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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 

  
 ی انرژی المللني بآژانس:  مستقر در آژانس خبر داد یپلماتهای به نقل از دشي پیقی دقاترزی رویخبرگزار

  است رفتهی کامل را پذقي تعلرانیا : پلماتی دکی یادعا//  کرد افتی را دررانی نامه ایاتم
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 را ومي اورانی سازی غنقي بر تعلی مبنرانی ای از سوی نامه اافتی دری اتمی انرژی المللني بآژانس
 .  کردديتائ
 مستقر در مقر آژانس پلماتی دکی به نقل از شي پیقی دقاترزی رویخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 ی سازی روند غننکهی برای مبنرانی ای از سوی نامه ایاتم ی انرژی المللني کرد آژانس بدي تائنیدر و
 . کرده است افتی کرده  درقي را تعلومياوران
 ". استرفتهی را پذی سازی غنی هاتي کامل فعالقي تعلرانیا"  ادعا کرد ترزی در گفتگو با روپلماتی دنیا
 . اشاره نکرده استنهي زمنی در ایشتري باتي به جزئترزیرو
 
  و اروپا خواهد بود رانی مذاکرات ای در چارچوب زمانی سازی مرتبط با غنیتهاي فعالقيتعل
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:  گفت رانی ای هسته ایتهاي از فعالی بخشقي تعلی زمانتی درخصوص محدودی حسن روحاندکتر
 .  و اروپا است رانی مربوط به دوره مذاکره اقيتعل
 یی کشور اروپا3 ی مذاکرات با سفراانی در پای ملتي امنی عالی شوراري، دب" مهر " گزارش خبرنگاربه

 و سه کشور رانی توافق ایی از مراحل نهایکی جلسه نیا:  در سعد آباد در جمع خبرنگاران گفت 
 .  بود ییاروپا
 به اطالع سیپار درباره موافقتنامه رانی ای اسالمی مواضع جمهورنی جلسه آخرنی در انکهی ااني با بیو

 دور باشد و یلي توافق خنی کنم ایفکر نم:  گفت یی ، درخصوص توافق نهادي رسییسه کشور اروپا
 . احتماال فردا خواهد بود 

 به تعهداتش گرفته یبندی پای از اروپا برای بار ضمانت خاصنی ارانی اای سوال که آنی درپاسخ به ایروحان
 .  است ی مرحله جدنیت که اروپا در ا اسنیاحساس ما ا:  گفت ري خایاست 

 رانی اای آنکهی بر ای مبنیگری در پاسخ به سوال درانی ای اسالمی جمهوری مذاکرات هسته اسرپرست
 شي پیما ساعت:  گفت ري خای است رفتهی را پذومي اورانی سازی مرتبط با غنیتهاي کامل فعالقيتعل

 . می دادی اتمینرژ ای المللني خصوص به آژانس بنی رادر اینامه ا
:  گفت ري خای شود ی شامل مزي اصفهان را نUCF کارخانه قي تعلنی اای سوال که آنی در پاسخ به ایو

 به آژانس رانی ؛ به هر حال در نامه امی در آوردقي را به تعلی سازی مربوط با غنیتهاي از فعالیما برخ
 .  موارد هستنیهمه ا

 ی المللني حکام آژانس بی شورانيشي قطعنامه پیخواسته ها در چارچوب قي تعلنی ای گفته وبه
 .  است ی اتمیانرژ
 اروپا ی توافقات از سونی ای اجرای برایني چه تضمدي که پرسیگری در پاسخ به سوال خبرنگار دیروحان

 ی توافق نامه را با توافقات قبلنی که فردا منتشر خواهد شد تفاوت ای اهيانيدر ب: وجود دارد گفت 
  . دی دديواهخ
 ندارم ، توافق ما ی موضوع اطالعنیاز ا:  توافق گفت نی با متن اکای آمری درخصوص موافقت احتمالیو

  .  دي ها پرسیی از اروپادی سوال را بانی هاست و اییبا اروپا
  ما و اروپا مورد بحث خواهداني که می از مواردیکی:  اعالم کرد ني همچنی ملتي امنی عالی شوراريدب

 .  است یتيبود بحث امن
  

 برد دو کی ري اخموافقتنامه پس از نشست دوم سعد آباد یرانی مذاکره کننده ااتي عضو هانیموسو
 سی همان توافق پاریینظر نها//  گرفت مي خواهمي تصمقي ماه درباره ادامه تعل3پس از // طرفه است 

  کند ی متی و اروپا از ما حمامي هستیهر دو طرف جد// است 
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 در نشست یرانی مذاکره کننده ااتي و عضو هی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمريدب
 و هموار کردن راه مناسبات خوب با اروپا و جامعه ی اعتماد سازیما برا:  شب سعدآباد گفت کشنبهی

  . ميرفتی پذی اتمی انرژی المللني قطعنامه آژانس ب را بر اساس چارچوبقي توافق ، تعلنی در ایجهان
 توافق بر سر مذاکرات ی بعد از مذاکرات سعد آباد که براانی موسوني، حس" مهر" گزارش خبر نگار به
 کی سی موافقتنامه پارنکهی ااني با بی و خارجی داخلی صورت گرفت در جمع خبرنگاران رسانه هاسیپار

 سه گانه ی کارگروه هالي  دسامبر با تشک15 توافق دوطرف ازنیطبق ا: برد دو طرفه است ، گفت  
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 رفتهی پذقي کنند و تعلی را آغاز می و هسته ای ، اقتصادیاسي ، سیتي امنیهایمذاکره بر سر همکار
 . مهلت سه ماهه گفتگوها ادامه خواهد داشت انی تا پارانی ایشده از سو

 .  کرد مي خواهی بررسقي ادامه تعلی رابراتي سه ماه وضعانیدر پا:  افزود یو
 سی نظر همان توافق پارنیا:  کند گفت ی خود را اعالم میی نظر نهارانی فردا انکهی ااني با بانیموسو

 .خواهد بود 
 را از دستور کار رانی توافق متعهد شده است که پرونده انی اروپا در اای سوال که آنی  در پاسخ به ایو

 .  است ی سازیتعهد اروپا آغاز روند عاد:  گفت ري خایج کند  حکام آژانس خاریشورا
 است نیاحساسمان ا:  خصوص وجود دارد ، گفت نی در ایني چه تضمنکهی در پاسخ به اني همچنیو

  . مي هستیکه هردو طرف جد
 نی را در خصوص ای اسالمی تواند نظر مجلس شورای گفت که نمیگری در پاسخ به سوال دانیموسو
 .  کند یني بشيامه پتوافقن
 و رانی اهي علکای آمریمهای مذاکرات درباره رفع تحرنی در ایرانی مذاکره کننده ااتي عضو هنی گفته ابه

 روند پرونده  ی سازی در موافقنامه از جمله عادیی کشور با نظرات سه  کشور اروپانی ایموافقت احتمال
 . صحبت نشده است 

 .ال صرفا روابط ما با اروپا مورد بحث است فع:  باره گفت نی  در اانیموسو
 بر توافق ی مبنی در خصوص اظهارات دکتر روحانی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمريدب
 .  مبحث در کارگروه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت نیا:  مذاکرات گفت نی در ایتيامن
 تي به رسمی هسته ای از انرژزي صلح آمی بردار را در بهرهرانی اروپا حق اای آنکهی بر ادي با تاکیو

 چرخه ی دارنده تکنولوژی در گروه کشورهارانی اروپا به شناخته شدن اای آنکهی ازيشناخته است و ن
  . خواهد کرد  تی حمارانی خصوص از انیاروپا در ا:  ، گفت ري خای خواهد کرد یسوخت کمک

  
احتماال «: شور اروپايي در تهران داشت تصريح آرداي آه با سفراي سه آ حسن روحاني پس از جلسه

 ».شود فردا توافق ايران با سه آشور اروپايي نهايي مي
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؛ حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
وز با فرانسوا نيكوال، ريچارد دالتون و بارون پاول فون مالتسان اي آه عصر امر آشورمان پس از جلسه

اين جلسه يكي از مراحل «: داشت تصريح آرد) سفراي سه آشور فرانسه، انگليس و آلمان در تهران(
 ».نهايي توافق ايران با سه آشور اروپايي بود

شور بيان آنيم تا مطالب به الزم بود پيش از توافق نهايي يكسري توضيحات را براي سه آ«: وي افزود
 ».ي اين آشورها منتقل شود وزراي خارجه

 ».جدي است) در بحث مذاآرات و توافق (احساس ما اين است آه اروپا «: روحاني ابراز داشت
ي  اي را در زمينه ايران ساعتي قبل، نامه«: چنين خبر داد دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، هم

المللي انرژي اتمي فرستاده آه در آن مواردي از تعليق  نيوم به آژانس بينسازي اورا تعليق غني
ي شوراي حكام بوده و با آن توافق داشته، اعالم آرده  سازي اورانيوم را آه در چارچوب قطعنامه غني
 ».است

 ». با اروپاست ي مذاآره تعليق، براي دوره«: روحاني تاآيد آرد
بحث امنيت، يكي از موارد مورد مذاآره با اروپا بوده «: نا تصريح آردچنين در پاسخ به سوال ايس وي هم
 ».است
دبير (شود در اين جلسه عالوه بر روحاني و سفراي سه آشور اروپايي، حسين موسويان  آور مي ياد

مديرآل سياسي وزارت امور (نيا  ، امير زماني)ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آميته
 .نيز حضور داشتند) معاون وزير امور خارجه (ضا خوشرو و غالمر) خارجه 

موسويان از تشكيل گروه آاري چهار آشور ايران، آلمان ، انگليس و فرانسه براي تعريف توافقات و 
 . اي دو طرف خبر داد هاي سياسي، اقتصادي و هسته همكاري

ي سياست خارجي  ر آميته، موسويان، دبي)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
سه ماه پس از ماه «:  با سفراي سه آشور اروپايي گفت شوراي عالي امنيت ملي پس از جلسه

 ».هاي آاري را خواهيم داشت  دسامبر ارزيابي اين گروه
ايران، تعليق را براساس توافق پاريس پذيرفته است و توافق ايران با اروپائيان، آغاز روند «: وي گفت
 ».رود اي ايران به شمار مي ي پرونده هستهساز عادي

اروپا تمام حقوق «: ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، خاطرنشان آرد دبير آميته
 » .شناسد ، به رسميت ميNPTايران را در چارچوب 

اي  هاروپا از عضويت ايران در باشگاه دارندگان تكنولوي چرخه سوخت هست«: وي در پايان تاآيد آرد
  ».حمايت خواهد آرد

  
  المللي انرژي اتمي به تهران وارد شدند بازرسان آژانس بين
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يك گروه از : المللي انرژي اتمي گزارش داد خبرگزاري فرانسه به نقل از يك سخنگوي آژانس بين
هاي مطابق معمول اين سازمان،  بازرسيالمللي انرژي اتمي به منظور انجام  آارشناسان آژانس بين

 .وارد تهران شدند
يك ديپلمات در وين امكان اين : ، اين خبرگزاري ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سازي اورانيوم اعالم شده از سوي ايران را بررسي آند، منتفي  آه اين گروه قصد دارد تعليق غني
 .ندانست

سازي اورانيوم موضوع اصلي مذاآرات ايران و آلمان، فرانسه  ي تعليق غني افزايد، مساله اين گزارش مي
 .و انگليس بوده است

يي ايران را  ي گزارش هسته المللي انرژي اتمي ارايه در ادامه اين مطلب با اشاره به اين آه آژانس بين
 اروپا، به نقل از يك -مذاآرات ايران چنين با اشاره به  به تعويق انداخته است و هم) دوشنبه(تا فردا 

آند، بلكه به دنبال  ي تعليق بحث مي ايران نه تنها در خصوص دامنه: ديپلمات آگاه از مذاآرات افزود
 .هايي است آه اعطاي آنها مشكل است تضمين

 35سه آشور اروپايي در موقعيتي نيستند آه اقدام : اين گزارش به نقل از ديپلمات ياد شده افزود
  . نوامبر را تضمين آنند25آشور عضو شوراي حكام در نشست 

  
 اروپا به تهران پاسخ داد

 ٢٠٠۴ نوامبر ١۴ – ١٣٨٣ آبان ٢۴يکشنبه 
کشورهاى آلمان، فرانسه و انگليس : يک ديپلمات غربى اعالم کرد: وين، خبرگزارى جمهورى اسالمى

نبه شب ارايه شده بود، به مقام هاى تهران روز يکشنبه پاسخ خود را به آخرين پيشنهاد ايران که پنجش
 . تحويل دادند

مهم ترين اختالف نظرموجود بين جمهورى : اين ديپلمات بعدازظهر يکشنبه در وين به خبرنگاران گفت 
تعليق غنىسازى اورانيوم و چرخه سوخت هسته اى " دامنه"و " زمان"اسالمى ايران و اتحاديه اروپا 
 . نحل باقى مانده استاست که ظاهرا همچنان الي

رضايت داده است، اما اروپاييان مدت زمان " دامنه محدود"با " شش ماهه"ايران بر تعليق : وى افزود
و تا زمان رسيدن به توافق قطعى و ماندگار بر سر برنامه هسته اىايران و چگونگى کمک " باز"تعليق را 

غنىسازى اورانيوم " کامل" همچنين خواستار تعليق اروپاييان. به اين کشور در اين زمينه تعيين کرده اند
 . با ابعاد وسيع هستند

انتظار مىرود که ايران روز دوشنبه به آخرين : اين ديپلمات که خواست نامش ذکر نشود، اظهار داشت
 . موضعگيرى اروپاييان طرف مذاکره خود پاسخ دهد

 روند مذاکرات به کندى پيش مىرود، اما رو به جلو :وى درباره روند مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا نيز گفت
 است و رسيدن به توافق در آينده نزديک 

 . دور از دسترس نيست
وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تهران " کمال خرازى"

 . راحل نهايى خود رسيده استمذاکرات با سه کشور اروپايى فشرده و مهم بوده و به م: اعالم کرد
ايران آخرين پاسخ خود را به طرف هاى اروپايى ارايه کرده است و اکنون منتظر پاسخ آنان : وى افزود
 . است

مدير کل آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار است روز دوشنبه پس از دو بار تعويق ، " محمد البرادعى"
 . اى ايران در اختيار اعضاى شوراى حکام اين آژانس قرار دهدگزارش نهايى خود را درباره پرونده هسته 

گفته مىشود، البرادعى منتظر نتيجه نهايى مذاکرات ايران و اروپا است تا در صورت رسيدن آنان به 
 . توافق، تصوير مثبتى از پرونده هسته اى ايران ارايه دهد

مهورى آمريکا در يک کنفرانس خبرى رييس ج" جورج دبليو بوش "در يک تحول ديگر در اين راستا، 
  نخست وزير انگليس و متحد قدرتمند خود" تونى بلر"مشترک با 

  
/ می ادهي نرسی توافق رسمچي هنوز به ه»یفور«:  با مهری اختصاصی آلمان در تهران در گفتگوريسف

  و شفاف خواهد بود حی ابهام داشت اما مذاکرات امشب صریتوافقات قبل
  ٢٠٠۴ نوامبر  14 – ١٣٨٣ آبان 24ه شنبیک
 به ی و در حالمی ادهي نرسرانی با ای توافق رسمچيهنوز به ه:  آلمان در تهران گفتی جمهورريسف

 .  ندارمیقي تهران و اروپا اطالع دقاني رد و بدل شده میامهاي پنی روم که از آخریجلسه م
 اروپا به نقطه نظرات ییجواب نها: زود مهر افی با خبرنگار خبرگزاری اختصاصی پل مالتزان در گفتگوبارون

 ما چه ني خواهد داشت که بنی به ای که قرار است در جلسه امشب به ما ارائه شود بستگرانیا
 . شودلی متمای مطرح شده و مذاکره به چه سمتی تازه ایحرفها

 بود اما در یامات ابهی توافق شده بود داراسی در پاررانی اروپا و ااني که میتعهدات قبل:  کرددي تاکیو
 . و شفاف خواهد بودحی وجود نخواهد داشت و گفتگوها صری نکته مبهمچيمذاکرات امشب ه

 شود در جلسه امشب که در سالن بوستان مجموعه سعدآباد آغاز شده است عالوه بر دکتر ی مادآوری
لملل وزارت  اني و خوشرو معاون باي نی زمانني حسري امان،ی موسوني حس،ی ناصرروسي س،یروحان

 .امور خارجه  کشورمان حضور دارند
  مذاکرات را اعالم خواهد کرد یی نهاجهي نترانیا گری دیتا ساعات:  در گفتگو با مهریدکتر حسن روحان
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 انی تنها در پایی نهاجهي کرد که نتدي کشورمان قبل از ورود به جلسه سعد آباد تاکیعالی شوراريدب
 .  اعالم خواهد شدرانی و توسط اییور اروپاجلسه امشب با فرستادگان سه کش

 مذاکرات خود با اتیي مهر در خصوص جزی با خبرگزاری کوتاه اختصاصی در گفتگوی حسن روحاندکتر
 بعد از جلسه ی هرگونه توافق احتمالاتیي و از جمله جزی اجهي شد که هر نتادآوری یی اروپااتيه

 . اعالم خواهد شدیامشب توسط و
 دستخوش سیتوافقات پار/  خود را گرفته است یی نهامي تصمرانیا:  در گفتگو با مهرانی موسونيحس
  نشده است ی عمده و خاصراتييتغ

 .  نشده استی عمده و خاصراتيي دچار تغسی در پاریی کشور اروپا3 و رانی اتوافقات
کشورمان با  یی نهای مذاکره کننده کشورمان قبل از شرکت در گفتگواتي هی سخنگوانی موسونيحس
در :  مهرافزودی ، آلمان و فرانسه در مجموعه سعد آباد به خبرنگار خبرگزارسي انگلی کشورهاندگانینما
 ات،یي جزره دربایی گذشته است هم ما و هم سه کشور اروپاسی پارهي که از نشست و توافق اولیمدت
 . و نقطه نظرات خود به بحث و مذاکره پرداخته اندرهايتفس
 دکتر ی امشب در جلسه سعدآباد از سومي تصمنی خود را گرفته است و ایی نهامي تصمرانیا:  گفتیو

 حد را به نی از اشتري بی و اطالع رسانحي توضو. سه کشور ابالغ خواهد شدندگانی به نمایحسن روحان
 . واگذار کردی ملتي امنیعالی شوراريدب

 موافقت آردسازي اورانيوم  ايران با توقف غني: خبرگزاري فرانسه
اي ايران و اتحاديه اروپا اعالم آرد آه ايران  يكي از ديپلماتهاي نزديك به مذاآرات هسته: خبرگزاري فارس

 .سازي اورانيوم موافقت آرد در راستاي توافق با اروپا با توقف آامل غني
ر مورد توقف به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران، به اين ترتيب ماهها مذاآرات سخت ميان طرفين د

 . سازي اورانيوم خاتمه يافت غني
نامه تهران «: المللي انرژي اتمي اعالم آرد  يكي از ديپلماتهاي نزديك به آژانس بين  بنا بر اين گزارش،

 » .اآنون ارسال شده است) به اروپا(
 . وي تاآيد آرد آه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاآنون اين نامه را نديده است

پذيرش آاملي ميان اتحاديه اروپا و ايرانيها «:  حالي است آه يكي ديگر از ديپلماتها اعالم آرداين در
سازي اورانيوم از جمله توقف هرگونه آزمايش يا توليد در هر يك  وجود دارد و ايرانيها با توقف آامل غني

 » .اند موافقت آرده) مواد(تاسيسات تبديل 
اشاره به يكي از موضوعات اصلي مورد بحث گفت آه ايران موافقت طبق اين گزارش، اين ديپلمات با 

رود،  سازي به شمار مي آرده آه حتي ماده خام قابل تبديل به فرآورده را آه اولين قدم در روند غني
 . توليد نكند

 
  متن کامل سخنرانی معاون مدیر کل امور سياسی بين الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی

برنامه های  گاه شمار // نطقه عاری از سالحهای هسته ای در خاورميانه در یک سرگردانی برقراری م
  آخرین وضعيت پرونده جمهوری اسالمی در آژانس// هسته ای ایران 

  ٢٠٠۴ نوامبر  14 – ١٣٨٣ آبان 24ه شنبیک
 معاون مدیر کل امور سياسی بين الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی طی سخنانی در

مسکو درباره تکثير سالح های هسته ای در خاورميانه ، ضمن تاکيد بر نکاتی درباره فعاليت  کنفرانس 
هسته ای رژیم اشغالگر قدس ، گزارش کاملی را درباره پرونده هسته ای کشورمان ارائه  های پنهانی 

   .کرد
دائمی جمهوری اسالمی ایران نماینده    ، دکتر علی اصغر سلطانيه که اولين" مهر"به گزارش خبرگزاری 

 در  در سخنانی با عنوان 2004است ، دوم نوامبر    بوده) 1361-66(آژانس بين المللی انرژی اتمی  نزد 
   . نکات تازه ای را در این باره برشمرد" خاورميانه    تکثير سالح های هسته ای در تهدید "

کنندگان دیگری نيز از مرکز     ، شرکتدر این اجالس که وی به عنوان سخنران ویژه حضور داشت
تحقق امنيت جهانی ، انستيتو ثبات    سياسی استراتژیک مسکو ، کميته دانشمندان برای مطالعات 

نيز از مرکز اتمی کورچاتف روسيه هم به ایراد    روسيه ، انستيتو روابط بين الملل مسکو و استراتژیک 
   . سخن پرداختند

  جانب برخی رسانه های غربی و نيز   که پيشتر بخشهایی از آن با تحریف ازمتن کامل این سخنرانی  
   :  انتشار یافته ،  به شرح زیر است روسيه  

که عضو تمام معاهدات خلع    جمهوری اسالمی ایران تنها کشور در منطقه استراتژیک خاورميانه است
در همين حال ایران تنها .است  NPT ، CWC BWC،CTBT و عدم تکثير سالح های هسته ای،  سالح 

همچنين استفاده از حق الینفک خود برای    که در بيشتر موارد از سود بردن از عضویت و کشوری است 
و شيميایی برای کاربردهای صلح آميز محروم شده      هسته ای و عوامل بيولوژیکی استفاده از انرژی 

    . يميایی می باشدسالح های ش   قربانی اصلی است و نهایتا ایران 
ترین حاميان تدابير بين المللی    به عنوان یک اصل و براساس اندیشه های اسالمی، ایران یکی از فعال

ویژه در مورد سالح های کشتار جمعی بوده    درباره خلع سالح و عدم گسترش سالح های هسته ای به 
د هزار تلفات بوده و صدها هزار تن نيز بيش از ص   ایران قربانی اصلی سالح های شيميایی با. است 

     . هستند   آن رنج می برند و تحت درمان هنوز از 
   : تشخيص منبع عدم تکثير سالح های هسته ای

www.iran-archive.com 



حقایق تلخ و نگران کننده  این    یک بازبينی انتقادی و تشخيص بی غرض از شرایط کنونی بين المللی
   : که در زیر آمده آشکار می کند قرن را 

ای، عدم تمایل کشورهای    کاربرد سالح های هسته ای، ادامه تکثير جنگ افزار و سالح های هسته
قيمت، در نتيجه  گسترش    سالح هسته ای به کنار گذاشتن سالح های هسته ای به هر دارنده 

 دیگر االجرا شده است،  دو کشور   سالح های هسته ای و از زمانی که ان پی تی الزم عمودی و افقی 
جدی به دليل  توانایی تسليحات هسته ای    ای به کلوپ پيوسته اند، یک تهدید دارنده سالح هسته 

 برای برقراری منطقه آزاد سالح های 1974در سال    ویژه شکست ابتکارایران اسرایيل، تالش ها به 
 عدم پایبندی بست رسيدن کنفرانس خلع سالح در ژنو،   شرایط به بن هسته ای در خاورميانه، 

محقق نمودن تعهدات صریح خواسته شده از آنها در کنفرانس    برای کشورهای دارنده سالح هسته ای 
عدم اجرای سی تی بی تی در نتيجه رد : دیگر لزومًا آخرین مورد  باالخره مورد  2000  بازبينی ان پی تی

    . آن از سوی آمریکا   شدن
  ش و درگيری تغيير کرد؟چطور خاورميانه به یک منطقه کشمک

سرزمين نيایش و عشق به یک    پس از قرن ها همزیستی صلح آميز پيروی سه دین مقدس، خاورميانه
نگرانی  ساده لوحانه مذهبی از یک سو و    رزمگاهی ناعادالنه از خودخواهی و تعصب: جهنم تغيير یافت 

مهاجران  ان صهيونيست و گمراه کردن اشغالگر   . درست انسان های معصوم بی خانمان از سوی دیگر
و قول برای انتقام گرفتن از قتل عام های " سرزمين وعده داده شده "  ساده لوح با ارجاع کردنآنها به

اما انتقام از مسلمانان عليرغم اینکه هميشه نسل کشی غيرانسانی نژاد . هيتلر   نادعاالنه توسط 
  تهدید بالقوه هولوکاست وحشتناک!!  ميز اسالم می دانندبرضد اندیشه های مقدس صلح آ   را پرستی 

رشد می    ایجاد شده به دليل برنامه هسته ای اسرایيل بيشتر می شود و این دیدگاه نيز هسته ای  
    . هولوکاست تدابير اسرایيل برای باقی ماندن را قانونی کرد کند که 

   ! یک سرگردانی   انه دربرقراری منطقه عاری از سالحهای هسته ای در خاورمي
منطقه استراتژیک هيچ تاثيری    درخواست جامعه بين المللی برای برقراری دوباره صلح و امنيت در این

. را از اولين روزها پی گيری می کرده است   نداشته است زیرا اسرایيل به طور فعاالنه گزینه هسته ای 
ارنست . " گام به جلو برداشت1952در سال   (IAEC)  رایيلاس   برنامه با ایجاد کميسيون انرژی اتمی این 

کميسيون از مدت ها پيش ساخت یک بمب را در اسرایيل حمایت کرده است    ریيس این" برگ مان دیوید 
آمریکا و ". ما دیگر هرگز بره هایی نيستيم که به قتل گاه برویم"مطمئن شود که    بهترین روش تا به 

دریغ    اروپایی اسرایيل از هيچ تالشی برای کمک به برنامه های هسته ای این رژیماستراتژیک    متحدین
آژانس بين المللی    همه تاسيسات هسته ای به طور مخفيانه و خارج از بازرسی پادمان های . نورزیدند

قيت تحليل اشتباه  و فریب موف    با گذشت چند دهه از ترکيب بی توجهی ،. ساخته شدند انرژی اتمی 
اسرایيل توليد تسليحات هسته ای را به      منتشر کرد که1968سيا گزارشی را در سال  اميز اسرایيل، 

شک برای تهدید کردن فلسطينی ها و کنار گذاشتن    این اعالم بی. آغاز کرده است طور موفقيت آميز 
موضوع . طينی ها بودکشورهای عربی به مصالحه بر حقوق فلس   سرزمينشان و اجبار اميد بازیابی 

اسرایيل نيز کاری ساختگی با همين هدف بود زیرا اسرایيل به طور    شدن تکنسين هسته ای زندانی 
های هسته ای  انکار کرده و از سياست بازدارند گی  اعالم نشده بهره می    بودن سالح عمومی دارا 

    . جوید
برنامه هسته ای آن و همچنين    قعيات دربارهپس از از بين رفتن رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی وا

ناظران دریافتند که یک انفجار هسته ای    بسياری از. گذشته نظامی آن با اسرایيل فاش شد همکاری 
یک آزمایش هسته ای مشترک ميان اسرایيل و آفریقای     1979جنوب اقيانوس هند  در سال  مظنونانه در 
    . است جنوبی بوده 
داراست که می تواند هر    بار وسيع هسته ای با طيف وسيعی از موشک های بالستيکاسرایيل ان
    . در خاورميانه ضربه بزند هدفی را 

برای مبارزه با کودکان بی    برخی شک می کنند  که اسرایيل شاید  تسليحات هسته ای وسيع خود را
زیرا عليرغم اینکه اسرایيل ازهواپيما   !  مان فلسطينی که سالح آنها سنگ است، توجيه می کنند خانه 
دیده خود عليه فلسطينی ها استفاده کرده و با    جنگی مدرن، تانک و موشک در ارتش آموزش های 

امریکا و اروپا قتل عام کرده است، اما آنها هنوز شکست    کامل حاميان حقوق بشر در نادیده گرفتن 
   . نخورده اند

آژانس بين المللی انرژی اتمی     ستن به ان پی تی واجرای پادمان هایاسرایيل به هر فریبی از پيو
ویژه قطعنامه های مکرر آژانس بين المللی    زده  و عليرغم در خواست های جامعه بين الملل به سرباز 

 بسياری از کشورهای اروپایی نه تنها نادیده گرفته شده اند ولی   آمریکا و. اجرا نکرده است انرژی اتمی 
   . رای داده اند   قطعنامه بر خالف این 

هسته ای و به ویژه ان پی تی به    ارتباط ميان پيروی از پيمان های خلع سالح و عدم تکثير سالح های
زیرا تا زمانی که اسرایيل از سالح های . است   صلح خاورميانه و امنيت آن یک بهانه توجيه نشدنی طرح 

برنداشته و از ان پی تی پيروی نکرده و در نتيجه فعاليت     خود دستای، شيميایی و بيولوژیک هسته 
کامل پادمان های  آژانس و پروتکل الحاقی در نياورده است،    ای خود را تحت نظر های هسته 

این تدابير برای تحقق منطقه عاری ازتسليحات هسته ای . نمی کنند   احساس امنيت کشورهای منطقه 
  هستند و بنابراین تا زمانی که اسرایيل این نگرانی های بين المللی را از بين نبرد،   خاورميانه پيش نياز

    . سرگردان قرار داریم ما در این چرخه  
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  خاورميانه   حمله مسلحانه بر ضد تاسيسات هسته ای در
ی برا. هسته ای شکسته شد   در طول جنگ خليج فارس  تابو مربوط به رژیم عدم تکثير سالح های

به ) سوخت هسته ای(مواد تابش دیده    در عراق شامل  al tuwaitha  نخستين بار تاسيسات هسته ای 
حمله قبلی اسرایيل به اوسيراک، راکتور تموز در   . هدف مند از سوی اسرایيل مورد حمله قرار گرفت طور 

اما این حادثه . رار داده نشده بودسوختی در هسته راکتور ق     زمانی اتفاق افتاد که هيچ1981  سال 
    . مسلحانه به تاسيسات هسته ای برانگيخت   نتيجه حمله هراس ها را از 

آراء منفی آمریکا و     در پی حمله نظامی اسرایيل به راکتور هسته ای عراق عليرغم ممانعت و
در نتيجه عدم . یب شدآژانس تصو   اروپایی قطع نامه ای برای محکوم کردن این تهاجم در کشورهای 

هسته ای ایران در بوشهر حمله کرد ، عراق خود    تاثيرگذار، رژیم صدام به تاسياست وجود تدابير جهانی 
 وارد 1987 و 1985، 1984ای ایران در بوشهر در سال    توجهی به تاسيسات هسته نيز خسارات قابل 

للی انرژی اتمی و سازمان ملل این تهاجم را جمله آژانس بين الم   المللی از سازمان های بين . کرد
 جمهوری 1990عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی در سال  کنفرانس    در طول.نادیده گرفتند

ممانعت از همه حمالت مسلحانه برضد تاسيسات "درباره  نویس یک قطع نامه     اسالمی ایران پيش
ارائه کرد که عليرغم " برای اهداف صلح آميز هستند ساخت و یا در حال کاری که    هسته ای در حال

    . تصویب شد آمریکا و عدم حمایت کشورهای اروپایی    ممانعت
که در حال ساخت یا در حال    طبق این قطع نامه هر حمله مسلحانه و تهدید برضد تاسيسات هسته ای

ور سازمان ملل، قوانين بين منش   هستند و به اهداف صلح آميز اختصاص داده شده اند،  نقض کار 
شرایطی را پدید می آورد که شورای امنيت    اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی است و المللی و 

    . سازمان بين المللی عمل کند   می تواند فورا طبق قوانين این سازمان ملل 
  انحراف مسير توجهات از مسائل بزرگ به مسائل کوچک

بالقوه هسته ای اسرایيل با    از موضوعات فاجعه بار ذکر شده در باال و تهدیدتوجه جامعه جهانی 
اسالمی ایران که طبق پادمان ها و     کردن مسائل کامال فنی فعاليت های هسته ای جمهوری سياسی 

    . شوند، منحرف شده است   مربوطه باید با روشی کامال فنی در آژانس حل قوانين 
  ضح از فعاليت های هسته ای ایرانتصویر کامل و وا   

    : گاه شمار برنامه های هسته ای ایران
a)   اش تصميم گرفت بوسيله نيروگاههای      سال قبل شاه در برنامه های جاه طلبانه اتمی30تقریبًا

سه  با فران1977 با آلمان و 1976با آمریکا ،    1974  ایران در سال. مگاوات برق توليد کند23000  اتمی 
کشورهای غربی برای عقد قرارداد مناقصه ای، پيرامون . امضاء کرد     ساله10سوخت هسته ای  پيمان 

ایران از جمله چرخه سوخت هسته ای با یکدیگر به رقابت برخاسته بودند و آمریکا نيز    اتمی برنامه های 
   ! سازی ليزری دخيل بود پروژه غنی    در

فرانسه " تریکاستين"که در   Euroldif   از سهام نيروگاه غنی سازی اورانيوم درصد 10 ایران 1975در سال 
به آن    Euroldif  دالربرای جلو گيری از ورشکستگی   شاه یک ميليارد. حال ساخته شدن بود خرید در 

   . کمک مالی کرده است شرکت 
و ذخائر عظيم گاز طبيعی و نفت    آن روزها کشورهای غربی هرگز این سؤال را که ایران با داشتن منابع

    . سياست یک بام و دو هوای آشکار است   این. نيازی به انرژی هسته ای دارد مطرح نکردند چه 
b)  ساله شاهنشاهی و 2500تاریخ    بطور طبيعی بعد از یک چنين تحول بی نظير و تاریخی، فروپاشی 

صنعتی ، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی    حهایجایگزینی حکومتی دموکراتيک، بررسی دقيق از تمام طر 
برداری از نفت در فرایند صنعتی نظير صنعت پتروشيمی    با وجود این حقيقت که بهره. اجتناب ناپذیر بود 
خواهد کرد و وابستگی انحصاری در یک گزینه برای توليد برق توجيه کننده    ارزش افزوده فراوانی را توليد 
جمهوری اسالمی . همان زمان پروژه های موجه فنی و عملياتی برنامه ریزی شوددر    نيست الزم بود 

ای    قرار دادهائی را که قبل از انقالب منعقد شده بود را ملغی اعالم کرد و متعادل هسته   از بعضی 
سازی و فقدان    واحد نيروگاه بوشهر بسنده  کرد که بعدًا به خاطر تحریمها، محروم تکميل اولين 

ایران هيچ چاره ای جزء جز    المللی به لحاظ حقوقی تهيه مایحتاج اتمی، ضمينهای الزام آور بين ت
باید به خاطر آورده . اتمی نداشت   نيروهای بومی روی چرخه سوخت وابستگی به منابع و کار سخت 
ت دریافت نکرد ضمن یکی از سهامداران  این شرک   به عنوان  Euroldif   شود که ایران هيچ اورانيومی از

تهران که برای مصارف پزشکی و داروئی رادیو ایزوتوپ توليد می    اینکه ایران برای راکتور تحقيقاتی در
   . جایگزین سوخت قدیمی بنماید سوخت جدید را    کرد نيازشدید داشت تا

 7000 ای را به نيروگاه هسته     ظرفيت برق از2020 سال ایران تصميم گرفته تا سال 25حال بعد از 
   .   سال قبل در نظر گرفته شده بود30که    برساند که این ميزان هنوز یک سوم برق اتمی است مگاوات 

   : هسته ای سوق داد   تحوالت بين الملل ایران را به سوی خود کفائی در چرخه سوخت
بعد از   (unpune) ح آميزاهداف صل    کنفرانس سازمان ملل پيرامون گسترش همکاریهای بين المللی برای

 در ژنو برگزار شد که در 1987نيویورک سر انجام در سال      سال مذاکرات فشرده در وین ، ژنو و10تقریبًا  
   . چالشهای جدی روبرو بودند   کشورهای در طول کنفرانس آن، 

تی را ایجاد اجماع، مشکال   کشورهای صنعتی بویژه ایاالت متحده برای پذیرش سند نهائی از طریق
   . کنفرانس به شکست انجاميد کردند و 

خصوص استفاده صلح آميز    کنفرانس جنبش غير متعهدها، پيرامون گسترش همکاریهای بين المللی در
شد  آن از تمام اعضاء سازمان ملل خواسته     در هاوانا کوبا برگزار گردید و در1983انرژی اتمی در در سال  

www.iran-archive.com 



کردن موانع موجود و همکاری کامل برای موفقيت در     گسترش همکاری در برطرفگام مشترکی را برای
ولی در عمل خواسته های کشورهای در حال توسعه محقق    سازمان ملل بردارند  unpune  کنفرانس 

   . نشد
اتمی برای تدوین اصول    بوسيله آژانس انرژی  (CAS)  کميته تضمين تامين نيازمندیهای هسته ای

صلح آميز تضمين کند تاسيس    تامين مواد هسته ای و تجهيزات برای تاسيسات اتمی یندی که فرا
هشتاد ميالدی کميته به نتيجه ای      سال مذاکرات مفصل و مبسوط در دهه7  بعد از بيش از . گردید

   . متالشی گشت  1987نرسيد و در سال 
منظم از طریق کمکهای     ره مندی از بودجهبرنامه همکاریهای فنی آژانس انرژی اتمی به جای به

بنيانهای تضمينی و قابل پيش بينی وجود    بنابر این ، اساس و. اعانات تغذیه مالی می شد داوطلبانه و 
طول سه دهه گذشته برای اصالح سياست    مستمر کشورهای در حال توسعه در خواست .نداشت

   . نادیده گرفته شده است   ته،کشورهای توسعه یاف ناعادالنه آژانس از سوی 
   : دبيرکل   GOV/2004/60گزارش   آخرین وضعيت مسائل اتمی ایران در آژانس بر اساس

   : موضوعات عمده مرتبط با پادمان هسته ای آژانس
  غنی سازی (1 
  باز فراوری  (2 
     آلودگی ها  (3 
     پروتکل الحاقی  (4 

البرادعی به شورای حکام در ماه    اد به گزارش ماه سپتامبرآخرین وضعيت این موارد عمده با استن
   : سپتامبر عبارتند از 

   : غنی سازی  (1 
توسط ایران مورد استفاده قرار    در بين چند شيوه غنی سازی اورانيوم دو گزینه ای که در پی می آید

   : است گرفته 
A)  پروژه های: غنی سازی ليزری  (ALVIS & MLIS)   تجهيزات بر چيده شده اند   یافته وپایان .   

نقطه ای رسيده که به دو    رسيدگی های آژانس به"...  منعکس می شود 57همانطور که در پاراگراف 
یعنی اعالم ایران مبنی بر فعاليتهای (مورد بازرسی قرار گيرند    موضوعی که قبًال از نظر آژانس  الزم بود 

  از این به بعد  رسيدگيها به عنوان یک موضوع) ی مبنی بر تبدیل اورانيومآزمایشهائ   سازی ليزری و غنی 
   . اجرای  پادمان تلقی خواهد شد عادی  

b)  تصميم داوطلبانه پيرامون . است   پروژه ملی در نطنز به حالت تعليق در آمده: غنی سازی سانتریفيوژ
روپائی به وعده های خود مبنی حذف ا   گسترش تعليق ، شامل توليدقطعات از زمانيکه سه کشور 

ليکن هيچ فرایند . نکردند مورد تجدید نظر قرار گرفت   دستور کار شورای حکام در ژوئن عمل موضوع از 
وجود ندارد، از زمانيکه تصميم اتخاذ شده غنی سازی   UF6  هسته ای   اورانيوم و تزریق مواد غنی سازی 

  لبانه به حالت تعليق در آورده است و آژانس دوربين و تجهيزات براینطنز بصورت داوط   سانتریفيوژ را در
   . است کنترل نصب کرده  

کند که هيچ گونه عمليات یا    آژانس توانسته مشخص:  از گزارش مدیر کل آمده است54در پاراگراف 
فيوژها ارائه نگردیده  ای در آنجا به سانتری   وجود نداشته و هيچ مواد هسته  PFEP  سانتریفيوژ در آزمایش 
   . وجود ندارد  FEP  و  PFEP  سانتریفيوژ جدید در   هيچگونه بکارگماری و نصب و اینکه 

تجهيزات بر چيده شدند ، . شده است     سال قبل پایان داده10به پروژه جداسازی پلوتونيوم : بازفراوری (2 
   . بی معنی است   بنابر این درخواست برای تعليق فعاليتهای بازفراوری 

فعاليت بازفراوری در آزمایشگاه    آژانس توانسته مشخص کند که هيچ:  گزارش آمده است54در پاراگراف 
   . چند منظوره جابر ابن حيان وجود نداشته است 

   : تبدیل اورانيوم  (3 
  A_R&D- الف

   . ورد بررسی قرار داده استم   آژانس پروژه های تحقيقاتی را که قبًال پایان داده شده بود دقيقًا   
اساس برنامه منظم و عادی    آژانس اکنون به این نتيجه رسيده که مسائل حل می شود و پيگيری بر

 25کيلوگرم اورانيوم طبيعی، کيک زرد در طول     57تنها ).  گزارش دبيرکل57پاراگراف (خواهد یافت ادامه 
 هزار کيلو گرم استفاده 350ستفاده شده حال آنکه ا   گذشته در ایران در پروژه های پژوهشی سال 

 10حق داشت  ) 153سند ( ضمنًا ایران بر اساس تعهدات پادمان  . نظارت آژانس بوده است نشده و تحت 
    . معاف کند   آژانس تن را از بازرسی 

    B-UCF- ب
که تقریبًا چهار سال پيش   (DIQ) اطالعاتی   طرح تبدیل اورانيوم در اصفهان از زمانيکه طرح پرسشنامه

فرایند قبل از راه اندازی توليد انبوه و آزمایشات تحت . است   آژانس گردید تحت پادمان آژانس بوده تسليم 
    به عنوان تدابير اعتماد سازی و2004در سپتامبر سال . پروتکل الحاقی قرار دارند   نظارت پادمان آژانس و 
   . وانباشت تانکها دوربين کنترل آژانس نصب گردد  UF6  شفافيت ایران اجازه داده 

   :(LEU&HEU) آلودگيها  (4 
این : اورانيوم آژانس به این نتيجه رسيد که   بر پایه نتایج و تحليل نمونه ها و به خاطر فقدان ذرات تهی

دا شده ممکن که در این مکانها پي) اورانيوم با غنای باال  ) HEU  و قابل دفاع است که آلودگی موجه 
اشاره به .(اورانيوم از سوی ایران در شرکت کاالی الکتریک و نطنز نباشد   نتيجه غنی سازی است،  در 
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  آژانس بطور نزدیک با ایران و سایر کشورها در جهت مشخص شدن منشاء).گزارش دبيرکل    58پاراگراف 
   . آلودگی ها کار می کند خارجی این  

   : پروتکل الحاقی (5 
 صفحه اظهارنامه 30ده هزار و   . یران پروتکل الحاقی به گونه ای که تصویب شده باشد اجرا می کندا

   . گرفته است   ارائه و به دقت بوسيله آژانس مورد بررسی قرار اوليه 
الحاقی  عمدتًا ضرب االجل دو     اجازه  دسترسی تکميلی عمدتًا بر طبق بند چهار پروتکل15بيش از 
 نفر 900در شورای حکام مطرح شده بيش از    آژانس از زمانيکه مساله. اکنون انجام شده استت ساعته 

   . در تاریخ آژانس بی سابقه می باشد   این. بازرسی سخت گيرانه انجام داده است روز 
    

بر انحراف فعاليت های هسته ای ایران به سوی اهداف    در یک جمع بندی ، آژانس هيچ گونه شواهدی
   . نسبت تعهدات پادمان آژانس اثبات نشده است   نظامی نيافته است و عدم پایبندی 

   :  2004شورای حکام در سپتامبر    آخرین موضع جنبش عدم تعهد پيرامون برنامه های هسته ای ایران در
م مسائل این باور است که تما   جنبش عدم تعهد به آینده و به گزارش بعدی دبير کل نگاه می کند و بر

جنبش عدم تعهد اهميت فوق العاده ای به . گيرد   منحصرًا از دیدگاه فنی مورد حل و فصل قرار باید 
خاتمه فوری این موضوع و حذف آن از دستور کار نشست آتی    شورای حکام از طریق اجماء و تصميمات 

   . وضعيت عادی قائل است    آژانس و برقراری   شورای حکام
   : نتيجه
قطعنامه های بين المللی طی نيم قرن    اليتهای پنهانی و اعالم نشده اسرائيل ، بی اعتنائی آن بهفع

سالح و پادمان تمام جامع آژانس از یک طرف و    گذشته، عدم پایبندی به پيمانهای منع گسترش و خلع 
محروميت از حق مسلم منطقه، بویژه جمهوری اسالمی ایران،    برخورد تبعيض آميز با دیگر کشورها در 

برای مقاصد صلح آميز به رغم عضویت فعالش در سازمان بين المللی    استفاده از انرژی اتمی برای 
  خلع سالح و همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی از طرف دیگر نمی تواند   پيمانهای مربوط به 

منطقه و جهان به    مساله و تهدید بالقوه صلح و امنيتجامعه بين الملل باید با این . بماند پایدار باقی  
    . و با جدیت برخورد کنند شيوه ای اضطراری 

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
اند  آشور آنترل آامل شهر فلوجه را به دست گرفته هاي ارتش آمريكا اعالم آردند آه نيروهاي اين مقام

باقي “ شورشيان مسلح”شهر و اطراف آن هيچ مرآز تجمعي از  ك هفته نبرد سنگين در اينو پس از ي
  .نمانده است

  ٢٠٠۴ نوامبر  14 – ١٣٨٣ آبان 24ه شنبیک
افسر آمريكايي  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .غال شده اما آرام نشده استفلوجه اش: آه نخواست نامش فاش شود، گفت

و هوايي متوقف  اي به منظور جلوگيري از حمالت اشتباه به نيروهاي آمريكايي و عراقي حمالت توپخانه
  .شده است

رسيده اما دو  شهر فلوجه به پايان“ آزاد سازي”هاي عراقي نيز اعالم آردند آه عمليات جهت  مقام
  .اند الجنابي گريخته عبداهللا ابومصعب الزرقاوي و شيخشخصيت اصلي تحت تعقيب در اين شهر يعني 

روز جنگ براي آرام  گويند، به هر حال مقاومت به طور آامل آرام نشده و هنوز چند افسران آمريكايي مي
  .آردن آامل شهر باقي مانده است

از يك فلوجه با آشته شدن بيش  مشاور امنيت ملي عراق اعالم آرد آه جنگ شش روزه براي آنترل
ملي عراق در يك آنفرانس خبري در بغداد  نظامي پايان يافته و قاسم داوود، مشاور امنيت هزار شبه

ي مرگ تنها  اند و حاميان خود را براي تجربه گريخته اظهار داشت، ابومصعب الزرقاوي و مشاور ارشدش
  .اند گر دستگير شده تن دي200يك هزار تن آشته شده و بيش از  بيش از: وي نيز افزود. گذاشتند

اند و ما عمليات  مانده به پايان رسيد اما تعدادي از اشرار باقي“ عمليات فجر”: داوود بيان داشت
  .ايم پاآسازي را آغاز آرده

مواضع شورشيان   پوندي بر500هاي  هاي آمريكايي اقدام به پرتاب بمب اين در حالي است آه جنگنده
 2500تخمين زده بودند آه حدود دو تا  هاي نظامي آمريكا غاز عمليات مقامقبل از آ. اند در اين شهر آرده

اند و اآثرا به  رسد تعداد زيادي از آنها گريخته مي شبه نظامي در اين شهر مستقر هستند اما به نظر
  .اند شهر موصل رفته

يان با حمله به شورش :قاسم داوود گفت. نيروهاي آمريكايي روز پنجشنبه اين شهر را بمباران آردند
آردند ما را در رابطه با فلوجه  هاي پليس و اشغال مرآز شهر براي يك تا يك و نيم ساعت سعي پاسگاه

آنيم ما با تمام قدرت تمامي  ما آنها را نابود مي اما. تحت فشار گذارند و آشوب و هرج و مرج بيافرينند
 به اعتقاد ما حمله به فلوجه عمليات مثبتي از .آنيم باشند، نابود مي ها مسلح عناصري را آه در خيابان

  .و ثبات در آشور بود جهت ايجاد امنيت
  .اند شده  سرباز آمريكايي نيز آشته24در حمله به فلوجه حداقل 

را لرزاند و صداي آژير  در همين حال گزارش شده است، غروب روز شنبه يك سري انفجارها مرآز بغداد
اين انفجارها در دست نيست؛ با اين  د، اما گزارشي از علت و يا نتايجي الخضرا شنيده ش در منطقه
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. ي الخضرا را برعهده گرفته است موشك به منطقه حال گروه ارتش انصارالسنه مسووليت پرتاب چندين
هايي در نزديكي وزارت آموزش و  بغداد منفجر شد و درگيري يك خودرو نيز در مسير اصلي فرودگاه

  .داد پرورش بغداد رخ
در . زخمي شدند  تن29 تن آشته و 4ي ابوغريب بغداد نيز  در اثر انفجار و درگيري در اطراف منطقه

. تن زخمي شدند 10 ي تل عفر واقع در شمال بغداد نيز يك عراقي آشته و ها در منطقه درگيري
اليشگاه دوره در شمال بغداد به پا  مايلي12ي حامل نفت خام عراق از تاجي واقع در  همچنين خط لوله

مهاجمان حداقل براي چند روز است آه آنترل  ي شاهدان به گفته. بغداد توسط مهاجمان منفجر شد
هايشان را ترك  اند آه خانه هايي به مردم هشدار داده اطالعيه شهر تاجي را در دست دارند و با پخش

  .نيايند نكنند و به سر آار
مدت زمان بسته  راق به ويژه در شهر فلوجه، اياد عالوي مجدداچنين به دنبال بحراني شدن اوضاع ع هم

  .شدن فرودگاه بغداد را تمديد آرد
وزير حكومت موقت  به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، سخنگوي اياد عالوي، نخست

د و لغو تمام فرودگاه بغدا بنا بر وضعهيت امنيتي موجود، مدت زمان بسته شدن: عراق، اظهار داشت
  .است  ساعت ديگر نيز تمديد شده24پروازهاي داخلي و خارجي تا 

بحران زده و  ي طرح برقراري وضعيت اضطراري در مناطق اين اقدام در ادامه: سخنگوي عالوي گفت
  .شود درگير انجام مي
  .رسيد نظر مي ي عراق ضروري به چنين اقدامي با توجه به اوضاع امنيتي و بحران زده: وي تاآيد آرد

 تن ديگر از 178: ارتش آمريكا اعالم آرد ي آمريكايي در فلوجه، سخنگوي  آشته24از سوي ديگر عالوه 
  .اند سربازان آمريكايي نيز زخمي شده

موفقيت عمليات  يي، نقش مهمي در ي فلوجه  ساله55 تا 15اجازه ندادن به خروج مردان : وي تاآيد آرد
  .در اين شهر داشته است

هنگ دوم پياده  :آند، گفت  آمريكايي همراهي مي ي تايم آه با نيروهاي از سوي ديگر، خبرنگار مجله
هاي اين  اند آه در تمام خانه شده اند، متوجه نظام آمريكا آه به عنوان اولين نيروها وارد فلوجه شده

  .هاي انفجاري آار گذاشته شده است شهر تله
 آيلومتري 40ي الحويجه در  در منطقه  تن40آشته و زخمي شدن بيش از ي خبري العربيه نيز از  شبكه

  .و عراقي با مردم اين منطقه خبر داد هاي نظامي نيروهاي آمريكايي غرب بغداد طي درگيري
اعتراض آميز به حمالت  مردم اين منطقه در يك تظاهرات: به گزارش ايسنا، خبرنگار العربيه اظهار داشت

  .درگير شدند شهر فلوجه، با نيروهاي آمريكايي و عراقينظامي آمريكا به 
نيروهاي آمريكايي به  اين تظاهرات در ابتدا به صورت مسالمت آميز برگزار شد؛ اما حضور: وي تصريح آرد

  .با اين نيروها شد همراهي نيروهاي عراقي باعث تحريك مردم و درگيري تن به تن آنها
معترض، به سوي   و گارد ملي عراق پس از درگيري با تظاهرآنندگاننيروهاي آمريكايي: وي تاآيد آرد

  . تن شد20آنها شليك آردند آه منجر به آشته شدن بيش از 
آنندگان آشته يا  ها تعدادي از نيروهاي عراقي توسط تظاهر ي هم چنين در اين درگير: وي تاآيد آرد
  .اند زخمي شده

فلوجه نه تنها در  ض آميز نسبت به عمليات نظامي آمريكا در شهرتظاهرات اعترا: خبرنگار العربيه افزود
برگزار شده است يا در حال برگزاري  اين منطقه بلكه به صورت همزمان در بسياري ديگر از مناطق عراق

و نيروهاي آمريكايي و عراقي درگيري و تنش ايجاد  ها، ميان تظاهرآنندگان است و در اآثر اين تظاهرات
  .شده است

شمال بغداد خبر  ي تلويزيوني الجزيره از آشته و زخمي شدن پنج نظامي آمريكايي در چنين شبكه مه
  .داد

ي  منطقه يك خودروي نظامي آمريكا آه در حال گشت زني در: ي تلويزيوني بيان داشت اين شبكه
آشته و يا زخمي آمريكايي  شمال بغداد بود، بر اثر انفجار يك مين منهدم و در اين انفجار پنج نظامي

  .اند شده
شهر تكريت  گذاري شده آه بر سر راه يك آاروان آمريكايي در اين در حالي است آه يك ماشين بمب

  .قرار داده شده بود، توسط نيروهاي فني خنثي شد
عراق و آشته و  ي تلويزيوني العربيه از انفجار دو ماشين بمبگذاري شده در جنوب از سوي ديگر، شبكه

  . تن از نيروهاي نظامي و غيرنظامي خبر داد12دن بيش از زخمي ش
در شهر حله  اين دو ماشين بمب گذاري شده در نزديكي يك پمپ بنزين: خبرنگار العربيه اظهار داشت

شهر بوده است آه اين  واقع در جنوب عراق منفجر شد و هدف اصلي در اين انفجار مدير امنيتي اين
عابران پياده و افراد مستقر در آن   و تنها منجر به آشته و زخمي شدنترور ناموفق به پايان رسيد

  .منطقه شده است
ي  با اين شبكه وگوي آوتاهي ي آمريكا، در گفت اين در حالي است آه آالين پاول، وزير امور خارجه

گروههاي شبه نظامي  عمليات نظامي در شهر فلوجه تا زمان نابود سازي تمام: خبري اظهار داشت
  .مسلح به پايان نخواهد رسيد

انتخابات آينده در  از ميان بردن مخالفان و ريشه آني اين افراد در عراق جهت برگزاري: پاول تاآيد آرد
  .اين آشور آن هم در زمان مقرر خود، بسيار ضروري است
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ين شرآت ا :پاول هم چنين با تشويق نيروهاي عراقي به شرآت در عمليات نظامي شهر فلوجه گفت
 نيروها و همراهي آنها با نيروهاي آمريكايي قابل تقدير و تحسين است

 
 آيند   سعودي، سوريه، اردن، ترآيه و آويت به ايران مي  وزراي آشور مصر، عربستان

 ٢٠٠۴ نوامبر  14 – ١٣٨٣ آبان 24ه شنبیک
وگو درباره   گفتوزراي آشور همسايگان عراق و آشور مصر، اين ماه در سفر به ايران، براي بحث و 

 .آنند  مسائل عراق با يكديگر ديدار مي
در اين آنفرانس، وزرا و مقامات امنيتي ـ : به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، آسوشيتدپرس گزارش داد

هاي عراق مظنون هستند اطالعاتي را با يكديگر در   اطالعاتي، در خصوص افرادي آه به ارتباط با آشوب
 .گذارند  ميان مي
گويند ايران ميزباني اين آنفرانس را بر عهده گرفته تا به واشينگتن نشان دهد خطري را   گران مي  تحليل

 .آند  آه القاعده بر عراق و ايران تحميل آرده تشخيص داده و تأييد مي
سعودي، سوريه، اردن، ترآيه و آويت براي حضور در اين آنفرانس به تهران   وزراي آشور مصر، عربستان

 .واهند آمدخ
نيز براي شرآت در آنفرانس وزراي آشور " النقيب  حسن فالح"پيش از اين اعالم شده بود ژنرال 
 . آمد  همسايگان عراق به تهران خواهد

 
 حمالت به فلوجه هم چنان ادامه خواهد داشت :دونالد را مسفلد

 ٢٠٠۴ نوامبر ١۴ – ١٣٨٣ آبان ٢۴يکشنبه 
 . حمالت ارتش آمريكا عليه فلوجه هنوز پايان نيافته است: وزير دفاع آمريكا اعالم آرد

 
حمالت عليه شهر : ، وزير دفاع آمريكا، اعالم آرد"دونالد رامسفلد"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

 .چنان ادامه دارد و نيروهاي آمريكايي نيز فلوجه را به طور آامل در آنترل دارند  فلوجه، در غرب بغداد، هم
 .فلوجه از آنترل افراد مسلح خارج شده است: چنين تاآيد آرد  وي هم

 نفر در 1700به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، هواپيماي آمريكايي منطقه عامريه در غرب فلوجه را آه 
 .اند  آن ساآن هستند، بمباران آرده

 .درپي اين حمله پنج تن آشته و چهار تن ديگر نيز زخمي شدند
ت آه مقر نيروهاي آمريكايي در منطقه الكرامه در شمال غرب فلوجه نيز هدف اين درحالي اس

 .هاي موشكي قرار گرفت  خمپاره
نيروهاي . تفنگداران دريايي آمريكا با افراد مسلح در منطقه جوالن در شمال غرب فلوجه درگير شدند

 .اند   درصد اين منطقه را تحت آنترل خود در آورده50: آمريكايي اعالم آردند
نيروهاي آمريكايي در حال حاضر : چنين اعالم آرد  هم, ، فرمانده تفنگداران دريايي آمريكا"جان ساآر"

چهار تن از افراد : چنين اعالم آرد  ارتش آمريكا هم.  درصد از مناطق فلوجه را در اختيار دارند80آنترل 
 .اند  مسلح در اين شهر دستگير شده

 زرقاوي از فلوجه گريخت 
ر امنيت ملي عراق از متواري شدن مرد شماره سه القاعده و رئيس شوراي مجاهدين فلوجه خبر وزي
 .داد

، مرد "ابومصعب زرقاوي: "، وزير امنيت ملي عراق، گفت"قاسم داود"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
جه، از مخفيگاه ، رئيس شوراي مجاهدين فلو"جنابي" عبداهللا"شماره سه شبكه تروريستي القاعده، و 

 .خود در فلوجه فرار آردند
عمليات موسوم به فجر، براي : به گزارش پايگاه اينترنتي بوابه، وزير امنيت ملي عراق در ادامه تاآيد آرد

 .پاآسازي فلوجه از شورشيان، در آستانه به پايان رسيدن است
دن افراد مسلح مستقر در فلوجه دولت عراق بر بكارگيري تمام قوا براي از بين بر: وي در ادامه گفت

 .تاآيد دارد
 درصد مناطق فلوجه را در آنترل 80نيروهاي آمريكايي : اين درحالي است آه ارتش آمريكا نيز اعالم آرد

  .، وزير دفاع آمريكا، نيز بر ادامه عمليات ارتش آمريكا در فلوجه تاآيد آرد"دونالد رامسفلد."گرفتند
يي نيروهاي آمريكايي و عراقي  هاي يك هفته اعالم آرد، درگيري) يكشنبه(ز ي آمريكايي امرو يك فرمانده

 سرباز آمريكايي و شش تن از نيروهاي گارد ملي عراق 31در شهر فلوجه تاآنون باعث آشته شده 
 .شده است

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ژنرال جان ستلر، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 تن از 31در حال حاضر مشخص شده آه آه ما : ي گردان اول تفنگداران دريايي آمريكا گفت ندهفرما

جنگيدند، از  تنفگداران دريايي و سربازان خود را در آنار شش تن از نيروهاي عراقي آه همراه ما مي
 .ايم دست داده
 .اند  تهاجم زخمي شده تن از نيروهاي آمريكايي نيز در اين200چنين اعالم آرد، بيش از  وي هم

هم چنين .اند نظامي در فلوجه آشته شده  تن نيروهاي شبه1200پيشتر نظاميان آمريكايي اعالم آردند 
  .اند اعالم شده نظاميان آمريكايي جسد يك زن غربي مثله شده را در فلوجه يافته
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