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

  
   و منطقه ايين الملليبمهم رويدادهاي 

  
يي جهان به دليل عدم  هاي هسته ي هفت آشور از جمله ايرلند و آفريقاي جنوبي از قدرت وزراي خارجه

يي و آشتار جمعي شديدا  هاي هسته هاي منع تكثير سالح المللي و موافقتنامه اعتنا به خلع سالح بين
  .انتقاد آردند
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ي برزيل،  ي جنگ، وزراي امور خارجه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 2000اي مشترك اعالم آردند آه در سال  مصر، ايرلند، مكزيك، زالندنو، آفريقاي جنوبي و سوئد در بيانيه

ود پذيرفتند، از آن زمان هاي خ يي تعهدي صريح و بدون ابهام براي حذف زرادخانه هاي هسته ، قدرت
هايي چون آمريكا و روسيه به جاي انهدام  هاي بسيار اندآي حاصل شده اما قدرت تاآنون پيشرفت

  .اند يي خود، آنها را انبار آرده هاي هسته آالهك
هاي  ي منع آزمايش به جاي فعاليت در راستاي اجرايي آردن معاهده: در اين بيانيه آمده است

 آه اولين آشور امضاء آننده آن بوده است، از حمايت از اين معاهده دست برداشته و يي، آمريكا هسته
  .اندازد چين نيز تصويب اين معاهده را سال به سال به تاخير مي

ي منع تكثير  معاهده”الذآر در اين بيانيه آه عنوانش عبارت بود از  ي هفت آشور فوق وزراي خارجه
ها حتي  بعضي از اين قدرت: ، افزودند“گردد ت به دست مييي و خلع سالح دس هاي هسته سالح

هاي  هاي فاقد سالح ي پيشگيرانه عليه دولت يي ممكن است در حمله هاي هسته معتقدند آه سالح
  .يي به آار گرفته شوند هسته

 به تعهداتش عمل آند و خواستار اين شدند آه NPTاين وزرا خاطرنشان ساختند آه هر دولت عضو 
NPT اي جهان گستر تبديل شود معاهده به.  

شدند و ) يي هاي هسته معاهده منع جامع آزمايش (CTBTچنين خواستار اجرايي شدن معاهده  آنها هم
 .هاي شديدتري اعمال شود اينكه بر هند، پاآستان و اسراييل محدوديت

  

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

ايران نبايد دست به اقداماتي بزند که باعث سوءظن : عضو کميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا
  شود 
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ميشائيل گاالر، عضو کميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا در مصاحبه با راديو فردا با اشاره به اين 

ان را با دقت توام با نگراني زير نظر دارد، می گوید مسئوالن امر در ايران که اتحاديه اروپا برنامه اتمي اير
. نبايد کاري کنند که سوءظن يا تصور غلطي نسبت به برنامه اتميشان در اذهان عمومي پديدار شود

اگر ايران با قطعنامه آژانس در وين برخورد مثبتي نکند، واضح است که منازعه به شوراي : وی مي گويد
وظيفه ایران است که در برنامه اتمي خود شفافيت نشان دهد : وی مي گويد. ت کشانده مي شودامني

ميشائيل گاالر حمله پيش گيرانه از سوي . و به اجراي موازين آژانس بين المللي انرژي اتمي بپردازد
  . اسرائيل عليه ايران را بعيد نمی داند

ت گفتگو تنها راه حل بن بستي است که بر سر کمال خرازي وزير خارجه جمهوري اسالمي گفته اس
آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه اخير خود از ايران خواست . برنامه هسته اي ايران پديد آمده

 نوامبر پنجم آذرماه تمامي ابهامات برنامه هسته اي خود را روشن سازد و غني سازي اورانيوم را 25تا 
ني گفته اند غني سازي اورانيوم حق ايران است و ايران از اين حق خود متوقف کند، اما مقامات ايرا

صرفنظر نمي کند، حتي اگر چنين اقدامي موجب قطع نظارتهاي بين المللي بر فعاليتهاي هسته اي 
در همين حال يکي از اعضاي کميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا در . جمهوري اسالمي شود
 اشاره به اين که اتحاديه اروپا برنامه اتمي ايران را با دقت توام با نگراني زير نظر گفتگويي با راديو فردا با

  . ايران نبايد دست به اقداماتي بزند که باعث سوءظن شود: دارد، مي گويد
ميشائيل گاالر، عضو کميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا در آغاز ): راديو فردا(شهرام ميريان 

دا تاکيد مي کند که اين مجلس و به طور کلي اتحاديه اروپا تحوالت برنامه اتمي ايران مصاحبه با راديو فر
را با دقت و بعضا با نگراني دنبال مي کند و مي افزايد که گمان نمي کند که ايران آشکارا در تالش است 

 ماه در که چرخه سوخت اتمي را فعال سازد، ولي به هر صورت اميدوار است که ايران تا پنجم آبان
همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي شفافيت از خود نشان دهد و يادآور مي شود که مسئوالن 

امر در ايران نبايد کاري کنند که سوءظن يا تصور غلطي نسبت به برنامه اتميشان در اذهان عمومي 
ايران با قطعنامه اگر : اين سياستمدار آلماني از حزب دموکرات مسيحي سپس مي گويد. پديدار شود
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اين يک . آژانس در وين برخورد مثبتي نکند، واضح است که منازعه به شوراي امنيت کشانده مي شود
  . خواست آمريکا است و ما آنگاه از بررسي پرونده اتمي ايران در اين شورا حمايت مي کنيم

رحله خطرناکي رسيده است، مشائيل گاالر آنگاه در پاسخ به اين پرسش که آيا برنامه اتمي ايران به م
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران آقازاده، گفته است که مرحله مقدماتي غني سازي اورانيوم : مي گويد

چنين گفته هايي اين . آغاز شده و ايران آن را ادامه خواهد داد، حتي اگر به توقف بازرسيها بيانجامد
يران کارهايي انجام مي گيرد که بهتر است صورت سوءظن و بدگماني را به ذهن متبادر مي کند که در ا

و در ادامه تاکيد مي کند که در اين گير و دار نبايد وحدت و همبستگي جهاني را دست کم گرفت . نگيرد
  . و به آن کم بها داد

عضو کميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا سپس به اين ادعاي ايران اشاره مي کند که مبتني 
بايد مشخص : وي در اين باره مي گويد. ي وظايف کشورهاي آلمان، فرانسه و بريتانيااست بر عدم اجرا

شود که اروپاييان از اجراي کدام وظيفه خود شانه خالي کرده اند، در ضمن نبايد فراموش کرد که این 
 وظيفه ایران است که در برنامه اتمي خود شفافيت نشان دهد و به اجراي موازين آژانس بين المللي

  . انرژي اتمي بپردازد
حمله احتمالي عليه نيروگاههاي اتمي ايران آخرين پرسش راديو فردا از ميشائيل گاالر، عضو کميسيون 

اين سياستمدار معروف حمله به تاسيسات اتمي ايران را رد نمي . سياست خارجي پارلمان اروپا است
 مي افزايد در يک مرحله بحراني پيش از کند و سپس به لحن تند ايران نسبت به اسرائيل مي پردازد و

آنکه ايران موجوديت اسرائيل را به مخاطره اندازد، بعيد نيست که يک حمله پيش گيرانه از سوي 
  .اسرائيل عليه ايران عملي شود

 
  هيچ طرحي براي حمله به ايران وجود ندارد: پاول
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 امور خارجه آمريكا روز گذشته اعالم آرد هيچ طرحي براي حمله به تاسيسات وزير: خبرگزاري فارس

  .اي ايران وجود ندارد هسته
، وزير امور خارجه آمريكا نوشت آه "آالين پاول"آنجلس تايمز در شماره امروز خود به نقل از  روزنامه لس

ذ آننده در تاسيسات بتوني  موشك نفو500براي فروش ) پنتاگون(رغم موافقت وزارت دفاع آمريكا علي
اي ايران وجود  به اسراييل، هيچ طرحي براي حمله عليه تاسيسات هسته" بانكر باستر"موسوم به 

  . ندارد
هاي تسليحاتي را دارا  هاي بانكر باستر قابليت نفوذ در ساختارهاي زير زميني و زرادخانه موشك
  . باشند مي

مي راهكارهاي پيش روي خود را براي متوقف آردن برنامه مسلما هر آشوري تما«: پاول در ادامه گفت
  » .گيرد اي ايران در نظر مي هسته

ما با استفاده از راهكارهاي ديپلماتيك و سياسي سعي در متوقف آرد «: وي همچنين اظهار داشت
 اي داريم و راهكار هاي هسته اي ايران و جلوگيري از دسترسي اين آشور به سالح هاي هسته برنامه

  » .مورد نظر ما حمله نظامي نيست
البته ما تمامي راهكارهاي ممكن را بررسي آرده و امكان استفاده از آنها را حق خود «: پاول افزود

  » .دانيم مي
آميز است ولي دولت بوش همچنان  اي آن صرفا صلح هاي هسته ايران بارها تاآيد آرده است آه برنامه

  . آند اي مي هاي هسته الش براي دستيابي به سالحآاري و ت ايران را متهم به پنهان
هاي  اي براي متوقف آردن برنامه اعتنايي به درخواست سازمان انرژي هسته شنبه با بي ايران روز سه

  . سازي اورانيوم ادامه خواهد داد هاي خود در راستاي غني اي خود، اعالم آرد آه به فعاليت هسته
اي  جه رژيم صهيونيستي نيز روز گذشته خواستار ارجاع پرونده هسته، وزير امور خار"سيلوان شالوم"

  . ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ي آمريكا تاآيد آرد آه  با حضور در آنگره) پنجشنبه(برد، امروز  اياد عالوي آه در آمريكا به سر مي
هاي شديد در  نتخابات در عراق در تاريخ مقرر آن يعني در ماه ژانويه برگزار خواهد شد و به رغم درگيريا

  .“ هستيم ما در حال موفق شدن”عراق 
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ير به نقل از خبرگزاري فرانسه، اياد عالوي، نخست وز) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دانم آه برخي با تامل و حتي با شك و ترديد به برگزاري اين انتخابات  من مي: دولت موقت عراق گفت

آنند؛ پس بگذاريد آه آامال شفاف و آشكار بگويم آه انتخابات در عراق در تاريخ مقرر آن برگزار  نگاه مي
  . خواهيم خواهد شد، چون ما اينگونه مي
گفت، تاآيد  ايندگان آنگره قرار گرفته بود و به زبان انگليسي سخن ميعالوي آه مورد استقبال گرم نم

  .شويم ما در حال موفقيت در عراق هستيم، نبرد سختي با موانع وجود دارد اما ما موفق مي: آرد
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شرايط براي . دوستان من، امروز ما اوضاع بهتري داريم: ي آمريكا گفت وي خطاب به نمايندگان آنگره
تصميم شما براي جنگ در عراق آار . ده است و دنيا بدون صدام مكاني بهتر استشما هم بهتر ش

  .اي نبود اما تصميم درستي بود ساده
ها تالش زيادي براي آزادي  دانيم آه آمريكايي ها مي ما عراقي: نخست وزير دولت موقت عراق افزود

اطمينان دهم آه زحمات شما به هدر ام تا از شما تشكر آنم و به شما  اند و من اينجا آمده عراق آرده
  .نرفته است
  !متشكرم، آمريكا: عالوي گفت

هر روزه نهادهاي ما . جنگيم ما براي آزادي و دموآراسي براي خود و شما مي: چنين بيان داشت وي هم
شوند و توان ما هر روزه در مقابله با تروريسم و  تر مي آنند، قوي آه براي برقراري دموآراسي تالش مي

 .شود گري بيشتر مي وحشي
  

 عبدالعزيز حکيم با آيت اهللا سيستانی ديدار کرد
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سيد عبدالعزيز حکيم رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق جهت بررسی آخرين تحوالت عراق و 
 .ف اشرف ديدار کردمشورت در موضوع انتخابات با آيت اهللا سيستانی و سيد سعيد حکيم در نج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسا، آيت اهللا سيستانی پيرامون انتخابات و نقش سازمان ملل متحد 
انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود و الزم است تمامی اقشار ملت عراق : در اجرای آن تاکيد کرد

قتصادی و اجتماعی کشورشان را معين بايد بطور گسترده شرکت کنند و بدين طريق مسير سياسی، ا
 .از اين رو بايد برای نيل به اين هدف، اشخاصی با کفايت را به عنوان نماينده شان انتخاب  کنند. کنند 

اين مرجع شيعه  بر ضرورت پايبندی همه گروهها به اقدامات مسالمت آميز و آرام جهت شرکت در 
 .انتخابات تاکيد کرد

 .ديدار گزارشی مفصل پيرامون اوضاع کنونی عراق ارايه کردعبدالعزيزحکيم در اين 
در ديدار وی با آيت اهللا سيد محمد سعيد حکيم بر ضرورت بازگشت امنيت و ثبات به کشور تاکيد شد و 

عادی شدن رفت و آمد زائران به شهرهای مقدس يکی از ضروری ترين مسائل کنونی عتبات مقدس 
 .عنوان شد

در اين ديدار گزارشی کامل پيرامون آخرين تحوالت روز و اقدامات مجلس اعال و سيد عبدالعزيز حکيم 
دولت موقت در راستای برچيده شدن تروريسم از کشور و بازگشت امنيت و ثبات به تمامی نقاط کشور 

 .ارايه کرد
شايان ذکر است رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق در سفر خود به نجف با مسوولين و 

 سپاه بدر در نجف نيز ديدار کرد و بر ضرورت استمرار راه شهيد محراب محمد باقر حکيم تاکيد اعضای
 .کرد

اين روحانی شيعی در اين سفر در آستانه آغاز سال درسی در کشور در جشن افتتاحيه مدرسه 
ص علوم اسالمی در نجف است، شرکت نمود و طی سخنانی پيشرفت در تحصيل دارالحکمه که مخصو

  .علوم و معارف دينی را از ضروريات حوزه ها و مدارس دينی برشمرد
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر2: روزنامه های تهران
  2004 سپتامبر 23 – 1383 مهر 2پنج شنبه  -بي بي سي 
آخرين روز هفته در تهران در گزارش های خود درباره پی آمد قطعنامه جديد هيات رييسه روزنامه های 

آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران، از تهديد مقامات ايرانی به ادامه 
دادهای فعاليت های هسته ای نوشته و از انتقاد شديد رييس جمهور از مصوبه ديروز مجلس درباره قرار

  .خارجی خبر داده اند که به گفته وی دولت را فلج می کند
رئيس جمهور با ابراز نارضايتی شديد از مصوبه ديروز مجلس مبنی بر الزام دولت به اعتماد به نوشته 

اين مصوبه يک اقدام بی سابقه و : اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی تاکيد کرد
 از زبان رييس دولت نوشته همشهریتاريخ جمهوری و به معنای فلج کردن دولت است يک بدعت در 

اين مصوبه باعث جلوگيری از پيشرفت جامعه می شود و بدليل اينکه دخالت قوه مقننه در کار قوه 
 در همين حال وزير راه که استيضاح وی شرقمجريه است خالف قانون اساسی هم هست، به نوشته 

يت يافته است اعالم داشته که در مجلس اطالعات عجيبی خواهد داد که همه را توسط مجلس قطع
  .تعجب زده می کند

 خبر داده پنج روز پس از صدور قطعنامه تند شورای حکام عليه ايران، هيأت اعزامی ايران ايرانروزنامه 
ات های ارشد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک، در حال مذاکره با ديپلم

در . کشورهای ديگر برای محدود کردن موج فزاينده اختالف و بدبينی بر سر پرونده هسته ای ايران است
حالی که موج مخالفت عليه کشورهای اروپائی در تهران ادامه دارد به نوشته روزنامه خبرگزاری 

و آسيايی را نسبت به جمهوری اسالمی، در نيوريورک هيأت ايرانی می کوشد تا طرف های اروپايی 
  . تصميم هسته ای خود توجيه کند
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وزير خارجه (در مهمترين مذاکره کمال خرازی جمهوری اسالمی در همين حال، به نوشته روزنامه 
با اروپاييها، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا به وزير خارجه ايران گفته است بعد از اعالم ايران ) ايران

سازی حجم عظيمی از اورانيوم خام برای غنی سازی که می تواند برای درخصوص تبديل و آماده 
  . را تحمل کند" ايران دارای تسليحات هسته ای"ساخت بمب اتمی به کار رود، اروپا نمی تواند 

خبر داده که که سوالنا گفته است اگر تهران از بلندپروازی های هسته ای دست بکشد، جام جم اما 
  . روپا به پيشنهاد خودش مبنی بر تأمين انرژی و سايه همکاری ها عمل می کنددر قبال آن اتحاديه ا

يک روز بعد از آن که روزنامه های هوادار محافظه کاران در عنوان های اصلی خود خبر داده بودند که 
 نايب رييس شرقمجلس در طرحی دولت را ملزم به خروج از ان، پی، تی می کند، به نوشته روزنامه 

ن امنيت ملی مجلس وجود هر نوع طرحی در اين باره را در مجلس تکذيب کرده و گفته اينها کميسيو
نظرات شخصی گويندگان است و مجلس در جهت همکاری برای حل مساله هسته ای ايران اقدام می 

  . کند
 دو روزنامه ای بودند که ديروز در اخبار و گزارش های خود از زبان چندجمهوری اسالمی  و کيهان

نماينده مجلس خبر از آماده شدن مجلس برای ملزم کردن دولت به خروج از پيمان منع گسترش سالح 
  .های هسته ای داده بودند

يک روز پس از مخابره خبری از سوی يکی از خبرگزاری ها درباره سرقت فرش نفيسی از موزه فرش 
د که چنين سرقتی صورت گرفته خبر داده که مقامات ميراث فرهنگی تائيد کرده انجام جم تهران، 
 فرشی که سرقت شده بيش از صد سال عمر داشته و از نفيسترين و اعتمادبه نوشته . است

روزنامه های امروز هيچ خبری درباره . گرانترين فرش های نگاهداری شده در موزه فرش تهران است
  .چگونگی اين سرقت شگفت آور نداده اند

صبح حاکی است که به دستور دادستانی دفتر شرکت گلدکوست در  امروز ايرانخبری در روزنامه 
شرکت گلدکوست که گفته می شود . تهران پلمپ شده و چند تن طال نيز در آن بازداشت گرديده است

در خارج از ايران به ثبت رسيده، توسط يک سايت اينترنتی مردم را دعوت به سرمايه گذاری و خريد 
 اين شرکت که در سراسر دنيا دفاتر نمايندگی دارد به ايرانته روزنامه به نوش. سکه های خود می کرد

عده زيادی که به .  ميليارد دالر ارز را از ايران خارج کند۴ تا ٣گفته مسئوالن قضائی، تاکنون توانسته 
هوس دريافت سود کالن از معامالت به صورت پورسنتاژ سرمايه های خود را در اين شرکت به کار 

  . ديروز در دادستانی اجتماع کرده بودندشرقبودند به نوشته روزنامه انداخته 
   

  آسودگى ايران به خاطر بحران در عراق: روزنامه برلينر تسايتونگ
  2004 سپتامبر 23 – 1383 مهر 2پنج شنبه  -راديو آلمان 

داده و نابسامانى روزنامه آلمانى برلينر تسايتونگ يكى از تفاسير امروز خود را به اين موضوع اختصاص 
  . اوضاع عراق را دليل آن ميداند آه ايران با خاطرى آسوده و با صراحت، خواستهاى خود را فرياد ميزند

بايد گفت آه عراق، بخش اعظم ساختار نظامى اياالت ”: در تفسير اين روزنامه همچنين آمده است
هور آمريكا مدعى خالف اين مسئله متحده را درگير خود آرده است، حتى اگر جرج دبليو بوش رييس جم

دولت جمهورى اسالمى بخوبى ميداند آه اياالت متحده امروز بدشوارى ميتواند ايران را مورد . است
با توجه به تجربيات عراق، بعيد به نظر ميرسد آه مردم آمريكا نيز از چنين اقدامى . حمله قرار دهد
  ”.پشتيبانى آنند

جنگ عراق قدرت عمل آمريكا را محدود آرده و اين مسئله خواه ناخواه ”: سدروزنامه مزبور در ادامه مينوي
تالشهاى ديپلماتيك آنان براى واداشتن ايران به چشمپوشى از . براى اروپاييان نيز مشكل بزرگى است

اين نشان ميدهند آه . خواستهاى اتميش، با ناآامى روبرو گشته و تهران مذاآرات را قطع آرده است
  ” .رينى و شالق، يا به عبارتى ديپلماسى اروپا توأم با تهديدات آمريكا، ديگر اثربخش نيستسياست شي

به عقيده مفسر روزنامه برلينر تسايتونگ، ايران نمونه بارز و هشدارآميز در اين مورد است آه اگر 
روى خواهد همپيمانان دو سوى اقيانوس اطلس نتوانند اهداف و مصالح خود را به نتيجه برسانند، چه 

  .داد
 

 مسئله ايران برای آمريکا ازعراق مهم تر است:کريستين ساينس مانيتور 
  2004 سپتامبر 23 – 1383 مهر 2پنج شنبه 

روزنامه آمريکايی کريستين ساينس مانيتور با اشاره به تمرکز نامزدهای رياست جمهوری آمريکا بر 
مسئله ايران مهم تر از مسئله : ران می نويسد مسئله عراق و تالش آن ها برای دور ماندن از بحث اي

 .عراق است و اختالف و تفاوت دو نامزد در قبال ايران بسيار روشن تر و بيشتر از عراق است
به نقل از کريستين ساينس مانيتور ، اين روزنامه امروز در مقاله ای نوشت ، "  مهر"به گزارش خبرگزاری 

ی برسد و چه کری ، ايران نسبت به عراق به مسئله مهم دو سال ديگر چه بوش به رياست جمهور
 .تری در امنيت ملی آمريکا بدل خواهد شد 

اما هنوز مبارزه اين دو نامزد انتخابات رياست جمهوری بر مسئله عراق متمرکز : اين روزنامه می افزايد 
ای آنان  برای ممانعت است اگر چه رويکردهای  آن ها برای ايجاد استقرار در عراق نسبت به راه حل ه

 . ايران از دستيابی  تسليحات هسته ای خيلی کمتر متفاوت است 
اين روزنامه در ادامه ادعاهای خود می نويسد اورانيوم تبديل شده هم می تواند در راههای صلح آميز 

مسئله اين روزنامه با اعتراف به اين .استفاده شود و هم می تواند برای ساخت تسليحات به کار رود 
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که تحت شرايط ان پی تی ايران حق غنی سازی اورانيوم را دارد ، نوشت با اين حال آژانس بين المللی 
سال .  سال آينده به اين سوخت نياز پيدا نخواهد کرد10انرژی اتمی اظهار می دارد که ايران برای 

غنی سازی مخفيانه و گذشته اين سازمان متوجه شد که ايران تعهدات خود را با داشتن يک برنامه 
 . خريد مخفيانه تکنولوژی هسته ای زير پا گذارده است 

در ادامه اين روزنامه آمريکايی به هشدار شورای حکام اژانس بين المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده 
روز افزون بر اين ، انتشار خبرهای : ايران به شورای امنيت در ماه نوامبر اشاره می کند و می نويسد 

 بمب هوشمند را به اسرائيل که چندين بار برنامه هسته ای ايران 4500چهارشنبه مبنی بر اينکه آمريکا 
 .را تهديد کرده ، فروخته است موجب افزايش تنش ها شده است 

جان کری می گويد که با ايرانی ها وارد مذاکره و گفتگو خواهد شد و به آنان پيشنهاد انرژی هسته ای 
 . را خواهد داد تا اين کشور اهداف و توانايی های  نظامی هسته ای را کنار بگذارد صلح آميز 

پيشنهاد کری مشابه پيشنهادی است که بيل کلينتون رئيس : کريستين ساينس مانيتور می افزايد 
با اين حال توافق کلينتون با کره شمالی شکست . جمهور دمکرات پيشين آمريکا به کره شمالی داد 

 .  و اين کشور ساخت تسليحات را از سر گرفتخورد 
بوش  تالش کرد با ايران وارد تعامل شود ، با اين حال ماه می گذشته از اين کار صرف نظر کرد و هم 

اکنون يک رويکرد برخورد گرايانه را دنبال می کند اگر چه وی به انگليس ، آلمان و فرانسه اجازه داد که 
 . وارد مذاکره شوند 

وی در جداکردن  موضع .ته است که مسئله ايران بسيار مهمتر و بزرگتر از مسئله عراق است کری گف
احتماال وی بار ديگر بر اين مسئله تاکيد . خود در قبال ايران بسيار صريح تر  از مسئله عراق بوده است 

  .خواهد کرد و يک گزينه واضح را به رای دهندگان پيشنهاد خواهد کرد 
  

 تعويق امضای توافق نامه بازگرداندن پسماند سوخت هسته ای ميان ايران و روسيه:کردالبيان ادعا 
  2004 سپتامبر 23 – 1383 مهر 2پنج شنبه 

روزنامه البيان امارات به نقل از آنچه منابع آگاه ناميد از تعويق امضا مربوط به توافقنامه بازگرداندن 
 .وسيه ميان تهران و مسکو خبر دادپسماند سوخت هسته ای نيروگاه اتمی بوشهر به ر

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه البيان ادعا کرد که منابع آگاه از تعويق امضای توافقنامه بازگرداندن 
 .پسماند سوخت هسته ای ميان ايران وروسيه خبر داده اند

عاليت پنهانی اين در حالی است که کمال خرازی وزير امور خارجه ايران هرگونه ف: البيان نوشت 
کشورش را در زمينه هسته ای تکذيب کرده است و خواستار تداوم گفتگو با آژانس بين المللی انرژی 

 .اتمی شده است
به نوشته البيان، الکساندر رميانتسف رئيس آژانس انرژی اتمی روسيه اعالم کرد امضای توافقنامه ويژه 

ه بوشهر به روسيه به علت نبود توافقنامه تجاری مربوط به بازگرداندن پسماند سوخت هسته ای نيروگا
 .در اين زمينه به تعويق می افتد

به گزارش خبرگزاری نووستی روسيه، رميانتسف به اين نکته اشاره کرد  که ساخت و راه اندازی 
نيروگاه اتمی بوشهر تنها طرح همکاری ميان ايران و روسيه در زمينه هسته ای است و اجرای اين طرح 

ساس پايبندی آشکار و قاطع به قوانين بين الملل و مقررات آژانس بين المللی انرژی اتمی اجرا بر ا
 .خواهد شد

الکساندر رميانتسف معتقد است که قطعنامه اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره 
 25الت آژانس تا پيش از ايران که خواستار توقف عمليات غنی سازی اورانيوم و پاسخگويی به تمام سوا

هيچ خدشه ای به روابط ميان ايران و روسيه در زمينه ساخت و تکميل نيروگاه هسته )  آذر5(ماه نوامبر 
 .ای بوشهر وارد نمی کند

اين در حالی است که سفير ايران در مسکو چندی پيش اعالم کرده بود که قرارداد بازگرداندن پسماند 
 .هر به زودی امضا خواهد شدهسته ای نيروگاه اتمی  بوش

شايان ذکر است روسيه بارها اعالم کرده است که همکاری های آنها با دولت ايران در چارچوب قوانين 
بين الملل است و نيروگاه بوشهر قادر به توليد سالح هسته ای نيست ولی آمريکا و اسرائيل به طور 

ای هستند روسيه تاکنون از امضای قرارداد پيوسته مدعی تالش ايران برای دستيابی به سالح هسته 
مربوط به بازگرداندن پسماند هسته ای خودداری کرده است به گفته ناظران دولت روسيه در انتظار 

 .نهايی شدن وضعيت پرونده ايران در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی است 
اما در مسکو گفته می شود وی قصد دارد سفرالکساندر رميانتسف به ايران چندين بار لغو شده است 
  .تا پايان سال جاری ميالدی از نيروگاه اتمی بوشهر ديدار کند
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