
  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18شنبه دو  -)532(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http  

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

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

  
 پايان مذاآرات ايران واروپا

  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18شنبه دو:شرق
جلسه پايان مذاآرات ديپلماتيك ايران و سه آشور اروپايى انگليس، آلمان : آامبيز توانا_ گروه سياسى 

 نوامبر با رسيدن به نقطه ٢۵نس بين المللى انرژى اتمى در و فرانسه پيش از اجالس شوراى حكام آژا
 ساعت رايزنى نفس گير بين مقام هاى ديپلماتيك ايران و سه ٢٠. تفاهم و همكارى دوطرفه پايان يافت

آشور اروپايى آه در محل وزارت خارجه فرانسه در پاريس آه از روز جمعه گذشته آغاز شده بود و تا 
 يافته بود در حالى به پايان رسيد آه دو طرف از اين مذاآرات خوشحال و راضى بامداد روز بعد ادامه

وزارت خارجه فرانسه پس از دو روز مذاآره در بيانيه اى اعالم آرد آه مذاآرات با نتيجه . خارج شدند
تا پيش از اجالس : سخنگوى وزارت خارجه فرانسه گفت» اوا هدالند«. مثبت به پايان رسيده است

حكام در ماه نوامبر جلسه ديگرى بين اروپا و ايران برگزار نمى شود اما اگر نتيجه اين مذاآرات به شوراى 
حسين موسويان دبير آميته . تائيد نهايى برسد، به نقطه درخشانى در اين دوره از مذاآرات رسيده ايم

مذاآرات : تسياست خارجى شوراى عالى امنيت ملى ايران و سخنگوى هيات اعزامى به رويترز گف
توافق . بسيار سخت و پيچيده بود و هيات ايرانى تاآيد زيادى داشت آه از حق خود عقب نشينى نكند

پرونده ) آمتر از سه هفته ديگر(يادشده در صورت نهايى شدن به اين معناست آه در اجالس ماه نوامبر 
 مزبور در حال حاضر منتظر تائيد توافق. ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده نخواهد شد

به گزارش رويترز و به . و آشور ايران است) آلمان، انگليس و فرانسه(نهايى سران سه آشور اروپايى 
نقل از ديپلمات هاى اروپايى قرارداد جديد مورد مناقشه جدى بود چرا آه ايران حاضر نبود از موضع خود 

به هر حال دو طرف پس از مذاآرات سنگين به . نى آنددرباره توقف فعاليت هاى غنى سازى عقب نشي
مشكل اصلى بحث تعليق غنى . اين نتيجه رسيدند آه در اين پيش نويس به آن اشاره شده است

سازى از بيانيه تهران آغاز شده بود آه در آن محدوديتى براى زمان تعليق غنى سازى اورانيوم ذآر 
 ساله پيشنهاد خود ١٠ذاآرات طرف اروپايى از مدت تعليق  ساعته و در طول م٢٠در جلسه . نشده بود
به گفته برخى منابع بر سر تعليق به مدت دو سال توافقى نسبى حاصل شد ولى در متن . را آغاز آرد

ايران تا پايان مذاآرات و تا زمانى آه گفت وگوهاى تجارى و «: پيش نويس نهايى اين چنين آمده است
ى بين اين آشور و اتحاديه اروپا برقرار شود به تعليق غنى سازى ادامه همكارى هاى گسترده اقتصاد

بالفاصله و پس از اين خبر تايمز گزارش داد آه انگليس از اين پيشنهاد به طور جدى حمايت . خواهد داد
آرده و اعالم نموده آه به عنوان نخستين قدم حاضر است همكارى هاى اقتصادى خود را با ايران تقويت 

 به گزارش تايمز مقامات انگليس اعالم آردند آه اگر توافق به درستى پيش رود و ايران دامنه غنى .آند
سازى را محدود آند، ظرف شش ماه پس از آن راآتور تحقيقاتى آب سبك در ايران و توسط تكنسين 

آرات خاوير سوالنا از دفتر خود پيام فرستاد آه مذا. هاى انگليسى در دست ساخت قرار مى گيرد
 .پاريس با موفقيت مناسب به پايان رسيده است

ايران و سه آشور اروپايى، فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم را به حالت » جاده دوطرفه«طبق همكارى 
با . تعليق نگاه خواهد داشت تا در يك ظرف زمانى همكارى هاى اقتصادى ايران و اتحاديه اروپا آغاز شود

تعليق غنى سازى لغو شده و ايران مى تواند سوخت هسته اى مورد شروع همكارى هاى اقتصادى 
ايران در همين راستا تضمين داده آه از تشكيالت اتمى خود هيچ گونه استفاده . نياز خود را توليد آند
حسين موسويان آه چند بار در ميان مذاآرات بيرون و به ميان خبرنگاران آمد، . نظامى نداشته باشد

حميدرضا .  از حد و محكم اروپايى ها بر بحث تعليق دامنه غنى سازى اورانيوم استتاآيد بيش: گفت
آصفى سخنگوى وزارت خارجه ايران نيز روز گذشته اعالم آرد آه مذاآرات نفس گير با سه آشور 

 .اروپايى نتيجه مثبت و خوبى داشته است
يجه نهايى مورد رضايت آنها نيز تيم ديپلماتيك ايران مبارزه سختى را در پاريس داشت ولى گويا نت

اين پيش نويس توافق بايد از سوى مقامات تائيد شود آه من به تصويب : حسين موسويان گفت. هست
ايران در حالى مذاآرات را به پايان برد آه وزير خارجه چين در ايران به سر . نهايى آن خوشبين هستم

ز آن جايى آه تاآيد زياد بر نقش چين در شوراى ا. مى برد تا بر سر پرونده هسته اى به تفاهم برسد
زياد نمى توان به : امنيت سازمان ملل و حق وتو و حمايت از ايران گفته شده موسويان در ادامه گفت

چين و وتوى آنها اطمينان داشت چرا آه حجم مبادالت چين با آمريكا بسيار بيشتر از ايران است و 
در چند روز آينده نتيجه پايانى اين توافقنامه و با نظر . نمى ايستدطبيعى است آه چين رودرروى آمريكا 

اگر اين توافق به امضاى نهايى برسد، بسيارى از . رهبران آشورهاى اروپايى و ايران مشخص مى شود
مسائل ايران در شوراى حكام حل خواهد شد و به احتمال زياد پرونده ايران به سوى بسته شدن خواهد 

له اى آه در اين ميان هنوز مشخص نشده و جا دارد آه آارشناسان فنى به متن قرارداد تنها مسئ. رفت
پيشنهادى توجه ويژه داشته باشند تعريف حقوقى تعليق غنى سازى از سوى ايران بايد به شكلى 

اين بحث مربوط به عبارات مورد استفاده در ان پى تى يا همان . باشد آه پس از آن باعث زحمت نشود
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ده منع گسترش سالح هاى آشتارجمعى بازمى گردد آه قرار است هر پنج سال يكبار مورد معاه
طبق . بازبينى قرار گيرد و از قضا در بهار سال آينده اين اجالس بازبينى ان پى تى برگزار مى شود

يكم، . شواهد موجود قدرت هاى بزرگ قصد دارند سه دسته را در شكل جديد ان پى تى تعريف آنند
رهايى آه صاحب فناورى هسته اى هستند، دوم، آشورهايى آه به سوخت هسته اى و تهيه آن آشو

طبق شواهد موجود ممكن است . دست يافته اند و سوم آشورهايى آه به هيچ يك دسترسى ندارند
ان پى تى به اين سمت رود آه دسته سوم ديگر از حق دستيابى به فناورى هسته اى محروم بمانند و 

اگر تعريف غنى سازى تصريح نشود، .  دسته اول و دوم نيز همين وضعيت را داشته باشندآشورهاى
از اين رو بجاست آه نمايندگان و ديپلمات هاى . ممكن است در آن بحث براى ايران مسئله ساز شود

 .ايرانى اين پيش نويس را به دقت مورد بررسى قرار دهند
اعالم آردند آه در صورت همكارى ايران اولويت همكارى و اروپايى ها ضمن پيش نويس روز گذشته خود 

گفت وگو با ايران را به مسائل اقتصادى و تجارى خواهند داد و سعى خواهند آرد برخى تحريم هاى 
ديپلمات هاى سرسخت ايرانى به اين نتيجه رسيدند آه با اين نوع از . آمريكا به سرعت لغو شود

ى زيادى نكرده اند و هم حيات دوباره اى به روابط اقتصادى ايران و همكارى هم از موضع خود عقب نشين
توافق ايران و اتحاديه اروپا در حالى به مراحل پايانى نزديك مى شود آه دبيرآل . اتحاديه اروپا داده اند

انگليسى ها در همين حال اعالم آردند آه از . آژانس نيز منتظر نتيجه است تا گزارش خود را بنويسد
  .ونه همكارى تشويقى با ايران دريغ نمى آنند و منتظر نتيجه و اعالم رسمى ايران خواهند ماندهرگ

  
 پيشنهاد تحميلي اروپا به هيات مذاآره آننده ايراني براي تعليق غني سازي اورانيوم  

  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18شنبه دو:جمهوری اسالمی
درخواست سه آشور اروپايي براي ,  در نشست پاريس هيات مذاآره آننده جمهوري اسالمي ايران

 . تعليق غني سازي اورانيوم را پذيرفت اما اعالم آرد زمان تعليق بايد در اختيار ايران باشد
حسين موسويان سخنگوي هيات مذاآره آننده ايران با اعالم توافق اوليه ميان ايران و سه آشور 

موافقت هاي طرفين مقرر شده است زمان تعليق در براساس : گفت , اروپايي در نشست پاريس 
 . اختيار ايران باشد

آمال خرازي وزير امور خارجه ايران از موافقت آشورش با : شبكه تلويزيوني الجزيره نيز گزارش داد 
 . متوقف آردن غني سازي اورانيوم پس از توافق با آشورهاي اروپايي خبر داد

دوطرف به توافق اوليه دست يافتند , ارتخارجه فرانسه برگزار شد در اين نشست دورزوه آه در محل وز
 . اما نتايج نهايي پس از تصميم مقامات ارشد آشورها اعالم خواهد شد

پيشرفت هاي ,  ساعت ادامه داشت 20حميدرضا آصفي نيز با بيان اينكه در مذاآرات پاريس آه بيش از 
محصول آار اين مذاآرات و : گفت , ه اوليه حاصل شد قابل مالحظه اي براي دسترسي به يك موافقتنام

تفاهمات به عمل آمده در اختيار مسئوالن جمهوري اسالمي ايران و سه آشور اروپايي قرار خواهد 
 . گرفت تا تصميم نهايي اتخاذ شود

نمايندگان سه آشور اروپايي در اين نشست همچنين تضمين ايران براي اينكه از تكنولوژي هسته اي 
آنار , ستفاده نظامي نكند را نپذيرفتند و اعالم آردند تنها ضمانتي آه براي غربيها موجه است ا

 . گذاشتن دائم طرح غني سازي اورانيوم است 
پذيرش خواسته تحميلي اروپائيها درباره تعليق درازمدت و يا توقف غني سازي , متذآر مي شود 

ن ارشد نظام اسالمي است و هيات مذاآره آننده برخالف حقوق ملت و تاآيدات مسئوال, اورانيوم 
 . ايراني بايد براي اتخاذ اين تصميم پاسخگو باشد

درباره تعليق غني » بروآسل « و » سعدآباد « مسئوالن پرونده هسته اي ايران آه تاآنون دو بار در 
خاطر نقض تعهدات طرف سازي اورانيوم با سه آشور اروپائي به توافق رسيدند و بيانيه امضا آردند و به 

بار ديگر با وجوديكه بي اعتمادي , از توافق بروآسل و بند تعليق بيانيه سعدآباد خارج شدند , اروپائي 
اروپائيها براي همه ثابت شده متاسفانه همين افراد مجددا با اين سه آشور خيانتكار اروپايي به توافق 

 . رسيده اند
 ها از هفته آينده آغاز مي شود مذاآرات آاري با اروپائي: موسويان 

با : سخنگوي هيئت مذاآره آننده ايران در گفتگوهاي هسته اي با سه آشور اروپايي در پاريس گفت 
پيشرفت ها , وجود دشوار و سخت بودن گفتگوها ميان ديپلماتهاي ارشد ايران و سه آشور اروپايي 

 . قابل توجه است 
ويان با بيان اين آه پيشنهادهاي دوطرف در مذاآرات پاريس حسين موس, به گزارش واحد مرآزي خبر 

از حدود ده پيشنهاد مطرح شده در اين مذاآرات هشت پيشنهاد : افزود , به طور جدي پيگيري شد 
 . انگليس وفرانسه قرار گرفت , آشورمان مورد تاييد ديپلماتهاي آلمان 
بر اساس موافقت هاي طرفين مقرر : يس گفت در مذاآرات پار, وي درباره تعليق غني سازي اورانيوم 

 . شده است زمان تعليق در اختيار ايران باشد
ديپلماتهاي چهار : سخنگوي آشورمان در مذاآرات هسته اي با سه آشور اروپايي در پاريس افزود 

پيشنهادهاي هر يك از طرفين را براي بررسي به آشورهاي خود منتقل مي , آشور در مذاآرات پاريس 
 . نند و پس از آن نتيجه نهايي مشخص مي شودآ

آقاي موسويان همچنين در پاسخ به اين پرسش آه آيا مذاآرات پاريس موفق بوده است يا خير گفت 
 . اين گفتگوها آامال موفقيت آميز بود
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براي اجراي : سخنگوي هيئت مذاآره آننده جمهوري اسالمي ايران در مذاآرات پاريس وي گفت 
 . اوليه از هفته آينده مذاآرات آاري با اروپاييها آغاز خواهد شدموافقتنامه 

وي با بيان اينكه مفاد توافقنامه اوليه بعد از تصويب مسئوالن و دولتمردان چهار آشور به تصويب نهايي 
فناوري و , اقتصادي , سياسي , اين توافقنامه مجموعه اي از همكاري هاي امنيتي : گفت , مي رسد 
 . ي درباره آينده صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي ايران است اعتمادساز

در اين مذاآرات توافق شده : سخنگوي هيئت مذاآره آننده جمهوري اسالمي ايران خاطرنشان آرد 
طرفين بتوانند , است در مدت چند ماه با گفتگوهاي آاري و تخصصي مستقل در زمينه هاي مختلف 

 . ري هاي خود را تعريف آنندمجموعه همكا
 . روند مذاآرات چالشي نخواهد بود, بعد از تصويب مفاد توافقنامه اوليه : موسويان تصريح آرد 

در صورتي آه طرفين درخصوص اين توافقنامه نظر مشترآي داشته باشند در آينده : وي در پايان گفت 
 . مجموعه جوامع بين الملل به وجود خواهد آمداي نه چندان دور تحول مهمي در روابط ايران با اروپا و 

 ايرانيان مثل شير جنگيدند : سخنگوي وزارتخارجه فرانسه 
مقامات اروپايي و ايراني در پايان : سخنگوي وزارت خارجه فرانسه اعالم آرد » هروه الدسوس « 

الحظه اي براي مذاآرات خود در پاريس درباره برنامه هاي هسته اي ايران به پيشرفت هاي قابل م
 . دست يافتند» توافق اوليه « رسيدن به يك 

دو طرف در پايان مذاآراتي دشوار در مسير : به گزارش خبرگزاري فرانسه الدسوس در بيانيه اي افزود 
دستيابي به توافقي اوليه در زمينه نگرش مشترك آنها درباره مسايل هسته اي به پيشرفت هاي قابل 

 . مالحظه اي رسيدند
 . مذاآرات بسيار سخت بود و ايرانيان مانند شير جنگيدند: ين مقام فرانسوي اعالم آرد ا

تماسها همچنان ادامه خواهد يافت و ما اميدواريم آه پيشرفت هاي حاصل شده : وي خاطرنشان آرد 
 . به توافقي منجر شود

 بازتاب نشست پاريس 
در مذاآرات پاريس طرفين : ديروز در وين گفت يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي 

 . نتوانستند به يك توافق نهايي درباره برنامه هاي هسته اي ايران و تعامل دوجانبه دست يابند
, طرفين مذاآره آننده روند مذاآرات را مثبت و رو به پيشرفت توصيف آرده اند : وي به خبرنگاران گفت 

 . ورد انتظار حاصل نشده است اما در اين مذاآرات توافق نهايي م
« توافق نهايي براي حل اين , اين ديپلمات از ارايه جزييات بيشتر خودداري و تنها ابراز اميدواري آرد 

 . به دست آيد» بحران پيچيده 
 نوامبر شوراي 25وي برگزاري نشست ديگري بين نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا تا قبل از نشست 

آار اين شورا , رسيدن به توافق تا قبل از اجالس شوراي حكام : محتمل دانست و گفت حكام در وين را 
 . را آسان خواهد ساخت 

مذاآرات پاريس آه روزهاي جمعه و شنبه بين : خبرگزاري هاي آسوشيتدپرس و فرانسه اعالم آردند 
اما , همراه بوده است با پيشرفت هاي قابل توجهي , مقام هاي ايراني و اتحاديـه اروپا برگزار شد 

 . اين مذاآرات بدون دست يافتن به توافقي پايان يافته است : خبرگزاري رويـتر انگليس گزارش داد 
, در ازاي دريافت مجموعه امتيازات سياسي , اتحاديه اروپا با ارايه پيشنهادهايي از ايران خواسته است 

ان با رد اين پيشنهاد اعالم آرده اند آه غني سازي اما اير, اقتصادي غني سازي اورانيوم را متوقف آند 
اورانيوم و تكميل چرخه سوخت هسته اي حق طبيعي و قانوني ايران بوده و برسر آن معامله نخواهد 

 . آرد
ايران اعالم آرده است آه تنها به نشانه اعتمادسازي و به صورت داوطلبانه حاضر به توقف آوتاه مدت 

 . و آن را اقدامي الزام آور نمي داندغني سازي اورانيوم است 
 

 توافق نسبى ميان ايران و سه آشور اروپايى در مسئله اتمى  
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بنا به اطالع مقامات جمهورى اسالمى ايران، سه آشور اروپايى و ايران بر سر مناقشه اتمى به توافق 
، سرپرست هيئت نمايندگى ايران پس از مالقات با نمايندگان آشورهاى حسين موسويان. اند رسيده

پس از چندين دور مذاآرات دشوار، باالخره بر سر يك توافقنامه : آلمان، فرانسه و بريتانيا در پاريس گفت
در صورتى آه اين . اين توافقنامه به اطالع هر چهار دولت خواهد رسيد. موقت به تفاهم رسيديم

 . وافقت خود را اعالم آنند، آنگاه محتواى آن به اطالع عموم خواهد رسيدها م  دولت
 

به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، وزارت امور خارجه فرانسه در پاريس نيز اطالع داد آه هر چند آه 
حلى در اين زمينه پيدا شده  توان گفت آه راه هايى در مذاآرات ايجاد شده، ولى هنوز نمى پيشرفت
هاى آشورهاى آلمان، فرانسه و بريتانيا در مذاآرات دو  اطالعيه اين وزارتخانه آمده آه ديپلماتدر . است

 . اند روزه خود با اعضاى دولت ايران به يك توافق نزديك شده
هايى  سخن گفت، ولى افزود آه پيشرفت” گفتگوهاى دشوار”حسن روحانى، فرستاده ايران نيز از 

از گزارش تلويزيون دولتى ايران فاصله گرفت آه اعالم آرده بود، آقاى روحانى . حاصل شده است
. سازى اورانيوم متوقف شود اند آه بمدت شش ماه غنى ها اين پيشنهاد مشخص را رد آرده اروپايى
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وى بر مواضع دولت متبوعش تكيه آرد آه . حسن روحانى گفت آه زمان مشخصى اعالم نشده است
 . تواند بصورت داوطلبانه صورت گيرد رانيوم تنها مىسازى او هرگونه انصراف از غنى

المللى انرژى اتمى تالش دارند، ايران را به توقف در  بايد گفت آه آشورهاى اتحاديه اروپا و آژانس بين
ساختن اورانيوم است  مسئله بر سر ميزان غنى. سازى اورانيوم اين آشور متقاعد آنند مورد برنامه غنى
اى بكار بسته خواهد شد يا براى توليد  آتيو براى آاربرد در رآآتورهاى هستهآه آيا مواد راديوا

المللى انرژى اتمى در مورد پايان دادن  بهر حال آژانس بين.  اى جهت توليد بمب اتم هاى هسته آالهك
از توقف در صورت امتناع ايران .  نوامبر به ايران مهلت داده است٢۵سازى اورانيوم تا تاريخ  به برنامه غنى

بايد اشاره آرد آه . اين برنامه، پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد
اين در حالى است آه اياالت . اى در توليد برق تأآيد دارد آورى هسته حكومت ايران بر استفاده از فن

دنبال دستيابى به سالح اتمى متحده آمريكا و آشورهاى اروپايى ظن شديد دارند آه حكومتگران ايران ب
 .هستند

محمد . هايى را از خود بروز داد، آه آماده يك توافق است پيش از آغاز مذاآرات پاريس، تهران نشانه
سازى اورانيوم امكانپذير خواهد بود و ابراز  تر غنى خاتمى، رئيس جمهورى ايران گفت آه توقف طوالنى

بايد اشاره آرد آه آشورهاى . يافتنى است اروپايى دستاطمينان آرده بود آه توافق با آشورهاى 
سازى  اند، درصورتى آه ايران دست از غنى اند، اعالم داشته اروپايى در پيشنهادى آه به ايران آرده

اى را براى اهداف  آورى هسته اورانيوم بردارد، يك قرارداد گسترده تجارى با ايران منعقد خواهند آرد و فن
 .يار ايران قرار خواهند دادآميز در اخت صلح

ها، اين تالش آشورهاى اروپايى به مثابه آخرين فرصت براى ايران خواهد بود تا مانع از  به گفته ديپلمات
بايد اشاره نيز آرد آه . هاى ممكن عليه ايران گردد ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت و وضع تحريم

.  اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل اعالم آرده استدولت چين مخالفت خود را با ارجاع پرونده
، وزير خارجه چين در سفرى آه به تهران داشت، روز شنبه ششم نوامبر گفت آه »لى ژائوشينگ«

 .تر خواهد آرد ارجاع اين پرونده به شوراى امنيت تنها مسئله را بغرنج
 

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

 اي در جهان است آننده انرژي هسته  مصرفآمريكا بزرگترين
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 در 2001اي مصرف شده در سال   درصد از آل انرژي هسته5/30آمريكا با مصرف : خبرگزاري فارس
 .جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است

هاي نفتي، عالوه بر  پخش فرآوردهبه گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آمارنامه انرژي شرآت ملي 
 را به خود اختصاص داده است؛ فرانسه، 2001اي جهان در سال  آمريكا آه رتبه اول مصرف انرژي هسته

اي مصرف شده در   درصد از آل انرژي هسته2/5 و 4/6، 1/12، 9/15ژاپن، آلمان و روسيه به ترتيب 
 . اند  را مصرف آرده2001سال 

 و 7/2، سوئد با 9/2، اوآراين با 9/2، آانادا با 4/3، انگلستان با 2/4آره جنوبي با بر اساس اين گزارش، 
 به خود 2001هاي ششم تا يازدهم مصرف اين انرژي را در جهان در سال   درصد رتبه4/2اسپانيا با 

 . اند اختصاص داده
در ادامه اين گزارش آمده است، آشورهاي بلژيك و لوآزامبورگ، تايوان، سوئيس، فنالند، 

هند،بلغارستان، چين، اسلوواآي، برزيل، جمهوري چك، مجارستان، ليتواني، آفريقاي جنوبي، مكزيك، 
اختصاص هاي دوازدهم تا بيست و نهم اين جدول را به خود  آرژانتين، روماني، هلند و پاآستان نيز رتبه

 . اند داده
 . اي صفر است شايان ذآر است آه در اين جدول درصد ذآر شده براي ايران از مصرف انرژي هسته

 
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
 د قرار دار88سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در رتبه :بانك جهاني
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 آشور جهان، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران از 179بين : ي گزارش دادبانك جهان: خبرگزاري فارس

 . قرار دارند88 آشور جهان بيشتر است و به عبارتي ايرانيها در رتبه 91
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك جهاني سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در سال 

 دالر افزايش نشان 600 آه در مقايسه با سال گذشته بيش از  دالر اعالم آرد2429جاري ميالدي 
 . دهد مي

 833 ميليارد و 136 ميالدي برابر 2003ارزش توليد ناخالص داخلي ايران درسال: اين گزارش حاآي است
 . ميليون دالر بوده است آه ايران از اين نظر در رتبه سي و چهارم جهان قرار دارد

 هزار دالر ثروتمندترين مردم جهان 66زامبورگ با سرانه توليد ناخالص داخلي بنابراين گزارش، مردم لوآ
 . آيند به حساب مي

 دالر است آه حدود چهار هزار دالر از سرانه ايران 6296سرانه توليد ناخالص داخلي در جهان برابر 
 . بيشتر است
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 دالر در سال 96اص دارد آه آمترين سرانه توليد ناخالص داخلي در جهان به مردم آشور بروندي اختص
 . است

 هزار 43 هزار دالر، دانمارك 47سوئيس   هزار دالر،52سرانه توليد ناخالص داخلي در آشورهاي نروژ 
هاي دوم تا ششم قرار   هزار دالر است و اين آشورها در رتبه41 هزار دالر و ايسلند 43دالر، ايرلند 

 . گرفتند
هاي هفتم تا نهم را دارند و سرانه آنها به  ه توليد ناخالص داخلي رتبهآمريكا، سوئد و ژاپن نيز در سران

 .  هزار دالر است36 هزار دالر و 37 هزار دالر، 39ترتيب 
 .  هزار دالر در رتبه دهم قرار دارد35انگليس هم با سرانه توليد ناخالص داخلي 

 21زار دالر، امارات متحده عربي  ه33در منطقه خاورميانه سرانه توليد ناخالص داخلي آشورهاي قطر 
 هزار دالر، عمان 10 هزار دالر، عربستان سعودي 13 هزار دالر، بحرين 17هزار دالر، رژيم صهيونيستي 

 .  هزار دالر است آه باالتر از رقم ايران است5 هزار دالر و لبنان 10
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 هاي شيعه شد  سيستاني خواستار فهرست واحد از سوي احزاب و جرياناهللا آيت
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هاي شيعي عراق خواست فهرست  اهللا سيستاني از رهبران احزاب و جريان آيت: خبرگزاري فارس
 .واحدي براي انتخابات ارائه آنند

ايشان تشكيل ائتالف سياسي : اهللا سيستاني، نوشت تروزنامه الحيات به نقل از يك مقام نزديك به آي
تحت نظر احزاب و جريان هاي پنج گانه شيعه شامل مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، حزب الدعوه 

اسالمي و جريان صدر به رهبري مقتدا صدر و عالوه بر آن حزب آنگره ملي و حزب الوفاق آه اخيرا به 
 . استاين ائتالف پيوستند، تبريك گفته 

ها، ضرورت ارائه يك ليست انتخاباتي  به گفته اين منبع، آيت اهللا سيستاني از رهبران اين احزاب و جريان
 . آند را خواستار شده و تاآيد آرده است آه وي از اين ائتالف حمايت مي

 اين مقام نزديك به آيت اهللا سيستاني همچنين گفت آيت اهللا سيستاني بر ضرورت روشنگري و آگاه
آردن شهروندان به اينكه اين ليست بهترين است و بر آنها است آه آنها را انتخاب آنند، تاآيد آرده 

 . است
به گفته اين منبع، آيت اهللا سيستاني بر اين باور است شيعيان عراق در حاليكه آه اآثريت را تشكيل 

 . راق آسب آنند آرسي را در مجلس ع275 آرسي از مجموع 175مي دهند در آمترين حد بايد 
وگو با روزنامه  پيش از اين شيخ عبد المهدي الكرباليي نماينده آيت اهللا سيستاني در آربال در گفت

فايننشال تايمز گفته بود راهبرد آيت اهللا سيستاني بر اساس گردهم آوردن تمامي نامزدها در يك 
ست يابي به پارلمان عراق ليست به منظور تقويت و تحكيم شانس نمايندگان شيعه جهت آنترل و د

 . است
اين در حالي است آه آيت اهللا علي سيستاني پيش از اين طرفداري از گروه و جناح سياسي خاص را 

 . در انتخابات سراسري اين آشور قاطعانه رد آرده بود
 دفتر آيت اهللا سيستاني در نجف اعالم آرد، مرجع اعال هرگونه حمايت از فهرست نامزدهاي مستقل را

هاي  رد و تاآيد آرده آه به عنوان يك فرد بي طرف در اين انتخابات باقي خواهد ماند و در رقابت
 آند  سياسي به شكل مستقيم تحت هيچ شرايطي شرآت نمي

هاي توزيع شده انتخابات سراسري در مناطق شيعه  از سوي ديگر نماينده آيت اهللا سيستاني آارت
 . نشين عراق را ناآافي خواند

تعداد آارت هاي انتخابات :  مهدي عبدالمهدي الكرباليي نماينده آيت اهللا سيستاني در آربال گفتشيخ
 . سراسري آه در ميان شهروندان در شهر آربال توزيع شده بسيار آمتر از ميزان الزم بوده است

  .اند بيش از پنج هزار خانواده در شهر آربال آارت انتخابات را دريافت نكرده: وي افزود
هاي زيادي وجود دارند آه آارت  آرباليي تاآيد آرد، در مناطق مرآزي و جنوبي عراق نيز خانواده

 . اند  انتخاباتي را دريافت نكرده
ها توطئه بر ضد شيعان جنوب عراق باشد  ممكن است آمبود آارت: نماينده آيت اهللا سيستاني گفت

 . در انتخابات محروم خواهند شدآه در اين صورت ساآنان مناطق جنوبي عراق از شرآت 
شيخ آرباليي با بيان اينكه مساله آمبود آارت انتخاباتي با آميسيون عالي انتخابات عراق در ميان 

 با حضور سازمان ملل آزادانه و 2005گذاشته خواهد شد ابراز اميدواري آرد آه انتخابات ژانويه سال 
  .سالم برگزار شود

  
 نتخابات عراقشرآت مشروط مقتدا صدر در ا
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با بيان اينكه جناح صدر خود را براي ورود به " مقتدا صدر"سخنگوي رسمي جناح : خبرگزاري فارس

اين جناح در صورت «: آند، گفت شود، آماده مي انتخابات پارلماني آه اوايل سال آينده ميالدي برگزار مي
 » .آند مستقل، در انتخابات شرآت ميبرگزاري انتخابات آزاد و 
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وگو با روزنامه اماراتي الخليج آه در شماره امروز اين روزنامه منتشر شد،  در گفت" علي سميسم"
هاي سياسي است، بپيونديم  ايم به فهرست ملي آه شامل تمامي احزاب و جنبش ما آماده«: افزود

 » .مشروط بر آنكه انتخابات، آزاد و سالم برگزار شود
 » .آنيم ما منتظريم و با هوشياري و چشمان تيزبين روند انتخابات را پيگيري مي«: وي افزود

هاي مختلف در شهر موصل برگزار  طي ديداري آه با طرف«: سخنگوي رسمي جناح صدر تاآيد آرد
 » .آردم، دريافتم آنها در انتخابات حضور خواهند داشت

دي هم در موصل وجود داشتند ولي همگي آنها به يك نقطه هاي متعدد و مخالف زيا جنبش«: وي گفت
 » .واحد و آن اينكه صدر رهبر ملي عراق است متفق القولند

آردند  نيروهاي مقاومت مسلحانه نيز بودند آه قاطعانه با شرآت در انتخابات مخالفت مي«: وي افزود
ضورمان موافقت آردند و بهتر است اما زماني آه متوجه شدند ما در انتخابات حضور خواهيم داشت با ح

 .  نامزد داشته باشد25موصل به دليل داشتن دو ميليون و نيم نفر جمعيت، 
ما با برادران اهل سنت و آردها و ترآمن ائتالف و ارتباط داريم و در اين راستا ديدگاه خود را «: وي گفت

 » .آنيم با احزاب شيعه ديگر نزديك مي
قانون انتخابات اشاره آرد و احتمال تقلب در انتخابات را از سوي نيروهاي سميسم به وجود نقايص در 

 . اشغالگر بعيد ندانست
مردم عراق سمت و «: وي در خصوص روي آار آمدن نوع حكومت مورد قبول مردم عراق گفت

اش اسالمي است، حال شيعه روي آار بيايد يا سني و هميشه به مرجعيت ديني توجه  گيري جهت
  ».دارند

حتي «: هاي مستقل بسيار ضعيف دانست و گفت وي تاثير احزاب الئيك و غيره را حتي بر گروه
اشخاصي آه التزام ديني ندارند به ديدگاه و نظر مرجعيت احترام قائلند و زماني آه فتوايي صادر 

 » .هاي ديني احترام قائلند گذارند و به جريان شود به اين فتوا احترام مي مي
  

 حالت فوق العاده اعالم شد در عراق 
  ٢٠٠۴ نوامبر 7 - ١٣٨٣ آبان 17یکشنبه 
 مدت دو ماه در عراق حالت فوق ی برای عراق اظهار داشت که وری نخست وزی عالوادی ایسخنگو

 . العاده اعالم کرده است
  اعالم کرده است که دولت موقت عراقبي مهر طاهر نقی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . کرده استی روز اعالم وضع اضطرار60درسراسر عراق بجز منطقه شمال کردستان عراق بمدت 
 ی که تمام راههادی تصمصم بعد از آن اتخاذ گردنی اعالم کرد ای کنفرانس مطبوعاتکی سخنگو در نیا

 . دید و کشتار با شکست مواجه گری بمب گذارها،یري درگها،ي مقابله با موج نا آرامی برازيصلح آم
 .  کرد یابی خشونتها ارزنی دادن به اانی پای اقدام دولت را در راستانی ایو
 ی اصلري دولت را از مسی دارند تالشهای که سعستهای و ترورتکارانی جنای از سوتی جنانی گفت ایو

 ی عراق و منحرف کردن طرحهای بناری زبی و آشوب گران هدفشان تخرردي گیخود خارج کنند صورت م
 . باشدی مهی انتخابات در ژانوی برگزاریت برادول
 گمان صورت نی غلبه بر ای دولت در راستای از سوی اعالمني هستند که چندهي عقنی بر الگرانيتحل
 مساله در نی بهنگام انتخابات را با مشکل روبرو کند و ای ممکن است برگزارهای خرابکارنی که اردي گیم

 راموني پژهی بوجهان در سراسر ی بر افکار عمومی منفري تواند تاثی در عراق می دولت سازندیبدو فرا
 . ائتالف بگذاردی کشورهاريتداب

  
  یی داراریانفجار در مقابل منزل وز/شهادت سه عضو مجلس اعال / فرد مسلح 25کشته شدن 

  ٢٠٠۴ نوامبر 7 - ١٣٨٣ آبان 17یکشنبه 
 خبر هيفي فرد مسلح در منطقه لط25ستکم  ازکشته شدن دکشنبهی استان بابل امروزسي پلیسخنگو

 . داد
 استان بابل سي پلی هاتف سخنگوی فرانسه، سرهنگ هادی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 .  رفتندهيفي لطی شتابان به سوشانی سوار برخودروهاسي پل25 شامل سي پاسگاه پل5:گفت
 
 ستی اکی افراد مسلح آنها را دردندي رسهيفيط لیکی درنزدی که آنها به منطقه ایهنگام:  افزودیو

 آن انی آنان صورت گرفت که درجراني ساعته م3 یري درشاهراه محاصره کردند و به دنبال آن درگیبازرس
 ی عراق اشاره اسي وارد ه به پلی خسارت هازاني به می سخنگونی فرد مسلح کشته شدند اما ا25
 .نکرد
 خودرو بمب کیبعد ازظهر امروز براثرانفجار :  عراق هم اعالم کردیی داراری معاون وزی عبدالمهدعادل
 . کشته شدری عراق در مرکز بغداد ، محافظ وزیی داراری شده در مقابل منزل وزیگذار
 نکهی عراق خبر داد و بدون اشاره به ایساهاي از کلیکی از انفجار در مقابل کای حال ارتش آمرنيدرهم
 خودرواش هدف نکهی پس از ایکای آمری نظامکیله قرار گرفته گفت  عراق مورد حمیی داراریوز
 . قرار گرفت مجروح شدیراندازيت
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 ینيشاهدان ع.  عراق صورت گرفت یی داراری انفجاربا هدف ترور وزنیا:  عراق گفت ییردارای وزمعاون
ل شکست و  به طور کامری منازل اطراف و منزل وزی هاشهي بود که  شیشدت انفجار به حد: گفتند

 . از دود آسمان منطقه را فرار گرفت یسه خودرو در آتش سوخت و ستون
 شدن کی بالفاصله محل حادثه را محاصره کرده و نزدی گارد ملیروهاي و نسي و پلییکای آمریروهاين

 . به عمل آوردندیريافراد به محل جلوگ
 عراق ی انقالب اسالمیجلس اعال میسه تن از اعضا:  اعالم کرد کشنبهی عراق امروز سي منبع پلکی

 در جنوب بغداد هيفي روز جمعه به هنگام بازگشت به شهر نجف درمنطقه الطمي حکزی عبدالعزاستیبه ر
 .دنديبه شهادت رس

 سه عضو مجلس اعال را به ضربه گلوله کشته و اجساد آنها را نی انکهیافراد مسلح پس از ا:  افزودیو
 ی عضو شوراعهي شدن سه شدی نجف از ناپدهي به حوزه عملکینزد منبع کی گری دیازسو.سوزاندند
 درمنطقه ف افراد از روز پنجشنبه به هنگام بازگشت به شهر نجنی خبر داد و گفت ایالی دیاستاندار

 . شدنددی ناپدهيفيلط
 
 ی در غرب بغداد زخمسي دوگوود انگلگاهی پایکی درنزدیسي انگلی رسد دو نظامی عراق خبر ماز

 با ی انتحاراتي در عملیسي انگلی دو نظامنیا:  خبر افزود نی ادیي ضمن تاسي وزارت دفاع انگل.شدند
 . شده مجروح شدند ی خودرو بمب گذارکیاستفاده از 

 درعراق به هالکت یسي انگلی نظام73 تاکنون 2003 به عراق در مارس سي و انگلکای زمان حمله آمراز
 ی تبعه ترک در منطقه اگری و دی عراقیکیروز اجساد دو راننده  امستيگزارشها از عراق حاک.دنديرس

 .واقع در شمال بغداد کشف شد
 یکی دوراننده که به ضرب گلوله کشته شده بودند اجسادشان در نزدنیا: مزهر خلف گفت سرهنگ

 یل م در عراق کاال حمییکای آمریروهاي نی برایراننده ترک و عراق:  افزود یو. شد دايسامرا و بلد پ
 .کردند 
 با کایارتش آمر.  کشته شد ییکای آمری نظامکی درغرب بغداد ییکای آمریروهاي به کاروان ندرحمله
 ی در غرب بغداد از روییکای آمریروهاي کاروان نی به وقت محل11ساعت :  اعالم کرد ی اهيانيانتشار ب

ذاشته شده بود رد شدند که بر  در جاده فرودگاه بغداد کار گی اصلی بازرسستی ایکی که درنزدیبمب
 . به شدت مجروح شدگری تن دکی کشته و ییکای آمری نظامکیاثر آن 

 یاز شهر بعقوبه خبر م. به طور کامل منهدم شدییکای آمریروهاي دستگاه خودرو نکی انفجار نی ادر
اق کشته  عرسي پلکی عراق در جنوب شهر بعقوبه ، سيرسد درحمله افراد ناشناس به خودرو حامل پل

 .شد
 شهر حمله کردند که در نی در جنوب اسيافراد ناشناس به خودرو حامل پل:  شهر بعقوبه گفت سيپل
 . شد ی زخمسي افسر پلکی کشته و سي پلکی آن جهينت
 از مسئوالن دستگاه اطالعات دوره صدام را یکی بي گذشته افراد مسلح سرهنگ عبدالستار اللهروز

 افراد ناشناس به یراندازي تانی درجری شدن سه عراقی امروز از زخمینيعشاهدان .ترور کرده بودند
 . در مرکز بغداد خبر دادندفاي حاباني در خسيخودرو پل

 منتقل شدند اما حال مارستاني کرخ گزارش داد سه مجروح به بمارستاني عبداهللا از بی سامی مثندکتر
 . است مي از آنان وخیکی

فرمانده . شد داي شهر کرکوک پیکی در نزدی عراق اجساد چهار عراقسي منبع پلکی اعالم براساس
 یروهاي نی که برای امروز اجساد چهار عراقسي پلی گشتیروهاين:  منطقه الرشاد عراق گفت سيپل
 . جنوب کرکوک کشف کردندیلومتري ک40 کردند را در ی کار مییکایآمر
ود که هدف گلوله افراد مسلح ناشناس  شی مدهی زن دکی افراد کشته شده انيدرم:  افزود یو

 .قرارگرفته بود
 بر گری شدن چهار تن دی و زخمییکای آمری نظامکی از کشته شدن تی از عراق حکادهي خبر رسنیآخر

 . شده در بغداد دارد یاثر انفجار خودرو بمب گذار
 ی با خودرو بمب گذاریار فرد انتحکی بعد از ظهر امروز 1ساعت :  اعالم کرد  ی اهياني در بکای آمرارتش

 . حمله کرد ییکای آمریروهايشده به کاروان ن
 ، شمار تلفات ی نظامنیبا کشته شدن ا) پنتاگون (کای وزارت دفاع آمری آمار ارائه شده از سوبرحسب

 .دي تن رس1124 تاکنون  به 2003 از مارس ییکای آمریروهاين
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر 7 - ١٣٨٣ آبان 17یکشنبه  -بی بی سی 

روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خبری خود به پی آمدهای تنش در دانشگاه علم و صنعت 
ی پرداخته و خبر داده اند که استادان و دانشجويان آن دانشگاه از رفتن به سر کالس ها خودداری م

عالوه بر اين گزارش هايی درباره . کنند و اين کار به دانشگاه های ديگر کشور هم تسری يافته است
مذاکرات هسته ای ايران و سه کشور اروپايی با گمانه زنی های ضد و نقيص در روزنامه های امروز 

  .منعکس شده است
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 نسبت به هتک حرمت رييس  از قول دانشجويان دانشگاه علم و صنعت خبر داده که در اعتراضشرق
  . دانشگاه تا پيگيری کامل موضوع در سر کالس ها نمی روند

 ساعت از درگيری ها و گروگانگيری رييس دانشگاه علم و ۴٨به نوشته اين روزنامه، با وجود گذشت 
صنعت، همچنان فضای ملتهب و اعتراض آميزی در آن دانشگاه حکمفرماست و احتمال آنکه دور تازه ای 

  .  اعتراضات دانشگاهی را شکل دهد، به وجود آورده استاز
 جبهه مشارکت در اطالعيه ای که با اانتقاد محافظه کاران روبرو شده دفاع از همبستگیبه نوشته 

حيثيت جامعه علمی را وظيفه دولت خوانده و از استادان، دانشجويان و نهادهای علمی و پژوهشی 
 رفتار از خود واکنش نشان دهند زيرا در غير اينصورت، دير نخواهد کشور خواسته است که در برابر اين

  ". آتش اين فتنه دامن همه را بگيرد"بود که 
، با اشاره به قطعنامه محکوميت ايران که توسط کانادا به مجمع عمومی سازمان ملل داده همشهری

 مشارکت را تشويق شده و مذاکرات هسته ای و تهديد کشورهای هلند و فرانسه، اعالميه جبهه
دانشگاهيان به نشان دادن واکنش در قبال حادثه دانشگاه علم و صنعت دانسته و پرسيده است چه 

تفاوتی بين سه اقدام کشورهای غربی عليه ايران و اين توصيه می توان ديد؟ آيا هر دو در جهت تزلزل 
  در مقاومتی نيست که محصول وحدت کلمه همه مردم و مسئولين است؟

 حسين اهللا کرم، از سرکردگان انصار حزب اهللا، بی تدبيری رييس شرق همين حال، به نوشته در
دانشگاه علم و صنعت را موجب آشوب در اين دانشگاه خوانده و با اشاره به حضور ابراهيم يزدی و 

 مصطفی تاج زاده در دانشگاه علم و صنعت، گفته است کسانی که مطرودين امام را دعوت می کنند و
  . تريبون های عمومی را در اختيار ايشان قرار می دهند گام اول را در راستای تشنج برداشته اند

 از قول مقام های دانشگاه علم و صنعت خبر از معرفی و اعالم جرم عليه يازده نفر از ايرانروزنامه 
ه انضباطی عوامل ضرب و شتم رييس اين دانشگاه داده و نوشته است که با توجه به اينکه کميت

دانشگاه نمی تواند حکم اخراج صادر کند، دو ترم محروميت ازتحصيل و پيشنهاد اخراج را برای آنان در 
  .نظر گرفته است

 سفر لی، وزير خارجه چين به تهران همراه با اظهارات معنادار او را عملی شدن يکی از جام جم
جهه با ارجاع احتمالی پرونده هسته ای دستورهای کاری خوانده که جمهوری اسالمی آن را برای موا

  . به شورای امنيت تعيين کرده بود
 از موضع وزير خارجه چين در مورد مخالفت با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت انتقاد کرده آفتاب يزد

و با اشاره به قرارداد بزرگ گاز، که هفته گذشته بين تهران و پکن امضا شد، نوشته است کشور های 
زرگ در مواقع گرفتاری کشور های کوچک به ميدان می آيند و با بستن قراردادها امتيازات نقدی می ب

  . گيرند و وعده های نسيه می دهند
اين روزنامه هشدار داده است که از چين هم امروز تعهد گرفته شود که اگر پرونده ايران به شورای 

 خبری اعالم شود، نيازی به باج دادن به اروپايی ها امنيت ارسال شد آن را وتو خواهد کرد و اگر چنين
  .برای جلوگيری از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت نخواهد بود

 نوشته تعليق محدود غنی سازی، حمايت اروپا از ايران در سازمان تجارت جهانی و نحوه ايرانروزنامه 
های نشست ايران و سه کشور اروپايی در پاريس شروع مذاکرات موافقتنامه تجاری ايران و اروپا از محور

  . است که به علت وسواس هيات ايرانی در نحوه جمله بندی متن توافق ها طوالنی شده است
، با تاکيد بر اينکه اظهارات مبهم، دوپهلو و غيرشفاف مسئوالن پرونده اتمی جمهوری اسالمیروزنامه 

 پاريس بيش از اندازه مالل آور شده است نوشته ايران و مسئوالن سياست خارجی درباره مذاکرات
معلوم نيست چرا اينها از ارجاع پرونده اتمی کشورمان به شورای امنيت سازمان ملل بيمناک هستند و 

  چرا در مذاکرات با اروپايی ها اينهمه دست زير را می گيرند؟
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