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شجو اتمانيدان ه خ  :ی ب

  .مي خوری نمبي فرگريد

ــه    ٧ ــانی ک ــيش زم ســال پ

خاتمی پا به دانشگاه تهـران      

ــشجویان و   ــت، دانـــ گذاشـــ

دانشگاهيان با آغوش گـرم و      

بـــا واژه هـــایی سرشـــار از   

عشق و محبت به پيشواز او      

در آن زمان تـصور مـی       . رفتند

شد که او در دفاع از آزادی و        

حقوق بشر صداقت دارد و در 

شمکش ميان منافع ملی و ک

مصالح حاکمان جانـب منـافع      

امـروز امـا    . ملی را می گيـرد    

همه مـی داننـد کـه خـاتمی         

 ســال ٧کــه بــود و چگونــه در 

گذشته منافع مردم را گام به  

ــاران   ــای مــصالح جب گــام در پ

حاکم بر ایران قربـانی کـرد و        

با گذر از مرز خدمت و خيانت       

به همانجـائی گـام گذاشـت       

مهـــــوری کـــــه حاکمـــــان ج

در . اســالمی مــی خواســتند

ــا،  ــاریخ پرحادثـــه و تلـــخ مـ    تـ

 بویژه در یکصد سال گذشـته     

 سياستمدارانی که به مـردم    

ــد،    ــت ورزیدنـ ــشور خيانـ و کـ

.  دیکتــاتوری تــشویق کردنــد  

 سـال   ٢۶کسانی کـه در ایـن     

همـه فرصـت    حکومت ننگين، 

ــ ای ملــیهــا ــانرانی  ی را قرب

 ی و تبــه کــاریقــدرت پرســت

دسـتور  خود کردند، آنـان کـه       

 را صـادر    ی ا رهي زنج یقتل ها 

ــمار ا   ــه در ش ــد هم ــکردن  نی

. متاســـفانه کـــم نبـــوده انـــد

قاتالن قدرت پرست و فاسـد      

ميــرزا تقــی خــان اميــر کبيــر، 

کودتاچيانی که با همدستی    

بيگانگان دولت ملـی مـصدق      

ــد،  ــرنگون کردنـــــــ را ســـــــ

  که شاه را  سياستمدارانی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خائنان به  در ادامه سرکوب و     

 ی محــسوب مــرانیــ املــت و

 هـــم حـــاال یخـــاتم. شـــوند

ــهید ــان پ گرب ــع آن  وســتهي جم

 ملـت و    کی دياو به ام  . است

   که ی جوانونهايلي میبه آرا

 ی کردنـــد خـــاتمی مـــرتـــصو

 از  ی و خـاتم   دیـ  گو یدروغ نم 

  حق ملت در برابر استبداد

 انـت ي کنـد خ   یحاکم دفاع مـ   

 نیـــــ اانیدانـــــشجو.دیـــــورز

ــ  بیوجـــــدانها  در دارملتيـــ

 امسال چه خـوب     شانزده آذر 

 نـشان دادنـد کـه       یبه خـاتم  

 یچهــــره ظاهرالــــصالح، بــــ

فقــط  را ی وبکــاریهمــت و فر

دربرابرنظــام عقــب نشــسته  

 روزها کـه تبـه کـاران        نیا "ام

ــار د ــریب ــساط شــکنجه و  گ  ب

 خود را در زندانها     یتواب ساز 

رونــق داده و جوانــان وب الگ 

و .  شـناخته انـد    را بـه     سینو

چـــه مـــضحک بـــود ســـخنان 

 بــاز هـــم در  یوقتـــ یخــاتم 

 خـود   ی هـا  ی گـوئ  اوهیـ ادامه  

من کجا از حرفها    " : گفت یم

نشـسته    خود عقـب   دیو عقا 

 نياعتراضـات دروغـ    و من     ام

 گـــری دکبـــاریواداشـــته انـــد، 

ــ     کــه ی خــاتمیچهــره واقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 زيــ حفــظ ظــاهر نی بــرایحتــ

 تبـه   نیـ حاضر به اعتراض به ا    

 مورد قـضاوت    ست،ي  ن  هایکار

 قرار گرفتـه  انيان و جه انيرانیا

ــت ــاتم. اسـ ــریخـ  نی در آخـ

ــاهرا در    ــود ظــ ــخنان خــ ســ

ــه    ــدوم گفت ــا رفران مخالفــت ب

   ی اساس  قانون   که  است

 کــه هــر روز ستيــ نیشــوخ

 بخواهند آن را عـوض  یعده ا 

 کــه دي از او پرســدیــبا. کننــد 

 قــانون و منــافع یچــه کــسان

 گرفتــه انــد، یملــت را شــوخ

 آنــان کــه شــعار ایــ و یخــاتم

  ؟دن دهیرفراندوم م
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وری   ضايی جمه سئول ق م

ال   ر احتم المی خب اس

ه  وان ب سار زن ج سنگ

   جرم زنا را تاييد کرد
خبر حکـم اعـدام     :  فردا   ویراد

 ی وند رسملي اسماعهيحاج

آن چه تا کنون بـه نقـل        . شد

ــاالن التياز تـــــــشک  و فعـــــ

ــ یاســيس ــوق ب  یشر و حق

 شـد توسـط     ی عنوان م  رانیا

 ی جمهور یی مسئول قضا  کی

.  شـــــددیيـــــ تایاســـــالم

 موفــق شــد تــری رویخبرگــزار

 کیــــ نقــــل قــــول را از نیــــا

ــضا  ــسئول ق ــ اییم ــه رانی  ک

 نـامش فـاش شـود     نخواست

 کـشور   ی عال وانی که د  رديبگ

 لي اسماع هيحکم اعدام حاج  

 ی کرده اسـت ولـ     دیيوند را تا  

 ٢٢ دختـر    نیهنوز نگفته که ا   

 اهل جلفا که متهم بـه       ساله

 بــه دار دیــزنــا شــده اســت با

 سنگــسار ایــ شــود ختــهیآو

  .گردد

  

  

  

  

  

  

ــد ســال پــ   مــسئوالن شيچن

 اروپـا   هیـ  فشار اتحاد  ری ز رانیا

 احکـام   یوعده دادند که اجرا   

 را به حالت   رانیسنگسار در ا  

 شيچند روز پ  .  درآورند قیتعو

 ستيـ که فعـاالن حـزب کمون     

  یالتيتشک  که رانی ایکارگر

 ی اســالمی مخــالف جمهــور

در خارج از کشور اسـت خبـر        

ــ  ــود چنـ ــده انيوجـ   رای پرونـ

ــته   ــد  روز گذشـ ــشا کردنـ افـ

 الملـل هـم     نيسازمان عفو ب  

هـشدار داد کـه احتمــال دارد   

 وند تا چنـد     لياسماع هيحاج

ــریروز د ــودگـ ــسار شـ .  سنگـ

 رانیـ  ا ییهمان مسئول قـضا   

ــار رو  ــه خبرنگ ــریب ــران ت  در ته

ــانم   ــبس خـ ــدت حـ گفـــت مـ

ــار  لياســماع ــه از چه ــد ک  ون

 شـــروع شـــده شيســـال پـــ

ــاه آ  ــا م ــدهیحــداکثر ت ــران  ی ب

ــرا ــه   یاج ــدام او ب ــم  اع  حک

 افـزود امـا     او . رسد ی م انیپا

ــرا   ــتور اج ــوز دس ــم یهن  حک

داده نشده و مـسئوالن تنهـا       

ــار ا ــدر انتظ ــه  نی ــستند ک  ه

ــد آ ــبداننــ ــبا ایــ ــ حاجدیــ  هيــ

 وند را با طنـاب دار       لياسماع

 اعدام   سنگسار قی از طر  ایو  

  .ندکن

ومی    ع عم ه مجم قطعنام
  رانيه ايسازمان ملل عل

  :بــــــــی بــــــــی ســــــــی  

مجمع عمومی سـازمان ملـل    

متحد بـا صـدور قطعنامـه ای،        

ران را بـــه اتهـــام یـــحکومـــت ا

اقدام بـه اعـدام در مـأل عـام،          

ــکنجه، بازداشـــــــــت  شـــــــ

ــازات   يغ ــرای مج ــانونی، اج رق

ض يشــالق و سنگــسار و تبعــ

ه زنان مورد   يافته عل یسازمان  

ن قطعنامـه  یـ ا .دانتقاد قـرار دا   

شنهاد کانادا و با امضای     يبه پ 

ــت د  ــه دولـ ــی و سـ ــر یسـ    گـ

  

ــدو ــست روز یتـــ ن و در نشـــ

ــنبه ب ــدوشـ ــامبر يـ ستم دسـ

مجمع عمومی سـازمان ملـل    

 ١٣۶ندگان  یمتحد با حضور نما   

کشور جهان به رأی گذاشـته      

ک کشور به   یشد که هفتاد و     

آن رأی موافق و پنجاه و چهار       

 در .کــشور رأی مخــالف دادنــد

قطعنامه مجمع عمومی ابتدا    

ران بـه بهبـود     یاز تعهد دولت ا   

ت حقـــــوق بـــــشر و يوضـــــع

ــانون در ایپا ــبنـــدی بـــه قـ ن یـ

ــده و   ــتقبال شــ کــــشور اســ

سپس از تداوم نقـض حقـوق       

ن کـشور، از جملـه      یبشر در ا  

ت رو بـه وخامـت      يوضـع "آنچه  

خوانده شده ابراز   " انيآزادی ب 

 .نگرانـــــی شـــــده اســـــت  

درضا آصـفى، سـخنگوى     يحم

ــ خارجـــه اوزارت ران، انـــدک یـ

ــشار   ــس از انتـــ ــانی پـــ زمـــ

قطعنامه سازمان ملل متحـد،     

ر واقعى و   يغ"ن قطعنامه را    یا

خوانــد و مــدعی  " اســیيس

ــه ا ــد کــ ــشــ ــه یــ ن قطعنامــ

ات يــرمــستند و دور از واقعيغ"

ــود ا ــموجـ ــا  یـ ــت و بـ ران اسـ

ر موثـق،   يـ استفاده از منابع غ   

ــدوش و دور از حق ــت يمخــ قــ

م شــده اســت و اعتبــار يتنظــ

ب يـ وى سپس بـه ترک     ."ندارد

ــا ــه ا یآرای دولته ــه ب ــی ک ن ی

قطعنامه رأی داده انـد اشـاره       

ت کمـى   يوضـع "کرده و گفتـه     

ت است  ين واقع یآرا، نشانگر ا  

ــکــه اکثر ــوجهى از ی ت قابــل ت

کــشورها مخالفــت خــود را بــا 

ــتفاده س  ــوء اس اســى از يس

سمهاى حقـوق بـشرى     يمکان

اجـــرای  .اعـــالم کـــرده انـــد  

مجـــــازات اعـــــدام خـــــارج از 

ت يهــــای بــــه رســــمچارچوب

ن المللـی، توسـل   يشناخته ب 

بـــه شـــکنجه و مجازاتهـــای   

ــه، غيب ــسانی و يرحمانـــ رانـــ

ــرآميتحق ــدوديـــ ت در یز، محـــ

هـا و منحـل     یيبرگزاری گردهما 

ــدم رعا   ــزاب، ع ــردن اح ــک ت ی

ن المللـی   يارهای بـ  يکامل مع 

ــیقـــضا ــازمان يی و تبعـ ض سـ

تهــا از يه زنــان و اقليــافتــه علی

ی اسـت   یگر اتهامهـا  یجمله د 

طعنامـــــه مجمـــــع کـــــه در ق

عمومی سـازمان ملـل متحـد       

ــعل ــت اي ــه حکوم ــرح ی ران مط

ن قطعنامــه از یــا.شــده اســت

دولتهای عـضو سـازمان ملـل       

ران یمتحد خواسته است که ا    

را به اجرای کامل قانونی کـه       

ــدر ممنوع ــه  يـ ــکنجه بـ ت شـ

ــصو ــ یت ن يب رســانده و همچن

ی یاصالحات در دسـتگاه قـضا     

ن یـــــدر ا.خـــــود فرابخواننـــــد

ــه از حکو ــمـــت اقطعنامـ ران یـ

خواســته شــده اســت فــردی 

ــه دادســتانی    ــی طــرف را ب ب

ــرای    ــانع از اجـ ــا مـ ــارد تـ بگمـ

ــود و   ــسار شـ ــازات سنگـ مجـ

فـری را   ين ک ياصالحات در قوان  

ــ ــرديپ ــا.ش بب ــه از ی ن قطعنام

ــکم ــشر  يسيــ ــوق بــ ون حقــ

ژه یـ نـده و  یسازمان ملـل و نما    

ن سـازمان در مـورد      یرکل ا يدب

ز يـــمـــدافعان حقـــوق بـــشر ن

سـفر  ران  یخواسته است به ا   

ن کـشور را    یـ ت ا يکنند و وضـع   

رقـانونی،  ياز لحاظ اقـدامات غ    

ــتابزده و   ــدامهای شـــــ اعـــــ

 اخبار
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ــانونی، شــکنجه و ديغ گــر یرق

ــای  ــا و مجازاتهــــــ رفتارهــــــ

ــه، غيب ــسانی و يرحمانـــ رانـــ

ز، استقالل قـضات و     يرآميتحق

ده يـ وکال و آزادی مذهب و عق     

مـــــــورد بررســـــــی قـــــــرار 

قطعنامــه هــای مجمــع .دهنــد

عمومی سـازمان ملـل متحـد       

ی نـدارد و تنهـا      یـ نت اجرا ضما

در حــد بازتــاب افکــار عمــومی 

ــا آنهــا مــی   جامعــه جهــانی ب

ــود ــا.شـــ ــه در یـــ ن قطعنامـــ

ب مـی شـود     یطی تـصو  یشرا

ــدادی از   ــه بازداشــــت تعــ کــ

ــاالن   ــاران و فعــ ــه نگــ روزنامــ

ــتــشکلهای مــدنی در ا ران و ی

ز يـ های سـؤال برانگ   یرياعترافگ

ــوجی از محکوم  ــان م ــاز آن ت ي

 ختهيران برانگ یه حکومت ا  يعل

ــی .اســت ــپ ــرو، وزير پتی ــگ ر ی

ل يـ خارجه کانـادا گفتـه کـه دل     

ن قطعنامـه ای در     ين چنـ  یتدو

ن بوده است کـه     یران ا یمورد ا 

ــرای    ــادا، ب ــه نظــر دولــت کان ب

ام يـ ران پ یـ نکه بـه حکومـت ا     یا

ر ضــروری ييــداده شــود کــه تغ

ــاســت و با ن حقــوق ید مــوازی

ت کنــد، توجــه  یــبــشر را رعا

ن کــشور یــان بــسوی ايــجهان

 و سـازماندهی    د هماهنگ یبا

کانـــادا بـــه تـــازگی در  .شـــود

ن المللـی بـر     ياعمال فشار بـ   

ت يران در ارتبــاط بــا وضــع  یــا

ن کــشور، یــحقــوق بــشر در ا

ــال و پ ــنقـــشی فعـ شتاز در يـ

ــ ــت، ا يپـ ــه اسـ ــش گرفتـ ن یـ

ژه از اوائل تابستان    یموضوع بو 

ســال گذشــته شــدت گرفــت  

ــار    ــاظمی، خبرنگ ــرا ک ــه زه ک

رانی تبعه کانادا پس   یعکاس ا 

ــشــت در ااز بازدا ران کــشته ی

ه يـ شد و مـوجی از انتقـاد عل       

ــت ا ــحکومـــــــــــ ران یـــــــــــ

ت کانــــادا يــــفعال.خــــتيبرانگ

ون حقوق  يسيموجب شد کم  

بـــشر ســـازمان ملـــل متحـــد 

ه يـ انه عل يصدور قطعنامه سال  

 ٢٠٠٢ران را کـــه در ســـال یـــا

ــر    ــود از سـ ــده بـ ــف شـ متوقـ

آقـای آصـفی در صـحبت       .رديگ

ــادا را یهــای خــود، شــد  دا کان

:  و گفـت   مورد انتقـاد قـرار داد     

ــرد غیرو" ــانى  يکـ ــازنده بـ رسـ

ک اقـــدام کـــامال یـــقطعنامـــه 

اســى و بــا هــدف جنجــال يس

ــى علیآفر ــن ــه اي ــوء ی ران و س

استفاده از مناسبات دوجانبه    

ی که  یان دولتها يدر م  ."است

به قطعنامـه مجمـع عمـومی       

ه يـــســـازمان ملـــل متحـــد عل

ران رأی داده انــد، نــام اردن یــا

به عنوان تنها دولت عربی به      

ــارات  چــشم مــ  ــورد و ام ی خ

ز تنهـا دولـت     يـ متحده عربی ن  

ن یـــعربـــی اســـت کـــه بـــه ا

ــع داده   ــه رأی ممتنــ قطعنامــ

  .است

شا ا ش دروازهيگ ی ه

اهياتحاد ه  اروپ  ی روب

   هيترآ

ــاتحاد ــا، دروازههیـ ــا  اروپـ  یهـ

 مــهي نهيــترآ یخــود را بــه رو

 هر  ار،يباز آرد و باحتمال بس    

 قطعـا   هی اتحاد نیدو لنگه در ا   

 گشوده  هيآ تر ی به رو  یبزود

 بلـــر یتـــون. خواهـــد شـــد 

 انگلــــستان ریــــنخــــست وز

ــا عــضو: گفــت ــ ترآتیب  در هي

ــاتحاد ــشان  هیـ ــا نـ ــا، مـ  اروپـ

ــواه ــدميخـ  ی داد آـــه مرزبنـ

 وجود  هی اتحاد نی در ا  یمذهب

 آـشور مـسلمان     كیـ ندارد و   

 هیــ عــضو اتحادتوانــد ی مــزيــن

 نیشود، به آن شرط آه مواز     

.  آنــدتیــحقــوق بــشر را رعا

ــا نیآخــر طع در  اظهــار نظــر ق

 در هي ترآتیباره ضرورت عضو 

 اروپـــا از جانـــب ژاك هیـــاتحاد

 جمهـــــور سي رئـــــراكيشـــــ

او گفــت .  شــدانيــفرانــسه ب

 كیـ  بعنـوان    هيـ آه حـضور ترآ   

 هیــآــشور مــسلمان در اتحاد

ــع ترآ   ــه نفــ ــا بــ ــاروپــ  و هيــ

ــ. اروپاســــــت  نياو در همــــ

 عالوه بر بكار بردن یسخنران

بصور مشخص نام   " اروپا"نام  

 و گفـت آـه       آورد زيـ آلمان را ن  

 زيـــ آـــشور ننیـــبـــه ســـود ا

  .هست

  

  

ــ ا ــالنیـ ــه  ی درحـ ــت آـ  اسـ

 جامعـــه مهـــاجر و نیبزرگتـــر

هـا و    در آلمان را تـرك    یخارج

 لي آـشور تـشك    نی ا یآردها

 آـه شـمار آنهـا بـالغ         دهنديم

 زده ني تخمـــونيـــلي م٢بـــر 

 ونيسیـ احـزاب اپوز  .شـود   یم

ــت  ــت راســ ــان یودســ  آلمــ

ــ   ــشوده شــ ــالف گــ دن مخــ

 اروپـا بـه     هیـ  اتحاد یها  دروازه

 اگـر هـم     ایـ  انـد و     هي ترآ یرو

ــال در    ــند، فعـ ــالف نباشـ مخـ

ــام اپوز ــمقـ ــراونيسیـ  ی و بـ

 ني هـا، چنـ    یجلب آراء آلمـان   

  !ندیگو یم

ر دوم ام زه   ج
  ازروزنامه شرق گزارش

  
ــل   « ــًا آام ــق تقریب ــران تعلي ای

غنــــى ســــازى اورانيــــوم را 

این جملـه اى بـود      » .پذیرفت

ــانى د  ــه حـــسن روحـ ــر آـ بيـ

شــوراى عــالى امنيــت ملــى 

ــرد و   ــالم آـ ــشنبه اعـ روز یكـ

بــدین ترتيــب تهدیــد «: گفــت

ارجاع این مسئله به شوراى     

امنيت سازمان ملـل از ایـران       

به ایـن ترتيـب روز      » .دور شد 

گذشــته آصــفى ســخنگوى   

ــسن   ــه و حــــ وزارت خارجــــ

روحانى هر دو در دو مصاحبه      

ــد   ــه رونـ ــاتى جداگانـ مطبوعـ

پــذیرش تفاهمنامــه ایــران و   

آنها هر . اروپا را تشریح آردند  

دو در گفت وگوهـاى خـود بـا         

ــه   ــد آ ــد آردن ــاران تاآي خبرنگ

ایران هيچ گاه از خط قرمزهـا       

عبور نكرده و تالش آرده آـه       

. بهتــرین راه را انتخـــاب آنـــد 

ایــران و اروپــا هفتــه گذشــته  

وارد آخرین دور مذاآرات خـود      

ــى    ــق غن ــذیرش تعلي ــراى پ ب

ســـازى اورانيـــوم شـــدند و   

ــى  نمای ــران طـــ ــدگان ایـــ نـــ

مــذاآرات طــوالنى در آخــرین  

ساعات روز چهارشنبه هفته    

اى آه گذشت جواب رسمى  

. خود را به اروپا اعـالم آردنـد       
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جوابى آه حاصل آن بـه قـول     

روحانى پذیرش تعليق تقریبـًا     

آامل غنى سـازى بـود و بـه         

ــه    ــان آـ ــب همچنـ ــن ترتيـ ایـ

هاشمى رفـسنجانى رئـيس     

مجمـــع تـــشخيص مـــصلحت 

ــه  ــام در خطب ــاز  نظ ــاى نم  ه

راه «جمعه بيان آرده بود آه      

ــا و حــل    ــا اروپ ــراى توافــق ب ب

ــاز    ــسته اى بــ ــسئله هــ مــ

ایـران و اروپـا بـه یـك         » .است

بـراى  » توافقنامه مقـدماتى  «

حل مسئله هسته اى ایـران      

دست یافتند و به این ترتيـب       

ســخنگوى وزارت خارجــه  در  

ــا    ــود بـ ــى خـ ــسه هفتگـ جلـ

ــد   ــاران گفتنـــــــ   :خبرنگـــــــ

ــد  « ــه دســت آم ه در توافــق ب

مـــذاآرات ایـــران و اروپـــا در   

خصوص پرونده هـسته اى را      

» بهترین تصميم اتخـاذ شـده     

ــرد ــان آ ــذاآرات . بي آصــفى م

انجــام شــده را بــسيار مهــم  

ذآر آرده و مى گوید آه ایـن        

تفــاهم یــك تفــاوت آيفــى بــا 

وى . تفاهم هـاى قبلـى دارد     

در گذشته اروپا و    : مى افزاید 

ــه    ــار داشــتند آ ــران انتظ دیگ

نامه هاى هـسته اى     ایران بر 

خود را متوقف آند امـا امـروز        

در تفاهمى آه به دست آمد      

بحث بـر سـر ایـن اسـت آـه           

ایــران برنامــه هــاى خــود را    

صورتى   چگونه ادامه دهد به

ــى    ــم نگرانـ ــران هـ ــه دیگـ آـ

آصـفى ایـن    . نداشته باشـند  

مورد را تفاوت بـسيار مهـم و        

آصـفى  .ماهوى ذآر مى آند     

 در ادامـــه از نامـــه ایـــران بـــه

البرادعى رئـيس آژانـس بـين       

المللى انـرژى اتمـى سـخن       

: گفتـــه و تـــصریح مـــى آنـــد

براســـــاس تفـــــاهم بـــــا   «

آــشورهاى اروپــایى در نامــه 

اى به البرادعى اعـالم آـرده       

ــشخص    ــاریخ م ــك ت ــم در ی ای

تعليــق داوطلبانــه را شــروع   

ــى    ــيم و بازرســان م مــى آن

توانند بـه ایـران بياینـد و ایـن          

ایـن  . موضوع را بررسى آنند   

ر حالى است آه به گزارش      د

خبرگزارى فرانـسه یـك گـروه       

چهارنفره از بازرسـان آژانـس      

بــين المللــى انــرژى اتمــى از 

چند روز پيش در ایران به سر       

ــد  ــى برن ــز  . م روز گذشــته ني

سـخنگوى  » مارك گوادزآى «

ــرژى    ــى ان ــين الملل ــس ب آژان

ــان   ــفر بازرســ اتمــــى از ســ

دیگرى به تهران خبـر داد آـه        

ن مــى بــه زودى راهــى تهــرا

وى از ذآر تاریخ دقيق     . شوند

ورود ایــن بازرســان جدیــد بــه 

تهران خبـرى نـداد امـا اعـزام         

نظـارت بـر    آنها را در راسـتاى      

 وميـ  غنـى سـازى اوران   قيتعل

در هر حـال    .  ذآر آرد  رانیدر ا 

ســـخنگوى وزارت خارجـــه در 

مورد ورود بازرسان آژانس آه     

از چند روز قبـل در تهـران بـه          

 نیا: دیسر مى برند، مى گو    

 شـدن   ىیبازرسان قبل از نها   

مـــذاآرات مـــا و در چـــارچوب 

برنامه هاى معمـول خـود بـه        

ــا ــدرانیـ ــده انـ وى مـــى .  آمـ

 نيممكــن اســت همــ: دیــافزا

ــدمات   ــد مق بازرســان بخواهن

 نيآــار را فــراهم آننــد و همــ

 قيافراد بازرسى از انجام تعل    

ــدر ا ــد و  رانیـ ــام دهنـ  را انجـ

ــراد د  ــرىیممكــن اســت اف  گ

ز نظـر مـا تفـاوتى        آـه ا   ندیايب

 ایـ  باشـند    نهـا ینمى آند آه ا   

چنـد  . نـد یاي ب گرىیبازرسان د 

 پــاول ني آــالنیــ از اشيروز پــ

 اظهـــار كـــای خارجـــه آمرریـــوز

ــام ــه در   دوارىي ــود آ ــرده ب  آ

آنفرانس مربوط به عراق آـه      

در روزهـــاى اول آذر در مـــصر 

 هـا   رانىیبرگزار مى شود با ا    

گفت وگو آنـد، هـر چنـد آـه          

 بــود آــه  وى اظهــار داشــته 

 بـا   ژهیبراى انجام نشستى و   

 نكـــرده زىیـــ برنامـــه ررانیـــا

 نیـــ در ازيـــ نفىآصـــ. اســـت

بـــار اول : دیـــ مـــى گونـــهيزم

 در  كـا ی و آمر  رانیـ  آـه ا   ستين

 جلساتى شرآت مـى     نيچن

 در جلـساتى    زيـ آنند و قبًال ن   

مربوط به افغانستان شـرآت     

: دیـ وى مـى افزا   . داشته انـد  

ــ ــ آـــشور در ا٢٠ از شيبـ  نیـ

دارنــد و در اجــالس شــرآت  

 كای خارجه آمرری جلسه وزنیا

 امكـان را خواهـد داشـت        نیا

آه نظرات جمهورى اسالمى    

ــا ــ و درانی ــاى ادگاهی ــ ه  رانی

نسبت به عـراق و منطقـه را        

.  بـشنود  ميبه صـورت مـستق    

مـا از   :  مـى آنـد    ديآصفى تاآ 

ــا ــى   نی ــسه اســتفاده م  جل

 هاى خـود را      دگاهی آه د  ميآن

 ميبرســان گــرانیبــه  اطــالع د

ــا ــ ام ــذاآره ب ــرفني م  در ني ط

. دســــتور آــــار قــــرار نــــدارد

ســـخنگوى وزارت خارجـــه در 

 حاضر  رانی آه چرا ا   نهي زم نیا

 بر  ستي ن كایبه مذاآره با آمر   

ــا  نظــر اســت آــه مــذاآره  نی

 هــدف روشــنى داشــته دیــبا

 نهي در زم  نيوى همچن . باشد

 در آنفــرانس رانیــشــرآت ا

ــش   ــه در شــرم ال ــراق آ  خيع

مـــصر برگـــزار مـــى شـــود از  

 ریـ  در سـطح وز    رانیـ ت ا شرآ

  .امور خارجـه خبـر مـى دهـد        

  

ك       : روحانى ه ي ايران و اروپا ب

  توافقنامه مقدماتى دست يافتند
حسن روحانى دبيـر شـوراى      

ــالى امنيــت ملــى نيــز در     ع

مصاحبه خود با خبرنگاران بار     

دیگر بر مواضع اصـولى ایـران       

در دستيابى به فناورى صـلح     

. آميــز هــسته اى تاآيــد آــرد 

منامه جدیـد چيـزى     در تفاه «

بـــه نـــام تعليـــق نامحـــدود و 

عبارات قبلى آه مـورد بحـث       

حـــسن » .بـــود وجـــود نـــدارد

روحــــانى مــــسئول پرونــــده 

هــسته اى ایــران آــه آنتــرل  

روند طـى شـده در مـذاآرات        

ــا    ــدت ه ــا را از م ــران و اروپ ای

پيش در دست گرفته با بيـان       

ایــن مطلــب مــسئله غنــى    

سازى را از خطوط قرمز ایران      

مــسائل هــسته در خــصوص 

مــا از : اى ذآــر آــرده و گفــت

ســال گذشــته بــر ایــن نكتــه  

اصرار داشته ایم آه این حق      

ــل شــدنى   ــران تعطي ملــت ای

ــن حــق    ــران از ای ــست و ای ني

ــذرد  ــى گــ ــت. نمــ : وى گفــ

بنابراین هـيچ گـاه بحثـى بـه         

عنوان توقـف مطـرح نيـست،       
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ــت    ــرح اسـ ــه مطـ ــه آنچـ بلكـ

تعليــق بــه صــورت داوطلبانــه 

براز روحانى همچنين ا  . است

اميدوارى آرد پرونده ایران در     

اجـــالس نـــوامبر در مـــسير   

.  عــادى شــدن قــرار گيــرد     

 روحانى آه قبل از پاسـخ بـه       

پرســـش هـــاى خبرنگـــاران   

داخلــى و خــارجى در تهــران  

 حیسخن مى گفت، در تـشر     

 و سـه    رانیـ توافقنامه امـروز ا   

 كــىی:  گفــتىیآــشور اروپــا

ــرید ــا،   گ ــاى م ــط قرمزه  از خ

حوى آه   بود به ن   قيبحث تعل 

ــا الزامـــى   بخواهـــد بـــراى مـ

ــدب. باشــد  شــوراى عــالى ري

ــامن ــزود تي ــدر ا:  ملــى اف  نی

ــا  ــه، اروپ ــه  ىیتوافقنام ــا ب  ه

 اعـالم آـرده انـد آـه         حتصرا

ــتعل ــرف اقيـ ــ از طـ ــه رانیـ  بـ

صـــورت داوطلبانـــه و بـــراى   

. اعتمادســـازى خواهـــد بـــود

ــزود  ــانى افـ ــا  : روحـ ــه مـ البتـ

 قيـ  آه تعل  می گفته ا  شهيهم

مى اسـت   داوطلبانه و نه الزا   

 توافقنامــه نیــ در ازيــو اروپــا ن

به صراحت آن را اعـالم آـرده        

وى در خـصوص بحـث      . است

ــا  « غنــــى ســــازى تــــوام بــ

 گفـت آـه براسـاس       »ماداعت

ــا ــ توافقنامـــه انیـ ــ بارانیـ  دیـ

 را مــشخص ىی هــانيتــضم

 تيـ  فعال نكـه یآند مبنـى بـر ا     

 زي صرفًا صلح آمتىي فعالرانیا

ــود  ــد بـ ــز  .خواهـ ــانى نيـ روحـ

ــان همچــون آصــفى از ا  طمين

:  دنيــا بــه ایــران ســخن گفــت

در ایـــن توافقنامـــه دو طـــرف 

تفــاهم آــردیم نحــوه غنــى    

سازى در جمهورى اسالمى    

ایران بـه گونـه اى باشـد آـه          

دنيـا مطمـئن شـود انحرافــى    

نخواهـــــد بـــــود و تـــــضمين 

خواهيم آرد آه غنى سـازى      

در حدى خواهد بود آه بـراى       

سوخت نيروگاه ها مورد نيـاز      

   .است

ــران و توافقنامــه م قــدماتى ای

دبيـــر شـــوراى عـــالى  اروپـــا

امنيــت ملــى آــه یكــشنبه     

شب در جلسه اى بـا حـضور        

ــارد   ــوال، ریچــ ــسوا نيكــ فرانــ

دالتـــون و بـــارون پـــاول فـــون 

سفراى سه آشور   (مالتمان  

فرانسه، انگليس و آلمـان در      

ــران ــرده  ) ته ــود، شــرآت آ ب

 بــا اروپــا را  رانیــتوافقنامــه ا

ــدماتى « ــه اى مقـ » توافقنامـ

ــست و  ــت دانـ ــار داشـ : اظهـ

توافـق  «آنچه آه بـه عنـوان       «

 كیـــ منتـــشر شـــد »سیپـــار

توافقنامه مقدماتى است آه    

 دیـ  با نـده یما را در ماه هـاى آ      

ــه  ــبـ ــا كیـ ــه نهـ  ىی توافقنامـ

: روحانى اضافه آـرد   . برساند

 منـــافع »ىیتوافـــق نهـــا«در 

 و منافعى آـه     رانیبلندمدت ا 

 ني تـام  دیـ مدنظر اروپاسـت با   

 مطلـب   نی ا انيوى با ب  . شود

 روزیـ توافقنامـه اى آـه د     «آه  

 دو ديـــامـــضا شـــد، مـــورد تائ

: اظهـار داشـت   » طرف است 

ــاســاس ا ــر انی ــ تفــاهم ب  نی

 دیــ و اروپــا بارانیــاســت آــه ا

همكـــارى گـــسترده اى را در 

ــدهیآ ــند ن ــاهد باش ــدب.  ش  ري

 ملــى تيــشــوراى عــالى امن

ــت ــبختانهخو: گفـ ــه شـ  همـ

 بــه رانیــاصــولى آــه از نظــر ا

عنوان خط قرمـز مطـرح بـوده        

ــراى   اســت ــا ب ــور از آنه  و عب

 نیــآــسى مجــاز نبــوده، در ا

ــه و   ــورد توجــ ــه مــ توافقنامــ

ــه اســت  ــرار گرفت  .مراعــات ق

 نكتـه   نیـ  بر ا  ديروحانى با تاآ  

 بارهـا اعـالم آـرده       رانیا«آه  

است آه در هرگونه تـوافقى      

 حقوق مشروع جمهورى    دیبا

 و  ىی شناسـا  رانیـ اسالمى ا 

:  گفت »رديمورد اذعان قرار گ   

قنامـه، اروپـا     تواف نیـ در متن ا  

ــوق ا  ــه حقـ ــهمـ ــه رانیـ  را بـ

ــول تيرســـم ــناخته و قبـ  شـ

 حقــوق نیــآــرده اســت آــه ا

ــا  هماننــد ضي بــدون تبعــرانی

.  آــشورها خواهــد بــودریســا

ــ ا: وى گفـــت  در حـــالى  نیـ

ــا     ــته آنه ــه در گذش اســت آ

ــوق ا ــحق ــارانی  ىی را شناس

اعمـال  «مى آردند اما درباره     

 صـورت نمـى     حىیتصر» حق

مـه   توافقنا نیـ امـا در ا   . گرفت

ــر اعمــال حقــوق ا  ــب ــ نرانی  زي

روحـانى  .  شده اسـت   حیتصر

 توافقنامــه هــر نیــدر ا: گفــت

ــا با  ــآنچــه آــه مــا و اروپ  در دی

 مـــسائل هـــسته اى نـــهيزم

ــى،يامن ــ ت ــى م،ي بحــث آن  م

گروه « ظرف سه ماه     ستیبا

 تیـ آن را بـه نها » هاى آـارى  

برسانند و پس از آن فرصـتى       

است آه گـروه اصـلى نحـوه        

ق اجـــــراى آن را بـــــه توافـــــ

ــانند ــ. برس ــال نيوى در ع  ح

 تا دورانى آـه مـذاآرات       تگف

ــه داشــته باشــد، ا  ــادام  رانی

 . ادامه مى دهـد    زي را ن  قيتعل

 رآلیگـــزارش البرداعـــى مـــد

ــ  ــس ب ــرژى  نيآژان ــى ان  الملل

ــورد ا  ــى در م ــاتم ــراى رانی  ب

اعــــضاى شــــوراى حكــــام و 

 جمهــورى اســالمى نــدهینما

.  در آژانس منتـشر شـد      رانیا

ــام  ٣۵ ــوراى حكــ ــضو شــ  عــ

ــ آژ ــس ب ــرژى  نيان ــى ان  الملل

اتمى قرار است در نشـست      

 ۵( نـوامبر    ٢۵آتى خود آه از     

ــدر و) آذر ــا   نی ــود، ب ــاز ش  آغ

 گـــزارش نیـــاســـتناد بـــه ا 

 و رانیــ هــاى اتمــى اتيــفعال

 آشور  نیچگونگى همكارى ا  

 ابىیـــدر رفـــع ابهامـــات را ارز

 تي امن عالىی شورا ريآنند  دب  

 در حـالى آـه      روزیـ  د زيملى ن 

 وگـو مـى     با خبرنگـاران گفـت    

ــشار ا  ــرد از انت ــآ ــزارش نی  گ

 ليــبــه دل«: خبــر داد و گفــت

نبود فرصـت آـافى، قـادر بـه         

ــه دق ــمطالع ــ اقي ــزارش نی  گ

نشدم اما برخى قسمت هـا      

آـــه مطالعـــه شـــده اســـت، 

 رانیــــنــــشان مــــى دهــــد ا

ــس     ــا آژان ــوبى ب ــارى خ همك

داشته و جمهـورى اسـالمى      

 زيـــ صـــلح آمري از مـــسرانیـــا

ــشده اســـت  ــرف نـ وى .منحـ

 آژانـس   رآلیمـد :  آـرد  حیتصر

 المللـى انـرژى اتمـى در        نيب

ــى گو   ــود م ــزارش خ ــگ  در دی

 جـه ي نت نیـ ا مدت بازرسى به  

 آــــه جمهــــورى  میديرســــ

ــالمى ا ــاســ ــ فعالرانیــ  تيــ

ــداده    ــام ن ــه اى را انج ممنوع

ــدب.اســت ــالى  ري  شــوراى ع

 نیـ ا:  شـد  ادآوری ملى   تيامن

 مهــم اســت، اريمطلــب بــس
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: دیـــ مـــى گورآلیالبتـــه مـــد

زمــان مــى بــرد تــا بــه طــور  «

 اعـــالم شـــود تمـــام ىیهـــان

 زيـ  صلح آم  رانی هاى ا  تيفعال

بوده است، اما آنچـه تـاآنون       

 بررسى قـرار گرفتـه بـه        وردم

 عنوان انحرافى نبـوده و      چيه

 مجــاز و صــلح ران،یــ اتيــفعال

ــآم ــوده اســت زي ــانى ». ب روح

ــه داد ــدر ا: ادامـ ــزارش نیـ  گـ

 رآلیاشاره شده اسـت، مـد     

هــر وقــت الزم بدانــد گــزارش 

 لزومــًا هنكــیمــى دهــد و نــه ا

براى اجالس بعدى گزارشى    

از :  آـرد  ديـ وى تاآ .ارائه دهـد  

ــد ــوامبر و  دگاهیـ ــاه نـ ــا، مـ  مـ

اجــالس مــاه نــوامبر شــوراى 

ــس  ــام ب ــي تعاريحك ــده ني  آنن

ــبا. اســت ــي ببدی  اجــالس مين

چگونه مى گـذرد و قطعنامـه       

ــود   ــد بـ ــه خواهـ ــدب.چگونـ  ريـ

 ملــى تيــشــوراى عــالى امن

ــار داشــت  ــاه  : اظه ــع م درواق

مرحلــه و  نينــوامبر، نخــست 

زمانى خواهد بود آـه نـشان       

 و اروپـا    رانیـ مى دهد توافق ا   

 رانیـ ا. ود مـى ر   شيچگونه پـ  

 آـــار را در شرفتيـــ پتيـــفيآ

ماه نـوامبر مـشاهده خواهـد       

 مقطــع نيروحــانى دومــ.آــرد

سـه  « آننـده را     نيي تع اريبس

:  دانـست و افـزود     »ندهیماه آ 

 گــروه هــاى گــر،یســه مــاه د

ــه    ــود را ارائ ــزارش خ ــارى گ آ

 دیـ  دمي و مـا خـواه   مى دهند 

آــه بــه چــه تفاهمــاتى بــا     

ــاروپائ ــ انيـ ــى رسـ در   .مي مـ

ــه ا ــادامــــ ــصاحبه نیــــ  مــــ

 شـــوراى ريـــمطبوعـــاتى دب

ــالى امن ــعــ ــى  در تيــ  ملــ

 در مـورد    كـا یخصوص نظـر آمر   

 مـا   : و اروپا گفـت    رانیتوافق ا 

نمــى دانــيم آمریكــا چــه آــار  

مى خواهـد بكنـد، امـا آنچـه         

دیده ایم در خصوص مذاآرات     

ــا، لحــن   ــا اروپ ــا لحــن  ب آمریك

روحانى با  .مثبتى بوده است  

تاآيد بر اینكـه طـرف مـذاآره        

ــا اروپاســـت، خاطرنـــشان   مـ

مـــا بـــا اروپـــا در حـــال : آـــرد

ــا . مــذاآره ایــم حــال اگــر اروپ

قادر باشـد آمریكـا را بـا خـود          

ــرى    ــر دیگـ ــد، امـ ــراه آنـ همـ

وى در خــصوص اینكــه .اســت

ــوامبر در آژانــــس   ــاه نــ در مــ

قطعنامه صادر خواهد شد یـا      

بایـد در   : ، اظهار داشت  بيانيه

ــادر    ــه ص ــوامبر قطعنام ــاه ن م

شود و ظاهرًا بيانيـه نخواهـد       

بــود، امــا فكــر مــى آنــيم،     

قطعنامه اى صـادر شـود آـه        

ــد در اجــــالس بعــــدى   بگویــ

ضــرورتى نيــست آــه پرونــده 

  .ایران مطرح شود

ــران   ــز ایـ ــط قرمـ ــق ، خـ تعليـ

نبودحــسن روحــانى بــا بيــان  

اگر تعليـق ،   :این مطلب افزود  

مـا بـود، پـس چـرا        خط قرمـز    

ــول    ــق را قب ــا تعلي پارســال م

آــردیم، آنچــه خــط قرمــز مــا   

بوده توقف غنى سازى بـوده      

ــه   ــازى بـ و توقـــف غنـــى سـ

ــوده و    ــز بـ ــط قرمـ ــوان خـ عنـ

همچنــان نيــز بــه عنــوان خــط 

ــز هــست  ــر شــوراى  .قرم دبي

: عالى امنيت ملى تاآيد آرد    

ــران از   جمهــورى اســالمى ای

هيچ اصل خود عقب نشينى     

جـا مـا از     نكرده است و هيچ     

ــشينى    ــب ن ــود عق ــول خ اص

 ما از   :انی افزود   روح .نكردیم

روز اول گفتيم آه تعليق را از       

طریق قطعنامه نمـى پـذیریم      

ــه    ــذیرفتيم، ن ــه نپ ــد آ و دیدی

ــانى،    ــه هــيچ زم پارســال و ن

بعد از پایان اجالس سـپتامبر      

نيز گفتيم آه مـا قطعنامـه را        

ــواهيم   ــاب تعليــــق نخــ در بــ

 مـــا: وى ادامـــه داد.پـــذیرفت

تعليــق را براســاس قطعنامــه 

ــك   ــاس یـ ــذیرفتيم و براسـ نپـ

توافق سياسى بـا اروپـا بـود        

آه تعليق موقت و داوطلبانـه      

ــراى   ــن بــ ــذیرفتيم و ایــ را پــ

ــا آـــــــسى  لجبـــــــازى بـــــ

دليـل آن   : روحانى افـزود  .نبود

ــق را     ــر تعلي ــه اگ ــود آ ــن ب ای

براساس قطعنامه بپذیریم در    

ــوقى    ــد حق ــوعى تعه ــع ن واق

 مى دهيم و تائيد مـى آنـيم       

آــه شــوراى حكــام حــق دارد 

بــه مــا دســتور دهــد آــه مــا   

تعليق آنيم و ما این را قبـول        

نداریم و حـق شـوراى حكـام        

دبيـــر شـــوراى .نمـــى دانـــيم

ــصریح    ــى ت ــت مل ــالى امني ع

آنچه خط قرمـز مـا بـوده        : آرد

ــردیم و    ــات آــ ــًا مراعــ دقيقــ

ــران   ــالمى ایـ ــورى اسـ جمهـ

هيچگــاه از خــط قرمــز خــود    

عبــور نكــرده و اصــول خــود را  

ــر ــين   زی ــته و در ع ــا نگذاش  پ

حال تالش آـرده آـه بهتـرین        

  . آنـــــــــد راه را انتخـــــــــاب

ــدیل    ــه فرصــت تب ــران را ب بح

 بارهـا از    روزیروحانى د  آردیم

آسانى سخن گفت آه مى     

خواستند مسئله هـسته اى     

وى .  آننـد  لیرا به بحران تبـد    

 مـا   نكهی ا اني با ب  نهي زم نیدر ا 

 را بــه فرصــت ديــبحــران و تبع

ــد ــردلیتب ــتمی آ ــن : گف ممك

اســت گــروه هــا و افــرادى در 

جمهورى اسالمى باشند آه    

 تنها راه دعـوا اسـت و        ندیبگو

 و  مي دعـوا آنـ    ايـ  بـا دن   دیـ ما با 

 منـافع بعـضى افـراد در        دیشا

 تقابـل   اي باشد آه ما با دن     نیا

بنـــده در : وى افـــزود.ميآنـــ

 آــه ستميــشــمار آــسانى ن

تقابل باشـم ، مـن      معتقد به   

 آه امكـان    مى گویم تا جایى   

رد بایــــد تفــــاهم آنــــيم و دا

تعامــل آنــيم و اگــر زمــانى    

  ضرورت پيش آمد و دیدیم آه 

ــا مراعــات     ــاى م ــط قرمزه خ

نمى شود و اصول مورد نظـر       

ما مـورد موافقـت قـرار نمـى         

گيرد و به ما زور مـى گوینـد،         

آن زمــان جمهــورى اســالمى 

ایـــــران ایـــــستادگى مـــــى 

ــد ــالى  .آنـ ــوراى عـ ــر شـ دبيـ

ــه     ــا اشــاره ب ــى ب ــت مل امني

هى را آه بـا دسـت       اینكه گر 

مــى تــوان بــاز آــرد بــا دنــدان 

نبایــد بــاز آنــيم، خاطرنــشان 

ــرد ــك ســال  : آ ــا در طــى ی م

گذشته این مسير سـخت را      

بـا مــذاآره و گفـت وگــو طــى   

: روحـــانى ادامـــه داد.آـــردیم

بعــضى هــا از روز اول بــه مــا  

مــى گفتنــد آــه بــا آژانــس     

همكــارى نكنيــد، ایــن آژانــس 

تحت تاثير قدرت هـاى بـزرگ       

شما هر آارى بكنيـد    است و   

ــد آــه ایــران      ــر مــى گوین آخ
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همكارى نكرد، اما اگـر شـما       

گزارش  البرادعى را مطالعـه      

آنيد، مـى بينيـد آـه آژانـس         

اعــالم آــرده آــه ایــران همــه 

آارهاى الزم را آه باید انجام      

ــام داده اســــت  ــد انجــ   .دهــ

تاوردهاى ا    رانيدس
روحانى دیپلمات هاى ایرانى    

ــن   ــده در ایـــ ــرآت آننـــ شـــ

ــذاآرات ــدترین مـ  را از قدرتمنـ

دیپلمات هـاى دنيـا آـه سـه         

ســـفير اروپـــایى نيـــز بـــه آن 

اعتراف آرده اند معرفى آـرد      

مسئوالن و آـسانى    : و گفت 

آــه مطلــع هــستند و مــتن    

ــه   ــد ب مــذاآرات را مــى خوانن

خوبى قضاوت مـى آننـد آـه        

ــدر    ــا چقـ ــاى مـ ــات هـ دیپلمـ

: وى افـــزود.ورزیـــدگى دارنـــد

افرادى آـه ایـن آـار را انجـام          

ــوده  مــى ده ــد، داوطلــب نب ن

اند، به دیپلمات ها و به خـود        

من تكليف شده آه آار را به        

وى تصریح آـرد    .عهده بگيریم 

آه در اجـالس آتـى نـوامبر و         

 مـــاه گذشـــت ســـهپـــس از 

ــه    ــود آـ ــى شـ ــشخص مـ مـ

  .دستاورد ما چه بـوده اسـت      
ران    اي

ا             در گروه چرخه سوخت دني
روحانى در پاسخ بـه سـئوال       

ر اینكه  خبرنگار رویترز مبنى ب   

ــاى     ــضمين ه ــه ت ــا چگون اروپ

ایران را دریافت خواهـد آـرد،       

ــت   : گفــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن   ــه ایــ ــتن تفاهمنامــ در مــ

. مسئله گنجانده شده است   

بعـــد از اجـــالس نـــوامبر و در 

اوایل ماه دسامبر گروه هـاى      

آــارى تــشكيل مــى شــود و  

یكى از آارهایى آه باید ایـن       

گروه هاى آارى انجام دهند،     

این اسـت آـه تـضمين ایـران         

 جامعه جهانى چگونـه بـه       به

مسئول پرونده  .وجود مى آید  

اگــر : هــسته اى ایــران افــزود

ــار   ــارى در آـــ ــروه آـــ آن گـــ

خودموفق شـود ایـران غنـى       

  سازى خود را با ارائه تضمين 

  .هاى الزم انجام خواهد داد

وى بــا طــرح ایــن ســئوال آــه 

چــه اشــكالى دارد آــه ایــران 

: غنى سازى آند، تاآيد آـرد     

ت آه اروپا   در توافق آمده اس   

از ایران حمایـت مـى آنـد تـا          

جــزء گــروه چرخــه ســوخت    

شــــود و در مــــورد چرخــــه   

ســوخت در ایــن گــروه بحــث  

جمهورى اسالمى ایران    .آند

بــه ایــن ترتيــب جــزء گروهــى 

خواهد شد آـه بـراى چرخـه        

سوخت در دنيا مقررات وضـع      

ــورى   ــرد و جمهــ ــد آــ خواهــ

اسالمى ایران از این جایگـاه       

در  .مهم برخوردار خواهد شد   

ادامــه ایــن نشــست خبــرى، 

خبرنگار واحد مرآـزى خبـر از       

دیپلمـات  آیـا   : روحانى پرسيد 

هاى هوشمند ایرانى حقوق    

 رعایت آرده انـد     ملت ایران را  

یا نه و آیا بحث تعليـق غنـى         

سازى منافـاتى بـا ایـن حـق         

ملت ایـران نـدارد؟روحانى در      

پاســخ بــا تاآيــد بــر اینكــه مــا 

نمى خـواهيم از ان پـى تـى         

ــار ــت خ شــما : ج شــویم، گف

مى گویيد عـدم تعليـق حـق        

اگر . جمهورى اسالمى است

بناست با دنيا آار آنـيم، اگـر        

ــل    ــا تعام ــا دني ــه ب بناســت آ

داشـــته باشـــيم نيـــازى بـــه 

  .عجله نداریم

  

  

  

  

  

  

  

ــدگاه    ــه دیـ ــاره بـ ــا اشـ وى بـ

خبرنگار واحد مرآزى خبر آـه   

اگر حقوق ما مورد توجه قـرار       

نگيرد، این خطـر هـست آـه        

ى ما زیـر پـا گذاشـته        حق مل 

وقتى آه اروپا به    : شود گفت 

صراحت مـى پـذیرد آـه هـم         

حق ایران را بدون تبعيض بـه       

ــم   ــشناسد و هـ ــميت بـ رسـ

ــا از   ــال آن را، پــــس مــ اعمــ

ــورى اســالمى    ــوق جمه حق

دفــاع آــرده ایــم و بــه حقــوق 

ــشده   ــه اى وارد ن ــى لطم مل

ــت    .اســــــــــــــــــــــــــــــــ

ده   اع پرون ت باارج   مخالف

  ايران به شوراى امنيت

این توافق را بخوانيم    وقتى  « 

ــا      ــا ب ــه اروپ روشــن اســت آ

ارجاع پرونده ایران به شوراى     

امنيت موافق نيست، همـان     

ــدها و   ــه غيرمتعهــ ــور آــ طــ

روســـــيه و چـــــين موافـــــق 

روحانى با بيان این    ».نيستند

ــه    ــخ بـ ــه در پاسـ ــب آـ مطلـ

ــاع   ــون ارجـ ــشى پيرامـ پرسـ

پرونــده هــسته اى ایــران بــه  

شــوراى امنيــت بيــان آــرد،    

ت حقـوق بـشر     مذاآرا: افزود

  .با اروپـا همچنـان ادامـه دارد       

ا    ران و اروپ م اي ضمين محك   ت

  

  

  

  

  

  

  

  

روحــانى در خــصوص تــضمين 

ــن   ــده در ایـ ــرح شـ ــاى طـ هـ

  :توافقنامـــــــــــه گفـــــــــــت

 در ایــن توافقنامــه جمهــورى 

تـــضمين «اســـالمى ایـــران  

بــه اروپــا خواهــد داد » عينــى

آه غنـى سـازى را از مـسير         

صلح آميز منحرف نكند و اروپا  

» تـضمين محكـم   «ا  نيز بـه مـ    

مى دهد آه توافقـات را اجـرا    

ــد ــالى  .آنـ ــوراى عـ ــر شـ دبيـ

ــين در   ــى همچنـ ــت ملـ امنيـ

ــشى در    ــه پرســ ــخ بــ پاســ

خصوص اعتمادسازى و اجازه 

ــسات    ــه پلمــب تاسي ــران ب ای

هسته اى و گسترده تعليـق      

ــت   ــازى گف ــى س ــه : غن اینك

پارسال با اروپائيان چه توافق     

ــل    ــه عم ــا چگون ــردیم و آنه آ

آردند یـا   آردند و دقيق عمل     

نه یك مسئله اسـت و اینكـه        

از امروز به بعد چه مى شود       

مــــــــــــسئله دیگــــــــــــرى 

روحانى بـا بيـان اینكـه       .است

احساس ما امروز این است «

آـــه اروپـــا در توافقـــات خـــود 

جدى اسـت، امـا هـيچ آـس         
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نمى توانـد تـضمين دهـد آـه      

در : ، گفــت»بــه آجــا برســيم

این خصوص دو مقطع تعيـين      

 آننده اسـت، یكـى اینكـه در       

ــوامبر روشــن مــى   اجــالس ن

شــــود آیــــا آنچــــه در مــــتن 

موافقتنامه آمـده اجـرا شـده       

مقطع بعدى هم   . است یا نه  

ــه    ــاه اســت آ ــد از ســه م بع

گروه هاى آارى، پيش نویس 

اصلى را بـه آميتـه هـا ارائـه          

مى آند و مـا تـا آنجـایى آـه           

ــيش    ــه پ ــه توافقنام ــيم آ ببين

مـــى رود و احـــساس ایـــن   

است آه نه مـا و نـه آنهـا در           

فكر اتالف وقت نيـستيم و تـا        

زمانى آه مذاآرات به خوبى     

پيش مى رود، همكارى مـى      

ــيم ــراى   .آن زمــانى معقــول ب

ــذاآرات ــزود م در : روحــانى اف

ــا   اجــــالس مــــاه نــــوامبر مــ

قطعنامه اى خواهيم داشـت     

آه روند بسته شـدن پرونـده       

هسته اى ایران را آغـاز مـى        

ــد وى در خـــصوص مـــدت .آنـ

 زمــان مــذاآرات بــا اشــاره بــه

اینكــــه مــــذاآرات نامحــــدود 

ــانى  نيــــست ــقف زمــ و ســ

مـا بـه    : خواهد داشت، گفت  

اروپائيــان گفتــه ایــم آــه بایــد 

ــسير    ــذاآرات مــ ــسير مــ مــ

پيشرفت باشد و مـدت زمـان       

آن نيــز معقــول و منطقــى در  

دبير شـوراى  .نظر گرفته شود 

ــزود   ــى اف ــت مل ــالى امني : ع

آشورهاى اروپایى نيز تاآيـد     

آــرده انــد در ایــن مــذاآرات    

ســال مطــرح نيــست و بحــث 

از . بحث روى چند ماه اسـت     

ســویى وقتــى گــروه هــاى    

ــزارش     ــاه گ ــه م ــارى در س آ

خود را ارائه مى آننـد، بقيـه        

  .توافقات نباید طوالنى باشـد    

  

  دعوت براى گروه ام ان آ

  

ــر شــوراى عــالى امنيــت   دبي

ــه ســئوال    ــى در پاســخ ب مل

دیگــرى در خــصوص عــضویت  

ــشورهاى   ــروه آـ ــران در گـ ایـ

: وخت، گفـت  داراى چرخه س  

گروه ام ان آ گروه ویژه آـارى        

ــاره   ــه درب در آژانــس اســت آ

چرخه سوخت بحث مى آند     

ــه تفــاهم برســند،   آــه اگــر ب

الحاقيه دیگرى به وجود مـى      

شيوه آـار   : وى تاآيد آرد  .آید

آن است آـه مـدیرآل بایـد از         

ایران دعوت آند آـه وارد ایـن        

اروپــا نيــز اعــالم . گــروه شــود

ن در  آرده مـا از عـضویت ایـرا       

این گروه حمایت مى آنيم و       

بـــه توافـــق بقيـــه آـــشورها  

روحانى اضـافه   .نيازى نيست 

مخالفــت آــشورها در  : آــرد

تــــصميم گيــــرى آژانــــس در 

خـصوص ورود ایـران بـه گـروه     

آـــــشورهاى داراى چرخـــــه 

سوخت تا حدودى تاثير دارد،     

ــایف     ــسئله از وظ ــن م ــا ای ام

مدیرآل بوده و تصميم گيـرى      

از ســــوى او انجــــام مــــى   

در : وى خاطرنشان آرد  .شود

چنــد روز آینــده مــدیرآل بایــد 

ــن دعــوت را انجــام دهــد و   ای

عضویت در این گروه نيز براى      

ــران   ــالمى ایـ ــورى اسـ جمهـ

  .بسيار مهم است

د از  الی هلن ت م حماي

ون   راه ک تلويزي دازی ي ان

ی ان فارس   زب
ــه  ــزارشب ــی ســی گ ــی ب    ب

ــک    ــار، یـ ــستين بـ ــرای نخـ بـ

انـدازی    کشور اروپایی بـه راه    

ای  ویزیـــون مـــاهواره یـــک تل

. کنـد   زبان کمـک مـی      فارسی

پارلمـــــان هلنـــــد، هنگـــــام 

بررسی بودجه ساالنه وزارت    

 ميليون یورو برای    ١۵خارجه،  

تاسيس یک شبکه مـستقل     

تلویزیــونی بــه زبــان فارســی 

اختصاص داد کـه قـرار اسـت        

برای بينندگان ایرانی برنامـه     

پيـــشنهاد ایـــن .پخـــش کنـــد

ــالی، روز پنجــشنبه   کمــک م

مبر، در قالـــب یـــک  دســـا١۶

ــه   ــر بودجــــ ــالحيه بــــ اصــــ

ــت بررســی    ــشنهادی دول پي

فـرح  . شد و به تصویب رسيد    

تبـار   کریمـی، نماینـده ایرانـی   

پارلمان هلنـد، ایـن اصـالحيه       

را ارائه کرده است و آن را در        

جهـــــــــــت حمایـــــــــــت از 

نگاران تبعيدی ایرانی     روزنامه

اند   گرد هم آمده  "داند که     می

تـا بــرای مــردم ایــران، امکــان  

بررســانی مــستقل فــراهم خ

خانم کریمـی اميـدوار     ". کنند

انـــدازی ایـــن  اســـت کـــه راه

شــــبکه تلویزیــــونی، جــــای 

ــه  ــالی روزنامــــ ــا و  خــــ هــــ

های مستقل خبری را      رسانه

های اخيـر     پر کند که در سال    

ــل    ــف و تعطيـ ــران توقيـ در ایـ

ــده ــد شــــــــــــــ   .انــــــــــــــ

این نماینده پارلمان هلنـد در      

ــی،      ــی س ــی ب ــا ب ــو ب گفتگ

هــــدف از تاســــيس چنــــين 

» غيرسياسـی «ای را     هشبک

اســــتقالل «دانـــست و بـــر   

ــری ــرد » خب ــد ک ــه . آن تاکي ب

ــت    ــر ماهي ــد ب ــه او، تاکي گفت

مستقل این شبکه، نگرانـی     

احتمالی آن بـه    از وابستگی   

 هلنـد و    های دولـت    سياست

  تاثيرگذاری این کشور بر خـط     

ــع   ــبکه را رفـــ ــشی شـــ مـــ

: خانم کریمی گفـت  . کند  می

ــت « ــسياری از دولــ ــا،  بــ هــ

را در اختيـار    های مالی     کمک

ــرار  هــای رســانه شــبکه ای ق

ــی ــک روال   م ــن، ی ــد و ای دهن

شناخته شده در کشورهای    

بــرای مثــال، . اروپــایی اســت

ــبکه بـــی بـــی ســـی از   شـ

بودجه عمومی و منابع مالی     

دهنـــــدگان بهـــــره  ماليـــــات

گيــرد امــا در عــين حــال   مــی

ــه  ــتقالل حرفــ ــن  اســ ای ایــ

ها حفظ شده اسـت و      شبکه

هــای دولتــی   بــه سياســت 

بـه گفتـه    » .ه نيـستند  وابست

ــن شــبکه    ــی، ای ــانم کریم خ

تلویزیـــــونی در وهلـــــه اول  

ــود و   فارســی ــان خواهــد ب زب

خبررسـانی  "هـای آن      اولویت

توجــه ویــژه بــه "و " مــستقل

پيشنهاد . است" حقوق بشر

اختصاص این کمک مـالی، از      

سوی دو حـزب چـپ سـبز و         

ــرال  ــردم  – VVD(ليب  حــزب م

) بـــرای آزادی و دموکراســـی

ــ  ه اتفــاق آرای داده شــد و ب

. نمایندگان به تـصویب رسـيد     

حــزب چــپ ســبز، از احــزاب   
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مخــالف دولــت کنــونی هلنــد 

 VVDاســت و حــزب ليبــرال   

جزو ائتالف حـاکم بـه شـمار        

ایـن درحـالی اسـت      . رود  می

نماینـده وزارت خارجـه در      که  

جلسه پارلمان مخالفت خود    

ای اعـالم    را با چنين اصالحيه   

ــود  ــرده ب ــيش از   .ک ــد پ هرچن

ـــ  سياری از نهادهـــای ایــن، ب

غيردولتــــــــی همچــــــــون  

هــــای مــــدنی و   ســــازمان

هــا در کــشورهای  شــهرداری

هـای مـالی و       اروپایی، کمـک  

فنـــــی خـــــود را در اختيـــــار 

های فرهنگی و خبری  رسانه

ــرار داده  ــاجران ق ــا   مه ــد، ام ان

این نخـستين بـار اسـت کـه         

یــک کــشور اروپــایی بــه طــور 

اندازی   رسمی و علنی از راه    

 یــک شــبکه خبــری توســط   

نگاران مهـاجر ایرانـی       روزنامه

   .کند حمایت می

در حالی که دولـت آمریکـا از        

سال گذشـته پخـش برنامـه       

تلویزیونی به زبان فارسی را     

آغـــاز کـــرده اســـت و گفتـــه  

ــک   مــی شــود کــه از محــل ی

بودجه ویـژه نيـز بـه گروهـی         

های تلویزیونی    دیگر از شبکه  

ــی  ــک مــ ــی   کمــ ــد، ولــ کنــ

هــای اروپــایی، کــه بــا   دولــت

رابطــــه سياســــی و ایــــران 

ــاکنون از   ــد، ت دیپلماتيــک دارن

حمایـــــت مـــــالی چنـــــين   

ــبکه ــودداری   شــ ــایی خــ هــ

  .اند کرده

هفتــه گذشــته نيــز، نماینــده 

ــد در   ــه هلنــــ وزارت خارجــــ

مذاکرات پارلمان بـار دیگـر بـا        

انـدازی    کمک رسـمی بـه راه     

ــانه فارســـی زبـــان  یـــک رسـ

وزارت خارجــه . مخالفــت کــرد

هلند بر ایـن بـاور بـود کـه در           

های خبری    اضر شبکه حال ح 

ــان فارســی    ــه زب ــددی ب متع

ــرورتی   ــستند و ضـ ــال هـ فعـ

برای تاسيس یک شبکه تازه  

   .نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــه    ــه بــ ــا توجــ ــين بــ همچنــ

مناســبات دیپلماتيــک دولــت  

هلنــــد بــــا ایــــران و تــــداوم 

گفتگوهـای ایــران بــا اتحادیــه  

ــا  ــت  (اروپـ ــد ریاسـ ــه هلنـ کـ

ــر عهــده دارد دوره ) ای آن را ب

ــی  ــتگاه دیپلماسـ ــن دسـ  ایـ

کشور از کمک به یک رسانه      

 زيـــ پرهیرانـــی ایمـــرز بـــرون

ــت ــا در نها .داشــ ــامــ  ت،یــ

 اختـــصاص پـــانزده شنهاديـــپ

 یانـداز    راه ی بـرا  ورویـ  ونيليم

 بی شــــبکه بــــه تــــصونیــــا

 و به بودجـه     دي رس ندگانینما

به . ساالنه کشور اضافه شد   

 نیـ  بـه ا   ،یمـ یگفته خانم کر  

ــترت ــبيـ ــ پني چنـ  یشنهاديـ

ــانون  ــه ق ــ پیجنب ــردهداي  و  ک

االجـرا     دولـت هلنـد الزم     یبرا

 اگـر وزارت    یشده است، حت  

 و  ی آن راضـ   یخارجه از اجـرا   

ــد ــر . خـــشنود نباشـ بـــه نظـ

ــ کــه مــصوبه اخرســد یمــ  ري

پارلمــان هلنــد ممکــن اســت 

ــم   ــات رسـ ــنش مقامـ  یواکـ

ــا ــا فــرح  . زديــ را برانگرانی ام

 بـر وابـسته     ديـ  بـا تاک   یمیکر

 یونیـ زی شـبکه تلو   نینبودن ا 

ــا  ــه نهادهـــ ــیبـــ  ،ی دولتـــ

 نـدارد کـه     یلـ يدل: "دیگو یم

 بــا رانیــ طــرح بــر روابــط انیــا

ــاث ."  بگــذاردی منفــريهلنــد ت

ــانم کر ــیخ ــر ایم ــ ب ــاور نی  ب

اسـتقالل  "است که با حفـظ      

"  رسانه نی ا یا   و حرفه  یخبر

ــ يرسيغ"و   بـــــــودن یاســــ

ــفعال ــا تيـ ــداف آنهـ ،  " و اهـ

 اعتراض به دولت    ی برا ییجا

ــاق  ــد ب ــد یهلن ــد مان  . نخواه

 سيبخــصوص کــه طــرح تاســ

 ی نه از سـو    ،یا   شبکه نيچن

دولت، بلکه از طـرف پارلمـان       

 مــردم و نــدهینما"بــه عنــوان 

ارائـــه "  هلنـــدیافکـــارعموم

اما بـا توجـه بـه       . شده است 

 ريــ اخیهــا  ســالی طــنکــهیا

ــا و   از روزنامــــهیشــــمار هــ

ــ ی ایهـــا  تیســـا  در ینترنتـ

 شــده و ليــ تعطرانیــداخــل ا

ــه ــاران بــــس روزنامــ  یارينگــ

انـد، واکـنش       شـده  شتبازدا

 در رانیــ دولــت ازيــآم راضاعتــ

حقــوق " کــه یا برابــر رســانه

را در کانون توجـه قـرار       " بشر

نگاران منتقد  دهد و از روزنامه

 دور از ذهـــن رد،يـــبهـــره بگ

  .    ستين

ذا  صاب غ ک ي یاعت
ترال ناتور اس ی در يايس

ان يت از پناهجويحما
  یرانيا

انــدرو بارتلــت، رهبــر پيــشين 

ــتراليا و    ــرات اسـ ــزب دمکـ حـ

الت کوئينزلند کـه از     سناتور ای 

در )  دسامبر ١٧(جمعه شب   

حمایت از پناهجویان اردوگـاه     

پناهندگی بکـستر در شـمال      

اســتراليا دســت بــه اعتــصاب 

* غذا زده است در بيانيـه ای      

که اخيرا منتشر کـرده اسـت       

من همچنان به   :"می نویسد 

ــود در   ــذای خــ ــصاب غــ اعتــ

ــبس    ــان حـ ــت از ایرانيـ حمایـ

شـــده در اردوگـــاه بکـــستر    

ــه ــواهم دادادامـ ــمن .  خـ ضـ

اینکه در ابتدا تصميم داشـتم      

فقـط بـرای چنـد روز اعتـصاب     

غذا کـنم ولـی در عـين حـال          

اعتقاد دارم کـه بيـان شـرایط        

حـــساس فعلـــی و وضـــعيت 

ــز   ــاه نيـ ــان در اردوگـ پناهجویـ

ــت ــروری اســــــــــ   .ضــــــــــ

نگفتـــه بـــودم تـــا زمانيکـــه    

ــذا    ــصاب غ ــدگان در اعت پناهن

هستند من هم نيز اعتـصاب      

 اعتصاب  من. غذا خواهم کرد  

ــصميم   ــای ت ــر مبن غــذایم را ب

       تصميمی چه روزانه و اینکه 

  

  

  

  

  
  فرح کريمی  

تبار   نماينده ايرانی
  ارلمان هلندپ

 
 
  بارتلت اندرو
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بهتر است ادامـه مـی دهـم        

ولی در عين حال گفته بـودم       

که همچنان هماننـد هـزاران       

ــه    ــه اســتراليا ب ــر در جامع نف

حمایت از آنها ادامـه خـواهم       

ــه   .داد ــان را بـ ــن پناهجویـ مـ

اعتــصاب غــذا تــشویق نمــی 

ــوع     ــن موض ــه ای ــرا ک ــنم چ ک

المتی آنها را به خطر می      س

اندازد و همـواره از آنهـا مـی         

خواهم که به اعتصاب غذای     

آنهــــا . خــــود پایــــان دهنــــد

از خود به اندازه    ) پناهجویان(

کافی مقاومت و اراده نـشان      

ــز    ــد و اســتراليایيها ني داده ان

بيش از پـيش از هـر طریقـی       

  .به آنهـا کمـک خواهنـد کـرد        

درحاليکه خودآزاری را توصـيه   

کـنم امـا در عـين حـال         نمی  

بسيار مهم است که حمایت     

خود را از آنان نشان دهـيم و        

ــرای مــردم   وضــعيت آنهــا را ب

بيان کنيم که در چـه شـرایط        

دشـــوار و حـــساسی بـــسر 

  .مـــــــــــــــی برنـــــــــــــــد 

ــا یـــک   پناهنـــدگان ظـــاهرا بـ

ــستند،    ــرو هــ ــاب روبــ انتخــ

ــان یـــک حـــبس   انتخـــاب ميـ

ــب،   ــا تعقيـــ ــوالنی و یـــ طـــ

بعـضی  . بازجویی و آزار جدی   

ــدون اینکــه جرمــی را  از آنه اب

حتی مرتکب شده باشند تـا      

کنون پنج سال را در اردوگـاه       

پــس در چنــين . گذرانــده انــد

شرایطی جای تعجب نيست 

ــين   ــه چنـ ــدگان بـ ــه پناهنـ کـ

  .روشــهایی متوصــل شــوند  

ــدردی  همبـــــستگی و همـــ

ــا پناهجویـــان  نـــشان دادن بـ

می تواند آنان را مقاوم کـرده      

. و بــه آنهــا اميــدواری دهــد   

هجویــان انجــام مــی آنچــه پنا

دهند بطور کامل تصميم خود     

آنهاست، و بـه همـين دليـل        

ــه     ــواهم ک ــی خ ــز نم ــن ني م

تصميم اعتصاب غـذایم را بـر       

. مبنای تصميم آنها قرار دهم    

دولت استراليا می بایـستی     

ــاده را     ــاه و س ــدم کوت ــک ق ی

بـــردارد و اعتـــراف کنـــد کـــه  

قوانين ما باعـث ایـن شـرایط        

ــه شــده اســت   ــر عادالن . غي

ــر ادمونــد رایــس  گــزار ش اخي

نشان مـی دهـد کـه       * سنتر

ــه   ــدگانی کــ ــشتر پناهنــ بيــ

دیپورت شده ا ند بـه هنگـام        

بازگــشت مــورد بــازجویی و   

. اذیــت و آزار قــرار گرفتــه انــد

ــدترین    ــی از بـــ ــران یکـــ ایـــ

ــوق   ــاقض حقـ ــشورهای نـ کـ

بــــشر اســــت و مــــا نبایــــد 

ــا   ــه آنجـــ ــان را بـــ پناهجویـــ

   .برگـــــــــــــــــــــــــــــردانيم

ــای ســایت ــت  آق ــدرو بارتل   ان

com.andrewbartlett.www  

  

اتمی    ان خ از و پاي آغ

ه  شگاه، بياني در دان

دت    يم وح ر تحک دفت

ضور  ورد ح درم

م اتمی در مراس        خ

   دانشجو  روز  آذر١٦
خاتمی به دفـاع از اصـالحات       

پرداخــت امــا مــشخص نکــرد 

ــورد نظــرش   کــه اصــالحات م

 ٨یب  چيست؟ واژه ای که قر    

سال در هاله ابهام بود و بـه        

امـروز بـر   .گفتن آن اکتفا شـد   

همگان مغالطه اصـالح گـری      

ــرا بــه هــيچ   آشــکار اســت زی

 عنوان سـاختار موجـود روش     

 ١٦اصالحگری را نمـی بـذیرد     

ــضور    ــالش و حـ ــادآور تـ آذر یـ

مجدانه و مدنی دانـشجویان     

ــات ملـــی   ــاع از مطالبـ در دفـ

خواسته هـای دیـرین     . است

د، عادالنــه، ملــت؛ زنــدگی آزا

انــــسانی و بــــدون ســــلطه 

ــت    ــا رعای ــراه ب ــان هم بيگانگ

ــان از    ــوق شــهروندی ش حق

جانب حاکميت و توسـعه ای      

ــه از   دموکراتيــک در کــشور ک

زبان و قلم دانـشجویان بيـان       

ــود  ــی شــ ــذر . مــ و از رهگــ

نمادین ایـن روز، دانـشجویان      

بـــه بيـــان مطالبـــات ملـــی و 

ــد  ــشجویی مـــی پردازنـ   .دانـ

 ١٦ حضور خاتمی در سـالروز    

آذر امـــــسال در دانـــــشکده 

 ٨فنی، با سـابقه قریـب بـه         

سال ریاست دولتـی بـه نـام        

اصـــالحات کـــه بـــا اعتـــراض  

ــه    ــشجویی بــ ــه دانــ جامعــ

ــراه   ــاموفقش همـ کارنامـــه نـ

بود، رنـگ و بـوی دیگـری بـه          

 آذر بخشيد و می ١٦سالروز  

توان انتقـادات و نهيـب هـای        

دانشجویان بـه خـاتمی را در       

 در  ادامه پيگيری مجدانه آنان   

; راه خواســـت دیـــرین مـــردم

آزادی، حقـــــــوق بـــــــشر و 

 .دموکراســـــــی دانـــــــست

ــاتمی در  ٧ ــيش خـ ــال پـ  سـ

قامت پرچمدار اصالحات وبـه     

ــان   شــيوه ای مردمــی در مي

دانشجویان حاضر شد، تـا در      

اولين دیدارش با دانـشجویان     

اميدوار به آینـده ای بهتـر، از        

ــایش   ــه هـ ــعارها و برنامـ شـ

بگویـــد و دانـــشجویان آمـــده 

ــد  کــه از خواســت هــا و  بودن

. اهداف مـدنی شـان بگوینـد      

ــا دانـــــشجویان نمـــــی   امـــ

ــستند کــه پــس از هفــت   دان

ســــال بــــا ریــــيس دولتــــی 

شکست خورده و با کارنامـه      

ای نـــاموفق روبـــرو خواهنـــد 

شد که اخـالق قـدرت وی را        

چونان سایر مـسند نـشينان      

قدرت و شوکت فرا گرفتـه  و        

 پـــرده همچـــون دیگـــران بـــه

پوشـــی و ناصـــواب گـــویی   

شانده، تـــا بـــدانجا کـــه از کـــ

حــــضور در جمــــع عمــــومی 

دانــشجویان پرهيــز کنــد و بــا 

ــسه ای   ــشکيل جلــــــ تــــــ

فرمایـــــشی و تـــــصنعی از  

ــه   ــای جامعـــ پرســـــش هـــ

ــد و از   ــرار کنـ دانـــشجویی فـ

حضور در دانشگاه به ژستی     

دموکراتيک و مردمـی چونـان      

دیگــر قــدرت مــدران کــشور    

 اما ایـن جلـسه      .بسنده کند 

تصنعی که از قبل بـه حـضور        

ینــشی افــراد مــزین شــده گز

بــود، پــرده آغــازین نمــایش    

مـا  . خاتمی در دانـشگاه بـود     

قصد نداشتيم تا در این مورد      

موضـــعی اتخـــاذ کنـــيم زیـــرا 

هنوز مبارزه با اقتدارگرایی را     

در اولویت می دانيم اما قلب      

ماهيـــت اتفاقـــات رخ داده و  
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دامن زدن بر توهمات و ایجاد      

فـــــضایی غيـــــر واقعـــــی از 

بلندی مظلوميــــــت و ســــــر

خاتمی در رسـانه هـا، مـا را         

ــاه     ــا از جایگ ــر آن داشــت ت ب

نمایندگان بخشی از جامعـه     

دانشجویی، از خواست ها و     

واقعيتهـــــــــای جامعـــــــــه  

  .دانــــشجویی دفــــاع کنــــيم

ــرده   ــای بــــی پــ نهيــــب هــ

دانـــشجویان بـــه خـــاتمی،   

ــه   ــه بـ ــود کـ ــر بـ اگرچـــه بهتـ

شـــکلی منطقـــی و مـــدنی 

 ســــال ٨ابــــراز شــــود امــــا 

ــهمگين  ــای ســــ برخوردهــــ

تــــــی و قــــــضایی بــــــا امني

دانشجویان به علت حمایـت      

از اصــــالحات، بــــی پاســــخ 

ماندن بسياری از مطالبـات و      

ــت،   ــشان از حاکميــ سواالتــ

ــای   ــده هـ ــدم تحقـــق وعـ عـ

خاتمی و بـی پنـاه گذاشـتن        

ــدارگرایان   ــر اقتـ ــان در برابـ آنـ

سرکوبگر، نتيجه ای جز ایـن      

گونه رفتار را در پـی نخواهـد        

داشت و از سوی دیگر روبـرو     

فـضایی سـاختگی،    شدن با   

تصنعی و امنيتی و با حـضور       

ــر در   ــشی حاضـ ــع گزینـ جمـ

ــصبانيت   ــسه، عـــــــ جلـــــــ

.   دانشجویان را تـشدید کـرد       

ــده     ــر  وع ــا ب ــه بن ــاتمی ک خ

بایـست اخـالق    هایش  می    

 و حاکميــــت را در  حاکمــــان

مواجه بـا مـردم اصـالح کنـد،         

آنچنان دچـار ضـعف اخالقـی       

شده کـه اخـالق قـدرت غيـر         

ــز فراگ  ــه پاســخگو او را ني رفت

اســــــت کــــــه نازیبــــــاتر از 

ــشجویان   ــا دانـ ــتگان بـ گذشـ

برخورد می کنـد و در مقابـل        

ــا بـــه   انتقـــاد و اعتـــراض آنهـ

توهين روی آورده و تهدید به      

اخراجــشان از جلــسه مــی   

بنـابراین در ایـن شـرایط       . کرد

کــه در ســاختار قــدرت کــامال 

هضم شده و سعه صدر خود 

ــت،   ــت داده اســـ را از دســـ

ــه     ــه جامع ــی اســت ک طبيع

ــ ــر از  دانـ ــخت تـ شجویی سـ

قدرتمندان غير منتخـب بـا او       

و او کــه بــا رای . برخوردکننــد

ــردم وارد   ــشتوانه م ــت و پ مل

نـسبت  کاست قدرت شـده،     

ــه هــضم شــدن در اخــالق    ب

  .حاکمــــان هــــشدار دهنــــد

اما پس روی خاتمی فقط به      

ــسه ای    ــزاری جل شــکل برگ

ــا   ــصنعی و بـ فرمایـــشی و تـ

حضور افرادی از پيش تعيـين      

سخنان . ددشده باز نمی گر   

ــایی اســـت   ــاوی پيامهـ او حـ

مـی  . برای ملـت و حاکميـت     

توان جایگاه رای مردم، قانون     

ــبش    ــش جنـ ــی، نقـ اساسـ

دانشجویی، حقـوق ملـت را      

ــت   ــت و علـ ــخنش یافـ از سـ

عدم موفقيت و ميزان سقوط     

ــت  ــی اش را دریافـــ   .اخالقـــ

خاتمی به دفـاع از اصـالحات       

پرداخــت امــا مــشخص نکــرد 

ــورد نظــرش   کــه اصــالحات م

 ٨واژه ای که قریب     چيست؟  

سال در هاله ابهام بود و بـه        

امـروز بـر   .گفتن آن اکتفا شـد   

همگان مغالطه اصـالح گـری      

ــرا  بــه هــيچ آشــکار اســت زی

وجـود روش   عنوان سـاختار م   

در .اصالحگری را نمـی بـذیرد     

ــشخص  ٨ ــته مـ ــال گذشـ سـ

نشد که کف اصالحات و خط      

ــز ــه     قرم ــاکنون چ ــاتمی ت خ

بــوده اســت؟ پاســخی بــه    

ــه از مغالطــه اصــالح  گــری ک

ــای   ــان هـ ــه جریـ ــرف همـ طـ

سياسی صورت مـی گرفـت      

ــرا فقـــط واژه   داده نـــشد، زیـ

حــداقل  بلکــه, مهــم نيــست 

ــد اصــالح وضــع   اصــالحات بای

موجود و دفاع از حقوق ملت      

ــا   ــد امـ ــات ازاد باشـ و انتخابـ

اکنون در برزخ تعليق فعاليـت      

بــه ســر مــی بــریم و حقــوق 

ملت مـورد چپـاول قـرار مـی         

ــرد ــورد . گي ــالحات م ــر اص  نظ

مردم؛ احقاق حقـوق پایمـال      

ــين   ــت، حـــق تعيـ ــده ملـ شـ

سرنوشـــت، اعـــاده جایگـــاه 

ــردم، توســعه    ــی رای م واقع

سياســــی، حــــق حــــضور   

ــه و   ــشان در جامعــ دگراندیــ

قدرت، حفظ آزادیهـای فـردی      

و اجتمــاعی مــردم و رعایــت  

حقـــوق شـــهروندی شـــان   

ــرده  اســت کــه از آن نــامی ب

ــه    ــه آن حمل ــشد و حتــی ب ن

  .شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ز خـــاتمی مـــی توانـــست ا  

ــایش   ــاتوانی و ناکـــامی هـ نـ

بگوید و بدون پرده پوشی به      

سبک اربابان قـدرت، نـسبت      

بـــــه دوری از برنامـــــه هـــــا 

وشعارهای اوليـه اش بگویـد      

اما گـویی صـداقتی کـه قـرار         

بــود بــه آن وفــادار بمانــد را از 

یاد برده بود و دانشجویان که      

ــراره جامعـــــه   ــزان الحـــ ميـــ

هستند، به خـاتمی هـشدار      

توان و ناموفق   دادند که اگر نا   

است با شهروندانش صـادق     

شــعار دروغ بــس  «باشــد و 

بيـــان شـــفاف ایـــن » اســـت

خـــــاتمی . خواســـــته بـــــود

فراموش کرده بود که منتخب 

ملـــــت اســـــت و وامـــــدار   

دانشجویان و خـود را طلبکـار       

بـه خيـال خـود      . می دانست 

، آفریــد وی و ٧٦دوم خــرداد 

همفکـــرانش بـــود، غافـــل از 

آنکـــه ایـــن جریـــان محـــصول 

 ملی مردم ایران برای     حرکت

ــه    ــشيدن بــــ ــان بخــــ پایــــ

اقتـــــــدارگرایی و احقـــــــاق 

بر سـر    حاکميت ملی و تاثير   

و .سرنوشتــــــشان اســــــت

دانــــشجویان پيــــشگامانی  

بودند که ورود وی بـه عرصـه        

قــدرت را تــسهيل ســاختند و 

 سـاله  ٨اکنون پس از تجربـه   

اصالحات، حق داشتند که از     

خــاتمی وعــده عمــل نــشده  

توســـعه سياســـی، تحقـــق 

افتن جامعه مدنی، از بـين      ني

رفـــتن آزادی هـــای فـــردی و 

اجتمـــــــاعی و حاکميـــــــت 

ــد،   ــک را ســوال کنن دموکراتي

اما خاتمی همه آن وعده ها      

و اميد ها را از یاد برده بـود و          

  :از یاد برده بود

ز صـــدق آینـــه کـــردار صـــبح  

که نقـش طلعـت     / خيزان بود 

  خورشيد یافت شام شما

خــاتمی در مقابــل اعتــراض    

نسبت بـه عمـل     دانشجویان  

نکردن به وعـده هـایش، بـی      
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ــای    ــده ه ــدن پرون ــه مان نتيج

کــوی دانــشگاه تهــران، قتــل  

ــی   ــره ای، چرایـ ــای زنجيـ هـ

برگزاری انتخابـات فرمایـشی     

مجلس، کوتاه آمـدن از لـوایح       

دوگانه، تلف شـدن بـسياری      

از نقــــــــش آفرینــــــــان دوم 

، تنهـــا گذاشـــتن  ٧٦خـــرداد

دانشجویان، فعاالن سياسی 

این کـشور   و مدنی و نخبگان     

در مقابل برخوردهای قضایی    

و امنيتی و نداشتن هيچ خط  

ــوق   ــاع از حقـ ــزی در دفـ قرمـ

ــاع    ــر دفـ ــه را بـ ــردم، حملـ مـ

ــن    ــان ایـ ــرجيح داد و نخبگـ تـ

کـــشور را بـــه جـــو زدگـــی و 

شنيدن صدای دشمنان ملک  

و ملــت از اردویــشان مــتهم   

  .کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد 

 ٧٦خاتمی که در دوم خـرداد       

با وعده ایجاد جامعه مدنی و      

دولـت  _ کاف ملـت  پرکدن شـ  

به نفع مردم بر سرکار آمد در    

پایـــان کـــار خـــود بـــه جـــایی 

 نباکه عمال مجری اربا   رسيد  

ــاتی را   ــد و انتخابـ ــدرت شـ قـ

برگذار کرد که حتی یاران وی   

از حق انتخاب شـدن محـروم       

شدند وخوش خـدمتی را بـه       

ــه  ــاند کـ ــدی رسـ ــریب  حـ ضـ

شرکت در انتخابات را باال برد      

ــار   و در بعــضی از شــهرها آم

ــاالتر از  ــاهد % ١٠٠بــ را شــ

و اکنـــون طلبکارانـــه . بـــودیم

مدعی است بين حاکميـت و     

ــده    ــت را برگزی ــردم، حاکمي م

است و بـه نفـع نظـام کوتـاه          

اگــر ایــن چنــين . آمــده اســت

بــود از همــان ابتــدا روشــن و 

شفاف می گفـت تـا چنـدین        

  ســــــال ســــــرمایه هــــــای

  

 اجتماعی بيهوده به پای وی 

ــی شــد   ــدر نم ــی . ه از طرف

ــ ــون بـ ــانگی اکنـ ــول دوگـ ا قبـ

 حاکميــت بــه -شــکاف مــردم

تناقض گـویی دیگـری افتـاده       

است و معتقـد اسـت ریـيس        

ــک   ــامی دموکراتي ــور نظ جمه

  .مبتنــی بــر رای ملــت اســت

تنــاقض گــویی دیگــر خــاتمی 

ــدارکاتچی   ــين تـــ ــع بـــ جمـــ

دانــستن ریــيس جمهــوری،    

ــوایح    ــدن لـ ــه مانـ ــی نتيجـ بـ

بـــا ظرفيـــت ... اختيـــاراتش و

های دموکراتيک معطل مانده 

قـانون  . انون اساسی است  ق

ــرای وی    ــه بــ ــی کــ اساســ

ــحبت از   ــت دارد و صــ قداســ

. تغييرش را خيانت مـی دانـد      

در حــالی کــه ظرفيــت هــای  

ــانون اساســی   دموکراتيــک ق

که از آن نام می بـرد، ریـيس        

جمهــور را بــه حاجــب الدولــه 

تبـــدیل کــــرده و مجلــــس را  

ضمن از تاثير انداختن، نظارت 

استـــــصوابی و فيلتـــــری در 

رودش نهــاده اســت ابتــدای و

که حتی نایب ریيس مجلس     

ــه ورود   ــرادر وی از ورود بـ و بـ

  .مجدد به آن منـع مـی شـود    

ــه   عرصــــه سياســــت عرصــ

وانهــدن مــسائل بــه درازنــای 

تــاریخ نيــست کــه در زمــانی  

طـــوالنی، حقيقـــت ظرفيـــت 

ــانون اساســی   دموکراتيــک ق

ــه   ــات شــود،همين تجرب  ٨اثب

ساله وی و همفکـرانش و در   

 ٢٥ نگــــاهی دیگــــر تجربــــه 

ســــاله  قــــانون اساســــی،  

ــانگر  تکميـــــل ظرفيـــــت بيـــ

دموکراتيــک آن و حتــی عــدم 

ــسياری از  ــتفاده از بــــ   اســــ

  

ظرفيت های غير دموکراتيـک     

قداســــتی کــــه . آن اســــت

خاتمی برای قانون اساسـی     

قائل است، دموکراتيک تـرین     

کـــــشورها بـــــرای حقـــــوق 

اساسی شان قائل نيـستند     

ــاد    ــا ایج ــان ب ــذرگاه زم و در گ

جتمـــاعی و شـــرایط جدیـــد ا

سياسی ، متممی در جهت     

اصالح حقوق اساسی شـان     

بر آن مـی زننـد تـا خـود را بـا         

شرایط جدید تطبيق دهنـد و       

ملزومات زندگی آزادانه مردم    

اگــر خــاتمی . را فــراهم کننــد

بــاز هــم بـــر ظرفيــت هـــای    

مغفول قانون اساسی اصـرار     

ــه   ــذیرد ک ــد بپ دارد، الاقــل بای

تـــــــوان اســـــــتفاده از آن را 

ــ ــته اســـــــــ   .ت نداشـــــــــ

  

  

  

  

  

با سـنجش عملکـرد خـاتمی       

بــا شــعارها و برنامــه هــای    

آغــازینش بــاز هــم کارنامــه    

قبولی دریافت نخواهد کـرد و      

نشان می دهد کـه عملکـرد       

ــن   ــی از ذهـ ــزلش ناشـ متزلـ

مـــشوش اوســـت کـــه بــــا    

مفــاهيمی چــون رای مــردم، 

آزادی، دموکراسی و جامعـه     

ــود را   ــف خـــ ــدنی تکليـــ مـــ

مشخص نکرده و بـا سـاخت       

آنها، اصـالت واژه    معجونی از   

ــت  ــرده اسـ ــين بـ ــا را ازبـ   .هـ

ــالح    ــدان اصـ ــاتمی منتقـ  خـ

طلبش را به هـم صـدایی بـا         

دشــمن مــتهم مــی کنــد و    

ــرض را   ــشجویان معتــــ دانــــ

-٥٤نسبت به تکـرار حـوادث        

ــال  ٥٢ ــد و عم  هــشدار ميده

زمينه برخورد با دانشجویان و     

. منتقدان را فـراهم مـی کنـد       

آیــا بــاالبردن ســطح مطالبــات 

سوب مــی مــردم گنــاه محــ  

شــود یــا پــشت کــردن بـــه     

خواست مردم؟ آیـا از حقـوق       

مردم سخن گفتن هم نوایی     

بـا دشـمن اسـت؟ و آیــا  آزاد    

خـــاتمی   راه سياســـت کـــه 

مـــرور در آن نگـــران  عبـــور   

اســت بــا توقــف وی مــسدود 

شـــده یـــا بـــا عبـــور و مـــرور  

دیگران؟ اگر حرکتی از جانـب      

خاتمی بـود بـی شـک همـه         

 منتقدان خاتمی حاضر بودنـد    

که اتوبـان سياسـت را بـرای        

حرکــت وی بــاز گذارنــد امــا    

  .دریــــــــــــغ از حرکــــــــــــت

ــه   ــسه تجربـ ــی مقایـ از طرفـ

ــر  ــيتی و تغييـــــ سکتارســـــ

ــدئولوژیک دانـــشجویان در   ایـ

 بـا حرکـت تـدریجی       ٥٤سال  

دانــشجویان در دهــه اخيرکــه 

ــر    ــان و تغيي ــذر زم محــصول گ

ــان هااســت   ــارادایم و گفتم پ

ــبيه ســـازی   چيـــزی جـــز شـ

خورد با تاریخی برای توجيه بر

  . جنـبش دانــشجویی نيــست 

اکنـــــون دیگـــــر از خـــــاتمی 

ــق    ــت تحقـ ــاری در جهـ انتظـ

. وعــــده هــــایش نيــــست   

خاتمی از دانشگاه آغـاز کـرد       

و در دانـــشگاه پرونـــده خـــود 

ــاند و   ــان رســــ ــه پایــــ رابــــ

 زدانشجویان همانگونه در آغا   

ریاستش نقش آفرین بودنـد،     

  . پيــشگام پایــانش نيــز بودنــد 
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فقــط متاســفيم بــر فرصــت    

 که به اميد وی از بـين        هایی

رفــت و هزینــه هــایی کــه بــه 

ــت   ــورت گرفــ ــای وی صــ   .پــ

طرف کرم زکس نبـست ایـن       

گرچه سخن  / دل پر اميد من   

همی بـرد قـصه مـن بـه هـر           

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

ــو هــم هــيچ    ــروی ت از خــم اب

وه کــه در / گشایــشی نــشد

این خيال کج عمر عزیـز شـد        

  تلف

 یمختلف یراهها : بوش

را دام یب ى اق  تالف

هيجو  و رانيا هيعل ان

ور ود هيس   دارد وج
  

  

  

  

رئــيس " جــورج دبليــو بــوش "

جمهورى آمریكا روز دوشـنبه     

و سـوریه   با هشدار به ایـران      

برای عدم دخالت در مـسائل      

داخلى عراق گفت در صورت      

عدم توجـه تهـران و دمـشق        

ــن هــشدار واشــنگتن،   ــه ای ب

راههاى مختلفی براى اقـدام     

بـه  . تالفى جویانه وجـود دارد    

ى فرانـسه از    گزارش خبرگزار 

واشــنگتن، ایــن پيــام دومــين 

پيــامى اســت آــه ظــرف یــك 

ــيس   ــرف رئـــ ــه از طـــ هفتـــ

جمهورى آمریكـا بـه تهـران و        

ــا از   دمــشق داده مىــشود ت

ــه"آنچــه آــه  ــا در " مداخل آنه

. عراق مىخواند، مـانع شـود     

بوش آه بـه مناسـبت سـال        

ــك    ــيالدی در یـــ ــد مـــ جدیـــ

آنفرانس مطبوعـاتی سـخن     

: گفـــت اظهـــار داشـــت مـــی

 آن روز گفتم آه از      وقتى آه «

این آـشورها انتظـار دارم بـه        

روند سياسى در عراق بدون     

دخالت احترام بگذارند، واقعـا     

ــود و    ــين بـ ــن همـ ــور مـ منظـ

اميـــدوام آـــه آن دولتهـــا بـــه 

حرفى آه گفتم گـوش آـرده       

مــا در «: وى افــزود» .باشــند

گذشــــته پيامهــــایى بــــراى 

سوریها فرسـتادیم و بـه ایـن        

ــواهيم داد  ــه خ ــار ادام ــ. آ ا م

. ابـزار الزم را در اختيـار داریـم   

ابـــــزار گونـــــاگون از ابـــــزار   

دیپلماســى گرفتــه تــا فــشار 

بــوش گفــت آــه » .اقتــصادى

وى با مقامات نظامى آمریكـا      

ــاداران   ــا وفـ ــاره اینكـــه آیـ دربـ

ــوریه در    ــدام در س ســابق ص

حال انتقال پول به شورشيان 

ــه ؟،    ــا ن ــستند ی ــراق ه در ع

 بـوش . مشورت آـرده اسـت      

 د مـــن ایـــنرویكـــر« : گفـــت

است آـه اگـر مـساله اى در         

مورد آنان وجود داشته باشد     

ــت    ــارى دول ــا همك ــد ب ــا بای م

سوریه آنان را از ارسـال پـول        

ــت از    ــه حمایـــ ــا هرگونـــ یـــ

بــوش » .شورشــيان بــازداریم

همچنين تاآيـد آـرد عليـرغم      

ــاامنی در   ــا و ن ادامــه ناآراميه

عراق انتخابات سراسـری در     

این آشور در موعد مقرر خود  

ــز ــود برگـ ــی شـ ــوش .ار مـ  بـ

همچنين گفت آـه آمریكـا در       

خصوص برنامه هـای هـسته      

ــمالی از    ــره ش ــران و آ ای ای

ابزار دیپلماسی بهره خواهـد     

مــا بــه «: وی گفــت . جــست

ــرد اســتفاده از   شــيوه و راهب

دیپلماسی چند جانبـه بـرای      

متقاعد آردن دو عـضو بـاقی       

" محـــور شـــرارت "مانـــده از 

یعنــی ایــران و آــره شــمالی  

ی دهــيم تــا آنهــا را ادامــه مــ

وادار آنيم آه از برنامه هـای       

ــرفنظر    ــود صـ ــسته ای خـ هـ

مـن بـه    «: بوش افزود » .آنند

ادامــــه گفتگوهــــای شــــش 

ــردن    ــصرف آ ــرای من ــه ب جانب

آــــيم جونــــگ دوم بــــرای از 

تعقيب برنامه ها و سيـستم      

ــدم » .تـــسليحاتی اش معتقـ

وضعيت ایران نيز   «: وی گفت 

ما در  . به همين صورت است   

سـه  ( دیگران   این خصوص به  

ــائی  ــشور اروپــ ــی ) آــ متكــ

هــستيم و بــه آنهــا اطمينــان 

داریــم و پيــامی داده ایــم آــه 

انتظــار داریــم ایــران دســت از 

برنامه های هـسته ای خـود       

بـــردارد و همچنـــين انتظـــار   

ــه    ــا را آ ــه صــدای م ــم آ داری

ــاد    ــك فریــ ــشی از یــ    و بخــ

ــانی درخواســـت    اســـت جهـ

    . بشنوند

  

  

  

  قاضی  فرشته  شکنجه
  

  

  

  

  

ــا ســپردن    فرشــته قاضــی ب

وثيقه پنجاه ميليـون تومـانی      

از زنــــدان آزاد و بــــه علــــت  

وخامـــت حـــال بالفاصـــله در 

 .بيمارســـتان بـــستری شـــد

ــل   ــه دليـ ــته قاضـــی بـ فرشـ

شــدت صـــدمات و شـــکنجه  

ــود   ــای دوران بازداشــت خ ه

باید تحت عمل جراحی قـرار      

بنا بـر اخبـار در یـاقتی         .گيرد

ــه چهــــــــل روز در  وی کــــــ

ــوده اســـت   د ر بازداشـــت بـ

ــل   ــه دليـ ــت بـ دوران بازداشـ

مقاومت در برابر بازجویان بـه     

ــورد ضــرب و شــتم   شــدت م

قرار گرفته است به گونه ای      

کـــه بينـــی وی شکـــسته و 

ــار    ــينه اش آثــ ــسه ســ قفــ

کــوفتگی دیــده ميــشود، بــه  

عالوه به سر و ستون فقرات      

ــز ضــربات بــسياری وارد   او ني

آمده است ، به همين دليـل       

 از  وی بالفاصله پس از آزادی    

زندان بـه بيمارسـتان منتقـل     

 شد و صـدمات وارده نيـز بـه        

  . تائيد پزشکی قانونی رسيد

  

  

  

  

  

  

ران   ميهنی  و  ملی  اتحاد  جبهه ا   همصدا   اي و   سازمان   ب ين  عف  ب

ران   در    زنان  برای  سنگسار  احکام  صدور  الملل   محکوم  را اي

                                                                       کند می

  سازمان زنان پيش تاز ايران مسئول مهتاب محمدی خانم 
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به دليل این کـه شکـستگی       

بينی وی در دوران بـازجویی      

مورد مـداوا قـرار نگرفتـه بـود         

وی باید مورد عمـل جراجـی       

در همين حـال وی     .قرار گيرد 

  بــا برگزیــدن یــک وکيــل قــصد 

مات دارد تا ضمن دفاع از اتها     

خود در باره شرایط بازداشت     

خــود نيــز اقــدامات قــانونی را 

ــذارد   ــرا گــ ــورد اجــ ــه مــ   .بــ

  

اهجو   ١٠٠٠٠ش از   يب  پن

م ميدر بلژ  یك اقامت دائ

ديگ   رن
 ی از ســــو یه ايــــدر اطالع

ون سراســــــرى يفدراســــــ

رانــــى آمــــده یپناهنــــدگان ا

ك یـــروز گذشـــته پاتر:اســـت

ــدووال وز ك یـــر آـــشور بلژیـ

ش از ياعالم داشت آه بـه بـ     

 آــــه در یی پنــــاهجو١٠٠٠٠

ــفـــى در ايبالتكل ــشور یـ ن آـ

 برند اقامت خواهـد     یبسر م 

براســــــاس گــــــزارش  . داد

ــزار  هــا طــرح اقامــت  یخبرگ

دائــــــم عمــــــومى بــــــراى 

ه يــــان شــــامل آلیــــپناهجو

 شود آـه از     یانى م یپناهجو

ش درخواسـت   يچهار سال پـ   

پناهنــدگى و اقامــت خــود را  

اى عــــالى یساريــــبــــه آم

ك ارائـه آـرده     یپناهندگى بلژ 

 ین طـرح تنهـا آـسان      یـ  ا .اند

آـــــه جـــــزو گـــــروه هـــــاى 

ستى بـوده انـد، را بـى        یترور

 یگفته م. ب آرده استينص

ــشــود ا ــی ــد ین طــرح م  توان

   هزار    ١٢     تا ١٠   شامل

  

  

  

  

  

در . شــود كیــپنــاهجو در بلژ

ــداد   ــر تعـ ــال حاضـ  ١٨٠٠٠حـ

ك در حالــت یــپنــاهجو در بلژ

   . برنــدیفــى بــسر مــ يبالتكل

  

ضا  وه ق شار ق ال ف ه يياعم

كنجه،    ی ش رای سرپوش ب

ازمان ديانيب ان  دهيه س ب

شر  وق ب   حق

 دســــــامبر ٢٠ورك، یــــــوين(

ــازمان د): ٢٠٠٤ ــس ــان ی ده ب

حقوق بشر امـروز بـا انتـشار        

ه ای اطـالع داد آـه قـوه         يانيب

ــه ایيقــضا ــه  ی ــا توســل ب ران ب

فشارهای مداوم بـر روزنامـه      

ــه اخ  ــارانی آ ــا قيــنگ د يــرأ ب

د یـ قه آزاد شده انـد و تهد       يوث

س های طـوالنی،    آنان به حب  

ــادن    ــه ســرپوش نه ســعی ب

بـــرنقش مــــاموران خــــود در  

ر يــــاجــــرای بازداشــــتهای غ

قــانونی و شــكنجه روزنامــه   

نگاران و فعاالن جامعه مدنی     

بازداشــــت شــــدگان . را دارد

ــشار و تهد  ــأ تحــت ف ــدائم   د ی

ــد  ــرار دارنــــ ــه قــــ   در .روزانــــ

ش از  ير بـ  يـ طی چنـد مـاه اخ     

ــال ٢٠ ــار و فعــ    روزنامــــه نگــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ر دولتـی در    يـ  های غ  سازمان

ــا ــتیــ ــده   ران بازداشــ                    شــ

ــتگاههای  در  و    بازداشـــــــــ

  ی و شــكنجه یمخفــی بــازجو

ــد  ــال آزادی  . شــده ان ــه دنب ب

گروهی از بازداشت شـدگان     

 ٢١قـه، در    يد وث يـ با سپردن ق  

ــی    ــاری، عل ــاه ســال ج آذرم

ــ ــن يمزروعــــی رئــ س انجمــ

ــاران ، نما  ــه نگـ ــده یروزنامـ نـ

از كی  یمجلس شـشم و پـدر     

بازداشت شدگان درنامـه ای     

ــ  س جمهــور خــاتمی  يبــه رئ

اتی از شكنجه و حـبس      يجزئ

م ين افـراد را ترسـ     یـ انفرادی ا 

ن نامـه،   یپس از انتشار ا   .آرد

ت یه خبــر از شــكایيقــوه قــضا

روی انتظــــامی ازعلــــی يــــن

نــشر " مزروعــی بــه اتهــام   

ــاآاذ ــرای ــی . داد" ب و افت در پ

ــ ا د يع، قاضـــی ســـعین وقـــای

تهـران  مرتضوی دادستان آل    

ــوالی    ــه روز مت ــرای س  از –ب

   سه تـن    – آذر   ٢٣ تا   ٢١خ  یتار

از روزنامـه نگــاران آزاد شــده،  

ــام ــد معماري ــه می ــان، روزب   ر ي

ــهرام رفيابراه ــمـــی و شـ ع يـ

زاده را به اضـافه جـواد غـالم         

مــــی آــــه همچنــــان در يتم

  برد به دفتـر    يبازداشت بسر م  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خود احـضارنموده و بـه مـدت        

وز هـــشت ســـاعت در هـــر ر

آنان را تحت فـشار قـرار داده        

تا محتـوای نامـه مزروعـی را        

 ٢٤خ یدر تـــار. ب آننـــدیتكـــذ

  ن چهار روزنامـه نگـار     ی ا   آذر،

آنفـرانس  "ك ی برگزاری    برای

 در مقرخبرگزاری " مطبوعاتی

ــضائ ــوه قـــ ه در مقابـــــل يقـــ

ــای تلويدورب ــزینهــ ون آورده یــ

شــدند تــا اطالعــات عنــوان    

ــه مزروعـــی را  ــده در نامـ   شـ

بـا پخـش صـحنه      . دنفی آننـ  

هـــــائی در اخبـــــار صـــــدا و 

مای جمهوری اسـالمی،    يس

روزنامـه نگــاران اظهـار آردنــد   

آـــــه در طـــــول بازداشـــــت 

نـازك تـر از     "ان بـا آنـان      یبازجو

جـــو .رفتـــار آـــرده انـــد" گـــل

ــد  ــتورك مـــ ــش یاســـ ر بخـــ

ده بــان حقــوق یــانــه ديخاورم

ــنگتن در ا ــشر در واشـ ــبـ ن یـ

ه يچرا قوه قضائ  : "نه گفت يزم

 و عادالنه   در دادگاهی علنی  

ن بازداشت شدگان را    یجرم ا 

كند و در عوض آنان     يمطرح نم 

ــكنجه و    ــی ش ــه نف را وادار ب

شی یــحــبس انفــرادی در نما

ســازمان ." كنــديونی میــزیتلو

ده بــــان حقــــوق بــــشر یــــد

  مان در مورد حمايت از زندانيان سياسیاطالعيه ساز

جهت حمايت از زندانيان سياسی و خانواده های آنها نيازمند به 

  .کمکهای مالی و معنوی شما می باشيم

  برای تماس با ما می توانيد با شماره تلفن زير تماس حاصل نمائيد

٠٧٩۵  ٧٣۵  ٧١۴٧ 
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اطالعات جـامعی را در مـورد       

نحــوه شــكنجه و بــازجوئی از 

ــدگان آـــسب   بازداشـــت شـ

ــرده اســــت  بازداشــــت . آــ

ــدگان در  ــش ــتگی اه ك بازداش

ــران در   ــی در تهــــــ مخفــــــ

سلولهائی انفرادی آوچك به    

 بعــضأ بــه -مــدتهای طــوالنی 

 حــبس شــده - روز ٩٨مــدت 

انـــواع شـــكنجه هـــای . انـــد

جـسمی و روحــی همــراه بــا  

بازجوئی های خشن گاهأ به 

ــدت  ــوالی ١١مـ ــاعت متـ  سـ

ــت   ــته اســـ ــه داشـــ . ادامـــ

بازداشت شـدگان بـه شـدت       

از بــازجوی خــود آتــك خــورده 

آابل بـرق   اند و در مواردی از      

ــده   ــتفاده شــــ هــــــم اســــ

بازداشــت شــدگان از  .اســت

ل و حتـی    يـ دسترسی به وآ  

ن يدسترسی به پزشك در ح    

آنـان  . ماری محروم بوده اند   يب

ــاس     ــازه تم ــدرت اج ــه ن ا یــب

ــود را     ــانواده خ ــا خ ــات ب مالق

در مـــــدت . داشـــــته انـــــد 

بازداشت، بازجو مـداومأ آنـان      

د بـه ربـودن و سـر بـه     یرا تهد 

ه ست آردن اعـضاء خـانواد     ين

فـــشارهای . كـــرده اســـتيم

ــه     ــوده آ ــدی ب ــه ح روحــی ب

برخــی از بازداشــت شــدگان  

ــرز خودآــشی رســ   ــه م ده يب

هـا  ين بازجوئ یـ هدف از ا  .بودند

اجبــار بازداشــت شــدگان بــه 

ه يه خود، بر عل   ياعتراف بر عل  

ه يـــــهمكـــــاران، و بـــــر عل 

استمداران اصالح طلب و    يس

ر يــــران ســــازمانهای غیمــــد

  .دولتی بوده است

ه يمامور تـصف  ك  ی آنها توسط   

ــده  ــابق(شـــــ وزارت ) ســـــ

اطالعـــات بـــه نـــام مـــستعار 

بــازجوئی شــده و " آــشاورز"

ه يكی از آارآنـان قـوه قـضائ       ی

بـازپرس  " مهـدی پـور   "به نام   

در . پرونــده آنــان بــوده اســت 

ن بــازجوئی و شــكنجه،   يحــ

ــررأ از ســـوی " آـــشاورز" مكـ

قاضــی مرتــضوی بازداشــت   

د و ارعـــاب یـــشـــدگان را تهد

ك جــو اســتور .كــرده اســتيم

ــزود ــر حــــسب ا:"افــ ــبــ ن یــ

ــضوی    ــی مرت ــات، قاض اطالع

ت ینقش برجسته ای در هدا    

ن محفـل اطالعـاتی دارد و       یا

ادی بــه یــمــسلمأ او عالقــه ز

ــا  ــی حقــ ــق ایسرپوشــ ن یــ

ــبازداشــتهای غ ــانونی و ي ر ق

ده بــان یــد ."نقــش خــود دارد

ران یـ حقوق بشر از حكومت ا    

خواســت آــه در مــورد نقــش 

 در ی مرتــضوی قاضــیمحــور

 بازداشتها و   ی و اجرا  یطراح

ــاران و   شـــكنجه روزنامـــه نگـ

ق يـ  تحق یفعاالن جامعه مدن  

د و  یـ د، بـه تهد   یـ و تفحص نما  

 یرويـ ارعاب آنـان و حمـالت ن      

ان يــ بیه آزاديــه بــر عليقــضائ

  .ان دهدین آشور پایدرا

ر تحك ي انيب م وحدت يه دفت

راف    ه اعت راض ب در اعت

ر از فعاالن  ي اخ ی ها یريگ

دن    یم

 یهمانگونــه کــه مــارآس مــ

 ی بـار تكـرار مـ      ٢خ  ید، تار یگو

ل يك بار به صورت اص    ی: شود

ــار د ــورت  یآن و بـ ــه صـ ــر بـ گـ

ــضحک  یآار ــه و مـ ــاتور گونـ كـ

ــر وجــه اصــ .آن ــراف ياگ ل اعت

 -ستيـ  توسـط مارکس   یريگ

ــنيلن ــاست يـ ــورویهـ  ی شـ

،  گرفــتیســابق صــورت مــ 

ــورت کار ــاتور و یص ــضحک ک م

ر يـ  اخ یشیـ آن، اعترافات نما  

ــالگ نو ــوبـ ــاالن یـ سان و فعـ

رغ از  اســـت کـــه فـــایمـــدن

ران به نظر ی ایاسي سیفضا

 ی رسد از قلم طنزپـرداز     یم

ــچ ــرده  ي ــراوش ک ره دســت ت

 آـه   ییهـا یرياعتـراف گ  .باشد

ــه شــرط آزاد ــدانیب ان در ي زن

 تـوان   یبند گرفته شده را مـ     

ــارغ از جغراف ــفـ ــ ایايـ ران، یـ

ــه  یآار ــا و طنزنامــــ كاتورهــــ

دانست آه با سوژه تمسخر     

ختــه شــرق و   یبلــوك فــرو ر 

 یه مـ  ان نوشـت  يـ رانیتوسط ا 

ــود ــا.شـ ــه جـ ــسیالبتـ  ی بـ

ــتاســــف اســــت آــــه ا ن یــ

 یشیـ اعترافات، نـه طنـز نما     

ات بلوك شرق است و     یازجنا

 ی از طنــز پــردازینــه طنزهــا

بلكـه، نوشـته   . ره دسـت يـ چ

ن در بند است آه     ي فعال یها

 یشان م یل آزاد يجهت تسه 

ان یـ كته گو یا د یو گو  .سندینو

، همــه یسیــن نــدامت نویــا

 ران را به اندازه خـود،     یمردم ا 

آم هـوش و آـم خـرد فـرض          

ــد آــه در پا  ــآــرده ان ــان ای ن ی

ان يندامت نامـه تـشكر زنـدائ      

ان درج آــرده یــكتــه گویرا از د

انـــــدو بـــــه خـــــاطر دوران   

 یبازداشت از آنان تـشکر مـ      

رون يـ ان خود در ب يکنند و حام  

 یزندان را خائنـان کـشور مـ       

ــو . خواننــد ــا وجــود  ی ا آنكــه ب

ر يـ مضحک بودن اعترافـات اخ    

 بـودن آشـکار آن      یو ساختگ 

 خواهنـــد یبـــر همگـــان، مـــ

ان و مـــشت یـــخـــشونت عر

ــ ــدون  يآهنـــ ــدرت بـــ ن و قـــ

ــشان را در داخـــل  يمسئول تـ

ــردم و    ــه مـ ــه همـ ــشور بـ آـ

 ی و مــدنیاســيفعــاالن س

 یگر آـس  ینشان دهند آه د   

ــرا  ــراض در یارایــــــ  اعتــــــ

مقابلـــشان نباشـــد و همـــه 

مـا  . مهر سكوت برلـب بزننـد     

ن اعترافـات   یـ م آـه ا   ي دان یم

ن بـوده و بـا      تحت فشار زنـدا   

ط يان با محـ   يقطع ارتباط زندان  

 یرون صـورت گرفتـه و آزاد      يب

ن اعتراضات  یشان به شرط ا   

مضحك بوده اسـت، امـا اگـر        

ت بر صحت آنها اصرار      يحاآم

ــتگاهها  یدارد و بازداشــــــــ

ن ينچنـــینـــامعلوم خـــود را ا 

ف و يــــ، لطی معنــــویفـــضا 

 داند آـه انـسانها      ی م یآزاد

ــ  ــل وا مـ ــه تامـ  دارد و یرا بـ

 یتـــشان را از ابتـــدااشتباها

ــح ــه ي ــات ب ــی ــد، یاد م  آورن

ــپ ــيـ ــیشنهاد مـ ــه ي آنـ م آـ

، ی اسـالم  یمقامات جمهور 

 ین زندانها یت ا یخود را از مز   

ــراد ــد و یانفـ ــروم نكننـ ، محـ

ط، ی را در همــان شــرایمــدت

 بگذرانند  یشیبه صورت آزما  

شند و  یانديتا حداقل لحظه ب   

ن در گرداب   ين چن یکشور را ا  

ــد   ــار نکننــــ ــال گرفتــــ   ...بــــ

ر دتي تحکدفت   م وح

  


