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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

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

دار   ميالدي عهده2004ـ5المللي انرژي اتمي را در سال  آانادا آه رياست شوراي حكام آژانس بين
يي ايران به  ي هسته است، طي اظهاراتي خصمانه هشدار داد آه اين شورا را براي ارجاع پرونده

 (!)واهد گذاشتشوراي امنيت تحت فشار خ
  ٢٠٠۴ نوامبر 30 -  ١٣٨٣ آذر 10ه سه شنب

موضع آانادا : ي اين خبر افزود خبرگزاري فرانسه با مخابره) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اين آشور عنوان شده و  ي پيرپيتگرو، وزير امور خارجه يي ايران در بيانيه ي هسته درخصوص برنامه

 .المللي انرژي اتمي است ي توافق ميان ايران و آژانس بين موضع آمريكا دربارهي   آننده منعكس
خبر است، در اين بيانيه اعالم آرده  پيتگرو آه گويي از فضاي حاآم در اجالس نوامبر شوراي حكام بي

ي  مهي برنا المللي در زمينه ي اعتماد بين اين آخرين فرصت براي ايران است تا روند ايجاد دوباره: است
 (!)اش را آغاز آند يي هسته

سازي اورانيوم و ديگر  براي انجام چنين آاري، ايران بايد تمامي فعاليتهاي غني: افزايد اين بيانيه مي
 .اش را متوقف آند و اين تعليق را به شكلي جامع و شفاف ادامه دهد ايي فعاليتهاي حساس هسته

المللي انرژي اتمي  اگر اينطور نباشد، آانادا از آژانس بين: درادامه اين بيانيه مداخله جويانه آمده است
ي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش  خواهد خواست اقدامي فوري انجام دهد و عدم پايبند

 .آند
ي ميان   براي اعالم حمايت محتاطانه از مصالحه چنين از اين بيانيه پيتگرو هم: اين گزارش حاآي است

اين اولين گام به : س براساس معامله ايران، فرانسه، آلمان و انگليس استفاده آرد و گفتايران و آژان
 .سمت امكان حل دايمي اين مساله است

 
  رانی دولت آلمان از قطعنامه آژانس در مورد ایابراز خرسند
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 در مورد برنامه ی اتمی انرژی المللنيقطعنامه آژانس ب از ی اهياني امورخارجه آلمان با انتشار بوزارت
 .  استقبال کرد رانی ای هسته ایها
 ني حکام آژانس بی امروز، پس از مذاکرات دشوارشورانکهی مهر، دولت آلمان از ای گزارش خبرگزاربه

 ، دیصادر نما رانی ای هسته ای در مورد برنامه های موفق شد تا با اجماع قطعنامه ای اتمی انرژیالملل
 .  کند ی میابراز خوشوقت

 ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مددي قطعنامه تائنی اینکته اصل:  آمده است هياني بنی ادامه ادر
 از زي نندهی در آقي تعلنی باشد ، حفظ ای مرانی ای و فراوری سازی غنیتهاي فعالی تمامقي بر تعلیمبن

 .  شود ی می بررسی اتمینرژ ای المللنيطرف بازرسان آژانس ب
 انجام طی شرادار،ی کامل و پاقي تعلنیبا ا:  کرده است یني بشي پهياني بنیگرای آلمان در بخش ددولت

 درباره رانی اروپا و دولت اهی رتبه اتحادی عالندگانی ، فرانسه و آلمان با شرکت نماسي انگلنيمذاکرات ب
 .  شده است جادی مدت ای قرارداد طوالنکی
:  باور استنی واروپا بر ارانی ایعنی ی درپرونده هسته اري مذاکرات دو طرف درگندهی در خصوص آنيبرل
 مدت ی و طوالنیني عی هاني طرف تضمکیاز  : میري گی می هدف مضاعف را پکی مذاکرات ما نیدرا

 ، ی اقتصادینه هاي مسائل متعدد در زمشبردي پگری و از طرف درانی ازي صرفًا صلح آمیدرباره برنامه ها
 .  مشخص و روشن باشند یالوگهای و دهای همکاری که راه گشایاسي و سیفن
 ی مشرکتیي اروپاهی خود در اتحادیدولت آلمان همراه با شرکا:  شده است حی تصرهياني بنی اانی پادر

 نيه نفع طرف که بی واقعشرفتي توان پی راه منیفقط از ا . می انتظار را دارني هم همرانیاز ا. کند 
  .افتیباشد ، دست 

 
ایران باید با البرادعی و بازرسان آژانس // جامعه جهانی می خواهد با ایران همکاری کند : تونی بلر 

 همکاری کامل داشته باشد 
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ایران با اتحادیه اروپا تونی بلر نخست وزیر انگليس در نشست خبری امروز در محل نخست وزیری توافق 
 . بر سر برنامه های هسته ای توافقی مهمی بود و ما از آن استقبال می کنيم

بلر اظهار داشت این توافق بين " داونينگ استریت " به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی 
می دهد که جامعه بين سه کشور اروپائی فرانسه، انگليس و آلمان توافق بسيار مهمی بود و نشان 

 .الملل مقرر کرده است تا با دولت ایران همکاری کند
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شورای حکام تاکيد می کند که نياز است تا ایران تمام غنی سازی خود را تا : وی در ادامه اعالم کرد
 .جائيکه رسيدگی به تمام مسائل باقيمانده تکميل شود درحالت تعليق نگهدارد

ما از ایران می خواهيم همکاری های کامل خود را برای :  اظهار داشت نخست وزیر انگليس در ادامه
 .تکميل بازرسی و رسيدگی های دبير کل و گروهش گسترش داده و تسریع بخشد

سه کشور اروپائی که طرف گفتگوی ایران در برنامه های هسته ای ایران بودند از توافق خود با ایران 
 .تهای ارشد اروپا آن را فصلی نوین در روابط ایران با اتحادیه ذکر نمودابراز خرسندی کرده و یکی از دیپلما

 
المللي ايران را جز دارندگان  امروزه نهادي بين: روحاني با اشاره به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت

 .يي قبول دارد چرخه سوخت هسته
  ٢٠٠۴ نوامبر 30 -  ١٣٨٣ آذر 10ه سه شنب

دآتر حسن روحاني، دبير ) ايسنا(ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار سياسي 
در محل مرآز تحقيقات استراتژيك و در جمع ) شنبه سه(شوراي عالي امنيت ملي آشورمان امروز 

پس از توافق اخير با سه آشور : خبرنگاران در خصوص قطعنامه جديد شوراي حكام اظهار داشت
ترديد شرايط جديدي براي جمهوري اسالمي ايران فراهم شده  حكام بياروپايي و اجالس اخير شوراي 

 . يي آشورمان ياد نماييم توانيم از آن به عنوان نقطه عطفي در روند پرونده هسته آه مي
ي اخير صحت اظهارات ايران در خصوص صلح  توجه داشته باشيد آه اوال در قطعنامه: وي در ادامه افزود

هايش به اثبات رسيده؛ گرچه پيش از اين در گزارش پروتكل آمده است آه اين  آميز بودن آليه فعاليت
امروز بعد از . هاي اوليه اين نتيجه روشن بود ها صلح آميز است، ولي يك سال قبل و در بازرسي فعاليت

هاي مكرر نه تنها آژانس بلكه شوراي حكام براي نخستين بار به اين مساله يعني  يك سال بازرسي
 .دارد اذعان مي هاي ايران  ميز بودن فعاليتصلح آ

هاي صلح آميز  در اين بند به صراحت به فعاليت:  قطعنامه شوراي حكام گفتdوي با اشاره به بند 
 . جمهوري اسالمي ايران اشاره شده است، اين دستاورد بزرگي براي نظام است

هايش تاآيد داشت، امروز   بودن فعاليتهمانگونه آه جمهوري اسالمي ايران بر صلح آميز: روحاني افزود
ها مدعي انحراف و غيرصلح آميز  گذارد و براي دشمنان ما آه سال المللي نيز بر آن صحه مي نهادي بين

 . هاي ما بودند تنها سيه روزي باقي مانده است بودن فعاليت
: دهد افزود الملل مي بيني  روحاني با اشاره به اين آه اين بزرگترين اعتمادي است آه ايران به جامعه

هاي صادقانه ايران با آژانس هم در خالل بندها و هم در گزارش مديرآل مشهود  در اين قطعنامه همكاري
ي حل و فصل نهايي رسانده  است آه ايران آنچنان شفاف عمل آرده آه تمامي مسايل را به مرحله

 . است
 و آلودگي P2ند آه در سخنان دبيرآل بحث هر چ: دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين ادامه داد

وجود دارد، ولي خود گزارش حاآي از آن است آه ايران در اين زمينه تمام اقدامات را انجام داده و براي 
 . هاي الزم را نمايند نهايي شدن مساله بايد آشورهاي صالح يا افرادي از آنها همكاري

اسالمي ايران نمونه يك همكاري آامل بوده است، وي با تاآيد بر اين موضوع آه همكاري جمهوري 
آند آه تعليق الزام و تعهدي حقوقي و الزام آور نيست، خواهش  اين قطعنامه همچنين اذعان مي: افزود
 اجرايي 1 و hگذارند به صراحت قطعنامه در بند  آنم همه آساني آه در داخل مته به خشخاش مي مي

 . آيد بوده و امري داوطلبانه و براي ساختن اعتماد به حساب ميتوجه آنند آه تعليق تعهدي حقوقي ن
اي الزام آور و  آرديم آه تعليق مساله هر چند آه ما همواره بر اين مساله تاآيد مي: وي همچنين افزود

حقوقي نيست، ولي اين نخستين بار است آه در قطعنامه و شوراي حكام بر اين مساله تاآيد شده 
 . است

يي جمهوري اسالمي ايران از حالت اضطراري  ي هسته با اين قطعنامه پرونده: ين افزودروحاني همچن
خارج شده و در دستور آار شوراي حكام نيست و در حقيقت در مسير عادي شدن آامل قرار گرفته آه 

 . ايم پرونده را به اين مقصد مطلوب برسانيم اين موقعيتي قابل مالحظه است آه توانسته
آند آه اقدامات اصالحي ايران نسبت به موارد قصور انجام  قطعنامه اذعان مي: نين افزودروحاني همچ

گرچه آغاز آن لحن مناسبي ندارد، اما در پي آن از اقدامات اصالحي ايران سخن رفته ) 4بند (گرفته 
گويد، اقدامات  است و اين به معناي پايان بخشيدن به قصورها است و هنگامي آه قطعنامه مي

 . صالحي انجام گرفته يعني قصورها به طور آامل از لحاظ حقوقي جبران و ترميم شده استا
آند آه ايران به چرخه سوخت  قطعنامه و گزارش مديرآل به اين واقعيت اعتراف مي: وي در ادامه گفت

 با يي مسلط است و همه مراحل آن را اجرايي نموده و اين يعني جمهوري اسالمي ايران نه تنها هسته
المللي به  يي را اعالم داشته، بلكه امروز آژانس به عنوان نهادي بين ي سوخت هسته بيان خود چرخه

 .اند صراحت اين مطلب را مورد توجه قرار داده
يي دست  در مجموع جمهوري اسالمي ايران به چرخه آامل سوخت هسته: روحاني همچنين گفت
 را توليد و با غناي سانتريفوژ چرخه سوخت را تكميل uf6و  uf4توانيم از آيك زرد  يافته؛ يعني ما مي

 . يي است را قبول دارد المللي آه ايران جز دارندگان چرخه سوخت هسته نماييم و امروزه نهادي بين
دهد آه طرفداران تقابل برخورد و  قطعنامه شوراي حكام و روند تصويب آن نشان مي: وي همچنين افزود

 .در انزواي آامل قرار داردخشونت در شوراي حكام 
در : روحاني با اشاره به نطق شب گذشته نماينده آمريكا در شوراي حكام پس از تصويب قطعنامه گفت

اجالس ديروز ديديد آه غير از آمريكا آه با عصبانيت نطقي شبيه به مقاله را ارايه آرد و يكي دو آشور 
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ور ديگري با آمريكا همراه نبود آه مسير مذاآره و ديگر آه جمالتي نامناسب را به آار بردند، هيچ آش
 .تفاهم را آنار گذاشته باشد و در پي برخورد باشد

ما از روز نخست اين را گفته بوديم آه ايران در برابر آمريكا موفق است و او را به انزوا : روحاني تاآيد آرد
د نيست آه نيرويي چون آمريكا را گفتند آه قدرت ايران در آن ح خواهد آشاند و برخي ساده لوحان مي

 . به انزوا بكشاند
توانيم حرف حقمان را به آرسي  ايم آه قدرت مقابله با آمريكا را داريم و مي ما ثابت آرده: وي ادامه داد

 . المللي آمريكا را به انزوا بكشانيم نشانده و در نهادي بين
: ر ادامه در جمع خبرنگاران اظهار داشتبه گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان د

ي فشارهاي  هاي پاريس بود؛ گرچه بانيان آن به واسطه ي ديروز اولين آزمون براي موافقت قطعنامه
ي مالحظات ايران را مراعات آنند و و متن آخر به طور آامل با واقعيات و  خارجي عمدتا نتوانستند همه

 . ي پاريس مطابق نبود موافقتنامه
در هر حال در مراحل نهايي شاهد بوديم آه سه آشور اروپايي در تالش بودند تا به : ر ادامه افزودوي د

نحوي تعهداتشان را عملي سازند؛ حال هر چند آه اين مساله در حداقل بود؛ ولي آنها خيلي تالش 
 .ي پاريس فاصله نگيرند يي جدي نمايند و هم از موافقتنامه آردند تا هم مشاوره

توان نتيجه گرفت آه  در آل چنين مي: شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين ادامه داددبير 
 به عنوان حقوق غيرقابل NPTي  جمهوري اسالمي ايران جهت اجراي حقوق خود آه در معاهده

تواند بر  اي نمي ورزد و اصرار دارد آه هيچ تصميم يا قطعنامه بازگشت آشورها شناخته شده تاآيد مي
يي تسلط يابد و  يرقابل انكار جمهوري اسالمي ايران براي بهره برداري صلح آميز از انرژي هستهحق غ

تواند ما را محدود سازد و اين قطعنامه در ايران خصوص از واقعيت  تاثيرگذارد؛ لذا هيچ تصميمي نمي
 . فاصله نگرفته است

ي برخي آلمات شبه آور  االتي دارد، دربارهي اخير از نظر ايران اشك روحاني با اشاره به اين آه قطعنامه
به هر صورت اگر هم آلماتي در اين قطعنامه شبهه آور باشد، ما هر تصميم يا : در آن اظهار داشت

 .آنيم سخني را آه مغاير با حق غيرقابل بازگشت جمهوري اسالمي ايران باشد رد مي
ي سوخت را نه  ف خواست آمريكا چرخهاصرار داريم آه جمهوري اسالمي ايران برخال: وي تاآيد آرد

اش تاآيد و اصرار دارد و از تهديدات  امروز و نه هيچ وقت ديگر آنار نگذاشته و در اين زمينه بر حق مسلم
 . هيچ هراسي ندارد

هاي  ايران هيچگاه در پي دستيابي به سالح: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد
سياست ما، استراتژي ما و خط مشي سياسي و ديني ما بر اين . خواهد بوديي نبوده نيست و ن هسته

 . پايبند و آامال متعهديمNPTمساله تاآيد دارد؛ بنابراين ما به تمامي تعهداتمان در 
المللي است و به صراحت  تعليق پروتكل اقدامي داوطلبانه براي اعتمادسازي بين: وي همچنين افزود

نماييم آه  ي تعليق و زمان آن صرفا همزمان با مذاآرات با اروپاست و تاآيد مي آنيم آه دوره اعالم مي
ي مذاآره با اروپا بايد زمان منطقي باشد آه نتوان از آن استنباط وقت آشي را نمود در آل اين آه  دوره

ن رود پابرجاست و توجه داشته باشيد آه چنانچه مذاآرات به ب تعليق تا زماني آه مذاآرات پيش مي
 .بست برسد، ديگر تعليقي هم در آار نخواهد بود

مان را شفاف و آامل با  ما همكاري: ي روند همكاري با آژانس در آينده گفت روحاني در ادامه درباره
آژانس ادامه خواهيم داد و اين شفافيت در چارچوب پادمان و پروتكل خواهد بود؛ همان گونه آه پيش از 

ايم مسيرمان صلح  شويم؛ چرا آه در آن ثابت آرده كاري با آژانس خسته نميام، ما از هم اين نيز گفته
 .آميز بوده است

آنيم اظهارات دشمنان ما مبني بر  فرض مي: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين افزود
هاي آژانس   سال مخفي آاري درست بوده باشد، به فرض درستي اين ادعا امروز با بررسي20 

اي نيز بوده در مسير صلح آميز بوده و انحرافي از آن  ده آه چنانچه در ايران فعاليت مخفيمشخص ش
 . نداشته است و اين مساله خود باالترين سطح اعتمادسازي است

ولي حال آه . اند اي بوده است مقصر آن برخي آشورهاي صنعتي بوده اگر مخفي آاري: وي ادامه داد
هايمان صلح آميز بوده، ديگر در زمان آشكار آه مشخص است  ي فعاليتاثبات شده در دوران مخفي آار

ساختيم؛ در آل اين آه  خواستيم بمب بسازيم، همان موقع مي ها چگونه خواهد بود اگر ما مي فعاليت
هاي ما با آژانس تاآنون مثبت بوده و ما اين  ايم و همكاري ما در پي ساخت سالح و اين موارد نبوده

 . ادامه خواهيم دادها را همكاري
وگو و  ايم، مسير تفاهم، مسير مذاآره و مسير گفت مسيري آه ما انتخاب آرده: روحاني در ادامه افزود

مسير ما تعامل . هاي سياسي، حقوقي و در نهايت نرم افزار به جاي سخت افزار است استفاده از اهرم
رسد، اآنون شاهداند آه ايران  جام نمياست و نه تقابل و آساني آه معتقد بودند اين مسير به سران

 . مسيري مناسب را انتخاب و اآنون به نتيجه رسيده است
ها با اروپا در جهت دستيابي به توافقي  ي همكاري ما مصمم به ادامه: روحاني همچنين اظهار داشت

آرات آه ي بعدي مذا مرحله. ي اروپا هستيم بلندمدت با سه آشور اروپايي به نمايدگي از اتحاديه
 . روز آينده آغاز خواهد شد15 اي جدي و سريع خواهد بود ظرف  مرحله

آنيم  در اين مذاآرات ما دو هدف اساسي را دنبال مي: دبيرشوراي عالي امنيت ملي در ادامه گفت
يكي اين آه در پي نيل به توافق با اروپا در خصوص تضمين عيني هستيم آه اثبات نماييم ماهيت 

 .يران صلح آميز خواهد بود و در پي اين تضمين غني سازي را آغاز نماييمهاي ا فعاليت
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 و NPTها در چارچوب  هدف ديگر اجراي تعهدات آشورهاي صنعتي و از جمله اروپايي: روحاني ادامه داد
همچنين آنها . هاي عيني به ما بدهند هاي محكمي را در مقابل تضمين  آن است آه بايد تضمين4 بند 

هاي بلندمدت اقتصادي و امنيتي  هاي پيشرفته و همكاري هاي فناوري ي همكاري در زمينهبايد برا
 .هاي الزم را به ما بدهند تضمين

رو خواهيم داشت مذاآره با  راهي را آه پيش: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين گفت
يگر در اين قطعنامه بحث اين آه ما در د. ايم هاي شوراي حكام فاصله گرفته ما اآنون از جنجال. اروپاست

 . دستور آار اجالس بعدي باشيم، وجود ندارد
آنم اين جريان فرصتي تاريخي براي ايران و  آوريم و فكر مي امروز به سمت مذاآره رو مي: وي افزود

حتي اروپا را فراهم آورده تا نشان دهيم آه يكجانبه گرايي محكوم به شكست است و تمامي مسايل 
 .اند وگو قابل حل المللي از راه گفت ينب

اين مذاآرات : رو مذاآراتي پيچيده و دشوار خواهد بود، ادامه داد وي با تاآيد بر اين آه مذاآرات پيش
آنيم  هايي را در آن شاهد خواهيم بود؛ ما صادقانه شروع مي قطعا آسان نخواهند بود و لذا فراز و نشيب

ي اين مذاآرات  گويم آه اگر دو طرف با صداقت رفتار نمايند به نتيجه د و ميو اميدواريم آنها هم چنين آنن
 .ام مطمئن

هاي آاري به  ي گروه گويم آه سه ماه ديگر پس از روشن شدن نتيجه مان مي به ملت: روحاني گفت
ر اين مسير رساند يا خير؟ البته ما د مان مي تر خواهيم گفت آه آيا اين راه ما را به هدف نهايي آنها واضح

 .ايم تعامل با ديگران را هم فراموش نكرده
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در ادامه با تشكر از گروه آشورهاي غيرمتعهد و به ويژه 

ي مخصوص  ما با غيرمتعهدها هدفي واحد را داريم؛ به ويژه آه ايران در آميته: آفريقاي جنوبي گفت
 . شت و فعال خواهد بودي سوخت نيز حضور خواهد دا چرخه

ي حساسيت و حضورشان در  مان به واسطه دانم آه از ملت شريف برخود فرض مي: وي همچنين افزود
گذرند و اين  شان نمي هاي مختلف ملت اعالم داشتند آه از حق طي نظرسنجي. صحنه تشكر نمايم

راهي را آه پيگيري نموديم راهي ي مقابله را بنابراين  پسندند نه شيوه ي مذاآرات را نيز مي نوع شيوه
 . هاي ملت بود منطبق بر خواست

همچنين از مقام معظم رهبري، رياست محترم : به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي ادامه داد
هاي ارزشمندشان تشكر  ي نظرات و راهنمايي ي نظام به واسطه جمهوري و ساير مقامات عالي رتبه

رات چيزي به دست آورديم از آن مردم مسووالن آشور و مقام معظم رهبري اگر در اين مذاآ. آنم مي
 . است و اگر نقصي وجود داشته آن را از ما بدانيد

ايم آه بايد اين  به اعتقادم تا به امروز موفقيت خوبي را به دست آورده: روحاني همچنين اظهار داشت
ان شاء . ت و مسووالن آشور ممكن نخواهد بوديي بدون اجماع مل راه را ادامه دهيم البته چنين مساله

يي تعامل با جهان و اروپا و تبديل  هاي هسته اهللا در پي نيل به هدف نهايي باشيم و به خاطر فعاليت
 . ها با ايستادگي مردم پيش برويم تهديدها به فرصت

ي   بند آلمهدر اين: ي اخير شوراي حكام گفت وي در پاسخ به سوالي در خصوص بند نخست قطعنامه
ESSENTIALيي است آه داخل آن را گرفته و تنها پوست آن باقي   آمده ولي مثال اين آلمه مثال ميوه

 تواند داشته باشد؟ مانده است و يكي از مسووالن آژانس هم گفته بود آه ديگر اين بند چه معنايي مي
: مورد نظرش در اين اجالس گفتي پيروزي آمريكا و نيل به اهداف  روحاني در پاسخ به سوالي درباره

ها و هم  آرد هم اروپايي خورد و داشت گريه مي سفير آمريكا در شوراي حكام آه ديروز حرص مي
اند و آسي در آن شكي ندارد، حال  ها در اين اجالس اشاره داشته ها به و شكست آمريكايي آمريكايي

 . صراحت مشخص استاگر آسي قطعنامه را بخواند اين آه چه آسي پيروز شده به 
هايت صلح آميز بوده؛ اين يعني  شود تمام فعاليت در جايي از قطعنامه به ايران گفته مي: وي افزود

تمامي ادعاهاي آمريكا تا به امروز دروغ و توخالي بوده است و ديگر چه جايي براي شادي آنها باقي 
 .ماند مي

هاي قبلي  ما اين قطعنامه نسبت به قطعنامهمسل: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد
هايي دارد و در مواردي نيز با حقيقت فاصله گرفته  بهترين قطعنامه بوده است؛ ولي در عين حال آاستي

دهد آه  ها خيلي بهتر شده است و اين خود نشان مي است اما مهم اين است آه نسبت به قبلي
ي  يي ايران نقطه ي هسته يد اين مرحله را در پروندهاند و معتقدم با بسياري مسايل حل و فصل شده

 . عطفي بدانيم
ي ما  ها همسايه ها دعوا نيندازيد؛ روس بين ما و روس: ي اظهارات اخير مقامات روسي گفت وي درباره

هستند و ما بايد با آنها آار آنيم؛ البته مواضع روسيه تا حدي با انتظارات ما فاصله دارد و روشن است 
 . عنوان دوست و همسايه انتظار بيشتري از آنان داريمآه به

: ي اخير شوراي حكام گفت دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره به بندهايي از قطعنامه
 اشكاالتي را دارند و اين بندها براي ما قابل قبول نيستند، ايران آارهاي بزرگي 4  و 1 هايي از بند  بخش

 . ول يك سال آارهايش را به نحو احسن با آژانس انجام دهدآرده و توانسته در ط
 ما تعليقي را براي 2004 در ماه آوريل سال :  سانتريفوژ اظهار داشت20 ي  روحاني در ارتباط با مساله

 10 مان را با  ي قطعات و مونتاژ پذيرفتيم و آن را اعمال نموديم و در عين حال آار تحقيقاتي مساله
چندي قبل از جانب .  سانتريفوژ با هدف تحقيقات در اختيار ماست20 اآنون . اشتيمسانتريفوژ هم د
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ها بودند سرو صدايي به راه افتاد و  هاي آنها آه پشت آار هم صهيونيست آمريكا و به خصوص رسانه
 .  سانتريفوژ زده شد20 ي اين  ي بسياري درباره هاي بيهوده ها و حديث حرف

ل در نهايت تفاهم شد آه اين سانتريفوژها پلمپ نشوند؛ زير نظر آژانس باشند به هر حا: وي ادامه داد
 روز ديگر آه در خصوص 15 ، 10 شود تا  در اختيار ما هم هستند، ولي فعال تست با آنها انجام نمي

 .استفاده از آن با اروپا به تفاهم برسيم
دسامبر برگزار خواهد شد و ايران اجالس بعدي آژانس در ماه : به گزارش ايسنا، حسن روحاني گفت
 . نيز در اين اجالس شرآت خواهد آرد

ي سوخت شرآت خواهد  وي همچنين با تاآيد بر اين آه جمهوري اسالمي ايران در اجالس بعدي چرخه
 آرد،

ي  ي تعليق غني سازي بايد منطقي باشد؛ بلكه گفتم آه دوره من نگفتم آه دوره: خاطر نشان آرد
ليق غني سازي اورانيوم بايد منطقي باشد و نبايد احساس آنيم آه وقت آشي در اين مذاآره براي تع

 . ايم ي پاريس به اين مساله اشاره آرده گيرد ما در توافقنامه زمينه صورت مي
وي همچنين افزود آه زمان اين تعليق چند ماه است و نه چند سال؛ واقعيت اين مساله اين است آه 

البته . ما به هر حال قصورهايي رخ داده است و ما اين مساله را قبول داريميي  ي هسته در پرونده
يي به شوراي حكام آمده  ي هسته به هر حال به خاطر اين قصورها پرونده. مسايل مهمي نبوده است

 .بود
ها و فشارهاي سياسي آمريكا در شهريور سال گذشته و تصويب  وي همچنين با اشاره به آارشكني

ها  آرديم و بايد بين راه بايست آه راه حلي انتخاب مي ما مي: ي ايران گفت آژانس دربارهي  قطعنامه
 . آرديم و بايد بگويم آه راه تقابل راه خوبي نبود و راه تعامل راه نتيجه دهي بود بهترين راه را انتخاب مي

توانند  ارد آه آنها نميهايي وجود د يك سري اصول: هايش گفت وي در ادامه با اشاره به اروپا و تصميم
آند؛  شان فرق مي رعايت نكنند؛ چون در غير اين صورت زير سوال خواهند رفت؛ اما ساير مسايل مقوله

 . اگر تقاضاهايي مطرح شوند آه غيرمنطقي باشند، برخورد خواهيم آرد
و تعليق غني ي موشك  دو مساله: ها افزود حسن روحاني در ادامه با اشاره به پيش نويس اول اروپايي

 . سازي در اين پيش نويس وجود داشت آه آنها پس از آن عقب نشيني آردند
اي را آه ايجاد شده از بين ببريم و در اين زمينه طي يك  وي همچنين با اعالم اين آه بايد فضاي آلوده

 تا به جهانيان بايد مواردي آه ابهاماتي دارند را حل و فصل آنيم: ايم افزود سال و نيم گذشته موفق بوده
 .اعتماد بدهيم

يي  ي سوخت هسته ي چرخه وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اتفاق نظر آمريكا و اروپا درباره
يي داشته باشد، اتفاق نظر آمريكا و اروپا  ي سوخت هسته اين آه ايران نبايد چرخه: آشورمان گفت

 . است
هاي عيني به اروپا بدهد مبني  اگر ايران تضمين:  بيان آردروحاني همچنين دليل مذاآره با اروپا را چنين

آنيم و ما هم در اين زمينه  يابد، آن را قبول مي ي سوختش به توليد سالح انحراف نمي بر آن آه چرخه
ها صداقتي در آارشان  يي نيستيم؛ اما اگر ديديم آه اروپايي مشكل نداريم چون به دنبال سالح هسته

 .ها خواهيم آردندارند، آنها را ر
حسن روحاني هم چنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر آنكه البرادعي گفته است آه تعليق 

اگر گفته : دعي چنين بيان آردغني سازي در ايران نامحدود است، برداشتش را از اين اظهارنظر البرا
بوديم آه دو يا سه يا هر چند ماه غني سازي را به حالت تعليق درآوريم، چنين حرفي درست بود؛ اما 

ي پاريس هم گفتيم آه تعليق غني سازي اورانيوم در مدت  ما زماني مشخص نكرديم ما در توافقنامه
دهيم، اما بحث چند  ر باشد تعليق را ادامه ميزمان مذاآره خواهد بود؛ پس تا زماني آه نظامي در آا

باشد و بايد بگويم آه پايان مذاآرات پايان تعليق خواهد  سال باطل است و بحث مربوط به چند ماه مي
 .بود

ي سوخت دست بر نخواهد داشت و اين خط اصلي آشور  ايران از تكنولوژي چرخه: وي هم چنين افزود
 .باشد و خط قرمز نظام مي

ما بايد به غير از اروپا با آشورهاي ديگري هم تعامل : حاني در بخش ديگري از اظهاراتش افزودحسن رو
داشته باشيم اما اصرار ما اين است، تا آنجا آه امكان دارد از طريق گفتگو و تعامل اين مساله را حل 

خواهند  ان آن مياروپا در حد خودش قدرت دوم جهان است و رهبر. بينيد اروپا همين است آه مي. آنيم
ي اروپا را هم  آه روابط نزديكي با ما داشته باشند؛ ما براي اروپا اهميت قايل هستيم، اما بايد قد و قواره

 .اميدواريم آه اروپاييان صادقانه جلو بيايند. دانيم بدانيم و اين را نيز مي
ي  ي وضعيت فعلي پرونده دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره

امروز پرونده يك حالت : المللي انرژي اتمي گفت يي آشورمان در شوراي حكام آژانس بين هسته
ي ايران روال عادي خود را دارد، اما اين به آن معنا  اضطراري ندارد و البرادعي هم گفته است آه پرونده

م آه البرادعي حداقل بايد يك گزارش در نيست آه موضوع ايران از دستور آار خارح شده و بايد بگوي
ي ايران در مسير بسته شدن آامل قرار  اما بايد بگويم آه نهايتا پرونده. ي ايران ارايه دهد آينده درباره
 .گرفته است

اروپا در سه زمينه بايد به ما : وي در ادامه در خصوص ضمانتهايي آه اروپا به ايران خواهد داد گفت
يي را بر اساس نياز جمهوري اسالمي  يي؛ يعني فناوري هسته فناوري هستهنخست : ضمانت بدهد

يي و سوم  ي غير هسته هاي پيشرفته هاي اقتصادي و فناوري دوم همكاري. ايران در اختيار ما قرار دهد
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هاي امنيتي و سياسي آه تا حدودي مربوط به خاورميانه و مربوط به مسايل عاري شدن  همكاري
 .باشد يي و ديگر مسايل از جمله مسايل عراق و مبارزه با تروريسم مي هاي هسته منطقه از سالح

به زودي : هايي براي پيگيري اين ضمانتها خبر داد و افزود حسن روحاني در اين خصوص از تشكيل آميته
 .يي، اقتصادي و سياسي امنيتي تشكيل خواهند شد ي هسته سه آميته

ي احتمال تعامل ايران با آمريكا در آينده با توجه به شرايط جديد  ارهوي در پاسخ به سوال خبرنگاري درب
. اي با آمريكا در خصوص مسايل گوناگون نيستيم ما در حال حاضر به دنبال معامله: به وجود آمده گفت

هايي از جمله مبارزه با تروريسم و عراق مطرح شده است؛ فعال مسيري  اما در اين تفاهم با اروپا بحث
يي بپردازيم، اما براي اروپا اين امر  بينم آه در آن به تعامل با آمريكا در خصوص مسايل هسته يرا نم

 .باشد ممكن مي
تعليق ما بر مبناي : سازي در ايران و اساس آن گفت وي هم چنين در خصوص چگونگي تعليق غني

 .قطعنامه نيست؛ بلكه بر اساس تفاهم با اين سه آشور مهم اروپايي بوده است
وي با بيان اينكه به جز آژانس دستگاهي در دنيا وجود ندارد آه به راستي آزمايي در اين زمينه بپردازد، 

گويد آه تعليق غني سازي در ايران يك امر سياسي است و در چارچوب  آژانس مي: اظهار داشت
اروپا به پس آژانس به دليل تفاهم با . ي تعليق، سياسي است پادمان نيست؛ پس اساس در مساله

 .پردازد آزمايي در اين زمينه مي راستي
ي  پيش نويس اوليه: ي اروپاييها اشاره آرده و گفت حسن روحاني در ادامه به پيش نويس قطعنامه

. ي پاريس خيلي فاصله داشت و در نهايت و پس از سه بار تغيير به اين شكل درآمد اروپاييان با توافقنامه
آرديم آه با يكي دو دور مذاآره  از اروپاييان بسيار بيشتر از اينها بود و فكر ميبايد بگويم آه انتظارات ما 

ي آينده با اروپا داشته باشيم، ما بايد  توان قضاوتي در خصوص مذاآره به اين نتيجه برسيم فعال نمي
ا ي آاري ياد شده ر يي را تشكيل داده و به دنبال آن سه آميته ي اجرايي پيش از هر آاري آميته

تشكيل دهيم؛ اين سه آميته سه ماه وقت خواهند داشت و در اين سه ماه روشن خواهد شد آه چه 
 .هايي خواهيم داشت مشكالت و چه گرفتاري

ي موفق تعليق  در صورت مذاآره: وي در خصوص مدت زمان تعليق غني سازي در آشورمان گفت
 .شود، اما بحث سال مطرح نيست تر مي طوالني

: هاي اين آشور در خصوص آشورمان اظهار داشت ا اشاره به آمريكا و يكجانبه گراييوي هم چنين ب
ي ايران را به شوراي امنيت بفرستد، اما فكر  ممكن است آه آمريكا مثل گذشته بخواهد آه پرونده

بل المللي براي اين آار مساعد نباشد و در اين زمينه بايد بگويم آه اروپا در مقا آنم آه شرايط بين مي
 . چنين اقدامي خواهد ايستاد

اساس آار رسيدن به : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص نوع تعامل ايران با اروپا گفت
پس همكاري اروپا با ايران در برابر تعليق . تفاهم با اروپا در خصوص غني سازي توام با تضمين است

 . نيست، بلكه در برابر تضمين است
اگر در اين زمينه : ي درخشان گفتگوهاي ايران و اروپا گفت  ابراز اميدواري نسبت به آيندهوي هم چنين با

پيروز شويم اين پيروزي، پيروزي قرن و منطقه خواهد بود و در واقع اروپاييان هم پيروز هستند و اين 
 .شكستي است براي ديگران

بگويم آه قطعنامه يك امر ظاهري است و بايد : به گزارش ايسنا، وي در بخش ديگري از اظهاراتش افزود
 .باشد ي پاريس مي اصل توافقنامه

 دستگاه مهروموم 20اين :  دستگاه سانتريفيوژ آشورمان گفت20حسن روحاني هم چنين در خصوص 
ي دسامبر با اروپا به مذاآره  دهيم؛ تا اينكه تا نيمه نخواهند شد و فعال آار تست بر روي آنها انجام نمي

آنم آه بتوانيم با اروپا به تفاهم برسيم؛ چرا آه اعتقاد ما و تصميم ماست آه ايران به  فكر مي. مبپردازي
 ماست؛ ما به دنبال تنش و تقابل با آمريكا و آشورهاي  دنبال سالح اتمي نيست و اين اساس سياست

 .ديگر جهان نيستيم
شنهادات و نظرات دانشگاهيان و وي هم چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص استفاده از پي

ما از پيشنهادات دانشگاهيان و نخبگان : يي آشورمان گفت نخبگان آشور در خصوص موضوع هسته
هاي گوناگون از جمله مباحث فني حقوقي و  آنيم بايد بگويم آه قبال هم در خصوص جنبه استقبال مي
 .آنيم ميايم و از آن هم استقبال  وگوهايي با آنها داشته سياسي گفت

ي اينكه چه ارگانهايي در آشور مسوول اين  وي هم چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره
هاي آاري خواهد بود و بايد  عمدتا دولت مجري اين آميته: هاي اجرايي خواهند بود اظهار داشت آميته

در اين زمينه به تصميم بگويم آه عمال بار بر دوش وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي خواهد بود؛ هنوز 
ي اقتصادي،  اما بديهي است آه بخش اقتصادي و صنعتي آشور مسوول آميته: ايم؛ آاملي نرسيده

ي سياسي و امنيتي  يي و در نهايت بدنه ي هسته وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي مسوول آميته
 .ي سياسي اين گفتگوها خواهند بود آشور مسوول آميته

يي خود  ي سوخت هسته پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا ايران چرخهوي هم چنين در 
با فرمايشات رهبر : گذارد يا نه با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب صراحتا تاآيد آرد را آنار مي

يي خود بردارد و  آامال روشن است آه ايران حاضر نيست به هيچ عنوان دست از چرخه سوخت هسته
 .باشد اش مي اين به دليل حساسيت ايران بر روي استقالل و خودآفايي

يي آشورمان در شرايط موجود سياسي اين  ي هسته حسن روحاني در خصوص وضعيت فعلي پرونده
ي ما نشان داده  مذاآرات گذشته. ايم اي نه آامال مطلوب اما نسبي رسيده ما به نقطه: زمينه گفت
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دهد آه آار در حال حاضر  اي داريم و اين نشان مي هاي قابل مالحظه ايياست آه ما در مذاآره توان
 .باشد رود و هم چنين اين امر نشانگر آار سخت ما مي پيش مي

تواند در  تفاهم با اروپا براي آنها خيلي اهميت دارد چون تنها جايي آه مي: وي خاطر نشان آرد
خواهند آه  ايران آشور مهمي است و آنها نميخاورميانه در آن نفس بكشد، ايران است؛ بنابراين 

دانند آه سياست آمريكا به نفع جهان اروپا و منطقه  اروپاييان مي. ي اين بحران گسترش يابد دامنه
 .تري است اند راه درست نيست و بايد بگويم آه راهي آه اروپاييان انتخاب آرده

هاي  ر احتمال فعاليت و همكاري شرآتحسن روحاني در خاتمه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني ب
از نظر ما . آمريكا بايد تغيير رويه دهد: ي همكاري اقتصادي اروپا با ايران گفت آمريكايي با اروپا در زمينه

هاي آمريكايي در همكاري اقتصادي ايران و اروپا وجود ندارد و براي  هيچ مانعي در خصوص حضور شرآت
تر  شود و بايد بگويم آه در اين صورت ميدان رقابت سالم س نميما هم مشكلي در اين زمينه احسا

 .خواهد بود
به گزارش ايسنا، دآتر حسن روحاني، دبيرشوراي عالي امنيت ملي آشورمان پس از جلسه پرسش و 

آنم آه ما قطعنامه را  من مسوول اين آار هستم و به شما تاآيد مي: پاسخ در جمع خبرنگاران گفت
اي صادر شده، نكاتي مثبت دارد آه ما از آن  قطعنامه. ا اصال آاري به قطعنامه نداريمايم، م نپذيرفته

 . نماييم ربط آن را رد مي آنيم و نكات بي استقبال مي
ي پاريس و  آن چه ما در پي آن هستيم، اجراي قطعنامه نيست؛ ما در پي تفاهمنامه: وي در ادامه گفت

 . اجراي آن با طرف اروپايي هستيم
اگر : تواند ضررهاي اقتصادي براي آشور داشته باشد گفت ي اين آه آيا اين مذاآرات مي حاني دربارهرو

يابد مذاآره سياسي باشد، ضرري به اقتصاد آشور نخواهد زد؛ مخصوصا اين آه در  آن چه آه ادامه مي
هنگامي خواهد بود هايي مختلفي از جمله اقتصادي، فناوري و غيره وجود دارد و ضرر  اين مذاآرات بخش

 . هاي ديگر استفاده شود آه مذاآره به نتيجه نرسد و از شيوه
از لحاظ اقتصادي ادامه مذاآرات به نفع : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين ادامه داد

شود، مربوط به  ماست و ما مشكلي نداريم، نكاتي آه در خصوص ضررهاي اقتصادي مذاآرات گفته مي
 . زماني است آه براي حل و فصل نهايي مشكلي پيدا آنيمآينده و

: ي ايران به شوراي امنيت اظهار داشت وي در خصوص احتمال اقدام آمريكا به تنهايي براي ارجاع پرونده
در شرايط فعلي ديگر بحث شوراي امنيت مطرح نيست، آمريكا هم اگر بخواهد تنهايي چنين آاري بكند؛ 

آخر آنها هم آمي .  وجود ندارد، فكر هم نكنم آمريكا چنين اقدامي انجام دهديي براي موفقيتش زمينه
 . عقل دارند

ي آينده  ي اخير شوراي حكام و در برنامه روحاني در ارتباط با مذاآره با آمريكا پس از تصويب قطعنامه
يم از خود هاست و اشكالي آه ما در مساله آمريكا دار اين مساله وابسته به آمريكايي: آشور گفت

مان براي از بين بردن حكومت آمريكا بودجه تصويب  گيرد ما آه از اول در مجلس آمريكا نشات مي
 .اند ايم؛ همه اين فشارهاي اقتصادي، سياسي عليه ايران را آنها آغاز آرده نكرده

قالب اسالمي اين ها همه اين اقدامات را آنار بگذارند و بگويند آه ما ايران و ان اگر آمريكايي: وي افزود
خواهيم با آنان مذاآره آنيم و شرايط مثبت را فراهم آورند  آشور را قبول داريم و مانند ساير آشورها مي

ولي با . اي آه مردم ما احساس آنند آمريكا حسن نيت دارد، آن وقت شرايط عوض خواهد شد به گونه
 .شرايط فعلي دم خروس را باور آنيم يا قسم را

الي امنيت ملي آشورمان همچنين در خصوص تاثير مسايل داخلي بر مذاآرات و مسايل دبير شوراي ع
توان منكر اين مساله شد آه مسايل  توافق ما به هيچ وجه داخلي نيست، ولي نمي: خارجي گفت

ها و احزاب  گذارد و توجه داشته باشيد آه هر چه در داخل بين گروه خارجي و داخلي تاثير مي
رويم، آزادي بيشتر و  ري باشد و به عنوان مثال آم آم آه به سمت انتخابات پيش ميهماهنگي نزديكت

 . شود بي ترديد چنين مسايلي بر مذاآرات خارجي ما تاثير خواهد گذاشت تر مي حضور مردم گسترده
دولت ايران طي چند جلسه تقاضاي :  افزودWTOي تقاضاي ايران در خصوص عضويت در  روحاني درباره

WTOا داده است و شروع اين مساله در مذاآرات است و نه بحث عضويت و در اين پروسه ابتدا بايد با  ر
 با ايران وارد مذاآره شوند موافقت شود آه اين مذاآرات بسيار هم طوالني است WTOاين آه نماينگان 

 .شود و سپس مراحل عضويت طي مي
آنند و مخالفت عمده هم از جانب  ت نميفعال در خصوص شروع مذاآرات موافق: وي در پايان گفت

ها را خنثي  ها سعي آنند اين مخالفت هاست حاال بحث ما در توافق با اروپا اين بود آه اروپايي آمريكايي
 . سازند تا مذاآرات با ايران با اجماع تصويب شود

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  ر همسايگان عراقآنفرانس وزراي آشو

  ٢٠٠۴ نوامبر 30 -  ١٣٨٣ آذر 10ه سه شنب
ها به عراق به يك اجماع نياز  ي سازمان ملل در عراق گفت آه براي جلوگيري از عبور تروريست نماينده
 .است

، قاضي جهانگير اشرف، )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 
يك اجماع براي :  در عراق در آنفرانس وزراي آشور همسايگان عراق گفتي سازمان ملل نماينده
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ها در مرز عراق به امنيت اين آشور آمك خواهد  ها و سالح و تجهيزات آن جلوگيري از عبور تروريست
 .آرد

پيشرفت در اين مورد به اضافه روند سياسي فعلي آه در عراق شروع شده به حل : وي ادامه داد
 .ك خواهد آردمسايل عراق آم

توافق همه جانبه براي تحت آنترل گرفتن شرايط ناامني در عراق و ايجاد : جهانگير اشرف يادآور شد
  .امنيت بيشتر در اين آشور الزم است آه در اين مورد نقش آشورهاي همسايه اساسي است

بط را با آشورهاي عراق درصدد است تا بهترين روا: فالح نقيب با تاآيد بر حفظ امنيت مردم عراق گفت
 .همجوار ايجاد آند

: فالح نقيب، وزير آشور عراق در نشست وزراي آشور آشورهاي همجوار عراق در تهران اظهار داشت
ما خواهان آمك تمام آشورهاي همجوار هستيم و در تالش هستيم تا روابط خوبي را با اين آشورها 

 .ايجاد آنيم
زي ارتش و نيروي پليس عراق به حفظ امنيت آشور بپردازيم و آنيم تا با بازسا ما سعي مي: وي افزود

 .ايم هايي هم در اين زمينه برداشته تا به حال گام
خواهيم تا به حفظ مرزها بپردازند و به  ما همچنين از آشورهاي همجوار مي: نقيب ادامه داد

  .شان را ندهند ها اجازه عبور از خاك تروريست
 .عراق دولت غني است آه نيازي به ديگران ندارد: ابراهيم الجعفري اظهار داشت
ي آنفرانس وزراي آشور همسايگان عراق  جمهور عراق امروز در حاشيه ابراهيم الجعفري، معاون رييس
عراق آشور غني است آه در شرايط عادي به ديگران نيازي ندارد اما : در تهران در جمع خبرنگاران گفت
 قرار داريم، طبيعتا براي تقويت خود با آشورهاي همسايه همكاري با شرايط استثنايي آه ما در آن

 . آنيم
هر آشوري آه به عراق نياز دارد، عراق هم به آن آمك خواهد آرد و هر آشوري : الجعفري ادامه داد

آه به سياست آن  آند؛ به شرط آن هم آه بخواهد به عراق آمك آند، عراق از اين امر استقبال مي
 .نكنداي وارد  لطمه

تواند از طريق  ايران مي: تواند به امنيت عراق آمك آند، گفت آه ايران چگونه مي وي در پاسخ به اين
توان از طريق تبادل آارشناسان ميان تهران و بغداد به  حفظ مرزها به امنيت عراق آمك آند؛ البته مي

 . حمايت از روند عمليات امنيتي پرداخت
هاي ارتباط  تواند از طريق رسانه چنين اين آشور مي هم: تمه گفتجمهور عراق در خا معاون رييس
هايش را در راستاي آمك به حفظ  تواند رسانه ايران مي. اش را منعكس آند گيري سياسي جمعي موضع

اينها از اموري . توانند خود را از تحريك آردن مردم دور آنند ها مي رسانه. مسايل امنيتي به آار بگيرد
  .واند به امنيت عراق آمك آندت است آه مي

در : ي نشست وزراي آشور همسايگان عراق در تهران گفت ي سازمان ملل در عراق در حاشيه نماينده
 .شود وگو مي ي مسايل امنيتي عراق گفت اين اجالس درباره

ي نشست وزراي آشور همسايگان  ي سازمان ملل در عراق در حاشيه اشرف جهانگير قاضي، نماينده
 و اتحاديه اروپا در آن حضور داشتند، نسبت به 8الشيخ آه اعضاي گروه  بعد از اجالس شرم:  گفتعراق

 .ي عراق در تهران به توافق رسيدند برگزاري اجالس وزراي آشورهاي همسايه
وگو شود تا فرآيند مناسبي براي  ي مسايل امنيتي عراق گفت قرار است در اين اجالس درباره: وي گفت
 .منظم در عراق فراهم شود تا امنيتي پايدار در اين آشور برقرار شودانتخابات 

: وي با اشاره به اهميت نقش آشورهاي همسايه عراق در تامين امنيت اين آشور خاطرنشان آرد
الشيخ با هدف تامين امنيت داخلي از موارد مطرح  تبيين و تثبيت و اجرايي آردن مصوبات آنفرانس شرم

  .ران خواهد بودشده در آنفرانس ته
  

 .انفجار بمب  چهار افسر گارد ملي عراق، چهار غير نظامي و دو سرباز آمريكايي را به آام مرگ فرستاد
  ٢٠٠۴ نوامبر 30 -  ١٣٨٣ آذر 10ه سه شنب

به نقل از خبرگزاري فرانسه، استان سني نشين االنبار، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
، چهار افسر گارد ملي عراق “بغدادي”ها بود و در اثر انفجار يك خودرو در شهر  ناآراميي بيشترين  صحنه

 . آشته شدند
ي ديگر، چهار غير نظامي عراقي در اثر انفجار يك بمب در شهر سامرا آشته و دو تن ديگر  در يك حمله
 .زخمي شدند

اين در . ز دو سرباز آمريكايي آشته شدنددر اثر انفجار بمبي در مسير آاروان نظاميان آمريكا در بغداد ني
ها از زمان حمله  حالي است آه اياد عالوي، نخست وزير عراق مدعي شده آه سطح عمومي خشونت

 .به فلوجه آاهش يافته است
هاي جنايت آارانه آاهش يافته و  ميزان عمليات: عالوي در نطق تلويزيوني خود در تلويزيون العراقيه گفت

پاآسازي فلوجه از عناصر تروريست ادامه خواهد . ي عمليات فلوجه اين آاهش ادامه دارددر اثر پيامدها
 .آنيم داشت و ما اوضاع را براي بازگشت ساآنان آماده مي

 تفنگدار آمريكايي و دو غير نظامي در اثر انفجار 13سخنگوي ارتش آمريكا هم چنين از زخمي شدن 
 .ب بغداد خبر دادخمپاره در پايگاه نظامي آمريكا در جنو
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هاي اصلي در شمال عراق هدف حمالت شبه نظاميان قرار  هم چنين يك خط لوله ميان پااليشگاه
 .گرفت
چنين خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرد، با آشته شدن سه سرباز ديگر آمريكايي آه روز گذشته  هم

ها  ي آمريكايي ترين ميزان از زمان حملهها در اين آشور در ماه نوامبر به باال اتفاق افتاد، تلفات آمريكايي
 . رسيد2003به عراق در مارس 

 آشته شدند آه اين -عمدتا در حمله به فلوجه- نيروي آمريكايي طي ماه نوامبر در عراق 133حداقل 
 .رسد  نفر مي100ها در ظرف يك ماه به باالتر از  دومين بار است آه تعداد تلفات آمريكايي

 . آشته بوده است135ها آوريل گذشته با  ن ماه براي آمريكاييتاآنون مرگبار تري
 . تن رسيده است1254ها در عراق در مجموع به  تعداد آل تلفات آمريكايي

يك خودروي بمب گذاري شده در مسير آاروان نظاميان آمريكا در بزرگراه خطرناك فرودگاه بغداد منفجر 
 .اند دم شده و تعداد زيادي زخمي شدهي شاهدان، يك خودروي نظامي منه به گفته. شد

  ٢٠٠۴ نوامبر 30 -  ١٣٨٣ آذر 10ه سه شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سرهنگ طالب ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .العواني، از افسران پليس عراق گفت آه اين حمله توسط يك عامل انتحاري انجام شده است
 . نيز حمله را تاييد آرد؛ اما از ذآر جزييات بيشتر خودداري نمودي آمريكايي فرمانده

سفارت انگليس اعالم آرده . ها در عراق است ترين جاده بزرگاه منتهي به فرودگاه بغداد، يكي از خطرناك
 .ي تردد در اين مسير را ندارند آه آارمندان اين سفارت خانه اجازه

 112ر نزديكي يك گشتي آمريكايي در شهر بيجي، واقع در ي ديگر نيز د يك خودروي بمب گذاري شده
 . تن زخمي شدند19مايلي شمال عراق منفجر شد آه در نتيجه چهار غيرنظامي عراقي آشته و 

 .گويد آه اين خودرو در بخش شمالي شهر منفجر شده است يك سخنگوي ارتش آمريكا مي
جي به سوي يك تانك آمريكايي آردند  .پي.تاب آردر حمالت جداگانه، شبه نظاميان در عراق اقدام به پر

 .آه در نتيجه يك سرباز آمريكايي زخمي شد
ها  ي يك مقام بيمارستان بيجي، يك آودك و سه پليس راهنمايي و رانندگي در ميان زخمي به گفته
 .هستند

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر10:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۴ نوامبر 30 -  ١٣٨٣ آذر 10ه سه شنب:بی سی بی 
روزنامه های امروز صبح تهران با عنوان هايی مانند پرونده هسته ای ايران عادی شد و فصل تازه فعاليت 
های هسته ای ايران آغاز شد خبر از پايان دو سال کشمکش ايران بر سر فعاليت های هسته ای خود 

ی داده و از قول رهبر جمهوری اسالمی نوشته اند که ايران به فعاليت با آژانس بين المللی انرژی اتم
  .های هسته ای خود ادامه می دهد

 درباره بيست سانتريفوژ که ايران خواستار آن شده بود که برای تحقيقات کار کند  شرقبه گزارش
تحقيقاتی هم به خبری توسط خبرگزاری ها مخابره نشده و به اين ترتيب اين حق اوليه مراکز علمی و 

  . دست نيامده است
 نوشته کسانی اين قطعنامه را مثبت و حتی مثبت ترين قطعنامه شورای جمهوری اسالمیروزنامه 

حکام درباره پرونده اتمی ايران می دانند در حاليکه در قطعنامه نهايی هيچ اشاره ای به خارج شدن 
  . تپرونده اتمی ايران از دستور کار شورای حکام نشده اس

 از قول سخنگوی دولت نوشته در مذاکرات اخير به همه اهداف خود دست نيافتيم و ايرانروزنامه 
  . رفتارهايی که تا به حال با ما صورت گرفته، تبعيض آميز بوده است

 در عنوان اصلی خود از قول رهبر جمهوری اسالمی در ديدار با هوگو چاوز، رييس سياست روز
 ايران فعاليت های هسته ای را مطلقا تعطيل نخواهد کرد و اين خط قرمز جمهوری ونزوئال، نوشته

  . ماست
 در ادامه مخالفت خود با گفتگوهای هسته ای با اروپا به نقل از يک جمهوری اسالمیروزنامه 

 از وجود بمب اتمی در عراق اطمينان ٢٠٠٢نويسنده آمريکايی نوشته اگر جورج بوش در اواخر سال 
 اشغال اين کشور نمی زد چرا که تنها کافی بود يکی از آن چند بمب هسته ای سر داشت، دست به

راه نيروهای آمريکايی قرار می گرفت و هيچ رييس جمهوری نمی تواند به نيروهای خود دستور ورود به 
ميدان نبردی را بدهد که نتيجه آن سيصد تا چهارصد هزار کشته باشد و به همين دليل است که کره 

  . ی اشغال نخواهد شدشمال
روزنامه های مختلف امروز صبح تهران تهديدهای ژنرال ابوزيد، فرمانده آمريکايی را نقل کرده اند که با 

اشاره به قدرت هوايی و دريائی اياالت متحده آن را قدرتی باورنکردنی خوانده و پرسيده چرا ايرانی ها 
  می خواهند علنا با آمريکا به مخالفت برخيزند؟ 

 در پايان اين خبر نوشته اين سخنان درحالی بيان می شود که جهان جمهوری اسالمیروزنامه 
  . شاهد دست و پا زدن آمريکا در باتالق عراق است

 با اشاره به اينکه اسرائيل در زمينه هسته ای سياستی رازآلود و مشکوک دارد، نوشته است جام جم
ی در زمينه برخورداری از فن آوری هسته ای به دست آورده، که بعيد نيست با توفيقاتی که ايران اسالم
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تل آويو از سياست گذشته خود دست بردارد و عمال به داشتن سالح های هسته ای برای ارعاب و 
  .تهديد ملل منطقه اذعان کند

يک هفته بعد از انتشار اخباری در باره صدور حکم دستگيری حسن عباسی، سخنران راديو و تلويزيون و 
 از قول مرکزی با نام دکترينال امنيت بدون مرز، مهرو موم کردن اين مرکز شرقجلسات نيروهای تندرو، 

را تاييد کرده و نوشته است شکايتی که عليه حسن عباسی شده تنها به دو مورد از سخنرانی او 
 مجامع  سخنرانی در شش سال گذشته، رکورددار سخنرانی در۴٣٩٠مربوط می شود در حاليکه وی با 

  . دانشگاهی در سطح کشور بوده است
  .  صدور حکم جلب عباسی تکذيب شده استشرقدر خبر 

حسن عباسی بعد از اظهارنظرهای تند درباره فعاليت های خرابکارانه عليه امريکا و حمالت شديد به 
تفهيم  برای شرقرييس جمهور فعلی و سابق ايران با شکايت وزارت اطالعات روبرو شد و به نوشته 
  .اتهام به دادگاه رجوع کرد اما قصد دارد مدافعات خود را به صورت کتابی منتشر کند

 خبر از تظاهرات دانشجويان بسيجی در برابر سفارت بريتانيا در تهران داده و نوشته در ايرانروزنامه 
که در حاشيه پايان اين تظاهرات بسيجی ها با ماموران انتظامی درگير شدند و نيروهای ويژه پليس، 

يکی از خيابان های اطراف سفارت مستقر شده بودند، وارد عمل شده و برای متفرق کردن تجمع 
کنندگان و تامين امنيت سفارت انگليس به شليک گاز اشک آور اقدام کردند اما در اين درگيری هيچ يک 

  . از تظاهرکنندگان بازداشت نشد
 سفير بريتانيا و قطع روابط اقتصادی و سياسی دو کشور  گزارش داده که تظاهر کنندگان اخراجرسالت

 عکسی از اين تظاهرات را در باالی صفحه اول خود آورده که يک بسيجی آفتاب يزدرا می خواستند و 
  .را در حال تهديد ماموران انتظامی نشان می دهد
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