بين المللي، در روابط بين الم
 .اگر شما مي خواهيد عضو جامعه بين المللي باشيد بايد حقوق بشر را هم در ايران رعايت کنيد

 
 پارلمان اروپا به اتفاق آرا ء نقض فزاينده حقوق بشر در ايران را محكوم آرد

  2004ر   اآتب28 -1383 آبان 7ه شنبپنج:همبستگی ملی
قطعنامه شديد الحن , امروز بعد از ظهر پارلمان اروپا دراجالس رسمي خود در استراسبورگ طي يك 

عليه نقض حقوق بشر در ايران تحت حاآميت آخوندهارا با اآثريت مطلق آرا و بدون هيچ راي مخالف قويا 
 پارلمان خواستار خارج نمايندگان پارلمان اروپا طي سخنان خود درجلسه رسمي و علني. محكوم نمود

آردن نام مجاهدين از ليست تروريستي شدند و زدو بند اخير سه آشوراروپايي با ماليان را محكوم 
 .آردند

 
 پارلمان اروپا به اتفاق آرا ء نقض فزاينده حقوق بشر در ايران را محكوم ميكند 
 خواستار خارج آردن نام نمايندگان پارلمان اروپا طي سخنان خود درجلسه رسمي و علني پارلمان

 .مجاهدين از ليست تروريستي شدند و زدو بند اخير سه آشوراروپايي با ماليان را محكوم آردند
قطعنامه شديد الحن , امروز بعد از ظهر پارلمان اروپا دراجالس رسمي خود در استراسبورگ طي يك 

طلق آرا و بدون هيچ راي مخالف قويا عليه نقض حقوق بشر در ايران تحت حاآميت آخوندهارا با اآثريت م
 .محكوم نمود

, نقض شديد حقوق بشر, اين قطعنامه آه توسط گروه هاي مختلف سياسي پارلمان تنظيم شده بود
سانسور و فيلتر ,دستگيري هاي گسترده , سرآوب مطبوعات و آزادي هاي فردي, اعدام هاي نوجوانان

 . ن را محكوم نمودسايت هاي اينترنتي وزنداني ساختن خبرنگارا
 . نمايندگان پارلمان اروپا خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ايران به مجمع عمومي ملل متحد شدند
قبل از راي گيري تعدادي از نمايندگان پارلمان درباره وضعيت بحراني مردم ايران تحت حاآميت آخوند ها 

 .ديالوگ با رژيم سخن گفتندصحبت آردند و از بيهوده بودن و شكست سياست گفتگو و 
شماري از نمايندگان پارلمان پيشنهاد سه آشور اروپايي مبني بر باقي گذاشتن نام مجاهدين درليست 

و خواستار حذف .تروريستي درمقابل دست آشيدن رژيم از غني سازي اورانيم را بشدت محكوم نمودند
 .دنام سازمان مجاهدين از ليست تروريستي اتحاديه اروپا شدن

 :نماينده پارلمان اروپا از گروه سوسياليست از آشور پرتغال گفت , آقاي پائولو آاسكا 
االن ما به نقطه حساسي رسيده ايم آه نياز جدي داريم آه فوريت اين موضوع را بپذيريم آه بايد نام ... 

ي در دست ما االن سند. سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست گروههاي تروريستي خارج بكنيم
داريم آه توسط خبرگزاري فرانسه منتشر شد آه نشان ميدهد آه موضوع ليست گروههاي تروريستي 
بيشتر براي مذاآره و معامله با ايران است و اينكه اين آار به درخواست رژيم ايران صورت گرفته است و 

اين طبعًا يك اهانت به . قتنه از عدالت خبري است و نه از حقي. هيچگونه فاآت و پايه هاي مادي ندارد
من ميخواهم درخواست خودم را . همة آنهايي است آه براي صلح و آزادي در آشور ايران مبارزه ميكنند

به همة نهاد هاي اروپايي و تمامي همكارانم بكنم آه بدون درنگ نام سازمان مجاهدين را از ليست 
 . سازمانهاي تروريستي خارج سازند

 : ينده پارلمان اروپا از گروه ائتالف چپ از آشور هلند گفت آقاي اريك ماير نما
سانسور و زندان آردن آساني آه در شرايط عادي اليق زندان , ما در مورد پس رفت وضعيت زنان

حكم اعدام و بطور خاص با توجه به اعدام افراد زير خردسال شنيديم ولي با اينحال حضور يك , نيستند
كند نبايد باعث اين شود آه همبستگي بين اروپايي ها و مردم ايران لغو دولت افراطي آه سرآوب مي

 آشور بزرگ اروپايي يك معامله اي را با ايران 3هفتة پيش خبرگذاري فرانسه آ اف پ خبر داد آه . شود
سر موضوع اتمي آغاز آرده بودند وبراي محدود آردن فعاليتهاي هسته اي ايران اپوزيسيون ايران در 

, و اين اقدام اصًال براي ما خوب نيست. ر ليست گروههاي خطرناك تروريستي قرار خواهد گرفتد, خارج
اين به دولت ايران آمك ميكند و قراردادن افراد دمكرات در ليست تروريستي نبايد جزئي از يك معامله 

 . باشد و اين نتيجه را ميدهد آه اين دولت ايران براي هميشه سر پا بماند
آقاي ريجارد چارنسكي نماينده پارلمان اروپا از ,  ديگر از نمايندگان پارلمان اروپا از لهستانهمچنين يكي
 : لهستان گفت 

در ادامة حرفهاي آقاي آاساآا و آقاي ماير خواستم اضافه آنم آه آنها درست ميگويند وقتي آه ميگويند 
به بوده است چرا آه اين آه وارد آردن سازمان مجاهدين در ليست تروريستي يك اشتباه محاس

 .مجاهدين هستند آه بر عليه رژيم ايران ميجنگند
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  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -پروژه اتمي رژيم ايران
  

چه ارتباط : منطق برشمردند و افزودند  سازي را حرفي بي  تعليق بلند مدت غني: اي  اهللا خامنه  آيت
 سازي وجود دارد؟   تعليق بلند مدت غنيسازي و  منطقي ميان شفاف

  2004 اآتبر  27 -1383 آبان 6ه چهار شنب
رهبر معظم انقالب اسالمي عصر امروز در ديدار روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصحلت، 

: اعضاي هيات دولت، نمايندگان مجلس، مسئوالن دستگاه قضايي و ديگر مسئوالن آشوري و لشگري
ايم و هر جا زور بگويند   اي پذيرفته  نظير بازرسي آژانس هسته, وده استهر جا حرف منطقي ب

 . ايستيم  ايم و مي  ايستاده
اي ايستادگي نظام اسالمي در مقابل نظام سلطه و   اهللا خامنه  آيت, ايلنا, به گزارش خبرگزاري آار ايران

رت جهاني برشمردند و با اشاره بيداري اسالمي ناشي از اين پايداري را علت اصلي عصبانيت مراآز قد
دانند آه ايران به   آنها مي: اي ايران افزودند  هاي هسته  به جنجال و هياهو آمريكا و اروپا بر سر فعاليت

خواهند با   بنابراين اين قدرها هم نگران اين موضوع نيستند بلكه مي, اي نيست  دنبال سالح هسته
ن مسئوالن و مديران آشور، حرآت عمومي سه قوه براي حل درپي و مشغول آردن ذه  جويي پي  بهانه

 . مشكالت و پيشرفت آشور را دچار وقفه آنند
هاي   ايشان ملت ايران را ملتي با منطق و فهيم خواندند و درباره مذاآرات جاري ميان ايران و طرف

هاي   آنيم آه با حرف  د ميآنند تاآي  به آساني آه با نمايندگان دولت ايران مذاآره مي: اروپايي افزودند
نادرست و غير منطقي ملت ايران را به اين نتيجه نرسانند آه طرف مذاآره اعتقادي به منطق ندارد چرا 

 . وگو را ترك خواهند آرد  آه در اين صورت، ملت و نظام اسالمي گفت
هاي آژانس و   رهبر معظم انقالب با اشاره به برخوردهاي منطقي جمهوري اسالمي ايران با خواسته

اي   نظير بازرسي آژانس هسته, هر جا حرف منطقي بوده است: هاي مذاآره خاطرنشان آردند  طرف
 . ايستيم  ايم و مي  ايم و هر جا زور بگويند ايستاده  پذيرفته

چه : منطق برشمردند و افزودند  سازي را حرفي بي  اي، تعليق بلند مدت غني  اهللا خامنه  حضرت آيت
 سازي وجود دارد؟   سازي و تعليق بلند مدت غني   منطقي ميان شفافارتباط

منطقي را   ملت ايران، ملتي زنده و اهل منطق و تعامل و حرآت است، اما بي: ايشان خاطرنشان آردند
 . آند  پذيرد و در هر حال از حقوق خود به شكل مناسب دفاع مي  نمي

  
 ه ايران به شوراي امنيت برودآن است آه پروند  وقت: وزيرخارجه آمريکا 

  2004 اآتبر  28 -1383 آبان 7ه شنبپنج
ايجاد شده "آميز براي مشكل   حل صلح  آل جهان و حتي اسرائيل، خواستار راه: وزيرخارجه آمريكا گفت

 . هستند" توسط ايران
ائيل هم آنم آل جهان آه اسر  من فكر مي: ، گفت"آالين پاول"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 

 .آميز بيابند  حل ديپلماتيك و صلح  شود در تالش هستند آه براي اين مسأله راه  شامل آن مي
اي، ادامه   ، وي با طرح ادعاي تكراري برخورداري ايران از برنامه تسليحات هسته"پرس  ترآيش"به گزارش 

 . زور و اجباراي ايران است، نه  ديپلماسي، راه مقابله با برنامه تسليحات هسته: داد
آه اگر مقامات اسرائيل به پيشرفت " شايعه"من در مورد اين : وزيرخارجه آمريكا همچنين مدعي شد

اي اين آشور حمله خواهند آرد هيچ   اي در ايران مشكوك شوند به تأسيسات هسته  تسليحات هسته
 .اطالعي ندارم

هاي   ها و افسانه  زني  گمانه: يران گفتاي ا  آميز هسته  هاي صلح  دادن برنامه  وي با مشوه جلوه
 .هاي ايران به آجاها خواهد انجاميد وجود دارد  وحشتناآي در خصوص اينكه فعاليت

ها حاآي از اين است آه آيا اسرائيل بايد   زني  بخشي از اين گمانه: تلگراف، وي افزود  به گزارش پرس
 .اقدامي انجام دهد يا نه
 .زمان آن رسيده است آه پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود: وي بار ديگر تكرار آرد

اي به برخورداري آمريكا و رژيم اسرائيل از صدها آالهك اتمي قابل نصب بر روي   پاول هيچ اشاره
 .پيما نكرد  هاي قاره  موشك

 
   کندی را امضا می دسامبر درتهران قرارداد پسماند سوخت هسته الی اواانتسفيروم
  2004 اآتبر  28 -1383 آبان 7هنب شپنج
 ساخت یمسکو برا// داندی قابل توقف مري و غرانی راحق مسلم ای چرخه سوخت هسته اهيروس//
  شود ی ملي نوامبر تشکهي و روسرانی مشترک اونيسيکم// آماده استرانی درای بعدی هاروگاهين
 امروز در مسکو با الکساندر رانی ای اسالمی و وزارت امور خارجه جمهوری اتمی از سازمان انرژیاتيه
 .  مالقات کرد هي روسی اتمی سازمان انرژسیي رانتسفيروم
 مشترک المنافع ی کل کشور هاری مدی صفری که دکتر مهدداری دنی مهر ، در ای گزارش خبرگزاربه

 ني و بیزینامه ر معاون امور بریدي  خزر و دکتر محمد سعیای در دررانی اژهی وندهیوزارت امور خارجه و نما
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 اني روابط منيچن و همنيمابي حضور داشتند ، دو طرف موضوعات مختلف فی اتمیالملل سازمان انرژ
 .  و مذاکره قرار دادند یتهران و مسکو را مورد بررس

 بوشهر ی اتمروگاهي نیی اجرااتي عملشرفتي پتي وضعنی ضمن برشمردن آخرداری دنی در ایدي سعدکتر
 آن را مورد توجه قرار داد و خواستار زاتي و ادامه مراحل نصب تجهروگاهي نیاختمان، اتمام مراحل س

  . د شروگاهي ننی الي به مراحل تکمدني شتاب بخشی تر براحي و صحقتري دقیتیریاعمال مد
 از رانی ای اتمی الملل سازمان انرژني و بیزی از دعوت مجدد معاون امور برنامه ردارپسی دنی ادر

 انجام یالدي ماه دسامبر ملی سفر اوانی سفر به تهران، توافق شد که ای براانتسفي رومالکساندر
 هيروس به رانی سفر توافق نامه بازگشت سوخت مصرف شده از انی مقررشد که در اني، همچنشود
 .  دوطرف برسد ی مربوط به ان به امضای قرار دادهازي شده ونیینها
 هسته یهای درخصوص همکارهيمواضع روس:  گفت داری دنی در ازين انتسفي رومد،ی افزای گزارش منیا
 مسکو همچنان بر اصل حفظ و گسترش روابط دوجانبه دي نکرده و تاکريي عنوان تغچي به هرانی با ایا

 . است ی المللنيبراساس مقررات ب
 براساس ی ا داشتن چرخه سوخت هستهاري و در اختی از دانش ، تکنولوژرانی ایبهره مند:  افزود یو

 ی المللني تواند با وجود مقررات بی نمی کشورو نهادچي است و هرانی حق مسلم ای المللنيمقررات ب
 .  خود را متوقف سازد ی هسته ازي صلح آمیاز تهران بخواهد که برنامه ها

 یامه ها اش نظارت دارد، برنی هسته ایتهاي که آژانس بر فعالی تواند تازمانی مرانی کرد که ادي تاکیو
 صرفا با مذاکره و زي نی المللني خود را دنبال کند و مشکالت موجود در سطح بی هسته ازيصلح آم

 . گفتگو حل شود 
 روگاهي ساخت نی براهي روسني مابی کرد که پس از حل مسائل فی اعالم آمادگني همچنانتسفيروم
 .  وارد مذاکره شود رانی با ای هسته ادی جدیها
 مشترک ونيسي کمسیي به عنوان رانتسفي رومتي با اشاره به مسوولیدکتر صفر مالقات نی ادر

 ارتقاء و ني در مسکو همچنونيسي کمنی اعتری هرچه سرلي دوکشور ، خواستار تشکیهایهمکار
 .  شد ندهی آی ماه های دوطرف طی ، تجاریگسترش روابط اقتصاد

 ها،ی نوامبر ، سطح همکارانی در پاونيسي کمنی اليبا تشک:  کرد دي تاکزي گزارش ، طرف روس ننی برابنا
  .  ابدی گسترش ی فعلتيبه دو برابر ظرف

  
 اي ايران و اروپا بدون توافق پايان يافت مذاآرات هسته

  2004 اآتبر  27 -1383 آبان 6ه چهار شنب
 اروپا خبر اي ايران و سي از پايان بدون نتيجه مذاآرات هسته.بي.شبكه تلويزيوني بي: خبرگزاري فارس

 .داد
دور تازه مذاآرات هيأت ايراني با نمايندگان بريتانيا، آلمان و فرانسه آه : اين شبكه در گزارش خود نوشت

براي بررسي پيشنهاد اين سه قدرت عمده اروپايي براي حل بحران ناشي از فعاليت هسته اي ايران 
 . آغاز شده بود بدون دست يافتن به نتيجه اي پايان يافت

اين مذاآرات در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين، پايتخت اتريش، پشت : افزايد ن گزارش مياي
درهاي بسته برگزار شد و در پايان آن، سيروس ناصري، عضو هيئت مذاآره آننده ايراني به خبرنگاران 

 ايران همچنان حاضر آقاي ناصري به خبرنگاران اعالم آرد آه. گفت آه اين گفتگوها ادامه خواهد داشت
 . به توقف دائم و آامل برنامه خود براي دستيابي به فناوري غني سازي اورانيوم نيست

موضع ايران، حفظ حق غني سازي اورانيوم براي خود و توقف موقت اين برنامه : سي اضافه آرد.بي.بي
 . است

    
 قابل قبول نيست  وجه  سازي به هيچ توقف آامل غني:سيروس ناصري در پايان نشست وين

 2004 اآتبر  27 -1383 آبان 6ه چهار شنب
آننده در مذاآرات ايران و سه آشور اروپايي آه  يكي از اعضاي هيات ايراني شرآت: خبرگزاري فارس

امروز در سفارت فرانسه در وين برگزار شد، تاآيد آرد توقف آامل غني سازي اورانيوم در ايران به هيچ 
 .وجه قابل قبول نيست

سيروس ناصري امروز در پايان مذاآرات هسته اي نمايندگان ايران و سه آشور اروپايي در سفارت 
وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس همچنين با بيان اينكه فضاي حاآم بر مذاآرات  فرانسه در وين، در گفت

 » .ترك برسندآنند به يك نتيجه مش هر دو طرف تالش مي«: امروز همراه با تفاهم بوده است، افزود
 فرانسه و آلمان در  ناصري در پاسخ به اين پرسش آه دور بعدي مذاآرات ميان مقامات ايراني و انگليس،

وگوها ادامه پيدا آرده و دور بعدي آن  گفت«:شود، گفت  اي چه زماني برگزار مي خصوص مسائل هسته
 » .در آينده نزديك خواهد بود

 ديگر با مقامات ايراني براي بحث درباره پيشنهاد اروپا مبني بر توقف مقامات سه آشور اروپايي امروز بار
اي و پيشنهادهاي ايران به اين سه آشور، مذاآره  سازي اورانيوم در ازاي ارائه فناوري هسته روند غني 

 . آردند
اآرات خود شنبه هفته گذشته نيز با يكديگر ديدار آرده بودند و در اين ديدار توافق شد به مذ دو طرف پنج

 . در اين خصوص ادامه دهند
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 ها یی به اروپای قولچي هی سازی غنقي تعلیبرا//  گذشت یمذاکرات امروز به چانه زن:انیموسو
 مذاکرات مثبت بود اما دوطرف برمواضع خود اصرار کردند  // مینداد

 2004 اآتبر  27 -1383 آبان 6ه چهار شنب
 گفت در مذاکرات چهارجانبه ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسي رئانی موسونيحس

 درباره ی به چانه زنشتري بني طرفنی در ورانی ای اسالمی ، فرانسه ، آلمان و جمهورسي انگلانيامروز م
 .  مطرح شده پرداختندیشنهادهايپ
تا حدود سه :   شبکه خبر افزود 19 ساعت ی  در گفتگو با بخش خبریو" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 یی که  طرح روز پنجشنبه اروپامی ها ارائه کرده بودیی را به اروپای طرحسیچهار ماه قبل در مذاکرات پار
 . بودرانی به طرح ای پاسخقتيها در حق

 جلسه چانه نیجلسه امروز در و:   کردحی تصری ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسيرئ
 ها یی بر مفاد طرح خود  اصرار داشت و اروپارانی ها بود و ایی اروپایشنهادي پی در مورد طرح هایزن
  کردندی بر طرح خود اصرار مزين
 . داشتندشرفتي پیهر دو طرف مقدار:  کرد و گفت یابی ارزدي مذاکرات چهارجانبه امروز را مفیو

که واقعا   ستي طور ننی کمتر شده  است اما ای دو طرف مقدارانياختالف م:  در ادامه افزودانیموسو
 .مي باشدهي رسی چه مثبت و چه منفی ها  به جمع بندییدر گفتگو با اروپا

 از ی در جهت بهره مندرانیحق کامل ا:  کرده است اوالیستادگی برآن ارانی را که ایاصول:  افزود یو
 و میری پذی را کمتر از آن نمیزي چچي است  و هی تی  طبق معاهده ان پی هسته ازي صلح آمیفناور

 ان معاهده ی در اجرارانی ها گفته شد که ایی به اروپااي حق هست، ثاننی از ایچرخه سوخت بخش
 .ردی پذی را نمیضي تبعچي هی تیپ
 ها ارائه کرده یی که اروپایدر طرح:  ادامه دادی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسيرئ

 را که ی مطرح شده است  اما اقداماتی خاص انجام دهد زماندی بارانی که ایاند  و درمورد اقدامات
 هر دو طرف یساز که  تعهدات و اعتماد مي جلسه گفتنی انجام بدهند زمان ندارد؛  ما در ادیخودشان با

 . مشخص باشدی هم وزن و با زمان بندیعنی  به طور کامل متقابل باشد دیبا
 یی است  اوال به اروپاومي اورانی سازی غنقي مدت زمان تعلی از از نکات چانه زنیکی:  افزودانیموسو
 مذاکره است رقابلي  و صرف نظر کردن از چرخه سوخت غومي اورانی سازی که بحث توقف غنميها گفت

 پنج دی باقي اگر تعلنکهی و امی زمانش نامحدود نباشد  مشروط کرده انکهی آن را  به ازي نقيو درباره تعل
 . باشدرانی به عهده امشي تصمدی با سال طول بکشدستي بایسال، ده سال و 

 رد ی را به قصد اعتماد سازقيتعل:  کرد حی تصری ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسيرئ
 شدن اقدامات مشخص در ابعاد ی هم به قطعی به قصد اعتماد سازقي تعلني اما هممینکرده ا

 به قصد ی سازی غنقي  تعلی برایعنی دارد ی اروپا بستگکی و تکونولوژیتي ، امنی ، اقتصادیاسيس
  . مشخص شوددی ها بایی اروپاشنهاداتي پنکهی ای برامی نداده ای قولچي هم هی سازاعتماد
 ی جمهوراستی انتخابات رانی دارند که مذاکرات تا پس از پالی ها تمایی در ادامه گفت اروپاانیموسو
 که ني و سنگیغاتيص شود  و از جو تبل کشور مشخنی ایاسي کند تا سرنوشت سداي ادامه پکایآمر
 . انداخته است دور شوندهی مذاکرات سانیبرا
  

 تكميل فرآيند توليد آب سنگين اراك تا يك ماه ديگر 
 2004 اآتبر  27 -1383 آبان 6ه چهار شنب

سرپرست تحقيقات نيروگاه آب سنگين اراك از تكميل فرايند توليد آب سنگين توسط دانشمندان : فارس
منوچهر مددى ديروز پس از بازديد خبرنگاران داخلى و خارجى از بخش .انى تا يك ماه ديگر خبر داداير

در حال حاضر در واحدهاى اين مرآز به آب : هاى مختلف اين پروژه در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت
وى . هد رسيد خوا٨/٩٩ درصد رسيده ايم آه تا يك ماه آينده اين مرحله تكميل و به غناى ١۵سنگين 
آب (ابتدا آب طبيعى تبديل به آب دمين . اين اقدام در چهار مرحله پيچيده فنى صورت مى گيرد: افزود
 مجاور مى شود و بعد در برج هاى سرد و گرم با ضرايب جداسازى H2Fشده و سپس با گاز ) خالص

الزم به ذآر . دست مى آيدمختلف، تبادل دو دمايى صورت مى گيرد و در نهايت آب سنگين مورد نياز به 
است آه خبرنگاران خبرگزارى هاى فارس، ايرنا، مهر، واحد مرآزى خبر، شبكه خبر سيما و شبكه هاى 

 آلمان و آژانس خبرى فليپ هلند امروز به دعوت روابط عمومى سازمان انرژى اتمى RTE و CBSخبرى 
  .آشور از بخش هاى مختلف پروژه آب سنگين اراك بازديد آردند

 آغاز به آار دو واحد نيروگاه آب سنگين اراك• 
همچنين مدير پروژه آب سنگين اراك از آغاز به آار و توليد محصول در دو واحد اصلى نيروگاه آب سنگين 

در حال حاضر دو واحد اصلى آارخانه آب سنگين اراك فعاليت خود را آغاز آرده و محصول . اراك خبر داد
 . يك واحد اصلى ديگر نيز تا يك ماه ديگر آغاز مى شودتوليد مى آنند و فعاليت 

 پيشرفته تر از نيروگاه هاى آمريكا و آانادا• 
مدير عمليات پروژه آب سنگين اراك تاآيد آرد آه نيروگاه آب سنگين اراك آه به صورت آامل به دست 

نگين آمريكا و آانادا متخصصان ايرانى ساخته شده است، از نظر فنى پيشرفته تر از نيروگاه هاى آب س
اين آارخانه به صورت آامًال رايانه اى و با اتوماسيون آامل در داخل آشور : منوچهر مددى افزود. است

در آنترل روم : وى افزود. طراحى شده و از لحاظ فنى هيچ گونه وابستگى به نيروهاى خارجى ندارد
اآتور فيزيكى، شيميايى، درجه حرارت و غيره راآتور لحظه به لحظه فاآتورهاى مختلف فرآيندى از قبيل ف
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. توسط سيستم رايانه اى آه آن نيز به طور آامل توسط متخصصان ايرانى ساخته شده آنترل مى شود
در هيچ يك از واحدهاى سه گانه اصلى نيروگاه هيچ نيروى خارجى حضور نداشته و تمامى : وى افزود

  . مى شودعمليات نيروگاه توسط متخصصان ايرانى انجام
 

 ها گفته نشود قرار است آه هيچ يك از طرح: وگو با ايسنا آقامحمدي در گفت
  2004 اآتبر  27 -1383 آبان 6ه چهار شنب -فاطمه ابوطالبي: وگو از خبرنگار ايسنا گفت

مذاآرات امروز  رييس آميته سياست گذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين آه ايران در 
مقابل بايد براي اجراي  ها طرح جديدي را مطرح نخواهد آرد، تاآيد نمود آه طرف  اروپاييخود با

  .تعهداتش تضمين دهد
وگو با خبرنگار  گذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي در گفت سياست آقامحمدي، رييس آميته علي

چارچوب در مذاآرات با در خصوص لزوم تعيين ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  سياسي ـ خارجي
شامل  شود آه از ظهر به وقت تهران در وين شروع مي) چهارشنبه(مذاآرات امروز : اظهار داشت اروپا

پاريس از سوي  دو آار است؛ يكي به دليل اينكه مبناي مذاآرات و بحثمان طرحي است آه در اجالس
ها در  طرحي آه اروپايي ا در موردگيرد آه ما سواالتي ر ايران داده شده؛ اآنون اين بحث صورت مي

  .اند، داريم حقيقت در پاسخ آن طرح ارايه داده
برطرف شود و روشن  هيات ما اين سواالت را طرح خواهد آرد، به وسيله آنها ابهامات موجود: وي افزود

ابهامات روشن شود تا ما  ها بر چه اساس است و دنبال چه چيزي هستند و شود آه ديدگاه اروپايي
  .نكته مبهمي نداشته باشيم

طرحمان داشتيم در  برخي از مواردي را آه ما در: آقامحمدي در خصوص نكته دوم در اين باره ادامه داد
اند و طرح جديد ارايه  ما داده خواهيم علت اين تغييراتي را آه در طرح اين طرح وجود ندارد و ما مي

شد براي اينكه هيات مذاآره آننده ما اول از طرح  ي خواهدا اند را بدانيم و بحث آنيم آه اين زمينه داده
آه امكان دارد طرح ايران را به مرحله توافق نهايي نزديك آند؛ ثانيا با رفع  ايران دفاع خود را بكند و تا آنجا

ل به طور آام اند از نيات و اهداف آنها ها داده ابهام و سواالتي آه وجود دارد در طرحي آه اروپايي موارد
  .آگاه شويم تا زمينه تصميم گيري در ايران فراهم شود

امروز هستيم آه در  منتظر مذاآره: ايم گفت وي با اشاره به اينكه ما هنوز تصميمي در مورد آار نگرفته
آنيم و  به چه چيزي صحبت مي شود آه راجع حقيقت وقتي هيات مذاآره آننده برگردد تازه روشن مي

  .گيرد حث مورد تصميم گيري قرار ميدر آن صورت است آه مبا
در . آنيم پيشنهادات دفاع مي ما امروز از آن: ايم گفت وي با تاآيد بر اينكه پيشنهاداتمان را ارايه داده

ايم و از  پيشنهاداتي است آه از قبل داده حقيقت ما طرح جديدي نداريم؛ مبناي پيشنهادات ما همان
  .ارايه نخواهد آرد رح جديديآنيم و ايران امروز ط آنها دفاع مي

چون ما در : آرد وي در خصوص نامتوازن عنوان شدن طرح اروپا از سوي ايران و متوازن آردن آن تصريح
عدم توازن را ايجاد آرده  آنيم آنچه آه تغيير داده شده بينيم احساس مي طرح خودمان توازن را مي

مشخصا هدف آن معلوم نيست و  است؛ يعنيها و مطالب هم مبهم  است و البته يك سري از نوشته
  .سوال در مورد آن وجود دارد

متوازن سازي طرح  با رفع آن ابهامات و سواالت و دفاع از طرح خودمان ما دنبال: آقامحمدي افزود
ها از  آن اين است آه آمريكايي خواهيم يك آار بيشتر انجام دهيم و هستيم؛ چرا آه ما در حقيقت نمي

اتمي ايران ايجاد آنند و ما از اول چون مطمئن  هاي ند يك ابهامي در مورد ماهيت فعاليتاول سعي آرد
الملل است سعي آرديم  آنيم و در چارچوب قوانين بين دنبال مي بوديم آه اهداف آامال صلح آميزي را

  .آنيم اين ابهامات را مرتفع
آمدن بازرسان  ما تعليق پذيرش: ه دادرييس آميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي ادام
را از آمريكا گرفتيم و اعتمادسازي را  و مواردي از اين قبيل را در اين راستا انجام داديم آه فضاي تبليغاتي

  .سامان داديم
اعتمادسازي عمق  در اين مرحله مذاآرات دنبال اين هستيم آه به اين: آقامحمدي خاطرنشان آرد

دفعه نتوانند روي اين بحث  بخشيم و آن را مشخص آنيم و مكانيزمش را هم معين آنيم تا ديگر هر
در حقيقت به دنبال حق خود و داشتن آن  اما اساس همه اين آارها براي اين است آه ما. مانوري دهند

  .ي آنيماز حق خودمان چشم پوش آنيم براي اين آه هستيم نه اين آه مذاآره مي
داده شده  اساس مذاآرات دفاع از حق خودمان است، چون در اينجا ابهاماتي سامان: وي ادامه داد
توافقي آه جمهوري اسالمي  آنيم اين ابهامات را مرتفع سازيم و تمام اين مذاآرات و هر نوع تالش مي

را هم به انجام برساند  NPT از عضويت در دهد آه اجرايي بيش به صورت اختياري و داوطلبانه انجام مي
مان در روند توسعه  يي بين ببريم و فعاليت دراز مدت هسته به دليل اين است تا بتوانيم ابهامات را از

  .شود خودش شكل بگيرد و دنبال
چون قرار ما با اروپا  :آقامحمدي در پاسخ به اينكه سرفصل پيشنهادات ارايه شده ايران چيست؟ گفت

شود تا  ها بيان نمي اين است آه طرح ؛ بنابراين مبنا(!)ها گفته نشود ام از طرحاين است آه هيچ آد
داوري نيست و هدفمان اين است  اينجا هيچ پيش اينكه ما به نقطه توافق برسيم؛ چرا آه هدف ما در

  .شويم آه بتوانيم به نقطه تفاهم نزديك
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هاست و در مورد  ضمانت هامات ما همينيكي از اب: وي در خصوص ضمانت اجرايي پيشنهادات اروپا گفت
سواالت داده شود براي ما روشن  ها چگونه است سوال داريم و وقتي پاسخ اين اينكه اين ضمانت

  .پذيريم اقدام عملي را نمي خواهد شد و طبيعي است آه ما بدون داشتن ضمانت الزم يك
توجه به تمام  خ به اينكه چرا بارييس آميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي در پاس

اي  اين هم نكته: يادآور شد آند؟ ها را مشروط اعالم مي هاي ايران اروپا هنوز همكاري اعتمادسازي
بروآسل و توافقي آه ما داشتيم و در آنجا  دهيم با توجه به مذاآرات است آه ما مورد بحث قرار مي

.  آژانس پرونده ايران بسته شود و اين اتفاق نيفتادحكام ها قبول آردند آه در اجالس شوراي اروپايي
گيرد همين است آه به هر صورت بايستي اين روند يك روند  بحث قرار مي يكي از موارد ابهام آه مورد

  .باشد و در قرارها قابليت عمل و اجرا مستقر باشد و تخلفي در آنها صورت نگيرد باثبات و مشخصي
عملكرد گذشته  مان و ر حقيقت ما در چارچوب ضمانت اجرايي سواالت قبليد: آقامحمدي در ادامه افزود

  .گذشته ديگر در آينده نباشد دهيم و دنبال اين هستيم آه اشكاالت سه آشور را هم مورد نقد قرار مي
 8اتحاديه اروپا، گروه  وي در پاسخ به اينكه سه آشور اروپايي طرف مذاآره با ايران نماينده آه هستند،

حقيقت در اتحاديه اروپا قرار دارند و  اين آشورها در هر دو گروه هستند اين سه آشور در: ؟ گفت ...يا
براي اينكه . شوند ايران از خواسته آنها استقبال آرد چون خودشان از قبل خواستند در اين صحنه وارد

اما موارد . صه نداردجامعه جهاني روشن آند آه موارد مبهمي در اين ق تالش ايران اين بوده آه در
يي است خواسته آامال منطقي  حق ايران براي دستيابي به فن آوري هسته روشن و آشكارش آه

  .داند و به طور جد پيگير آن است را حق خود مي است آه ايران آن
موثر هستند با  از طرفي اين آشورها عضو اتحاديه اروپايي و: آقامحمودي در ادامه خاطرنشان آرد

اين مذاآرات و اظهارنظرات  يي آه شده و خاوير سوالنا هم از طرف اتحاديه اروپا به يكسري ازها بحث
  .با اروپا هماهنگ هستند توانيم بگوييم اين آشورها در حال حاضر پيوسته طبيعتا مي

  .هم طرح شد G8 از طرف ديگر اين موضوعات در اجالس: وي افزود
متكي به  شود ها آه داده مي آند آه اساسا اين ضمانت هاي بعدي روشن مي به اعتقاد وي بحث

هاست آه دائما  آمريكايي در مورد G8 بينيم آه عالئم آن هم در مورد اما مي. آجاست و چگونه است
آنند و در حقيقت خودشان را اينگونه نشان  مي شان در مورد مذاآرات اروپا با ايران بحث مقامات رسمي

  .اند بنابراين مذاآرات را بخشي از آار تلقي آرده اآرات هستند ودهند آه منتظر نتايج مذ مي
ظرفيت خودش  اي هر پرونده: رييس آميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد

وضعيت ما با آمريكا داراي . آرد اي همه مسايل را با آن آورد و وارد توان در مورد هر مساله را دارد و نمي
  .بتوانيم با آمريكا بحث آنيم يا بحث نكنيم تلفي است و اينگونه نيست آه سر يك موضوعابعاد مخ

تغييري در آن مكانيزم و  در حقيقت هر: وي با اشاره به اينكه ما با آمريكا يك روالي داريم ادامه داد
  .چارچوب خودش را دارد

بودند و با ما روابط  ها پيش قدم اروپاييمان در واقع  يي در مورد پرونده هسته: آقامحمدي خاطرنشان آرد
و وارد اين آار شديم و سعي آرديم  اند، ما هم استقبال آرديم هاي مختلف داشته وگو در زمينه و گفت

هر وقت هم از حالت توازن خارج شده ما سعي  آه در يك روابط متوازن اين مساله را پيگيري آنيم و
تغيير آنيم يا نظر خودمان را اعالم آنيم و اين مذاآرات را به  تايم آه يا قطع آنيم و يا در حقيق آرده

  .حالت توازن برگردانيم
بريم  مي دهند ما جلو مي را انجام) مذاآره(ها به حالت متوازن اين آار  وي تاآيد آرد تا وقتي آه اروپايي

راي حل مساله و هاي مسالمت آميز را ب است آه تمام راه استراتژي جمهوري اسالمي بر اين چرا آه
بنابراين استراتژي مذاآره يك استراتژي انتخاب شده از طرف جمهوري  آند، ها را دنبال ترين راه ساده

  .است اسالمي
رفتار نكنند آه اين راه بسته  ها اين راه را بازنگه دارند و طوري آقامحمودي ادامه داد تا وقتي آه اروپايي

  .دآن شود ايران از اين راه استقبال مي
حاضر داريم  بحثي آه در حال: آند؟ گفت وي در پاسخ به اينكه اگر اين راه بسته شود ايران چه مي

بينيم چون  پرونده باال مي شود آه ما توفيق خودمان را در انجام اين بحثي است آه مربوط به اين مي
همچنين فكر . سلط داريمآامال آشنايي و ت آنيم منطق آافي را داريم و به اعمال و آار خودمان فكر مي

  .اش را بگويد تواند مباني مي آنيم تيم مذاآره آننده تيم قوي است و مي
اينكه  ممكن است بعضي از شواهد و قرائيني ديده شود آه طرحي براي: آقامحمدي ادامه داد

بنابراين تكيه آنيم و  توانيم برآن مشكالت جدي براي ايران بخواهند به وجود آورند؛ در حال حاضر نمي
اما در صورتي آه به نتيجه  ها به نتيجه خواهد رسيد اروپايي آنيم آه روندآار ما با فكر مي براين اساس

  .نيست آه راه براي آمريكاييها باز شود نرسد به معناي اين
در حقيقت  :مان در اجالس آتي گفت آقامحمدي در خصوص تاثير مذاآرات اخير بر بسته شدن پرونده

و اين يكي از  هم حساسيت داريم روي زمان بستن پرونده قاتي آه داريم بستن پرونده است وبناي تواف
  .باشد مواردي است آه بايستي چارچوب محققي داشته

اقدام را انجام داد چون  ايران اين: وي با تاآيد بر اينكه ايران از اول راه مذاآرات را انتخاب آرد گفت
نفوذ و فشار آمريكا بر آژانس آن را از  به دليل اعمال.  آژانس ببنددخواست اين قصه را در چارچوب مي

  .مسير طبيعي خودش تا حدودي خارج آرد
اين مدت طوالني بيش از  ايران با استقبال از پيشنهاد اروپا از ابتدا با مسير مذاآره موافقت آرد و در طول

  .ستگيرد آار با موفقيت پيش رفته ا يك سال آه اين آار صورت مي
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آرد را ثابت آند آه  مي مذاآره توانست موارد و گزارشات خالفي آه آمريكا اعالم: آقامحمدي ادامه داد
موجود آامال بسته و روشن شد و فقط موارد  واقعيتي ندارد و از لحاظ ابعاد پرونده هم خيلي از ابهامات

ارد آه آنها هم از لحاظ فني آامال به همكاري آشور ثالث د و امثال آن باقي ماند آه نياز P2 جزيي مثل
  .تواند بسته شود مي

حل فني  مذاآرات از لحاظ: رييس آميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد
آه در حقيقت  مساله با توفيق آامل همراه بوده و از لحاظ سياسي تالش آمريكاييها بر اين است

فني مساله متفاوت  آنند و اين موضوع با ماهيت حقوقي وهاي خودشان را بيشتر اعمال  دشمني
  .است

اي  مواجهه. نيست اي را داريم آه اين مواجهه با آمريكاييها براي ما جديد ما مواجهه: وي ادامه داد
شاءاهللا در اين  ايم و ان آرده  سال گذشته با آن دست و پنجه نرم25طوالني است آه در طول مدت 

  . از اين آار با توفيق عبور آنيمتوانيم مرحله هم مي
چيزي بگوييم در اين  مان آقامحمدي با بيان اين آه در حال حاضر نبايد در مورد زمان بسته شدن پرونده

حاضر از ارايه طرح جديد به ويژه با  اين بستگي به اين دارد آه اهداف گروه و تيم آه در حال: باره گفت
اگر اينها روشن  آردند، مشخص شود آه در حقيقت  را غيرمتوازنتغييراتي آه در طرح ما دارند و طرح

تعادل آشانده شود طبيعي است آه زمان بسته شدن پرونده طوالني نخواهد  شود و طرح به سمت
  .ماند آه ما بخواهيم بگوييم بايد در طوالني مدت پرونده بسته شود اي باقي نمي نكته و بود

در اجالس بعدي و حداآثر  مان بايد در يك مدت معقول و آوتاهي دهطبيعي است آه پرون: وي يادآور شد
  .در دو جلسه بعد آژانس بسته و نهايي شود

هايشان در مذاآرات،  گفته ها در زمان اجراي وي در پاسخ به اينكه آيا ايران در خصوص اينكه اروپايي
هايي آه االن داريم بحث  و تضمين مذاآرات: آنند، اقدامي انجام داده است؟ گفت متفاوت عمل مي

شود احتمال تخلف طرف مقابل  اي آه انجام مي مذاآره آنيم دنبال همين مطلب است در واقع در هر مي
يعني اگر به نتيجه رسيديم به شرطي است . شود مذاآره مشروط مي شود و لذا هم در نظر گرفته مي
د طبيعتا ما هم ملزم به رعايت آنچه آه به بيفتد و اگر آنها شرطشان را انجام ندهن آه اتفاق ديگري هم

ها به  اروپايي ايم نيستيم؛ آما اينكه در بروآسل هم همين اتفاق افتاد و در حقيقت متعهد شده آن
آردند و نشان دادند آه در  هايي آه داده بودند عدول تعهداتشان عمل نكردند و تحت فشار از وعده

براي اعمال آن نظراتشان را به دست آورند و  نستند قدرت واقعيگير نبودند و نتوا حقيقت در آنجا تصميم
همين بحث هستيم آه اگر بر فرض به مانند بروآسل به  براين اساس است آه ما در اين مرحله دنبال

  .دارد آه عملياتي و اجرا شود اي رسيديم چه تضميني وجود نقطه
ابهامات  با بيان اين آه اميدواريم اين  عالي امنيت ملي گذاري تبليغات شوراي رييس آميته سياست

اينگونه : گفت ها، با مذاآرات امروز روشن شود و زمينه براي تصميم گيري آشور واضح شود بحث
  .آند مذاآرات فقط براي ما ابعاد آار را روشن مي

: فتداشت؟ گ آقامحمدي در پاسخ به اين آه آيا اين مذاآرات تا قبل از اجالس نوامبر ادامه خواهد
است طرح آند، خواهد  بستگي به نحوه و پيشرفت مذاآره و مسايلي آه در مذاآره طرف مقابل ممكن

. مذاآره به نقطه پاياني خودش برسد رود تا وقتي آه ديگر داشت؛ در واقع مذاآره آننده به جلسه مي
  .رسد به سرانجام خودش مي شود و بنابراين در همين روزها اين آار انجام مي

هاي تروريستي در  گروه ها مبني بر حذف نام منافقين از ليست حمدي در خصوص خواست اروپاييآقام
يي ربطي دارد آه اروپا از آن به  هسته صورت عدم توافق با ايران و اينكه آيا بحث منافقين با موضوع

 آه اساسا ابهامات خيلي بد آه وجود دارد همين است يكي از: آند؟ گفت عنوان يك ابزار استفاده مي
ابزار؟ آيا يك وسيله بازيگري است در سطح دنيا آه يك گروه تروريست  مبارزه با تروريست هدف است يا

 تواند تروريست گيرد آه اينها تروريست نيستند مي خواست سياسي تعلق مي است بعد چون يك
  .نباشد

آه اگر بخواهد  اهند آرد چراآنم اصالح خو هاي سياه است آه فكر مي اين يكي از نقطه: وي تاآيد آرد
همه مسايلي را آه وجود  ها و فلسفه مبارزه با تروريست و اين اين مطلب واضح شود آه همه حرف

اي  و ماهيت و اعمالش و سابقه معني ندارد آه وقتي گروهي تروريست است. برد دارد زير سوال مي
شوند؛ اگر اين گونه باشد   پاك ميمطهر و تروريستي است گفت آه از فردا ديگر تروريست نيستند و

آنم آه دنيا اين حرف سخيف را تحمل آند و  فكر نمي افتد و ها هم اين اتفاق مي نسبت به همه گروه
  .بپذيرد

است و در  جزو ابهامات  اين: يي دارد؟ گفت وي در پاسخ به اين آه آيا اين ربطي به موضوع هسته
اند چه  دانسته يا نمي اند، امكان دارد اين را بد نوشتهتهديد؛ به نظر من اشتباه است،   حقيقت يك

  .منظور چيست گوييم ابهامات؛ يعني بفهميديم آه خواهند بگويند و وقتي مي مي
توانيم قضاوتي آنيم؛  نمي در حال حاضر در اين خصوص: وي در مورد نتايج مذاآرات امروز خاطرنشان آرد

آند آه روي  است و براي ما مشخص مي امروز روشن آنندهمذاآرات . مذاآرات به نتايجش بستگي دارد
است؛ واال مذاآرات امروز به معني خودش  خواهيم بحث آنيم و اين مقدمه تصميم گيري چه مي
دهد و افق آار ما  سواالت ما را پاسخ مي. آند مرتب مي آند و در حقيقت فضا را اي را روشن نمي نقطه

 نظام تصميم گيري آنيم آه از اين به بعد بايد چگونه رفتار آنيم و چه در آند آه ما بتوانيم را روشن مي
  .انجام دهيم اقداماتي را
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آمريكا در اجالس آژانس : ادامه داد سالم گذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي رييس آميته سياست
اي مسايل را  رهدر يك جمع جهاني به صورت مذاآ تالش خودش را خواهد آرد، اما ما چون خيلي صريح و

  .آيد تاثير خودش را خواهد داشت مي بريم فضايي هم آه به وجود پيش مي
شان  آوشش ملت ما بايد مطمئن باشد آه تصميم گيرندگان آشور تمام تالش و: آقامحمدي تاآيد آرد

 اين خواهند اگر مردم مي دهند اما همانگونه آه را براي حل مسالمت آميز و راحت اين مساله انجام مي
دارند آه خواست ملي را در تحقق اين  ها به نتيجه نرسد طبيعتا ايران و مسوولين آن وظيفه راه حل

سازي را در اختيار داشته باشد و اين را دنبال خواهد  يي و غني خواسته آه ايران بايد تكنولوژي هسته
  .آرد

عمومي جهاني مهم  م از لحاظ افكارها هم از لحاظ افكار عمومي داخلي ما و ه اين تالش: وي ادامه داد
زورگويي در جهان وجود دارد آه  است و همه بايد بدانند آه اگر غير از اين رقم بخورد پس يك سلطه

  .خواهد مظلوميت را بر ايران تحميل آند مي
مظلوم هم  منطق يك: رييس آميته سياست گذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي در ادامه گفت

اما ديگر همه  اش دفاع از خود به هر نحو امكان است گر مورد ظلم واقع شود وظيفهمشخص است ا
  .بدارد خواهد اين ستم را روا دانند آه متجاوز آيست و چه آسي در حقيقت مي مي

براي بسته شدن  آقامحمدي در خصوص اظهارات اخير نمايندگان مجلس و تعيين ضرب االجل براي آژانس
حق قانوني اظهار نظر دارند  اينها اظهار نظراتي است آه مقاماتي آه: مان گفتيي آشور پرونده هسته

داراي حق بااليي هستند و اظهار نظر آنها به  توانند داشته باشند، نمايندگان در قانون اساسي ما مي
مصلحت است را ابراز آند اين اظهارنظرها، اظهارنظرهايي است  تواند چيزي را آه تنهايي و جمعي مي

  .هر اظهارنظري آه مقامات ذي صالح به ويژه نمايندگان مردم ايران. استقبال آنيم ه بايد آامال از آنهاآ
طبيعتا  اما تصميم گيري هميشه در مسايل آليدي آشور يك تصميم گيري جمعي است و: وي افزود

  .ار باشدتاثيرگذ ها شود آه در آن تصميم گيري ها سبب مي وگوها و بحث اين اظهارنظرها، گفت
: اروپا گفت هاي انجام شده از سوي ايران و اقدامات اعتمادساز آقامحمدي در خصوص اعتمادسازي

است متفاوت باشد  بحث اعتمادسازي اين است آه چگونه اعتمادسازي آنيم و تعبير هر آسي ممكن
 باشند اما برداشت داشته توانيم بگوييم آه هر دو طرف يك نوع و براين اساس است آه هميشه نمي

ما در حقيقت در مذاآراتمان . آنيم خواهيم آاري آنيم بايستي چارچوبش را روشن هر وقت آه مي
تواند در هر  دهيم آژانس مي را آه انجام مي ايم به نحو مقتضي روشن آنيم آه اين حرآتي سعي آرده

 غلطي آه آمريكاييها قبل مواردي آه ابهام روي آن بود و اطالعات در خصوص خيلي از. مرحله بازديد آند
  .تهيه شد، مشخص گرديد آه واقعيت ندارد بازرسان از هر جلسه، از سوي
ايم و اين انجام اعتمادسازي  انجام داده  ما تالش خودمان را براي اعتمادسازي :آقامحمدي ادامه داد

  .آيد وجود مي دهد و به آاري است آه در يك پروسه رخ مي
نظر و ديدگاه  هايي هستيم با طرح و مذاآره با اروپا ما نشان داديم آه آدمدر حين : وي ادامه داد

مان هم همان ديدگاه را  داخلي مان را بگوييم و با افكار عمومي ايم از اول ديدگاه مشخص آه سعي آرده
  .آه خواسته واضح و آشكاري است اي داريم بنابراين روشن است آه ما خواسته. تبيين آرديم
ها از نظر  تالش اين: ه سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي در ادامه تصريح آردرييس آميت

  .ايم را دنبال آرده آنيم، و روند اعتمادسازي آند آه واضح است ما چه آار مي ما روشن مي
ايم صريح  خواسته مي ايم آه چيزي را آه ها هم مدعي هستند آه سعي آرده طبيعتا اروپايي: وي افزود

ها و هم  نظراتشان، و همراهي ها و و وواضح بگوييم اما بعدا آه تفسيرهايشان تغييرات ديدگاه
آنيم آه بر آنها هم فشارهايي وجود دارد  مي بينم احساس هايشان مي هايشان را با تغيير جهت سويي

  .شوند آنند و در مواقعي جابجا مي آنند با آن خودشان را باالنس آه سعي مي
ها حق دارند هر  اروپايي .تالش ما اين است آه اين تغييرات را عليه خودمان نپذيريم: گفتآقامحمدي 

رفتار سياسي آنها به ضرر منافع ملي ما  نوع تغيير وضعي بدهند و با سياست رفتار آنند اما اگر ايران
  .باشد طبيعتا براي ما قابل پذيرش نيست

آه خواسته ما آن جايي  وگو و بحث آنيم  براي آن گفتاعتمادسازي چيزي است آه بايد: وي تاآيد آرد
تصميمي است آه همه ما بر آن  باشد تصميم ملي ماست؛ يعني آه ديگر خط قرمز است و روشن مي

هاست و ديگر ما آمتر از  آه اين حداقل خواسته ايران اجماع ملي بر آن دارد. اجماع دارد و ايران بماهو
  .پذيريم اين را نمي
هاي  شكاف و آامال  آميزي است خواهيم وارد دنيايي شويم آه دنياي تبعيض ما نمي:  دادوي ادامه

ها ضربه زده و هر  دوران اساس آنچه آه به ما در طول اين. علمي تكنولوژيكي آن را احاطه آرده باشد
مان و به ويژه دوران سلطنت  ساله 300هاي گذشته و  توانيم عقب ماندگي آنيم نمي چه تالش مي

  .عقب ماندگي وسيع مواجه آرد شكاف تكنولوژيك بود پهلوي را به راحتي پر آنيم آنچه آه ما را با اين
با سواد شوند و  مان را در دوره گذشته صرف آرديم تا فرزندان ايران ما تمام منابع: آقامحمدي گفت

هاي  يم آه در دههپيشرويي بود هايمان گسترش يابد و در اين راه شايد از جمله آشورهاي دانشگاه
  .داديم گذاري را روي منابع انساني انجام گذشته بيشترين سرمايه

زمان بهره  رييس آميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اين آه اآنون
فعال و توانا در  شويم مغزهاي رويم متوجه مي امروز آه دنبال انرژي اتمي مي: برداري است گفت

راحتي پيش ببرند، پس ديگر در  هاي علمي را به ترين پروسه توانند پيچيده ان وجود دارد آه ميآشورم
اند آه همان  مقابل ما به اين رسيده توانيم عقب نشيني آنيم؛ اگر دشمن و نيروهاي اين جا نمي
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دبيرها و پذيريم حال آه اين همه ت ما ديگر نمي هاي قديمي را حال با اجبار بر ما تحميل آنند روش
رويم و  توانا را داريم معطل آنيم آه در مسايل اساسي نمي ها و فرزندان باسواد و سرمايه گذاري

  .آنيم و آار سطحي و پيروي از آنها مشغول مي خودمان را در تعدادي مونتاژ
مان و نشان از ه ملت ايران اين سرمايه گذاري را تصميم گرفته آه اين نقطه اصلي است: وي تاآيد آرد

آنند تا ما را تا جايي آه  را مي خورد و تمام تالششان تصميمات قبلي آنها دارد آه آال دارد به هم مي
  .ايم تعريف آرده مان را به اينها شود عقب ببرند، ما هم نقطه اصلي مي

هم مربوط به  برخي از آن:  به اعتمادسازي مربوط نيست، گفت وي با اشاره به اينكه همه اين موضوع
همان مدار قبلي را طي  خواهند ايران خواهند روابط گذشته به هم بخورد و مي آن است آه آنها نمي

سومش در حال بارنشستن است و  اي است آه تازه نسل آند ايران هم در نقطه تحول است و در نقطه
قت اين يك نبرد با مانع مواجه آنند و در حقي خواهند اين سرآغاز را چون اين سرآغاز شكل گرفته آنها مي

مان  آنند و چون اراده ما براين تحقق گرفته و سرمايه اصلي مي آنيم و آنها تالش است آه ما تالش مي
ها هم نقد خواهد شد و ايران وارد   سال آينده اين سرمايه20آنيم در استراتژي  مي در اين جاست و فكر

شود  مي آند و وارد يك مرحله جديد  مياي خواهد شد آه آال گذشته را فراموش آشور توسعه يافته يك
  .بر اين استواريم

است؛  ها باشد آه طبيعي شود اين تنش استواري دو طرف است آه سبب مي: آقامحمدي تاآيد آرد
ملت ما در اين زمينه پيروز  آنيم و اميدواريم آه چرا آه آنها بر راه خود و ما هم بر راه خودمان اصرار مي

  .آنند ند آينده را با علم و تكنولوژي متحولشود و جوانانش بتوان
 

سازي   گزارش رويترز از آخرين تحوالت درخصوص مذاآرات اتحاديه اروپا با ايران در مورد برنامه غني
 اورانيوم 
  2004 اآتبر  27 -1383 آبان 6ه چهار شنب

م در ازاي دريافت فنآوري سازي اورانيو  امروز اتحاديه اروپا ، ايران را براي آنار گذاشتن برنامه غني
ها اظهار داشتند ؛ مشخص نيست آيا تهران با اين   اي تحت فشار قرار داده است ، اما ديپلمات  هسته

 آند يا خير ؟  مسأله موافقت مي
: هاي غربي نزديك به مذاآرات اتحاديه اروپا ، گفت   يكي از ديپلمات" ايلنا"به گزارش سرويس ديپلماتيك 

 ت آه آيا مقامات ايران آماده پذيرش اين پيشنهاد هستند يا خير ؟هنوز مشخص نيس
با وجود اينكه الزم است قبل از نشست شوراي حكام : هاي غربي تصريح آرد   اما يكي ديگر از ديپلمات

رسد در مذاآرات چهارشنبه   اي منعقد شود ، اما بعيد به نظر مي  المللي انرژي اتمي توافقنامه  آژانس بين
 . مسأله اتفاق بيافتد چنين

شود و هر دو   اي امروز منعقد نمي  به نظر من هيچ توافقنامه: به گزارش خبرگزاري رويترز ، وي افزود 
 .دهند   گروه براي به توافق رسيدن بر سر مواضع خود به مذاآرات ادامه مي

 
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
 .  شدلي تشکی وابي عرفات در زمان معالجه و غفی وظایفای ای سه جانبه برای اتهيکم
  2004 اآتبر  28 -1383 آبان 7ه شنبپنج
 امروز با ني خودگردان فلسطالتي تشکسي رئاسرعرفاتی ،ی مهربه نقل از منابع خبری گزارش خبرگزاربه

 مي سلالت،ي تشکنی ایرفعلی نخست وزعی سه جانبه متشکل از احمد قری اتهي کمیصدور دستور
 تهي کل کمريدب) ابو مازن(و محمود عباس ) نيپارلمان فلسط (ی قانون گذاری شوراسيعنون رئالز
 را به ني خودگردان فلسطالتي تشکسي رئفی داد که وظالي را تشکني فلسطبخشی سازمان آزادییاجرا

 .ردي برعهده بگگری دلي هر دلای ی معالجات پزشکلي  به دلی وابيطور موقت در زمان غ
 . اعالم کردند که عرفات از هوش رفته استزي نیني و فلسطیلیي منابع اسراگری دی سواز
 روهاي ننی از درگذشت عرفات به حالت آماده باش درآمدند؛ از امي هم در بني فلسطیتي امنیروهاين

 . خود حاضر شوندتي خواسته شده تا هر چه زودتر در مراکز فعالنيهمچن
 در اسرعرفاتی گفت کایآمر"  ان ان یس " ی به شبکه خبرزين ني فلسطنهي کابري ابو لبده دبحسن
 . بردی به سرمیمي وختيوضع
 صبح امروز ی پزشکیگروه ها:  برعهده دارد، ادامه دادزي را نعی دفتر احمد قراستی لبده که رابو

 . عرفات بپردازنداسری ی جسمانتي وضعی تا به بررسندی آیپنجشنبه از اردن و مصر به رام اهللا م
 از شب گذشته  رو به وخامت گذاشته ني خودگردان فلسطالتي تشکسي رئاسرعرفاتی ی عمومحال
 .است
 . کردندداری از عرفات دی و تونسیني از پزشکان فلسطی گروهزي گذشته نشب

 
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
به حمالت خود به فلوجه ادامه دادند آه در ) پنجشنبه شب( هاي آمريكايي طي شب گذشته  جنگنده

 .اثر بمباران اين شهر دو تن از مردم آشته شدند
  2004 اآتبر  28 -1383 آبان 7ه شنبپنج
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هاي  به نقل از خبرگزاري رويتر، صاحب يكي از خانه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .اند دو برادرش در اين حمله آشته شدهها گفت آه  تخريب شده در اثر بمباران آمريكايي

هاي  گاه ها مدعي هستند در حمالت خود به فلوجه دقيق عمل آرده و مناطق امن و پناه آمريكايي
 .دهند وفاداران و حاميان القاعده و ابومصعب الرزقاوي را هدف قرار مي

 .ه را به صلح و آرامش بازگردانددولت عراق قول داده است تا قبل از انتخابات در عراق در ماه ژانويه فلوج
ها مردم را  گويند آه آمريكايي مردم فلوجه هرگونه ارتباط و اطالع از زرقاوي و گروهش را رد آرده و مي

 .دهند هدف قرار مي
ي يك موتور سوار به آاروان نظاميان آمريكايي در مرآز عراق و در مسير فرودگاه بغداد  چنين در حمله هم

 .يي آشته و سه تن زخمي شدنديك سرباز آمريكا
ي يك مرد ناشناس، هنگام عزيمت  ي تلويزيون عراق در اثر شليك گلوله چنين لقاء عبدالرزاق، گوينده هم

 . اش در جنوب شرق بغداد آشته شد به خانه
 ساله 30ي اين قتل معلوم نيست و عبدالرزاق  صالح العسكري از مديران خبر تلويزيون گفت آه انگيزه

 . گفتني است آه همسر عبدالرزاق نيز دو ماه قبل ترور شد. هديدي دريافت نكرده بودهيچ ت
قصي . ي عراق در شمال بغداد در جريان يك گروگان گيري ناموفق آشته شد يك مقام وزارت امور خارجه

 ي عربي بود هنگام عزيمت به خانه توسط چهار مرد مهدي صالح آه زماني سفير عراق در امارات متحده
. آنند مجبور به خروج از خودرويش شده است آه در اثر مقاومت صالح، مهاجمان به طرف وي شليك مي

  .ي خبري الجزيره مسئوليت اين اقدام را پذيرفته است اي به شبكه يك گروه شورشي با ارسال اطالعيه
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان7:  ايرانی روزنامه هایبررس
  2004 اآتبر  28 -1383 آبان 7ه شنب  پنج-بی بی سی 

به کسانی که با نمايندگان دولت : "ايران روزنامه صبح جمله آيت اهللا خامنه ای را چنين نقل کرده است
ايران مذاکره می کنند تأکيد می کنيم که با حرفهای نادرست و غيرمنطقی ملت ايران را به اين نتيجه 

 اعتقادی به منطق ندارد؛ چراکه در اين صورت، ملت و نظام اسالمی گفتگو را نرسانند که طرف مذاکره
  .ترک خواهند کرد

نوشته " نشست سوم تکليف پيشنهادها را معلوم می کند" در گزارش خود از وين با عنوان جام جم
هنگامی که حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی در حاشيه نشست روز دوشنبه خود با 

دگان مجلس از لزوم رعايت حقوق مشروع ايران در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای نماين
هسته ای سخن گفت و آن را خط قرمز ايران در مواجهه با اروپا ناميد، مشخص شد که ايران در دومين 
 جلسه مذاکرات هسته ای در وين قصد ندارد از حقوق مشروع و طبيعی خود برای دستيابی به فناوری

  .هسته ای، بويژه چرخه سوخت کوتاه بيايد ولی قصد هم ندارد طرح سه کشور اروپايی را رد کند
 از قول عضوی از هيئت مذاکره گر ايرانی نوشته مذاکرات با اروپاييها دوستانه و همراه با همشهری

ه حسن نيت طرفين بود و طرح پيشنهادی ايران که پاسخی به پيشنهادهای طرف اروپايی است، ب
  .نماينده سه کشور اتحاديه اروپا ارايه شد

 روسها از احتمال معامله ايران و اروپا بر سر ساخت نيروگاههای همشهریدر همين حال به نوشته 
تازه ابراز نگرانی کرده اند ولی مقامات هسته ای آن کشور گفته اند پيشنهاد اتحاديه اروپا برای همکاری 

ه ايران تهديدی برای روسيه نيست چراکه سه کشور اروپا عجله در ساخت نيروگاه و تحويل سوخت ب
  .ای ندارند تا معامله با ايران را شروع کنند

 آخرين خبری را که از فعاليت هسته ای ايران منتشر شده از زبان مدير پروژه آب سنگين اراک شرق
ست که اين پروژه تا يک منعکس کرده است که در بازديد خبرنگاران داخلی و خارجی از آن مرکز گفته ا

ماه ديگر به پايان می رسد و نيروگاه آب سنگين اراک به کار می افتد که به صورت کامل به دست 
متخصصان ايرانی ساخته شده است، از نظر فنی پيشرفته تر از نيروگاههای آب سنگين آمريکا و کانادا 

  .است
های نظامی خارجی حاضر در عراق در همزمان با خبر سقوط يک بالن مخصوص تجسس متعلق به نيرو

 علی ايرانايران که نشان می دهد با آن عکسبرداريهايی صورت می گرفته است، به نوشته روزنامه 
شمخانی، وزير دفاع هم از ايحاد مراکز شنود توسط آمريکا در مرزهای ايران خبر داده و آن را نشانه ای 

  .بر مقاصد خصمانه آمريکا دانسته است
 علی شمخانی هر اقدام تجسسی آمريکا اقدام عليه منافع ملی ايران محاسبه می شود و به گفته

  .ايران به آن اشراف کامل دارد
 با توجه به شرايط ٣ خبرنگاری از آقای شمخانی پرسيده آزمايش موشک شهاب همبستگیبه نوشته 

ر پاسخ گفته است جمهوری پرونده هسته ای ايران تهديد عليه اروپا به حساب می آيد يا نه که وی د
  .اسالمی ايران هيچ تهديدی عليه اروپا ايجاد نمی کند

سه روز بعد از حمالت شديدی که تندروها عليه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص 
 غالمعلی آفتاب يزدمصلحت نظام و نامزدی وی برای رياست جمهوری آينده صورت گرفت به نوشته 

 شورای اسالمی، هاشمی رفسنجانی را از سرمايه های نظام خوانده و حداد عادل، رئيس مجلس
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گفته کوچترين خدشه ای به او صدمه به نظام است و او چه در انتخابات شرکت بکند يا نکند نبايد چهره 
  .اش تخريب شود

 گفته آقای حداد عادل زمانی منعکس می شود که روزنامه های مختلف امروز صبح در مقاالت خود و از
 هاشمی رفسنجانی را در آستانه انتخابات رياست جمهوری آقایزبان چهره های سياسی موقعيت 

  .بررسی کرده و از جمله نوشته اند که گروههايی از محافظه کاران و اصالح طلبان به او رأی خواهند داد
 هاشمی اعتماد خبر داده که علی اکبر واليتی، وزير پيشين امورخارجه گفته است در صورت شرکت

  .رفسنجانی در انتخابات نامزد نخواهد شد
  .عقب نشينی نيروهای اسرائيلی از نوار غزه در روزنامه های امروز انعکاس وسيعی دارد

 اين خبر را در صدر اخبار خود نقل کرده و در سرمقاله ای نوشته سرنوشت آريل شارون، نخست شرق
 چگونه عقايد انعطاف ناپذير و ذهنهای بسته و وزير اسرائيل نشان می دهد که سوهان تيز واقعيت،

منجمد را در طول زمان می سايد و صيقل می دهد و راستگرای افراطی سازش ناپذيری رابه نقطه ای 
  .می رساند که به دليل انعطاف، متهم به سازشکاری و خيانت پيشگی شود
زه شهرداری تهران و مرگ يک اعتراض انجمن حمايت حيوانات به نگهداری و خشگ کردن حيوانات در مو

ميمون، تائيد وجود دويست دانش آموز مبتال به ايدز در مدارس کشور و اظهار نظر رييس قوه قضاييه 
درباره محاکمه وبالگ نويسها که به نظر وی عنوان مجرمانه دارند از جمله ديگر اخبار مهم روزنامه های 

  . امروز تهران است
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