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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 - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 . آغاز به آار آرد) دوشنبه(اصفهان بعد از ظهر امروز ) UCF(تاسيسات فرآوري اورانيوم 
  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 

هاي  به اصفهان، دقايقي پيش فعاليت) ايسنا(امي خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار اعز
يي و دآتر محمد  المللي انرژي هسته تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان با حضور بازرسان آژانس بين

   .الملل سازمان انرژي اتمي آشورمان از سرگرفته شد سعيدي، معاون بين
هاي گروهي داخلي و خارجي و هم چنين  ضور نمايندگان رسانهبنابراين گزارش، دقايقي پيش در ح

گيري، خوراك دادن و ساير  المللي انرژي اتمي آيك زرد براي تزريق، نمونه نمايندگان آژانس بين
  .  برده شدUCO8 به اتاق UF4فرايندهاي مورد نياز تا توليد 

  . آيند مذآور پرداختندطي اين فرآيند بازرسان آژانس ضمن حضور در محل به نظارت بر فر
 اصفهان قرار است تا چند روز آينده فرآيند تزريق آيك زرد جهت تهيه UCFاندازي تاسيسات  پس از راه

UF4 انجام شود و از اواخر هفته جاري مراحل آار براي تهيه و توليد UF6آغاز خواهد شد  .  
حاشيه آغاز به آار اين تاسيسات الملل سازمان انرژي اتمي در  دآتر محمد سعيدي، معاون امور بين

 آه حقوق مسلم NPTحل براي برون رفت از اين مساله اين است آه اروپاييها به معاهده  تنها راه: گفت
 پاريس   آن به رسميت شناخته است مورد تاييد قرار دهد و به تعهدات خود در توافقنامه3ما را در ماده 

   .عمل آند
اندازي و شروع به آار  ي ايسنا، دآتر محمد سعيدي پس از راهي به گزارش خبرنگار انرژي هسته

به لطف خدا و تالش و همت :  اصفهان در جمع خبرنگاران داخلي يا خارجي گفتUCFتاسيسات 
 اصفهان اين پروژه فعاليت خود را UCFآارشناسان سازمان انرژي اتمي و متخصصين تالشگرمان در پروژه 

  . امروز آغاز آرد
اندازي اين  خواست همه ملت عزيزمان آه ماهها مسوولين آشور را تحت فشار براي راهبه : وي گفت

  . اندازي اين مرآز اتخاذ آردند اي قرار داده بودند مسوولين آشور تصميم خود را براي راه مرآز هسته
د، المللي انرژي اتمي ارسال ش اي آه چند روز گذشته از سوي ايران به آژانس بين وي گفت طي نامه

شود و امروز اين پروژه از ابتدا تا انتها يعني از  اندازي مي اعالم آرديم آه اين پروژه در زمان مقرر شده راه
  .  شروع به آار آردUF6تا توليد ) AUC(فرآيند تزريق آيك زرد 

 را داريم و چون در حال حاضر اين فرايند تحت پلمپ آژانس AUCدر ابتداي مسير توليد : سعيدي گفت
  . ست، اين مرحله آغاز شده استني

پلمپ ) شنبه سه(اي قول داده است تا پايان فردا  المللي انرژي اتمي طي نامه آژانس بين: وي گفت
  . مابقي تجهيزات و فرآيندها را باز آند

 اصفهان را به ملت عزيزمان و UCFالملل سازمان انرژي اتمي آغاز به آار مرآز تاسيسات  معاون امور بين
  . ندان و آارشناسان آشورمان تبريك گفتدانشم

اند تا اين  اندازي اين مرآز تالش بسيار آرده سعيدي هم چنين از مسووالن سياسي آشور آه براي راه
  . برداري برسد تشكر آرد پروژه به مرحله بهره

 داده است اندازي مرآز تاسيسات اصفهان ادامه وي در پاسخ به اين سوال آه اروپا مخالفت خود را با راه
حل  تنها راه: اندازي اين مرآز به اجرا گذاشته است اظهار داشت و از سوي ايران خواست خود را در راه

 آن 3 آه حقوق مسلم ما را در ماده NPTبراي برون رفت از اين مساله اين است آه اروپاييها به معاهده 
  .  پاريس عمل آند  توافقنامهبه رسميت شناخته است مورد تاييد قرار دهد و به تعهدات خود در

اي عليه اقدام  آه شوراي حكام قطعنامه) شنبه سه(ي فردا  وي در پاسخ به اينكه احتمال دارد در جلسه
هيچ دليلي براي تصويب چنين :  اصفهان به تصويب رساند گفتUCFهاي  ايران در ازسرگيري فعاليت

 و پروتكل الحاقي NPTذيريم آه مطابق با معاهده پ اي را مي  ما تنها قطعنامه.اي وجود ندارد قطعنامه
   .باشد

ايران هيچ تخطي در تعهدات خود نداشته است؛ بنابراين دليلي براي انجام ندادن : سعيدي گفت
   .اش ندارد يي هاي صلح آميز هسته فعاليت

يي را  تهما همانند آشورهاي آلمان، برزيل آرژانتين قصد دستيابي به فناوري صلح آميز هس: وي گفت
  . توانيم آارشناسان و متخصصين خود را معطل نگه داريم براي خود در نظر داريم و بيش از اين نمي

ما مرآز نطنز را براي : شود گفت وي در پاسخ به اينكه تعليق از نيروگاه نطنز چه وقت برداشته مي
هايش به حالت  آز فعاليتايم در حدود دو سال است آه اين مر اعتماد سازي بيشتر به تعليق درآورده

تعليق درآمده و ما بر اين بخش از همه توانمان در بخشهاي نيرو و صنعت محروم مانديم و خسارات 
اندازي نطنز مذاآره را با اروپا در جهت رفع تعليق از  جبران ناپذيري به ايران وارد شده است لذا براي راه
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ر عين حال اگر اروپا تمايلي به ادامه اين مذاآره د. دهيم اين مرآز و اعتماد سازي بيشتر ادامه مي
   .نداشته باشد ما اصراري نداريم

ي تعامل آژانس وهمكاري اين نهاد  به گزارش ايسنا، سعيدي در پاسخ به اين سوال آه چه نظري درباره
وده هاي تجهيزات فرآوري اورانيوم اصفهان چگونه ب المللي با سازمان انرژي اتمي جهت رفع پلمب بين

المللي انرژي اتمي تسليم آرد،  ي گذشته به آژانس بين اي آه ايران هفته بر اساس نامه: است؟ گفت
هاي اين تجهيزات را بردارد؛ اما اين تجهيزات  شنبه يا چهارشنبه گذشته پلمب تواند سه اين سازمان مي

  . دادند هاي آژانس آارشان را انجام مي پيش از تعليق نيز بدون دوربين
ي آار تاسيسات اصفهان نيز  با اين حال به بازرسان آژانس اجازه داديم در اين مراحل اوليه:  ادامه دادوي

ها و تجهيزات را در  حضور داشته باشند و به همين دليل بازرسان در اين تاسيسات حضور يافته و دوربين
  . اند همين مرحله نصب آرده

اين بازرسان براي نصب باقي تجهيزات : شورمان ادامه دادالملل سازمان انرژي اتمي آ معاون امور بين
   .ها را باز خواهند آرد، فرصت دارند نيز تا امروز و فردا آه پلمپ

توليد نهايي اين : باره آه توليدات نهايي تاسيسات اصفهان چه خواهد شد؟ اظهار داشت وي در اين
سازي نطنز  زماني آه تاسيسات غنيتجهيزات آه هگزافلورايد اورانيوم است انبار خواهد شد و 

   .اندازي شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت راه
صادرات اين محصول تا آنون از طرف ايراني مورد پيشنهاد نبوده است و از : وي در ادامه اظهار داشت

تقبال ها هم استقبال نكرد، ما هم اس هاي ديگر نامعقول بود و طرف اروپايي جا آه پيشنهادهاي طرف آن
  . نكرديم

اين پاسخ آافي : ي اصفهان پاسخي به اروپاست، گفت اندازي پروژه باره آه آيا راه وي در پايان در اين
ايم؛ چرا آه طرح اروپا  ما پاسخ آامل را داده. نيست و ايران پاسخش را امروز به طرف اروپايي خواهد داد

ز بوده و ملت ايران ظلم، تبعيض و تحقير را آميز و تحقيرآمي براي ملت بزرگ ايران ظالمانه، تبعيض
  . پذيرد نمي

هاي مختلف است؛ در اين مجموعه  اي تحقيقاتي با دپارتمان مجموعه فرآوري اورانيوم اصفهان موسسه
است، به » راآتوري مينياتوري«و ديگري » صفر قدرت«دو راآتور آماده به آار وجود دارد آه يكي راآتور 

فرآوري (UCFها، تاسيسات طرح ملي  هاي تحقيقاتي و در آنار آن ايشگاهي آزم ي مجموعه اضافه
   .شود هاي سوخت نيز در اين محدوده انجام مي ، طرح توليد فلز زيرآونيوم و طرح توليد ميله)اورانيوم
، عبارتست از تبديل آيك زرد و ترآيبات ديگر اورانيوم آه در واقع پايان خط تبديل ترآيبات UCFي  آارخانه

  . اورانيوم است
 ميليارد تومان بسته شد تا اين 30  ميليون دالر معادل 110  قراردادي بين چين و ايران به مبلغ 71 در سال 

هاي اوليه، از جانب چين به صورت  ي نقشه آارخانه در مرآز اصفهان بنا شود آه متاسفانه پس از ارايه
  ها براي ادامه توانند اين آارخانه را بسازند و تالش  اعالم شد آه ديگر نمي76  و 75 هاي  يكطرفه در سال

اي شد آه آشور با جمع آردن تعدادي از متخصصان بسيار  نتيجه ماند و شرايط به گونه ها بي همكاري
ها را  تواند آن شد هيچ آس نمي ، به موازات ساخت تجهيزاتي آه گفته مي جوان آشور در اين پروژه
ها اخذ  ها به دليل قطع همكاري  و نيم ميليون دالر نقدا از آن62 دامه داده و بسازد، به رايزني با چين ا

  . آرد
، سيستم آزمايشي اين 1383  روز قبل و بعد از نوروز 74 ها در حدود  پس از ساخت و نصب دستگاه

 درصد 70  در UCFي  ها، در حال حاضر آارخانه اندازي شد و پس از تست آامل دستگاه تاسيسات راه
تر از چهار سال اين  ها در مدتي آم دهد و عليرغم تمامي محدوديت جرايي توليدات اورانيوم را انجام ميا

  . اندازي شد  راه پروژه
ي سوخت است؛ اين نخستين طرح بزرگ ملي معاونت سوخت  اهميت اين طرح، مرآزيت در چرخه

ي سوخت عمل  دست چرخه يينيي است و مانند پلي ميان صنايع باالدست و پا سازمان انرژي هسته
هاي مهم اين طرح  گيري از حداآثر امكانات داخلي از ديگر ويژگي آند؛ بومي بودن اين طرح و بهره مي

 1000  براي بيش از  هاي داخلي و ايجاد اشتغال آوري است؛ ايجاد دانش فني انحصاري با تكيه بر فن
  . ح استهاي مختلف نيز از ديگر نكات مثبت اين طر متخصص رشته

يي اصفهان، قابليت توليد فلز تيتانيوم آه فلزي بسيار مفيد است نيز   تاسيسات هستهZPPدر بخش 
ي اين بخش است؛ قابل ذآر است آه خود فلز زيرآونيوم نيز تنها در  وجود دارد و اين از نكات برجسته

ي و هواپيماسازي ايفا يي آاربرد ندارد و نقشي آليدي در مواردي چون ساخت وسايل جراح امور هسته
  . نمايد مي

ي توليد زيرآونيوم آه نهايتا به اسفنج   است، پروسهZPPفلز زيرآونيوم از ديگر محصوالت تاسيسات 
بايد اشاره شود آه در طبيعت همواره در آنار زيرآونيوم، . رسد، بسيار پيچيده است زيرآونيوم مي

هاست؛ از ديگر اقدامات مهم اين بخش جداسازي  اليتهافنيوم نيز وجود دارد آه مزاحمي براي انجام فع
  . شود اين دو از يكديگر است آه عليرغم دشواري فراوان در تاسيسات اصفهان انجام مي

هاي اين بخش را   اين تاسيسات تنها استقرار مكانيكي برخي دستگاهZPPها در خصوص بخش  چيني
 حتي   آشورمان به همراه دانشمنداني آه هيچكدامانجام دادند و تمامي امور ديگر را آارشناسان جوان

  . ي زيرآونيوم را هم نديده بودند، انجام شده است تاآنون آارخانه
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آرد  هاي اين طرح توليد منيزيوم در داخل آشور است؛ پيش از اين ايران منيزيوم را وارد مي از ديگر ويژگي
 99/99 ي اصفهان، امروزه به راحتي منيزيوم ي روزي در تاسيسات هسته هاي مداوم و شبانه آه با تالش

  . شود درصد توليد مي
هاي سوخت است؛ براي اين آه نياز است آه  ترين تجهيزات، مجتمع ميله در قلب هر نيروگاهي، اصلي

يي را در خود انتقال دهد و در حقيقت قابليت انتقال آن و مقاومت  هاي فلزي بتوانند سوخت هسته ميله
است آه در حال حاضر در آشور » زيرآونيوم«رود،  ها به آار مي شد، فلزي آه در اين ميلهآن را داشته با

  . برداري رسيده است ي بهره توليد و به مرحله
ايران اين تاسيسات را در . شود انجام مي) تاسيسات فرآوري اورانيوم (UCFفرآوري سنگ اورانيوم در 

. دارد) هگزافلورايد اورانيوم (UF6ي  در اين تاسيسات تا مرحلهاصفهان ساخته و توانايي تبديل اورانيوم را 
  . فعاليت اين تاسيسات از آذرماه سال گذشته به حال تعليق در آمده بود

 هزار تن سنگ را از اين معدن 120 ريزي سازمان انرژي اتمي ايران بر اين است آه ساالنه حدود  برنامه
 تن آيك زرد تبديل و 50 اي در اردآان طبق برنامه به  در آارخانههاي اورانيوم را  استخراج آند، اين سنگ

  .  انتقال دهدUCFي  استخراج آند و سپس به آارخانه
سازي ارتباطي ندارد و   است آه به هيچ وجه با غنيUF6 اصفهان، گاز UCFمحصول نهايي تاسيسات 

مات آشورمان هنوز هيچ ي مقا شود آه به گفته سازي به تاسيسات نطنز مربوط مي فرآيند غني
ولي بنا بر قوانين و قواعد آژانس، . اندازي اين تاسيسات در دستور آار آشور نيست اي براي راه برنامه
NPTاندازي مجدد تاسيسات فرآوري   و حتي پادمان، حقوق ايران در اين زمينه آامال محفوظ است و راه

آورد آه موجبات حرآت   وارد نمي  داوطلبانه  تعليقاي را به بحث اورانيوم در اصفهان، نه تنها هيچ خدشه
  . ي آشورمان را فراهم خواهد آورد هاي توسعه مجدد چرخ

  
 به اروپا اعالم شد آه طرح آنها غير قابل قبول است :سخنگوي وزارت امور خارجه

  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 
المللي    در مالقات مديرآل امور سياسي و بينبعدازظهر امروز: سخنگوي وزارت امور خارجه اعالم آرد

وزارت امور خارجه با سفراي آشورهاي انگليس و آلمان و فرانسه در تهران رسما به آنان ابالغ شد آه 
 . طرح اروپا غيرقابل قبول است

 ناديده گرفتن حقوق: به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا،حميدرضا آصفي تصريح آرد
سازي مهمترين داليل ايران براي نپذيرفتن طرح   ايران در داشتن چرخه سوخت، توليد سوخت و غني

 .اروپاست
هاي عيني و محكم ذآري   هاي تضمين  در پيشنهاد اروپا هرگز از واژه: سخنگوي وزارت امور خارجه گفت

 .استبه ميان نيامده و اين خود نشانگر تعارض اين پيشنهادات با توافق پاريس 
ها داده شده تاآيد شده طرح اروپا درصدد ايجاد   اي آه به اروپايي  در نامه: آصفي خاطرنشان ساخت

 .اساس است  آميز و بي  يكسري معيارهاي خودساخته تبعيض
المللي انرژي اتمي   تاسيسات اصفهان امروز با حضور بازرسين فني و پادماني آژانس بين: وي اضافه آرد
  .گيرد  از سر ميفعاليت خود را 

  
 داليل رد پيشنهاد هسته اي اروپا از سوي ايران  

  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 
« سخنگوي وزارت امور خارجه طرح پيشنهادي سه آشور اروپائي به ايران را به يك : جمهوری اسالمی

تضمينهاي نبود , برسميت نشناختن چرخه سوخت هسته اي ايران : تشبيه آرد و گفت » شوخي 
اقتصادي و تكنولوژيكي ازجمله , سياسي , عيني و نيز تضمينهاي محكم در زمينه همكاريهاي امنيتي 

 . مهمترين داليل عدم پذيرش اين طرح توسط ايران است 
حميدرضا آصفي ديروز در نشست هفتگي خود با , به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي 

چرخه سوخت هسته اي را به رسميت مي ,  در طرح پيشنهادي خود اگر اروپا: خبرنگاران افزود 
» تي .پي .ان « مفاد , بيانيه تهران , اين طرح قابل گفتگو بود اما اين طرح مغاير توافق پاريس , شناخت 

 . و تمام اصولي است آه در اين زمينه وجود دارد
تضمينهاي : مسئله را پاك آرده است گفت صورت , وي با بيان اينكه اروپا به جاي ارائه تضمينهاي عيني 

 . اقتصادي بسيار ضعيف است , سياسي , سه آشور اروپائي در خصوص همكاريهاي امنيتي 
پاسخ جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد سه آشور اروپائي : آصفي در عين حال خاطرنشان آرد 

 . اعالم مي شود) دوشنبه (امروز 
شور اروپائي نمي تواند به هيچ وجه قابل قبول باشد چرا آه اين طرح طرح پيشنهادي سه آ: وي افزود 

 . بي محتواست و فقط رنگ ولعاب دارد
اصفهان گفت » اف .سي .يو« سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص راه اندازي تاسيسات هسته اي 

آژانس آه در تهران نماينده فني آژانس بامداد امروز به ايران مي آيد و همراه نمايندگان پادماني : 
راهي اصفهان مي » اف .سي .يو« بسرمي برند براي نصب دوربين هاي تكميلي نظارتي در سايت 

 . شود
اصفهان اطالع » اف .سي .يو« وي پيش بيني آرد آه امروز بعدازظهر بتوان درخصوص راه اندازي سايت 

 . رساني آرد
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بالفاصله پس از نصب دوربين : گفت ,  اصفهان آصفي با تاآيد بر راه اندازي قطعي تاسيسات هسته اي
 . اصفهان آغاز خواهد شد» اف .سي .يو« ها فعاليت 

وي با انتقاد از تبليغات آاذبي آه رسانه هاي خارجي براه انداخته اند مبني بر ايران مي خواهد بمب 
ورانيوم نيز مرآز اصفهان هيچ ربطي به بمب اتمي ندارد و حتي غني سازي ا: گفت , اتمي بسازد 

محسوب نمي شود اما ايران آمادگي دارد همه محصوالت تاسيسات هسته اي اصفهان را صادر آند و 
 . اگر اروپائيها نگراني دارند مي توانند همه اين محصوالت را يكجا بخرند

 . آه در حال حاضر راه اندازي سايت هسته اي نطنز در دستور آار ايران قرار ندارد: آصفي تصريح آرد 
ما همانگونه آه در : گفت , وي با تاآيد بر اينكه ايران همچنان عالقمند به ادامه مذاآره با اروپائيان است 

مصمم و , در حفظ حقوق ملت و منافع ملي خود نيز جدي , مصمم و باانگيزه هستيم , مذاآرات جدي 
 . باانگيزه هستيم 

نا نيست و به دوستان اروپائي توصيه مي آنيم آه جمهوري اسالمي ايران با زبان تهديد آش: وي افزود 
 . از تهديد و لحن تهديدآميز دست بردارند و عقالني با موضوع برخورد آنند

برگزاري نشست فوق العاده شوراي , آصفي در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي 
برعهده اروپاست آه چه : ت و گفت حكام آه فردا در وين برگزار مي شود را فاقد مبناي حقوقي دانس

راهي را انتخاب آند اما ايران در مبناي حقوقي و قانوني در شوراي حكام آم نمي آورد مگر آنكه چند 
 . آشور تحت فشار آمريكا و البي صهيونيست ها بخواهند طور ديگري عمل آنند
ي حكام موضوع ارجاع سخنگوي وزارت امور خارجه پيش بيني آرد آه در نشست روز سه شنبه شورا

 . پرونده ايران به شوراي امنيت منتفي است 
اگر اروپائي ها : گفت , آصفي با بيان اينكه ايران از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت نگراني ندارد 

 خواهند ديد آه آيا نتيجه به نفع آنها خواهد شد و يا به ضررشان , شوراي امنيت را انتخاب آردند 
 احتمال استفاده روسيه و چين از حق وتو در شوراي امنيت به نفع جمهوري اسالمي وي درخصوص

در اين جلسات هر آشوري نظرات خود را بيان مي آند و ما با همه آشورها در تبادل نظر : ايران گفت 
 . هستيم 

وپائي آصفي در بخش ديگري از گفتگو با خبرنگاران درخصوص درخواست مداخله جويانه برخي سفراي ار
وزارت خارجه اجازه نمي دهد سفراي خارجي در امور : اظهار داشت , براي مالقات با اآبر گنجي 
همچنانكه سفراي ايران در آشورهاي خارجي در امور داخلي آنها مداخله , داخلي ايران دخالت آنند 

 . نمي آنند
 دخالت در امور داخلي عالوه بر اينكه, اظهارات و درخواست هاي برخي سفراي خارجي : وي گفت 

 . آشور است بلكه فاقد هرگونه وجاهت و مبناي حقوقي است 
وقت : سخنگوي وزارت امور خارجه گفتگوي ايران با آمريكا براي حل مساله هسته اي را رد آرد و گفت 

گفتگو با آمريكا فرانرسيده و جمهوري اسالمي ايران تاآنون رويكرد درست و عقالني از هيات حاآمه 
 . مريكا نديده است آ

همه مشكالت اخير را آمريكا درست آرده است به خاطر اعمال فشاري آه به اروپا وارد مي : وي افزود 
 ! مگر آمريكا در اين روند خيرخواه ما ظاهر شده است آه بخواهيم وارد مذاآره شويم . آند

اين ادعا : عراق را رد آرد و گفت آصفي ادعاهاي مقامات آمريكائي مبني بر دخالت ايران در امور داخلي 
مقامات آمريكائي , آذب و بي محتواست و براي انحراف افكار عمومي از شكست آمريكا در عراق است 

 . براي توجيه شكست خود در عراق چنين اطالعاتي را بيان مي آنند
گانه اي عليه آانادا در يكي دو سال گذشته رويكرد غلط و بچ: وي در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت 

 . ايران در پيش گرفته آه تاآنون نتيجه اي هم براي آانادا نداشته است 
انتقاد , آصفي از همكاري نكردن آانادا در مورد قتل مرحوم تابش آه توسط پليس اين آشور آشته شد 

 . پرونده زهرا آاظمي را پيچيده آرد, دخالت هاي بي جاي آانادا : آرد و گفت 
ي برخي رسانه هاي آمريكائي مبني بر عدم صدور ويزا براي دآتر احمدي نژاد رئيس وي درخصوص ادعا

اگر آمريكا نمي تواند از : گفت , جمهوري اسالمي ايران به منظور سخنراني در اجالس سازمان ملل 
 صالحيت اينكه سازمان ملل در آنجا, پذيرائي و استقبال آند , مهماناني آه براي سازمان ملل مي آيند 

 . ندارد, باشد 
ابراز , وي با بيان اينكه طبق برنامه قرار است آقاي دآتر احمدي نژاد در سازمان ملل سخنراني آند 

 . اميدواري آرد آه آمريكا چنين اشتباه بزرگي را مرتكب نشود
 

وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا با اشاره به طرح اخير سه آشور  سخنگوي وزارت امور خارجه در گفت
چنين مغاير  ي منافع جمهوري اسالمي ايران و هم آننده هاي تامين اين طرح فاقد حداقل: اروپايي، گفت

  .ي پاريس است نامه  و توافقNPTبا روح 
  ٢٠٠۵ اوت 6 – ١٣٨۴مرداد  15  شنبه

ي خود خالف قول و قرارهاي خود عمل آردند،  شده ها در طرح ارائه اروپايي: حميدرضا آصفي ادامه داد
لذا اين طرح غيرقابل پذيرش است و پاسخ جامع و آامل طرح اروپا ظرف امروز و فردا به آنان اعالم 

  . خواهد شد
اين درخواست فاقد : ، گفت ي شوراي حكام آصفي در خصوص درخواست اروپا براي تشكيل جلسه

  . مبناي حقوقي و به منظور اعمال فشار و ايجاد جنگ رواني و تبليغاتي است
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المللي انرژي اتمي هشدار داد آه اعزام  ن رويتر به نقل از حسين موسويان به آژانس بينهم چني
  . بازرسان اين سازمان را براي نظارت آغاز فعاليت در اصفهان به تاخير نيندازد

ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ايران با  به گزارش ايسنا، حسين موسويان دبير آميته
اين پيشنهاد را بررسي : هاد اروپا آه به ايران ارايه شده است به رويتر گفتاشاره به طرح پيشن

   .مان را اعالم خواهيم آرد آنيم و قطعا تا يكشنبه پاسخ مي
وي در پاسخ به اين سوال آه آيا ايران همچنان قصد دارد فعاليت در تاسيسات فرآوري اورانيوم در 

  . بله، قطعا: اصفهان را از سر بگيرد گفت
ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ايران همچنين ضمن هشدار به آژانس  بير آميتهد

المللي انرژي اتمي در خصوص ايجاد تاخير در اعزام بازرسان به اصفهان براي نظارت بر آغاز فعاليت  بين
رقابل هرگونه تاخير در اعزام بازرسان براي نظارت بر فك پلمب در اصفهان غي: در اين تاسيسات گفت

  . پذيرش است
تواند  نظر شخصي من به عنوان يك عضو تيم مذاآره آننده اين است پيشنهاد اروپا نمي: موسويان گفت

  . براي ايران قابل پذيرش باشد
طرح ) جمعه(ي اروپا روزگذشته  سفراي سه آشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس با حمايت اتحاديه

ي  خواندند، به وزارت امور خارجه“ يك توافق بلند مدت با ايران”شان را براي آنچه آه  پيشنهادي
  . آشورمان تسليم آردند

ي متن پيشنهادي سه آشور اروپايي آه سفارت انگليس  خالصهبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، 
   :اي از آن را براي ايسنا فرستاده بود، به شرح ذيل است نسخه

 به دنبال نتايج 2004سه آشور اروپايي با ايران در دسامبر / ي اروپا  ه مذاآرات آنوني ميان اتحادي-1
  .  آغاز شد2004 نوامبر 15توافق پاريس در 

سازي، به ويژه  هاي مربوط به غني تعليق همه فعاليت(بر اساس اين تعليق “گويد   توافق پاريس مي-2
سه آشور / ي اروپا  ، اتحاديه)رانيومها يا توليدات در هر يك از تجهيزات تبديل او شامل همه آزمايش

شان را با رويكردي براي دستيابي به يك توافق قابل پذيرش دو  اند آه مذاآرات اروپايي و ايران توافق آرده
  . طرفه براي همكاري بلندمدت آغاز آنند

 ايران يي ي هسته هاي عملي براي اثبات اينكه هدف برنامه بر اساس توافق پاريس، اين توافقات تضمين
هاي محكمي را براي همكاري  آورد؛ هم چنين اين توافقات تضمين آميز است، به وجود مي صرفا صلح

  . آند يي و توافقات محكمي براي مباحث امنيتي ايجاد مي اقتصادي، تكنولوژيك و هسته
 خود را در ، پيش از توافق پاريس پيشنهادات2004سه آشور اروپايي در اآتبر سال / ي اروپا   اتحاديه-3

  . هاي ممكن چنين توافق بلندمدتي به ايران ارايه دادند مورد شكل
 پيشنهاداتش را ارايه داد، اما اين پيشنهادات مبتني بر ازسرگيري توليدات پيشين 2005ايران در مارس 

ه يي آ ي غيرنظامي از مواد هسته ي استفاده مواد قابل انشقاق بود؛ بدون اينكه توضيح جامعي درباره
  . خواست توليد آند، ارايه دهد مي

، با هيات نمايندگان ايران به 2005 مه 25ي سه آشور اروپايي و خاوير سوالنا در   وزراي خارجه-4
  . سرپرستي حسن روحاني در ژنو ديدار آردند
 ي اروپا تا پايان ماه ژوييه يا اوايل آگوست طرح اتحاديه/ آنها موافقت آردند آه سه آشور اروپايي 

سه آشور / ي اروپا  پيشنهادي جامعي براي يك توافق بلندمدت عرضه آنند؛ بر اين اساس اتحاديه
  .  آگوست چارچوب يك توافق بلندمدت را به ايران ارايه آردند5اروپايي در 

تواند در  سه آشور اروپايي در يك نامه ضميمه شده تصديق آردند آه ايران مي/ ي اروپا   اتحاديه-5
  . ل نظرات ديگري هم ارايه دهدصورت تماي

ي اروپا از بحث بر سر همه پيشنهاداتي آه بتواند به  اتحاديه/ گويد آه سه آشور اروپايي  اين نامه مي
  . آند رسيدن به يك توافق بلندمدت و رضايت بخش بر اساس توافق پاريس منجر شود، استقبال مي

ست و عناصر ممكن براي توافق آينده را عرضه يي با جزييات ا  صفحه34 اين چارچوب داراي متني -6
  . آند مي

آند و بسياري از  سه آشور اروپايي را منعكس مي/ ي اروپا  ي اتحاديه اين چارچوب فعاليت گسترده
  . گيرد نكات مورد نظر مذاآره آنندگان ايراني را در بر مي
  : نكات اصلي به صورت خالصه در زير آمده است

    مقدمه-1
آنند آه مقدمه توافق نهايي بايد اصولي را آه روابط  سه آشور اروپايي پيشنهاد مي/ اروپا ي  اتحاديه

  . سه آشور با ايران مبتني بر آن است، در بر بگيرد/ ي اروپا  بلند مدت ميان اتحاديه
سه / ي اروپا  آن توافق بر اهميت توسعه روابط در راستاي اطمينان و همكاري ميان ايران و اتحاديه

  . آند المللي تاآيد مي شور اروپايي به منظور حفظ صلح و ثبات بينآ
ي منع گسترش و حق استفاده  ي پنجم معاهده سه آشور اروپايي ماده/ ي اروپا  ايران و اتحاديه

  . شناسند يي آه در آن ذآر شده را به رسميت مي آميز از انرژي هسته صلح
آند آه  ماهنگي بلندمدت، اين تضمين عملي را ايجاد ميآنند آه توافق نهايي بر سر ه آنها تصديق مي

آميز باشد، فورا به وضعيت بهتري در  يي ايران منحصرا در راستاي اهداف صلح در صورتي برنامه هسته
  . هاي مختلف منجر خواهد شد روابط مبتني بر يك فرايند همكاري در حوزه

   هاي سياسي و امنيتي  همكاري-2
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  : اصول آلي
/ ي اروپا  آند آه در هر نوع توافق نهايي ايران و اتحاديه سه آشور اروپايي پيشنهاد مي/ ي اروپا  اتحاديه

سه آشور اروپايي توافقات دو طرفه در انطباق با منشور سازمان ملل، شامل اصل تفكيك مقاصد 
  . شدالمللي با جويانه از مقاصد صلح آميز و در انطباق با اصول دادرسي و قوانين بين ستيزه

شان از تهديد يا استفاده از نيروها عليه تماميت ارضي  المللي بر اساس اين قوانين آشورها در روابط بين
يا استقالل سياسي هر آشور يا هر روش ديگر آه متناقض با اهداف سازمان ملل باشد، منع 

  . شوند مي
هاي اساسي براي همه  ادياين قوانين هم چنين خواستار رعايت احترام و حمايت از حقوق بشر و آز

  . بدون تبعيض از هر نوعي شده است
   :تعهدات امنيتي

، انگليس و فرانسه آماده تاييد مجدد NPTبر اساس يك توافق آلي و اجراي تعهدات ايران در قبال 
 شوراي امنيت 984 و با ارجاع به قطعنامه 1995 آوريل 6يي هستند آه در  هاي امنيتي يك جانبه تضمين
  . ن ملل داده شدسازما
   :هاي منافع ويژه حوزه

آنند آه هر دو  سه آشور اروپايي به عنوان بخشي از يك توافق آلي پيشنهاد مي/ ي اروپا  اتحاديه
  : هاي زير عرضه آنند طرف بايد تعهداتي در حوزه

   : عدم گسترش-
هاي منع  تعهدشان به معاهدهسه آشور اروپايي و ايران بايد مجددا تاييد آنند آه به / ي اروپا  اتحاديه

هاي پذيرش آن  مانند و الزم است آه مكانيزم گسترش و معاهدات امنيتي آه عضو آن هستند پايبند مي
اهميت تبعيت جامع از معاهدات منع گسترش و خلع سالح و اجراي آامل توافقات . را تقويت آنند

چنين بايد تعهداتشان را  هم. يد قرار دهندهاي آژانس انرژي اتمي و پروتكل الحاقي را مورد تاآ پادمان
سازي مجددا تاييد  هاي آشتار جمعي و ابزار اين عاري نسبت به هدف عاري سازي خاورميانه از سالح

  . آنند
   :يي  امنيت منطقه-

وگوي گسترده با ايران بر  سه آشور اروپايي به عنوان بخشي از يك توافق آلي، از گفت/ ي اروپا  اتحاديه
  . آند يي استقبال مي احث امنيت منطقهسر مب
سه آشور اروپايي در راستاي اين هدف به عنوان بخشي از توافق آلي، به فعاليت با / ي اروپا  اتحاديه

  . آند يي اقدام مي سازي و توافقات امنيت منطقه ايران به منظور تشويق استانداردهاي اطمينان
  . ا ساير آشورهاي منطقه رخ بدهدتواند با مشاوره نزديك ب هايي مي چنين بحث

   : تروريسم-
سه آشور اروپايي و ايران نسبت به مبارزه با تروريسم، توقف و جلوگيري از فراهم / ي اروپا  اتحاديه

  . شوند ها متعهد مي ي مالي براي تروريست ساختن زمينه
   : مبارزه با قاچاق مواد مخدر-

المللي آه براي مبارزه با مشكل مواد  هاي بين ر فعال با برنامهسه آشور اروپايي به طو/ ي اروپا  اتحاديه
 افغانستان، آموزش -هاي پليس مرزي ايران  مخدر در ايران طراحي شده، شامل افزايش همكاري

  . آنند هاي مربوطه، به محض درخواست ايران همكاري مي ي پروژه افسران مرزي و توسعه
   :هاي اجرايي مكانيزم
سه آشور اروپايي ايجاد توافقات سطح باال در مباحث امنيتي و سياسي آه پيشرفت / ا ي اروپ اتحاديه

يي،  ي مسايل منطقه اين بخش از توافقات را مورد تجديد نظر قرار داده و اجتماعي را براي بحث درباره
  . آند آند، پيشنهاد مي المللي و منافع مشترك فراهم مي بين

   يي غيرنظامي ايران هستهي   حمايت بلندمدت از برنامه-3
   :اصول
ي تحقيقات، توليد   براي توسعهNPTسه آشور اروپايي حق ايران را بر اساس ماده پنج / ي اروپا  اتحاديه

ي  ؛ شامل حق ايران براي توسعهNPTيي بدون تبعيض با تعهدات آن تحت  و استفاده از انرژي هسته
آنند آه بر اساس توافق آلي،  شناخته و اعالم مييي غيرنظامي به رسميت  برنامه توليد برق هسته

يي غيرنظامي آه از نظر  ي برنامه تحقيق و توسعه برق هسته آنها تمايل دارند از ايران براي توسعه
اقتصادي، علمي و هماهنگ با معيارهاي منع گسترش است و با نيازهاي انرژي ايران تطابق دارد، 

يي غيرنظامي بين ايران و روسيه  ي هسته  بلندمدت در حوزهحمايت آنند و به طور آامل از همكاري
  . حمايت آامل به عمل آورند

   :چارچوب
ي  سه آشور اروپايي در حوزه/ ي اروپا  بر اساس يك توافق آلي، همكاري ميان ايران و اتحاديه

  : يابد يي افزايش مي هسته
ها را بر پايه رقابت  ر آن پيمانكاران تكنولوژييي جايي آه د هاي هسته المللي تكنولوژي ايران به بازار بين

  . دهند، دسترسي خواهد داشت آزاد و رسمي ارايه مي
المللي ايران، شامل تنظيمات بلندمدت مورد  اين همكاري مربوط به اجراي همه تعهدات و توافقات بين

المللي انرژي  انس بينسه آشور اروپايي روشن شدن سواالتي آه آژ/ ي اروپا  توافق ميان ايران اتحاديه
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اتمي بر اساس پذيرش توافقات پادماني و پروتكل الحاقي توسط ايران ايجاد آرده و همكاري مداوم با 
  . آژانس است

المللي و محلي و هنجارهاي   شوراي امنيت و با احترام به هنجارهاي بين1540ي  بر اساس قطعنامه
  : شوند ه آشور اروپايي به اجراي آنترل صادرات ملزم ميس/ ي اروپا  ي اروپا، ايران و اتحاديه اتحاديه

آميز اجرا آرده و بافت  ها را در راهي غير تبعيض شوند آه خود اين آنترل سه آشور اروپايي متعهد مي
جديدي را آه از طريق استانداردهاي اعتمادسازي و توافقاتي آه بر اساس توافق آلي ايران متضمن آن 

  . باشندشود به ياد داشته  مي
   :يي المللي و همكاري در انرژي هسته يي بين دسترسي ايران به بازار سوخت هسته

سه / ي اروپا  بر اساس اين اصول و بر اساس يك توافق آلي و اعتماد دوجانبه در حال رشد، اتحاديه
ل آمك اين حمايت شام. آنند يي غيرنظامي ايران حمايت مي ي هسته ي برنامه آشور اروپايي از توسعه

هاي  براي تخصيص تجهيزات مورد نياز براي راآتورهاي تحقيقي بيشتر در ايران و همكاري در ديگر حوزه
  . يي است ي سوخت هسته هاي چرخه يي، غير از فعاليت آميز از انرژي هسته ي صلح استفاده
 توليدات هايي چون ي همكاري در زمينه چنين از توسعه سه آشور اروپايي هم/ ي اروپا  اتحاديه

ي آشاورزي و پزشكي،  يي در حوزه آميز از انرژي هسته يي و استفاده صلح ها، تحقيقات پايه راديوايزوتوپ
سه آشور اروپايي، ايران و / ي اروپا  آننده ميان اتحاديه چنين ايجاد همكاري ميان مقامات هماهنگ هم

المللي حمايت  يي بين تاندارد هستههاي امنيتي اس آژانس به منظور همكاري براي طرح و اجراي رژيم
  . آنند مي

المللي  سه آشور اروپايي از آغاز مذاآره بر سر توافق ميان ايران از سويي و آژانس بين/ ي اروپا  اتحاديه
  . آند ي اروپا از سوي ديگر، حمايت مي و اتحاديه
بيشتري به آند آه ايران بايد دسترسي  سه آشور اروپايي تصديق مي/ ي اروپا  اتحاديه
يي غير نظامي ايران را  يي مورد نياز رآآتورهاي تحقيقاتي آب سبك آه صنعت هسته هسته سوخت

  . دهد، داشته باشد تشكيل مي
يي را در مدت زمان عمر مفيد راآتورهاي ساخت  روسيه به طور رسمي تعهد آرده آه سوخت هسته

  . روسيه ايران تهيه آند
تواند در بلند مدت به تامين آنندگان  يران مبني بر اينكه ايران ميهاي بيشتر به ا به منظور تضمين

دهند آه چنين  سه آشوراروپايي چارچوبي را با ايران توسعه مي/ ي اروپا  خارجي تكيه آند، اتحاديه
المللي انرژي  هايي را بدون صدمه زدن به توافقات دوجانبه بيشتري آه تحت حمايت آژانس بين تضمين

  . آورد  آمده، به وجود مياتمي به وجود
هايي را شامل ايجاد و مكانيسم  هاي دسترسي به چنين تضمين سه آشوراروپايي راه/ ي اروپا  اتحاديه

  . آنند ذخاير سوخت پيشنهاد مي
   :ايجاد اطمينان 

يي غيرنظامي نيازمند ايجاد  ي هسته المللي در حوزه ي بين همكاري بلند مدت موثر ميان ايران و جامعه
  . اي طوالني و قابل توجه است مداوم اطمينان در دوره

هاي آتي باشد، قادر خواهد بود اطمينان  چنانچه ايران خواهان تامين تضمين شده سوخت طي سال
پردازد، به  هاي چرخه سوخت نمي مورد نياز را از طريق ايجاد يك تعهد الزام آور مبني بر اينكه به فعاليت

ساخت و آاربرد راآتورهاي تحقيقي آب سبك و راآتورهاي برق آب سبك اين امر شامل . دست آورد
  . شود نمي

هايي آه براي توافق آلي در نظر گرفته شده، مورد  چنين تضميني به طور مشترك موازي با مكانيزم
  . گيرد بازنگري قرار مي

ود در يك تعهد ش المللي، متعهد مي ايران، به عنوان يك عنصر اساسي مكانيسم ايجاد اطمينان بين
هاي  يي ايران را تحت پادمان  خارج نشود و همه تجهيزات هستهNPTآور قانوني قبول آند آه از  الزام

 2005اش تا پايان   را هماهنگ با توافقات آنونيNPTآژانس انرژي اتمي قرار دهد؛ پروتكل الحاقي 
المللي انرژي  ا آرده و با آژانس بينتصويب آند، ضمنا، تا زمان تصويب آن، پروتكل الحاقي را آامال اجر

 خارج از ايران  اتمي براي حل همه مباحث برجسته همكاري آند، با توافقات براي تهيه سوخت تازه
  . آنندگان اصلي بازگرداند موافقت آند و متعهد شود آه همه سوخت مصرف شده را به تامين

ران ساخت راآتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك را سه آشور اروپايي انتظار دارند آه اي/ ي اروپا  اتحاديه
  . يي شده، متوقف آند هاي هسته ي گسترس سالح هايي درباره آه منجر به نگراني

هايي براي  سه آشور اروپايي با ايران براي ايجاد گروهي به منظور شناسايي جايگزين/ ي اروپا  اتحاديه
  . آند يي داشته باشند، همكاري مي نظامي هستهآاربري غير) فقط(تسهيالت، تجهيزات و موادي آه 

ها و آارگراني آه براي چنين  ي را براي استخدام دانشمندان، تكنسين هاي جديد تواند حوزه اين گروه مي
  . اند، پيدا آند تجهيزاتي استخدام شده

   هاي اقتصادي و تكنولوژي  همكاري-4
 فني همكاري با ايران، تكميل توافق همكاري و تواند به توسعه برنامه اقتصادي و يك توافق آلي مي

ي اروپا و  ي اروپا آه ابزار اصلي براي توسعه بلند مدت روابط اقتصادي ميان اتحاديه اتحاديه/ تجارت ايران 
  . آند، منجر شود ايران را فراهم مي

  : سه آشور اروپايي در يك توافق طوالني مدت/ ي اروپا  اتحاديه
  . شناسد خش انرژي را براي روابط بلند مدت با ايران به رسميت مي اهميت همكاري در ب-
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ي اروپا توجه آند   آنها براي ايجاد سياستي آه به ايران به عنوان منبع بلندمدت نفت و گاز براي اتحاديه-
ي اروپا به منظور توسعه  اتحاديه/ هايي شامل گشايش مرآز تكنولوژي و مديريتي انرژي ايران  و قدم
  . ي عملي بردارد، آماده هستندهمكار

   :گذاري و انتقال تكنولوژي  ارتقاي تجارت، سرمايه-
ي  اتحاديه/ نويس توافق همكاري و تجارت ايران   فعاليت براي رسيدن به نتيجه مذاآرات بر سر پيش-

  ي اروپا  اتحاديه/وگوي سياسي ايران  اروپا و يك توافق گفت
وستن ايران به سازمان تجارت جهاني و حمايت فني براي ياري  حمايت سياسي مداوم اروپا از پي-

به منظور عضويت در (رساندن به ايران به منظور اصالحات و تطبيق فني ضروري براي اقتصاد اين آشور 
WTO (  

 شوراي امنيت 1540 موافقت براي ايجاد يك آارگاه مشترك آنترل صادرات براي اجراي قطعنامه -
ي اروپا آه امكان تبادل اطالعات را فراهم آند و در نتيجه ايران قادر  اتحاديه/  مليسازمان ملل و قوانين

  . به ايجاد يك سيستم موثر آنترل صادرات شود
 شامل تكنولوژي محيط  هاي ويژه  تعهد براي توسعه همكاري دو جانبه فني و علمي با ايران در حوزه-

  . پرورش و آموزش شغليزيست، تكنولوژي اطالعات و ارتباطات، آموزش و 
آهن، حمل و نقل دريايي،  هاي راه هايي چون حمل و نقل هوايي، ايستگاه  تقويت همكاري در حوزه-

  . زلزله شناسي، زير ساختارها، صنعت آشاورزي و تغذيه و توريسم
   هاي بازنگري  مكانيزم-5

  . يت اين توافقنامه را اجرا آنندآنند با حسن ن سه آشور اروپايي و ايران توافق مي/ ي اروپا  اتحاديه
هر تغييري در توافقنامه . گيرد  سال يكبار در سطح وزرا، مورد بازنگري قرار مي10اين توافقنامه در هر 

  . بايد مورد توافق طرفين قرار گيرد
ي  سه آشور اروپايي قصد دارند به منظور اطالع رساني و آسب توافق جامعه/ ي اروپا  اتحاديه
  . ي توافق نهايي را منتشر آنندالملل بين

  
 متن کامل پيشنهاد سه کشوراروپایی به ایران 

  ٢٠٠۵ اوت 5 – ١٣٨۴ مرداد 14ه جمع
سفيران سه کشور اروپایی فرانسه، انگلستان و آلمان با حمایت :  سرویس هسته ای-" مهر"خبرگزاری

بنی بر توافق بلند مدت با ایران ارائه نمایندگان ارشد اتحادیه اروپایی صبح امروز در تهران پيشنهادی را م
 . کردند که متن آن درپی می آید

 متن اوليه 
 مذاکرات کنونی با فرانسه ، انگليس و آلمان  و اتحادیه اروپایی  به دنبال نتایج توافق نامه پاریس در -1

 . آغاز شد2004 ، در ماه دسامبر 2004 نوامبر 15
ازسوی ایران درباره غنی سازی و آغاز فعاليت [ رزمينه این تعليق د:  درتوافق نامه پاریس آمده است -2

اتحادیه اروپایی و / ، سه کشور اروپایی ] های مجدد ازجمله تمام آزمایشات یا توليد هر نوع اورانيوم 
ایران در زمينه آغاز مذاکرات با دیدگاهی مبنی بر رسيدن به توافق دوجانبه درباره مقدمات بلند مدت 

 .رده اندتوافق ک
این توافق ضمانتهای عينی فراهم می کند مبنی بر این که برنامه هسته ای ایران منحصرًا برای اهداف 

صلح آميز است و به همان اندازه ضمانت ثابتی درباره همکاری های هسته ای تکنولوژیکی و افتصادی و 
 . تعهدات  قطعی درباره مسائل امنيتی ارائه می دهد

 ، پيش از توافق پاریس  ایده هایی را مبنی بر 2004یی و اتحادیه اروپایی در اکتبر سه کشور اروپا-3
 2005ایران در ماه مارس سال . شکل احتمالی چنين توافق بلند مدتی به ایران ارائه کرده بودند

پيشنهادهایی را مطرح کرد، اما این پيشنهادها بر اساس از سرگيری اوليه توليد اتم قابل انشقاق 
)fissile (بود که بدون توضيح جامعی درباره استفاده غيرنظامی از این مواد هسته ای بود. 
 با هيئت اعزامی ایران به 2005 می سال 25 وزرای خارجه سه کشور اروپایی و خاویر سوالنا در - 4

اه آگوست آنها توافق کردند در پایان ماه جوالی یا در آغاز م. ریاست دکترحسن روحانی در ژنو دیدار کرد
 5بنابر این، روز . سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا پيشنهادی جامع برای توافقات بلند مدت ارائه کنند

 .آگوست اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی  چارچوبی را برای توافق بلند مدت به ایران ارائه کرد
ق کرده بود که ایران ایده های دیگری   سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی  در نامه همراه آن تصدی-5

در این نامه آمده است که ، اتحادیه اروپایی و . در این زمينه دارد که می خواهد به بحث گذاشته شود
سه کشور اروپایی همانند هميشه با افکاری آزاد و پذیرای  تمام این پيشنهادها که می تواند  منجر به 

 .پاریس شود در نظر می گيردرضایت توافق بلند مدت برپایه توافق 
 صفحه ای  به زبان انگليسی و مشروح است که عناصر احتمالی توافق 34  این چارچوب ارائه شده -6

این امر انحصاری از سوی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان  و . آینده را ارائه کرده است
. ندگان ایران مطرح شده را در نظر گرفته استاتحادیه اروپا بسياری از مواردی که از سوی مذاکره کن

 .نکات اصلی آن در زیر مشخص شده است
 

 مقدمه 
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سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه ، انگلستان  و اتحادیه اروپا پيشنهاد کرده اند مقدمه توافقنامه نهایی 
دیه اروپا براساس آن باید اصولی را که رابطه ميان سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان و اتحا

خواهد بود را مشخص کرده و بر اهميت روابط درحال گسترش اعتماد و همکاری ميان سه کشور 
سه . اروپایی آلمان، فرانسه انگلستان و اتحادیه اروپا و ایران برای حفظ صلح و ثبات جهانی تأکيد کند

یران در ميان موارد دیگر به ماده چهارم کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپایی  و ا
NPTآنها براساس یک توافق .  و حقوق استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آميز توجه کنند

این توافق اظهار می دارد . بلند مدت آینده که ضمانتهای عينی را فراهم می کند تصدیق می کنند 
ح آميز است که منجر به سطح عالی تر از روابط  برنامه هسته ای ایران منحصرًا برای اهداف صل

 .براساس فرآیند  همکاری در عرصه های گوناگون می شود
 

 همکاری امنيتی و سياسی
 اصول کلی 

سه کشور اروپایی آلمان فرانسه انگلستان و اتحادیه اروپایی  پيشنهاد می کنند در توافق نهایی توسط 
 اروپایی  با ایران تعهدات دوجانبه ای مطابق با اساسنامه سازمان آلمان ، فرانسه  و انگلستان و اتحادیه

ملل متحد ایجاد کنند  که درتوافق با اصول عدالت و قوانين بين المللی باشد تا در روابط بين المللی 
طرفين از تهدید یا استفاده از زور عليه تماميت ارضی یا استقالل سياسی هر کشور و یا هر رفتار دیگر 

اهداف سازمان ملل منافات داشته باشد اجتناب و احترام به رعایت و حفظ حقوق بشر و آزادی که با 
 .های اصلی برای همه بدون نقضی  ترویج شود

 
 ضمانت امنيتی  

، انگلستان و فرانسه مجددًا برای ایران NPTدر زمينه توافق کلی و تحقق تعهدات ایران براساس 
 984 ارائه داده شد متذکر شده و به قطعنامه 1995 آوریل 6درروز ضمانتهای امنيتی یک طرفه را که 

 .شورای امنيت سازمان ملل متحد اشاره می کنند )  1995(
 

 عرصه های منافع خاص
به عنوان بخشی از توافق کلی، سه کشور اروپایی آلمان فرانسه انگلستان و اتحادیه اروپایی  پيشنهاد 

 :در زمينه های زیر داشته باشندمی کنند که دو طرف باید تعهداتی 
 
 عدم گسترش توليد اتمی * 

سه کشور اروپایی آلمان فرانسه انگليس و اتحادیه اروپا و ایران در ميان موارد دیگر مجددًا تعهد خود را 
به حفظ امنيت و قرارداد منع گسترش و توليد سالحهای اتمی  که بخشی از آن هستند همچنين 

ای این قرارداد  اظهار می دارند و بر اهميت وفاداری جهانی به پيمان منع تقویت ارائه مکانيسم ه
گسترش تسليحات هسته ای و انجام کامل حفاظت از توافقنامه های آژانس بين المللی انرژی اتمی 

IAEA و پروتکل های الحاقی تأکيد کرده  و مجددا تعهد خود را برای رسيدن به خاورميانه عاری از سالح 
 .ار جمعی و ابزار انتقال آن تصدیق می نمایندهای کشت

 
 امنيت منطقه ای* 

به عنوان بخشی از توافق نامه کلی ، سه کشور اروپایی آلمان فرانسه انگليس و اتحادیه اروپایی  از 
 .گفتگوی گسترش یافته با ایران در زمينه مسائل مربوط به امنيت منطقه ای استقبال می کنند

دف، سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه انگليس و اتحادیه اروپایی به عنوان به منظور تحقق این ه
بخشی  از توافقنامه کلی ،  خود را به همکاری با ایران برای انجام اقداماتی که ایجاد اعتماد کرده و 

چنين بحثهایی در مذاکرات دقيق با . مقدمات امنيت منطقه ای را به وجود می آورد  متعهد می کنند
 .م دولت های منطقه صورت می گيردتما

 
 تروریسم * 

سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه انگليس و اتحادیه اروپایی  و ایران خود را متعهد می کنند تا با 
 .تروریزم مبارزه کرده و در این راستا حمایت های مالی خود را ارائه کنند

 مبارزه با قاچاق مواد مخدر * 
 فرانسه و انگليس و اتحادیه اروپایی  فعاالنه از برنامه های بين المللی که سه کشور اروپایی آلمان ،

برای مبارزه با مشکل مواد مخدر در ایران ایجاد شده اند حمایت می کنند، این برنامه های دربرگيرنده 
افزایش همکاری پليس مرزی ایران و افغانستان ، تعليم مقامات اداره گمرک و گسترش پروژه ها مورد 

 .نياز است
 

  حمایت بلند مدت از ایران برای برنامه هسته ای غير نظامی
 اصول 
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سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا از حقوق ایران تحت ماده چهارم پيمان منع 
گسترش سالح های هسته ای در راستای گسترش تحقيق ، توليد و استفاده از انرژی هسته ای بدون 

 ض در توافق با التزامات پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای حمایت می کندتبعي
سه کشور و اتحادیه اروپایی  درزمينه توافقنامه کلی از گسترش توليد انرژی و برنامه تحقيقاتی ایمن 

هسته ای همچنين  از لحاظ تامين سوخت اقتصادی مناسب و تکثير قدرت هسته ای غير نظامی که با 
نرژی ایران هماهنگ باشد نيز حمایت و از همکاری بلند مدت در زمينه انرژی هسته ای غير نيازهای ا

 .نظامی ميان ایران و روسيه نيز پشتيبانی می نماید
 

 چارچوب
در زمينه توافقنامه کلی، همکاری ميان سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا و 

 :ید افزایش یابد ایران در زمينه هسته ای با
ایران باید به بازار بين المللی تکنولوژی هسته ای که برپایه پيشنهادهای رقابتی آزاد است دستيابی 

همکاری در این زمينه ها به اجرای کامل التزام ها و تعهدات بين المللی از سوی ایران که .داشته باشد
ی آلمان فرانسه انگلستان و اتحادیه اروپا و دربرگيرنده توافقنامه های بلندمدت ميان سه کشور اروپای

  و تمام مواردی که تحت حفظ توافقنامه و پروتکل IAEAایران ، قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 . است مشروط استIAEAالحاقی و همکاری مستمر با 

و ملی ،  سه  شوری امنيت سازمان ملل و هنجارهای بين المللی ، اروپایی 1540بر اساس قطعنامه 
کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا و ایران ملزم هستند کنترل های صادره را اجرا 

کنند ، سه کشور اروپایی انگلستان ، آلمان و فرانسه خود را متعهد می دانند این کنترل ها را به نحوی 
ه واسطه اقدامات  فزاینده اعتماد ساز  و تعهداتی غير تبعيض آميز اجرا کنند و زمينه های تازه ای را که ب

 .که ایران تحت توافقنامه کلی  متحمل شده است به خاطر داشته باشند
 دستيابی ایران به بازار بين المللی سوخت هسته ای و همکاری در انرژی هسته ای 

 کشور اروپایی آلمان ، درتوافق با این اصول و در زمينه توافقنامه کلی و افزایش اعتماد  دوجانبه سه
فرانسه، انگلستان  و اتحادیه اروپایی  از گسترش برنامه های هسته ای غير نظامی ایران از طرق  

کمک به تشخيص مواد مورد نياز برای تحقيقات آتی و همکاری درعرصه های دیگر استفاده صلح آميز از 
 .کنندنيروی هسته ای به استثنای فعاليت های چرخه سوخت حمایت می 

سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان  و اتحادیه اروپایی همچنين  از گسترش همکاری در 
عرصه هایی چون توليدات رادیوایزوتوپ، تحقيقات اصلی و استفاده صلح آميز انرژی هسته ای درعرصه 

فرانسه و های پزشکی و کشاورزی وهمکاری ميان مقامات مربوطه در سه کشور اروپایی آلمان ، 
 در جهت طراحی و پياده IAEAانگليس و اتحادیه اروپایی  با ایران و آژانس بين المللی انرژی اتمی 

 . سازی استانداردهای هسته ای و امنيتی حمایت می کنند
سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان  و اتحادیه اروپایی  به طور فعال از آغاز مذاکرات درباره 

 . و ایران حمایت می کندEURATOM ميان توافقنامه
 

 تضمين سوخت
سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان  و اتحادیه اروپا این امر را به رسميت می شناسد که 

 که صنعت هسته ای غير نظامی ایران را light waterایران باید برای راکتورهای تحقيقاتی آب سبک 
روسيه متعهد شده است که رسمًا . ست یابی داشته باشد شکل می دهند به سوخت هسته ای د

 .به صورت دائمی سوخت هسته ای راکتورهای ساخت خود در ایران را فراهم کند
سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا به منظور فراهم کردن تضمين های الحاقی 

 تأمين کند چارچوبی ایجاد می کند که چنين تضمين که تجهيزات خارجی سوخت  ایران را در بلند مدت
سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان  و اتحادیه اروپایی همچنين راه هایی . هایی را ارائه نماید

را در زمينه تحقق این امر پيشنهاد کرده اند، این راه ها دربرگيرنده ایجاد یک مکانيزم تک کاره و یک 
 .ذخيره سوخت است 

 
 ایجاد اعتماد

همکاری موثر بلند مدت ميان ایران و جامعه بين المللی در عرصه هسته ای غير نظامی نيازمند ایجاد 
همانطور که ایران در زمينه تأمين سوخت طی سالهای . اعتماد  مستمر در دوره ای مشخص است

ر زمينه عدم پيگيری فعاليتهای آینده دارای تضمين است، این امر می تواند اعتماد مورد نياز درباره تعهد د
این تعهد .  را ایجاد کندlight waterچرخه سوخت غير از ساخت و اجرای راکتوهای تحقيقاتی با قدرت 

 .به صورت مستمر در توافق با بررسی مکانيسم مدنظر برای توافق کلی بررسی می شود
بين المللی ، ایران باید تقبل کند که  به عنوان عامل ضروری در زمينه این مکانيسم و برای ایجاد اعتماد 

تعهد الزم االجرایی در زمينه عدم کناره گيری ازپيمان منع گسترش سالح های هسته ای ارائه داده و 
 با تمام شرایط آن نگاه دارد و پروتکل الحاقی IAEAتمام تاسيسات هسته ای ایران خود را تحت قوانين 

در این اثنا نيز مقدمات برای تأمين سوخت .  تصویب کند 2005سال را هماهنگ با تعهدات موجود تا پایان 
 .تازه از خارج را فراهم کند ومتعهد شود تمام عناصر سوخت را به تأمين کننده های اصلی بازگرداند
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سه کشور اروپایی آلمان،فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپایی همچنين ازایران انتظار دارند هماهنگ با 
 خود را در اراک متوقف کرده ، چرا Heavy water ساخت راکتورهای تحقيقاتی IAEAی هيأت قطعنامه ها

 .که وجود چنين راکتورهایی به نگرانی های گسترش توليدات اتمی می افزاید
سه کشور اروپایی آلمان فرانسه انگليس و اتحادیه اروپایی با ایران برای ایجاد گروهی  که استفاده 

جهيزات ، نصب ، تاسيسات  و مواد را که بخشی از صنعت بلند مدت هسته ای ایران های گوناگون از ت
این گروه می تواند عرصه های گوناگون . محسوب نمی شود شناسایی کنند همکاری می کنند

استخدام دانشمندان تکنسين ها و کارگرانی راکه هم اکنون در این تاسيسات  استخدام شده اند  در 
 .نظر گيرد

 
 ی تکنولوژیکی و اقتصادی همکار

یک توافق کلی نيز به گسترش برنامه های همکاری های اقتصادی و تکنولوژیکی با ایران ، کامل سازی 
EC  / توافقنامه تجارت و همکاری ایران منتهی می شود که ابزار مهمی در راستای توسعه روابط

 یک توافق بلند مدت سه کشور اروپایی در. اقتصادی ميان اتحادیه اروپایی  و ایران به شمار می رود 
 :آلمان ، فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا

اهميت همکاری انرژی بلند مدت با ایران را به رسميت می شناسند و آماده می شوند تا بيانيه ای *  
حادیه در جهت تعيين خط مشی خود ارائه کنند که  ایران را به عنوان منبع بلند مدت نفت و گاز برای ات

اتحادیه اروپا / اروپایی  در نظر گرفته اند و گام هایی از جمله افتتاح مرکز مدیریت انرژی و تکنولوژی ایران
 .اتخاد می کنند تا همکاری های عملی را گسترش دهند 

 .تجارت، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را گسترش دهند * 
ایران / ره پيشنویس توافق همکاری و تجارت اتحادیه اروپا فعاليت برای رسيدن به نتایج زودهنگام دربا*  

 .ایران را تسریع کنند/ و توافق گفتگوی سياسی اتحادیه اروپا 
از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت سياسی و برای کمک به ایران در ایجاد تنظيمهای * 

 .ضروری در اقتصاد خود حمایت تکنيکی کنند
 
 1540مشترک و برای با  تبادل نظر درزمينه اجرای قطعنامه " کنترل صادره" کارگاه  برای تشکيل یک-

 .  توافق کنند ECشورای امنيت سازمان ملل متحد و قوانين ملی 
 برای ایجاد همکاری تکنولوژیکی و علمی بلند مدت با ایران در عرصه های خاصی از جمله تکنولوژی -

 ...  رتباطات، تعليمات آموزشی و حرفه ای  متعهد می شود و زیست محيطی، تکنولوزی اطالعات و ا
 تقویت همکاری  درعرصه هایی همچون حمل و نقل هوایی، راه آهن دریایی، زلزله شناسی، -

 .زیرساخت، کشاورزی و صنعت غذایی و توریسم را تقبل می نمایند 
  

  بررسی مکانيسم
 اروپایی  و ایران توافق می کنند این توافقنامه را با سه کشور اروپایی آلمان فرانسه انگليس ، اتحادیه

هرگونه . این توافقنامه هر ده سال یکبار موضوع بررسی در سطح وزیران است. حسن نيت اجرا کنند
تغيير مقدمات تحت توافق سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه، انگلستان  و اتحادیه اروپا و ایران صورت 

 .می گيرد
ی آلمان ، فرانسه ، انگليس ، اتحادیه اروپایی  و ایران در نظر دارند این توافقنامه نهایی سه کشور اروپای

 .را برای اطالعات و اعالم پشتيبانی احتمالی جامعه جهانی منتشر کنند 
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ين شده براي پايان تدوين قانون اساسي عراق باقي االجل تعي در حاليكه تنها يك هفته به پايان ضرب
ي  اي را به منظور غلبه بر موانع موجود بر سر توافق درباره مانده است، مقامات عراقي مذاآرات فشرده

 . اين قانون انجام دادند
  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 

ري آسوشيتدپرس، شرآت آنندگان در به نقل از خبرگزا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اين مذاآرات دو و نيم ساعته به هيچ گشايشي دست نيافتند و اعراب سني بر مخالفت خود با فدرالي 

  . اند شدن عراق تاآيد آردند، در حاليكه اقليت آرد فدرالي شدن را شرط اصلي خود قرار داده
ي آاري را براي دور دوم مذاآرات آه   برنامهرهبران حاضر در اجالس: صالح المطلق، از اعراب سني گفت

  . يي به اين برنامه نكرد وي اشاره. اند شود، آماده آرده برگزار مي) دوشنبه(بعد از ظهر امروز 
جالل طالباني، رييس جمهور آرد عراق آه در منزلش در بغداد ميزبان اولين دور مذاآرات بود، ابراز 

  .  آرد براي تصويب قانون اساسي به تصويب برسنداميدواري آرد آه رهبران شيعه سني و
در حاليكه اختالفات عميق بر سر مسايل آليدي از جمله نقش اسالم، فدراليسم و هويت ملي باقي 

  . آيد مانده است، طالباني اقرار آرد آه توافق به زودي به دست نمي
  . ها نياز است ي طرف ق همهاند فشارهاي مداوم آمريكا براي تواف برخي سياستمداران عراقي گفته
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زلماي خليل زاد، سفير آمريكا در عراق قبل از نشست رهبران عراق از تمامي طرفين خواست تا با 
اي دموآراتيك براي خاورميانه و مكاني مناسب براي جامعه  يكديگر سازش آنند تا اينكه عراق به نمونه

  . المللي تبديل شود بين
كا قويا معتقد است آه قانون اساسي بايد براي همه عراقي بدون در نظر آمري: زاد خاطرنشان آرد خليل

  . گرفتن جنسيت نژاد قوميت و مذهب آنها حقوق مساوي را در نظر بگيرد
هاي پيش  رهبران حاضر در جلسه به عظمت چالش: طالباني در بخش ديگري از اظهاراتش بيان داشت

  . االجل تعيين شده انجام خواهند داد ي رفع آنها تا ضرباند و تمام تالش خود را برا روي خود پي برده
  . دهيم و انشاء اهللا براي رسيدن به توافق خوشبين هستم به برگزاري جلسات ديگر ادامه مي: وي افزود

 اين قانون در اواسط دسامبر به همه  در صورتيكه قانون اساسي در پارلمان عراق به تصويب برسد،
  . شود پرسي گذاشته مي

تواند از اوايل سال آينده تعدادي از نيروهايش را از عراق  گر همه امور طبق برنامه پيش برود آمريكا ميا
  . خارج آند

شيعيان اصرار دارند آه اسالم به عنوان منبع اصلي قانونگذاري تعيين شود، اما آردها و بسياري از زنان 
  . دها يعني فدرالي شدن مخالفندها هم با درخواست اصلي آر سني. با اين امر مخالف هستند

حمالت شبه نظاميان در عراق نيز  در حالي آه مذاآرات سياسي براي تدوين قانون اساسي ادامه دارد،
  . به قوت خود باقي است

 تن در شهر سماوه واقع در جنوب بغداد به دليل آمبود آب آشاميدني و برق تظاهرات آردند 1000حدود 
اين .  تن زخمي شدند60در اين درگيري يك تن آشته و حدود . اق منجر شدآه به درگيري با پليس عر

گراني از عراق  ي اشغال تظاهرات از سوي روحانيون شيعه سازماندهي شده بود آه خواهان خروج همه
  . هستند

  
به دليل شرايط بد جوي ادامه نشست رهبران سياسي عراق : سخنگوي رييس جمهور عراق اعالم آرد

 . موآول شد) شنبه هس(به فردا 
  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 

داغي، سخنگوي  به نقل از خبرگزاري آويت، آامران قره) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي تدوين قانون  ادامه مذاآرات رهبران احزاب سياسي عراق درباره: رييس جمهور عراق اعالم آرد

برگزار شود، به دليل شرايط بد جوي و طوفان شن به روز بعد ) وشنبهد(اساسي آه قرار بود امروز 
 . موآول شد
شود و طي روزهاي آينده ادامه خواهد داشت تا  اين مذاآرات فردا مجددا ازسر گرفته مي: وي افزود

 . طرفها در خصوص حل مسايل مورد اختالف در تدوين قانون اساسي به توافق برسند
هاي  ها به اين معناست آه آنها آماده رسيدن به توافق ي گروه  توافق اوليه:چنين تاآيد آرد وي هم

 .  آگوست و موعد تعيين شده براي پايان آار تدوين قانون اساسي هستند15نهايي قبل از 
ي  از مسايل مورد اختالف در تدوين قانون اساسي مساله: سخنگوي رييس جمهور عراق تصريح آرد

 . ي حقوق بشر و حقوق زنان است با دولت، زبان رسمي آشور و مسالهمناطق عراق، رابطه دين 
عدم حضور ايشان : وي در مورد عدم حضور ابراهيم الجعفري، نخست وزير عراق در نشست ديروز گفت

 . تنها به دليل مسايل امنيتي بوده و مساله سياسي وجود ندارد
دآتر جعفري . ه در مجمع ملي نماينده دارندهايي تعلق دارد آ وي افزود، اين نشست به احزاب و گروه

 . نيز نماينده ليست ائتالف است و از اين ليست نمايندگاني در نشست حضور داشتند
  

 عراق امروز در حال گذر از راه صلح به دموآراسي است:سفير عراق
 هر رژيمي مانند صدام باشد لشكرآشي در مقابل آن مشروع است 

  ٢٠٠۵اوت  ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 
عراق امروز در حال گذار از راه صلح به دموآراسي است و ملت عراق تنها عامل مؤثر در تعيين 

 . سرنوشت مردم اين آشور است
با اصرار فراوان تأآيددارد آه انتخابات در عراق آزاد , ، سفير جمهوري عراق در تهران»محمدمجيد الشيخ«

 .شود  نمي  ن عراقي واردبوده و آشورهاي خارجي هيچ فشاري بر مسئوال
با تأآيد بر اينكه در انتخابات اخير، دولت آمريكا هيچ دخالتي در اراده و تصميم ملت عراق » شيخ«

 .آرد آه از پول نفت عراق حتي يك دالر هم به جيب دولت آمريكا نرفته است  تصريح, نداشته
اند و   سالح شده  هاي منافقين مستقر در عراق خلعسفير عراق در آشورمان با اشاره به اينكه نيرو

به هرحال ما «: تأآيدآرد, امكان هيچ فعاليتي عليه آشورهاي همسايه را در خاك عراق ندارد
 ».توانيم حق زندگي را از آسي سلب آنيم  نمي

ي عراق ، سفير جمهور»محمدالمجيد الشيخ«با » ايلنا«الملل   وگوي اختصاصي گروه بين  متن آامل گفت
 .آيد  در ايران در پي مي

 فريبا پژوه: وگو  گفت
, عنوان يك مقام مسئول  ، به عنوان نخستين پرسش بفرمائيد آه شما نه تنها به»الشيخ«جناب : ايلنا

 آنيد آه عراق آنوني، به دموآراسي دست يافته است؟   عنوان يك عراقي فكر مي  بلكه به
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مهم نيست . اين مسأله حائز اهميت است, دارد  ادي و عدالت گام برميآه عراق در راه آز   همين  :الشيخ
, طي چند ماه اخير. آه ما در حال طي طريق هستيم  چرا . آه آزادي و عدالت چقدر محقق شده است

 درصد مردم بوديم و مردم از همه طوايف در 60ما شاهد برگزاري يك انتخابات آامًال آزاد با حضور بيش از 
 .آردند و با خون خود راه عدالت و آزادي را بازآردند  بات شرآتاين انتخا

مردم عراق از , پس از جنگ عراق و حمله نيروهاي خارجي به رهبري اياالت متحده آمريكا به عراق: ايلنا
اما آيا شما همواره لشكرآشي و تهاجم را براي آزادي يك آشور يك , يك حكومت ديكتاتوري رهاشدند

 دانيد؟  يشگي مينسخه عملي و هم
لشكرآشي در مقابل آن رژيم مشروع , شك اگر رژيمي مانند صدام دردنيا وجود داشته باشد  بي: الشيخ
وجود صدام باعث . هاي زيادي را تحمل آرده است  ملت عراق طي دوران حكومت صدام، مصيبت. است

به اعتقاد من، . هاي بارز آن است   سال جنگ با ايران و حمله به آويت از نمونه8ناامني در منطقه بود و 
 و 1991هاي گذشته و پس از آشتار شيعيان بعد از سال   حتي اين عمل و سرنگوني صدام بايد در سال

هاي بزرگ و برخي از   اما متأسفانه آن روزها، قدرت. پذيرفت  يا قيام مردم جنوب عراق صورت مي
 .آشورهاي منطقه با حكومت صدام همكاري آردند

هاي بزرگ حكومت صدام   اما مصيبت.  اآنون، پس از سرنگوني صدام مشكالتي در عراق وجود داردالبته
هيچ رژيمي اآنون در دنيا وجود ندارد آه با حمله شيميايي به . با مشكالت آنوني قابل قياس نيست

, اشته باشدولي اگر چنين رژيمي وجود د.  هزار تن را در يك منطقه نابودآند5بيش از , مردم آشور خود
 .قطعًا نيروهاي آمريكايي و غيرآمريكايي بايد با آن برخوردآنند

حد ومرزي خواهد داشت و آيا اين , به اعتقاد شما آيا دموآراسي آه در عراق حاآم خواهد شد: ايلنا
 غربي خواهد بود؟» ليبرال دموآراسي«همان » دموآراسي«

البته حتي در اروپا و غرب نيز ما شاهد يك . بود  دموآراسي در عراق آامل و قانونمند خواهد: الشيخ
آه دموآراسي با قانونمندي در تناقض نيست و حكومت بايد   دموآراسي آامل نيستيم و بايد گفت

ومرج   در همه دنيا شاهد پديده آنارشيزم و هرج, چرا آه اگر دموآراسي قانونمند نباشند. قانونمند باشد
 .خواهيم بود

بسياري از مردم عراق طبق شواهد عيني، از وضعيت فعلي آشور ناراضي هستند و ! جناب سفير: ايلنا
گران حضور   از سوي ديگر به عقيده برخي تحليل.خواستار استقرار امنيت و صلح واقعي در آشور هستند

, نيروهاي آمريكايي در عراق باعث تثبيت حكومت فعلي آه شيعيان در آن اآثريت را به دست دارند
ارزيابي شما وضعيت آنوني عراق . آسي فعال هستيم  در اينجا شاهد پديدآمدن پارادو. دشو  مي

 .آرد  چيست، در حالي آه شما معقتديد اينكه آمريكا بايد پيش از اين به عراق حمله مي
اند   نيروهاي خارجي به اراده ملت عراق احترام گذاشته, طبق آنچه اين روزها در عراق شاهديم: الشيخ
ها خواستار تشكيل يك حكومت شيعه در عراق   شك خارجي  بي. اند  استه ملت عراق را قبول آردهو خو
ها بعد از سقوط صدام از شر رژيم او   البته عراقي. اما اآنون با رأي اآثريت حكومت شيعي است, نبودند

ها را در دست   ن  ادگانجات پيدا آردند، ولي از وابستگان و نيروهاي باقيمانده آه بسياري از مراآز و پ
آنند آه به وضعيت گذشته و قدرت بازگردند و به همين دليل   آنها اآنون تالش مي.نجات نيافتند, داشتند

اما اآنون . وجود دارد  دهند آه بين مردم عراق اختالف   زنند تا نشان  دست به ايجاد ناامني آشور مي
خواهند ملت را قرباني   مانده از صدام مي  ي پسها و مردم است و نيروها  جنگ اصلي بين تروريست

 .آند  ها پايداري مي  اما ملت در مقابل ترويست. آنند
ها هستند آه جنگ   به اعتقاد شما هيچ اختالفي ميان طوايف عراق وجود ندارد و اين تروريست: ايلنا

د اختالفاتي ميان شيعيان پرسش اينجاست آه ما به هر حال شاه. اند  ور آرده  داخلي را در عراق شعله
انتخابات را تحريم آرده , آه بسياري از رهبران اهل سنت در عراق  به طوري. و اهل سنت عراق هستيم

اين مسائل را چگونه توجيه . حتي گاهي شاهد بوديم آه اختالفاتي بين شيعيان هم وجود دارد. بودند
 آنيد؟   مي

 
دين   اند آه بي  اعتراف آرده, نشين  ق در شهرهاي شيعهعوامل دستگيرشده در انفجارهاي عرا: الشيخ

آنها با اين آار سعي دارند اين شعار را حاآم . اند  هستند و حتي برخي از آنان وابسته به اديان ديگر بوده
هيچ «: آنم  آه من تأآيدمي  در حالي. ها در عراق وجود دارد  آنند آه اختالفاتي ميان شيعيان و سني

همچنين در انتخابات اخير همه مردم از همه » .ن اقوام و مذاهب عراقي وجود ندارداختالفي ميا
البته گاهي در برخي مناطق به علت وجود تهديدهاي فراوان تعداد . آردند  ها در انتخابات شرآت  طايفه

ه ولي انتخابات آينده به شما نشان خواهد داد آ. آمي از آنها نتوانستند در انتخابات شرآت آنند
 ».ها هم در انتخابات شرآت خواهند آرد  سني«

. بود  به نظر شما رأي مردم عراق تا آجا و چه حدي در تشكيل يك حكومت دموآراتيك مؤثرخواهد: ايلنا
براي مثال اگر رأي مردم عراق روزي برخالف شريعت اسالم باشد و يا مردم عراق به برقراري رابطه با 

 آند؟  نهد و آن را اجرامي  حكومت به رأي آنها وقعي ميآيا , اسرائيل رأي مثبت بدهند
گونه فشاري در   ها نفوذ آافي دارد و هيچ  اراده ملت عراق آامل است و در همه زمينه: الشيخ
هاي تلويزيوني و   ل  اآنون آانا  هم, بينيد  چنانچه مي. عراق و دولت منتخب عراق وجود ندارد  ملي   مجلس
 .نگاران و مطبوعات همگي از آزادي آامل در عراق برخوردارند  امهها و روزن  ماهواره
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چرا آه . اما به هر روي، قسمتي از سؤال شما مجازي است و پاسخ من به آن نيز مجازي خواهد بود
اآنون واقعيت اين است آه ملت عراق به هيچ آدام از موارد فوق رأي نداده است، ولي به هر روي بايد 

 .بگيرد، درست خواهد بود  ك هر چه ملت عراق بخواهد و درباره آن تصميمتأآيدآنم آه بي ش
هايي در مجلس ملي،   با توجه به قدرت رسيدن ُآردها در عراق و تشكيل فراآسيون! آقاي سفير: ايلنا

ها ائتالف آنند و تأثير آنها در ساختار   آنيد ُآردها بتوانند با تكيه برمذهب مشترك با سني  آيا فكرنمي
هاي شيعيان شود؟ عالوه براينكه اخباري مبني بر نفوذ نيروهاي امنيتي   قدرت بيش از فراآسيون

 نظر شما چيست؟ . ويژه شمال عراق هستند  اسرائيل به برخي مناطق عراق به
 

آند، چرا آه ائتالف شيعيان در   تر عمل  آنم آه فراآسيون ُآردها در مجلس قوي  من تصور نمي: الشيخ
اگر آردها بخواهند با ائتالف شيعيان همكاري آنند، برايشان خوب است . ي و فعال استمجلس قو

درباره نفوذ نيروهاي امنيتي اسرائيل به . ولي همكاري آنها با سني ها چيزي نصيبشان نخواهد آرد
ي يك گوييم تاآنون حت  اما ما مي. نمايي است  خاك عراق بايد بگويم آه يكي از هنرهاي مطبوعات، بزرگ

 .ها واقعي نيست  اين مسائل و گفته. اسرائيلي در خاك عراق و يا آردستان عراق رويت نشده است
همچنين هيچ سخني از جدايي و انفصال آردها از عراق نيست چرا آه آردها اينك دليلي براي 

تند و خواهي ندارند، اآراد در گذشته سهمي از قدرت نداشتند اما اآنون در قدرت سهيم هس  جدايي
البته فدراليسم طرحي است آه در عراق . البته آردها هيچ امكاناتي هم براي انفصال از عراق ندارند

تواند در غالب يك عراق   فدراسيون، به معناي اتحاد است و مي. قبول است  وجود دارد و تا حدودي قابل
 .هايي را هم تشكيل داد  متحد و يكپارچه فدراسيون

هاي شيعه در هر دو آشور، آيا   پيوندهاي دو آشور عراق و ايران و استقرار حكومتبا توجه به : ايلنا
در منطقه قابل تصور است و با توجه به شرايط حساس » هالل شيعي«يابي به   فكرنمي آنيد، دست

منطقه روابط دو آشور شيعه و همسايه ايران و عراق چگونه بايد باشد تا حساسيتي هم در منطقه 
 ؟پديد نيايد
خواستند روابطي ميان دو آشور وجود داشته باشد اما اآنون   هاي گذشته در عراق نمي  رژيم: الشيخ

خواهد روابطي دوستانه و براساس ُحسن همجواري و عدم دخالت در   حكومت منتخب ملت عراق مي
ام و نشانه   آرده   لمسالبته اين اراده را در هر دو دولت ديده و. امور داخلي يكديگر را با ايران داشته باشد

وزير عراق به تهران طي   آن سفر وزير امور خارجه ايران به بغداد و سفر ابراهيم الجعفري، نخست
اند و در حال   به اعتقاد من، دو آشور هم اآنون در يك مسير صحيح قرارگرفته. هاي اخير بوده است  هفته
 .گذاري روابط دوستانه هستند  پايه
گروهك (هاي اخير و در حكومت صدام سازمان تروريستي مجاهدين خلق   طي سال! يخجناب الش: ايلنا

اي عليه منافع دولت و ملت ايران برداشته است، دولت آنوني   در عراق فعاليت گسترده) MKOمنافقين
 عراق چه تمهيداتي را براي جلوگيري از فعاليت اين گروه درنظردارد؟ 

 
 رژيم گذشته در عراق فعال بوده است و حكومت صدام به آنها اجازه سازمان مجاهدين از زمان: الشيخ

است و اين نيروها همگي   شده  هاي فراواني برآنها اعمال  داده است، اما اآنون محدوديت  فعاليت مي
گونه فعاليتي در   توانند هيچ  اند و حتي رفت و آمدهاي آنها آامال محدود شده و آنها نمي  سالح شده  خلع
شود آه تعدادي از   مي  گاهي نيز شنيده. ل مرزهاي عراق عليه آشورهاي همسايه داشته باشندداخ

توانيم حق زندگي را از   اما بايد بگويم آه ما نمي. گردند  آنها با هماهنگي صليب سرخ به ايران بازمي
 .آسي سلب آنيم

راق و همچنين نوشته شدن با توجه به اشتياق ايرانيان براي زيارت عتبات عاليات در ع: ايلنا
دولت . هاي تفاهم در اين مورد ميان دو آشور، همچنان شاهد وضعيت ناامن در عراق هستيم  يادداشت

 آند؟  عراق چگونه تأمين امنيت زوار ايراني را تضمين مي
ه نام  اآنون بيش از دو ماه از امضاي تفاهم. موانع در اين زمينه بايد به زودي برداشته شود: الشيخ

طور آامل براي آنها   گذرد و ما هم نگران امنيت زائران ايراني هستيم و قصدداريم امنيت را به  مربوطه مي
تأمين آنيم و من اميدوارم آه به زودي به حدي از امنيت برسيم آه زوار ايراني بتوانند با امنيت آامل 

 .براي زيارت عتبات عاليات وارد خارك عراق شوند
اي با جمهوري اسالمي ايران است، اما به   لت منتخب عراق خواستار ايجاد روابط حسنهاآنون دو: ايلنا

توان از آنار اظهارنظرات حازم الشعالن و همفكرانش آه به هر حال در بدنه حكومت عراق   هر شكل نمي
 خواهد گونه اظهارنظرها چه تأثيري بر روابط آينده در آشور  به نظر شما اين. هستند، به راحتي گذشت

 داشت؟
گونه اظهارنظرهاي غيرمسؤوالنه به هر حال وجود دارند اما مسأله مهم اظهارنظر   اين: الشيخ
وزير و وزير امور خارجه عراق است و اين مقامات نظرات واقعي دولت عراق را   جمهور، نخست  رئيس

لدوليمي وزير دفاع عراق اآنون نيز شاهديم آه مسؤوالن جديد عراق از جمله آقاي ا. آنند  مي  منعكس
سخنراني وزير دفاع عراق دقيقًا بر حفظ روابط دوستانه دو آشور تأآيد . چطور در تهران سخنراني آرد

 .داشت
وزير عراق و آقاي الجعفري به تهران و ديدار وي با مقامات بلندپايه   پس از سفر نخست! جناب  عالي: ايلنا

با توجه به اختالفاتي آه به هر . وزير دفاع عراق به بغداد بوديمايران شاهد سفر فوري دونالد رامسفلد، 
حال ميان ايران و اياالت متحده وجود دارد، با توجه به اينكه عراق خواستار تحكيم روابط جمهوري 
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خواهد در اين ميان و در روابط خارجي خود تعادل و توازن ايجاد   اسالمي است، دولت عراق چگونه مي
 آند؟

آردم، هيچ فشاري از سوي هيچ مسؤوالن خارجي بر مسؤوالن   تر اشاره  طور آه پيش  انهم: الشيخ
اقاي رامسفلد هم در . عراقي وجود ندارد و دليل متقن من سخنان وزير دفاع عراق در تهران است

سفرخود به بغداد پيشنهاداتي مبني برخروج نيروهاي خارجي برخي مناطق امن را به دولت عراق داد و 
 .شود  ن نوع پيشنهادات بسيار مثبت تلقي مياي

االجل را براي خروج نيروهايشان   هاي خارجي بايد ضرب  گران، سياسي دولت  به اعتقاد برخي تحليل: ايلنا
آيا دولت عراق خود به حدي از اقتدار رسيده . در عراق تعيين آنند و هنوز اين امر محقق نشده است

تأمين آند تا بتواند زماني را براي خروج نيروهاي خارجي به دول است آه بتواند امنيت آشور را 
 الجل خروج را تعيين آند؟  تواند ضرب  متبوعشان ارائه دهد؟ يعني دولت عراق مي

بندي از سوي دولت عراق تعيين شده است و هر وقت آه دولت آمادگي آافي براي   جدول زمان: الشيخ
 نيروهاي خارجي خاك عراق را ترك خواهند آرد اما زمان اين .تأمين امنيت در آشور را داشته باشد

اگر بعد از يك هفته به اين آمادگي برسيم نيروهاي . توان اعالم آرد  يابي به اين آمادگي را نمي  دست
خارجي عراق را ترك خواهند آرد و اگر بعد از يك سال، نيروهاي خارجي بعد از يك سال عراق را ترك 

 .مي آنند
  ساله يا بيشتر را طي آند؟10يابي بر اين آمادگي روندي   آيا ممكن است اين دست: ايلنا

يابي به آمادگي براي تأمين امنيت   هايي آه مشهود است دست  بينيم و پيشرفت  طبق آنچه مي: الشيخ
 .در آشور، به اين ميزان طول نخواهدآشيد

 آمريكا است، همچنين با توجه به انتخاب بزرگترين سفارتخانه در عراق هم اآنون سفارتخانه: ايلنا
زاد   گران معتقدند آه خليل  به عنوان سفيرجديد اياالت متحده در عراق برخي تحليل» زاد  زلماي خليل«
به نظر . »پس از استقرار دموآراسي در افغانستان، براي استقرار دموآراسي به عراق آمده است«

ري در روابط دو آشور خواهد داشت و اين تغييرات چه تأثيري بر شما تغيير سفير آمريكا در عراق چه تغيي
 گذارد؟  روابط ايران عراق مي

نوع رابطه ايران و عراق هيچ ارتباطي به اياالت متحده ندارد و تنها به اراده ملت عراق مربوط : الشيخ
ت و با گذشت بزرگي سفارت آمريكا در بغداد به علت فراواني نيروهاي آمريكايي در عراق اس. است

ها به   اما اآنون آمريكايي. شوند، شايد اين مسأله تغييرآند  زمان هر چه نيروهاي آمريكايي در عراق آم
عنوان سفير عراق نيز رابطه وي با   زاد به  علت انتخاب زلماي خليل. اين ساختمان با آن وسعت نياز دارند

زاد در آنفرانس لندن نيز   ست و البته خليلنيروهاي مخالف حكومت صدام، پيش از سقوط رژيم صدام ا
حضور فعال داشت و به همين دليل به عنوان سفير آمريكا در عراق انتخاب شد و به هر حال اآنون وي 

 .آند  روابط دو آشور را آنترل مي
حوزه علميه نجف پس از سقوط صدام به بازيابي قدرت ديني مرجعيت شيعه همچون گذشته : ايلنا

اهللا سيستاني، نمايان   آيت  و نماد اين امر در رفتار و منش مرجعيت شيعيان جهان، حضرترسيده است 
حال با توجه به پيوند ديرينه بين علماي ديني قم و نجف و رجعت علماي ديني از قم به نجف، . است

 آنيد؟   اشرف و تأثيرگذاري بيشتر علما در سياست را چگونه ارزيابي مي  قدرت گرفتن حوزه علميه نجف
افزايش قدرت مرجعيت شيعه در عراق به بهبود هر چه بيشتر روابط عراق با ايران منتهي : الشيخ
شود و مرجعيت شيعه در عراق تاآنون به نفع ملت عراق و در مسير اراده ملت عراق حرآت آرده   مي

ايشان در در حل معضل نجف و حضور فعال » سيدسيستاني«است، چنانكه شاهد عملكرد هوشيارانه 
اهللا سيستاني رفتارهايي داشتند آه در جهت اراده ملت عراق   آيت. ايم  انتخابات مجلس ملي عراق بوده

هاي علميه در شهرهاي مذهبي   تر آرده است و به اعتقاد من روابط حوزه  بوده و اين اراده را مستحكم
 .در آشور باعث تحكيم روابط دو آشور خواهد شد و مثبت است

هاي    با توجه به اينكه دولت اياالت متحده براي حمله به حكومت صدام و سرنگوني وي هزينه:ايلنا
توان پذيرفت آه اآنون هيچ توقعي را از   پردازد، نمي  فراواني را به صورت مادي و معنوي پرداخته و مي
 حكومت عراق نداشته باشد؟ نظرتان چيست؟

اساسي هم طبق رأي و نظر ملت در حال   ارشد و قانونانتخابات مجلس ملي عراق آزاد برگز: الشيخ
. اساسي عراق هيچ فشاري وجود ندارد  هاي نويسنده قانون  شدن است و شاهديم آه بر هيأت  نوشته

شك آمريكا در هيچ يك از مراحل گذشته دخالت نكرد   بي. آيا آمريكا در اين دو مسأله مهم دخالت آرد؟ نه
هاي   اينها حرف. د آه آمريكا هيچ دخالتي در امور عراق نخواهد داشتو در آينده نيز خواهيم دي

 .شماست
گفتند آه آمريكا براي نفت به عراق حمله آرده است اما واقعيت   بعد از حمله آمريكا به عراق، برخي مي

 .اين است آه آمريكا تاآنون هيچ دخالتي در امور داخلي عراق و اراده ملت عراق نداشته است
شايد در فكر دولتمردان آمريكا چيزي باشد ولي هنوز خيلي زود است آه درباره دخالت آمريكا در البته 

اين سخنان آه آمريكا براي . مسائل داخلي عراق اظهارنظرآنيم و نبايد در اين زمينه پيش داوري آرد
آمريكايي ها  دالر هم از پول نفت به جيب 1نفت به عراق حمله آرد، درست نيست چرا آه تاآنون حتي 

به هر حال اين روزها خيلي از آشورهاي منطقه حاضرند . نرفته است وآمريكا نيازي به نفت عراق ندارد
 .آه با هر قيمتي به آمريكا نفت بفروشند

عراقي طي . به عنوان آخرين پرسش، به وضعيت زنان در عراق اشاره دارم! جناب آقاي سفير: ايلنا
ي در دوران حكومت صدام از قدرت بيشتري نسبت به ساير آشورهاي  و تا حدود1960هاي دهه   سال
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برخي . گيري است  اساسي عراق درحال شكل  با توجه به اينكه قانون. عربي منطقه برخوردار بودند
نظر شما به اين زمينه . اساسي جديد محدود شود  معتقدند ممكن است حقوق زنان عراقي در قانون

 چيست؟
يعي وجود داشته باشد زنان عراقي از حقوق طبيعي و حتي بيشتر از مردان اگر روند طب: الشيخ

اما به صورت . پذيرم آه در برخي مناطق مشكالتي در اين باره وجود دارد  البته مي. برخوردار خواهند بود
اند اآنون در ترآيب آابينه و    درصد مجلس ملي عراق را زنان تشكيل داده30آلي اآنون شاهديم آه 

اساسي، اين   آنند و ممكن است بعد از تشكيل قانون  مي  ت عراق شش وزارتخانه را بانوان وزير ادارهدول
آنم آه اين مسأله هيچ شباهتي به مجالس و آابينه هاي آشورهاي   روند گسترش يابد و تأآيدمي

آند اما   ميالبته گاهي اوقات برخي رفتارهاي شخصي حقوق زنان عراق را پايمال . خاورميانه ندارد
 .آند  گاه از اين نوع برخورد حمايت نكرده و نمي  قانون هيچ

 .از اينكه وقت خودرا در اختيار ما قرار داديد سپاسگزارم: ايلنا
  

 نشست قانون اساسي عراق در بغداد برگزار شد 
  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 
نويس قانون اساسي   در مورد تدوين پيشوگو   و گفت  هاي سياسي برجسته عراق به بحث   شخصيت

 .دائم اين آشور پرداختند
هاي برجسته سياسي عراق به   ، شخصيت)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

نويس قانون اساسي دائم اين آشور با   نظر در مورد پيش  منظور حل اختالف نظرهاي موجود بر سر اتفاق
 .وگو آردند   گفت   و  يكديگر ديدار

رئيس جمهوري َآرد » جالل طالباني«در اين نشست آه از محل سكونت «: بي بي سي گزارش داد
غازي «از جانب شيعيان عراق و » عبدالعزيز حكيم«هايي همچون   شخصيت, عراق در بغداد صورت گرفت

 ».ر شرآت داشتندرئيس جمهوري دولت موقت عراق از جانب اعراق اهل سنت اين آشو» الياور
علت غيبت . حضور نداشت, رهبر منطقه خودمختارآردستان عراق» مسعود بارزاني«در اين نشست 

از ديگر غايبان بزرگ اين نشست . عنوان شده است» بدي شرايط آب و هوايي«وي در اين نشست 
 .چندين تن از نمايندگان اعراب اهل سنت عراق بودند

ارتباط ميان ,  مورد حل برخي مسائل مهم همچون وضعيت ُآردستانآنندگان در اين نشست در  شرآت
 .وگو آردند  دين و حكومت، اسم رسمي عراق و حقوق زنان با يكديگر گفت

انتظار ندارم تمامي اين مسائل در يك نشست حل «: گفت» جالل طالباني«پيش از آغاز اين مذاآرات 
 ».رموگوها بسيار اميدوا  اما به نتيجه اين گفت. شود

نويس قانون اساسي عراق   آه آميته تدوين پيش   ماه اوت يعني زماني15قرار است تا , شود  اضافه مي
هاي خود براي پايان   اين آميته همچنان به نشست, نويس را به پايان برساند  بايد آار تدوين اين پيش

 .نظر در قانون اساسي عراق ادامه دهد  دادن به نقاط مورد اختالف
  
 كارهاى آمريكا در عراقراه
 bellaciaoسايت اينترنتى : منبع

  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه :اعتماد:فاطمه موثق نژاد: ترجمه
در پيچ و تاب گفت وگو ها در مورد عراق ، همه طرفين بر يك نكته اتفاق نظر دارند و آن اين آه، راه خروج 

 .از عراق آسان نيست
پايان دادن به گرفتارى اياالت متحده درعراق، خطر آن وجود دارد آه تالشهاى در انتخاب هر راهى براى 

بوش براى انتقال دموآراسى ، به هرج ومرج بينجامد و يك مأمن سرشار از نفت را دراختيار ترويست ها 
حتى اميدوارترين پيشگويان نيز پيش بينى مى آنند آه يك دموآراسى شكننده سعى در . قرار دهد
 .شورشيان خشن وتنش تفرقه افكنانه داخلى داردغلبه بر 

« : مى گويد» آاتو«آارشناس امنيت ملى وعضو محافظه آار هيأت علمى انستيتوى » آريستوفر پربل«
 .»من معتقدم آه عقب نشينى ، انتخاب بد از ميان بدترين هاست. گزينه مناسبى وجود ندارد

ه فكر مى آنند آه بوش در مسير درستى حرآت مى طرفداران استراتژى هاى ديگر، از جمله آنهايى آ
 .آند نيز اقرار مى آنند آه در گزينه آنان نيز خطراتى وجود دارد

از طرفداران روش بوش، معتقد است آه وى تلفات انسانى و مالى را دست آم مى » آنتونى آوردزمن«
.  ميليارد دالر هزينه خواهيم داشت٨ تا ۴ما در آينده ، هزاران قربانى ديگر و هر ماه «:او مى گويد. گيرد

طرفداران گزينه هاى نظامى در مباحثات داخل دولت، در آنگره و در . »اين امر سال ها طول مى آشد
عقب نشينى فورى، عقب نشينى : محافل متفكران، چهار گزينه را پيش رو قرار مى دهند آه عبارتند از

در ذيل نظرات برخى از . ر مسير انتخابى بوش تدريجى، افزايش نيروهاى نظامى و باقى ماندن د
 .مخالفان و موافقان هر يك از اين گزينه ها ارائه مى شود

اين سريع ترين راه براى پايان دادن به آشتار : حاميان خروج فورى مى گويند: عقب نشينى فورى
ارداين امر، عراقى ها را همچنين احتمال د. آمريكاييها و اجتناب از گرفتارى در باتالقى نظير ويتنام است

وادار به دست گرفتن سرنوشت خود آند و پايانى بر اين ادعا باشد آه اياالت متحده در عراق به دنبال 
 .اهداف امپرياليستى است
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اياالت متحده با عقب نشينى نظامى از عراق، به جهانيان به ويژه «: نوشت» آاتو«در سايت » پربل«
هد آرد آه طرحى براى در دست گرفتن نفت خاورميانه يا به عبارت ديگر،  اعالم خوا-اعراب ومسلمانان 

اين عمل همچنين به طور جدى، ادعاهاى آزاردهنده . تحميل خواسته هاى خود به مردم منطقه ندارد
 .»تروريست ها را خنثى خواهد آرد

 آه طرفدار  از حزب دموآرات١٩٧٢نامزد رياست جمهورى در سال » جورج مك گاورن«سناتور سابق 
بحث در مورد عراق، تكرار همان بگو مگوهاى گذشته : خروج سربازان آمريكايى از ويتنام بود، مى گويد

 .است
در مقاله اى مى ) آه ارتباطى با سناتور جورج مك گارون ندارد (از حزب جمهوريخواه » جيم مك گاورن«

گرفته شده براى ماندن آمريكا در درخواست حفظ وضع موجود، تقاضاى تكرار منطق به آار «: نويسد
ما معتقديم در صورت پايان اين عمل غيرعاقالنه، ملت به مقدار زيادى از شرايط بهترى . ويتنام است

 .»برخوردار خواهند شد
مخالفين عقب نشينى فورى مى گويند آه خروج سربازان آمريكا، عراق را به ورطه هرج و مرج خواهد 

 .والنى مدت خواهد داشتآشاند و پيامدهاى خطرناك ط
جنگ «: آوردزمن آارشناس مرآز مطالعات بين المللى و استراتژيك و از اعضاى محافظه آاران مى گويد

 .»داخلى آثيفى به راه خواهد افتاد و به يقين به يك ديكتاتورى ديگر خواهدانجاميد
گان عراق به ويژه اين گروه همچنين مدعى است آه خأل قدرت در عراق همچنين سبب تشويق همساي

ايران با شيعيان عراق روابط نزديكى دارد و ترآيه مايل . ايران وترآيه براى مداخله در عراق خواهد شد
است هر حرآت استقالل طلبانه آردهاى عراق را آه سبب تحريك آردهاى ترآيه مى شود، سرآوب 

 .آند
» اسامه بن الدن«نستان زمان طالبان و جمعى ديگر نيز با وحشت ، از تولد يك دولت ترور، همانند افغا

 .خبر مى دهند
من عقب نشينى را ضرورى مى دانم، اما نه به اين دليل آه آن را داروى اين درد به «: پربل مى گويد

نمى گويم خطرى وجود ندارد، بلكه معتقدم آه خطر آن آمتر . حساب مى آورم نه، اين طور نيست
 .است

ى خروج تدريجى عمومًا جدول زمانى مشخص و پايان معينى براى در طرح ها: عقب نشينى تدريجى
هدف از عقب نشينى، بهره بردارى سياسى و . جابجايى سربازان آمريكايى در نظر گرفته نشده است

مدافعان اين روش بر اين عقيده . در عين حال، به حداقل رساندن خطرات ناشى از ترك سريع آنجاست
رشيان را تضعيف خواهد آرد و فشار بر عراقى ها را براى برعهده گرفتن هستند آه اعالم قصد ترك، شو

ضمن آنكه به آمريكاييان نيز اطمينان خواهد بخشيد آه پايانى . مسؤوليت امور خود، افزايش خواهد داد
 .در راه است

دو حزب نماينده مجلس از حزب جمهوريخواه آه به يك گروه از قانونگذاران متشكل از » نيل آبر آروسبى«
با حفظ سربازان در عراق به «: هستند، مى گويد٢٠٠۶پيوست آه خواستار آغاز عقب نشينى در اآتبر 

مدت نامعلوم، در واقع، از آنها مى خواهيم آه مسائل سياسى و اجتماعى را حل آنند مسائلى آه 
 .» مطلوب نيستاين امر براى سربازان، خانواده هاى آنان و آشور. بايدتوسط خود عراقى ها حل شود

تعيين تاريخ، به قصد دادن فرصت آافى به نيروهاى امنيتى عراقى است تا خود را براى شرايط عدم 
بايد دانست آه اگر آنها تا آن موقع نتوانند از عهده اين آار «: آبرآروسبى مى گويد. مداخله آماده آنند

 .»ه ايمبرآيند،ما براى مدت زمانى بسيار بسيار طوالنى در گل گير آرد
از اعضاى متمايل به چپ وآارشناس امنيت ملى در » مايكل اوهانلون«. ديگران عقايد گوناگونى دارند

 ٢۴ تا ١٨پيشنهادآرده است آه تعداد سربازان آمريكايى آاهش يابد و در طول » بروآلين«انستيتوى 
 . هزار سرباز برسد۴٠ماه  آينده به آمتر از 

آه مرآزى ميانه رو براى » نيو آمريكا فانديشن«اسى خارجى در آارشناس سي» استيون آلمونز «
بوش مى تواند قصد خود را در خروج ، بدون اعالم جدول : تحقيقات سياستگذارى است، مى گويد

زمانى، به عنوان فشار براى درگير آردن آشورهاى اروپايى و همسايگان مسلمان عراق در تالش براى 
 .بازسازى آن آشور ، اعالم آند

 .بوش با اعالم هر تاريخى براى خروج نيروها، قاطعانه مخالفت مى آند
اعالم يك جدول زمانى غيرواقعى، يك «:   ژوئن خاطرنشان آرد٢٨بوش در يك سخنرانى تلويزيونى در 

پيام نادرست براى عراقى ها خواهد بود، زيرا آنها بايد بدانند آه آمريكا قبل از آنكه آار خود را تمام آند، 
براى سربازان نيز پيامى نادرست خواهد بود، زيرا سربازان نيز بايد بدانند . از آن آشور خارج نخواهد شد

آه ما در مورد آامل آردن مأموريت خود جدى هستيم و براى دشمنان هم پيام نادرستى خواهد بود، 
 .ند داشتچون دشمنان ما هم بايد بدانند آه آارى جز آنكه منتظر خروج ما بمانند، نخواه

آوردزمن با دفاعى سرسختانه مى پرسد آه آيا يك جدول زمانى انگيزه بيشترى را در نيروهاى امنيت 
 .»آنها هم اآنون نيز بيش از اندازه تحت فشار قرار دارند«:ايجاد خواهد آرد و مى گويد

 :افزايش نيروى نظامى
هفته ها . اما فكر تازه اى نيستاز نظر سياسى، گسترش نيروى نظامى در عراق يك ترفند جدى است 

به آميته اى در آنگره گفت آه براى برقرارى صلح در عراق، به » اريك شينسكى«قبل از جنگ، ژنرال 
 .سرباز نياز داريم» چندصدهزار«
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را برانگيخت، به گونه اى آه به طور علنى، او را » دونالدرامسفلد«اظهارات وى، خشم وزير دفاع 
به نظر .  از اعضاى آنگره بر اين عقيده هستند آه حق باشينسكى بوده استاما برخى. سرزنش آرد

 .آنها، براى تقويت عراق، اقدامات آامل الزم است
من هميشه معتقد بوده ام آه ما به سربازان «: مى گويد» آريزونا«از ايالت » جان مك آين«سناتور 

 ». ما همين استمن فكر مى آنم دليل اصلى مشكالت زياد. بيشترى نياز داريم
فرماندهان در عراق براى متوقف آردن نفوذ مجاهدين از : طرفداران افزايش نيروى نظامى مى گويند

خارج آشور وحفظ امنيت مناطقى آه به تناوب از شورشيان پاآسازى مى شود، به سربازان بيشترى 
 .نياز دارند
ران آن هستم آه آيا شمار سربازان من همچنان نگ«: ماه گذشته در سنا گفت» جوزف ليبرمن«سناتور 

آنها شهرى را مى گيرند اما در آنجا به اندازه آافى نيروى انسانى يا ... ما در اين لحظات آافيست؟
سربازان . نيروهاى هم پيمان ما و يا نيروهاى امنيتى عراقى وجود ندارد تا حفاظت آنجا را بر عهده بگيرد

 .تروريست ها باز مى گردندآنجا را ترك مى آنند، سپس شورشيان و 
اما اعزام سربازان بيشتر، گزينه اى واقع بينانه نيست، زيرا نيروى نظامى هم اآنون نيز تضعيف شده 

برخى از سربازان . نزديك به نيمى از سربازان گارد ملى و يگانهاى ذخيره ما در عراق هستند. است
نيروهاى تازه داوطلب نيز به زمان زيادى جذب . براى دور سوم است آه در مأموريت به سر مى برند

 .احتياج دارد
دولت احتماًال براى حفظ امنيت عراق، : مشاور سابق امنيت ملى آمريكا مى گويد» زبيگنيو برژينسكى«

هزار سرباز تخمين ۵٠٠مجبور مى شود سربازان را دوباره به خدمت احضار آند تا تعداد الزم را آه وى به 
 .ولى بوش و رامسفلد با اين عقيده موافق نيستند. اشته باشدمى زند، در اختيار د

براى انعطاف پذيرى بيشتر پنتاگون، قانون افزايش شمار » چاك هگل«و سناتور » جك ريد«سناتور 
هزار سرباز جديد، در مجموع ٣٠ارتش با جذب . سربازان را از طريق نيروهاى داوطلب به تصويب رساندند

 سرباز جديد نيروى دريايى، در مجموع ۵٠٠٠گان نيروى دريايى با جذب سرباز و ي٨٠٠هزار و ۵٣٢
 .هزار سرباز خواهند داشت١٨٣

افزايش نيروى نظامى، يك پيام نادرست را به نيروهاى امنيتى عراق ونيز شورشيان : بوش مى گويد
 .ارسال خواهد داشت

ر تشويق عراقى ها براى در دست فرستادن آمريكائيان بيشتر، استراتژى ما را مبنى ب«: بوش مى گويد
گرفتن هدايت جنگ، سست خواهد آرد و اين تصور را به وجود مى آورد آه ما قصد داريم براى هميشه 

 ».در آنجا بمانيم
برخى نيز اعتقاد دارند افزايش تعداد سربازان، تغييرى در شرايط به وجود نمى آورد، زيرا شكست دادن 

 .د، يك مسأله سياسى استشورشيان بيش از آنكه نظامى باش
 :باقى ماندن در وضعيت آنونى

 .بوش و حاميان او به نشانه هاى پيشرفت در عراق، به عنوان شاهدى بر صحت روش خود، اشاره دارند
ميليون رأى دهنده عراقى، يعنى چيزى بيش از آنچه تصور مى رفت، ٨انتخابات عراق در ژانويه با شرآت 

 .به موفقيت رسيد
آگوست، يعنى تاريخ تعيين شده، ١۵ابراز اطمينان مى آند آه تا » ابراهيم جعفرى« عراق نخست وزير

: وى مى گويد. قانون اساسى جديد آماده خواهد بود و راه براى تصويب آن در اآتبر، هموار خواهد شد
 .انتخابات ملى جديد در دسامبر برگزار خواهد شد

خود در ايجاد يك جنگ داخلى ميان رقباى سنى و شورشيان و تروريست ها با وجود تالش بسيار 
سنى ها در روند سياسى آشور نقش عمده ترى را ايفا مى آنند . شيعه، در اين امر شكست خوردند

 .و اميد آن مى رود آه عليه شورشيان اقدام آنند
زش خواهند هزار نيروى امنيتى عراقى را آمو١۶٩فرماندهان نظامى آمريكا مى گويند آه در بعد امنيتى، 

در عين . آنها از اعالم تعداد اين نيروها آه حاضر به جنگ در آشور خود هستند، خوددارى مى آنند(داد 
 نفر نشان مى دهد آور دزمن آه از برنامه ۴٠٠٠ تا ٢۵٠٠حال، آمارهاى غيررسمى، شمار آنها را تنها 

ز نظر فرماندهى، فرار از مشكالت اساسى ا«بوش حمايت مى آند، اذعان دارد آه نيروهاى عراقى 
 .)دارند» خدمت و آارآمدى نيروها

فرمانده » جورج آيسى«ژنرال . مقامات رسمى اظهار مى دارند آه آمبودها همه عبارتند از زمان و صبر 
من اآنون . وضعيت عراق هر روز بهتر مى شود«: آل در عراق، ماه گذشته به يكى از اعضاى سنا گفت

 ».دا آرده ام آه مأموريت ما هم واقع بينانه و هم قابل دستيابى استبيش از پيش اطمينان پي
بسيارى از منتقدين دموآرات بوش، پيشنهادهايى ارائه مى دهندآه با روشهاى چند وجهى رئيس 

بسيارى، تقاضاى آمك بيشتر بين المللى را دارند، اما آشورهاى ديگر . جمهور آمى متفاوت است
 .ه عراق از خود نشان نمى دهندعالقه اى به گسيل سرباز ب

 عضو نيروى ناتو در ۵٠٠٠ تا ٣٠٠٠بوش بايد در جست وجوى استقرار : مى گويد» جوزف بايدن«سناتور 
طول مرزهاى سوريه و عراق باشد و آشورهاى ديگر را وادار به تربيت نيروهاى امنيتى عراق در خارج از 

 .عراق آند
ش متفاوت باشد، اما استراتژى در اساس، عبارت از همان ممكن است جزئيات تاآتيكى با نظرات بو

جنگ با شورشيان، آموزش عراقى ها براى در دست داشتن آشور خود و آمك به عراقى ها براى 
 .توسعه نهادهاى دموآراتيك است
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در حالى آه بوش مى تواند به عالئم پيشرفت اشاره داشته باشد، منتقدان وى نيز مى توانند شواهد 
مبنى بر آنكه عراق در مسير غلطى حرآت مى آند، ارائه دهند، اين آه نيروهاى افراطى زيادى 

همچنان از خارج وارد آشور مى شوند، قدرت شورشيان به همان اندازه پيشين است و تلفات همچنان 
در ميزان بيكارى جوانان . اقتصاد عراق در وضعيت ناهنجارى قرار دارد. ادامه داشته و بيشتر خواهد شد

دالر در ٧٧ به ٢٠٠٣دالر در سال ،١٣٧درآمد ساالنه از . درصد برآورد شده است۴٠مناطق سنى نشين، 
درصد از خانواده هاى ٣٧سال گذشته آاهش يافته، جريان برق هرازگاهى برقرار مى شود و تنها 
 .درصد بود٧۵ ١٩٧٠عراقى به شبكه فاضالب متصل هستند، در صورتى آه ميزان آن در دهه،

 حالى آه نظرات به چگونگى پيشبرد امور عراق معطوف شده است، اما بر روى يك موضوع توافق در
گسترده اى وجود دارد، آه پيروزى شورشيان، انتقاد شديدى را متوجه اعتبار آمريكايى ها و تقويت 

 به نظر مى رسد هيچ آس انتظار تولد يك دموآراسى به سبك. روحيه مسلمانان افراطى خواهد آرد
 .آمريكايى را به اين زودى ها ندارد

ما نمى توانيم بپذيريم آه چيزى از دست بدهيم، اما در عين حال، «: مى گويد» رود آيلند«سناتور ريد از 
 ».آن چيز، بسيار آوچك خواهد بود. نمى دانيم چه چيز به دست خواهيم آورد

 
 :جمهور بخش خودمختار آردستان عراق  رئيس

 هاي ُآرد عراق هستيم   مرگ  گيري مجدد گروه پيش  ليسم و شكلخواستار تحقق فدرا
  ٢٠٠۵ اوت 7 – ١٣٨۴مرداد  16  شنبهیک

 .اساسي اين آشور مخالفت آردند  ُآردهاي عراق با اسالمي و عرب خوانده شدن عراق در قانون
 

م مخالفت با اسالمي ، ُآردهاي عراق با اعال)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
وجه از مواضع خود مبني بر در اختيار   اساسي اين آشور اعالم آردند آه به هيچ  خواندن عراق در قانون
 .نشيني نخواهندآرد  خيز آرآوك عقب  گرفتن منطقه نفت

جمهور بخش خودمختار آردستان عراق در ديدار   مسعود بارزاني، رئيس«: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
ا نمايندگان پارلمان آردستان به آنان اطمينان داد آه در ديدار خود در روز يكشنبه با مقامات ارشد عراق ب

هاي   گيري مجدد گروه  تالش خواهدآرد ضمن تأآيد بر استقرار نظام فدرال در عراق خواستار شكل
 ».مرگ ُآرد نيز بشود  پيش

ار آردستان در اربيل با تاييد هويت عراق به عنوان بارزاني در اجالس اضطراري پارلمان جمهوري خودمخت
 .يك آشور مسلمان و عرب مخالفت آرد

 ميليون ُآرد عراق، شنبه شب به منظور شرآت در اجالس ملي قانون اساسي عراق 5/4بارزاني رهبر 
ن آشور اساسي دائم اي  نويس قانون  بست ايجاد شده در روند تدوين پيش  آه به منظور پايان دادن به بن

 .شود، وارد بغداد شد    برگزار مي
شود   اين موقعيت فرصتي طاليي براي ُآردها و آردستان محسوب مي«: وي در بدو ورود به بغداد گفت

و اگر از اين فرصت استفاده نكنيم و آنچه را آه براي آردستان اهميت دارد انجام ندهيم، ديگر چنين 
 ».فرصتي نصيبمان نخواهد شد

چنين تصميمي در آردستان و توسط پارلمان . آنيم  آخرين تصميم خود را در بغداد اخذ نمي «:وي افزود
 ».آردستان اتخاذخواهدشد

اساسي   شدن نظام فدرالي در قانون  شود آه آردهاي عراق، خواستار به رسميت شناخته  اضافه مي
. اند  سال پيش به دست آورده 14آردهاي عراق خودمختاري خود را از . عراق و نيز خودمختاري هستند

يافتن به آن هستند، افزوده شدن استان آرآوك به قلمرو   از ديگر نكاتي آه آردها به دنبال دست
داد، در   خيز آه سابقًا بيشتر جمعيت آن را آردها تشكيل مي  اين استان نفت. آردستان مستقل است

. شد  نشين تبديل  اده شد، به استاني عربدوران حكومت صدام با تغييراتي آه در بافت جمعيتي آن د
 .آردها براي تسلط بر منافع نفتي اين استان خواستار بازپس گيري آن هستند

 
نشست رهبران سياسي عراق در : الوطن به نقل از يكي از مقامات دفتر رياست جمهوري عراق نوشت

 . شود برگزار مي) نبهيكش(خصوص حل مسايل موجود در پيش نويس قانون اساسي اين آشور فردا 
  ٢٠٠۵ اوت 6 – ١٣٨۴مرداد  15  شنبه

ي چاپ آويت به نقل از اين مقام آه خواست  اين روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها و احزاب سياسي عراقي به روز يكشنبه موآول  نشست رهبران گروه: نامش فاش نشود، ادامه داد
ي  هاي بيشتري از خارج از مجمع ملي و آميته داريم، افراد، احزاب و جناحشده است؛ چرا آه ما قصد 

 . تدوين قانون اساسي در اين نشست شرآت داشته باشند
دهيم آه  اند؛ بنابراين ترجيح مي اي دريافت نكرده ها هنوز دعوتنامه بسياري از احزاب و جناح: وي افزود

 . نشست فردا برگزار شود
ي تدوين قانون اساسي و يكي از رهبران آرد فهرست ائتالف  ثمان، عضو آميتهاز سوي ديگر محمود ع

ي ويژه روز شنبه پارلمان آردستان  علت تاخير در برگزاري نشست، برگزاري جلسه: آردستان گفت
 . عراق براي بررسي درخواست آردها در قانون اساسي بوده است

 . تواند روز يكشنبه به بغداد سفر آند عراق نميي آردستان  مسعود بارزاني، رييس منطقه: وي افزود
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ي يكپارچگي آشور و مانعي  ي مساجد عراق خواهان تدوين قانون اساسي شدند آه تامين آننده ائمه
 . يي و تبعيض نژادي بين مردم باشد بر سر راه ايجاد اختالفات طايفه

 شيخ - چاپ آويت -ي الراي العام  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هايش خواهان تدوين  القري بغداد، در خطبه ي مسجد سني ام مهدي الصميدعي، امام و خطيب جمعه

 . قانون اساسي شد آه بتواند وحدت و يكپارچگي ارضي مردم را حفظ آند
ا براي همه به نژادي باشد و عدالت ر يي و تبعيض قانون اساسي بايد مخالف با نظام طايفه: وي گفت

 . طور يكسان به اجرا در آورد
القري در ادامه از تدوين آنندگان قانون خواست تا چيزي را آه موجب تجزيه  ي مسجد ام خطيب جمعه

 . گري در آشور مي شود، ننويسند آشور و پاشيدن بذر طايفه
عالم حمايتش از ي آردستان عراق اشاره آرد و با ا ي فدرالي شدن منطقه وي در ادامه به مساله

مان در شمال عراق از شرايط خاصي  برادران: فدرالي شدن مناطق آردنشين شمال عراق گفت
 . برخوردارند؛ اما درست نيست آه ديگران خواهان نظام فدرالي شوند آه موجب تقسيم آشور شود

ر اهللا العظمي سيدعلي سيستاني د ي آيت در آربال نيز سيدمحمد حسين العميدي، نماينده
آنند؛ چرا آه موجب  مرجعيت ديني نجف از برگزاري انتخابات استقبال مي: هايش اظهار داشت خطبه

 . شود تشكيل دولت مي
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ اوت ٨ - ١٣٨۴ مرداد ١٧دوشنبه 

ن در عنوان های اصلی خود سفر بشار اسد، رييس جمهوری روزنامه های امروز صبح تهرا:بی بی سی
سوريه به ايران را منعکس کرده و در مقاالت و گزارش های خبری خود از تحوالت در گفتگوهای هسته 
ای ايران و اروپا و احتمال فک پلمپ تاسيسات هسته ای اصفهان نوشته و گمانه زنی درباره اعضای 

  .کابينه آينده سخن گفته اند
 از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته تاسيسات اصفهان آنگونه که بعضی رسانه های غربی قشر

  .می گويند ارتباطی به بمب و اين چيزها ندارد و ما حاضريم همه محصول آن را بفروشيم
 خبر داده که نماينده فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی بامداد امروز به ايران می رسد، شرق

دمانی اين نهاد بين المللی هم در تهران هستند، اين سه نفر تيم نصب تجهيزات تکميلی را نمايندگان پا
تشکيل می دهند و وقتی تجهيزات تکميلی از جمله دوربين های کنترلی نصب شود، کار در اصفهان 

  .آغاز می شود
ن روز دوشنبه با ، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، از زبان يک نماينده مجلس نوشته تا پاياايران

فک پلمب های مرکز اصفهان چه با حضور و چه بدون حضور نمايندگان آژانس، بايد از آخرين فرصت باقی 
  . مانده برای اجرايی شدن تصميم نظام استفاده کنيم

به نظر اِین نماينده محافظه کار مجلس، ايران از روز سه شنبه بايد آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات با 
حاديه اروپا جهت فک پلمب های موجود در نطنز و راه اندازی آن مرکز و در نهايت غنی سازی اورانيوم ات

  . اعالم دارد 
 سخنگوی وزارت خارجه گفته است که ايران قصد بازگشايی مراکز نطنز را شرقاما به نوشته روزنامه 

  . ندارد و مايل است به گفنگوهای خود با اروپا ادامه بدهد
 در پاسخ اين سئوال که با تيره شدن روابط ايران و اروپا تا چه اندازه احتمال آفتاب يزده نوشته آصفی ب

مذاکره ايران و آمريکا به ميان می آيد گفته است با فشارهای آمريکا کار با اروپا به اين جا رسيد پس 
  . هيچ زمينه ای برای گفتگو با آمريکا وجود ندارد

 نوشته در آستانه فک پلمپ تاسيسات اصفهان، غرب به شکست خود در  در عنوان بزرگ خودکيهان
  . ماجرای هسته ای با ايران اعتراف کرد

 بخشی از نامه دولت های اروپايی آشکار می کند که آنها در يک برنامه حساب جوانبه نوشته روزنامه 
  . شده در کمين جوانان دانشمند ايرانی نشسته و قصد شکار آن ها را دارند

 آن بخش از نامه اروپايی ها چنان معنا می دهد که در آن نوشته شده اتحاديه اروپايی جوانبه نوشته 
با ايران برای ايجاد گروهی به منظور شناسايی استفاده های گوناگون از تجهيزات، نصب تاسيسات و 

اين گروه مواد که بخشی از صنعت بلند مدت هسته ای ايران محسوب نمی شود همکاری می کنند و 
می تواند عرصه های گوناگون استخدام دانشمندان، تکنيسين ها و کارگرانی را که هم اکنون در اين 

  تاسيسات استخدام شده اند در نظر بگيرد
 در گزارشی پيرامون سفر بشار اسد به تهران نوشته اين ميهمان عالی رتبه که يک روز پس از شرق

ت جمهوری ايران به تهران می آيد هوگو چاوس ونزوئاليی نبود اقامت محمود احمدی نژاد در مقر رياس
که می خواست روز آخر رياست جمهوری خاتمی و آغاز دوره رياست جمهوری احمدی نژاد در تهران 

  . باشد و نشد
بشار اسد، رييس جمهوری سوريه و نزديک ترين متحد ايران در جهان، گوی سبقت را از ساير روسای 

فر به رييس جمهور جديد داده بودند ربوده و عصر ديروز خود را به تهران رسانده جمهوری که وعده س
  . است
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به گزارش شرق طبق قول های رييس جمهوری در زمان انتخابات، برنامه مالقات و استقبال از ميهمانان 
ين عالی رتبه عوض شده و ديگر مراسمی در کاخ سعدآباد برگزار نمی شود و در نتيجه خيابان فلسيط

اين روزها آسفالت تازه ای شده تا نخستين استقبال رسمی دولت جديد در آن برگزار شود و تمامی 
  . تشريفات رسمی شامل گروه موزيک و گارد ويژه احترام ديروز در اين خيابان مستقر شدند

 يکی از نمايندگان مجلس که روز شنبه در مراسم تحليف رييس جمهوری به بازرسی شرقبه نوشته 
ود توسط محافظان انتقاد کرده بود گفته است من ديگر ايرادم را بيان نمی کنم اما خبرگزاری ها و خ

روزنامه های بيگانه و منحرف داخلی از به حق گفتن روز گذشته من سوء استفاده کردند، خبرگزاری 
  .های خارجی بيخود کردند آن مطلب را نوشتند زيرا اين يک موضوع داخلی بود

سرمقاله خود ضمن اشاره به گفتگوهايی که بر سر اعضای کابينه آينده و جود دارد نوشته  در کيهان
معيشت مردم به عنوان اولين دغدغه دولتمردان، بهبود ) نه چندان دور( می توان اميدوار بود که در آينده 

اقل غم نان چشمگير يابد و زيرمجموعه های هر وزارتخانه از کشاورزان گرفته تا معلمان و ديگران ال
  .نداشته باشند 

 با انتقاد از دوم خرداد و طرح توسعه سياسی از دولت جديد خواسته در کنار کيهاننويسنده سرمقاله 
و فرهنگی و ) به معنی اسالمی اش(دغدغه معيشت مردم و تامين رفاه همگانی به توسعه سياسی 

درصدد ايجاد تحوالت عميق زيرساختاری و نيز بينديشند و با بکار بردن پتانسيل های قوی، ... علمی و
  .خلق نظام های نوين صادرات فرهنگی باشد

  
  مرداد16يکشنبه : روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ اوت 7 – ١٣٨۴مرداد  16  شنبهیک
روزنامه های صبح يکشنبه تهران آغاز رسمی رياست جمهوری محمود احمدی نژاد را در :بی بی سی

 عدم حضور عده ای از رجال کشور در مراسم تحليف رييس جمهور تازه گزارش هائی منعکس کرده و از
اپيدمی وبا و . خبر داده و از زبان مقامات مختلف با پيشنهادهای تازه هسته ای اروپا مخالف کرده اند
  .ابراز نگرانی از وضعيت سالمت اکبر گنجی از جمله ديگر خبرهای اين روزنامه هاست

افظه کار مجلس خواستار رد پيشنهادهای اروپا شده اند و نايب رئيس  نمايندگان محشرقبه نوشته 
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است از اين پس تنها با آژانس بين المللی 

هسته ای رايزنی و مذاکره خواهيم داشت و اگر مذاکره ای هم با کشورهای اروپايی صورت بگيرد به 
ا که از اين پس فقط با آژانس و شورای حکام به شکل رسمی مذاکره و منزله البی با آنها است چر

  .ارتباط خواهيم داشت
به نوشته همين روزنامه يکی ديگر از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس گفته مذاکره کنندگان 

چنين منشی مطمئنًا تحت تاثير . اروپايی عمدًا می خواهند مذاکره با ايران را به شکست بکشانند
در عين حال از آنجا که اروپايی ها از عملکرد . يکا به منظور ارائه فشار بيش از پيش بر ايران استآمر

ايران به علت عدم توجه به درخواست نابجايشان عصبانی هستند، قطعًا فشار خود را بر ايران کم 
  . نخواهند کرد
نيست که " ان پی تی"ن عضو پيمان  در سرمقاله آن روزنامه ادعا کرده که اصال ايراکيهانمدير روزنامه 

حسين شريعتمداری که برای نخستين بار چنين موضوعی را مطرح می کند . مجبور به رعايت آن باشد
 دولت موافقت خود را با عضويت در اين پيمان خبر ٧۵با ذکر تاريخچه ای درباره اين پيمان نوشته در سال 

لس نرسيده باشد قابل اجرا نيست و عضويت قبلی داده اما تا زمانی که اين موافقت به تصويب مج
  .  به پايان رسيده است١٣۵٧ايران هم که در زمان سلطنتی تصويب شده بود در سال 

 پيشنهادهای تازه اروپائی ها از معاهده ترکمنچای که در پايان شکست کيهانبه نظر مدير مسئول 
سيون خفت بار ترست و از رييس جمهور ايران در جنگ با روس ها بسته شد و هم از قانون کاپيتوال

  . جديد انتظار می رود که پاسخ دندان شکن و عملی به اين توهين بدهد
در سرمقاله خود به شدت به پيشنهادهای اروپا حمله کرده و آن را جمهوری اسالمی روزنامه 

  .و آن را رد کندغيرعملی خوانده و نوشته دولت جديد بايد به شدت در برابر اين پيشنهادها مقاومت 
به نوشته اين روزنامه، تهديدهای غربی ها به انرژی هسته ای محدود نخواهد شد و اگر در اين زمينه 

عقب نشينی کنيم، دامنه وسيع تری پيدا خواهد کرد و حتی به آداب و رسوم بومی و کوچکترين احکام 
 با ديانت و غيرت و شرف و قدرتهای غربی. دينی و رفتارهای اخالقی ما نيز توسعه خواهد يافت

قطعا اگر ما در همين اولين قدم در . استقالل ما مخالفند و برای ما چيزی بيش از بردگی قائل نيستند
  .برابر آنها نايستيم، مجبورمان خواهند کرد تا آخرين قدم عقب نشينی کنيم

  غايبان جلسه تحليف
ياست جمهوری به عنوان غايب های جلسه روزنامه های مختلف تهران از نامزدهای انتخابات اخير ر

 تنها هاشمی رفسنجانی رييس ايرانتحليف محمود احمدی نژاد نام برده اند و به نوشته روزنامه 
مجمع تشخيص مصلحت و علی الريجانی در اين جلسه حاضر بودند و نبودن برخی چهره های مشهور 

بی دبير سابق مجمع روحانيون مبارز، مانند حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی، مهدی کرو
محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، واعظ طبسی توليت آستان قدس، مهدوی کنی، 

دبير جامعه روحانيت مبارز، سرلشگر فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح و وزيران کشور و 
  . اطالعات به چشم می آمد

  مرگ سه نفر به خاطر ابتال به وبا
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 از زبان مسئولی ايرانروزنامه .  مبتالی به بيماری وبا درگذشتند۴٨ خبر داده که سه تن از اب يزدآفت
در دولت، خبر از قرار گرفتن ايران در آستانه گرفتار شدن به اپيدمی وبا داده و نوشته کنترل بيماری وبا 

  .يع در کشور هستيمدر کشور تا پايان مهرماه غير ممکن است و منتظر همه گيری وبا در سطح وس
  

   مرداد١۴: مرور هفته نامه های ايران
  ٢٠٠۵ اوت 5 – ١٣٨۴ مرداد 14ه جمع

در حالی که تهديد ايران به از سرگيری فعاليت هسته ای در اصفهان، روابط خارجی ايران :بی بی سی
ارش هايی در باره با غرب تيره کرده، هفته نامه ها به گمانی زنی در باره ترکيب دولت آينده پرداخته و گز

  .تشکيل گردان های عاشقان شهادت چاپ کرده اند
با اعالم از سر گيری فعاليت های هسته ای از سوی ايران در مرکز اصفهان، تنش در روابط ايران و اروپا 

  . مذاکرات هسته ای ايران به شرايط دشواری رسيده استايران جمعه،باال گرفته و به نوشته 
روسيه به حمايت : "تی به نقل از يک مقام روسی که نامش را ذکر نکرده، نوشتهارگان خبرگزاری دول

خود از برنامه هسته ای ايران به رغم تصميم تهران برای از سر گيری غنی سازی اروانيوم، ادامه می 
  ."دهد

:  اين مقام روسی بر حق ايران برای داشتن چرخه سوخت تاکيد کرده و گفتهايران جمعهبه نوشته 
خرين اقدام ايران بحرانی را به وجود آورده و ممکن است موجب ارجاع پرونده اين کشور به شورای آ"

  . "امنيت ملی شود
 ارگان يالثاراتبازگشايی مرکز يو سی اف اصفهان با وجود برنامه تبليغاتی گسترده به تاخير افتاده اما 

کننده تمامی حقوق ملت ايران نيست اما باز گشايی اين مرکز اگر چه تامين : "انصار حزب اهللا نوشته
  ." پاسخی قاطع به پيمان شکنی اروپايی هاست

آنها سعی دارند فضايی ايجاد : "ارگان انصار حزب اهللا اروپايی ها را به وقت کشی متهم کرده و نوشته
ن شده کنند تا حق طبيعی و قانونی ايران در بهره گيری از فناوری صلح آميز هسته ای مشمول مرور زما

  ."و به تدريج چنين القا شود که گويی اصال ايران حقی برای غنی سازی ندارد
بازگشت به سياست های : " نسبت به افزايش تنش در روابط خارجی هشدار داده و نوشتهاميد جوان
 و برخوردهای آمرانه و تحريک آميز در سياست خارجی، ايران را به سوی انزوا سوق ١٣۶٠سال های 
  ."ی تواند زمينه ساز فشارها و تحريکات جديد عليه تهران شودداده و م
   نفره کابينه٧٠ليست 

با آغاز به کار رسمی محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور، گمانه زنی ها در باره ترکيب کابينه 
صولگرای آينده باال گرفته و هفته نامه از فهرستی خبر داده اند که آقای احمدی نژاد برای نمايندگان ا

  .مجلس فرستاده است
 نفره وزرای پيشنهادی را چاپ کرده که به نوشته اين نشريه، ٧٠ ارگان انصار حزب اهللا ليست يالثارات

  .آقای احمدی نژاد برای نظر خواهی به نمايندگان مجلس داده است
اشناخته هستند تقريبا نيمی از چهره ها ن. در اين فهرست برای هر وزارتخانه چند نفر معرفی شده اند
  . و در ميان اسامی جز يکی دو چهره بقيه سابقه وزارت ندارند

 از علی الريجانی رقيب آقای احمدی نژاد در دور اول رياست جمهوری و رئيس سابق راديو ايران جمعه
 که کيهانو تلويزيون به عنوان وزير خارجه يا وزير کشور و از حسين صفار هرندی معاون سردبير روزنامه 

  .ماه پيش از سمتش در اين روزنامه استفعا کرده به عنوان وزير ارشاد نام برده است
 نيز از قول فاطمه آليا نماينده تهران از حضور دو يا سه زن در کابينه آقای احمدی نژاد خبر اميد جوان
  .داده است

رای وزارت خارجه  که در اصفهان منتشر می شود آقای الريجانی را مهمترين گزينه دولت آينده بصدا
  .دانسته و به بررسی روابط ايران با آمريکا در دولت جديد پرداخته است

محافظه کاران تا کنون اصلی ترين مانع بهبود روابط دو کشور به شما می رفته : "به نوشته اين نشريه
  ."اند حاال با در دست گرفتن قدرت بايد موضع خود را در سياست خارجی آشکار کنند

  ن شهادتداوطلبا
پرتو ثبت نام از داوطلبان عمليات انتحاری که در ايران عمليات استشهادی نام گرفته ادامه دارد و 

 که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی چاپ می شود، در اين شماره، برای چندمين بار سخن
  .اگهی آن را چاپ کرده است

لفت برخی جناح های سياسی روبه رو شده و چاپ اگهی ثبت نام داوطلبان عمليات استشهادی با مخا
  . که به محسن رضايی فرمانده سابق سپاه نزديک است به شدت از آن انتقاد کرده استبازتابسايت 

 در سرمقاله اين شماره ثبت نام از داوطلبان عمليات استشهادی را يک آگهی تبليغاتی پرتو سخن
  . گيری رسمی آن نشريه نيستمعرفی کرده که چاپ آن در يک نشريه به معنی موضع
 مخالف کسب روحيه شهادت طلبی پرتو سخن: "سرمقاله نويس اين نشريه در عين حال اضافه کرده

  . "و آمادگی جان نثاری در برابر تهديدهای دشمنان اسالم و نظام اسالمی نيست
 در صفحه اول اين نشريه همچنين سخنان سردار محمد رضا جعفری فرمانده قرارگاه عاشقان شهادت را

کسانی که با سالح های پيشرفته خود می خواهند عزت، استقالل و شرف : "خود نقل کرده که گفته
مسلمانان را نابود کنند بايد اين مطلب مهم را بدانند که سالح و تکنولوژی ما در مقابل آنها و در دفاع از 

  ."حريم اسالم، عمليات استشهادی است
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 به دولت توصيه کرده جلوی فرصت سوزی را بگيرد و غنی سازی را هر  در ياداشت ديگریپرتو سخن
چه زودتر آغاز کند و نگران اجماع جهانی عليه ايران نباشد زيرا فرهنگ شهادت طلبی دشمن را 

  .هراسان کرده است
 ياداشت نويس اين هفته نامه، از حزب اهللا لبنان، حماس و جهاد اسالمی به عنوان نمونه هايی نام برده

که با عمليات استشهادی در مقابل زياده خواهی بيگانگان ايستاده اند و ايران نيز ميليون ها جوان 
  .عاشق شهادت و آماده عمليات استشهادی دارد

  دختران زيتون
 ارگان انصار حزب اهللا نيز گزارشی مفصلی از دومين همايش دختران زيتون چاپ کرده که به يالثارات

اولين همايش چندی وقت پيش در تهران برگزار شد که بازتاب . ر شده استتازگی در تبريز برگزا
  .گسترده ای داشت

در اين همايش حجت االسالم تاج الدينی نماينده تبريز در مجلس سخنرانی کرده و از داوطلبان عمليات 
  .استشهادی نيز ثبت نام به عمل آمده است

همايش استشهاديون در تمام : "همايش نوشته از قول آقای محمدی مسئول برگزاری اين يالثارات
  . "مراکز استانها برگزار می شود و از داوطلبان شهادت در تمام استان ها ثبت نام خواهيم کرد

به گفته اين مسئول برگزار کننده همايش، سازماندهی يگان های شهادت طلب در تهران و بوشهر 
  .دماتی اين يگان ها در تهران آغاز شده استمراحل اوليه خود را پشت سر گذاشته و کالس های مق

  مخالفان سنتی
 در سرمقاله اين شماره از کسانی انتقاد کرده که با طرح گسترده مطالبات معيشتی در انتخابات صدا

  .سعی کردند چنين وانمود کنند که مردم از مطالبات دموکراتيک و آزاديخواهانه دست برداشته اند
پرداختن به مباحثی نظير حقوق بشر، حقوق زن، استقالل و تمايز نهاد دين سرمقاله نويس اين نشريه، 

و نهاد حکومت و تجديد نظر در برخی قوانين را ضرروی دانسته و مخالفان تغيير را جاهل توصيف کرده 
  .است

 در حکومت هايی که يک قالب سنتی يا عقيدتی خاص در آنها حاکم است و آزادی بيان صدا،به نوشته 
 روشنی ندارد و چندان محترم شمرده نمی شود، نوگرايی و روشنگری به سختی امکان پذير تعريف

  .است اما غيرممکن نيست
  

  مرداد13: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ اوت 4 – ١٣٨۴ مرداد 13 شنبه پنج

ه روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود گزارش های مربوط ب:بی بی سی
تنفيذ رياست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسالمی به محمود احمدی نژاد و اولين اقدامات وی 
  .پرداخته و از فشارها و تهديدهای جهانی درباره از سرگيری فعاليت های هسته ای ايران خبر داده اند

ر تجليل مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و گفته های رهبر جمهوری اسالمی د
از وی در صدر اخبار روزنامه های مختلف امروز صبح ايران منعکس شده است که همزمان با اعالم 

استعفای چند مقام از جمله سخنگوی دولت و رييس خبرگزاری جمهوری اسالمی نوشته اند که رييس 
ی صرفه جويی در جمهور جديد در آغاز کار خود دستور داده است که از ارسال تبريک در روزنامه ها برا

  . اموال عمومی خودداری کنند و عکس او را هم در هيچ مرکز دولتی قرار ندهند
 وزيران خاتمی که ديروز همراه وی از دولت خارج شدند در مصاحبه اعتماددر همين حال به نوشته 

 در   است دولتهايی درباره فعاليت های دوران خود گزارش داده اند و از جمله وزير اقتصاد و دارايی گفته
، خزانه ای با   خود رسيده  سطح  باالترين  به  ذخاير آن دهد که  می   کشور را تحويل  کل  خزانه شرايطی

  .  هزار ميليارد ريال۵٠ از  بيش
 در سرمقاله خود پيروزی احمدی نژاد را مديون سازماندهی قوی وی و شکست هاشمی شرق

کيالت خوانده و نوشته بايد ديد حرکت سوم انقالب چگونه در رفسنجانی را به علت فقدان انسجام و تش
ميانه دشواری های پيش رو راه خود را می گشايد و آيا اين انسجام تشکيالتی می تواند در انتخابات 

های آتی پيروزی اصولگرايان را تکرار کند يا اين حرکت به سرنوشت سلف خود دوم خرداد دچار می 
  . شود

 چهار سال آينده و يا هشت سال برای انتظار در دنيای سياست زمان زيادی شرقبه نوشته سرمقاله 
  . نيست
 عمل يک روزنامه صبح را اوج سياه نمايی در اولين روز کاری شرق بدون نام بردن از روزنامه جوان

 ترور دولت جديد خوانده و نوشته اين روزنامه با انتخاب پنج تيتر منفی و جهت دار به همراه تصوير صحنه
  . قاضی مقدس در روز تنفيذ حکم احمدی نژاد بدترين اقدامی را انجام داده که می توانست انجام شود

به همراه تصوير ترور قاضی " پايان عصر خاتمی"اين روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نوشته تيتر 
 خواستار نشست فوق پاريس"، "انفجار يک بمب در مقابل برج سايه تهران"مقدس و انتخاب تيترهای 
قطعا با القای شروع ترورها، خشونت ها " نامه سه کشور اروپايی به ايران"و " العاده شورای حکام شد

  .و فشارها در آغاز فعاليت دولت جديد صورت گرفته است
 نوشته دبيرکل سازمان ملل از ايران خواست پيش از دريافت آخرين پيشنهادات اروپا که هدف از شرق
ن راه حل ديپلماتيک مسائل مربوط به برنامه هسته ای ايران است، فعاليت های مربوط به غنی آن يافت

  . سازی اورانيوم را از سر نگيرد
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 دبير شورای عالی امنيت ملی گفته است جمهوری اسالمی ايران آمادگی مقابله با جوانبه نوشته 
امنيت اين اروپايی ها هستند که متضرر هر گونه تهديدی را دارد و در صورت ارجاع پرونده به شورای 

 UCFخواهند شد نه ايران و استدالل نقض توافقنامه پاريس از سوی ايران با آغاز فعاليت کارخانه 
اصفهان مردود است و تعليق غنی سازی اورانيوم داوطلبانه بوده و در توافقنامه پاريس به صراحت ذکر 

  .شده است که برای ايران تعهد آور نيست
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