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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادى سه آشور اروپايى به شوراى حكام درباره ايران
  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
انسه و انگليس پيش نويس قطعنامه اى را براى تصويب در  نشست اضطرارى آشورهاى آلمان، فر:ایران

شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران تهيه  آرده اند آه با مخالفت گروه آشورهاى 
گروه آشورهاى جنبش عدم تعهد در شوراى . جنبش عدم تعهد عضو اين شورا مواجه  شده است

اعالم  آرده است آه اين قطعنامه را نخواهد پذيرفت، زيرا استفاده صلح »  نمگروه«حكام موسوم به 
متن پيش نويس قطعنامه . آميز از  انرژى هسته اى حق مسلم همه آشورها از جمله ايران است
 :اروپايى آه ايرنا به نسخه اى از آن دست يافته،  به شرح ذيل است

 ٢٠٠۴ سپتامبر ١٨،  (٩٠GOV/ ٢٠٠۴/  (٢٠٠۴بر سال  نوام٢٩با توجه به قطعنامه تصويبى شورا در 
 ٢٠٠۴ مارس ١٣،  (۴٩GOV/ ٢٠٠۴/ (ميالدى ٢٠٠۴ ژوئن ١٨، (٧٩GOV/ ٢٠٠۴/ (ميالدى 

) /٢٠٠۴ /٢١GOV) ،٢۶ ٨١/ ٢٠٠٣/  (٢٠٠٣ نوامبرGOV ( ٢٠٠٣ سپتامبر  ١٢و)  /۶٩/ ٢٠٠٣GOV ( و نيز
 ١٨ توجه به قطعنامه تصويبى شوراى حكام در با): OR.1072GOV( شوراى حكام ٢٠٠٣ ژوئن ١٩بيانيه 

و با توجه به اينكه ايران تمامى فعاليت هاى مربوط به غنى سازى ) ٧٩GOV/ ٢٠٠۴/  (٢٠٠۴سپتامبر 
اف جهت ايجاد  .سى.هسته اى  خود را شامل چرخه سوخت و فعاليت هاى آزمايشى و توليدى يو

 ٢٠٠۴ نوامبر ٢٩صوبه شوراى حكام در قطعنامه اعتمادسازى به تعليق در مى آورد؛  با توجه به م
) /٢٠٠۴ /٩٠GOV ( و توافق بين آشورهاى ايران، فرانسه، آلمان و انگليس، با حضور نمايندگان  بلندپايه

 اعالم تعليق آامل فعاليت هاى هسته اى ايران به دبير آل در ٢٠٠۵اتحاديه اروپا منتشر شده در سال 
د بيشتر به عنوان يك مسأله ضرورى در ادامه بررسى برنامه هاى  هسته  نوامبر براى  ايجاد اعتما١۴

اى ايران با توجه به اينكه مسائل مربوط به برنامه هاى انرژى هسته اى ايران بايد  سريعًا حل شود و 
آژانس در وضعيتى قرار ندارد آه مشخص آند آه هيچ فعاليت  گزارش نشده هسته اى در ايران وجود 

توجه به اينكه آشورها داراى حق توسعه و درخواست براى استفاده صلح  آميز از انرژى اتمى ندارد؛  با 
 شامل توليد برق با پايبندى به تعهدات بين المللى هستند  و با توجه به نياز آشورهاى در حال توسعه؛ 

رد غير متعارف  نياز اساسى به نظارت و راست آزمايى در جهت عدم استفاده از مواد  هسته اى در موا-
 بر اساس شرايط توافقنامه ها و با تأآيد بر  نقش حياتى و مهم نظارت بر فعاليت تأسيسات هسته اى 

 ايران ارائه شده به  آژانس بين المللى انرژى اتمى ٢٠٠۵ نگرانى خود را از يادداشت اول آگوست -
 مبنى ٢٠٠۵ آگوست ٨ل در تاريخ اف و گزارش دبير آ.سى.مبنى بر تصميم ايران به شروع آار مرآز  يو

 بر شروع فرآورى  هسته اى در بخش اول اين تأسيسات اعالم مى دارد؛
 بر خواست خود مبنى بر ادامه اجراى قطعنامه قبلى شوراى حكام آژانس  و تعليق فعاليت هاى غنى -

شت به اف و بازگ.سى.سازى شامل چرخه سوخت و فعاليت هاى آزمايشى و توليد  در تأسيسات يو
 .شرايط قبل از برداشتن پلمب ها در اين  تأسيسات تأآيد مى آند

 از دبيرآل درخواست مى شود آه موقعيت را از نزديك و دقيقًا مورد بررسى  قرار داده و شوراى حكام -
 .را از پيشرفت هاى جديد مطلع سازد

پيمان منع (تى .پى.ن از دبيرآل درخواست مى شود آه يك گزارش جامع از اجراى توافقنامه  ا-
  . آگوست جارى  به همراه اين قطعنامه ارائه آند٢٠توسط ايران تا ) گسترش سالح هاى هسته اى

  
 به دليل شكست در رسيدن به اجماع

 اجالس فوق العاده شوراى حكام به تعويق افتاد
  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج :شرق

ق العاده آژانس بين المللى انرژى اتمى آه قرار بود اجالس فو: گروه سياسى، مريم عبدالكريم
بعدازظهر روز چهارشنبه براى بررسى مسئله برنامه هسته اى ايران برگزار شود، براى رسيدن به 

شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى به درخواست اروپايى ها و به دنبال . اجماع به تعويق افتاد
هاى آارخانه يوسى اف اصفهان روز سه شنبه اولين نشست خود را تشكيل اصرار ايران به آغاز فعاليت 

. داد اما يك مقام آژانس اعالم آرد آه شرآت آنندگان در اين اجالس نتوانستند به توافق برسند
متخصصان آژانس بين المللى انرژى اتمى اظهار داشتند آه تهران : خبرگزارى شينهوا گزارش داد

امه گفت وگوها با آشورهاى اروپايى اعالم آرده است اگرچه اين آشور قصد آمادگى خود را براى اد
 ۶از سوى ديگر خبرگزارى آمريكايى آسوشيتدپرس ساعت .ندارد برنامه فرآورى اورانيوم را متوقف سازد

ديده بان هسته : روز چهارشنبه ساعتى پس از موعد مقرر براى برگزارى اجالس فوق العاده گزارش داد
ن ملل براى رسيدن ديپلمات ها به اجماع مورد نياز براى برخورد با ايران اجالس را تا زمان اى سازما

اين خبرگزارى دليل تعويق اين اجالس را دشوارى اتخاذ يك تصميم واحد براى .نامعينى به تعويق انداخت
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س با اعالم خبر پيتر ريكوود سخنگوى آژان. برخورد با ايران و احتماًال محكوميت اين آشور عنوان آرد
اين در حالى است آه ديپلمات ها جلسات . تعويق اجالس گفت ديپلمات ها به زمان بيشترى نياز دارند

وى دليل لغو .خود را پشت درهاى بسته براى رسيدن به قطعنامه اى در مورد ايران ادامه خواهند داد
 درباره پيشنهاد اروپا نشست را به بن بست رسيدن گفت وگوى ديپلمات ها در پشت درهاى بسته

ريكوود با اعالم اين مطلب گفت آه جلسه امروز .براى توقف چرخه سوخت از سوى ايران عنوان آرد
خبرگزارى فارس نيز به نقل از دبيرخانه آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم آرد .برگزار نخواهد شد

 روز پنجشنبه تشكيل خواهد جلسه آينده شوراى حكام آژانس در مورد برنامه هسته اى ايران
در شوراى حكام ) غيرمتعهد(همچنين يك ديپلمات نزديك به آژانس اعالم آرد آه آشورهاى نم .شد

نمى خواهند قطعنامه اى درباره ايران صادر شود و يك گزينه ضعيف تر را مى خواهند و ترجيح مى دهند 
از سوى ديگر اين ديپلمات در .شر شودتا به جاى آن يك بيانيه ساده از سوى رئيس شوراى حكام منت

اين .ادامه اظهار داشت آه آشورهاى غربى احساس مى آنند آه اعتبار شوراى حكام در خطر است
ديپلمات دليل اين مسئله را ناديده گرفتن بسيارى از قطعنامه هاى اين شورا از جمله قطعنامه سپتامبر 

 اروپايى ها مى گويند ايران مى تواند از اين راه براى :و نوامبر گذشته توسط ايران عنوان آرد و افزود 
بنابراين آشورهاى اروپايى خواهان قطعنامه شديداللحن عليه ايران .ساخت بمب اتم استفاده نمايد

انگليس يكى از سه آشور مذاآره آننده اروپا روز گذشته بيانيه اى را در ده ماده به نمايندگى . هستند
در عين حال آشورهاى . برنامه هاى هسته اى ايران در شوراى حكام صادر آرداز اين سه آشور درباره 

عضو جنبش عدم تعهد ديروز در مقر آژانس بين المللى انرژى اتمى در مورد آخرين تحوالت پرونده هسته 
اين آشورها جلسه اى درون گروهى با سه آشور اروپايى تشكيل دادند . اى ايران تشكيل جلسه دادند

گزارش هاى رسيده حاآى از ادامه اختالفات اين دو گروه و . خود را در اين مورد نهايى آنندتا موضع 
همچنين آمريكا خواهان ارجاع پرونده هسته اى . دست يافتن به اجماع الزم براى تصميم گيرى است

ايران به شوراى امنيت سازمان ملل است آه اين موضع حمايت ديگر آشورهاى عضو شورا را در پى 
با اين حال خبرگزارى آسوشيتدپرس پيش بينى آرد قطعنامه  شديداللحنى در محكوميت ايران .ندارد

غيرمتعهدها «: در عين حال نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت. صادر خواهد شد
ندزاده محمدمهدى آخو» .مخالف صدور قطعنامه درباره برنامه هسته اى ايران در شوراى حكام هستند

: ديروز پس از پايان نشست آشورهاى عضو جنبش عدم تعهد در گفت وگو با خبرنگار فارس تاآيد آرد
غيرمتعهدها تنها با بيانيه رئيس جلسه مى  توانند موافقت آنند و مهم است آه در هر تصميمى «

 داوطلبانه و درباره ايران تمام اصولى آه غيرمتعهدها به آن پايبند هستند به خصوص تفكيك مسائل
همچنين آشورهاى غيرمتعهد به دنبال آن هستند آه «: وى افزود» .مسائل الزام آور حقوقى لحاظ شود

» جاما حسين«همچنين » .در هر تصميمى نيز حق استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى ذآر شود
آه اآنون تصميم نماينده مالزى در شوراى حكام و رئيس گروه غيرمتعهدها به خبرنگار فارس گفت 
خبرگزارى روسى . غيرمتعهدها درباره ايران با نمايندگان سه آشور اروپايى در دست بررسى است

نووستى نيز به نقل از يك مقام آژانس گزارش داد آه آشورهاى غربى تالش آردند تا پيش نويس يك 
 آنند اما مخالفت شديد قطعنامه محكم و انتقادى را در مورد آغاز فعاليت هاى آارخانه اصفهان صادر
رسانه هاى غربى با انعكاس .آشورهاى در حال توسعه موجب به بن بست آشيده شدن مذاآرات شد

شكاف موجود ميان اعضاى شوراى حكام و به طور مشخص ميان آشورهاى غربى و آشورهاى در حال 
دن به اجماع موردنظر توسعه اين مسئله را موجب خشم اياالت متحده آمريكا و ناتوانى آژانس در رسي

از سوى ديگر برخى آارشناسان در اظهارنظرهاى خود احتمال برخورد جدى با ايران را بعيد .دانستند
گزارش هاى منتشر شده از سوى خبرگزارى هاى معتبر غربى حاآى از شكست آليه طرح . دانسته اند

اين گزارش ها آه عمومًا . يت بودهاى آمريكا و سه آشور غربى براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امن
به نقل از ديپلمات هاى غربى حاضر در مقر آژانس صورت مى گرفت حاآى از آن بود آه اياالت متحده در 

بهترين وضعيت ممكن موفق خواهد شد شوراى حكام را نسبت به صدور بيانيه اى عليه ايران و 
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا نيز با . آنددرخواست از اين آشور براى رفع نگرانى هاى موجود قانع 

اشاره به گفته هاى احمدى نژاد در مورد ادامه مذاآرات با اروپايى ها اعالم آرد آه با وجود سوءظن ها 
با .نسبت به ايران واشينگتن براى تحت فشار قرار دادن سازمان ملل براى تحريم ايران آماده نيست

ز نگرانى برخى از آشورهاى در حال توسعه از احتمال تكرار برخوردى توجه به اقدامات قانونى ايران و ني
مشابه ايران با فعاليت هاى هسته اى آنها، به نظر مى رسد سه آشور اروپايى جهت صدور قطعنامه 

ناآام » تعليق هر نوع فعاليت مرتبط با تبديل و يا غنى سازى اورانيوم«اى براى ملزم آردن ايران به 
ران سياسى نيز در اين ميان بر اين باورند آه شوراى حكام در نتيجه گيرى نهايى خود آه تحليلگ. بمانند

ممكن است در جلسات آتى شكل بگيرد، در نهايت ايران و اروپا را به تداوم مذاآرات و رسيدن به توافقى 
ه، آلمان و نمايندگان فرانس. نهايى فراخوانده و از موضع گيرى شديد عليه تهران خوددارى خواهد آرد

را نيز به » آشورهاى در حال توسعه«انگليس در شوراى حكام اعالم آرده اند آه سعى دارند 
پشتيبانى از قطعنامه پيشنهادى اتحاديه اروپا جهت ملزم ساختن ايران به تعليق تمامى فعاليت هاى 

بين المللى انرژى مارك گوازدآى سخنگوى آژانس . مرتبط با تبديل و غنى سازى اورانيوم ترغيب آنند
اتمى برداشته شدن مهر و موم مرآز يوسى اف اصفهان را نگران آننده خواند اما گفت آنچه براى آژانس 

.  سال گذشته تيره بوده است٢۵مهم است عادى شدن روابط ايران با جامعه بين المللى است آه در 
مذاآرات ميان ايران و اتحاديه : ودوى در گفت وگويى با شبكه سى ان ان افز» مهر«به گزارش خبرگزارى 

اروپايى در يك سال گذشته پيشرفت داشته است و ما مى خواهيم اين مذاآرات ادامه يابد و اين 
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به همين علت شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى : گوازدآى گفت.موضوع مى تواند مفيد باشد
د و به تعليق اين فعاليت ها ادامه دهد زيرا اتمى از ايران مى خواهد آه درباره تصميم خود تجديدنظر آن

سخنگوى آژانس در عين حال در .ايران در حال حاضر احتياجى ضرورى براى راه انداختن يو سى اف ندارد
پاسخ به اين سئوال جهت دار سى ان ان درباره اينكه آيا اقدام ايران به نوعى نقض تعهدات و نوعى 

صفهان از نزديك زير نظر دوربين هاى نظارتى و بازرسان آژانس مرآز هسته اى ا: نافرمانى است، گفت
گوازدآى خاطرنشان .بين المللى انرژى اتمى است و ما عالقه منديم آه اتفاقات اين مرآز را دنبال آنيم

مرآز اصفهان يك مرآز غنى سازى اورانيوم نيست و مرآز غنى سازى اورانيوم در نطنز همچنان : آرد
  .ر است اين مرآز غيرفعال باقى بماندغيرفعال است و قرا

  
 ايران و اروپا از بحران هسته اى فاصله مى گيرند

  ٢٠٠۵ اوت 10 - ١٣٨۴ مرداد 19شنبه چهار : برمك بهره مند
شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى آه چهارشنبه با طوالنى شدن مذاآرات نشست :شرق

باره ايران تصويب بكند، آه اگر تصويب بشود، جامعه جهانى خود را لغو آرد قرار است پيش نويسى را در
يك صدا از ايران خواهد خواست تا فعاليت هاى سايت هسته اى اصفهان را دوباره به حالت تعليق 

و اگر ايران به صداى جامعه جهانى گوش ندهد ممكن است آه مشمول تحريم هاى سياسى و . درآورد
 ايران و هم سه آشور اروپايى اعالم آرده اند آه همچنان آماده اما هم. اقتصادى بين المللى بشود

 . هستند مذاآرات را ادامه بدهند
بخش يو سى اف تاسيسات هسته اى اصفهان براى تهيه اورانيوم غنى شده آه براى تهيه سوخت 

 روز ١۵به اين ترتيب، تا . هسته اى استفاده مى شود چهارشنبه عصر به طور رسمى فك پلمب شد
 .يگر محصول توليدى تاسيسات هسته اى اصفهان آه گاز هگزافلورايد نام دارد آماده خواهد شدد

در اين بين، اروپايى ها . فعاليت  سايت هسته اى اصفهان از پاييز گذشته به حالت تعليق درآمده بود
دند آارى آوشيدند تا با دادن بسته اى از آنچه خود امتيازهاى اقتصادى، امنيتى و سياسى مى نامي

آنند آه ايران براى هميشه در سايت هسته اى اصفهان و ساير تاسيسات مربوط به توليد سوخت 
اما زمانى آه ايران بسته ى ترغيبى اروپايى ها را دريافت آرد و آن را چنانكه . هسته اى خود بندد

به آژانس بين مقامات ايرانى اعالم آردند خالى يافت، جمهورى اسالمى ايران در نامه اى رسمى 
 . المللى انرژى اتمى اعالم آرد آه فعاليت هاى تعليق يافته هسته اى را دوباره از سر مى گيرد

تا به اين جاى آار، اعضاى عضو آشورهاى جنبش عدم تعهد شوارى حكام پشت ايران ايستاده اند آه 
اروپايى .  اى توليد آندايران حق دارد فعاليت هاى غنى سازى خود را دوباره شروع آند و سوخت هسته
ايران بنا بر پيمان . ها و به ويژه اياالت متحده امريكا با توليد سوخت هسته اى در ايران مخالف هستند

اما . اجازه دارد آه سوخت هسته اى توليد آند) ان پى تى(بين المللى منع گسترش سالح هسته اى 
امه هاى هسته اى خود را از چشم جهانيان دور نگه اروپايى ها و امريكايى ها مى گويند ايران يك بار برن

عالوه بر آن، اروپايى ها همچنين چنين تعبير . داشته و براى همين ديگر نمى شود به ايران اعتماد آرد
 .مى آنند آه ايران با امضاى توافق نامه پاريس از حق خود براى توليد سوخت هسته اى گذشته است

ارشنبه نوشت آه ايران و قدرت هاى مهم غربى از بحرانى شدن روابط فايننشال تايمز، چاپ لندن، چه
 .بر سر برنامه هسته اى ايران فاصله گرفته اند

اين جمله زمانى بر صفحات فايننشال تايمز نقش بست آه جرج دبليو بوش رئيس جمهور اياالت متحده 
د آه دوشنبه شب در گفت امريكا از گفته هاى محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران استقبال آر

وگوى تلفنى با آوفى عنان دبير آل سازمان ملل متحد گفته بود آه ايران همگام با تعهدات بين المللى 
 .گام خواهد برداشت و همچنان تمايل دارد آه مذاآرات هسته اى با اروپايى ها را ادامه بدهد

دارم آه پس از استقرار » اى جديدىابتكارات و پيشنهاده«احمدى نژاد به عنان همچنين گفته بود، 
 .احمدى نژاد پيشتر گفته بود آه پيشنهاد اروپايى ها به ايران يك توهين است» .دولت ارايه خواهم آرد

هيات دولت نيز در نشست چهارشنبه خود گفت آه فعاليت هاى هسته اى بايد ادامه يافته و حقوق 
گفت آه ايران همچنان ادامه است مذاآرات هسته اما دولت همچنين . مشروع به طور آامل تحقق يابد

 . اى را با سه آشور اروپايى ادامه بدهد
خاوير سوالنا مسئول عالى سياست خارجى و امنيتى اتحاديه اروپا در گفت و گو با شماره چهارشنبه 

 اخبار با وجود اينكه آنچه ما هم اآنون از تهران مى شنويم«روزنامه آلمانى زوددويچه سايتونگ گفت، 
 ».خوبى نيستند اما مذاآرات هنوز به پايان نرسيده است

ما خواستار ادامه مذاآرات هسته اى با تهران هستيم و اين مذاآرات مى تواند بار «سوالنا ادامه داد، 
 ».ديگر آغاز شود

ده سوالنا در گفت وگوى خود با روزنامه آلمانى خواست تا ايرانى ها يكبار ديگر پيشنهاد ترغيب آنن
ما اروپايى ها تالش داريم ملت ايران را وارد مذاآرات بين «اروپايى ها را بررسى آنند و همچنين گفت، 

 ».المللى آنيم آه حتى از حمايت آمريكا نيز برخوردار است
 ».من امكان ديگرى جز بازگشت به راه حل مذاآره نمى بينم«گرهارد شرودر صدراعظم آلمان نيز گفت، 

 خواست تا به خواسته اتحاديه اروپا درباره بر تعليق فعاليت هاى هسته اى پاسخ مثبت شرودر از تهران
 .داده و مذاآرات را نيز ادامه بدهد
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فعاليت مجدد سايت اصفهان يك «حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت امور خارجه ايران چهارشنبه گفت، 
نمى تواند ما را به حراج حق مردم گام براى صيانت از حقوق قطعى مردم ايران است و فشار و تهديد 

 ».وادار آند
اروپا دچار سوء محاسبه شده است؛ چون پايبندى جمهورى اسالمى ايران به «آصفى همچنين گفت، 

مذاآرات هرگز به معناى چشم پوشى از حق مشروع ملت ايران براى استفاده صلح آميز از انرژى 
  ».هسته اى نبوده است

  
  ن برداشته شدپلمب تأسيسات اتمی اصفها

  ٢٠٠۵ اوت 10 - ١٣٨۴ مرداد 19شنبه چهار 
 الملل سازمان انرژی اتمی ايران اعالم کرد که عصر  محمد سعيدی، معاون امور بين:بی بی سی

المللي انرژی اتمی و با نامه رسمی اين آژانس تمام  در حضور نماينده آژانس بين ) دهم اوت(چهارشنبه 
نيوم اصفهان برداشته شد تا مراحل آغازين غنی سازی اورانيوم در اين پلمبهای تأسيسات فراوری اورا
  .تأسيسات از سرگرفته شود

مارک گوزدکی، سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز خبر برداشته شدن پلمبهای تأسيسات 
  . اصفهان را تأييد کرد

 توافق ميان ايران و دولتهای اين تأسيسات را بازرسان آژانس بين المللی اتمی سال گذشته و در پی
  . بريتانيا، فرانسه و آلمان بر سر تعليق فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم پلمب کرده بودند

تصميم دولت ايران به برداشتن پلمب از اين تأسيسات بيشتر اعالم شده و واکنش دولتهای اروپايی و 
  .آمريکا را برانگيخته بود

اتمی اصفهان در شرايطی صورت می گيرد که اعضای شورای حکام آژانس برداشتن پلمب تأسيسات 
بين المللی اتمی در مقر اين آژانس در وين، پايتخت اتريش نشستی اضطراری برگزار کرده اند تا در 

  .واکنش به اقدام ايران تصميمی اتخاذ کنند
مده اروپايی منعقد کرد تعهد داد ايران در توافقنامه ای که ماه نوامبر سال گذشته ميالدی با سه دولت ع

که در قبال دريافت امتيازات سياسی و اقتصادی کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم و توليد 
سوخت اتمی را تا زمانی که اين دولتها از صلح آميز بودن اهداف فعاليت هسته ای ايران اطمينان حاصل 

  .کند متوقف سازد
اروپايی از پيشرفت مذاکراتی که بر اساس اين توافقنامه آغاز شد ابراز اما هر دو طرف ايرانی و 

نارضايتی کردند و سپس ايران با غيرقابل قبول خواندن امتيازاتی که اروپاييها می خواهند در قبال توقف 
غنی سازی اورانيوم به اين کشور بدهند، اعالم کرد که بخشی از مراحل غنی سازی اورانيوم را از 

  .د گرفت، هرچند همچنان خواهان ادامه مذاکرات با طرفهای اروپايی استسرخواه
محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی ابراز اميدواری کرده است که از سرگيری فعاليت 
تأسيسات اصفهان صرفا به وقفه ای موقتی در جريان مذاکرات ايران و اروپاييان برای حل بحران هسته 

ر منجر شود و در نتيجه آن، به گفته وی، پيشرفت خوبی که در خالل يکی دو سال اخير در ای اين کشو
  .بررسی فعاليت اتمی ايران به دست آمده به مخاطره نيفتد

وی در مورد اقدام احتمالی شورای حکام در مقابل تصميم ايران گفت که بهترين راه حل اين است که 
  .مذاکره بازگردداين کشور ترغيب شود مجددًا پای ميز 

در تأسيسات اتمی اصفهان، اکتا اکسيد اورانيوم که کيک زرد خوانده می شود به گاز هگزافلوئوريد 
اورانيوم تبديل می شود که با تزريق آن به لوله های سانتريفوژ که در تأسيسات نطنز صورت می گيرد ، 

  .چرخه غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت هسته ای آغاز می گردد
  .دولت ايران هنوز تصميمی در مورد تأسيسات نطنز اعالم نکرده است

  
   اصفهانUCFگزارشي آغاز به آار مجدد 

  ٢٠٠۵ اوت 9 - ١٣٨۴ مرداد 18شنبه سه 
  زهرا اصغري : گزارش از خبرنگار ايسنا

 UCFهاي  ي دبيرآل شوراي امنيت ملي در خصوص ازسرگيري فعاليت واآنش منفي اروپا به نامه
يي به  ها قصد ندارند حق ايران را در داشتن فناوري صلح آميز هسته  مشخص آرد آه اروپايياصفهان

 UCFهاي  رسميت بشناسند، لذا مسووالن آشورمان تصميم قاطع خود را براي ازسرگيري فعاليت
 . المللي انرژي اتمي اعالم آردند اي به آژانس بين اصفهان طي نامه

 اصفهان قبل از انقالب UCFي  ، پروژه)ايسنا(گزاري دانشجويان ايران يي خبر به گزارش خبرنگار هسته
يي آشور طراحي شد آه با  هاي هسته  آننده از نيروگاه ها براي ايجاد مرآز پشتيباني توسط فرانسوي

ها براي اجرا و تكميل  ها و سپس چيني پس از انقالب فرانسوي. رويداد انقالب اسالمي مسكوت ماند
دعوت به همكاري با ايران شدند، اما اين دو آشور حاضر به همكاري در اين خصوص با اين تاسيسات 
  . ايران نشدند

هاي   از سوي ايران به طور داوطلبانه مشمول تعليق فعاليت٢٠٠٤  اصفهان در نوامبر UCFپروژه 
  . يي شد هسته

 اصفهان UCFهاي  اليتپس از پاسخ اروپا به نامه دبيرآل شوراي امنيت ملي در خصوص ازسرگيري فع
اي به رسميت  ها بنا ندارند حق ايران را در داشتن فناوري صلح آميز هسته مشخص شد آه اروپايي
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 اصفهان طي UCFهاي  بشناسند، لذا مسووالن ايران تصميم قاطع خود را براي ازسرگيري فعاليت
  . المللي انرژي اتمي اعالم آردند اي به آژانس بين نامه

آند آه اگر پيشنهاد  وحاني در مذاآرات ژنو خطاب به وزير امور خارجه انگليس تاآيد ميدر حالي آه ر
يي مطرح و به رسميت نشناسد طرح اروپا به طور قطع  اروپا حق ايران را در چرخه سوخت هسته

نهاد هاي ايران را در نظر نگرفت و پاسخ ايران در رد پيش پذيرفتني نخواهد بود، اما پيشنهاد اروپا حداقل
  . اي رسمي به سه آشور اروپايي اعالم شد طي نامه)  دوشنبه(يي ديروز  سه آشور اروپا

 آشور اروپايي رفتار آژانس در  يي بين ايران و سه بر اساس نظر آارشناسان فعال در مذاآرات هسته
هاد اروپا از ها واقع بينانه بوده است، اما پس از رد پيشن تمام مراحل پيشين مذاآراتي و صدور بيانيه

المللي انرژي   اصفهان، دبيرآل آژانس بينUCFهاي  سوي ايران و درخواست براي ازسرگيري فعاليت
 UCFهاي  اي سياسي از ايران خواست اقدام به ازسرگيري فعاليت اتمي در رفتاري متفاوت، در توصيه

  . اصفهان نكند
اصفهان درخواست شده بود آه پس از  UCFدر درخواست اول ايران از آژانس فك پلمب از تاسيسات 

الملل انرژي اتمي، ايران براي نشان دادن حسن نيت  بينانه دبيرآل آژانس بين ي رفتار غيرواقع مشاهده
يي  خود در درخواستي ديگر خواست آژانس را براي نصب تجهيزات و دوربين در تمام فرايند هسته

  . پذيرد  اصفهان ميUCFتاسيسات 
 آه توسط UF6المللي انرژي اتمي در بخشهاي فرآيند  هاي آژانس بين  آه دوربيناين در حالي است

  . آژانس پلمب شده از پيش نصب شده بوده است
 UF4يي از ابتداي فرايند؛ يعني تزرق آيك زرد تا توليد   هسته  پادمان3-٤ بنا براين گزارش، بر اساس بند 
نفع، آژانس  ندارد و در صورت اجازه و پذيرش آشور ذي بر اين فرايند  آژانس الزامي براي نصب دوربين

هاي خود را نصب آند و ايران براي حفظ حسن نيت   دوربينUO3 و UO2هاي مواد  تواند بر روي بشكه مي
هاي آژانس نصب شود و اين امر از ديروز با ورود  يي دوربين خود پذيرفته است تا از ابتداي فرايند هسته

  .  ايران آغاز شدبازرسان فني آژانس به
 اصفهان حكايت داشت، اما طي UCFدر حالي آه خبرها طي روز گذشته از فك پلمب تاسيسات 
 آه چند روزي را به خود اختصاص UF4درخواستي از سوي آژانس بنا شد تا رسيدن به مرحله توليد 

  .  همچنان بسته بماندUF6 به UF4دهد، پلمب مراحل تبديل  مي
لمللي انرژي اتمي تعهد آرده است آه در پايان امروز فك پلمب از تمام مراحل ا همچنين آژانس بين

  .  را بر داردUF6فرآيند تبديل آيك زرد به 
 اصفهان بود، نه UCFي تاسيسات  بنابراين آنچه ديروز در اصفهان صورت گرفت ،آغاز به آار فرآيند اوليه

 در روزهاي آينده با تاييد و تعهد آژانس UF6 به UF4، بنابراين فرآيند تبديل UF6فك پلمب از سيلندرهاي 
  . يي صورت مي پذيرد ي هسته ها بر روي فرايندهاي اوليه و همزمان با نصب دوربين

  : اصفهانUCFي آغاز به آار مجدد  در حاشيه
اين بيت شعر نوشته شده است آه، دل » مرآز تحقيقات توليد سوخت اصفهان«بر روي تابلوي ورودي 

 اصفهان در بيست آيلومتري شهر UCFتاسيسات . آفتابيش در ميان بيني/ را آه بشكافي هر ذره 
اصفهان قرار دارد آه براي رفتن به آن بايد از مرآز تحقيقات و توليد سوخت اصفهان بگذريم، آارهاي 

يي تحقيقاتي و توليد سوخت مشمول تعليق نبوده و همچنان در  ساختماني اين مرآز هسته
  . ادامه داردهايي  بخش

 اصفهان UCFهاي  حضور خبرنگاران داخلي و خارجي و اشتياق آنها به تهيه خبر از ازسرگيري فعاليت
هايي آوتاه پيگير واآنش جهان به ويژه اروپا و  بسيار چشمگير است، خبرنگاران هر لحظه در تماس

با وجود خستگي راه، .  اصفهان هستندUCFهاي  آمريكا به تصميم ايران براي از سرگيري فعاليت
اندازي تاسيسات اصفهان  پذيرند، مساله راه خبرنگاران دعوت براي ناهار و استراحت را به سختي مي

هاي گروهي  چنان برايشان بااهميت و حساس است آه خبرنگاران، عكاسان و تصويربرداران رسانه
اين خبر هستند و نگران از اينكه مختلف با وجود خستگي زياد سفر بيش و قبل از هر چيز به دنبال تهيه 

. حضور نداشته باشند) يعني آماده سازي آيك زرد اورانيوم (UCFيي  هاي هسته ي آغاز فعاليت در لحظه
 اصفهان نيز چنان هيجان انگيز است آه گرماي داخل UCFهاي فرم براي ورود به مرآز  پوشيدن لباس

 متخصصين در هنگام آغاز به آار و هيجان و آنيم، اما حضور دانشجويان و محيط را آمتر حس مي
ي اصلي براي خبرنگاران قابل توجه است، اضطراب توام با خوشحالي را  اضطرابشان در آنار مساله

  . هايي آه به صورتشان است به راحتي ديد توان در پشت ماسك مي
اند  ا خبرنگاران منع شدهيكي از دانشجويان در پاسخ به خبرنگار رويتر با وجودي آه از صحبت و گفتگو ب

هايي آه در مورد  آردم صحبت اضطراب زيادي دارم، فكر نمي«: گويد در بيان احساسش از اين لحظه مي
  . »شد، محقق شود هاي اصفهان مي شروع مجدد فعاليت

  
المللي انرژي اتمي خواست  هاي حاضر در نشست شوراي حكام آژانس بين محمد البرداعي از ديپلمات

 . را به آار بگيرند" داري حداآثر خويشتن"يي ايران  ي هسته سالهدر حل م
  ٢٠٠۵ اوت 9 - ١٣٨۴ مرداد 18شنبه سه 

ي خبري بلومبرگ، محمد البرادعي،  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها   تمامي طرفاز: المللي انرژي اتمي در آنفرانس خبري در وين اظهار داشت مديرآل آژانس بين
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تواند اين مشكالت را حل آند، ميز  داري را به آار بگيرند، تنها راهي آه مي خواهم حداآثر خويشتن مي
 . مذاآرات است

اش انتقاد آرد و  يي هاي هسته بر اساس اين گزارش، البرادعي از تصميم ايران براي از سرگيري فعاليت
 . خواند" يكجانبه"آن را 

 . هاي آلمان، انگليس و فرانسه ديدار خواهد آرد  از ماه اآتبر دو بار با ديپلماتايران پيش: وي گفت
گسيختگي  باشد و نه يك از هم] مذاآرات[اي در روند  اميدوارم اين سكسكه: البرداعي اظهار داشت

 . دايمي
 . قق سازداش را مجددا مح يي رود اعضاي شورا از ايران بخواهند تعليق هسته ي وي انتظار مي به گفته

  
هايش براي  خواهد تا فورا تالش ي روسيه اعالم آرد، مسكو از تهران مي سخنگوي وزارت امور خارجه

 . المللي انرژي اتمي ادامه دهد سازي اورانيوم را متوقف آند و به همكاري نزديك با آژانس بين غني
  ٢٠٠۵ اوت 9 - ١٣٨۴ مرداد 18شنبه سه 

به نقل از خبرگزاري اينترفكس، ميخاييل آامينين، ) ايسنا(يران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ا
بر روي پايگاه ) شنبه سه(اي آه امروز  ي روسيه با اعالم اين مطلب در بيانيه سخنگوي وزارت امور خارجه

تصميم عاقالنه براي ايران توقف آار بر روي تبديل اورانيوم و : اينترنتي اين وزارت منتشر شد، اعالم آرد
چنان در  المللي انرژي اتمي براي رفع سواالتي است آه هم مه دادن به همكاري نزديك با آژانس بينادا

 . يي ايران وجود دارد ي هسته خصوص برنامه
  

 . اي صادر آرد ي اضطراري امروز شوراي حكام بيانيه ايران در جلسه
  ٢٠٠۵ اوت 9 - ١٣٨۴ مرداد 18شنبه سه 

ي جمهوري اسالمي ايران آه در  متن آامل بيانيه) ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرنگار خبرگزاري دا
  : ي شوراي حكام قرائت شده، به شرح زير است جلسه

آنيم آه جهان بمباران اتمي غير نظاميان را در هيروشيما  ما در زماني با يكديگر جلسه برگزار مي
سبعيت اين حمله و مصائب . آورد يدر شصت سال پيش به ياد م) نهم اوت(و ناآازاآي ) ششم اوت(

شان به تلي از خاآستر در  انساني آه پديد آورد، حجم آشتار غير نظاميان اعم از پير و جوان و تبديل
آسري از ثانيه و معلوليت هميشگي افرادي آه از اين حادثه جان سالم به در بردند، نبايد هيچ گاه از 

  . مان پاك شود حافظه
يي را برعهده  يي خود اآنون نقش مبلغ ضد هسته ي هسته ت آه مسبب فاجعهاين طنزي احمقانه اس

  . پردازد اش مي يي ي قابليت تسليحات هسته چنان به توسعه گرفته، در حالي آه خود هم
) NAM(ما به عنوان يكي از اعضاي پيمان عدم تعهد از اينكه خاطرنشان آنيم آه هيچ يك از اعضاي نم 

اين درخصوص بسياري . باليم آنند، به خود مي شان تكيه نمي راي تامين امنيتيي ب به تسليحات هسته
يي در اختيار دارند يا عضوي از متحدان دارندگان تسليحات  از آشورها صادق نيست آه يا سالح هسته

باشند و چنين آشورهايي نقشي خود خوانده در تكذيب حقوق قانوني ايران تحت  يي مي هسته
يي در چارجوب الزامات عدم  آميز از فناوري هسته هاي صلح دسترسي به آاربرد براي NPTمعاهده 

  . اند اشاعه اين معاهده به خود گرفته
 NPTي   نه تنها ايران بلكه بسياري از اعضاي نم تحت معاهده يي آميز هسته در واقع آاربردهاي مسالمت
هاي آنترل صادراتي و ساير  شان از طريق مكانيسم پيمانان يي و هم از سوي آشورهاي هسته

  . هاي تكذيبي رد شده است ريزي برنامه
المللي آه  ي بين المللي و آنترل صادرات به آشورمان، از جامعه هاي بين اش از تحريم ايران دربيانيه

  . آند يي بوده است، به شدت انتقاد مي داراي تسليحات هسته
 NPTتوان نتيجه گرفت آه بر اساس نقض  چنين دليلي ميدارد آه به واسطه  ايران در اين بيانيه ابراز مي

اش به صورت بومي نداشته  يي ي هسته  براي پيشبرد برنامه تهران هيچ گزينه ديگري غير از تالش
  . است

يي است آه هدف از آن صرفا  ايران يك دارنده فناوري چرخه سوخت هسته: در اين بيانيه آمده است
  . باشد آميز مي حبراي به آارگيري در مقاصد صل
يي را  هاي هسته مقام معظم رهبري توليد، ذخيره و استفاده از سالح: در اين بيانيه تصريح شده است

تحت قوانين اسالم ممنوع اعالم آرده است و جمهوري اسالمي ايران هيچ گاه نبايد به اين تسليحات 
  . دست يابد

م قرائت شد، آمده است آه محمود در ادامه اين بيانيه آه در نشست اضطراري شوراي حكا
 ابتداي آغاز به آارش اعالم آرده آه دولتش مخالف  نژاد، رييس جمهور جديد ايران در سخنراني احمدي

  . باشد يي مي آوري هسته آميز از فن ي صلح با تسليحات آشتار جمعي است و فقط به دنبال استفاده
يي  ني بر اين آه آشورمان عاري از تسليحات هستهچنين بر قول مقامات ايراني مب در اين بيانيه هم

يي ايران تحت پادمان  هاي فعاليت هسته باقي خواهد ماند، تاآيد شده و آمده است آه تمام جنبه
آژانس بين المللي انرژي اتمي و پروتكل الحاقي قرار دارد و عالوه بر آن اقداماتي داوطلبانه براي شفاف 

  . ت آه حتي فراتر از ملزومات سيستم پادماني آژانس رفته استسازي با آژانس انجام داده اس
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يي به يكي از منابع اصلي تامين انرژي بدل   ديگري از اين بيانيه با تاآيد بر اينكه انرژي هستهدر بخش
بايست خودشان قادر شوند تا تاسيسات  خواهد شد، آمده است آه بسياري از آشورهاي جهان مي

  . يي را خودشان به دست آورند، يا توليد آنند چنين سوخت هسته يي و هم براي انرژي هسته
اش را براي برآورد  يي منطقي است آه ايران ظرفيت توليد سوخت هسته:  ادامه اين متن آمده استدر

بر خواهد بود و سالهاي طول  اين روند زمان. يي توسعه و گسترش دهد آردن احتياجات انرژي هسته
 اآنون بايد  سال آينده ايران10 تا 5براي برآورده آردن احتياجات ايران از . خوهد آشيد تا آامل شود

  . آارش را آغاز آند، اگرچه آه شايد امروز هم دير باشد
براي ايران اين هدفي استراتژيك از منظر اقتصادي خواهد بود آه به يك : خوانيم در ادامه اين بيانيه مي

ما . يي براي بر طرف آردن نيازهاي داخلي و فراتر از آن بدل شود تامين آننده سوخت و انرژي هسته
  . يي خواهيم بود ي اصلي در بخش نفت و گاز هستيم و با بازيگري اصلي در حوزه هستهبازيگر

المللي انرژي اتمي  در ادامه اين متن با تاآيد بر اينكه ايران همكاري گسترده و آاملي با آژانس بين
ي  داشته است، به اين حرف البرادعي اشاره شده آه در ايران هيچ مدرآي مبني بر آنكه برنامه

  . يي منحرف شده باشد، پيدا نشده است يي اين آشور به سوي ساخت سالح هسته هسته
در ادامه اين بيانيه به روند توافق ايران با سه آشور اروپايي اشاره شده و با بيان اينكه ايران براي 

دهاي رسيدن به توافق با اروپا از خود انعطاف نشان داده، تاآيد شده است، عملكرد طرف اروپايي امي
  . ايران براي رسيدن به توافق را به ياس تبديل نموده است

اندازي مجدد تاسيسات فرآوري اورانيوم  در اين بيانيه آمده است آه ايران از آژانس خواست تا در راه
اصفهان نظارت داشته باشد و آژانس نيز اعالم آرد آه اقدامات نظارتي از صبح چهارشنبه به مرحله اجرا 

  . ها را نيز تا آن زمان بر ندارد د آه ايران نيز توافق آرد آه مهر و مومدرخواهد آم
 2004اش در توافق پاريس در نوامبر  ي اروپا اآنون بايد به تلقي در اين بيانيه تاآيد شده است آه اتحاديه

بدون  در و الزامات تحت اين معاهده NPTي  پايبند باشد آه در آن آمده بود، حقوق ايران تحت معاهده
هاي عيني و قاطع ميان ايران و اروپا  توافق پاريس بر مبناي تبادل برابر تضمين. تبعيض قابل اعمال است

  . ايجاد شده بود تا مبنايي براي توافقي قابل پذيرش از سوي دو طرف باشد
هاي قاطع يا تعهدات قاطع  هاي عيني و تضمين هاي تضمين طرح اخير سه آشور اروپايي حتي به بند

. هاي توافق پاريس است آند آه اين نشانگر ترك آامل نويسندگان اين توافقنامه از بنيان اي نمي اشاره
يي صلح آميز ايران آه با مشقت بسيار به دست  ي هسته هاي عيني را با پايان برنامه اين توافق تضمين

  . آمده است، جايگزين آرده است
هاي عيني و قاطع به  هادي ايران به اروپا در خصوص تضميندر ادامه اين بيانيه آمده است آه طرح پيشن

طور آامل با مفاد توافق پاريس همخواني داشته است اما سه آشور اروپايي اين طرح منطقي را رد 
  . شان غير دقيق بوده آه بنابراين از سوي ايران رد شده است اند و طرح آرده

ي است و نه عادالنه آه از ايران انتظار تعليق داوطلبانه بنابراين نه منطق: در اين بيانيه تاآيد شده است
هيچ چيز در . هاي مربوط به غني سازي مطرح باشد و غير الزام آور از نظر حقوقي درخصوص فعاليت

  . المللي نيست اقدامات فعلي و آتي ما غير حقوقي يا در تضاد با الزامات حقوقي ايران از منظر بين
آيا ايران به اقدامات پادماني در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان  ” ن سوال آهدر اين بيانيه با طرح اي

ما تاسيسات فرآوري اورانيوم . آامال، اين در چارچوب حقوق ماست: آمده است“ ادامه خواهد داد
  . اصفهان را تحت نظارت آژانس و در تاريخي آه خودمان انتخاب آنيم، از سر خواهيم گرفت

از اين بيانيه با طرح اين سوال آه آيا ايران از قابليت غني سازي اورانيوم براي مصارف در بخشي ديگري 
تعليق ما داوطلبانه و غير الزام آور از . مسلما خير: غير نظامي دست خواهد آشيد، تصريح شده است

عليق در نطنز تواند هر زماني آه بخواهيم، پايان يابد؛ اگرچه آه در حال حاضر ما ت نظر حقوقي بوده و مي
  . را حفظ خواهيم آرد

آيا پيشنهاد سه آشور اروپايي براي چارچوب توافق رضايت ”در ادامه اين بيانيه با طرح اين سوال آه 
همانگونه آه اعالم آرديم طرح پيشنهادي اروپا به طور آامل غير دقيق است : آمده است“ بخش است؟

  . شدبا و بر خالف نامه و روح توافق نامه پاريس مي
، تاآيد آرده “آند هاي آژانس تهديد مي  يا پادمانNPTآيا ايران به ترك ”اين بيانيه با طرح اين سوال آه 

هاي   و پادمانNPTما بارها تعهد قاطعمان را مبني بر باقي ماندن به عنوان يك عضو از . هيچگاه: است
  . ايم آژانس به خوبي اعالم آرده

هايش در تاسيسات فرآوري اورانيوم ادامه  آيا اگر ايران به فعاليت” آه در اين بيانيه با طرح اين پرسش
اش يا از  دهد، سه آشور اروپايي از آمريكا براي ارجاع ايران به شوراي امنيت به دليل قصورهاي گذشته

همانگونه آه گفتيم : تصريح شده است “ سازي اروانيوم حمايت خواهند آرد؟ سرگيري فعاليتهاي غني
سازي اروانيوم اقدامي آامًال داوطلبانه و غير  هاي مربوط به غني عليق ايران در خصوص فعاليتابتدا ت

هاي فرآوري  دوم، تعريف اصلي آژانس از غني سازي شامل فعاليت. الزام آور از نظر حقوقي بوده است
يي ايران  شود و هيچ مدرآي يافت نشده است آه حاآي از انحراف در فعاليتهاي صلح آميز هسته نمي
  . باشد

ايران با محدود آردن فعاليت در تاسيسات فرآوري اورانيوم : در بخش پاياني اين بيانيه تاآيد شده است
ايران تاآنون ساير اقدمات اعتماد ساز را انجام داده آه . اش را نشان داد اصفهان حداآثر خويشتن داري

ما همچنان معتقديم .  گرفته، باز گذاشته استدر را براي مذاآره با وجود آنكه قصورهايي تاآنون صورت
مان از جمله براي تاسيسات فرآوري اورانيوم  يي ي هسته آه يك برنامه ريزي مورد توافق بر سر برنامه
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تواند ماشه يك موج از  شود مي هم ممكن و هم قابل دسترس است؛ تصميمي آه در اينجا اتخاذ مي
اگر اين . ها در آن متضرر خواهند شد اهد شد آه تمام طرفمواجهه را بكشد آه باعث افزايش تنش خو

آن چيزي باشد آه اتحاديه اروپا انتخاب آرده است بايد بار مسووليت عواقب آن را نيز پذيرا باشد و اگر 
گزيند و آماده است اين آار را با حسن نيت و بدون پيش شرط به پيش ببرد، ما  اروپا مذاآرات را بر مي

  . يم آردنيز چنين خواه
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 بدون نتيجه پايان يافت نشست رهبران سياسى عراق براى تدوين قانون اساسى
  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
 نشست رهبران سياسى عراق آه به منظور بررسى ديدگاه ها درباره  مسأله  تدوين قانون:ایران

 . اساسى برگزار شد، بدون توافق به پايان رسيد
اين نشست در حالى برگزار شد آه اعضاى : افزود» البيان«به گزارش ايسنا، اين روزنامه  اماراتى 

در اين نشست، . آميته  تدوين قانون اساسى نتوانستند درباره  ساختار نهايى آن به توافق برسند
 تعدادى از شخصيت هاى سياسى جناح هاى مختلف مجمع ، رئيس جمهورى عراق و»جالل طالبانى«

انتظار نمى رود تا فرارسيدن : نخست وزير عراق، گفت» ابراهيم الجعفرى«. ملى عراق حضور داشتند
مهلت پايانى تدوين قانون اساسى دوشنبه  آينده . مهلت پايانى تدوين قانون اساسى به توافق برسيم

نگرانى هايى در خصوص ضايع شدن حقوق : ق نيز اظهار داشت، سخنگوى دولت عرا»ليث آبه«. است
زنان در عراق و ارتباط دين و سياست وجود دارد و انگار آه عراق پرده اى بر روى حقوق زنان خواهد 

 . آشيد
در متن قانون اساسى هر آشور عربى و اسالمى، : وى در خصوص مسأله  ارتباط دين و دولت گفت

در حال حاضر متن تخصصى و قانونى در : آبه ادامه داد. شمار مى روداسالم دين رسمى دولت به 
اختيار مجمع ملى عراق است و تمامى گروه هاى سياسى جامعه درباره  احترام به دين اسالم آه 

 سال بر ما حكومت آرده است، به اجماع رسيده اند و همگى خواهان دولت جديدى هستند آه ١۴٠٠
 . واند از نظر اقتصادى با آشورهاى جهان رقابت آندداراى نظام جديد باشد و بت

مسعود بارزانى، رئيس منطقه  خودمختار آردستان عراق در اين نشست با تأآيد بر حمايت از حضور و 
ما خواهان مشارآت اهل سنت در انتخابات : مشارآت اهل سنت در تدوين قانون اساسى عراق گفت

 . ا مى خواهيم تا در انتخابات آينده شرآت آنندگذشته بوديم و در حال حاضر نيز از آنه
شوراى گفت وگوى ملى : ، دبيرآل شوراى گفت وگوى ملى، تصريح آرد»خلف العليان«همچنين شيخ 

از آميته  تدوين قانون اساسى مى خواهد تا اختالفات مربوط به نظام فدراليسم در جنوب عراق را حل و 
لى خواهان موآول آردن بررسى نقاط اختالف به بعد از شوراى گفت وگوى م: وى افزود. فصل آند

انتخابات است؛ چرا آه فرصت آافى براى بررسى امور وجود دارد و مى توان به نتيجه  رضايتبخشى آه 
پيشنهادى را مطرح آرده ايم آه نه تنها : العليان خاطرنشان آرد. مورد دلخواه تمام گروه ها است، رسيد

تشكيل دولت غيرمتمرآز در : وى افزود. آردها را نيز راضى خواهد آرداهل سنت بلكه شيعيان و 
على «در عين حال، . استانهاى مختلف به جاى نظام فدراليسم مى تواند پايان براى اختالفات باشد

: عضو آميته  تدوين قانون اساسى عراق و نماينده  ائتالف شيعه در اين نشست، تأآيد آرد» الدباغ
راق به منظور دست يافتن به توافقات تالش مى آنند و به منظور پايان دادن به جناح هاى سياسى ع

نگرانى هايى آه در خصوص اختالفات وجود دارد، بايد نقش تاريخى ملت عراق را در شرايط آنونى 
رئيس جمهور عراق، در آنفرانسى » جالل طالبانى«، سخنگوى »آامران قره داغى«همچنين . دريابند

شرآت آنندگان در اين نشست بر وحدت ملى و تدوين قانون اساسى در زمان : يد آردمطبوعاتى تأآ
معين خود تأآيد آردند و مسأله  فدراليسم و توزيع ثروتها بين منطقه هاى مختلف و دولت مرآزى مورد 

وى در خصوص دست يافتن يا عدم دست يافتن به توافقات در اين نشستها . بررسى قرار گرفت
مطرح ساختن مسأله  فدراليسم در واقع براساس حفظ وحدت : او خاطرنشان آرد. كرداظهارنظرى ن

 . ملى بود آه بايد از سوى تمام گروه ها مورد احترام باشد
در همين حال، رئيس مجمع ملى عراق در ديدار با سفير آمريكا در بغداد به بررسى اوضاع سياسى 

رئيس مجمع ملى » حاجم الحسنى«، »ايالف«اه اينترنتى به گزارش ايسنا به نقل از پايگ. عراق پرداخت
، در ديدار بر اهميت توافقات رهبران گروه هاى سياسى عراق تأآيد آرد و »زلماى خليل زاد«عراق، با 

طى مذاآراتى آه با تمام گروه هاى سياسى داشته ايم، اميدواريم آه به راه حل هاى مثبتى : گفت
 . اشد، دست يابيمآه مورد رضايت تمام گروه ها ب

وى ضمن . نيروهاى آمريكايى براى مدت زمان طوالنى در عراق نخواهند ماند: خليل زاد نيز تصريح آرد
مقامات آمريكايى بر همكارى با تمام گروه : بررسى مسأله  آموزش نيروهاى امنيتى عراق اظهار داشت

 . ندهاى سياسى و نظامى در راستاى برقرارى ثبات در عراق تأآيد دار
اين دو مقام هم چنين بر مسائل امنيتى در زمان برگزارى همه پرسى براى تدوين قانون اساسى عراق 

جناح هاى پيروز انتخابات : از سوى ديگر، اين پايگاه اينترنتى در خبرى آورد. و انتخابات آينده تأآيد آردند
 سياسى بين آردها، اعراب و شوراى شهر آرآوك، توافقنامه  مشترآى را در راستاى توزيع پست هاى

، سخنگوى دفتر اطالع رسانى جناح »محمد خليل«. ترآمن ها در شوراى شهر آرآوك امضا آردند
توافقنامه  مشترآى بين اتحاديه  ميهنى آردستان، حزب : مجمع جمهورى آرآوك اظهار داشت
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لگرى انگليس دموآرات آردستان، ليست مجمع جمهورى و ليست ترآمن هاى عراق در دفتر آنسو
به موجب اين توافق عرب ها و ترآمن ها نشستى را در خصوص توزيع پست : خليل تأآيد آرد. امضا شد

 . هاى سياسى برگزار مى آنند
وى به مسائل مورد توافق از جمله جلوگيرى از غصب اراضى موجود در آرآوك، بازگرداندن تمام زندانيان 

: به اين شهر و تحويل آنها به دادگاه آرآوك اشاره آرد و گفتآرآوك از زندان هاى اربيل و سليمانيه 
در اين ميان، صدها زن عراقى با . تمام گروه ها بر تعهد خود نسبت به قانون ادارى دولت تأآيد آردند

در مرآز بغداد، خواهان تثبيت حقوق شان در قانون اساسى » فردوس«برپايى تظاهراتى در ميدان 
 . آشور شدند

تظاهرآنندگان پالآاردهايى در دست داشتند آه روى ) چاپ لندن(» الشرق االوسط«روزنامه  به گزارش 
و » قانونى را مى خواهيم آه نشان دهنده  دولت قانونى، حق و برابرى باشد«: آن نوشته شده بود

 آنها با صدور بيانيه هايى خواهان» .سازشى در قبال حق زنان عراقى در قانون اساسى وجود ندارد«
 درصدى زنان در تصميم گيرى هاى مهم آشور و از بين رفتن تبعيض و خشونت عليه زنان ۴٠حضور 
.  درصد حق حضور در پارلمان را داده است٢۵قانون ادارى دولت موقت عراق به زنان تنها . شدند

در صورتى آه در قانون اساسى عراق حق تعيين : عراق هم اعالم آرد» جنبش همه پرسى آردستان«
. رنوشت ملت آردستان درج نشود، اين جنبش انجام همه پرسى قانون اساسى را تحريم خواهد آردس

، سخنگوى جنبش همه »هلكوت عبداهللا«، » الشرق االوسط«به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه  
پرسى آردستان عراق، نشست اعضاى اين جنبش را در اين مرحله نشستى سرنوشت ساز توصيف 

 قانون اساسى عراق بايد به مرزهاى تاريخى آردستان احترام بگذارد و مرزهاى فعلى را بر :آرد و گفت
: وى ادامه داد. اساس آنچه آه قبل از عمليات پاآسازى نژادى در دوره  صدام بوده است، ترسيم آند

با قبول قانون اساسى پيشنهادى، آردها را مجبور مى آند آه در مراحل آينده به جاى دولت عراق 
  .قانون بين المللى روبرو شوند آه اين مسأله مشكل آردها را بيشتر خواهد آرد

  
 آمدند   اساسي گردهم  سياستمداران عراقي براي بررسي تدوين قانون

  ٢٠٠۵ اوت 10 - ١٣٨۴ مرداد 19شنبه چهار 
 دائم عراق نظر در مورد نقاط بحث برانگيز قانون اساسي  سياستمداران برجسته عراق به بحث و تبادل

 . پردازند  مي
نويس قانون   در حالي آه آميته تدوين پيش, )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

اساسي دائم عراق را به مجلس   نويس قانون  اساسي دائم عراق، تنها پنج روز ديگر مهلت دارد تا پيش
وگو در مورد نقاط مبهم   سته عراقي براي بحث و گفتسياستمداران برج, ملي اين آشور تسليم آند

 . اين قانون در بغداد گردهم آمدند
وزير عراق   نخست» ابراهيم الجعفري« سخنگوي » داغي  آامران قره«: خبرگزاري فرانسه گزارش داد

وز رغم وزش طوفان شن در بغداد آه مانع از تشكيل جلسه سياستمداران عراقي در ر  به« : اعالم آرد
دوشنبه شد و مذاآرات اين گروه را به تعويق انداخت، روز گذشته اين افراد توانستند در بغداد گردهم 

وگو   نويس قانون اساسي دائم عراق با يكديگر گفت  آمده و در مورد اختالف نظرات در روند تدوين پيش
 ».آنند
پنج روز (  اوت 15ز فرارسيدن مهلت  ا  رهبران عراق مصمم هستند آه تا پيش: داغي در ادامه گفت  قره
 . نويس قانون اساسي دائم عراق با يكديگر به توافق دست يابند  در مورد پيش) ديگر

جمهور منطقه خودمختار آردستان عراق نيز آه تاآنون به دليل وزش طوفان   رئيس» مسعود بارزاني« 
شنبه   عازم پايتخت اين آشور شود سهگاه خود در شمال عراق،   شن در بغداد نتوانسته بود از اقامت

 .وي قرار است در نشست امروز قانون اساسي اين آشور حضور داشته باشد. شب وارد بغداد شد
نام : گرفته شود عبارتند از  از جمله مواردي آه در اين نشست بايد در مورد آنها تصميم, شود  اضافه مي

 .فدرال در عراق و استقالل منطقه آردستاناستقرار نظام , حقوق زنان اين آشور, رسمي عراق
  

    اساسي  قانون  اختالفات  بررسي  براي  عراق  سياسي  رهبران  نشست پايان
  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
   منظور بررسي  به  آه  عراق  سياسي  رهبران نشست:   نوشت  البيان روزنامه:   اعتمادالملل  بين گروه

 .  رسيد  پايان  به  توافق  برگزار شد، بدون  اساسي  قانون  تدوين  مساله دربارهها  ديدگاه
   اساسي  قانون  تدوين  آميته  اعضاي  برگزار شد آه  در حالي  نشست اين:  افزود  اماراتي  روزنامه اين

   جمهور عراق ، رييس ني طالبا  جالل  نشست در اين.  برسند  توافق  به  آن  ساختار نهايي نتوانستند درباره
 .  حضور داشتند  عراق  ملي  مجمع  مختلف هاي  جناح  سياسي هاي  از شخصيت و تعدادي
   قانون  تدوين  پاياني  مهلت رود تا فرارسيدن انتظار نمي:  ، گفت  وزير عراق  نخست  الجعفري ابراهيم
،   آبت ليث.   است  آينده  دوشنبه اسي اس  قانون  تدوين  پاياني مهلت.   برسيم  توافق  به اساسي
 در   زنان  حقوق  شدن  ضايع  در خصوص  عجيبي هاي نگراني:   نيز گفت  عراق  دولت  رسمي سخنگوي

 در  وي.  خواهد آشيد  زنان  حقوق  بر روي يي  پرده  وجود دارد و انگار عراق  و سياست  دين  و ارتباط عراق
  ، اسالم  و اسالمي  هر آشور عربي  اساسي  قانون در متن:   گفت  دولت و  دين  ارتباط  مساله خصوص

 . رود  شمار مي  به  دولت  رسمي دين
   و تمامي  است  عراق  ملي  در اختيار مجمع  و قانوني  تخصصي  حاضر متن در حال:  داد  ادامه آبت
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  ، به  است  آرده  بر ما حكومت  سال1400   آه  اسالم  دين  به  احترام  درباره  جامعه  سياسي هاي گروه
 جديد باشد و بتواند از نظر   نظام  داراي  هستند آه  جديدي  دولت  خواهان اند و همگي  رسيده اجماع

   در اين  عراق  خودمختار آردستان  منطقه ، رييس مسعود بارزاني.  آند  رقابت  جهان  با آشورهاي اقتصادي
 .  تر خواهد ساخت  را پيچيده  عراق  سياسي  اوضاع  آرآوك  مساله تاخير در حل:   گفت نشست
 .   است  آردها متفاوت هاي  خواسته  به  نسبت  مختلف هاي  گروه  گيري موضع:  آرد  تصريح بارزاني

  ما خواهان:   گفت  عراق  اساسي  قانون  در تدوين  سنت  اهل  از حضور و مشارآت  با تاآيد بر حمايت وي
   آينده  تا در انتخابات خواهيم  حاضر نيز از آنها مي  و در حال  بوديم  گذشته  در انتخابات  سنت  اهل ارآتمش

  شوراي:  آرد ، تصريح  ملي وگوي  گفت  شوراي ، دبيرآل  العليان  خلف  شيخ همچنين.  آنند شرآت
 در   فدراليسم  نظام  به  مربوط فاتخواهد تا اختال  مي  اساسي  قانون  تدوين  از آميته  ملي وگوي گفت
   نقاط  بررسي  آردن  موآول  خواهان  ملي وگوي  گفت شوراي:  افزود وي.  آند  و فصل  را حل  عراق جنوب
   نتيجه  به توان  امور وجود دارد و مي  بررسي  براي  آافي  فرصت أ چرا آه  است  بعد از انتخابات  به اختالف
   را مطرح پيشنهادي:  آرد  خاطرنشان العليان. ، رسيد ها است  گروه  تمام مورد دلخواه   آه  بخشي رضايت
 .   خواهد ساخت  و آردها را نيز راضي  شيعيان  بلكه  سنت  تنها اهل  نه  آه ايم ساخته

   براي انتواند پاي  مي  فدراليسم  نظام  جاي  به  مختلف  غيرمتمرآز در استانهاي  دولت تشكيل:  افزود وي
 .  باشد اختالفات
   در اين  شيعه  ائتالف  و نماينده  عراق  اساسي  قانون  تدوين  عضو آميته  الدباغ ، علي  حال در عين
  آنند و به  مي  تالش  توافقات  به  يافتن  منظور دست  به  عراق  سياسي هاي جناح: ، تاآيد آرد نشست

 را در   عراق  ملت  تاريخي  وجود دارد، بايد نقش  اختالفات  در خصوص  آه هايي  نگراني  به  دادن منظور پايان
، در   جمهور عراق  رييس  طالباني  جالل ، سخنگوي  داغي  قره  آامران همچنين.  دريابند  آنوني شرايط

   قانون  و تدوين  ملي  بر وحدت  نشست  در اين  آنندگان شرآت:  تاآيد آرد  مطبوعاتي آنفرانسي
 و   مختلف هاي  منطقه  ؤروتها بين  و توزيع  فدراليسم  خود تاآيد آردند و مساله  معين  در زمان اساسي
 .   قرار گرفت  مورد بررسي  مرآزي دولت
 .  نكرد  نشستها اظهارنظري  در اين  توافقات  به  يافتن  دست  يا عدم  يافتن  دست  در خصوص وي
 بايد از   بود آه  ملي  وحدت  حفظ  براساس  در واقع  فدراليسم  مساله ن ساخت مطرح:  آرد  خاطرنشان وي

   در اين  مسلمين  علماي هيات:   نوشت  در پايان  اينترنتي  پايگاه اين.  باشد ها مورد احترام  گروه  تمام سوي
 .  نكرد ها مشارآت نشست

  
    در عراق  خياباني  آودآان  پديده رواج
  ٢٠٠۵ اوت 9 - ١٣٨۴  مرداد18شنبه سه 
 اخير   و حمله المللي  بين  اقتصادي هاي ، تحريم  جنگ  دوره ، سه  صدام ها استبداد رژيم سال:اعتماد

 در   خياباني  آودآان  پديده  از پيش  بيش  شيوع ، به  عراق  امريكا به سرآردگي  به  ائتالف نيروهاي
 . است  زده  آشور دامن  اين شهرهاي

   عراق  شهرهاي هاي  از نوانخانه سرپرست  بي  آودآان  آشور، اغلب  اين  به  ائتالف  نيروهاي ه از حمل پس
   ميان در اين.ها مشغولند  آفش  زدن  و واآس  و آدامس  فال ، فروختن گري  تكدي ها به  و در خيابان گريخته

  شان  زندگي  تامين دهند و براي  مي  دست از  پياپي  انفجارهاي  را براؤر وقوع  والدينشان  آه  آودآاني به
 .شود  مي  اطالق  خياباني  آودآان شوند نيز واژه  مي  آارهايي  چنين  انجام مجبور به

 را  اش  خانواده  اعضاي  همه  در انفجاري  آه  است  ساله شش» محمدالبدر«،  گناه  بي  آودآان  از اين يكي
   فروش  خود مجبور به  تامين ، براي  يافت  انفجار نجات  از آن آسايي  داد و خود نيز بطور معجزه از دست

 .  بغداد است هاي  در خيابان  جيبي هاي قرآن
. اند  ساخته  مراآز اسكان  پناه  بي  آودآان  اين  براي  عراق  مختلف  امداد در نقاط المللي  بين اخيرا سازمان

 خود را   خانواده  آه  از آودآاني  نگهداري  برخوردارند، وظيفه مجرب متخصا و   عمدتا از آادري  مراآز آه اين
 . دارند اند را برعهده  داده  انفجارها از دست در اينگونه

   اين ، اوضاع  خياباني  آودآان رشد پديده  هشدار بر روند روبه  نيز ضمن  يونيسف  جهاني اخيرا سازمان
 از   منظور حمايت  به  فوري  از اقدامات  سازمان اين.  است  آرده  توصيف  آننده  را بسيار نگران آودآان
 .طلبد  آشورها را مي  همه  مالي  حمايت  البته  آه  آشور خبرداده  اين  خياباني آودآان

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد19:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵وت  ا10 - ١٣٨۴ مرداد 19شنبه چهار 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از واکنش های جهانی نسبت به بازگشايی 

تاسيسات هسته ای اصفهان نوشته و گفتگوی محمود احمدی نژاد را با کوفی عنان دبير کل سازمان 
زا کشيده است نوشته و ملل در اين باره با اهميت ديده و در عين حال از کابينه تازه که معرفی آن به درا

  .از وضعيت اکبر گنجی خبرهای ضد و نقيضی منعکس کرده اند
 با عنوان درخواست حهانی برای توقف فعاليت های هسته ای ايران گزارشی از واکنش همبستگی

  .جهان در برابر بازگشايی تاسيسات اصفهان منعکس کرده است
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نبع نوشته وجود اختالفات شديد ميان اعضای  تنها روزنامه امروز صبح است که بدون ذکر مکيهان
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز گذشته نشست اضطراری اين شورا را که موضوع 

  .پرونده هسته ای ايران را در دستور کار خود داشت، به تأخير انداخت
 المللی انرژی اتمی  در صدر اخبار خود گزارش داده که جلسه اضطراری شورای حکام آژانس بينشرق

در حالی برگزار شد که منابع غربی تا واپسين لحظات خبر از شکاف بين اعضای شورای حکام و به طور 
  . مشخص ميان کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه، می دادند

 واکنش ها عمال باعث شده است تا تهديدات سه کشور اروپايی مبنی بر ارجاع پرونده شرقبه نوشته 
يران به شورای امنيت سازمان ملل عملی نشده و اياالت متحده نيز که با سراسيمگی آغاز مجدد ا

" تالش جدی ايران برای دستيابی به فناوری هسته ای"فعاليت مراکز هسته ای اصفهان را مترادف با 
  . خوانده بود، بار ديگر در تقابل با ديپلماسی ايران قرار گيرد

 از زبان احمدی نژاد در گفتگو با کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل نوشته  در صدر اخبار خودکيهان
  .اروپايی ها پرتوقع شده اند

 در سرمقاله اين روزنامه نوشته پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع نمی شود چون که کيهانمدير 
 NPTبود، وخروج از  خواهد NPTاولين واکنش ايران در مقابل ارجاع پرونده به شورای امنيت، خروج از 

فعاليت هسته ای ايران را در فضايی بيرون از نظارت تاکنون ظالمانه و خصمانه آژانس و آمريکا و 
متحدانش به دنبال خواهد داشت، چرا که فن آوری هسته ای ما، دستاورد خودمان است و قابل تعقيب 

  . در تمامی حاالت
ايران پای حرف خود "يم ايران را با انتخاب تيتر حسين شريعتمداری تاکيد کرده که عصر دوشنبه تصم

به ملت مژده داديم و بی گمان ازسرگيری غنی سازی اورانيوم، مژده ديگری است که ملت بی " ايستاد
  . ديگری به آمريکا و متحدانش" سيلی هسته ای"يعنی ... صبرانه در انتظار شنيدن آن هستند

شتيبانی نيرو های مسلح هم درباره بحران هسته ای به نوشته شرق علی شمخانی، وزير دفاع و پ
اظهار نظر کرده و از جمله با اشاره به بومی بودن دانش هسته ای ايران، حمله به تاسيسات هسته ای 

  . را به دليل قابليت ايجاد دوباره و البته پنهان آن، ابلهانه خوانده است
   تحت  اروپا برای ت که در آن آمده است اتحاديه بر گزارشی اساعتمادايران کار خود را می کند عنوان 

   حکام  شورای  جلسه  اضطراری  با برگزاری  آن يی  هسته های  فعاليت  کامل  و تعليق  ايران فشار قرار دادن
 ديروز در  ، اما آنچه  خود است  برای  پشتيبانی وجوی  در جست   اتمی  انرژی المللی  بين آژانس

 را دشوار   تفاهم  اين  به  شد، رسيدن منعکس) کشورهای غير متعهد (  نم  گروه لسهها از ج خبرگزاری
  .نمايد می 
 خبر داده که تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران پس از آغاز فعاليت مجتمع فرآوری اورانيوم کيهان

فک "مضامين اصفهان اقدام به پخش شيرينی در مقابل درب اصلی دانشگاه کردند و نوشته هايی با 
ما نان و پنير خود را می خوريم و روی پای "، "پلمپ مجتمع فرآوری اورانيوم اصفهان را تبريک می گوييم

ا دانشجويان از دولت "«و " مرگ بر سه خدمتکار ابليس، فرانسه، آلمان، انگليس"، "خود می ايستيم
  . در دست داشتند" شودايران می خواهيم هر چه زودتر از پيمان ناعادالنه ان پی تی خارج 

در اظهار نظر درباره کابينه آينده و در حالی که به نوشته روزنامه های مختلف رييس جمهوری در حال 
 جمهوری اسالمیگفتگو با گروه هايی است که نامزدهايی برای پست های وزارت دارند، روزنامه 

مسير افراط يا تفريط مشاهده کنند و نوشته بعضی ها در کمين هستند که مايلند دولتمردان جديد را در 
, بر آنها با تازيانه تمسخر بتازند و هنگامی که اين افراط و تفريط ها آنها را به بن بست می رساند 

  . شادی کنند و راه را برای بازگشت خود به قدرت هموار بيابند
جمهوری است که به نوشته اين روزنامه، اين يک هشدار جدی برای دولتمردان جديد و شخص رييس 

بايد آنها را در برابر وسوسه های عناصر نامعتدل، هوشيار و مقاوم نمايد تا راه را برای عملکردهای 
  .افراطی و تفريطی ببندند

اين روزنامه به رييس دولت جديد توصيه کرده که نپندارد ساده زيستی در معطل گذاشتن امکانات 
اد مشکالت برای مردم و تحميل محدوديت های غيرمنطقی موجود و افزودن امکانات جديد به قيمت ايج

  . براين و آن، تکيه بر ظواهر و غفلت از اساس و بنيان است
  . خبر از نامه ای داده که انصار حزب اهللا به عنوان آغاز دوران تازه حيات خود نوشته اندآفتاب يزد

انصار حزب اهللا، در نامه ای خطاب به  مسعود ده نمکی، از اعضای ايراناز سوی ديگر به نوشته روزنامه 
رييس جمهوری نوشته در آينده ای نزديک مشکل شما با کسانی خواهد بود که سالهاست ياد گرفته 

اند ديگران را نقد کنند و خود نقد نشوند و خود را پشت سرواليت و انقالب و ارزش ها مخفی کنند و نقد 
  .لمداد کنندخود را مخالفت با اسالم و انقالب و واليت ق

روزنامه جمهوری اسالمی خبر از بازگشت آرامش به پاوه داده اما نوشته نزاع جمعی بر سر زمين و 
مسايل کشاورزی در دو روستای شهرستان جوانرود پنج کشته و پنج مجروح به جای گذاشته است به 

رند يک راه پيمائی به نوشته اين روزنامه مردم جوانرود در اعتراض به اوباشی که اغتشاش برپا می دا
  .راه انداخته اند 

  
   مرداد18:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اوت 9 - ١٣٨۴ مرداد 18شنبه سه 
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روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از بازگشايی مرکز هسته ای :بی بی سی
دم دانسته و از زبان اصفهان خبر داده و در گزارش های حماسی آن را پاسخی به خواست های مر
بازديدهای بشار اسد . مردم از مسئوالن برای ناديده گذاشتن هشدار خارجی ها سپاسگزاری کرده اند

  .در تهران و گمانه زنی درباره ترکيب آينده کابينه از جمله ديگر گزارش های اين روزنامه هاست
رژی هسته ای که قرارست  با اشاره به نشست اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انشرق

امروز برای رسيدگی به موضوع فعاليت های هسته ای ايران برپا شود نوشته در آستانه اين نشست 
  .  اصفهان فعاليت خود را با حضور بازرسان آژانس آغاز کردUCFتاسيسات 
ان برای  هرچند که بازرسان آژانس ديروز پيش از برداشتن پلمب اصفهان از مقامات ايرشرقبه نوشته 

نهايی کردن کارشان در اين سايت درخواست فرصت کرده بودند با اين حال بخش اوليه تاسيسات 
اصفهان بعدازظهر فعاليت فرآوری اورانيوم را از سر گرفت و آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز طی نامه 

  .  برداردای به ايران قول داد که تا پايان امروز پلمب مابقی تجهيزات و فرايندها را
 با عنوان بزرگ ايران بر سر حرف خود ايستاد نوشته يکی از اين خبرنگاران ابراز عقيده کرد ايران کيهان

به زودی نطنز را هم از تعليق خارج خواهد کرد و اين به نفع اروپاست که ضمن تفاهم با ايران، از تکرار 
  . يری کندآبروريزی به وجود آمده درباره شکست تعليق در اصفهان جلوگ

 با عنوان گام بعدی نطنز خبر از بازگشايی مرکز هسته ای اصفهان داده و در جمهوری اسالمی
سرمقاله خود نوشته ايران حتی در صورت بازگشايی نطنز هم از معاهدات بين المللی تخلف نکرده و در 

  . نهايت در اين بازی برنده است
 اصفهان تنش در مناسبات هسته ای ايران و اروپا از  نوشته با شکسته شدن پلمب سايتايرانروزنامه 

  .ديروز روند فزاينده ای گرفت
به نوشته اين روزنامه از يک سو خبر آماده شدن قطعنامه اروپا برای طرح در جلسه اضطراری شورای 

حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی توسط خبرگزاری ها به دنيا مخابره شده و از سوی ديگر 
جنبش عدم تعهد به دعوت ايران در وين گردهم آمدند تا درباره اتخاذ موضع مشترک در کشورهای 

  .جلسه شورای حکام تبادل نظر کنند
 از قول سخنگوی شورای عالی امنيت ملی نوشته اند انتخاب علی الريجانی به دبيری رسالت و جوان

رد قطعی شده و منتظر صدور حکم از اين شورا که مسئوليت اداره مذاکرات هسته ای را هم در اختيار دا
  .سوی رييس جمهوری است

بحث درباره کابينه آينده و اعضای آن، يک هفته بعد از زمانی که قراربود اين فهرست مشخص شود 
همچنان در روزنامه های مختلف ادامه دارد و گزارش های روزنامه های تهران حاکی است که رييس 

ر خالف وعده قبلی از شتاب در معرفی وزيران جديد خودداری کرده و جمهور و مشاوران وی قصد دارند ب
  . به بررسی ها تا دو هفته مقرر در قانون ادامه دهند

، روزنامه وابسته به سپاه پاسداران، در سرمقاله خود نوشته حال که رييس جواندر همين زمان 
است شايد توجه به شاخصه جمهور مصمم به استفاده از اين فرصت و بازنگری در فهرست کابينه 

اعتدال در انتخاب وزرا در کنار ساير ويژگی های مديريتی بتواند به تشکيل دولتی کارآمد و معتدل کمک 
  .نمايد

اين روزنامه می افزايد که تجربه نشان داده افراط و تفريط عامل بسياری از فرصت سوزی ها در عرصه 
  .مديريت های کالن بوده است

  . مقاله خود خواستار آن شده که کابينه ای يکدست و همدل فراهم شود  در سرکيهاناما 
به نوشته کيهان رييس جمهور مانعی ندارد که به مشورت با افراد مختلف می پردازد اما الزم نيست که 

  .به همه اين مشورت ها توجه نشان دهد و کابينه را به صورت شرکت سهامی درآورد
يانه ای که از زمان دولت خاتمی در دستور قرار داشت و هم تهيه طرحی خبر ارايه اليحه خالف های را

برای جلوگيری از تهيه و توزيع لباس های بدنما که به طرح مد و لباس شهرت گرفته از جمله اخباری 
  .است که خبرنگاران پارلمانی روزنامه ها از آن ها گزارش داده اند

ايانه ای هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان  در طرح تخلف های ر ايرانبه نوشته روزنامه
عمومی يا مقامات رسمی، به وسيله سيستم رايانه ای يا مخابراتی اکاذيبی را منتشر کند يا در 

دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالی را بر خالف حقيقت، راسا يا به عنوان نقل قول، به 
های رسمی به طور صريح يا تلويحی نسبت دهد، افزون بر اعاده شخص حقيقی يا حقوقی يا مقام 

  .حيثيت، در صورت اثبات جرم به مجازات قانونی مقرر برای نشر اکاذيب محکوم خواهد شد

www.iran-archive.com 


	رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن

