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

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

  
 اي ايران هاي هسته  سند محرمانه سه آشور اروپايي درباره توقف برنامه

 2004 اآتبر  20 – 1383 مهر 29ه چهار شنب
سازي اورانيوم  هاي غني اگر ايران در تعليق همه فعاليت«: خبرگزاري فرانسه نوشت: خبرگزاري فارس

مال آند سه آشور اروپايي در ارجاع پرونده جمهوري اسالمي ايران به شوراي امنيت، به آمريكا اه
 ».خواهند پيوست

اي آه جمعه  بر اساس يك سند محرمانه هفت صفحه«: اين خبرگزاري روز گذشته در گزارشي نوشت
 اين آشورها گذشته، توسط انگليس، فرانسه و آلمان به گروه هشت در واشنگتن ارائه شده است،

اي خود بردارد، سه  آميز بودن برنامه هسته هايي را براي نشان دادن صلح اگر ايران گام«اعالم آردند 
اي آب سبك به اين  اي از جمله فراهم آردن يك رآآتور هسته آشور اروپايي آماده ارائه فناوري هسته

 »» .آشور هستند
هاي  مبرا آردن و موافقت ايران با تعليق همه فعاليتبنا بر اين گزارش، اين ديدار آخرين فرصت براي 

المللي انرژي اتمي   نوامبر در وين است آه آژانس بين25سازي اورانيوم پيش از اجالس  مربوط به غني
 . تصميم خواهد گرفت آيا ايران با اين آژانس همكاري آرده است يا خير

به عنوان مبنايي براي ارائه «اند اين سند  هيك ديپلمات غربي گفت، سه آشور اروپايي به آمريكا گفت
 » .شود گرچه اين متن، آخرين سند نيست پيشنهاد به ايران محسوب مي) آخرين فرصت(

مدت آمي براي دستيابي به فهم جامع و قابل قبول از سوي ايران باقي «در اين بيانيه آمده است، تنها 
 » .مانده است

آند اما ابتكار اين سه آشور را زير  رد سه آشور اروپايي حمايت نميبر اساس اين گزارش، آمريكا از رويك
 . نظر دارد تا ببيند نتيجه آن چه خواهد بود

ما قصد داريم راهكاري را به ايران پيشنهاد آنيم آه شامل تصميمات «: در ادامه اين سند آمده است
اي يك توافق درازمدت آماده آنيم آه به سريع مورد انتظار ما از آنها در قبال تعليق باشد و مقدمات را بر

 » .المللي انرژي اتمي تعليق را تاييد آند، مذاآرات را آغاز آنيم محض اينكه آژانس بين
تعليق تا زماني آه بتوانيم به توافق درازمدت دست يابيم، نامحدود «: سه آشور اروپايي اعالم آردند

 » .خواهد بود
ت خود را اعالم آند، سه آشور اروپايي آماده دادن تعهد در قبال بر اساس اين سند، اگر ايران موافق

اي براي راآتورهاي غيرنظامي آن و به  انجام اقداماتي شامل دسترسي ايران به سوخت هسته
اي براي آاهش وابستگي به  توسعه برنامه توليد نيروي هسته"رسميت شناختن حق اين آشور براي 

 . خواهند بود" نفت و گاز
آماده از سرگيري مذاآرات درباره توافقنامه تجاري و " سند آمده است آه اتحاديه اروپا همچنين در اين

اي توسط روسيه در بوشهر  و از ساخت رآآتور هسته" همكاري ميان اين اتحاديه و ايران خواهد بود
 . آند حمايت مي

 آنيم آه اين آشور در ازاي ها بوضوح اعالم ما قصد داريم به ايراني«: در ادامه اين سند آمده است
بيشتر اين منافع پيش از اين . آنند تري را دريافت مي تعليقي آه ما خواستار آن هستيم، منافع درازمدت

 » .دهيم پيشنهاد شده بود اما ما آن را در يك قالب واحد قرار مي
در نشست اي اعالم آرد، ايران  اين در حالي است آه سخنگوي هيات ايراني در مذاآرات هسته

شود، شرآت خواهد  وين آه با حضور نمايندگان آلمان، فرانسه و انگليس تشكيل مي)  مهر30(شنبه پنج
 . آرد

المللي انرژي  آننده در اجالس شوراي حكام آژانس بين رييس هيات ايراني شرآت" حسين موسويان"
شنهادهاي تازه سه آشور ايران براي آگاهي از پي«: وگو با خبرگزاري فرانسه افزود اتمي، در گفت

اي ايران، در اين نشست شرآت  سازي هسته هاي غني  درباره توقف فعاليت انگليس، فرانسه و آلمان
 » .آند مي

مديرآل امور " امير حسين زماني نيا" سرپرستي هيات ايراني را در نشست وين «: وي تاآيد آرد
 » . استدار المللي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي، عهده بين

هاي سه  سرپرستي هيات«: رييس آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان گفت
 » .هاي خارجه اين سه آشور بر عهده دارند هايي از وزارت آشور اروپايي را در اجالس وين، مقام

اي ايران،  ستهشنبه با صدور بيانيه مشترآي در مورد برنامه ه وزراي امور خارجه انگليس و آلمان روز سه
 . از تهران خواستند اعتماد الزم را در اين خصوص ايجاد آند

همتاي آلماني خود در لندن " يوشكا فيشر"وگو با   وزير امور خارجه انگليس پس از گفت" جك استراو"
اي ايران  هاي عميق درباره برنامه هسته ما همكاري بسيار نزديكي را براي رويارويي با نگراني«: گفت
 » .ايم شتهدا

www.iran-archive.com 

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


ايران هنوز بايد اطمينان مورد نياز ما را درباره «: وي در يك آنفرانس خبري مشترك با فيشر تاآيد آرد
 » .مقاصدش بدهد

ما . خواهم تاآيد آنم ما در مسير مناسبي در مورد ايران قرار داريم مي«: وزير امور خارجه آلمان نيز گفت
آنم بسيار مهم است آه هيچ محاسبه نادرستي در تهران رخ  درباره تحوالت بسيار نگرانيم و فكر مي

 » .ندهد
اي   نوامبر مواجه است آه پس از آن ممكن است پرونده هسته25االجل  بنابراين گزارش، ايران با ضرب

 . آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي اقدامات بيشتر ارجاع شود
توانيم به آار خود ادامه  ما قطعا مي«: يران نياز است، گفتاستراو با تاآيد بر اينكه به اقدام سريع ا

 » .دهيم
المللي انرژي اتمي  تواند پيش از اجالس بعدي شوراي حكام آژانس بين ايران هنوز مي«: وي تصريح آرد

 » .هاي مرتبط با فرآوري خود، اطمينان ما را جلب آند سازي و فعاليت  نوامبر با تعليق قطعي غني25در 
  

گيري در خصوص طرح پيشنهادي اروپا به ايران در تهران انجام خواهد  تصميم:  موسويان تاآيد آردحسين
 .شد
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وگو با  ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در گفت حسين موسويان، دبير آميته

دآتر حسن روحاني، دبير شوراي : ران تصريح آرد خارجي خبرگزاري دانشجويان اي-خبرنگار سياسي 
 .ي وين حضور نخواهد داشت عالي امنيت ملي در نشست چهارجانبه

ي فردا  هاي غربي در خصوص حضور روحاني در مذاآرات چهارجانبه هاي رسانه زني وي آه به گمانه
 مديران آل وزارت اين مذاآرات قرار است در سطح: در وين اشاره داشت، خاطرنشان آرد) پنجشنبه(

 .ي چهار آشور ايران، آلمان، انگليس و فرانسه برگزار شود امور خارجه
: ي اين آه پاسخ ايران به طرح پيشنهادي اروپا چه زماني اعالم خواهد شد؟ تاآيد آرد موسويان درباره

 طرف اروپايي، در اين اجالس، ايران طرح پيشنهادي اروپا را دريافت خواهد آرد و پس از دريافت توضيحات
 .گيري نهايي در تهران انجام خواهد شد تصميم

ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به اين سوال آه با توجه  دبير آميته
به اظهارات غالمرضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي آشور مبني بر اين آه ايران به اروپا طرحي داده 

ست، آيا طرح پيشنهادي فعلي اروپا، پاسخي به اين طرح ايران است؟ اين مطلب آه منتظر واآنش آنها
چند ماه پيش، در اجالس پاريس آه در سطح مديران وزارت امور : را رد نكرد و در عين حال توضيح داد

نظرش را در چارچوب طرحي به صورت شفاهي ارايه آرده  ي چهار آشور برگزار شد، ايران نقطه خارجه
 .تبوده اس

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
 سيستم انتخابات رياست جمهوري در آمريكا
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با نزديك شدن روز رأي گيري براي تعيين رئيس جمهور در آمريكا و با وجود اينكه در :همبستگی ملی

از اين احتمال , ت بسيار به هم نزديك هستندنظرسنجي هاي انجام شده دو رقيب اصلي در اين انتخابا
 . در آمريكا بوجود آيد2000صحبت مي شود آه شرايطي مشابه با انتخابات سال 

 در آمريكا يكي از موارد نادر در انتخابات رياست جمهوري اين آشور بود آه رئيس 2000انتخابات سال 
 .بات برخوردار نبودجمهور انتخاب شده از حداآثر آراي شرآت آنندگان در انتخا

 رأي 50456062 رأي آورد در صورتي آه رقيب او جرج بوش با 50996582 ال گر 2000در انتخابات سال 
 .به رياست جمهوري انتخاب گرديد

رأي بيشتر نتوانست مقام رياست ) بيش از نيم ميليون (540520اينكه آانديداي حزب دمكرات ال گر با 
 چگونه امكانپذير شد؟جمهوري آمريكا را بدست آورد 
. انتخاب رياست جمهوري در آمريكا بصورت غير مستقيم صورت مي گيرد: پاسخ آن بسيار ساده است

بدين معني آه هر رأي دهنده در آمريكا بجاي اينكه به رئيس جمهور مورد نظر خود رأي بدهد به فردي 
 . ناميده مي شودElectorرأي مي دهد آه او انتخاب آننده يا 

 .نهايتًا با رأي خود رئيس جمهور آمريكا را انتخاب مي آنند) انتخاب آننده ها(ورهاالكت
اما هدف اين مقاله بيان اين . نظرات مختلفي در مخالفت و موافقت با اين سيستم انتخاباتي وجود دارد

باشد بلكه منظور ارائه تصويري از سيستم انتخابات رياست جمهوري در آمريكا مي . نقطه نظرات نيست
 . نمونه بسيار خوبي براي توضيح اين سيستم است2000و البته نمونه انتخابات سال 

 District of Columbia ايالت تشكيل شده است و پايتخت آن ناحيه آلمبيا 50اياالت متحده آمريكا از 
ه ها از تمامي ايالت ها در يك سيستم فدرال عمل ميكنند و هر ايالت در بسياري زمين. ناميده مي شود

 .استقالل برخوردار است
و متناسب با جمعيت هر ايالت .  سناتور انتخابي در مجلس سناي اين آشور است2هر ايالت داراي 

 . انتخاب مي شوند) آنگره(تعدادي نماينده مجلس 
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بنابراين . در سيستم انتخابات رياست جمهوري آمريكا پايتخت اين آشور نيز يك ايالت محسوب مي شود
هر ايالت به ازاي تعداد سناتورها و نمايندگان مجلس حق .  ايالت وجود دارد51ستم انتخاباتي در سي

افرادي آه به الكتروال آالج راه پيدا مي . را دارد) مجلس انتخاب آنندگان(ارسال الكتور به الكتورال آالج 
 .ي آنندآنند با آراي خود آه آراي الكتورال ناميده مي شود رئيس جمهور را انتخاب م

بدين ترتيب اتباع آمريكايي براي انتخاب رئيس جمهور ابتدا به الكتورها رأي مي دهند آه سپس آنها در 
 .الكتروال آالج رئيس جمهور مورد نظرشان را انتخاب مي آنند

الكتورها معموًال به آانديدايي رأي مي دهند آه در هنگام شروع انتخابات وفاداري خود را به او اعالم 
اگرچه آه اين ناقض قانون . ه اند و بندرت پيش مي آمده است آه رأي خود را تغيير داده باشندآرد

 .اساسي نيست
چنانچه تعداد آل آراي داده شده ) به جز دو ايالت(آراي الكتورها شمارش مي شود و در اآثر ايالت ها 

 حزب ديگر باشد تمامي آراي بيشتر از آراي الكتورهاي) افراد انتخاب آننده(به الكتور هاي يك حزب 
 .الكتورال به آن حزب تعلق مي گيرد

انتخابات رياست جمهوري در آمريكا بر اساس قانون اساسي اين آشور در اولين سه شنبه ماه نوامبر 
الكتورال آالج در اولين دوشنبه بعد از آن تشكيل مي شود و انتخاب رئيس جمهور . صورت مي گيرد

نجا آه الكتورها به آانديداي خود وفادار هستند در روز انتخابات نتيجه رأي ولي از آ. رسمي مي شود
 .گيري مشخص است

 رأي و الكتورهاي 286783 در ايالت نيومكزيكو الكتورهاي آانديداي حزب دمكرات 2000در انتخابات سال 
وال ايالت نيو  آراي الكتر13 رأي آوردند بدين ترتيب تمامي 286417آانديداي جمهوريخواه يعني بوش 

 .مكزيكو به آانديداي حزب دمكرات يعني ال گر تعلق گرفت
 رأي 2912253 الكتورهاي آانديداي حزب دمكرات 2000در صورتي آه در ايالت فلوريدا در انتخابات سال 
 رأي را به خود اختصاص دادند و با يك نتيجه 2912790آوردند و الكتورهاي آانديداي حزب جمهوريخواه 

 . رأي الكتروال ايالت فلوريداي آمريكا به آانديداي حزب جمهوريخواه تعلق گرفت25 تمامي جنجالي
).  نماينده پايتخت3+  نماينده آنگره435+  سناتور100( آراي الكتورال وجود دارد 538در حال حاضر 

 . رأي الكتورال را بدست آورد270آانديدايي پيروز مي شود آه حداقل 
 آراي الكتروال را بدست آورد در 271 آانديداي حزب جمهوريخواه توانست  جرج بوش2000در سال 

 .  آراي الكتروال را از آن خود آرد266صورتي آه آانديداي حزب دمكرات 
 اين در حالي است آه جمع آل آراي سراسري در آمريكا براي آانديداي حزب دمكرات 

عالوه بر انتخابات سال .  حزب جمهوريخواه بودبسيار بيشتر از آراي سراسري در آمريكا براي آانديداي
 نيز وضعيت مشابهي پيش آمد آه آراي سراسري در حمايت از يك آانديدا با نتيجه 1988 در سال 2000

 .آراي الكتورال در تضاد بود
در مورد تاريخچه اين سيستم اظهار نظرات مختلفي مي شود برخي مي گويند اين سيستم براي 

برخي معتقدند بنيانگذاران اين سيستم قصد داشتند . اي آوچكتر بوجود آمده استرعايت حق ايالت ه
بررسي دقيق تري انجام بدهند آما اينكه ) انتخاب آنندگان(از طريق انتخابات غير مستقيم الكتورها 

 براساس قانون اساسي آمريكا ايالت ها مجبور به برگزاري انتخابات براي انتخاب الكتورها نيستند و به
 ايالت آاروليناي جنوبي همين آار 1860لحاظ تئوريك مجلس ايالتي ميتواند آنها را منصوب آند و تا سال 

 .را مي آرد
اين سيستم بحث هاي بسيار زيادي را بوجود آورده است و هردو طرف مخالفين و موافقين استدالل 

همسر بيل (ي هيالري آلينتونيكي از مخالفت هاي اخير از سو. هاي قوي در اين باره ارائه مي دهند
 صورت گرفت آه اين شيوه اخذ 2000پس از برگزاري انتخابات سال ) آلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا

 .رأي را مخالف اصول دمكراسي دانست و خواهان برچيدن آن و اصل قراردادن آراي عمومي شد

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

اي تاآيد آرد و آن را حق مسلم  آميز هسته انرژي صلح  بار ديگر بر دستيابي ايران به محمد خاتمیسيد
  .آشور دانست

 2004 اآتبر  20 – 1383 مهر 29ه چهار شنب
جمهور، روز چهارشنبه پس از  خاتمي، رييس به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، سيدمحمد

ي دستيابي  ي موضع ايران درباره به سؤال آنان درباره رنگاران در پاسخي هيأت دولت در جمع خب جلسه
مان آامال روشن است و در اين راستا  اي ي هسته موضع ما و برنامه: گفت اي، آميز هسته به انرژي صلح

  .خواهيم قانوني نمي  چيز خالف هيچ
ا داريم تا آنها اطمينان حاصل آنند دنيا و آژانس ر آمادگي آامل براي همكاري و تفاهم با: وي ادامه داد

شود، از سوي ديگر ما بايد مطمئن شويم آه  اي منتهي نمي هسته آه فعاليت ايران به توليد سالحهاي
  .اي، منعي نداريم آميز هسته صلح براي توليد انرژي
  .توقع ما اين است آه حقمان به رسميت شناخته شود: خاتمي افزود

اين زمينه مطرح  ي پيشنهاد اروپاييان به ايران در ؤاالتي آه از وي دربارهرييس جمهور در پاسخ به س
داريم حق مسلممان به رسميت  دانم پيشنهاد آقايان اروپايي چيست؟ ما توقع نمي:  نيز گفت شد، مي
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نظارت آژانس محروم نشويم، در اين صورت  اي تحت آميز هسته شناخته شود و از داشتن تكنولوژي صلح
  .مكاري خواهيم آردما نيز ه

آن پايبند هستند،  خاتمي تنها راه حل مسأله را مذاآره و تفاهم در چارچوب قانون و حقوقي آه همه به
بايد توجه داشت آه ايران هنوز  .هايي وجود دارد البته در اين زمينه نگراني: دانست و خاطرنشان آرد

آند  و همين مسأله، حساسيت ايجاد مي اي را به صورت آامل به دست نياورده است تكنولوژي هسته
. اي وجود ندارد دارند، ولي در مورد آنها هيچ نگراني اما آساني هستند آه بمب اتمي و زرادخانه هم

هيچ خواست غيرقانوني نداريم و با اصل تفاهم با دنيا و آژانس  ما. اين نوعي برخورد دوگانه است
  .همكاري خواهيم آرد
آنند،  مي آه نيامدن مهندس موسوي را علت شكست اصالحات مطرح  بيان اينخبرنگاري در ادامه با

بياييم نيز ايشان نيامدند،  قبل از اينكه من: نظر رييس جمهور را جويا شد آه وي در پاسخ يادآور شد
  .!پس بايد گفت آن وقت هم اصالحات شكست خورده بود؟

ي  داشته آه همه هايي وجود ها عدم موفقيت جمهور با بيان اينكه معتقد است در برخي از برنامه رييس
سرنوشت مردم و آشور  معتقدم انسان وقتي نسبت به: آنها ناشي از ضعف دولت نبوده است، گفت

كاري آنار نكشيده و هميشه هم وقت آقاي موسوي نيز هيچ. خود احساس تعهد آند نبايد آنار بكشد
نداشته است، اما آمادگي آمك به خصوص  جمهوري را ايشان تنها آمادگي پذيرش رياست. آرده است
  .هاي فكري را دارد در زمينه

  .هاي مهندس موسوي بايد از جانب خود وي مطرح شود خاتمي تأآيد آرد آه انگيزه
اوقات با  اما گاهي ازام،  وقت وارد فعاليت سياسي نشده بنده هيچ: جمهور خاطرنشان آرد رييس

خودشان تصميم  آنيم گرچه گروهها و احزاب نشينيم و صحبت مي دوستان به عنوان همفكري مي
  .گيرند مي

  .آند مي به گزارش ايسنا خاتمي تأآيد آرد آه شرآت در انتخابات و حضور با برنامه را تأييد
در مورد  در پاسخ به سوالي آهجمهور در ادامه  االسالم والمسلمين سيدمحمد خاتمي، رييس حجت

تا آنجا آه ما : گفت اي پرسيده شد، آميز هسته موضع آمريكا نسبت به دستيابي ايران به انرژي صلح
اگرچه آمريكا درگير . دهد مي ايم آمريكا حتي نسبت به پيشنهاد اروپا هم عدم توافق نشان فهميده

برده شده در عراق ديگر توانايي الزم را ندارد،  ارهاي به آ ي روش مسائل انتخاباتي خود است و در زمينه
يافت و بر اساس اخبار، به پيشنهاد اروپا هم روي خوش  اش ادامه خواهد ولي فشارهاي سياسي

  .دهد نشان نمي
خامي آه  وي با اشاره به اينكه درآمد نفت. جمهور در مورد قيمت نفت نيز سوال شد از رييس

آنيم در بودجه آمده  توانيم از قيمت نفت برداشت آنچه مي: ادامه دادرود،  فروشيم به خزانه مي مي
، اما اينكه بخواهيم همان  ي ارزي بيشتر شده درست است آه قيمت باال رفته و حساب ذخيره. است

روال عادي اين است آه قيمت . اجازه بگيريم مقدار سال گذشته را وارد آنيم، بايد مبلغ بيشتر بدهيم و
هاي  بايد اجازه داشته باشيم در مقابل نفت خام، فرآورده .گردد فروشيم چند ماه بعد برمي نفتي آه مي

  .نفتي وارد آنيم
  .وي اظهار داشت آه جزييات بيشتر در اين زمينه بايد از وزير نفت پرسيده شود

 انجام هاي نظرسنجي ي گزارشي از سوي وزارت اطالعات بر اساس ي ارائه خبرنگاران از خاتمي درباره
بر {در مجموع : خاتمي پاسخ داد .اي دولت با جامعه، سوال آردند ي ميزان ارتباط رسانه شده درباره

ي توجيهي دولت با جامعه مختل  رابطه هاي انجام شده از سوي وزارت اطالعات نظرسنجي}اساس 
ه درست است و اين مسال. مربوط به دولت نيستند هاي شده است و به هر حال مردم در جريان واقعيت

  .ما در دولت آنرا را پيگيري خواهيم آرد
هاي بهتري  همكاري طبعا صدا و سيما موثرترين رسانه در آشور است و ما اميدواريم در آينده: وي گفت

  .دست آورند تر به تر و ارزان وجود داشته باشد تا مردم اطالعات الزم را راحت
جلسات هفتگي  چنين ي خود در جمع خبرنگاران و هم هجمهور در همين زمينه به حضور ماهان رييس

درست است آه اينها وجود  :رساني اشاره آرد و گفت ي اطالع سخنگوي دولت و ارتباط وزرا در زمينه
هاي منفي بزرگ نشان داده  جنبه هاي ديگر، آيا فقط دارد، اما بايد توجه آرد آه از سوي رسانه

ايم و البته  ي تبليغاتي سازگاري نداشته برنامه ما. آنند  ميها نيز اشاره شود، يا به واقعيت مي
ي  مثال نمازجمعه(مثال به صورت يكنواخت بعضي از اخبار . است انتقادهاي بسياري به ما صورت گرفته

شود، گويي چيز  ي گراني مطرح مي مساله. آنند هجمه وارد مي به دولت) ي گذشته هفته
هاي موجود قابل انتظار بوده و  د نداشته؟ اين در حالي است آه گرانيهيچگاه وجو اي است و العاده فوق
  .ي آنها در دست دولت نيست همه منشا

هاي ضعف  در آن نقطه بينانه باشد تا هم مردم را مايوس نكند و هم تبليغات بايد واقع: خاتمي تاآيد آرد
  .دشو ي اعتماد و صداقت ايجاد چنين از طريق آن رابطه مطرح نشود، هم

سياست آري، بوش و  جمهور در پاسخ به سوال ديگري با بيان اينكه ترديد ندارد به گزارش ايسنا، رييس
: اي است، گفت براي سوخت هسته سازي اورانيوم آردن ايران از حق طبيعي فناوري غني آمريكا محروم
اگر . ا هم با او همدليماي است، م سالح هسته پذيريم، اگر آسي در دنيا نگران افزايش  ما اين را نمي

آه به ) اي آميز هسته يابي به تكنولوژي صلح دست(مسلمش  آنند ايران را از حق آري و بوش تصور مي
آنند، در اشتباه هستند، البته ما توقع نداريم آمريكا حق ما را  محروم مي غرور ملي ما تبديل شده است

  .آنيم  آنها برخورد ميهاي بشناسد، بنابراين با بدبيني با سياست به رسميت
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درس گرفته باشد  هايي آه تاآنون متحمل شده است، اميدواريم آمريكا با توجه به هزينه: وي ادامه داد
منطق رفتار آند، جهان سود  زيرا قدرت بزرگي است آه اگر بر اساس. تري را پيش بگيرد و روش معقول

هايي  اميدواريم آمريكا با توجه به هزينه .شود زيادي خواهد برد و مصالح درازمدت خودش نيز تامين مي
  .بيايد ي بشري تحميل آرده است، به خود آه بر جامعه

راه و ترابري را  جمهور در زمان استيضاح احمد خرم، وزير سابق خبرنگاران در ادامه عدم حضور رييس
ر داشته است، گفت آه در خرم ديدا خاتمي با اشاره به اينكه دو روز پيش از استيضاح با. يادآورد شدند

اند، به  ي استيضاح خرم گفته حضور وي در جلسه زمان استيضاح وي در سفر بوده و آنچه در مورد عدم
  .غلط مطرح شده است

جمهور  رييس هاي برنامه: رييس جمهور تاآيد آرد آه در هيچ استيضاحي حضور نداشته است و گفت
اعتنايي آرده  بي آه مجلس دفعتا استيضاح آند و منشود؛ اينگونه نبوده است  ساالنه تنظيم مي

  .باشم
يكي از  آقاي خرم: وي خاطر نشان آرد آه روز گذشته به صورت مفصل با خرم صحبت آرده و افزود
عين حال به  ما در. دوستان خوب ما است و تاريخ قضاوت خواهد آرد آه يك مدير موفق بوده است

  .دهيم مجلس و راي مجلس اهميت مي
دانيم هياتي از اروپا  مي بعيد: وگويش با خبرنگاران، گفت ي گفت جمهور در ادامه به گزارش ايسنا، رييس

گيري  شود، موضوع را پي از اخبار مطرح مي به ايران بيايد، البته مذاآره مطرح است و ما بر اساس آنچه
  .آنيم مي

ي برق  آارخانه گويند شما  آنها مي:يي گفت ي انرژي هسته خاتمي در پاسخ به سوال ديگري درباره
يي فرق  تكنولوژي هسته يابي به اين مساله با دست. دهيم داشته باشيد اما سوختش را ما مي

به اين سوخت چشم به ديگران  توانيم براي دستيابي نمي. خواهيم آند و چيزي نيست آه ما مي مي
يي نيز داشته باشيم، اين مساله  تههس يي داريم بايد سوخت ي هسته وقتي آارخانه. داشته باشيم

ي عظيمي الزم است تا آسي به بمب  سرمايه طلبد و پس از آن است آه تكنولوژي خاص خود را مي
مان  يي  ما حتي حاضريم توليد سوخت هسته. گونه باشد اين خواهيم دسترسي پيدا آند آه ما نمي اتم

نان ايجاد شود آه در مسيري غير از آنچه تعهد انجام پذيرد و اين اطمي در حضور و با مشارآت ديگران
  .آنيم گيريم و با دنيا همكاري مي نمي ايم، قرار داده

ژوئن، به صورت  ما تا قبل از نشست: وي در پاسخ به سواالت متعدد خبرنگاران در اين زمينه افزود
لبانه پروتكل را قبل ما داوط .ي تعليق مشكل اساسي نداريم االن هم روي مساله. دلخواه تعليق آرديم

ي ما در ژوئن بسته شود و  قول دادند آه پرونده آنها. از تصويب آن اجرايي آرديم و اين حسن نيت ما بود
ها  ولي آن. آخرين آن نيز گزارش مثبت البرادعي بود. بود سير مساله در مسير حل مسائل با آژانس

. زيرا حتي جوابي نداشتيم آه به مردم بدهيماين را به زيان دانستيم،  قولشان را عملي نكردند و ما
  .گويند تعليق آامل ايجاد شود دارد اما آنها مي تعليق هنوز وجود

. گذريم حقمان نمي ما از: وي با تاآيد بر اينكه حق ما بايد در اين زمينه به رسميت شناخته شود، گفت
  .خواهيم يم خواهند ما هم اطمينان گويند از جانب ما اطمينان مي ها مي آن

وي با . ، سوال شد)ره) المللي امام خميني ي عدم افتتاح فرودگاه بين جمهور در ادامه درباره از رييس
دولت مطرح شده است، خاطرنشان آرد  ي امروز هاي حاصل از اين مساله در جلسه بيان اين آه هزينه

  .تا فرودگاه را زودتر افتتاح آنيمگزارشي تهيه آند  آه قرار شد آقاي بناب سرپرست وزارت راه و ترابري
: يي، گفت  هسته ي انرژي خاتمي در پاسخ به سوال مجددي در مورد پيشنهاد اروپاييان در زمينه

نشده، منتظريم ببينيم اروپاييان چه  اند اما هنوز پيشنهادي براي ما مطرح ام پيشنهادهايي داده شنيده
  .خواهيم گفت ي آار را خواهند بگويند بعد از آن نتيجه مي

اشاره به اينكه  خاتمي با. جمهوري آمريكا نيز سوال شد ي انتخابات رياست جمهور درباره از رييس
اروپا بر رشد اقتصادي آمريكا  تر است، به تاثير اوضاع ضعيف اقتصادي وضعيت اروپا در اين شرايط حساس

. اروپا از دو درصد رشد باالتر بيايداقتصاد  اشاره آرد و اظهار داشت آه آمريكا اجازه نداده است آه
  .شود تر مي اروپا ضعيف بنابراين اگر سياست موجود ادامه يابد

معتقد نيستم آه : داد وي خاطرنشان آرد آه طبيعتا اروپاي قوي در آنار آمريكاي قوي بهتر است و ادامه
و رقيب آمريكايي متفاوت هاي هر د روش هاي اصولي آمريكا در مورد ايران فرق آند، هر چند آه سياست
  .است

سفر پوتين از  :خاتمي پاسخ داد. ي سفر پوتين به ايران سوال آرد جمهور درباره خبرنگاري از رييس
روحاني از طريق تلفن، ايشان  ها قبل مطرح بوده، اگر هم سفر نكند، نمايندگان من از جمله آقاي مدت

زيرا مذاآره . حال تبادل نظر و مذاآره هستيم ا نيز دردائم. دهند يي قرار مي  را در جريان مسائل هسته
  .تواند تاثيرگذار باشد در اين زمينه مي

خاتمي با تاآيد . آند جمهور سوال شد آه آيا قصد ندارد وزير جديد وزارت راه و ترابري را معرفي از رييس
اهم وضع موجود را خيلي به خو حاضر نمي در حال: بر اينكه اين آار را انجام خواهد داد، خاطرنشان آرد

  .اي را وارد آنم هم بزنم و فرد تازه
دولت خاتمي بيشترين  ي مردم اصفهان مبني بر اينكه در ي اظهارات اخير نماينده از رييس جمهور درباره

گفتند  اي مي اين عده پيش از: ها به اسالم صورت گرفته است، پرسيده شد آه وي گفت هجمه
حال . ي اين چهار سال نبوده است اندازه تاآنون به اسالم شده به) س(ضرت آدماي آه از زمان ح حمله

  .پيدا آرده است جالب است آه اين مساله در اظهارات اخير تخفيف
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مهر29:  تهرانیروزنامه ها 

 2004 اآتبر  20 – 1383 مهر 29ه چهار شنب
وز صبح تهران با نزديک شدن تاريخ گفتگوهای مقامات ايرانی و اروپايی بر سر بحران روزنامه های امر

هسته ای کشور بار ديگر اخبار و گزارش های مربوط به اين موضوع را در صدر اخبار خود قرار داده و 
  .اظهار نظرهای مختلف درباره آينده فعاليت های هسته ای کشور را منعکس کرده اند

بار خود خبر از نتايح ديدار وزيران خارجه بريتانيا و آلمان داده و نوشته است در حاليکه  در صدر اخشرق
قرار بود فردا، پنجشنبه، وزيران خارجه سه کشور اروپايی در وين بسته تشويقی اروپا را رسما به دبير 

 و آلمان، در شورای عالی امنيت ملی ارايه دهند، جک استراو و يوشکا فيشر، وزيران خارجه بريتانيا
ديداری در لندن از ايران خواستند که از تصميم عجوالنه بپرهيزد و با صبر در جهت اعتماد سازی تالش 

  . کند
 احتمال داده که اجالس وزيران سه کشور بزرگ اروپايی با مقامات ايرانی بار ديگر در تهران جام جم

   قرار داد نوشته چنين پيداست که  جهانی  جامعه نای را در تنگ  با عنوان اروپا ايراناعتمادبرگزار شود اما 
   و آژانس  حکام  شورای های  با قطعنامه  کامل  بيشتر ندارد، يا موافقت  جهانی  جامعه  به  پاسخ  يک ايران

  تن رف  يا از دست المللی  بين  مواهب  از همه وری  و بهره   اورانيوم سازی  و پايدار غنی   کامل  توقف ازجمله
  .  ها فرصت

 اروپايی ها با شيطنت در آخرين لحظات از مالقات وزيران خود با حسن روحانی اعتمادبه نوشته 
سرباززدند و ديپلمات های خود را در وين به ديدار وی فرستادند تا از تصميم های ايران در مقابل 

  . پيشنهادهای اروپا با خبر شوند
خبر داده که در سفر هفته آينده پوتين، رييس جمهور روسيه،  از قول يک روزنامه ترک زبان همشهری

  . به تهران، وی طرحی را برای حل بحران هسته ای ايران همراه می آورد
 اين طرح مشتمل بر متقاعد کردن ايران به ترک غنی سازی اورانيوم، توافق با همشهریبه نوشته 

پروتکل الحاقی و حفظ نيروگاه هسته ای آژانس بين المللی انرژی اتمی، ترغيب تهران به امضای 
  . بوشهر است

 در سرمقاله خود به شدت به روسيه حمله جمهوری اسالمیاما امروز و در آستانه اين سفر، روزنامه 
برده و نوشته است ديدگاه نهايی مسکو هرچه باشد، ديگر مصلحت نيست ما سرنوشت فعاليت های 

  .  شکننده با مسکو قرار دهيمصلح آميز اتمی خود را در گرو ارتباطات
به نوشته اين روزنامه، روسيه برای احداث نيروگاه های اتمی ديگر در ايران اعالم آمادگی کرده ولی اين 
در حقيقت برای بازاريابی در بازار بدون رقيب ايران است که اروپا تمايلی به اجرای طرح های اتمی در آن 

  .نشان نمی دهد
تی راه حمله . پی.ز زبان يک کارشناس مسايل خارجی نوشته خارج شدن از ان در گزارشی اآفتاب يزد

  .نظامی آمريکا به ايران را هموار می کند
روزنامه های امروز صبح تهران خبر از جلسه غيرعلنی ديروز مجلس داده اند که تمامی اعضای اقتصادی 

  .کابينه در آن شرکت داشتند
 زه پارلمانی رييس جمهور اين جلسه را موفقيت آميز خوانده و روزنامه از قول معاون تا آفتاب يزدروزنامه
 نيز از قول رييس مجلس نوشته که بسياری از توضيحات مقامات دولتی برای نمايندگان جالب و ايران

  قانع کننده بود 
دی  هزار تومان عي١۵٠ در صدر اخبار خود از تصميم دولت برای دادن حيات نو اقتصادیدر همين حال، 

به هر کارمند دولت خبر داده و رييس مجلس با تاکيد بر دغدغه نمايندگان مجلس به از بين بردن گرانی 
ها گفته است که توضيحات نمايندگان دولت مجلس را نسبت به برخی گرانی ها توجيه کرد، اما 

د، دولت از نمايندگان مجلس اگر طرحی برای حل مشکل گرانی داشته باشند که بار مالی نداشته باش
  .آن استقبال خواهد کرد

 در سرمقاله خود با اشاره به نزديک بودن تاريخ برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران نوشته شرق
بهبود ساختار اقتصادی کشور مستلزم اصالح قيمت هاست اما به نظر مقامات االن زمان مناسبی برای 

 مردم درآمد اضافی از فروش نفت را بخورند و بياشامند اين کار نيست و دولت بهتر است که اجازه دهد
  . و بسوزانند

 با اشاره به فضای آزادتری که برای مطبوعات و فعاليت های سياسی در شرقنويسنده سرمقاله 
 وجود داشت که قيمت نفت در پايينترين سطح در سال های اخير بود، نتيجه گرفته که هر وقت ٧٧سال 

  .زادی های سياسی و فرهنگی تحمل پذيرتر می شوددرآمد نفت کمتر است آ
 قوه قضاييه دادستان و دو تن از بازپرسان پاکدشت را به علت تعلل در رسيدگی همبستگیبه نوشته 

  . به پرونده قتل کودکان در آن منطقه تنزل مقام داده است
رای پرونده قتل های  خبر از تعيين بازپرس ويژه ای ب ايرانسخنگوی قوه قضاييه به نوشته روزنامه

پاکدشت از سوی رييس قوه قضاييه داده و گفته است که آيت اهللا شاهرودی احتمال داده جرايم صورت 
  . گرفته از سوی دو متهم جنايات پاکدشت مصداق مفسد فی االرض باشد

رديف اول را به تصميم های تازه قوه قضاييه پاسخی است به اعتراض افکارعمومی به احکام دادگاه که تنها متهم 
  .اعدام و همدست وی را به زندان محکوم کرده است
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