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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان - رژيم ايرانپروژه اتمي

  
 ي ايران با سه آشور اروپايي  متن آامل توافقنامه

  ٢٠٠۴ نوامبر  15 – ١٣٨٣ آبان 25ه دوشنب:ایرنا
ي عالي  هاي فرانسه، آلمان و انگلستان با حمايت نماينده دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت

اند   تهران تاآيد آرده2003 اآتبر 21ي  و تعهدات مندرج در بيانيه) ي اروپا آشور اتحادهسه (ي اروپا  اتحاديه
 . ريزي نمايند اند پيشرفت در آينده را بر آن پايه و تصميم گرفته

 . دهند  را مورد تاآيد مجدد قرار ميNPTي اروپا و ايران تعهد خود به  سه آشور اتحاديه
 آه مطابق با تعهداتش به معاهده و بدون NPTوق ايران بر اساس ي اروپا به حق سه آشور اتحاديه
 . آند شود، اذعان مي تبعيض اعمال مي
يي نيست و  هاي هسته آند آه به دنبال دستيابي به سالح  تاآيد ميNPT 2ي  ايران مطابق ماده

ن به صورت ايران هم چنا. داند نخواهد بود و خود را به همكاري آامل و شفاف با آژانس متعهد مي
 . دهد داوطلبانه اجراي پروتكل الحاقي را تا زمان تصويب ادامه مي

ي تعليق خود را ادامه و  به منظور اعتماد بيشتر ايران به طور داوطلبانه تصميم گرفته است آه برنامه
هاي مربوط به غني سازي و باز فرآوري و مشخصا توليد و واردات  توسعه داده تا شامل تمام فعاليت

انتريفيوژهاي گازي و قطعات آن، مونتاژ، نصب، آزمايش و آار آردن سانتريفيوژهاي گازي هر گونه س
ها  ي آزمايش اقدام براي جداسازي پلوتونيوم و يا ساخت يا اجراي تاسيسات جداسازي پلوتونيوم و آليه

 و از آن دعوت خواهد آژانس از اين تعليق مطلع خواهد شد. يا توليد در هر تاسيسات تبديل اورانيوم شود
تعليق به موقع انجام خواهد گرفت؛ به شكلي آه آژانس از اين . شد آه بر آن نظارت و آن را تاييد آند

تعليق به موقع . تعليق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد آه بر آن نظارت و آن را تاييد نمايد
س نوامبر شوراي حكام اجراي آن را تاييد انجام خواهد گرفت به شكلي آه آژانس بتواند قبل از اجال

هاي دراز مدت   زماني آه مذاآرات براي يك توافق مورد قبول دو طرف در خصوص تصويبتعليق. نمايد
 . رود، ادامه خواهد يافت پيش مي

ي اروپا اذعان دارد آه اين تعليق يك اقدام داوطلبانه اعتماد ساز است و نه يك الزام  سه آشور اتحاديه
 . وقيحق

ي تعليق مادامي آه مذاآرات براي يك توافق بلندمدت در جريان است براي استمرار فرآيند آلي  ادامه
در قالب اين تعليق سه آشور اتحاديه اروپا و ايران توافق آردند آه به منظور . اساسي خواهد بود

اين . آغاز آنندرسيدن به يك توافق مورد قبول دو طرف در خصوص تصويبات درازمدت مذاآرات را 
يي ايران صرفا براي اهداف صلح آميز  هاي عيني ارايه خواهد داد آه برنامه هسته موافقتنامه ضمانت

يي تكنولوژيكي و اقتصادي و تعهدات  هاي هسته هاي محكم و همكاري است و به صورت مساوي تضمين
 . محكم در موضوعات امنيتي به دست خواهد داد

 آغاز 2004ي اول دسامبر  يل و گردهم خواهد آمد آه اين مذاآرات را در نيمهي راهبردي تشك يك آميته
يي تشكيل خواهد  هاي سياسي، امنيتي، تكنولوژي و همكاري هسته هاي آاري در زمينه نمايد و گروه

هاي  ي راهبري مجددا ظرف سه ماه تشكيل جلسه خواهد داد تا گزارش پيشرفت از گروه آميته. داد
تواند قبل از يك توافق آلي به اجرا  ها و يا اقداماتي آه مي نموده و نسبت به پيشبرد پروژهآاري دريافت 

 . در آيند اقدام خواهند آرد
در قالب توافق حاضر و با توجه به پيشرفتي آه در حل مسايل باقيمانده صورت گرفته است سه آشور 

ند تا در چارچوب اجراي توافقات پادمان و آن ي اروپا از هم اآنون از مديرآل آژانس حمايت مي اتحاديه
 . پروتكل الحاقي چنانچه مقتضي بدانند به شوراي حكام گزارش نمايند

گروه ”نمايند آه از ايران براي پيوستن به  ي اروپا از مديرآل آژانس حمايت مي سه آشور اتحاديه
 . دعوت نمايد” يي ي سوخت هسته ي چرخه آارشناسي رويكردهاي چند جانبه

ي تجارت و همكاري از  ي اروپا در مورد موافقتنامه زماني آه تعليق مورد تاييد قرار گيرد مذاآرات با اتحاديه
ي اروپا از آغاز مذاآرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني  سه آشور اتحاديه. سرگرفته خواهد شد

 . به طور فعال حمايت خواهد آرد
ي اروپا و ايران بر عزم خود براي مبارزه  يي سه آشور اتحاديه هستهصرف نظر از پيشرفت آار در موضوع 

. آنند تاآيد مي) منافقين (MEKهاي تروريستي چون  هاي القاعده و ساير گروه با تروريسم شامل فعاليت
آنها هم چنين حمايت مداوم خود از فرآيند سياسي در عراق با هدف ايجاد يك دولت منتخب قانوني را 

 . دهند  قرار ميمورد تاآيد
  

 توافق ننگين ميان رژيم آخوندي و سه دولت اروپايي
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دبيرخانه شوراي ملي مقاومت توافق ننگين ميان رژيم آخوندي و سه دولت اروپايي را آه امروز منتشر 
 .توصيف نمود»داد ننگين براي مشارآت در سرآوب اپوزيسيون ايرانيك فريبكاري بزرگ و يك قرار «شد

بعد از ظهر امروز فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران اعالم آرد قرار دادي با سه آشور اروپايي به امضا 
آشورهاي اروپايي يك رشته , رسانده است آه بر اساس آن در مقابل تعليق موقت غني سازي اورانيوم

در اين قرار داد تصريح . تكنولوژي به اين رژيم قرون وسطايي خواهند داد, منيتيا, امتيازهاي سياسي
شده است آه اتحاديه اروپا و ايران بر عزم خود براي مبارزه با تروريسم از جمله فعاليتهاي سازمان 

 .مجاهدين خلق ايران تاآيد ميكنند
 :در اطالعيه دبيرخانه شورا دراين باره آمده است

عليه ,  ننگين آه هيچ مفهومي جز مشارآت در سرآوب مردم و اپوزيسيون ايران ندارداين قرار داد
تمامي ارزشهايي است آه ملتهاي اروپا طي صدها سال براي دست يابي به آنها ميليونها قرباني داده 

يق متهم آردن رزم آوران آزادي به تروريسم معنايي جز ملعبه قرار دادن مبارزه با تروريسم و تشو. اند
 .ماليان به ادامه جنايتهاي تروريستي شان بويژه در عراق ندارد

 500بيش از 2004نوامبر 10روز پيش در5اين قرار داد ننگين عليه مقاومت ايران در حالي امضا ميشود آه 
تن از برجسته ترين حقوقدان و دهها پارلمانتر و شمار زيادي از شخصيتهاي سياسي از آشورهاي 

نظريه حقوقي متقن اعالم آردند برچسب 9در يك سمينار يك روزه در پاريس و طي , مختلف اروپايي
, قوانين اتحاديه اروپا, تروريسم عليه مجاهدين در تعارض آشكار با قوانين بين المللي انساندوستانه

اعالميه جهاني حقوق بشر و بسياري ديگر از معاهدات بين المللي , آنوانسيون اروپايي حقوق بشر
آنها تاآيد آردند آه بهيچوجه نمي توان مقاومت .  حق دفاع از خود و اصل برائت را نقض ميكنداست و

 .مشروع مجاهدين را به تروريسم متهم آرد
پذيرش چنين شرايط ذلت باري از سوي سه آشور اروپايي ماليان را در سرآوب و آشتار مردم ايران و 

هد آشورهاي غربي جديتي براي ممانعت از دست صدور تروريسم تشجيع ميكند و به آنان نشان ميد
 . يابي رژيم به بمب اتمي ندارند

در يك دهه گذشته جهان تنها پس از افشاگريهاي سازمان مجاهدين خلق ايران از بخشهايي از پروژه 
. هاي شوم اتمي ماليان مطلع شده است و آنان هيچگاه داوطلبانه از اين پروژه ها دست بر نداشته اند

امروز نيز با تمام قوا در صدد مخفي نگاه , رژيم ضد بشري آخوندي, ساس اطالعات دقيق مقاومتبر ا
داشتن پروژه ها و سايتهاي اتمي خود مي باشد و از مذاآره با آشورهاي اروپايي و امضاي چنين 

ي آما انيكه سفر وزرا. توافقنامه هايي هدفي جز خريدن زمان براي دست رسي به سالح اتمي ندارد
ماه فرصت داد آه به بمب 12به تروريستهاي حاآم برايران , خارجه سه آشور اروپايي در سال گذشته

 . اتمي نزديكتر شوند
خانم مژگان پارسايي مسئول اول سازمان مجاهدين هنگامي آه ماه گذشته پيش نويس اوليه اين قرار 

از روز اول ,  تروريستي عليه مجاهدين اوال برچسب: داد منتشر شد اعالم آرد اين قرار داد نشان ميدهد
. هيچ پايه حقوقي نداشته وفقط در چارچوب معامالت تجاري يا سياسي مورد استفاده قرار گرفته است

امري حتمي است و ثالثا خطر جايگزيني آلترناتيو دمكراتيك آه , ثانيا خطر سرنگوني ديكتاتوري آخوندي
بزبان معكوس از سوي رژيم آخوندي مورد اذعان قرار , ار دارد سازمان مجاهدين خلق ايران در محور آن قر

 .گرفت
نيروهاي دمكراتيك و ترقيخواه و همه آساني , مدافعان حقوق بشر, وآال, همه حقوقدانان, مقاومت ايران

آه با تروريسم مبارزه ميكنند را به مخالفت با اين قرار داد ننگين آه نه تنها مردم و مقاومت ايران بلكه 
فرا , دالت و قضاييه مستقل و ارزشهاي بنياديني مانند حق دفاع و بر ائـت را در اروپا نيز قرباني ميكندع

 ميخواند
 

 اي ايران را غير ممنوع اعالم آرده است   هاي هسته  گزارش البرادعي فعاليت
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هاي   رسد تعهد ايران به تعليق فعاليت  به نظر مي: ه استالمللي انرژي اتمي آمد  در گزارش آژانس بين
سازي اورانيوم با تقاضاهاي آژانس مطابقت دارد اما هنوز برخي ترديدها در خصوص   مربوط به غني

 . اي پنهاني ايران باقي مانده است  ماهيت دو دهه برنامه هسته
 

المللي انرژي اتمي آه به دست    بيندر گزارش محرمانه آژانس, به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
, اي آه ايران سال گذشته به آژانس اعالم آرده بود  آسوشيتدپرس رسيده است، تمام موارد هسته

 . مورد بررسي قرار گرفت
توانيم بگوييم آه چنين موادي براي   در اين گزارش آمده است؛ در نتيجه ما مي, به گزارش آسوشيتدپرس

 .ليحاتي ممنوع به آار نرفته استهاي تس  انجام فعاليت
المللي انرژي اتمي هنوز   البته محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين: در اين گزارش همچنين آمده است

اي آه براي برنامه تسليحاتي به   اي ذآر نشده  گيري آند هيچ مواد هسته  در موضعي قرار ندارد آه نتيجه
 . رود، وجود ندارد  آار مي

هاي مربوط به آن، در اين گزارش آمده   سازي اورانيوم و فعاليت  افقت تهران با تعليق غنيرغم مو  به
هاي غني سازي را   است؛ ايران از بازرسان آژانس درخواست آرده آه تعهد اين آشور به توقف فعاليت

  .ندشود، آنترل آ  يعني سه روز قبل از نشست شوراي حكام آغاز مي) دوم آذر( نوامبر 22آه در 
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و سه آشور اروپايي موقتي است و بايد در  ميان ايران) دوشنبه(روحاني تصريح آرد آه توافق امروز 

  .ي منافع دو طرف باشد آننده تضمين اي آه هاي آينده نهايي شود، به گونه ماه
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روحاني، دبير شوراي  ، حسن)ايسنا(ايران  خارجي خبرگزاري دانشجويان -به گزارش خبرنگار سياسي 
اخير ايران با سه آشور اروپايي  ي توافق عالي امنيت ملي آشورمان در آنفرانس مطبوعاتي آه درباره

تمام اصولي آه جمهوري اسالمي : تاآيد آرد هاي مختلف داخلي و خارجي داشت، به نمايندگان رسانه
به عبور از آن نبوده، در توافق مورد مراعات و توجه قرار گرفته  زايران آنها را خط قرمز قلمداد آرده و مجا

  .است
رسميت شناخته و  را به NPT در متن توافق فعلي، اروپا تمام حقوق ايران در چارچوب: وي اظهار داشت

اين حقوق از سوي ايران نيز  چنين برخالف گذشته اعمال قبول آرده اين حقوق بدون تبعيض است و هم
  . شناخته شده استبه رسميت

اين آه : داشت يي پرداخت و اظهار ي فناوري هسته روحاني به تشريح خطوط قرمز ايران در مساله
اروپا صريحا اعالم آرده آه  سازي الزامي و حقوقي باشد، خط قرمز ما بود و طبق توافق، تعليق غني

  .جود نداردزمينه و تعليق داوطلبانه خواهد بود و الزام حقوقي براي ما در اين
مان براي  داريم حق سازي بود و تاآيد خط قرمز ديگر ما توقف غني: دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت

  .سازي تعطيل شدني نيست غني
حالي به  تواند در وي بحثي مهم در اين ميان را اين مطلب دانست آه جمهوري اسالمي چگونه مي

در اين توافق دو طرف : باره افزود المللي باشد و در اين اد بينسازي اورانيوم بپردازد آه توام با اعتم غني
ما تضمين خواهيم آرد . آه دنيا هم مطمئن باشد اي باشد سازي در ايران به گونه تفاهم آرديم آه غني

  .يي نياز است نيروگاه هسته سازي در حدي باشد آه براي سوخت آه غني
بايد ظرف سه ماه  يي و امنيتي  پيشرفته، همكاري هستهروحاني تصريح آرد آه مذاآرات بر سر فناوري

از نهايي شدن اين مذاآرات است  پس: هاي آاري ايران و اروپا به نتايج نهايي برسد، گفت از سوي گروه
  .رساند توافق مي ي اجرايي شدن اين نتايج را به آه گروه راهبري نحوه

ي احتمالي  گفته ي در اجالس ماه نوامبر ازدبير شوراي عالي امنيت ملي گفت آه آشورهاي اروپاي
ي تهران در  نياز نيست پرونده آه المللي انرژي اتمي مبني بر اين محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين

  .حمايت خواهد آرد هاي ديگر شوراي حكام نيز به صورت ويژه مطرح شود، اجالس
اين : آرده است، گفت عضاي شوراي حكام ارايهوي با اعالم اين خبر آه البرادعي گزارشش را امروز به ا

آميز  ايران از مسير صلح دهد جمهوري اسالمي همكاري خوبي با آژانس داشته و گزارش نشان مي
  .منحرف نشده است

اجالس اولين مقطع  اين: آننده دانست و افزود روحاني، اجالس ماه نوامبر شوراي حكام را بسيار تعيين
ماه بعد خواهد بود آه  شود آار چه پيشرفتي داشته و دومين مقطع سه است آه طي آن روشن مي
  .رسيم بايد ديد به چه توافقي مي

جمهوري  دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در ادامه اظهار داشت آه فرصت خوبي براي
سال براي او ار اي آه اسالمي ايران حاصل شده است و سه آشور اروپايي و خاوير سوالنا در نامه

  .اسالمي است شان ارتقاي روابط اروپا با جمهوري اند هدف اند، اذعان داشته آرده
چه مورد  ي آن درباره ق فرصت مناسبي براي دو طرف خواهد بود تا با مذاآرهفاين توا: وي اظهار داشت

  .نظر دو طرف است، به پيش برويم
اش با  تلفني وگوي ر شد و دليلش را گفتروحاني در اين نشست مطبوعاتي آه با دو ساعت تاخير برگزا

البرادعي عنوان آرد، پس از  چنين آسب اطالع از گزارش ي انگليس و هم جك استرا، وزير امور خارجه
اين پرسش و پاسخ آه حدود دو ساعت  ي اين توضيحات به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت و طي ارايه

  .تفاهم با اروپا تاآيد آرد ل وبه طول انجاميد، بر سياست ايران مبني بر تعام
گيري از  بهره روحاني در پاسخ به خبرنگار ايسنا درخصوص استراتژي و راهبرد آشورمان درخصوص

واقع با توافقاتي آه امروز  در: هاي متقابل طرفين در مذاآرات گفت يي و تضمين آميز هسته فناوري صلح
تا آنون . فرصتي مناسب را فراهم آورديم  نمودند،به نتيجه رسيدند، آشورهاي مقابل هم آنها را قبول

وجود داشت آه با فرصتي آه ايجاد شد، توانستيم جو را  شبهات بسياري در ارتباط با روابط با ديگران
  .آرام سازيم

. سازي قرار گيرد فرآيند عادي ي ما در آنم و انتظار دارم آه در اجالس نوامبر پرونده فكر مي: وي ادامه داد
 آشور نيز بايد آن را مورد 35چرا آه بعدا  ه هنوز براي صحبت راجع به قطعنامه آمي زود است؛البت

بسيار اميدوارم آه پرونده در اجالس نوامبر در مسير عادي شدن  بازخواني و تاآيد قرار دهند ولي در آل
  .قرار گيرد

اخير خواهيد  ر اين توافقد: هاي طرفين گفت دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان درخصوص تضمين
سازي از مسير  غني دهد آه ديد آه جمهوري اسالمي ايران تضميني عيني به طرف مقابل مي

هاي تكنولوژي، انرژيك، امنيتي  زمينه هاي محكمي را در آنها نيز به ما تضمين. آميزش منحرف نگردد صلح
اميدواريم مسيري را آه طي روند اخير اند و  را داده هايي به هر حال طرفين تضمين. يي دادند و هسته

  .رود مذاآرات برگزيديم با موفقيت پيش
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تعليق  ي ي زمان و گستره دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به پرسشي درباره
عالوه بر موارد پيشين،  گيرد و  نوامبر صورت مي22تعليق از : سازي اورانيوم در ايران اعالم آرد غني

  .تبديالت را نيز در بر گرفته است هاي مربوط به چنين فعاليت سازي و مونتاژ و هم عهتعليق، قط
ايراني ضعف  آنندگان وي در پاسخ به اين پرسش آه آيا ايران خطوط قرمز را رد آرده است و مذاآره

ايم و  ردهنشيني نك مان عقب اصول يك از ما از هيچ. تعليق خط قرمز ما نبوده است: اند، تصريح آرد داشته
  .بيابيم حل را ايم، بهترين راه در عين حال تالش آرده

باشيم، اما من  شان در آن باشد آه تقابل با ديگران داشته شايد برخي منافع: روحاني ادامه داد
  .آنيم ايستادگي مي گاه گويم تعامل و تفاهم آنيم؛ اگر اصول، قبول نشد و زور گفتند آن مي

مهم براي آشور  ي ايران را دستاوردي بسيار  ملي گزارش جديد آژانس دربارهدبير شوراي عالي امنيت
جمهوري اسالمي اين بود آه  هنر ديپلماسي. آار با آژانس و تعامل با اروپا سخت است: خواند و افزود

  .ها باز آرد راه را با وجود اين سختي
از ما داوطلبانه اين  يك هيچ:  اروپا گفتهاي ايراني در جريان مذاآره با وي با دفاع از عملكرد ديپلمات

را بر دوش بگيريم و آن را با ارشاد و  ي ما تكليف شد آه اين بار پرونده را قبول نكرديم، بلكه بر همه
  .حمايت مردم به پيش ببريم

اورانيوم مبنايي  سازي اگر تعليق غني: روحاني در بخش ديگري از اين آنفرانس مطبوعاتي تصريح آرد
  .براي اعتمادسازي است توانست به حق ايران در اين زمينه لطمه بزند، تعليق  داشت، ميحقوقي

در ايران تصريح  سازي اورانيوم ي زمان حداآثري براي تعليق غني دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره
  .د داشتپيش برود، ادامه خواه تعليق وابسته به مذاآرات است و تا زماني آه مذاآرات به خوبي: آرد

مجلس شوراي  تاآنون مباحث و مصوبات: به گزارش ايسنا، وي در بخش ديگري از اظهاراتش تاآيد آرد
  .ايجاد نكرده است ايم، ناهماهنگ نبوده و مشكلي برايمان آرده اسالمي با مسيري آه ما طي مي

آند  قرائت مي راگفت متن گزارش يك خبرگزاري انگليسي  روحاني در پاسخ به سوال خبرنگاري آه مي
آه به سرشكستگي مقامات  اي است و طي آن ادعا شده بود، متن توافق ايران با اروپا تنها به گونه

شيطنت است و پولش را از آمريكا  هرآه اين را گفته: گفت! ايراني در برابر ملت آشورمان نينجامد
  .گرفته است

شد، مقاالت زيادي  ها مطرح خواهد از اين حرفدر آينده نيز : دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد
اين جنگ رواني و بازي تبليغاتي  شود، هاي آمريكايي منتشر مي ها در روزنامه نيز اآنون عليه اروپايي

  .است
: انجامد؟ گفت مي يي ايران به بهبود روابط ايران و آمريكا ي هسته باره آه آيا حل پرونده وي در اين

آنيم  بحث ديگري آه دنبال مي ان با اروپا تاثير مثبتي بر منطقه بگذارد واميدواريم همكاري اير
  .مان اسرائيل است باره هدف اصلي اين سازي منطقه از تسليحات آشتارجمعي است آه در عاري

آمريكا . آمريكاست تحول در روابط ايران و آمريكا بيشتر در دست: به گزارش ايسنا، روحاني ادامه داد
آليد . تداوم بحران و تنش نيستيم ما دنبال. ي حسن نيت عملي، افق جديدي ايجاد آند  ارايهتواند با مي

  .اين امر در دست واشنگتن است
خبرنگاران تصريح  هايش به چنين در بخش ديگري از پاسخ دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم

آمريكا باشند، اطالعي نداريم، اما آنها  ي هاز اين آه سه آشور اروپايي در مذاآره با ايران نمايند: آرد
البته فكر . خاوير سوالنا نيز اين سه آشور را همراهي آرده است اند و ي اروپا بوده ي آل اتحاديه نماينده
  .هايي داشته باشند اعضاي گروه هشت نيز هماهنگي آنيم آه آنها با مي

خواهيم شاهد اجراي  مي آننده است؛ چرا آه ناجالس نوامبر براي ما حساس و تعيي: روحاني تاآيد آرد
  .توافق در ماه نوامبر باشيم تا اعتمادمان جلب شود

البته ما : شده است؟ افزود اي از جانب آمريكا عليه ايران مطرح آه آيا تهديد تازه روحاني در ارتباط با اين
اهد بوديم، ظاهرا ديدار و ها ش رسانه قدر آه در خواهد بكند، ولي آن دانيم آه آمريكا چه مي نمي

بود، ولي بايد همه چيز در اين زمينه را در مقام عمل  اظهارات اخير آقاي بوش و بلر حاوي لحني مثبت
 آه آيا اروپا بتواند در اين مسير، آمريكا را هم با حال اين. ايم با اروپاست آرده چه آه ما توافق آن. ببينيم

جريان را در اجالس  ي اين به هر صورت شايد عالئم اوليه. تگي داردخود همراه سازد، به توانايي آنها بس
  .نوامبر شاهد باشيم

: اجالس نوامبر گفت اي مشترك به جاي قطعنامه در ي احتمال صدور بيانيه به گزارش ايسنا، وي درباره
 روال در قطعنامه را بگيرد و طبق ام آه قرار باشد بيانيه جاي البته من در اين خصوص چيزي نشنيده

اي خواهد بود آه  آنيم اين قطعنامه به گونه فكر مي اي صادر شود و ما اجالس ماه نوامبر بايد قطعنامه
  .ضرورت، دبيرآل گزارشي را منتشر نمايد حاوي اين مطلب باشد آه در صورت

بنابراين . دندمطرح آر G8 ها طرحي را آه براي توافق با ايران داشتند در اروپايي: چنين افزود روحاني هم
آه آيا اروپا به صورت توامان مسير  اين حال. اند برخي آشورها چون آانادا يا روسيه از توافقات مطلع

اطالعي ندارم، ولي ما نتايج را به اطالع غيرمتعهدها و  آرده يا خير، تحوالت را به آنها منتقل مي
  .رسانيم مي آشورهاي دوست چون چين و روسيه

پس از اجالس ماه  چه در متن توافقنامه مشاهده نماييد، خواهيد ديد آه چنان: ه دادچنين ادام وي هم
همين مساله است آه گارانتي  نوامبر گروههاي آاري تشكيل خواهند شد آه يكي از وظايف آنها تعيين

ان سازي اير براي اين موضوع، فعاليت غني فعاليت ايران را چگونه به وجود آورند آه در پي آسب نتيجه
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ي  هاي الزم از اهداف موافقتنامه البته دستيابي به تضمين .توام با تضمين و گارانتي آغاز خواهد شد
  .باشد اخير مي

: تواند مطرح باشد؟ گفت مي سازي از جانب ايران آه چه ايرادي براي انجام غني روحاني با اشاره به اين
) يي ي سوخت هسته دارندگان چرخه) MNA ي اخير، جمهوري اسالمي ايران عضو گروه طبق توافقنامه

ي پيش متوجه شدم،  گونه آه چند لحظه آن. نمايد خواهد شد و بناست اروپا هم از اين مساله حمايت
ي سوخت  هاي ايران براي تسلط بر چرخه به تمامي تالش ي آقاي البرادعي گزارش جديد منتشر شده

. ي سوخت است، قبول دارد ايران در حال تسلط بر چرخهاين نكته را آه  اشاره دارد و لذا خود آژانس هم
توانيم به توافقي دست يابيم آه در پي آن  ما مي. اين خصوص نيز آار مشكلي نيست نيل به توافق در

  .ها داشته باشيم ي سوخت را به همراه برخي تضمين توامان چرخه به طور
عضويت ايران در  ي حمايت اروپا از ربارهبه گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان د

تواند اين آار را انجام دهد  مديرآل مي .آند اروپا گفته از اين امر حمايت مي: يي تصريح آرد آلوپ هسته
  .شرآت در اجالس مربوطه دعوت آند و اميدواريم طي روزهاي آينده از ايران براي

توافقات پاريس با  ي آميز بودن نتيجه م موفقيتي اعال دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان درباره
در اين مذاآرات بوده است،  توجه به سخنان بسياري آه مبني بر عدم نيل به اهداف مورد نظر ايران

است و بسياري از سخنان هم ) در ايران رياست جمهوري(به هر حال ايام، ايام انتخابات : اظهار داشت
اگر جمهوري اسالمي ايران در مذاآرات يا توافقاتي  ه باشيد آهتوجه داشت. سخنان انتخاباتي هستند

آرد و آن را با امتيازاتي آه مطرح بود،  نظر مي سازي صرف غني اش يعني آه انجام داده از حق مسلم
نظر از اين حق مسلم نيست؛  ي صرف ولي مساله، مساله. صحيح بود نمود، اين بحث تعويض مي

سازي را با اطمينان  هيم با اروپا بحث و توافق نماييم آه چگونه غنيخوا مي مساله اين است آه ما
  .انجام بدهيم ديگران

حال فعاليت در اين  .ما فضايي را برگزيده و در آن مشغول به فعاليت هستيم: چنين ادامه داد روحاني هم
ر نكرده بوديم آه ايم؟ نه تنها ضر آرده آيا ما طي يك سال گذشته ضرر. فضا براي ما ضرورتي هم ندارد

ها و تهديدهايي  همين مساله آه توانستيم بحران. ايم برده طي سال گذشته صد در صد نيز نفع و سود
چه فضا به تقابل آشيده  چنان. ترين نفع است به فرصت تبديل نماييم، بزرگ شد را آه برايمان ايجاد مي

ما آمديم و با آرامش پيش . بود ينبود چه عاقبتي در انتظار طرفين و حتي جهان م شد، مشخص مي
  .گويد مي هاي ما سخن آميز بودن فعاليت ايم آه آژانس به وضوح از صلح و امروز به جايي رسيده رفتيم

در اجالس ماه نوامبر  آميز بود يا خير، را بايد ي اين توافقات موفقيت آه نتيجه اين: وي در ادامه افزود
ي ايران و اروپا بر تعامل و  درنهايت اگر اراده .هاي آاري آن دوره باشيم بنگريم و در انتظار نتايج آار گروه

توان از اين موارد عبور آرد، ولي اگر در غير اين صورت باشد،  مي ي روابط جدي باشد، به راحتي توسعه
  .خواهد داد اي عكس مسلما نتيجه

سفرها مباحثات  طي اين: ن گفتي روسيه و چين به ايرا روحاني با اشاره به سفر اخير وزراي خارجه
بود و اميدواريم در اجالس  در اجالس گذشته، چين به خوبي فعال. مفصلي با هر دو آشور صورت گرفت

همكاري و رابطه با اروپا باعث شده تا  به هر صورت دور جديد. آتي هم چين و هم روسيه فعال باشند
هاي ما با اروپا بر  آه همكاري ايشان بپردازند و اينه فعاليت تر به آنها هم با دستي بازتر و در آل راحت

  .چين و روسيه تاثيرگذار است، امري مسلم است فعاليت آشورهايي چون
دوطرفه بودن  اين نكته نمايانگر همان بحث: به ايران گفت» تضمين محكم اروپا«وي با اشاره به 

پس از آن بايد ببينيم آيا  امبر است وترين مقطع اجالس ماه نو البته در اين خصوص مهم. هاست تضمين
تحرك جديد در ايجاد فضاي مناسب براي  اروپا به تعهداتش عمل آرده يا نه؟ به هر حال اميدوارم اين

  .آشور موثر باشد ي چنين رشد و توسعه روابط ايران با جهان و هم
مذاآره شده باشد،  اش ربارهي آب سنگين اراك را از مواردي آه د به گزارش ايسنا، روحاني تعليق پروژه

اين مدت . زماني خواهد داشت مذاآرات ايران و اروپا نامحدود نيست و سقف: ندانست و تصريح آرد
  .سال در ميان نيست بحث بر سر چند ماه است و سخني از. زمان بايد معقول باشد

سازي قابل حل و  غني ي نيت بر مذاآرات حاآم باشد، مساله آه اگر حسن چنين با تاآيد بر اين وي هم
  .ندارد امروز براي طي مسير براي دو طرف مانعي وجود: فصل است، گفت

: تصريح آرد يي معرفي و در عين حال ي هسته روحاني، آمريكا را عامل اصلي دردسرساز در پرونده
ر اجالس به هر حال بايد د .العمل اوليه از سوي بوش نسبت به مذاآرات ايران و اروپا منفي نبود عكس

  .بوش دور دوم بايد با بوش دور اول فرق آند به هر حال. ها را ديد تا بهتر قضاوت آرد العمل نوامبر عكس
اي دال بر اين  نشانه دبير شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از اظهاراتش توافق ايران و اروپا را

منطقه دارد و همكاري ميان دو طرف  ق واي در عرا مطلب خواند آه اروپا معتقد است ايران نقش سازنده
  .تواند راهگشا باشد مي

يي تهران در ماه  هسته ي روحاني در پاسخ به اين سوال آه آيا با امضاي توافق ميان ايران و اروپا پرونده
ي اروپا با شوراي امنيت موافق  اتحاديه الاقل روشن است آه: رود؟ گفت نوامبر به شوراي امنيت نمي

پس دو يا سه آشور موافق . اين امر موافق نيستند ضاي غيرمتعهد، روسيه و چين نيز بانيست، اع
  .آه اين تعداد ارزشي ندارد ارجاع پرونده به شوراي امنيت هستند

طوالني از  نويس قبلي شامل ليست پيش: ي همكاري ايران با اروپا تصريح آرد چنين درباره وي هم
آهن و نفت و گاز است و  راه ي هواپيماي غيرنظامي، درخصوص ارايهگذاري در ايران، همكاري  سرمايه

   .مطرح شده بوده است يي ميان ايران و اروپا نيز مسايلي از قبيل همكاري هسته
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 !  وعده آب نبات 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 پرونده هسته اي آشورمان نارضايتي خود از توافقي آه ديروز در تهران ميان يكي از دست اندرآاران

مرواريد غلتان داديم و آب نبات : ايران و سه آشور اروپائي اعالم شد را با اين عبارت اعالم آرد آه 
 . گرفتيم 

ميدهد نشان , ورود به عمق توافق هسته اي ديروز و دقت در محتواي موافقتنامه اي آه منتشر شده 
مرواريد غلتان داده : اين سخن با آمي خوشبيني همراه است و عبارت درست اينست آه گفته شود 

 . ايم و وعده آب نبات گرفته ايم نه خود آب نبات 
بسياري از آارشناسان زبده و خبره و افراد صاحب تجربه در مسائل سياسي و علماي صنعت هسته 

اول آنكه اصوال مذاآره . ا سه آشور اروپائي بر دو نكته تاآيد ميكردنداي از ابتداي داستان مذاآره ايران ب
با اين آشورها به دليل آنكه ما با آنها طرف نيستيم بلكه با آژانس بين المللي هسته اي طرف هستيم 

به چيزي آمتر از توقف آامل غني سازي و , اعم از اروپا و آمريكا , دوم آنكه غرب . آار نادرستي است , 
 . طيلي آامل چرخه سوخت صنعت هسته اي ما رضايت نخواهد دادتع

اآنون دليلي براي توجيه دفاع از , براي آساني آه سال گذشته حاضر نبودند اين واقعيت ها را بپذيرند 
تعليق آامل و , اصرار داشتند ايران , آنها در مذاآرات پاريس . مذاآره با اروپائي ها باقي نمانده است 

آنچه .  ماهه را قابل قبول ميدانست 6ي سازي را بپذيرد ولي هيئت ايراني تعليق موقت نامحدود غن
. اآنون ايران پذيرفته است همان توقف غني سازي است لكن تحت عنوان تعليق آامل و دراز مدت 

غيرحقوقي و صرفا سياسي نيز چاشني بيانيه شده اند تا مصرف داخلي , تعبيراتي از قبيل داوطلبانه 
آه نصيب ملت ايران آرده سخن بگويد و ! شته باشند و هيئت ايراني باز هم بتوانداز موفقيت بزرگي دا

 . براي مدتي ديگر همه را در حالت تعليق نگهدارد
زيرا با توجه به . اگر بازي با الفاظي از قبيل تعليق و داوطلبانه را يك بازي آودآانه بناميم آامال جا دارد

نامه تاآيد شده است آه ايران به تعليق غني سازي مادام آه مذاآرات درازمدت اينكه در متن توافق
در اين . هيچ مفهومي نخواهند داشت » داوطلبانه « تعبيراتي مانند , ادامه دارد متعهد است 

 : موافقتنامه تصريح شده است 
مه تعليق خود را ادامه و ايران به طور داوطلبانه تصميم گرفته است آه برنا, به منظور اعتماد بيشتر « 

توسعه داده تا شامل تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري و مشخصا توليد و واردات 
هرگونه , آزمايش و آار آردن سانتريفوژهاي گازي , نصب , مونتاژ , سانتريفوژهاي گازي و قطعات آنها 

يسات جداسازي پلوتونيوم و آليه آزمايش ها يا اقدام براي جداسازي پلوتونيوم و يا ساخت يا اجراي تاس
 . توليد در هر تاسيسات تبديل اورانيوم شود

تعليق . آژانس از اين تعليق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد آه بر آن نظارت و آن را تاييد آند
ام اجراي آن را به موقع انجام خواهد گرفت به شكلي آه آژانس بتواند قبل از اجالس نوامبر شوراي حك

تعليق زماني آه مذاآرات براي يك توافق مورد قبول دو طرف درخصوص ترتيبات دراز مدت . تاييد نمايد
 » . پيش مي رود ادامه خواهد يافت 

مالحظه مي شود آه اروپائي ها تعهد بسيار جامع و محكمي از هيئت ايراني گرفته اند و جاي هيچگونه 
به همين دليل است آه رسانه هاي اروپائي ديروز با آب و تاب از . دتوجيهي نيز باقي نگذاشته ان

موفقيت اروپا در مذاآرات تهران خبر دادند و تصريح آردند ايران تعليق آامل غني سازي را پذيرفته و 
 . حتي تعدادي از آنها آلمه توقف را بجاي تعليق بكار بردند

كانات تبليغاتي جهت مصرف داخلي و اينكه حضرات البته براي دلخوشي هيئت ايراني و شايد ايجاد ام
اين جمله نيز در موافقت نامه گنجانده شده , بتوانند بگونيد اين توافق يك موفقيت براي ايران است 

سه آشور اروپائي اذعان دارند آه اين تعليق يك اقدام داوطلبانه اعتمادساز است و نه يك « است آه 
اه يافتن ايران به سازمان تجارت جهاني و عدم حمايت اروپا از منافقين آمااينكه وعده ر» الزام حقوقي 

اينها اموري هستند آه اوال هيچ امتيازي . ين منظور در اين موافقتنامه گنجانده شده است نيز به هم
براي ما محسوب نمي شوند و ثانيا در همه موارد آنچه در موافقتنامه آمده وعده سرخرمن است و هيچ 

ند آه ما بايد چيزهائي هست, اموري از قبيل تروريسم و رفتار اروپائي ها با منافقين . تضمين عملي ندارد
اروپائي ها را بخاطر آنها سرزنش آنيم و آنها را براي هميشه بدهكار خود بدانيم ولي متاسفانه در اين 

موافقتنامه برعكس شده و اروپائي ها حق مسلم ما را در زمينه غني سازي از ما سلب آرده اند و 
به عنوان يك امتياز به حساب ما درعين حال بدهكاري خود به ما در زمينه تروريسم ومنافقين را هم 

 ! گذاشته اند
ادامه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي نيز توسط ايران تعهد شده و به اروپا و , عالوه بر اينها در توافقنامه 

آژانس اين حق داده شده آه در چارچوب پروتكل الحاقي از تاسيسات هسته اي ايران بازرسي نمايند 
هيچكس حق ندارد چنين ,  تصويب مجلس نرسيده و قبل از تصويب مجلس درحاليكه اين پروتكل به

تحت هر , موافقت با اجراي پروتكل . اجازه اي را به بيگانگان بدهد آه مفاد اين پروتكل را اجرا آنند
تاآنون خالف قانون بوده و از اين پس نيز خالف قانون است بويژه آنكه ترديدي وجود ندارد آه از , عنواني 

آمريكا و اروپا اقدام به جاسوسي و به دست آوردن اطالعات , ق اين بازرسي هاي بي حد و مرز طري
 . مورد نظر خود از هرچه بخواهند مينمايند و اين اقدام آنها با منافع ملي ما در تضاد است 
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ت اآنون هيچ توجيه منطقي براي قانع آردن افكار عمومي نسبت به توافقي آه ديروز در تهران صور
مردم بااعالم آمادگيهائي آه براي حمايت از مسئوالن در زمينه ادامه فعاليت هاي . گرفته وجود ندارد

هسته اي بويژه غني سازي آرده اند انتظار تسليم شدن در برابر باج خواهي هاي غرب را نداشتند و 
باشند از اين مطمئن ,  آذر شوراي حكام هستند 5اگر مسئوالن آشورمان منتظر اجالس . ندارند 

اگر فكر مي آنند پرونده هسته اي ايران با اين تمهيدات به . اجالس نيز چيزي عايدشان نخواهد شد
اوال هيچ تضميني در اين زمينه وجود ندارد و ثانيا ما نبايد واهمه اي از رفتن , شوراي امنيت نخواهد رفت 

آنهم مردمي انقالبي ,  از پشتوانه مردمي آيا مسئوالني آه. اين پرونده به شوراي امنيت داشته باشيم 
 ! سزاوار است در برابر چنين تهديدهائي تسليم شوند , برخوردارند , و مومن و امتحان داده 

  
 سعد آباد دوم 
  ٢٠٠۴ نوامبر  16 – ١٣٨٣ آبان 26ه شنبسه :سرمقاله شرق
 مراد ويسى

انگليس، آلمان و فرانسه و مسئوالن درست يك سال پس از امضاى توافقنامه تهران بين وزراى خارجه 
ايرانى، توافقنامه دوم، باز هم با سخنرانى اين سه آشور، در آاخ سعد آباد، در پائيزى ديگر و بر سر 

 را پذيرفت NPTدر توافقنامه اول، ايران پيوستن به پروتكل الحاقى . پرونده هسته اى ايران به دست آمد
آنچه آه ايرانى ها و اروپايى ها در توافقنامه دوم سعد . اورانيوم راو در توافقنامه دوم، تعليق غنى سازى

آباد بدان متعهد شده اند، در متن آامل و منتشره آن در رسانه ها منعكس است اما مهمتر از مفاد، 
در » الزامات حكومت دارى«نخستين نكته، پذيرش جايگاه .چرايى و نتيجه و آثار و پيامد هاى توافق است

در نظام بين الملل، حكومت ها براساس مطلوبيت ها، موضع نمى گيرند و . ن بين المللى استنظام نوي
تصميمات » هزينه و فايده«يعنى » الزامات حكومت دارى«اقدام نمى آنند، بلكه اساس رفتارشان 

تمهيدات، آسيب   -٢اهداف و آرمان ها و ارزش هاى حكومت  -١. براساس سه متغير اصلى است
در واقع هر حكومتى . فرصت ها، امكانات و توانمندى ها -٣، چالش ها و موانع فراروى پذيرى ها

» اتخاذ راهبرد هاى آالن و سياست اجرايى متناسب با قدرت ملى خويش«براساس سه متغير فوق به 
در اين ميان هر آشور و حكومتى آه از قدرت ملى افزون ترى برخوردار باشد، ميزان و حجم . مى پردازد

بيشترى از اهداف و آرمان هاى خود را در مواضع خويش منعكس مى نمايد و تمام دولت ها و حكومت 
در . را در خدمت اين پروسه قرار مى دهند» هنر ديپلماسى ديپلمات ها و دولتمردانش«ها در جهان 

 تر را بر مى آنند تا منافع حياتى»  فايده-هزينه «چنين چارچوبى، دولت ها همواره و به طور مستمر
منافع آم ارزش تر ترجيح دهند و يا دفع افسد به فاسد آرده و تصميماتى را آه ضرر آمتر دارند بر 

در روابط بين الملل » برد و پيروزى متقابل«نكته دوم، نگاه مبتنى  بر . تصميمات پرضررتر ترجيح  دهند
از منافع ملى شان الزامًا از قاعده امروزه تمامى معادالت بين المللى و دفاع آشور ها و ملت ها . است

روابط بازيگران در نظام بين الملل را مى توان . پيروزى يك طرف و شكست ديگرى تبعيت نمى آند
يا تخاصم در اشكالى چون منافع مشترك، متفاوت، موازى » رقابت«، »همكارى«براساس سه وضعيت 

زيگر مختلف نظير ايران و اتحاديه اروپا مى توانند طبق اين قاعده دو با. يا متضاد و متنازع دسته بندى آرد
در بخشى از روابط داراى منافع مشترك و موازى بوده و در موارد ديگر داراى تضاد منافع باشند و اطالق 

از طرف ديگر با توجه به اهداف هر . يك حكم واحد بر تمامى اجزاى اين رابطه منطقى به نظر نمى رسد
ت مى توان فقط سطح و اندازه برد و پيروزى و يا توانمندى هر يك در دفاع از يك از دو طرف از مذاآرا

به عنوان مثال تصميم ايران به . منافع ملى خويش را تعريف آرد نه شكست يا پيروزى آامل آنان را
تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم را از يك سو مى توان رسيدن اروپا به خواسته خويش و از سوى 

لوگيرى از اجماع آمريكا و اروپا و حتى مسئوالن آژانس بر سر ارسال پرونده هسته اى ايران به ديگر ج
اسرائيل و آمريكا طى ساليان اخير به آرات و به طور مستمر تالش نموده . شوراى امنيت به شمار آورد

ضع اروپا در ماه هاى موا. اند تا ايران را به عنوان يك تهديد جدى عليه امنيت بين المللى معرفى نمايند
اخير نشانگر آن است آه اروپائيان تا حدود زيادى به مواضع واشينگتن نزديك تر شده و پيروزى مجدد 
بوش در انتخابات آمريكا، فشار بيشترى را بر طرفداران گفت وگو با ايران در درون جوامع اروپايى وارد 

ا از يك سو مانعى بر سر راه اجماع آمريكا و توافقنامه دوم تهران، اگرچه مطلوب نيست ام. آرده است
اروپا عليه برنامه هاى هسته اى ايران و از سوى ديگر دفع تهديد بزرگتر يعنى ارسال پرونده ايران به 

در طرف مقابل،  اروپايى ها به رغم آنكه همانند روسيه، از چالش هاى .شوراى امنيت به شمار مى رود
اگرچه انتخاب دوباره بوش . ا ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مخالفندايران و آمريكا سود مى برند، ب

به رياست جمهورى آمريكا، موضع روانى او را در برابر اروپايى ها تقويت آرده اما هم اروپايى ها و هم 
له روس ها مى دانند آه ارسال پرونده ايران به شوراى امنيت منافع آنها را تامين نمى آند و فضاى معاد

نكته مهم براى ما نيز اين است آه آمريكا در پى معرفى ايران به . را به نفع آمريكايى ها تغيير خواهد داد
است و به رغم وقوفى آه بر منفعت طلبى اروپايى ها وجود دارد، » تهديدى عليه جامعه جهانى«عنوان 

ئيل نزديك تر آند، به مثابه آاهش نبايد فراموش آنيم هر نوع اقدامى آه اروپاييان را به آمريكا و اسرا
 . سطح بازى و قدرت مانور ايران تلقى شده آه نتيجه طبيعى آن ضربه به منافع ملى است

دفاع از اصل دستيابى به دانش و فناورى هسته اى مسالمت آميز به عنوان حق مسلم ايران فقط با 
ازيگران در اين معادالت و افزايش پشتوانه درك روح حاآم بر معادالت بين المللى و جايگاه ايران و ساير ب

تدابير ديپلماتيك فقط ابزار و . نظام و حكومت ميسر و ممكن است) مقبوليت و مشروعيت(داخلى 
نكته حائز اهميت .روشى براى حرآت در چارچوب راهبردهاى فوق به شمار مى رود و نه بيش از آن
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لمللى انرژى هسته اى و شوراى امنيت در بررسى ديگر در اين ميان، درك تفاوت جايگاه آژانس بين ا
بدون ترديد همچنان آه اروپاييان بر نظر خود تأآيد دارند، آژانس نيز . پرونده هسته اى ايران است

خاص خود را دارد اما اهميت مسئله در مقايسه آژانس و اروپايى ها با شوراى امنيت و فضاى  مواضعي
عالوه بر . اقدامات شوراى امنيت از سقف اقدامات آژانس باالتر استبه ويژه آنكه آف.  حاآم بر آن است

اين در شرايطى آه آژانس و البرادعى تالش آرده اند تا بين ايران و آمريكا، قدرت مانور و سطح بازى 
خود را حفظ آنند، توافقنامه تهران به البرادعى فرصت مى دهد تا در گزارش سرنوشت ساز خود به 

نكته ديگر آنكه . اين توافقنامه استناد ورزد و ديدگاهى مطابق با منافع آمريكا اتخاذ نكندشوراى حكام، به
تقويت بلندمدت موقعيت نظام و آشور در سطح بين المللى رابطه ناگسستنى با چندصدايى و فضاى 

رب آرا باز سياسى در درون آشور دارد ونبايد با اتخاذ سياست واحد در قبال تهديدات خارجى، نعمت تضا
. و عقايد را از جمله در پرونده هسته اى از دست داد و مانع از طرح ديدگاه ها و تفكرات مختلف شد

همان گونه آه اآثر ملل و دول (فراموش نكنيم آه راه تك صدايى و صداى واحد در سياست خارجى 
ه طبيعى از مسير چندصدايى در سياست داخلى مى گذرد، همان گونه آ) پيشرفته عمل مى آنند

است دولت همانند هر جامعه توسعه يافته اى به نيابت از مردمى آه آارگزاران و از جمله ديپلمات هاى 
آن را برگزيده اند، امور سياست خارجى را برعهده گيرد و دست هاى متعدد و بعضًا متضاد، به بازى در 

زى ساير بازيگران در قبال ايران تضادى آه فقط باعث افزايش قدرت مانور و با. سياست خارجى نپردازند
آخرين نكته آنكه اگرچه توافقنامه تهران را بايد بر اساس الزامات حكومت دارى مورد .اسالمى خواهد شد
از منافع ملى در هر پرونده اى از جمله پرونده هسته اى، » دفاع درازمدت و پايدار«ارزيابى قرار داد، اما 

 افزايش پشتوانه ١٣٧۶در سال ،. ولت و تيم مذاآره آننده استنيازمند تقويت پشتوانه مردمى از د
مردمى از حكومت باعث تقويت موضع و موقعيت ديپلمات ها، دستگاه  سياست خارجى و تمامى 
. مسئوالن ارشد آشور در سطح بين المللى از جمله روابط با اروپا و عبور از گردنه ميكونوس گرديد

 با عزت و قدرت ديپلمات هايمان از منافع ملى هستيم، راهى جز افزايش اآنون نيز اگر خواهان دفاع توام
انتخابات رياست . اتحاد بين شهروندان و حاآمان و تقويت پشتوانه مردمى دولت و حكومت نداريم

  . اولين مصداق ميزان تعهد و الزام به اين مقدمه واجب در سياست خارجى است١٣٨۴جمهورى 
 

   و منطقه اييبين المللمهم رويدادهاي 
  

 بوش استعفاي پاول را پذيرفت 
" آالين پاول"جمهور آمريكا، استعفاي   رئيس" جرج بوش: "شبكه خبري الجزيره لحظاتي پيش گزارش داد

 .وزيرامورخارجه اين آشور از منصب خود را پذيرفت
الم آرد آه با اي رسمي اع  سفيد با صدور بيانيه  آاخ: به گزارش ايلنا، اين شبكه خبري اعالم آرد

 .استعفاي پاول موافقت شده است
  .پاول، جمعه گذشته استعفاي خود را تقديم بوش آرده بود
، وزير "آالين پاول"، جانشين "آاندوليزا رايس: "خبرگزاري رويترز دقايقي پيش با انتشار خبري اعالم آرد

 . شود  خارجه مستعفي آمريكا مي
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آاندوليزا : "خواه دانشگاهي گزارش داد  به گزارش ايلنا، اين خبرگزاري به نقل از يكي از مقامات جمهوري
 .شود  جمهور آمريكاست به اين سمت انتخاب مي  آه در حال حاضر مشاور امنيت ملي رئيس" رايس

 .اعالم شود) دوشنبه ( جانشين پاول انتظار نداشت اين خبر امروز : وي افزود
بودن وي و پدرش،   خواه و صهيونيست  با اين تغيير و با توجه به نزديكي رايس به محافل تندروي جمهوري

 .جمهوري بوش تشديد شود  شود مواضع تندروانه آمريكا در دوره دوم رياست  بيني مي  پيش
منصب اساسي يك " رايس"به " بوش"آارشناسان آمريكايي پيش از اين ابراز عقيده آرده بودند آه اگر 

 .اين پيشنهاد را نپذيرد" رايس"و مهم را پيشنهاد آنند، بعيد است 
مشاور امنيت ملي آاخ سفيد در صدد احراز مقام : منابع موثق آاخ سفيد پيش از اين اعالم آرده بودند

 .است" جورج بوش"وزارت دفاع آمريكا در دوره دوم رياست جمهوري 
وزير دفاع و با توجه به همفكري بيشتر " دونالد رامسفلد"ت استعفاي آنند در صور  بيني مي  آگاهان پيش

  .جانشين رامسفلد شود" پل ولفوويتز"با رايس، 
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ي توانند در دفاتر آميساريا هاي مقيم خارج فقط مي آميسارياي عالي انتخابات عراق اعالم آرد، عراقي
 .عالي انتخابات در راي گيري شرآت آند
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به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، آميسارياي عالي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

پذيرد و راي  هاي مقيم را نمي هاي عراق در خارج، راي عراقي انتخابات عراق اعالم آرد، سفارت
 . دگان تنها بايد آرا خود را به دفاتر آميسارياي عالي انتخابات ارايه دهنددهن

: دآتر فريد ايار، سخنگوي آميسارياي عالي انتخابات عراق در تماس تلفني با ايالف اظهار داشت
باشد و راي دهندگان  شرايط راي دادن در خارج از عراق همانند داخل عراق براساس قوانين انتخابات مي

www.iran-archive.com 



 حتما عراقي االصل باشند و شناسنامه عراقي داشته باشد و يا اين آه شرايط و صالحيت تابعيت بايد
 .عراق را داشته باشند

هاي مقيم خارج حق شرآت در انتخابات شوراهاي شهر و شوراي ملي آردستان را  عراقي: وي افزود
 . ساآن اين مناطق باشندندارند؛ زيرا براساس قوانين راي دهندگان در اين انتخابات بايد حتما

استراليا، آانادا، دانمارك، آلمان، ايران، اردن، هلند، ( آشور 14انتخابات عراق در : وي تصريح آرد
 . شود برگزار مي) فرانسه، سوئد، سوريه، ترآيه، آمريكا، امارات، انگليس

نويسي و راي گيري و سازمان جهاني مهاجرت با نظارت آامل آميسارياي عالي انتخابات نام : وي افزود
 . اجراي آن را برعهده دارد و اين امر با يادداشت تفاهم بين سازمان و آميساريا صورت گرفته است

سخنگوي آميسارياي عالي انتخابات تصريح آرد آه اين اقدامات به منظور شفافيت و برگزاري فراگير 
  .هاي مذهبي و حزبي صورت گرفته است انتخابات به دور از گرايش

  
 اعالم آمادگى سازمان بدر براى همكارى با دولت عراق
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دبيرآل سازمان بدر اتهامات سازمان اطالعات جديد عراق را به سازمان بدر در خصوص دخالت در : فارس

قت عراق به تروريسم، ناشى از سوءتفاهم خواند و آمادگى اين سازمان را براى همكارى با دولت مو
در گفت وگو با روزنامه » ابوحسن العامرى«. منظور رفع سوءتفاهمات و روشن شدن حقايق اعالم آرد

تماس ميان رهبران سازمان بدر و دولت عراق به تشكيل آميته مشترك درباره اتهام : الحيات گفت
ت هاى برجسته سازمان اطالعات جديد عراق به عناصر سازمان بدر مبنى بر دخالت در ترور شخصي

اين اتهامات تنها يك سوءتفاهم است و سازمان بدر براى رسيدن به : وى افزود. عراق، منجر شده است
از سوى ديگر العامرى اوضاع آنونى امنيتى عراق بعد از . حقايق آماده همكارى با دولت عراق است

. سيار خطرناك توصيف آردهدف قرار دادن سازمان هاى دولتى و مردم عراق از سوى افراد مسلح را ب
دولت : وى در ادامه خواهان اجراى قانون ادغام شبه نظاميان با نيروهاى مسلح عراقى شد و گفت

وى آمادگى اين سازمان را براى تبعيت از قانون تاآيد . عراق هنوز از اين قانون چشم پوشى نكرده است
 نخست وزير موقت عراق از اين سازمان العامرى خبر منتشر شده را مبنى بر اينكه اياد عالوى. آرد

  .درخواست آرده است آه با تشكيل يك نيروى نظامى به ارتش جديد بپيوندد، رد آرد
 

 ها در فلوجه به اوج خود رسيد   درگيري
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 .ندهاي امروز در شهر فلوجه عراق آشته شد   سرباز آمريكايي در درگيري38دست آم 
الملل ايلنا، آغاز حمالت امروز عليه آانون مقاومت شورشيان شهر فلوجه عراق،   به گزارش سرويس بين

 . سرباز ديگر انجاميد275 سرباز آمريكايي و زخمي شدن 38به آشته شدن 
به گزارش خبرگزاري اروپا از بغداد، درحالي آغاز حمالت امروز عليه شورشيان عراقي عليه شهر فلوجه 

آشته و زخمي شدن چندين سرباز آمريكايي منجر شد آه مقامات نظامي آمريكايي از تحت آنترل به 
 .درآمدن اين شهر به دست نيروها و آشف انبارهاي مهمات و اسلحه تاآيد مي آردند

  .ها خبر داد  اي از پايان نپذيرفتن اين درگيري  از سوي ديگر ارتش آمريكا در بيانيه
 ي در فلوجه ادامه دارد مقاومت شورشيان عراق

نيروهاي نظامي به رهبري آمريكا به دنبال انجام يك يورش گسترده، ضمن آشف انبارهاي مهمات و 
 .اسلحه موفق به آنترل درآوردن آامل شهر از دست شورشيان شدند

الملل ايلنا، فرماندهان نظامي آمريكايي تاآيد آردند، شهر به آنترل آامل   به گزارش سرويس بين
 .ها در اين شهر وجود دارد  است؛ اما انتظار وقوع درگيري  نيروهاي آمريكايي درآمده
تر به سوي   تر و آماده  ، اين طور برآورد شده است آه شورشيان با تجربهBBCبه گزارش شبكه خبري 

 .شوند، گريخته باشند  هاي خود آماده مي  جنوب شهر، جايي آه احتماال براي انجام آخرين دفاع
چنين از جستجوي خانه به خانه براي دستگيري شورشيان در چهار و پنج روز   يك ژنرال آمريكايي هم

 .آينده خبر داد
نيروهاي ائتالف تنها چندين محله در شمال : در عين حال يك گزارشگر آزاد خبرگزاري رويتر اطالع داد
ي تحت آنترل نيروهاي ائتالف درآمده هاي اصل  فلوجه را تحت آنترل درآورده و در ديگر مناطق تنها راه

  .است
 ارتش آمريكا بعقوبه عراق را بمباران آرد 

  ٢٠٠۴ نوامبر  15 – ١٣٨٣ آبان 25ه دوشنب
 . آشته بر جاي گذاشت20بمباران شهر بعقوبه عراق 

واقع درشمال شرق " بعقوبه"ارتش آمريكا از هوا و از زمين به شهر , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
 .بغداد حمله آرد

 . آشته بر جاي گذاشت20اين يورش , به گزارش خبرگزاري فرانسه
هاي سخت بين پليس و گاردملي با شورشيان اين منطقه خبر   شاهدان عيني همچنين از وقوع درگيري

 .دهند  مي
 .در عين حال دو خودروي پليس و سه خودروي گارد ملي توسط شورشيان مسلح به آتش آشيده شد
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هاي مسلحانه بين شورشيان و   اي است آه روزانه شاهد درگيري  منطقه" بعقوبه", ي استگفتن
  .نيروهاي آمريكايي و دولتي عراق است

 اعضاي ربوده شده خانواده عالوي در عراق آزاد شدند 
دو زن از اعضاي خانواده نخست وزير عراق آه به گروگان گرفته شده بودند، از سوي گروگانگيران عراقي 

 .آزاد شدند
دو زن از اعضاي : تاآيد آرد" انصار الجهاد"الملل ايلنا، گروهي مسلح موسوم به   به گزارش سرويس بين

 .اند  ، نخست وزير عراق، آه به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شده"اياد عالوي"خانواده 
رسما آزادي اين دو به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، اين درحالي است آه دولت موقت عراق هنوز 

 .گروگان را اعالم نكرده است
گروه . به همراه عروسش روز نهم ماه نوامبر در غرب بغداد به گروگان درآمدند" اياد عالوي"پسر عموي 

در صورت آزاد نشدن تمام , ضمن بر عهده گرفتن مسئوليت ربودن اين افراد اعالم آردند" انصار االجهاد"
 .ها را خواهند آشت   نشدن بمباران فلوجه، گروگانزندانيان در عراق و متوقف

  .چنان در دست گروگانگيران است  هم" اياد عالوي"شود آه پسر عموي   گفته مي
  

 ستاد برگزاري نشست وزراي آشور همسايگان عراق در تهران تشكيل شد : سخنگوي وزارت کشور
  ٢٠٠۴ نوامبر  15 – ١٣٨٣ آبان 25ه دوشنب

زودي جهت بررسي وضعيت آشور   سعودي، سوريه، آويت و مصر به  اردن، عربستانوزراي آشور ترآيه، 
 .آيند  عراق، در تهران گردهم مي

دعوت از وزراي : ، سخنگوي وزارت آشور با اعالم اين خبر، افزود"جهانبخش خانجاني"به گزارش ايلنا، 
ران صورت پذيرفته آشورهاي همسايه عراق توسط موسوي الري، وزير آشور جمهوري اسالمي اي

 . است
خانجاني، ابتكار تشكيل اجالس مذآور را به دنبال پيشنهاد وزيرامورخارجه آشورمان در اجالس وزراي 

رود نتايج نشست تهران آه در آذرماه جاري برگزار  انتظار مي: خارجي در آشور مصر ذآر آرد و گفت
 .شود در بهبود شرايط مردم عراق مؤثر باشد مي

در همين ارتباط، ستادي در وزارت آشور با مسؤوليت احمدي، معاون امنيتي ـ انتظامي : وي افزود
  .وزارت آشور تشكيل شده است

 
   تاسيس  در عراق  شيعي  احزاب آننده  هماهنگ  ؛ آميته  آتي  انتخابات  براي  سيستاني اهللا  آيت با نظارت

 شد 
  ٢٠٠۴ نوامبر  16 – ١٣٨٣ آبان 26ه شنبسه :اعتماد
 در   عراق  امريكا و گارد ملي  ارتش  و مشترك  گسترده  و دود، جنگ  هياهو و آتش در ميان:  الملل  بين گروه
   اوضاع  به  دادن  سر و سامان  خود در حال  روش  به  هم  عراقي  و آردهاي ، شيعيان  عراق  سني مثلث
 . هستند خويش
   شش يي  آميته  عراق  شيعيان  عالي  مرجع  سيستاني اهللا  خبر دادند آيت  اشرف  از نجف  خبري منابع
 . داد  آشور تشكيل  اين  آينده  در انتخابات  شيعيان  مختلف  احزاب  بين  ايجاد هماهنگي  را براي نفره

   هم  عراق يي  هسته  دانشمند معروف  شهرستاني  دآتر حسين  مذآور آه ، آميته  گزارش  اين براساس
   رضا جوادتقي آقاي.  است  قرار گرفته  عراق  شيعه  عمده  احزاب رار دارد، مورد استقبال ق جزو آنان
  تشكيل'  الدعوه  حزب  از رهبران  يكي  و دآتر وليدالحلي  عراق  اسالمي  انقالب  اعالي  مجلس سخنگوي

 . آردند توصيف   انتخابات  در صحنه  حضور شيعيان  تقويت  جهت  را راهكار مناسبي  آميته اين
 آردها در   اسكان  دالر براي  آردند يكصد ميليون  رسما اعالم  آرد عراقي  عمده  ديگر دو حزب از سوي

   ميهني  و اتحاديه  مسعود بارزاني  رهبري  به  عراق  آردستان  دموآرات حزب.اند  داده  اختصاص شهر آرآوك
   اسكان  دالر براي  آردند يكصد ميليون  اعالم  رسمي بيانيه   طي  طالباني  جالل  رهبري  به  عراق آردستان

 دو   اين در بيانيه. دادند  بودند، اختصاص  شده  شهر اخراج  از اين  حسين  صدام  در زمان  آه مجدد آردهايي
در    واژه  اين  آه  در حالي  است  شده استفاده»  مستوطنون «  شهر با نام  اين  ساآن هاي  از عرب حزب

 و نوار   باختري  آرانه نشين  صهيونيست هاي  شهرك  ساآن  يهودي  مهاجران  تنها براي  عربي مطبوعات
   در برهه  هم  آن  اصطالحاتي  چنين  آارگيري  به  اعتقاد آارشناسان به.گيرد  قرار مي  مورد استفاده غزه

   برهم  آه بخصوص. وجود آورد  به  عراق اسي سي  را در صحنه يي  گسترده هاي  تنش تواند زمينه  مي آنوني
   را بزرگترين  عراقي  مختلف هاي ها و جريان  گروه  بين  اختالف  وزير عراق  نخست  امنيتي  معاون صالح
   با روزنامه  آه  اعتقاد صالح به. آرد  توصيف  انتخابات  در آستانه  عراق  تهديد براي ترين  و خطرناك چالش
   بزرگ  و چالش  مبارزه  يك  عراق  آنوني  در موعد مقرر در شرايط  انتخابات ، انجام گفت  مي  سخن گاردين
   از شهر فلوجه.شود  مي  محسوب  عراق  موقت  دولت براي
   نزديك40 عدد   به  در فلوجه اش  روز گذشته  هشت  امريكا در جنگ  ارتش  خبر رسيد، شمار تلفات هم
با وجود .  شد  نفر اعالم275 عيار رسما   تمام  جنگ  امريكا اين  شمار زخميان آه   در حالي  است شده
   آم  دست  منتشر شده  اطالعات اند اما براساس  آرده  را اعالم  رقم  رسما اين  امريكايي  مسوولين آنكه
 اعتقاد  اند، به  شده تقل من  امريكا در آلمان  نظامي  بيمارستان  چند روز اخير به  طي  امريكايي  نظامي400

   بطور حتم  آلمان  به  شده  زخمي  امريكايي  نظامي400 از   بيش  انتقال  به  با توجه  نظامي صاحبنظران
   به  دادند شهر فلوجه  گزارش  هم  عرب مطبوعات.  است  رقم  دو برابر اين  حداقل  امريكايي شمار زخميان
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 از   شهر را بيش  در اين شدگان  تعداد آشته  امريكايي  از افسران  يكي  است  شده  مبدل شهر اشباح
 . آرد  نفر اعالم1200
 را در   جنگجويان  امريكا بقاياي  خبر داد،ارتش  امريكايي  از نظاميان  نقل  به  هم  اينترنتي  سايت يك

   را براي يي  خانه  به  خانه وجوي  جست  ارتش  اين  و اآنون است  شهر محصور آرده  اين  در جنوب يي منطقه
ها   تروريست  يافتن ما براي:   گفت  زمينه  در اين  افسر امريكايي يك.دهد  مي  انجام  و مهمات  سالح يافتن
   امريكا در فلوجه  ارتش  نسبتا آامل با وجود پيروزي. آنيم  زير و رو مي  را هم  فلوجه هاي  سنگ  دانه  به دانه

   هيات  رييس  الضاري  حارث شيخ.  برسد  الزرقاوي  ابومصعب اش  اصلي  هدف  به نستاما امريكا نتوا
 آرد   اعالم اش  از دستگيري  روز پيش  يك  الخليج  اماراتي  با روزنامه وگويي  در گفت  هم  مسلمين علماي

   بزدلي ها را به ميانجي   با وي  تماسي  و او طي  نيست  شهر فلوجه  در داخل داند زرقاوي  مي بطور يقين
  هاي  با گروه  ارتباط  اتهام  به  فلوجه  عليه  با آغاز حمله  همزمان  الضاري  حارث شيخ.  است  آرده متهم

 را در مورد   موثقي  اطالعات  سكوالر عراقي  از احزاب  ديگر يكي از سوي. بود  دستگير شده تروريستي
  هايي  نام براساس. آرد  عراق  دولت  تسليم  در عراق  تروريستي  عمليات  حامي هاي ها و گروه شخصيت

   عاليرتبه هاي  جزو هيات  افراد همگي  اين اند تمامي  رسانده  چاپ  به  ليست  از اين  عربي  مطبوعات آه
   حسين  صدام  حكومت  در زمان  دفاع  ارشد وزارت  و مديران  عراق  مختلف  در مناطق  عراق ديپلماتيك

   در جمهوري  عراق  آاردار سابق  الراوي  عبدالستار عزالدين  شده  اعالم هاي  نام در ميان.باشند مي
 و   مقتدا صدر رهبر جوان  از معاونان  يكي  الموسوي  هاشم  حال در اين.خورد  مي  چشم  به  ايران اسالمي
 در   جنايتكارانه  و اعمال  فلوجه  امريكا به له حم  به ها در اعتراض  صدري  آرد جريان  اعالم  عراقي جنجالي

 .آورد  در مي  تعليق  حالت  به  در عراق  انتخابات  خود را از انجام  حمايت آن
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   آبان25:  تهرانیمرور روزنامه ها 

  ٢٠٠۴ نوامبر  15 – ١٣٨٣ آبان 25ه دوشنب -بی بی سی 
ه های امروز صبح تهران خبر از مذاکرات ديشب حسن روحانی و سفيران سه کشور اروپايی در روزنام

. تهران داده و از قول مقامات کشور نوشته اند که مذاکرات هسته ای با موفقيت پايان گرفته است
 از گزارش هايی در باره انتخابات آينده رياست جمهوری و اظهار نظر رهبر جمهوری اسالمی درباره آن

جمله خبرهای مهم داخلی روزنامه های صبح امروز است که بعد از تعطيلی عيد فطر منتشر شده و 
  .اخباری هم از تحوالتی دانشجويی داردد

 در گزارشی خبر داده که ديشب دبير شورای عالی امنيت ملی، که مذاکرات هسته ای با سه شرق
سه با سفيران اروپايی ابراز اميدواری کرد کشور اروپايی را سرپرستی کرده، قبل از شرکت در جل

  . مذاکراتی که سال قبل در سعدآباد آغاز شد هم امروز در سعدآباد با موفقيت همراه شود
 مذاکرات هسته ای تهران با وجود آن که ديروز تعطيل رسمی بود، ادامه يافت  ايرانبه نوشته روزنامه

  . ين المللی انرژی اتمی باقی مانده استزيرا زمان اندکی تا اجالس هيات رييسه آژانس ب
همين روزنامه از قول ديپلمات های خارجی گزارش کرده است که تهران، لندن، پاريس و برلين در حال 

  . هستند" نتيجه گيری"نزديک شدن به يک 
، تند ترين مخالف مذاکرات با اروپاييان، در سرمقاله امروز خود به شدت به جمهوری اسالمیروزنامه 

  . دولت بريتانيا جمله برده و خواستار آن شده که روابط اقتصادی ايران با بريتانيا قطع شود
اين روزنامه توافق های لندن و واشنگتن و يک برنامه تلويزيونی ماهواره ای را علت خشم خود و 

ر  سرآغا جمهوری اسالمیپيشنهاد برای قطع روابط دو کشور دانسته که به نظر نويسنده سرمقاله
  .سالم سازی در مناسبات بين المللی جمهوری اسالمی خواهد بود

 خبر داده که بخش های مختلف جناح محافظه کار بر سر انتخاب علی الريجانی، احمد توکلی، شرق
  . علی اکبر واليتی و محمود احمدی نژاد برای رياست جمهوری آينده توافق کرده اند

 خامنه ای در خطبه های نماز عيد فطر تهران انتخابات  آيت اهللاهمبستگیدر همين حال، به نوشته 
سال آينده رياست جمهوری را بسيار مهم برشمرده و گفته است راهبرد اساسی تالش برای حضور 

حداکثری مردم در اين انتخابات است تا يکی از بهترين و پرشورترين انتخابات برگزار شود و دشمن را از 
  . کنددست اندازی به ايران مايوس 

 درصد از مردم اعالم داشته اند ٢١ در يک نظرسنجی آشکار شده است که ايراناما به نوشته روزنامه 
  . را انتخاب کرده اند" هنوز تصميم نگرفته ام" درصد نيز گزينه ١۴که قصد شرکت در انتخابات را ندارند و 

ر از شهرنشينان، زنان بيشتر تحليل داده های آماری اين نظرسنجی نشان می دهد که روستاييان بيشت
  . از مردان و باالخره متاهالن بيشتر از مجردها تمايل شرکت در انتخابات را دارند

 آمده است که احمد توکلی تنها وقتی به ميدان خواهد آمد که هاشمی شرقدر گزارشی در 
لحت نامزد شود رفسنجانی نامزد باشد و علی اکبر واليتی اعالم کرده که اگر رييس مجمع تشخيص مص

 علی الريجانی، که دو روز پيش آمادگی خود را آفتاب يزداو خود را کانديدا نخواهد کرد و به نوشته 
  .اعالم داشته بود، گفته است هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در انتخابات نامزد نخواهند شد

علم و صنعت ادامه دارد، در حالی که به نوشته روزنامه های صبح امروز پی آمدهای حادثه دانشگاه 
 خبر داده دانشجويان تمامی دانشکده های دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان اعتراض به عدم شرق

  . برخورد قاطعانه با مسببين حادثه علم و صنعت روز شنبه از حضور در کالس های درس خودداری کردند
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 در مقابل حمله به رييس آن در همين حال، رييس مجلس از دانشجويانی دانشگاه علم و صنعت، که
  . دانشگاه دفتر بسج دانشجويی را تخريب کردند، انتقاد کرده و گفته است که اين کار درستی نبود

حداد عادل گفته است تا پايان جنگ با عراق، دانشگاه ها وضع سالمی داشت اما در سال های اخير 
 به هم بريزند و اصالح طلبان را به عنوان عده ای به فکر افتاده اند که دوباره وضعيت دانشگاه ها را

مدعيان دموکراسی مخاطب قرار داده و گفته است آن ها شکست خورده اند و از اقبال مردم برخوردار 
  .نيستند و حاال به سراغ دانشگاه ها رفته و سعی می کنند جنبش دانشجويی درست کنند

ات وسيع در مديريت دانشگاه ها شده و با  سخنگوی سپاه پاسداران خواستار تغيير اعتمادبه نوشته
   کنندگان  با تخريب کند، برخورد جدی    در دانشگاهها کمک  ايجاد تنش  به  که  اقدامی  هرگونه  کردن محکوم
   و با فوريت  قانونی  از مراجع  تقاضا کرده با استفاده  را خواسته و از مراکز بسيج  در دانشگاه  بسيج محل
  .  کنند  مقابله  شوم ه پديد با اين

 خبر داده که دانشجويان هشت دانشکده در تهران فراکسيونی تحت عنوان دموکراسی ايرانروزنامه 
خواه تشکيل داده اما اعالم داشته اند که قصد جدا شدن از دفتر تحکيم وحدت را ندارند و نسبت به 

  . دخالت هايی که در اداره آن تشکل می شود اعتراض کرده اند
 حاکی است که همزمان با صدور احکام انضباطی عليه چندين دانشجو در دانشگاه شرقبر روزنامه خ

های مختلف، دادگاه انقالب اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان و دانش آموختگان را به اتهام 
  . منحل کرده است" اقدام عليه امنيت کشور"

ای اخير بارها به زندان افتاده است، اينک هم در حشمت اهللا طبرزدی، رييس اين تشکل که در سال ه
زندان به سر می برد و در آخرين اطالعيه خود از دانشجويان خواسته بود برای تغيير قانون اساسی با 

  .هم متحد شوند
 نامه انجمن وکالی مدافع حقوق بشر به رييس جمهور و رييس قوه قضاييه را منعکس کرده که در شرق

 از دادگستری کمتر ضابطه ای را از هنگام دستگيری، احضار، جلب رعايت می آن آمده است بخشی
کند و با تفتيش منزل و عدم آگاهی متهمان از اتهام انتسابی و جلوگيری از انتخاب وکيل و صدور قرار 

  . بازداشت در جرايم سياسی و مطبوعاتی، قوانين را نديده می گيرند
زات قضات و ضابطين دادگستری شده که موضوع بخشنامه سال اين اعالميه خواستار برکناری و مجا

گذشته رييس قوه قضاييه بود و مجلس ششم آن را به صورت قانون درآورد، اما همچنان به کار خود 
  . ادامه می دهند

 مذهبی که از هفته گذشته وثيقه آن ها معين و تامين شده – از قول وکيل سه زندان ملی اعتماد
  . وجود دستور قاضی، آنان همچنان در زندان به سر می برندنوشته است که با
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