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 ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه   -)549(بولتن خبري ايران نبرد
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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
  حکام ی متعهد ها به عنوان قطعنامه شوراري مورد نظر غسی نوشيمتن کامل پ

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۴ - ١٣٨٣ آذر ۴هارشنبه چ
 شي پی کلريي خواستار تغدی دو روز گذشته با مخالفت شدی حکام که طی شورای متعهد هاري غگروه
 سرانجام در نهي زمنی فراوان در ای شده بود ، پس از تالشهایی سه کشور اروپایشنهادي پسینو

 خود ق اروپا بر موضع سابماندني اعضا رساند تا در صورت باقبی را به تصویجلسه عصر امروز خود متن
 ی قطعنامه ماه نوامبر شورای نم برای اختصاصسی نوشي امشب، آن را به عنوان پیزنی رانیدر آخر

 . دی ارائه نمارانی ایحکام در مورد پرونده هسته ا
 که متن کامل آن جهت افتهی ی متن دسترسنی از ای  به نسخه انی مهر در وی خبرگزاری اعزامخبرنگار
 حکام در مورد ی به عنوان قطعنامه شورادی متعهد ها به آنچه باري گروه غکردی روسهی و مقایآگاه
 : گرددی شود، منتشر م صادررانی ای هسته ایتهايفعال

 
  حکامی شورابه
 ،)GOV/2004/79  (2004 سپتامبر 18 خی حکام در تاری شده در شورابی قطعنامه تصویادآوریبا ) الف
 ی پادمانی موفقتنامه هایدرخصوص اجرا)  GOV/2004/83( کل به شماره   ريبا توجه به گزارش دب) ج

 .ی از وی و قدردانرانی ای اسالمیدر جمهور
 یی ممارست رو به جلو2003 از مقطع اکتبر رانی خصوص که انی کل  در اري دبیابی به ارزژهی با توجه و)د
 شده و در پاراگراف ستي لرکلي دب86 داشته است، مطابق با آنچه در پاراگراف ی اقدامات اصالحیبرا
 را رانی ای جارماتيصم تا تافتهی تي آژانس قابلنکهی ضمن اشاره به اني شرح آن رفته است؛ و همچن87

   د،ی نمادیي و تای پادمانها بررسی عادهیبر اساس رو
 اظهار و مورد رانی ای همه مواد هسته انکهی بر ای کل مبنري به گزارش دبژهی با توجه ونيهمچن)  ه

منحرف نشده ) ینظام( ممنوع یتهاي به سمت فعالی عملکردچي واقع شده است و هیحسابرس
 ده اظهار نشی هسته اتي فعالچي هرانی که اظهار دارد استي نیگاهی هنوز در جازياست ، اما آژانس ن

  زمانبر استندی فراکی ی جمعبندنی به ادني ندارد، چون رسیو پنهان
 مرتبط یتهاي متوقف کردن داوطلبانه همه فعالی برارانی حکام از ای شورای درخواست قبلیادآوریبا ) و

  ،یش بازپردازاتي و عملی سازیبا غن
 شود و ی ساز محسوب مناني داوطلبانه و اطمی ها اقدامقي تعلنی نکته که انیبا خاطر نشان کردن ا) ز

 ،ی اقدام الزام آور حقوقکینه 
 تی نوامبر که با حما15 با فرانسه، آلمان و انگلستان در رانی انيبا استقبال و توجه به موافقتنامه ب) ح
 تعهد کرد که رانی دولت انيت ، که بر اساس آن و مطابق تعهدات طرف اروپا همراه بوده اسهی اتحادیعال

و .  را همچنان ادامه دهدیدازش و بازپری سازی مربوط به غنیتهاي فعالقي خود به تعلميداوطلبانه تصم
 به شرح فوق را  در قي ادامه تعلی رسما قصد خود برارانی موافقتنامه انی اروي پنکهی از ای با خشنودزين

 . کل اعالم داشته استري نوامبر به دب14 نامه
 مطرح در ی مربوط به حل پرسش های کارهانکهی بر ای مبنرخانهي دبني کل و همچنري اعالم دبرويپ) ط

  شده است،ی سپررانی پادمان در ایخصوص اجرا
 بهره  ودي تولق،ي وارد شدن در پروسه تحقی همه اعضا براضي و بدون تبعنفکی مجدد حق الدیيبا تا) ی

 از ري مسنی از ای مربوط به انحراف احتمالی های نگراننکهی و ای هسته ای از انرژزي صلح آمیبردار
 . هستندی بررسل مذاکره بهتر قابري و از مسزي آمضي تبعري و غی المللني توافقات جامع و بقیطر
 
 یتهاي فعالیی آزمای راستیرا ساز بناني اقدام اطمکی به عنوان قي تعلی برارانی داوطلبانه امياز تصم) 1

 .دی نمایگزارش شده آژانس استقبال م
 منطبق ماندهي حل و فصل مسائل باقی خود را با آژانس برای های همکارنی خواهد که  ای مرانیاز ا) 2

 . ادامه دهدی پروتکل الحاقني خود و همچنیبا تعهدات پادمان
 ی کل مري نموده و از دبديتاک"  موثر بوده استقيعل به ترانی اميتصم" ...  کهرکلي جمالت دبنیبر ا) 3

 ی به شورای در هنگام مقتضی و نظارت قرار دهد و گزارشی را بدقت مورد بازرسمي تصمنیخواهد که ا
  .دیحکام ارائه نما

  به - شده استبی تصوای که گوی به نحو-ی بر اساس پروتکل الحاقرانی اییاز ادامه اقدامات اجرا) 4
 از ني کننده دارد ، و همچنلي نقش تسهماندهي حل سواالت باقی ساز که برانانياقدام اطم کیعنوان 

 ی اعطامل است و شادهي به آژانس رسراي شده که اخهي همچون اطالعات تهرانی اهياظهارات اول
 د؛ی نمای است استقبال میلي متعدد تکمی هایدسترس

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


www.iran-archive.com 

 یابي بر دستی مبنیدگاهی در گزارش او  با دماندهياق موضوعات بیريگي پی کل آژانس برارياز قصد دب) 5
 در خصوص مواد هسته ی پروتکل الحاقني و همچنرانی ای ضمانت معتبر منطبق بر تعهدات پادمانکیبه 
 . کندی متی اعالم نشده حمایتهاي و فعالیا
 ري دبیبرا الزم را ی های مهم و دسترسشرفتي رو به پی های همکاررانی کند که ایخاطر نشان م) 6

 اعتماد ساز، ی به عنوان اقدامرانیکل و آژانس بر طبق تعهداتش ادامه داده و خواستار آن است که ا
 .دی نمالي مورد نظر آژانس را تسهی هسته ایتهای به سایدسترس

 خود بر اساس آن چه ذکر شد به ی هاافتهی مورد ، در مورد ی خواهد که به اقتضای مرکلياز دب)  7
 .ش دهدشورا گزار

 
  شد قي خود از تعلیقاتي فعال در برنامه تحقیفوژهای سانتری کردن برخی خواستار مستثنرانیا
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۴ - ١٣٨٣ آذر ۴هارشنبه چ

 خواسته است ، ی اتمی انرژی المللني از آژانس برانیا:  نوشتپلماتهای فرانسه به نقل از دیخبرگزار
 آن ی اجراشي کشور که از دو روز پنی ای برنامه هسته اقيبوط به تعل را از توافقنامه مرفوژی سانترنیچند

 .  کند یاغاز شده است ، مستثن
 سه کشور ني که بی توافقنامه اطی فرانسه، تحت شرای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 چرخه یتهايال صورت گرفت ، از تهران خواسته شده بود که همه فعرانی ، آلمان و فرانسه و اسيانگل

 یازرس اژانس بلهي که هم اکنون به وسی خود را از روز دوشنبه متوقف سازد حرکتیسوخت هسته ا
 .  شود یم
 درتالشند که آژانس را متقاعد سازند هايرانی گفت که ای اتمی انرژی المللني در آژانس بپلماتی دکی اما

 ی براماي که مستقیزاتي تجهگریهمراه د به R&D وتوسعه قي اهداف تحقی را برافوژیکه دهها سانتر
 .  سازندی مستثنقي روند ومهرو موم شده اند، از موارد تعلی به کار می سازیغن
 ی مستثنقي را از تعلفوژهای از سانتری تعدادرانی مسئله را که انی ای غربپلماتی دکی رابطه ني همدر
 . دانست " ناراحت کننده "  سازد یم
 با سه کشور رانیآژانس اظهار داشت که آژانس  از زمان اعالم موافقتنامه ا به کی نزدپلماتی دکی

 .  کشور مذاکره نکرده است نی با اقي در مورد تعلییاروپا
 .  خواهد ی کند از آژانس چه مفی مربوط است که تعررانی به انیا:  گفت پلماتی دنیا
 .  است ، گزارش خواهد داد دهي به آن رسهاي که در بازرسییزهاي افزود اژانس در مورد چیو
 ی را میشی چه نوع آزماقاي دقرانی اعالم نکرد که اپلماتی دنیا:  در ادامه افزوده است ی منبع خبرنیا

 تست کردن خواهد بود و نه عمال ی مسئله احتماال برانی انجام دهد اما افوژهای سانترنیخواهد در ا
  . ومي اورانی سازی غنیبرا
 سازد ، ی مستثنقي را تالش خواهد کرد از تعلیگری دزاتي چه تجهرانی سوال که انی به اپلماتی دنیا

 .  نداد یحيتوض
 .  مورد سرباز زدند نی دراحي از توضنی در ویرانی به ذکر است که تاکنون مقامات االزم

 
از آژانس ايران : خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از افرادي آه آنها را ديپلمات معرفي آرد، گزارش داد

 .خواهد آه اجازه داشته باشد تعدادي از سانتريفوژهايش را فعال آند المللي انرژي اتمي مي بين
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۴ - ١٣٨٣ آذر ۴هارشنبه چ

هاي ياد شده  ، اين خبرگزاري آمريكايي به نقل از ديپلمات)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 دستگاه 24خواهد براي اهداف تحقيقاتي حدود   اتمي گفته است آه ميايران به آژانس انرژي: افزود

 .سانتريفوژ را فعال آند
اند تا ايران را از ممنوعيت استفاده از  از آژانس خواسته) ايران(آنها : ها گفته است يكي از اين ديپلمات

ي غني سازي  نامه قطعه از قطعاتي را آه تحت مهر و موم آژانس براي اطمينان از توقف آامل بر24
 .اند، معاف آند بوده

آژانس تاآنون در اين خصوص اظهار نظري نكرده است؛ اما يك ديپلمات آگاه در : افزايد اين گزارش مي
 .آند المللي انرژي اتمي گفت آه آژانس در مقابل اين درخواست مقاومت مي آژانس بين

درخواست : است نامش فاش نشود ادعا آردهاي اروپايي آه خو اين گزارش به نقل از يكي از ديپلمات
 ديگري به خوشبيني ابتدايي اروپا درخصوص توافق  جديد ايران درخصوص فعاليت سانتريفوژها ضربه

 .آند پاريس وارد مي
به گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا به وين مقامات هيات ايراني در شوراي حكام و نيز حسين حنيف، 

 .اند ر متعهد در اين باره اظهار نظر نكرده و آن را تاييد نكردهنماينده آشورهاي عضو گروه غي
 . اتحاديه اروپا در حال تالش براي اعمال فشار بر عدم تعهد است تا آنها از مواضع شان عدول آنند

يك ديپلمات آگاه از مذاآرات نماينگان اروپايي و غيرمتعهدها به خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان 
شان پافشاري آردند و عدم  به وين تصريح آرد در نشست امروز هر دو طرف بر مواضع) ناايس(ايران 

تعهد اصرار داشت آه سه آشور اروپايي اصولي آه بر اساس توافقات بين المللي شناخته شده زيرپا 
 .اند گذاشته
 آارش را 10:30مذاآرات ميان طرفين ادامه خواهد داشت و جلسه شوراي حكام فردا ساعت : وي افزود

 .آند رسما آغاز مي
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ي شوراي حكام را به سه آشور  ي قطعنامه نم پيشنهاداتش درباره: رييس تروئيكاي عدم تعهد خبر داد
 .ي اروپا حاصل خواهد شد حاديهاروپايي ارايه آرد و حال منتظريم ببينيم چه تغييراتي در متن ات

به وين، حسين حنيف، رييس تروئيكاي ) ايسنا(به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما : عدم تعهد پس از نشستي آه با سه آشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه داشت، تصريح آرد

 .ارايه آرديمبرخي عناصري را آه در نظر داشتيم به سه آشور اروپايي 
 .شان را فردا ارايه خواهند آرد به احتمال قوي آنها متن دوم: وي ادامه داد
ي مربوط به ايران بدون راي  موضع ما آن است آه قطعنامه: ي اين اظهارات به ايسنا گفت حنيف در ادامه

امه ايران با اروپا در خواهيم توافقن ايم مي ما گفته. گيري به تصويب برسد، ديگران نيز از موضع ما آگاهند
 .قطعنامه لحاظ شود

براي بررسي پاسخ اروپا ) پنجشنبه(ي نم فردا  رييس تروئيكاي نم در پايان اظهار داشت آه جلسه
 .تشكيل خواهد شد

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 مساجد عراق به انبار مهمات تبديل شده است 

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۴ - ١٣٨٣ر  آذ۴هارشنبه چ
شهر فلوجه : وزيرخارجه دولت موقت عراق گفت" هوشيار زيباري"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

هاي مسالمت آميز را بر   شهري عراقي و ساآنان آن نيز همه عراقي هستند و دولت عراق نيز تمام راه
 .تها انجام داده اس  جدايي بين ساآنان اصلي آن با تروريست

علماي : درخصوص تجاوزات آمريكا عليه مساجد فلوجه گفت" زيباري"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، 
هاي شكنجه و قتل و همچنين به عنوان مراآز انبار   ديني و اسالمي نبايد از مساجد به عنوان پايگاه

 .اسلحه استفاده آنند
 .هدف قرار دادند و از بين بردندشايان ذآر است، نيروهاي آمريكايي بيست مسجد فلوجه را 

را مبني بر تبديل مساجد به مراآز شكنجه و انبار " زيباري"اين درحالي است آه اهالي فلوجه اظهارات 
 .مهمات به شدت تكذيب آردند

 
  حزب مجاز به معرفي نامزد براي انتخابات پارلماني عراق شدند 156
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۴ - ١٣٨٣ آذر ۴هارشنبه چ

 حزب حق معرفي 156,  حزب خواستار معرفي نامزد براي شرآت در انتخابات پارلماني عراق212ن از ميا
 .نامزد دارند

 حزب سياسي 156حدود : به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، آميته انتخاباتي مستقل عراق اعالم آرد
 .ق هستندعراق مجاز به معرفي نامزدهاي خود براي شرآت در انتخابات رياست جمهوري عرا

 212حدود : سخنگوي اين آميته با اعالم اين خبر افزود" فريد عيار", به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس
 56اما آميته چنين تشخيص داد آه , حزب خواستار معرفي نامزدهاي خود براي اين انتخابات شده بودند

 .يستندداراي شرايط الزم براي معرفي نامزد انتخاباتي ن, مورد از اين احزاب
نام حزب اسالمي عراق نيز آه يكي از احزاب مسلمانان اهل سنت اين آشور است در ميان فهرست 

 .ديده مي شود, اسامي احزابي آه مجاز به معرفي نامزد هستند
پيشتر اين حزب تهديد آرده بود آه در اعتراض به حمله آمريكا به شهر فلوجه اقدام به , گفتني است

رسدآه رهبران اين   اما در شرايط آنوني چنين به نظر مي. ماني عراق خواهد آردتحريم انتخابات پارل
 .حزب از اين تصميم منصرف شده و تصميم به شرآت در اين انتخابات گرفته اند

حزب عراقيان به رياست , از ديگر احزابي آه قصد معرفي نامزد براي انتخابات پارلماني عراق را دارند
نخست " اياد عالوي"مهور دولت موقت عراق و نيز حزب وفاق ملي به رياست رييس ج" غازي الياور"

 .وزير دولت موقت عراق است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر4:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۴ - ١٣٨٣ آذر ۴هارشنبه چ:بی بی سی 

 و گزارش های خود را پی آمدهای توافق های هسته روزنامه های امروز تهران مهمترين موضوع خبرها
ای ايران و سه کشور اروپايی و اخباری قرار داده اند که از اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی 
اتمی دريافت داشته اند و همچنين به گزارش و اظهارنظرهای موافق و مخالف با مالقات کمال خرازی و 

  . ايران و آمريکا در شرم الشيخ را که بعد از ربع قرن اتفاق افتاده پرداخته اندکالين پاول، وزيران خارجه
 محاوره مودبانه کمال خرازی و کالين پاول در ميهمانی شام وزير خارجه مصر در شرم الشيخ را شرق

  . موضوع با اهميتی دانسته و نوشته است اين باالترين گفتگو در سطح روابط ايران و اياالت متحده است
 عالوه بر اعتراض به شرکت ايران در اجالس شرم الشيخ، نوشته جمهوری اسالمیدر مقابل، روزنامه 

است جای وزيران خارجه ايران و آمريکا در ميز شام کنار هم قرار داده شده بود و ايران می توانست با 
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ين اقدامی خودداری کرد استناد به ترتيب الفبايی به اين همنشينی اعتراض کند اما هيات ايرانی از چن
  . و مسئوالن وزارتخارجه با اين کار مرعوب بودن خود در برابر آمريکا را نشان دادند

 از زبان مقامات وزارت خارجه نشستن کمال خرازی و کالين پاول را در کنار يکديگر تکذيب ايرانروزنامه 
شسته بود و هنگام ورود پاول با وی کرده و نوشته است وزير خارجه ايران نزديک همتای آمريکايی خود ن

  . دست داد و خوش و بش کرد
 جمله هيچ مذاکره ای صورت نگرفته را در صدر اخبار خود آورده و در گزارشی از قول سخنگوی اعتماد

   امور خارجه  با حضور وزيران  مصر که الشيخ  در شرم   شام  ضيافت وزارت خارجه نوشته است در مراسم
  .  يکديگر بود  نزديک  پاول  و کالين  خرازی  استقرار کمال  برگزار شد، محل  اجالس در اين   کننده شرکت

عالوه بر بحث درباره گفتگوی وزيران خارجه ايران و آمريکا، روزنامه های تهران به بررسی اهميت اجالس 
چندانی نداده و با آن شرم الشيخ هم پرداخته اند و در حاليکه روزنامه های تندرو به اين اجالس اهميت 

 در سرمقاله خود نوشته است به هر گونه ای که سياستمداران و نمايندگان شرقمخالفت کرده اند، 
، بايد قبول کرد که حضور در اين اجالس به معنای پذيرش رسمی "ببرند"حاضر در شرم الشيخ موضوع را 

  . ستو بين المللی نظمی است که آمريکا در حال نهادينه ساختن آن ا
 در عنوان های اصلی خود خبر از پيش نويس جمهوری اسالمی و جام جم، همشهریروزنامه های 

قطعنامه ای داده اند که توسط سه کشور اروپايی به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی داده 
هانکاری در شده و نوشته اند اين سه کشور اروپايی در متن پيش نويس قطعنامه خود، ايران را به پن

زمينه فعاليت های هسته ای متهم نموده و اين اقدام را تخلف ايران از تعهدات موافقت نامه پادمانی 
  . دانسته اند

به نوشته اين روزنامه ها، اين پيش نويس همکاری ايران درخصوص دسترسی مديرکل و بازرسان آژانس 
ه و درعين حال خواستار دسترسی بدون به مکان های مورد نظر مطابق تعهدات ايران را مهم خواند

  . اعالم قبلی و سرزده به کليه مراکز مورد نظر آژانس برای بازرسی شده است
 از قول برخی صاحبنظران نوشته قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا ضمن طرح برخی درخواست جام جم

ه در توافق ايران و سه های غيرمعمول، در مجموع دارای لحنی ماليم است اما بحث تعليق دايم، ک
کشور اروپايی وجود نداشت، در اين قطعنامه مورد اشاره و تاکيد قرار گرفته و اروپايی ها اعالم کرده اند 

تا زمانی که ايران تعليق غنی سازی را دايمی نکند، مذاکرات تجاری و ساير وعده های آنان عملی 
  . نخواهد شد
يس اروپاييان از دو بخش توصيفی و تجويزی تشکيل  در تحليلی نوشته است که پيش نوهمشهری
  . شده است
ايران لجوجانه به برخی از فعاليت ها شامل توليد :  از بخش توصيفی اين متن آمده استFدر پاراگراف 

  . گاز هگزافلورايد اورانيوم عليرغم درخواست شورای حکام در قطعنامه سپتامبر ادامه داده است
ان اين قطعنامه را نپذيرفته بود و حتی بسياری از ديپلمات های اروپايی نيز اين اين در حالی است که اير

  . درخواست از ايران را فراتر از مقررات آژانس می دانستند
از ايران خواسته می شود : مهمترين بند پيش نويس بند دو قسمت تجويزی است که در آن آمده است

  . تعليق غنی سازی را مداوم و پايدار کند
 خبر داده که به همين جهت سفيران سه کشور اروپايی به وزارت خارجه فراخوانده شده مشهریه
  . اند

 از قول منابع مطلع ادعای روزنامه های مخالف توافق های هسته ای را رد کرده و ايراناما روزنامه 
د، اشاره ای نوشته است که در قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی، که جای تعديل و اصالح هم دار

  . به تعليق مدام توليد سوخت هسته ای نشده بلکه آنان خواستار ادامه دادن به تعليق فعلی شده اند
 با قطعی دانستن اخبار رسيده، در سرمقاله خود نوشتهاست مسئوليت هيات جمهوری اسالمی

 ايران نيز از اين پس مذاکره کننده ايرانی و تصميم سازان و تصميم گيرندگان مرتبط با پرونده هسته ای
  . بسيار سنگين تر از گذشته خواهد بود

اين روزنامه افزوده است که مردم تکرار وعده های گذشته را که مبتنی بر خوشبينی به اروپايی ها بود 
ديگر نخواهند پذيرفت و هشدار داده است که اکنون حجت برهمه تمام است و انتظار مردم اين است 

واهی ها، بی منطقی ها و بی تعهدی های اروپايی ها بايستند و تکليف را يکسره که در برابر زياده خ
  .کنند

خبر حضور محمد خاتمی، رييس جمهوری، در روز شانزده آذر در دانشگاه با عنوان خداحافظی خاتمی با 
 دانشجويان در صدر اخبار روزنامه های مختلف امروز صبح گزارش شده و از جمله خبرهای ديگر امروز

روزنامه ها اختصاص مبلغی از ذخيره ارزی کشور برای تقويت بودجه دفاعی، محاکمه يک مامور پليس به 
اتهام قتل يک جوان در جريان حمله به پارتی در شهريار و گزارش هايی درباره انتخابات آينده رياست 

  .جمهوری است
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