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

  
    آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن-يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
 پيش نویس نهایی سه کشور اروپایی به ثبت رسيد 

 ٢٠٠۴ نوامبر 28 -  ١٣٨٣ آذر 8ه یکشنب
بعد از چند روز مذاکره فشرده ای که سه کشور اروپایی طی هفت رویارویی مستقيم با هيات ایرانی 

با تغييراتی که مورد قبول مذاکره کنندگان ایرانی باشد به دبير خانه انجام دادند، سرانجام متن نهایی 
 . آژانس بين المللی انرژی اتمی ارائه گردید 

 صورت گرفته 1به گزارش خبرنگار مهر از وین تغييرات این پيش نویس نسبت به نسخه قبلی آن در بند 
 :و هيات ایرانی قرار گرفت که نهایتا بند مذکور به شرح زیر مورد پذیرش سه کشور اروپایی 

 
از تصميم ایران برای ادامه و توسعه تعليق فعاليتهای مربوط به غنی سازی و بازفرآوری  به عنوان یک ) 1

کند  اقدام داوطلبانه اعتمادساز که باید از سوی آژانس راستی آزمایی شود استقبال و خاطر نشان می
ادساز را برای پاسخگویی مسایل به تعویق افتاده به عنوان که شورا اجرای کامل و پایدار این اقدام اعتم

 .داند می) essencial(یک اقدام اطمينان ساز داوطلبانه و بدون الزام حقوقی ضروری 
 به وقت وین در دبيرخانه آژانس بين المللی 22این گزارش می افزاید پيش نویس مذکور حدود ساعت 

 .ت شورای حکام مطرح گرددانرژی اتمی به ثبت رسيد تا فردا در نشس
  

 .ي پيشنهادي سه آشور اروپايي به توافق رسيدند نويس قطعنامه ايران و اروپا بر سر چهارمين پيش
  ٢٠٠۴ نوامبر 28 -  ١٣٨٣ آذر 8ه یکشنب

به وين، متن آامل اين پيش نويس آه تنها ) ايسنا(به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران
 . باشد يير يافته، به شرح ذيل ميبند يك آن تغ

 .شود المللي انرژي اتمي ارائه مي اين متن تا آمتر از يك ساعت ديگر به آژانس بين
 

 شوراي حكام،
 ١٨  ، )٧٩/٢٠٠٤  /GOV (٢٠٠٤   سپتامبر ١٨  هاي تصويب شده در شورا در تاريخ  با يادآوري قطعنامه) الف

، )٨١/٢٠٠٣  /GOV (٢٠٠٣   نوامبر ٢٦  ، )٢١/٢٠٠٤  /GOV (٢٠٠٤  رس  ما١٣  ، )٤٩/٢٠٠٤  /GOV(، ٢٠٠٤  ژوئن 
 ،)١٠٧٢  /GOV/OR (٢٠٠٣   ژوئن ١٩  ي شورا در تاريخ  و بيانيه) ٦٩/٢٠٠٣  /GOV(، ٢٠٠٣   سپتامبر ١٢  و 
ي  در خصوص اجراي توافقنامه) ٨٣/٢٠٠٤  /GOV(با يادآوري همراه با قدرداني از گزارش اخير دبيرآل ) ب
  در ايران، NPTهاي  ادمانپ
هاي بسياري را   نقض٢٠٠٣  با يادآوري ويژه از ارزيابي دبيرآل مبني بر اين آه اقدامات ايران تا اآتبر ) پ

 گزارش آمده است، منجر شده، اما از آن ٨٦  در تعهداتش براي عمل به توافق پادمان آه در پاراگراف 
هايي از سوي ايران و توانايي آژانس در تاييد برخي  قضزمان به بعد پيشرفت خوبي در تصحيح چنين ن

 هاي آنوني ايران صورت گرفته است،  جوانب بيانيه
ي ايران  يي اعالم شده همچنين با يادآوري ارزيابي دبيرآل مبني بر اين آه تمامي مواد هسته) ت

اين حال آژانس هنوز اند، با  هاي ممنوع منحرف نشده اند و چنين موادي به سوي فعاليت محاسبه شده
 اي در ايران وجود ندارد، يي اعالم نشده در موقعيتي نيست آه نتيجه بگيرد هيچ مواد يا فعاليت هسته

هاي مربوط به غني  هاي پيشين شورا از ايران را براي تعليق تمامي فعاليت با يادآوري درخواست) ث
 داوطلبانه،ي آن به عنوان يك اقدام اعتمادساز  سازي و پردازش دوباره

 را تا UF6هاي مربوط به غني سازي از جمله توليد  با يادآوري همراه با نگراني از اين آه ايران فعاليت) ج
 برخالف درخواست شورا در سپتامبر مبني بر اين آه ايران فورا تمامي چنين ٢٠٠٤   نوامبر ٢٢  

 هايي را به حالت تعليق در آورده ادامه داده است،  فعاليت
ي عالي  ا يادآوري و خرسندي از توافق ميان ايران، فرانسه، آلمان و انگليس و با حمايت نمايندهب) چ

منتشر شد و طي آن ايران تصميمش را براي ادامه و گسترش ...) سند ( نوامبر ١٥  ي اروپا آه در  اتحاديه
يادآوري همراه با رضايت هاي مربوط به غني سازي و پردازش دوباره مطرح آرد و با  تعليق تمامي فعاليت

 نوامبر از سوي ايران براي مديرآل فرستاده شد و ١٤  آه به دنبال اين توافق، گزارش اين تصميم در تاريخ 
  دعوت شد،٢٠٠٤   نوامبر ٢٢  طي آن از آژانس براي راستي آزمايي اجراي اين تعليق از 

 بانه و نه يك اقدام حقوقي است،با شناسايي اين آه اين تعليق يك اقدام اعتمادساز داوطل) ح
با شناسايي حق آشورهاي در توسعه و آاربرد انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز از جمله توليد ) خ

 الكتريسيته طبق تعهداتشان به معاهده با توجه به نياز آشورهاي در حال توسعه،
يي براي اهداف ممنوعه،  مواد هستههاي آارآمد براي جلوگيري از استفاده  با تاآيد بر نياز به پادمان) د

هاي آارامد براي تسهيل همكاري در زمينه  ها و با تاآيد بر اهميت حياتي پادمان مغاير با موافقتنامه
 يي، انرژي هسته
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ي باقيمانده  با تقدير از مديرآل و دبيرخانه براي آاري آه تاآنون براي حل تمام مسايل مربوطه) ذ
 اند،   ايران آردهي اجراي پادمان در درباره

شود آه ايران تصميم گرفته است به عنوان اقدامي اعتمادساز آه از   از اين حقيقت استقبال مي-١  
سازي و بازفراوري را  هاي مربوط به غني آزمايي خواهد شد، تعليق تمام فعاليت سوي آژانس راستي

ين تعليق آه داوطلبانه است و نه شود آه اجراي آامل و پايدار ا ادامه و گسترش دهد و خاطرنشان مي
آند، براي بررسي مسائل  آزمايي مي باشد آه آژانس آنرا راستي حقوقي و اقدامي اعتمادساز مي

 .مانده ضروري است باقي
 دبيرآل را آه تصميم ايران براي ادامه و گسترش تعليق اجرايي شده است ٢٠٠٤   نوامبر ٢٥   بيانيه -٢ 

  چنان بررسي اين را آه تعليق همچنان راستي آزمايي خواهد هم رآل ميآند و از مدي استقبال مي
شود ادامه دهد و در صورتي آه آژانس متوجه شد تعليق به طور آامل ادامه نيافته و يا از راستي  مي

آزمايي تمامي عناصر تعليق تا زماني آه تعليق در حال اجراست جلوگيري به عمل آمده، به اعضاي 
 .شورا اطالع دهد

 از تداوم تعهد داوطلبانه ايران به عمل مطابق بندهاي پروتكل الحاقي به عنوان اقدامي اعتمادساز آه -٣  
شود و از ايران بار ديگر تصويب فوري  هايي آه مطرح شده بود را تسهيل آرد استقبال مي حل پرسش

 .پروتكل الحاقي را خواستار است
هايي را در تعهداتش براي پايبندي به توافق   آه نقض٢٠٠٣  بر  از سياست پنهان آاري ايران تا اآت- ٤  

 شديدا ابراز نگراني مي آند و مجددا بر اقدامات اصالحي آه در گزارش دبير آل آمده NPTهاي  پادمان
 آند، اذعان و تاآيد مي

و حدود  ـ تالش مديرآل براي پيگيري تحقيقاتش درباره موضوعات باقيمانده به ويژه منشا آلودگي ٥  
چنين اجراي آامل موافقتنامه پادمان ايران و پروتكل الحاقي با رويكردي براي  برنامه سانتريفيوژ ايران، هم

 .شود يي اعالم نشده در ايران استقبال مي هاي هسته تامين تضمينهاي معتبر درباره نبود مواد و فعاليت
در خصوص مسايلي آه باال ذآر شد تاآيد  بر اهميت مداوم گسترش همكاري فوري ايران با مديرآل -٦  

شود به عنوان اقدامي اعتمادساز هرگونه دسترسي به سايتهاي مورد  شود و از ايران خواسته مي مي
 .داند تسهيل آند درخواست آژانس را آه ضروري مي

  . از مديرآل مي خواهد يافته هايش را آن گونه آه مناسب مي داند به شورا گزارش آند-٧  
  

از خير بيست ! شورای امنيت که آخر دنيا نيست: رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجهحميد
  توان گذشت، بهتر است اروپا از شرش بگذرد سانتريفيوژ آه نمي

 ٢٠٠۴ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٣ آذر ٨يکشنبه 
ر از خي: آصفي در پاسخ به اين آه آيا ممكن است ايران از خير بيست دستگاه سانتريفوژ بگذرد گفت

وگو باز است و  هاي گفت توان گذشت، بهتر است اروپا از شرش بگذرد، هنوز آانال چيزي آه نمي
 .اميدواريم به نتيجه برسيم

در جمع خبرنگاران ) يكشنبه(حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه امروز ) ايسنا(به گزارش 
 آمريكا در روزهاي اخير آه با ادبيات تهديدات آمريكا چيز جديدي نيست تهديدات: داخلي و خارجي گفت

شود ناشي از عصبانيتش است و اين چيز نويي نيست و در بيست و پنج سال گذشته  متفاوت بيان مي
 .اي نداشته است ايم آه نتيجه ما همواره اين فشارها را از جانب آمريكا ديده

وگو با اروپا و آژانس داريم  ك گفتوگو با اروپا بحث مهلت و ضرب االجل نيست، ي در گفت: وي ادامه داد
آن چه مهم است حقوق مشروع آشور . آه تا فردا ادامه دارد و بايد به يك نتيجه راضي آننده برسيم

 .وگوها ادامه دارد است و گفت
اطالع رساني هم در تهران هم از : يي گفت وي در خصوص اطالع رساني ايران از موضوع پرونده هسته

اي آه هست اين  آره آننده خيلي گسترده بوده و آم نبوده منتها نكتهسوي سخنگوي تيم مذا
دانيم و متفق القول هستيم آه مردم را آگاه آنيم؛ در چارچوب يك  باشد آه ما مردم را نامحرم نمي مي

 . هاي مقابل باز آنيم آار مذاآراتي خيلي به مصلحت نيست آه دست خود را براي طرف
مقامات رسمي . هاي ما آگاه شود آند آه از تاآتيك  مقابل آمك مياين به طرف: وي ادامه داد

هاي آنها يك چندم مسوولين ما بوده  اند و حجم صحبت آشورهاي مختلف هم در اين مورد صحبت نكرده
آند آه همه چيز را مطرح آنيم، اين است آه درست نيست در جريان يك  آنچه ما را محتاط مي. است

 . مطرح نماييم آه طرف مقابل سو استفاده آندمذاآره ريز همه چيز را
خواهم در مورد ديگر آشورها  من نمي: وي درخصوص دوگانه عمل آردن آژانس در مورد آشورها گفت

اما موضع ما شفاف و روشن است و انحرافي از اقدامات صلح آميز نداشتيم، استفاده از . قضاوت آنم
ن را پذيرفته و در بيانيه سوم اروپا هم حق مشروع يي حق مشروع ماست؛ دنيا هم آ فن آوري هسته

تی به رسميت شناخته شده است و ترديدي نيست آه آمريكا . پی. ايران و آليه آشورهاي عضو  ان
 . فشار زيادي را در خصوص پرونده ايران استفاده آرده است

س از توافق پاريس اعالم وي در پاسخ به ايسنا مبني بر اين آه چرا با وجود اين آه مقامات آشورمان پ
ها سه بار  ي اين توافق در شوراي حكام ديده خواهد شد، اما قطعنامه اروپايي آردند آه اولين نتيجه

دانند،  اند و آن را مخالف روح توافق پاريس مي تغيير آرده و هنوز هم مقامات آشورمان از آن ناراضي
آنند هنوز جاي بهتر شدن وجود دارد و اين  ر مياند آه فك مقامات آشورمان به اين دليل ناراضي: گفت

 . ايم و برخورد ما صحيح بوده است تغيير قطعنامه و اصالح آن نشانه اين است آه ما تالش خود را آرده
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فقط ايران نيست آه از آن بيانيه اوليه ناراضي بوده، غيرمتعهد هم ناراضي بودند؛ اين : وي در ادامه گفت
گيرد؛ مذاآرات قطع نشده و هر لحظه  يابد و در هر لحظه و هر ساعت صورت ميوگوها بايد ادامه  گفت

هاي  وگو و حل و فصل موضوع است آه اميدواريم اروپا به واقعيت ساري و جاري است؛ تنها راه هم گفت
 . ي قابل قبول برسد موجود توجه آنند و انعطاف نشان دهد تا به نتيجه

 نيست ايران در حال حاضر در سياست خارجي خود تجديدنظر آند و با آصفي در پاسخ به اين آه آيا نياز
اگر . شود اگر منظور اين است آه با آشورهاي اروپايي مذاآره نكنيم، نمي: آمريكا مذاآره نمايد گفت

شود؛ همه مشكالت را آمريكا به وجود  شود، حل نمي آنيد مشكل با مذاآره با آمريكا حل مي فكر مي
ايم و  دهد راه ما درست بود و به توفقيات زيادي دست يافته نج سال گذشته نشان ميآورده بيست و پ

 . اين راهي است آه با توجه به رويكرد غلط آمريكا درست شده است
با اروپا بايد مذاآره را ادامه دهيم و صبر آنيم : آصفي در خصوص نشست فرداي شوراي حكام گفت

 مشروع و منافع ملي براي ما از هر چيزي مهمتر است و علت حقوق. رسد ببينيم مذاآرات به آجا مي
اين آه ناچار شديم با اروپا مذاآرات گسترده و طوالني داشته باشيم اين بود آه حقوق ما را تامين 

هاي خوبي بوده و اگر اروپا  در مذاآرات پيشرفت. بايد صبر آنيم تا فردا ببينيم آجا هستيم. آرد نمي
 .ها بيشتر هم خواهد شد شرفتواقعيت را ببيند پي

گرفته و اين در مذاآرات ما نبوده آه  بحث تحقيق و مطالعه هميشه صورت مي: آصفي خاطرنشان آرد
بايد آنار گذاشته شود و موضوع بيست سانتريفوژ هيچ ارتباط منطقي با غني سازي و اعتمادسازي 

ما هم بحث نحوه استفاده و به آارگيري از اختالف امروز بين اروپا و . ندارد و آامال مستقل از آن است
 . هاست اين دستگاه

ها صحبت  ي اروپايي وي در خصوص اظهارات موسويان و خرازي آه به نوعي متناقض در مورد قطعنامه
اش را  موسويان بخشي از موارد را گفته خرازي هم موارد ديگر را؛ احتماال خرازي توجه: آرده بودند گفت

ع و موسويان به نكات مثبت داشته و هر آدام از اين دو موضوع را از يك زاويه به نكات منفي موضو
 .اند ديده

هاي خود را  بايد تمام برنامه) يكشنبه(وي در خصوص اخطار اروپا به ايران مبني بر اين آه تا امشب 
بحث مهلت اروپا نيست بحث اين است آه چون فردا اجالس است بايد تا آخر : روشن سازد گفت

 . باشد مشب به جايي برسيم همان گونه آه اين بحث ما هم ميا
اين خبر بي : آصفي در خصوص خبر وجود يك تونل در زير تاسيسات اصفهان به منظور غني سازي گفت

مگر ! آنند ها باور مي آنند خواننده سازند فكر مي ها آه اين خبرها را مي اساسي است بعضي ربط و بي
 .  مخفي آرد، اينها عجيب و غريب استشود يك تونل بزرگ را مي

هاي آژانس  بيست سانتريفوژ بايد تحت نظارت دوربين وي خبر پيشنهاد اروپا مبني بر اين آه فعاليت 
بحث تعليق داوطلبانه در جاي جاي قطعنامه آمده موضوعي : صورت گيرد را خبرسازي دانست و گفت

دار است را ما  تباط با تعليق جامع و دامنهآه در بند اول است، رسيدگي به مسايل ديگر در ار
ايم  پذيريم و بحث رسيدگي به مسايل ديگر وظيفه آژانس است اين آه ما تعليق را پذيرفته نمي

 .در واقع بند دوم و اول قطعنامه سنخيتي با هم ندارد. داوطلبانه است و اين دو به هم ربطي ندارد
مفهوم خود هميشه بوده در زمان تعليق و آينده هم وجود بحث تحقيقات و توسعه در : آصفي ادامه داد

ها مشكل  دارد؛ اروپا مخالف آن است و بايد صحبت آنيم چرا آه اروپا با نحوه چگونگي آار اين دستگاه
 . دارد

ها به اين معنا نيست آه به توافق پاريس عمل نكردند، بلكه نشان  اقدام اروپايي: آصفي تصريح آرد
وگو   پاريس همخوان نيست و از اتفاقات بعدي خيلي نگران نيستيم و فعال گفتدهد با توافق مي
 .”چون فردا برآيد فكر فردا آنيم“. آنيم مي

ها صحبت بوده آه اين بحث توسعه و تحقيقات شامل تعليق  بحث تحقيقات هميشه بوده قبل: وي گفت
 . شود نمي

منظور ايشان اين : مذاآره آننده در وين گفتآصفي در خصوص اظهارات واليتي مبني بر حمايت از تيم 
ايم و اين درست نيست آه از جاي جاي آشور گفته  بوده آه بدون پشتوانه مذاآرات را در وين رها آرده

آنند  شوند و براي مذاآره با تمام تالش عمل مي اي آه انتخاب مي آنند؛ عده شود اينها بد مذاآره مي
 . بايد حمايت شوند
اش را تغيير داد، اما يك صدا از اروپا در نيامده آه شما   خارجه اروپا سه بار قطعنامهسخنگوي وزارت

 .روند، بايد اجازه داد آارشان را بكنند اي براي مذاآره مي وقتي عده. ضعيفيد
بحث نگراني نيست اين آه : وي در پاسخ به اين آه در بند اول قطعنامه چه نگراني وجود داشت گفت

گويم نبايد اين دو وظيفه را با هم خلط آرد، اين يك   رسيدن به مسايل باقيمانده ما ميگويند براي مي
وظيفه آژانس اين است آه به اين موضوع برسد و غني سازي هم يك بحث . بحث جدي حقوقي است

 . ديگر است
يت پرونده اين آصفي در پاسخ به اين آه اروپا هشدار داده آه اگر با ايران به توافق نرسند به شوراي امن

ما از رفتن به شوراي امنيت نگران نيستيم، آنجا آه آخر دنيا : آشور را ارجاع خواهيم داد گفت
دهيم در چارچوب آژانس حل و فصل شود آه اگر چنين نشود، هم آژانس بي  شود؛ اما ترجيح مي نمي

 .شود هم اروپا اعتبار مي
آنيم در آژانس و در چارچوب  مان به شوراي امنيت برود، فكر مي دليلي هم ندارد پرونده:  افزودوي

 . مذاآره با اروپا اين پرونده باالخره حل و فصل خواهد شد
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در مذاآرات :آصفي در پاسخ به اين آه در اين مقطع زماني موضوع بيست سانتريفوژ مطرح شد، گفت
 .شود آه الزم است نظر خود را بگوييم ها مطالبي گفته مي بعضي وقت

وگوهاي زيادي هم با اروپا هم با غير  گفت: ها گفت آصفي در خصوص پيش نويس قطعنامه اروپايي
ها شده خيلي از بندها اصالح شده و نظرات به هم نزديك شده است آه البته اين متن هنوز  اروپايي

ست آه موضوعات باقيمانده منوط به تعليق ادامه دار نكاتي دارد آه برطرف شود و بارزترين آن بند اول ا
 .و جامع ايران است آه اين يك موضوع اساسي است

هايش آار خود را بكند  بند دوم خيلي به بند اول ارتباط ندارد، آژانس بايد در چارچوب مسووليت: وي افزود
ن دو بند را قبول نداريم و طبيعي ايم و ما اي و تعليق داوطلبانه است آه ما براي اعتمادسازي انجام داده

 .آنيم است آه با آن مخالفت مي
از اين بند آه بگذريم تقريبا مسايل نزديك به هم شده، اما اين بحث جدي است و : آصفي ادامه داد

اروپا چند بار قطعنامه خود را تغيير داد، . هنوز با روح تفاهم پاريس قدري فاصله دارد و بايد اصالح شود
اريم اروپا در موارد ديگر هم آه مورد بحث است به واقعيات توجه آند تا به نتيجه مناسبي انتظار د
 .برسند

ايم و هميشه  ما همواره در گذشته بحث تحقيق و توسعه را در دستور آار داشته: وي خاطرنشان آرد
ضوعي نبوده آه ما ايم در آينده هم ادامه خواهيم داد، تحقيق و مطالعه مو بوده و صرف نظر از آن نكرده

ي  شود آرد؛ چون اروپا در مورد نحوه آنيم ببينيم چه مي از آن صرف نظر آرده باشيم و با اروپا صحبت مي
آنيم آه به راهي برسيم آه  به آارگيري و استفاده از اين بيست دستگاه اختالف دارد با او صحبت مي

 .قابل قبول باشد
 

 واهند گرفتسانتریفوژ ها تحت نظارت آژانس قرار خ
 ٢٠٠۴ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٣ آذر ٨يکشنبه 

 دستگاه سانتريفوژ که طى روزهاى اخير محور عمده ٢٠نامه جمهورى اسالمى ايران در مورد: ايرنا
 . اختالفات بين ايران و اروپا بوده است ،تحويل آژانس بين المللىانرژى اتمى و هيات هاى اروپايى شد

ايران در اين نامه قبول کرده است که : ا تاييد اين خبر به ايرنا گفت يک ديپلمات ايرانى يکشنبه شب ب
اين تعداد سانتريفوژ تحت نظارت آژانس بين المللىانرژى اتمى قرار گيرد، اما پلمب آنها را نخواهد 

 . پذيرفت
طرف هاى اروپايى نيز پذيرفته اند که در بند نخست جديدترين پيش نويس قطعنامه خود : وى گفت

در اين حال . که قرار است در شوراى حکام تصويب شود، اصالحاتى انجام دهند)  نويس سوم پيش(
توافق نهايى ايران و : سخنگوى هيات مذاکره کننده ايرانى در شوراى حکام گفت " حسين موسويان "

 . اروپا بر سر برنامه هاى هسته اى ايران نزديک است
بن بستى وجود ندارد، ما در حال پيشرفت هستيم و : و گفتوى هرگونه بن بست در مذاکرات را رد کرد 

 . اصالحات اروپاييان در پيش نويس قطعنامه پيشنهادىمثبت بوده است 
شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار بود عصر شنبه نشست خود را درباره پرونده هسته 

 . ز دوشنبه موکول شداى ايران آغاز کند، اما به دليل ادامه اختالف ها به  رو
پيش نويس قطعنامه اروپا به دليل رايزنىهاى هيات ديپلماتيک ايران در سه نوبت تغيير و تقريبا خواسته 

تصويب اين پيش نويس و رسميت يافتن آن در شوراى حکام آژانس . هاى ايران را برآورده کرده است 
مه رسمى اعالم کند که از فعاليت بين المللى انرژى اتمى زمانى عملىاست که ايران در يک نا

 . سانتريفوژها صرف نظر کرده است 
اکنون به نظر مىرسد با ارسال نامه ايران راه براى از سرگيرى نشست شوراى حکام هموار شده است 

و اين شورا از روز دوشنبه فعاليت خود را براى صدور يک قطعنامه در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران 
 . ردآغاز خواهد ک

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
هايي  ها و احزاب سياسي عراق مبني بر به تاخير انداختن انتخابات، واآنش درخواست برخي گروه

يي را در بين دولت موقت عراق، آميسيون عالي انتخابات، مرجعيت شيعه، آمريكا و تعداد  گسترده
 . همراه داشته استها به ديگري از گروه

  ٢٠٠۴ نوامبر 28 -  ١٣٨٣ آذر 8ه یکشنب
 محمد - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي شيعه در عراق، در آنفرانس  اهللا محمدسعيد حكيم از مراجع برجسته حسين حكيم، پسر آيت
ي تاخير در انتخابات خارج از چارچوب  مساله: ر در برگزاري انتخابات گفتمطبوعاتي در بغداد با رد تاخي

 . مذاآرات است و اين امري است آه براي ما تثبيت شده است
وي در پاسخ به اين سوال آه ممكن است اين امر تنها نظر پدر ايشان باشد و موضع گيري ديگر مراجع 

اين مساله . پذيرد  مسووليت تاخير در انتخابات را نميهيچ يك از مراجع شيعه: متفاوت از آن باشد، گفت
 .از نظر مردمي غيرقابل قبول است

اي مشترك، تالش براي به تاخير انداختن انتخابات عراق   حزب شيعه و ترآمن با صدور بيانيه42همچنين 
 .را غيرقانوني دانستند
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ترين احزاب شيعه در عراق   قويسيدعبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه از
ي پيروزي براي  هرگونه تاخير در انتخابات به منزله: وگو با رويتر اظهار داشت رود، در گفت به شمار مي

 .آساني است آه سعي در مشكل تراشي در روند انتخابات دارند
ب اسالمي وي گفت، با وجود خشونت آرام ناپذيري آه در عراق ايجاد شده است، با درخواست احزا
ي تحقق يكي  سني و سكوالريسم مبني بر تاخير انتخابات مخالف است؛ چرا آه تحقق اين امر به منزله

 .ها است از اهداف اصلي تروريست
حكيم تاآيد آرد آه مجلس اعال با اين امر مخالف است و به نظر آنها اين تاخير به نفع ملت عراق 

 .نخواهد بود
ها  وجود ندارد آه با به تاخير انداختن انتخابات آشتار، انفجارها و درگيريهيچ گونه تضميني : وي افزود

 .طي شش ماه آينده از بين برود
دولت موقت مصمم است آه انتخابات را در : طائر النقيب، سخنگوي دولت موقت عراق نيز اظهار داشت

 .آند موعد مقرر برگزار آند و با تمام نيرو هم در اين راستا تالش مي
وارد شهر فلوجه شده بود، با اعالم ) شنبه( نگروپونته، سفير آمريكا در عراق آه روز گذشته جان

 ژانويه مساعد 30وضعيت امنيتي براي برگزاري انتخابات در : مخالفت با به تاخير انداختن انتخابات گفت
  .است

  
 سني براي دولت مصمم است به رغم درخواست سياست مداران: سخنگوي اياد عالوي اعالم آرد

 . ژانويه را در موعد مقرر برگزار آند30تاخير در زمان انتخابات به مدت شش ماه، انتخابات 
  ٢٠٠۴ نوامبر 28 -  ١٣٨٣ آذر 8ه یکشنب

 17به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، رهبران حدود ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند آه انتخابات را به مدت شش ماه به تاخير بياندازد تا  حزب سني عراق از دولت اين آشور خواسته

آنها فرصت آافي براي متقاعد آردن روحانيون سني براي صرف نظر از تاآيدشان بر تحريم انتخابات، 
 .داشته باشند

دولت عراق مصمم است انتخابات را : ثائر النقيب، سخنگوي اياد عالوي نخست وزير عراق، اظهار داشت
خواهد آه  دولت عراق به رهبري نخست وزير از تمامي اقشار مردم عراق مي. رر برگزار آنددر موعد مق

 .در انتخابات شرآت آنند و از اين طريق آشوري دموآراتيك بسازند
ي مردم عراق نيست و ما اميدواريم آه هيچ حزب و  تحريم انتخابات به نفع آشور و آينده: وي گفت

 . نكندگروهي اين انتخابات را تحريم
عالوي به وظايفي آه از سوي قانون اساسي موقت و نيز شوراي امنيت سازمان ملل : النقيب ادامه داد

 . ژانويه به وي محول شده، پايبند و مقيد است30براي برگزاري انتخابات در 
 ها براي تاخير در زمان برگزاري انتخابات را درك نخست وزير عميقا اهميت درخواست: وي ادامه داد

هاي ملي براي برگزاري به موقع انتخابات  آند؛ اما در عين حال به درخواست ساير احزاب و شخصيت مي
 .نيز توجه دارد

آميسيون انتخاباتي عراق اظهار اطمينان آرده آه به رغم شرايط امنيتي در : سخنگوي عالوي ادامه داد
 .مناطق سني نشين، براي برگزاري انتخابات آمادگي دارد

، عالوي متقاعد نشده است آه تاخير در زمان برگزاري انتخابات موجب مشارآت بيشتر مردم وي گفت
 .شود

: چنين اين موضوع را آه حزب عالوي نيز خواستار تاخير انتخابات شده است، رد آرد و گفت النقيب هم
بات ي ساير احزاب براي درخواست تعويق انتخا درست است آه نمايندگاني از اين حزب در جلسه

 .ي پاياني هيچ اظهار نظري نكردند شرآت آرده بودند؛ اما آنها در بيانيه
آميسيون انتخاباتي عراق هرگونه تاخير در زمان برگزاري : چنين خبرگزاري فرانسه گزارش داد هم

به اين ترتيب ممكن است اقدام احزاب سياسي موافق تاخير .  ژانويه در اين آشور را رد آرد30انتخابات 
 .خابات آه ممكن است انتخابات را تحريم آنند، به بحران سياسي در اين آشور منجر شودانت

اي آه براي بررسي درخواست  عبدالحسين الهنداوي، رييس آميسيون انتخاباتي عراق، پس از جلسه
تاخير در برگزاري انتخابات عملي :  حزب سياسي اين آشور تشكيل شده بود، به خبرنگاران گفت17

 .نيست
شود، انتخابات در زماني آه توسط قانون اساسي تعيين شده  تا جايي آه به ما مربوط مي: وي گفت

  .شود بود، برگزار مي
  

هاي الرمادي، موصل و تكريت را  آميسيون انتخابات عراق، مهلت نام نويسي احزاب سياسي در استان
 . تا ماه دسامبر تمديد آرد

  ٢٠٠۴ نوامبر 28 -  ١٣٨٣ آذر 8ه یکشنب
 فريد ايار - چاپ عربستان -ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي  با توجه به اين آه مشارآت تمامي گروه: سخنگوي آميسيون انتخابات عراق، اظهار داشت
اين سياسي به نفع مردم عراق است و ساخت عراقي مستقل در آينده به اين امر بستگي دارد، 

هاي الرمادي،  ي ليست مورد نظر را در استان آميسيون مهلت نام نويسي از احزاب سياسي و ارايه
 . موصل و تكريت تا ماه دسامبر تمديد آرده است



www.iran-archive.com 

وي همچنين اعتراف آرد آه مشكالتي فني، اجرايي و اداري در اين استانها وجود دارد آه موجب 
 .شود مياشكال تراشي در آار آميسيون انتخابات 

:  به نقل از حازم شعالن، وزير دفاع عراق نوشت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  از سوي ديگر، روزنامه
 يك حزب  آه داوطلب شرآت در انتخابات است،" عراقيون"حزب سياسي جديد عراق موسوم به 

 .هاي گذشته ندارد مستقل است و هيچ ارتباطي با افكار و ايده
هدف اين حزب تثبيت مفهوم واقعي آزادي و دموآراسي و آسب استقالل : وي همچنين اظهار داشت

عراق است و هدف طرفداران اين حزب، بازي با الفاظ و آلمات نيست؛ بلكه آسب استقالل و برقراري 
 .دموآراسي هدف اصلي و عملي حزب است

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  آذر 8: مرور روزنامه های تهران

 ٢٠٠۴ نوامبر 28 -  ١٣٨٣ آذر 8ه یکشنب:بی بی سی 
روزنامه های امروز صبح تهران در عين پی گيری اخبار مربوط به ادامه مذاکرات ايران و کشورهای عضو 
هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی، با اشاره به حضور معاون رييس جمهوری عراق در ايران 

  .کشور نوشته انددرباره انتخابات آينده آن 
 نوشته آخرين خبرها از وين حاکی از آن است که پس از چندين دور مذاکره فشرده ميان جناح شرق

های شورای حکام، با نهايی شدن قطعنامه اروپا و غيرمتعهدها در مورد ايران، روز دوشنبه پس از تعيين 
  . دستگاه سانتريفوژ، قطعنامه نهايی صادر خواهد شد٢٠تکليف 
 کارشناسان و دست اندرکاران ابراز رضايت تهران از قطعنامه نهايی شورا را دور ايرانزارش روزنامه به گ

  . از انتظار نمی دانند
 شش دور مذاکرات ايران و اروپا در اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی همشهریبه نوشته 

 تغييراتی به عنوان قطعنامه پيشنهادی سوم اتمی، اروپا را وادار کرد که پيش نويس قطعنامه خود را با
اروپا منتشر کند که هرچند از نظر بعضی از ديپلمات های ايرانی وجوه مثبتی دارد ولی هنوز با توافقنامه 

  . پاريس، که نتيجه مذاکرات اخير اروپا و ايران در مذاکرات هسته ای بود تعارض هايی دارد
   حکام  در شورای  ايران  و نمايندگان  آژانس  های تعطيل هم ديپلمات با اشاره به اينکه در روزهای اعتماد
 از   و گريخته  را دارند، نوشته است جانه زنی روی واژه هاست و خبرها جسته  ای  پر مشغله روزهای

  . ادامه کار بيست سانتريفوژ برای تحقيقات هسته ای حکايت دارد  از درخواست انصراف ايران
ر نظر جديد علی الريجانی درباره مذاکرات هسته ای خبر داده که گفته است  از اظهاهمشهری

معتقدم با صرف مذاکره، پروژه هسته ای پيش نخواهد رفت و بايد از عناصر قدرت ديگری برای به نتيجه 
  . رساندن پروژه استفاده کرد

 سرمقاله امروز خود  در ادامه مخالفت های خود با توافق های هسته ای درجمهوری اسالمیروزنامه 
فراتر رفته و نوشته است که ايران بايد در کنار فعاليت های ديگر، تکليف خود را با غرب هرچه سريع تر 

  . روشن کند
به نظر اين روزنامه چون جمهوری اسالمی قطعا روزی در برابر غربی ها بايد بايستد، چه بهتر که تا 

  .کندفرصت ها از دست نرفته اند مقابله را آغاز 
  . دو روزنامه صبح به انتقاد از وزير خارجه پرداخته اند

 از اينکه کمال خرازی در يک سخنرانی در سمينار جهان اسالم و ژاپن از بوديسم جمهوری اسالمی
هم به عنوان يکی از اديان الهی نام برده انتقاد کرده و نوشته است که از کسی که با پاول شام می 

  . چنان ميخندد، انتظاری جز اين نيستخورد و با جک استرا آن
 هم در سرمقاله خود، با اشاره به عکسی که وزيران خارجه بريتانيا و ايران را درحال خنديدن آفتاب يزد

نشان می دهد، نوشته است که اگر به هر دليلی مجبوريم پيشنهادهای تحميلی اروپايی ها را تحمل 
  . جود نداردکنيم، ديگر دليلی برای خنديدن از ته دل و

سردبير اين روزنامه تاکيد کرده در حاليکه وزارت خارجه هر نوع گفتگويی را با وزير خارجه آمريکا را تکذيب 
می کند و با توجه به اينکه تفاوتی بين سياست های آمريکا و بريتانيا وجود ندارد، آن تندی و اين 

  شادمانی از چيست؟ 
 پيامبر اسالم   به  اهانت  به  در اعتراض  قم  علميه  حوزه حانيون و رو  طالبهمبستگیبه نوشته روزنامه 

  .  خواهند کرد امروز بين مرقد آيت اهللا خمينی و حرم حضرت معصومه در قم راهپيمايی
اين راه پيمايی عليه يک برنامه ماهواره ای تلويزيونی است که دو هفته پيش مدير يک روزنامه عصر از 

مغز مجری آن ابراز شادمانی کرده بود و به اين عنوان که مرکز پخش آن لندن خالی شدن گلوله ای در 
  .است خواستار قطع روابط دو کشور شده بود

در حاليکه روزنامه های هوادار محافظه کاران همچنان اخباری عليه انتخابات عراق منتشر می کنند و در 
 خبر ايرانا آن مخالفت می ورزند، روزنامه مقاالت خود اين انتخابات را طرحی آمريکايی می دانند و ب

داده که محمد خاتمی، رييس جمهوری، در ديدار با معاون رييس جمهور عراق گفته است راه نجات و 
  . حل مشکالت عراق، برگزاری هرچه سريعتر انتخابات است

 اين وی افزوده است که اگر حکومت عراق به روش دموکراتيک تشکيل شود، مشکالت يک قرن اخير
  . کشور مرتفع خواهد شد
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 نوشته احزاب مختلف و گروه های سنی و کرد و الئيک در عراق با برگزاری همشهریدر همين حال 
  . انتخابات رياست جمهوری آن کشور مخالفند

اعتراض وکال و دانشجويان به تغييرنام خليج فارس، اخطار نسبت به نا امن بودن بناهای تاريخی کشور 
 سوزی، اظهار نظرهای تازه علی الريجانی درباره احتمال شرکت هاشمی رفسنجانی در در مقابل آتش

انتخابات رياست جمهوری و کابينه وی و اعالم لزوم بازرسی و نظارت بر امور داخلی مجلس که بعد از 
ح اعالم تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه برمال می شود از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز صب

   .تهران است
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