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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
  

  رانی ای درباره موضوع هسته اهي روسشنهادي فرانسه از پتیحما
  ٢٠٠۵  نوامبر 22  –١٣٨۴  اول آذرهسه شنب
 ی غنی براهي روسیشنهادهاي پرانی ایندن تحوالت هسته ا فرانسه امروز با نگران کننده خوادولت
 .  کرد في باشد توصداری تواند پای که می را راه حلرانی مشترک با ایساز
 وزارت امور خارجه ی سخنگوی ماتستي فرانسه ژان باتیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 رانی سپتامبر در مورد ا24 در ی  اتمی انرژیل الملني نشست آژانس بنیاز زمان آخر:  فرانسه گفت 
 . شودی عوامل نگران کننده مشاهده میبرخ
 آموزش ها که امکان توسعه ی به برخرانی ای و و دسترسومي اورانلی تبدی هاتي فعالیري از سرگیو

   وجود گفتنی با ایمات.  ها خواندی نگراننی کند از جمله ای را فراهم  می نظامی هسته ایفناور
 . خواهد بود داری راه حل پاکی ی برایی  است و احتماال مبنای به تهران قابل بررسهي روسیشنهادهايپ

 ممکن اما ی انهی را گزتي امنی به شورارانی ارجاع اهي فرضني وزارت امور خارجه فرانسه همچنیسخنگو
 . مطرح است نهیگز کی بلکه ستي ندی تهدکی نیا:  کرد و گفت  یابی  ارزدی تهدکینه به عنوان 

 مطرح شود   احتماال به تي امنی به شورارانی که موضوع ارجاع ای گفت درصورتی مقام فرانسونیا
 . گزارش به شورا خواهد بود کیصورت 

 
  نژاد مشکلتر شده استی کارآمدن احمدیاوضاع ايران با رو: بلر

  ٢٠٠۵  نوامبر 22  –١٣٨۴  اول آذرهسه شنب
 از نمايندگان مجلس عوام اين کشور ی با شماریست وزير بريتانيا در جلسه ا بلر نخیتون:بی بی سی

کرد و در برشمردن دالئل اين " ی و واقعیجد "ی دولت ايران ابراز نگرانیبار ديگر نسبت به خط مش
 ايران، اين دولت را به حمايت از تروريسم و دخالت در امور ی عالوه بر اشاره به برنامه اتم،ینگران
 .  عراق متهم کردیداخل
 به ی به دنبال حمله نظامی بلر در عين حال بازهم همچون گذشته تأکيد کرد که در حال حاضر کسیآقا

 مانند عراق و افغانستان که حکومت آنها از طريق ی ايران با کشورهاي،یايران نيست، چراکه به گفته و
 بايد در نهايت از ند و تغيير حکومت آدار" یبسيار بسيار زياد" سرنگون شد تفاوت ی خارجیحمله نظام

 .درون صورت گيرد
 جهان ياد ی از ذخائر انرژی قدرتمند و صاحب سهم بزرگی وزير بريتانيا از ايران به عنوان کشورنخست

 . در مورد ايران دانستیکرد و همين ويژگيها را مايه نگران
 داده ی نژاد رویدن دولت محمود احمد کارآمی که در ايران پس از روی همچنين با اشاره به تحوالتاو

 اين ی رودربايستی داشته باشد و بايد بی رسد اين تحوالت چشم انداز خوشايندیگفت که به نظر نم
 . نژاد، اوضاع مشکلتر شده استی احمدیرا پذيرفت که از زمان انتخاب آقا

 اين ین با ايران بر سر برنامه اتم بريتانيا، فرانسه و آلمای بلر ضمنًا تأييد کرد که مذاکرات دولتهایآقا
 .ادامه دارد" یدر سطح معين"کشور، 

 و حقوق بشر را هدف بلندمدت بريتانيا در خاورميانه اعالم کرد و گفت با رسيدن ی گسترش دموکراساو
 حل ی که جهان امروز با آن رودرروست تا حدود زيادی و ديگر مشکالتی مشکالت امنيت،یبه چنين هدف
 .خواهد شد
 اين منطقه هم ی از دولتهای خاورميانه گفت که بسياری وزير بريتانيا در توصيف وضعيت کنوننخست

 از ی سطح بسيار نازلی اعطای آن در ازای نانوشته با مردم خود رسيده اند که طیاکنون به قرار
  . شوند در رأس امور مملکت قرار دادهی افراطی و حقوق بشر به مردم، عناصر مذهبی سياسیآزاديها

  
يي ايران از سوي شوراي حكام در  ي هسته اي چند ماهه براي بررسي مساله رسد وقفه به نظر مي

 . وگوهاي ديپلماتيك بر سر اين موضوع زمان بيشتري داده شود حال ايجاد است تا به گفت
  ٢٠٠۵  نوامبر 22  –١٣٨۴  اول آذرهسه شنب

هاي خبري حاآي  ي فضاي تحليلي و خبري رسانه مده، ع)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
از آن است آه سه آشور اروپايي به همراه آمريكا قصد دارند اين گونه نشان دهند آه از طرح روسيه 

آنند؛ طرحي آه به اذعان مقامات روسي هنوز به صورت  يي ايران حمايت مي ي هسته براي حل مساله
   .رسمي به ايران ارايه نشده است

   سابق نشيني آمريكا و اروپا از مواضع عقب
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ها از  واشنگتن و اروپايي: ها و مقامات در وين گزارش آرد خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات
نظر خواهند  اعمال فشار براي ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در نشست شوراي حكام صرف

 . سازي فرصت بيشتري بدهند  به رها آردن غنيآرد تا به روسيه براي متقاعد ساختن تهران
ها و  ، اين خبرگزاري آمريكايي گزارش آرد، از نظر آمريكايي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آند، حتي در صورتي آه ايران  سازي را به روسيه منتقل مي ي غني ي اروپا اين طرح آه برنامه اتحاديه
  . ، موفقيتش قطعي استبه نپذيرفتن آن ادامه دهد

سازي اورانيوم در  ها را از فرصت غني بر اساس اين گزارش، از ديدگاه تئوريك، پذيرش اين طرح، ايراني
ها در متقاعد آردن ايران شكست بخورند، واشنگتن و اروپا  سطح باال محروم خواهد آرد، اما اگر روس

المللي انرژي اتمي آه در حال حاضر با  س بيناميدوارند آه مسكو و ديگر اعضاي مهم شوراي حكام آژان
  . شان را تعديل آنند ارجاع مساله به شوراي امنيت سازمان ملل مخالفند، موضع

شود آه  ها و مقامات دولتي آمريكا و اروپا در حالي بيان مي اين گزارش حاآي است، اظهارات ديپلمات
شستي آه طي آن قرار است اعضاي ن. دو روز تا برگزاري نشست شوراي حكام زمان باقي است

  . يي ايران را بررسي آنند ي هسته هاي مربوط به مساله شوراي حكام گزينه
ها و مقامات اروپايي و آمريكايي آه به علت محرمانه بودن استراتژي  اين گزارش افزود، اما ديپلمات
ي ارجاع بر روي ميز  الهاند آه در حال حاضر مس شان فاش نشود، گفته مربوط به ايران خواستند نام

  . نشست آذرماه شوراي حكام قرار ندارد
اي  ها آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان احتماال بيانيه ي ديپلمات خوانيم، اما به گفته در اين گزارش مي

  . المللي انرژي اتمي به شوراي حكام ارايه خواهند آرد هاي اخير آژانس بين انتقادي را در خصوص يافته
مذاآرات از نظر : ي آمريكا در واشنگتن گفت ساس اين گزارش، نيكالس برنز، معاون وزير امور خارجهبر ا

  . يي بسيار سيال قرار دارد ديپلماتيك در حالت و دوره
وگو آرده  ها گفت ي خودش روس و چيني ها و به گفته برنز آه طي روزهاي اخير در لندن با اروپايي

هاي ايران دارد، اما  ش ديدگاهي نسبتا سرسختانه نسبت به فعاليتاست، اظهار داشت آه دولت بو
  . ي مذاآرات نيست آننده خاطرنشان آرد آه آمريكا هدايت

ي اروپا بستگي خواهد داشت آه اآنون تصميم بگيرند،  اين مساله به سه آشور اتحاديه: وي گفت
  . شان ادامه دهند خواهند به راه چگونه مي

   هديد ايرانلحن جديد روسيه در ت
ي  يي ايران تغيير داد و احتمال ارجاع مساله آميز هسته هاي صلح روسيه لحن خود را در خصوص فعاليت

 . سازي بپردازد، مطرح آرد يي آشورمان را به شوراي امنيت در صورتي آه به غني هسته
ي الوروف، وزير سرگئ: ، خبرگزاري روسي نووستي نوشت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي ايران رژيم منع  ي هسته گفت، در صورتي آه برنامه) دوشنبه(ي روسيه روز گذشته  امور خارجه
يي را به خطر اندازد، ممكن است اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل  هاي هسته ي سالح اشاعه

  . ارجاع شود
  .  مرحله شاهد چنين تهديدي نيستيمما در اين: چنين به نقل از الوروف نوشت اين خبرگزاري هم

يي ايران به شوراي امنيت منتفي نيست،  ي هسته بر اساس اين گزارش، الوروف گفت آه ارجاع پرونده
ي  هاي مربوط به برنامه سازي اورانيوم را انجام ندهد، بحث هاي غني اما مادامي آه اين آشور فعاليت

  . انرژي اتمي دنبال شودالمللي  اش بايد از طريق آژانس بين يي هسته
المللي  ي روسيه اذعان آرد آه ايران به بازرسان آژانس بين اين گزارش حاآي است، وزير امور خارجه
المللي اعطا  يي آه قرار بود در راستاي توافقات بين هاي هسته انرژي اتمي دسترسي به تمامي سايت

  . آند، داده است
   مواضع جديد اروپا
ي منع گسترش  انگليس از ايران خواست به الزاماتش براساس معاهده: رش دادخبرگزاري رويتر گزا

 . يي پايبند باشد هاي هسته سالح
جك استرا، وزير امور : ، اين خبرگزاري انگليسي افزود)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

) دوشنبه (است، روز گذشته دار  ي اروپا را عهده يي اتحاديه ي انگليس آه آشورش رياست دوره خارجه
ما همگي نسبت به رويدادهاي اخير : ي اروپا مدعي شد ي اتحاديه پس از نشست وزراي امور خارجه

  . رسد ايران با تصميم خودش، خود را منزوي مي سازد، نگران هستيم ها به نظر مي آه براساس آن
 آه با ايران براي تضمين دادن در خصوص آيا انگليس، فرانسه و آلمان ي اين آه  وي از اظهارنظر درباره
آنند، براي ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان   مي يي مذاآره هاي هسته ي سالح دنبال نكردن برنامه

المللي انرژي اتمي اعمال فشار خواهند آرد  ي شوراي حكام آژانس بين ملل در نشست روز پنجشنبه
  . يا خير، خودداري آرد

يي است و  هاي هسته ي پيمان منع گسترش سالح آننده ه بود، ايران يك امضاتر گفت استرا پيش
  . الزاماتي روشن دارد

ي  نامه اين آشور به علت شكست در برآوردن الزامات مختلف در توافق: وي در ادامه اظهار داشت
  . پادمان، عدم پايبند به الزاماتش معرفي شده است

هايي منفي از جانب ايران  ي فرانسه نيز مدعي شد، عالمت فيليپ دوست بالزي، وزير امور خارجه
ي  شود، اما همچنان فضا براي بررسي نظرات روسيه باقي است آه تحت آن تهران، مرحله ارسال مي

  . دهد گذاري مشترك با روسيه در اين آشور انجام مي سازي اورانيوم را در شرآت سرمايه حساس غني
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  . ما بايد بازگشت به مذاآرات را بررسي آنيم: ل از بالزي نوشتخبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نق
  . المللي ي بين شفافيت از جانب ايران و اتحاد جامعه: ما دو چيز را خواستاريم: وي ادامه داد

ي اروپا نيز ابراز اميدواري آرد، از رويارويي در خصوص  خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه
   .تهران جلوگيري شود

  . مان زمان داريم ما همچنان براي ادامه دادن به فعاليت: سوالنا گفت
اين خبر خوبي نيست، اما همچنان تا پيش از : وي همچنين در خصوص تصميم اخير مجلس ايران گفت

  . ي ايران زمان باقي است زمان برگزاري نشست شوراي حكام در روز پنجشنبه براي بررسي پرونده
   هند در آرامش

اي  حزب ائتالفي حكومتي هند و احزاب چپ اين آشور توانستند به جبهه: اف آو اينديا نوشتتلگر
 . يي ايران برسند ي هسته مشترك بر سر برنامه

اين جبهه مشترك پس از : ي هندي افزود ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي انرژي اتمي رخ داد و چند  يران درون آژانس بينيي ا وعده دولت هند مبني بر حفظ موضوع هسته

اش را براي ارجاع ايران به شوراي امنيت به منظور  ها در وين گفتند آه غرب تالش ساعت بعد، ديپلمات
  . اعمال تحريم متوقف آرده است

ايت هند هم رود آه روسيه يك طرح توافقي را دنبال آند آه مورد حم اين گزارش افزود، اآنون انتظار مي
  . قرار گرفته است

بر اساس اين گزارش، تصميم حمايت از طرح توافقي روسيه، اولين تصميمي است آه مان موهان 
سينگ، نخست وزير هند پس از پذيرفتن مسووليت پست وزارت امور خارجه به دنبال استعفاي ناتوار 

  . سينگ، وزير امور خارجه سابق هند اتخاذ آرده است
) دوشنبه(دامه داد، پس از نشست دولت هند و احزاب چپ اين آشور در صبح روز گذشته اين گزارش ا

ي برنامه  عصر همان روز در وين اعالم شد آه دولت هند آگاه است آه پيشرفت بر سر مساله
  . يي ايران در راه است هسته

ز نشست شوراي حكام سه روز پيش ا] در ديدگاه دولت هند[اين گزارش در پايان آورد، اين تجديد نظر 
المللي انرژي اتمي در وين آه قرار است درباره ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل  آژانس بين
  . رود آه موضوع ارجاع به تعويق بيفتد گيري آند، رخ داد، اآنون انتظار مي تصميم

   هاي هند تحليلي از رسانه
المللي مبني بر عدم ارجاع  نوشت، يك اجماع بين" دياديلي نيوز آنااليسيس اين" تحليلي -پايگاه خبري 

 . شنبه شوراي حكام در وين در حال ظهور است ايران به شوراي امنيت در نشست روز پنج
ظهور اين اجتماع، : ، اين پايگاه خبري هندي افزود)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . آند ان را منحرف مييي اير ي اساسي بر سر تقاضاهاي هسته مواجهه
اي  ي اروپا در وين در حال بحث و بررسي براي تدوين قطعنامه روسيه و مقامات اتحاديه: اين گزارش افزود

  . چنين آمريكا و يارانش هستند قابل قبول توسط ايران و هم
ررسي ها و اروپاييان در حال همكاري نزديك با مقامات ايراني و همچنين ب براساس اين گزارش، روس

 نوامبر وين مطرح شده و با اجماع همه 24رود در نشست  جزئيات همه اجزاي اين توافق آه احتمال مي
  . آشورهاي عضو مورد توافق قرار بگيرد، هستند

بست  علي رغم مواضع عمومي خصمانه، نه ايران و نه آمريكا خواهان تبديل بن: اين گزارش ادامه داد
  . تنداي اساسي نيس آنوني به مواجهه

حلي ارايه شود، دشوار  اما گفتن اين آه در نهايت چه راه: اين گزارش به نقل از يك مقام هندي افزود
  . حل بايد براي ايران و تا حدي براي آمريكا هم موجب حفظ آبرو شود است؛ اين راه

ه آبزرور سرچ اين گزارش در ادامه به نقل از حميد انصاري، سفير سابق هند در ايران آه اآنون با موسس
دانند آه چه چيزي در راستاي منافع  ها مي ايرانيان بسيار پيچيده هستند، آن: آند، نوشت همكاري مي

هاست، ممكن است تهديداتي وجود داشته باشد يا رجزخواني و يا بيان عمومي اينكه ايران  ملي آن
يي به اوج  اينكه بحران هستهقصد ندارد مرعوب غرب شود، اما از هيچ تالشي براي ابراز اطمينان از 

  . شود رسد، دريغ ورزيده نمي نمي
المللي  انصاري خاطرنشان آرد تهران پس از آخرين نشست شوراي حكام، زمينه را براي آژانس بين

انرژي اتمي آماده آرده است، ايران درهاي يك پايگاه ديگر را براي بازجويي باز آرده، اجازه مصاحبه با 
يي را داده و به طور داوطلبانه اطالعاتش درباره عبدالقدير  هاي هسته ن فعال در پايگاهبرخي از دانشمندا

  . يي پاآستان را ارايه داده است خان، دانشمند هسته
سازي اورانيوم در  ي اروپا به ايران براي غني در ادامه اين گزارش آمده است آه پذيرفتن پيشنهاد اتحاديه

  . خواهد شدروسيه طبيعتا توسط ايران رد 
تواند با پيشنهاداتي آه به انجام  اين گزارش به نقل از يك مقام هندي نوشت، هيچ آشوري نمي

  . شود، موافقت آند اقدامي در قملرو خودش اعتماد نمي
يي در داخل  هاي هسته اين گزارش افزود، واشنگتن با توجه به البي قوي مخالف با گسترش سالح

  . ي را به طور عمومي به ايران ببازدتواند زمين باز آمريكا نمي
ي مجلس ايران براي بيرون آردن بازرسان آژانس  خوانيم، مصوبه روز يكشنبه در پايان اين گزارش مي

يي اين آشور به شوراي امنيت ارجاع شود، به  ي هسته المللي انرژي اتمي در صورتي آه پرونده بين
  . دولت اين آشور قدرت جديدي بخشيده است
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   يي ايران ي هسته مساله ي سابق هند به  معاون وزير خارجهنگاه
ي سابق هند طرح آمريكاييغني سازي اورانيوم ايران در روسيه را مناسب و  معاون وزير امور خارجه

 . منصفانه خواند
ي سابق هند در  ، شانكار باج پايي، معاون وزير امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي ايران  هند منافع بسياري در ايران دارد و با نگراني: ي گلف نيوز اظهار داشت وگو با روزنامه گفت
  . آرد، اما مجبور است با واقعيت روبرو شود همدردي مي

يي ايران ترديدهاي بسياري را برانگيخته  ي سابق هند مدعي شد برنامه هسته معاون وزير امور خارجه
يي را به ايران منتقل  ي عبدالقدير خان در پاآستان اسراسر هسته بكهاست و مشخص است آه ش

  . آرده است
تواند  اما اين آشور مي: هاي امنيتي خاص خود را داراست گفت وي ضمن تاييد اين آه ايران نيز نگراني

  . تر پاسخ دهد اش را به روشي روشن هاي امنيتي نگراني
يي ايران دليلي استراتژيك  ي هسته ند براي مخالفت با برنامهباج پايي در پاسخ به اين سوال آه آيا ه

) چين و پاآستان(يي دارد   هسته ي مسلح به سالح بله، ايران برخالف هند آه دو همسايه: دارد، گفت
  . با چنين وضعيتي روبرو نيست

 فناوري وي بدون توجه به موضع آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و حق قانوني ايران براي دستيابي به
  . يي تبديل شود خواهد ايران به آشوري هسته هيچ آس نمي: يي صلح آميز ادعا آرد هسته

سازي اورانيوم  ي سابق هند در خصوص پيشنهاد اخير روسيه براي اجراي غني معاون وزير امور خارجه
ي اين مساله حلي مناسب و منصفانه را برا آنم اين پيشنهاد راه فكر مي: ايران در خاك اين آشور گفت

  . آند فراهم مي
يي ايران در نشست شوراي حكام آژانس  ي هسته گيري در خصوص برنامه راي: اين روزنامه افزود

دولت هند به وضوح اعالم آرده است آه در صورتي آه . المللي انرژي اتمي هند را نگران آرده است بين
  . گيري سختي انجام دهد  تصميمگيري در بازي ايران پيشرفتي حاصل نشود بايد در خصوص راي

  . ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشود اما هند تمايل دارد مساله: اين گزارش افزود
مانموهان سينگ، نخست وزير هند نيز در اين خصوص نگران است و علت آن مخالفت شديد احزاب 

  . آمونيستي اين آشور با اقدام پيشين دولت هند است
   هلي بر همراهي با عدم تعهدتاآيد د

يي ايران انحراف از موضع جنبش غير  سفير هند در آمريكا گفت آه موضع آشورش بر سر موضوع هسته
 . متعهدها نبوده است

رونن سن، : هندوستان تايمز با اعالم اين خبر، افزود) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي جاري  ي اينكه موضوع ايران در نشست پنجشنبه اميدواري دربارهسفير هند در آمريكا ، ضمن ابراز 

رود مسير مذاآراتي آه اخيرا اتخاذ شده به گفت وگوي  گيري مطرح نشود، گفت آه اميد مي براي راي
  . جامع و دايمي منجر شود و ايران به تعهدات و توافقاتش پايبند بماند

مان اقدام   ناگزير است بر اساس موقعيت پرونده و منافعگيري اما اگر دريافتيم آه اين راي: وي افزود
  . خواهيم آرد

هاي برخي از احزاب هندي را مبني بر  براساس اين گزارش، اين نماينده ارشد هندي همچنين بحث
اينكه موضع دهلي نو بر سر قطعنامه عليه ايران در نشست پيشين وين تا حدي انحراف از موضع غير 

  . رد آردمتعهدها بوده است، 
صرنفظر از انحراف يا پايبندي به موضع آشورهاي غير متعهد بر سر اين موضوع در : وي اظهار داشت

خواهم خاطرنشان آنم آه بر سر اين موضوع يك موضع از جانب غير  المللي انرژي اتمي، مي آژانس بين
  . متعهدها وجود نداشته است

يي،  هاي هسته وضوعات مربوط به منع گسترش سالحي م در هر حال موضع خود هند درباره: وي افزود
اي از آشورهاي غير متمرآز در واقع تقريبا همه آشورهاي  اي از موضع اآثريت گسترده به طور گسترده

  . ديگر عضو جنبش غير از يك يا دو آشور متفاوت بوده است
يي تهران در نشست روز  گيري بر سر پرونده هسته گيري يا عدم راي ي راي اين گزارش افزود، درباره

هاي آخر وقتي روسيه و اتحاديه اروپا هنوز ترديد وجود  پنجشنبه وين با توجه به آشفتگي ناشي از طرح
دارد و اين امر انتظار رقم خوردن هر نوع سناريويي را غير از ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل 

  . به وجود آورده است
ام ارشد دولت هند، افزود، هر نوع فعاليت سياسي در سطح باال در جريان اين گزارش به نقل از يك مق

  . است حتي با وجود اينكه انتقاد شديدي عليه نقش تهران وجود دارد
   اي منافقين جوسازي آليشه

المللي انرژي اتمي آه به بررسي  ي برگزاري دور ديگري از نشست شوراي حكام آژانس بين در آستانه
پردازد، گروهك منافقين هم چون گذشته بر تالش براي تاثيرگذاري بر فضاي  يي ايران مي ي هسته پرونده

آميز ايران  يي صلح ي هسته حاآم بر شوراي حكام ادعاهايي را بدون ارايه مدرك و دليل عليه برنامه
 . مطرح آرد

تدپرس، فردي آه به نقل از خبرگزاري آمريكايي آسوشي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اش  يي عليرضا جعفرزاده معرفي شده است و پيشتر نيز مدعي شده بود، ايران برنامه تسليحات هسته
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اي بزرگ در جنوب  اي آه ناحيه ها را به شبكه ايران اين تونل: آند، ادعا آرد هايي پنهان مي را در تونل
  . گيرد، گسترش داده است شرق تهران را در بر مي

يي ايران مشارآت داشته  ي هسته ي شمالي در برنامه مدعي شد آه آارشناسان آرهوي هم چنين 
  . است

  . اين عضو گروهك منافقين مدعي شد آه ساخت پنهان موشك در ايران فراتر از پارچين است
ي امريكا در خصوص ادعاهاي مطرح شده از سوي گروهك  شان مك آورمك، سخنگوي وزارت امور خارجه

  . يي ايران موافقت آرد ي هسته هان بودن برنامهمنافقين با پن
ي بسيار ضد و نقيضي در خصوص  سابقه: وي با ذآر اينكه از ادعاهاي جعفرزاده اطالعي ندارد، گفت

  . ها وجود دارد يي ايران از سوي برخي گروه ي هسته ها از برنامه صحبت از افشاگري
   آمريكا مدعي جلب حمايت روسيه و چين شد

اي متحد عليه  دعي شد در آسب حمايت آشورهايي نظير چين و روسيه براي ايجاد جبههآمريكا م
 . يي ايران پيشرفت حاصل آرده است ي هسته برنامه

به نقل از خبرگزاري فرانسه، نيكالس برنز، معاون وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ت عالي در لندن با نمايندگان چين، روسيه، هند و متحدين مذاآرا"امور خارجه آمريكا پس از آنچه آن را 
خواند، نسبت به حصول پيشرفت در اين خصوص ابراز خوش " آنند اروپايي آمريكا آه با ايران مذاآره مي

  . بيني آرد
آنم  از مذاآرات روز جمعه بسيار دلگرم شدم؛ زيرا فكر مي: برنز در آنفرانسي خبري در واشنگتن گفت

تري از آشورها هستند آه در حال حاضر همگي با هم براي ارسال يك پيام به ايران  گستردهي  مجموعه
  . آنند فعاليت مي

دهد برنامه  حلي آه به ايران اجازه مي ي آمريكا گفت آه گروه لندن از راه معاون وزير امور خارجه
رانيوم را به آشور ديگري تر غني سازي او هاي حساس آميزش را حفظ آند، اما فعاليت يي يا صلح هسته

  . آند نظير روسيه منتقل سازد حمايت مي
آنچه در مذاآرات روز جمعه در لندن شنيدم توافقي بود عناصر ضروري برخي انواع : وي ادامه داد
  . مذاآرات است

هايي در خصوص آمادگي آمريكا و متحدين  شود آه گزارش ي برنز در حالي بيان مي اظهارات خوش بينانه
  . اش براي به تاخير انداختن ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مطرح شده است پاييارو

آنيم ايران را به بازگشت  ما تالش مي: ي آمريكا نيز گفت شان مك آورمك، سخنگوي وزارت امور خارجه
  . به ميز مذاآرات ترغيب آنيم

ها جهت بهره بردن   دادن هر فرصتي به ايرانيالمللي براي آنيم با جامعه بين ما تالش مي: وي ادامه داد
  . از مكانيسم مذاآرات و برخي پيشنهادات بالقوه بسيار جالب فعاليت آنيم

وي اظهار داشت آه . قرار داريم" اي بسيار سيال از نظر ديپلماتيك در دوره"برنز هم چنين گفت آه 
ي اتحاديه اروپا مذاآره  راي خارجهشان پس از نشست وز  شنبه با متحدين اروپايي ها سه آمريكايي

  . خواهند آرد
مك آورمك هم چنين بر ادعاي آمريكا مبني بر اينكه واشنگتن از آراي آافي براي ارجاع اين پرونده به 

  . شوراي امنيت سازمان ملل برخوردار است تاآيد آرد
يي ايران بر  هستهبراساس گزارش خبرگزاري شينهوا مك آورمك گفت آه حل مشاجرات بر سر برنامه 

ي ايران اين آشور بايد به شوراي  هاي گذشته عهده ديپلماسي است با وجود آنكه با توجه به فعاليت
  . امنيت سازمان ملل ارجاع شود

به ) ارجاع(مان را براي درخواست اينكه چنين اقدامي  ما حق: سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت
  . ، محفوظ خواهيم داشتزمان انتخابي خودمان انجام شود

واشنگتن به مشاورات ديپلماتيك با فرانسه، آلمان و انگليس و نيز ديگر اعضاي شوراي حكام : وي افزود
  . المللي انرژي اتمي ادامه خواهد داد آژانس بين

ش ما براي ترغيب ايران به بازگشت به ميز مذاآرات و مذاآرات با اروپا تال: اين مقام آمريكايي ادامه داد
  . آنيم مي

آنيم در اين مرحله ما منتظر خواهيم ماند و شاهد خواهيم بود آه ديپلماسي  فكر مي: وي اظهار آرد
  . شود طي روزهاي آينده چگونه ظاهر مي

هاي  ايران بايد در ارتباط با ديگر آشورهاي جهان در خصوص دنبال آردن سالح: مك آورمك افزود
  . اش آامال واضح عمل آند يي هسته

   آمريكا ادعاهاي معاون رييس شوراي سياست خارجي
يي مدعي  يك آارشناس سياست خارجي آمريكا با متهم آردن ايران به دنبال آردن برنامه سالح هسته

ترين تهديد براي امنيت آمريكاست و واشنگتن با تمرآز بر عراق فقط موضع ايران را در  ايران بزرگ: شد
 . آند يي را آامل مي ي تسليحات هسته را اين آشور برنامهخاورميانه تقويت آرده است؛ زي

به نقل از پايگاه اينترنتي ورلدپيس هرالد، ايالن برمن، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما دو دشمن اصلي ايران يعني طالبان و صدام را : معاون رييس شوراي سياست خارجي آمريكا گفت

  . ي جنگ آمريكا عليه عراق است ترين برنده ن بزرگايم و ايرا نابوده آرده
هاي در عراق را به عنوان طرحي براي تسلط بر آل  وي تهران را متهم آرد آه ممكن است ناآرامي

  . خاورميانه از نظر مالي تامين آند
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  . دانند ها خود را وارثان تاريخي خليج فارس مي ايراني: برمن گفت
  

 ' افتدیبه تعويق م ' ايرانیارجاع پرونده هسته ا
  ٢٠٠۵  نوامبر 21  –١٣٨۴ آبان  30 هدوشنب

 ی قصد دارند اقداماتشان را برای گفته اند که آمريکا و سه کشور بزرگ اروپايديپلماتها:بی بی سی
 . امنيت سازمان ملل متحد، به تعويق بيندازندی ايران به شورایارجاع پرونده هسته ا

 . قرار است روز پنجشنبه در وين تشکيل جلسه دهدی اتمینرژ ای حکام آژانس بين المللیشورا
 ی آن در صورت ارجاع پرونده هسته ای را تصويب کرد که بر مبنای ايران روز يکشنبه طرحپارلمان
 را قطع خواهد کرد و ی خود با بازرسان آژانس اتمی امنيت، ايران همکاری به شورای اسالمیجمهور
 .  را پيش خواهد برد اورانيومی سازی غنیفعاليتها
 ی دنبال می تامين انرژی و برای خود را صرفا با اهداف غيرنظامی تاکيد دارد که برنامه هسته اتهران

 . استی اسالمی توسط جمهوریکند اما اياالت متحده نگران توليد تسليحات اتم
 داده یبيشتر گويند به ايران فرصت ی می اسالمی جمهوری نزديک به مذاکرات هسته ایديپلماتها

 ،ی فکر کند که حساسيت برانگيزترين بخش از روند توليد سوخت هسته ایخواهد شد تا درباره توافق
 . سازدی اورانيوم را به روسيه منتقل می سازی غنیيعن
 ی غنی برای مقدماتی اورانيوم را که مرحله ای اساس اين طرح، ايران اجازه فعاليت در زمينه فراوربر

 نخستين بار مطرح شد، با یاما تهران از دو هفته پيش که اين پيشنهاد برا. هد يافت است، خوایساز
 .آن مخالفت کرده است

 حق مشروع اين کشور ،ی صلح آميز هسته ای به فناوری دارد که دستيابی اظهار می اسالمیجمهور
 . است
 ی اقتصادی تحريمها تواند بهی امنيت، می به شورای اسالمی جمهوری پرونده هسته ای نهايارجاع

 .عليه ايران منجر شود
روسها و .  صادر نخواهد شدیبه طور حتم، قطعنامه ا: " رويتر گفتی به خبرگزاری ديپلمات اروپاييک
 ." کنندی مخالفت می ها با چنين اقدامیچين

 که یت، زماندر ماه او) بريتانيا، فرانسه و آلمان( مستقيم با آمريکا و نمايندگان اتحاديه اروپا مذاکرات
 . نتيجه ماندی در اصفهان از سر گرفت، بی اورانيوم و تبديل آن به گاز را در کارخانه ایايران فراور

 در ماه سپتامبر از ايران خواست تا همه فعاليتهايش را در ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیشورا
 امنيت سازمان ملل یرا به شورا کنار بگذارد و تهديد کرد که تهران یزمينه چرخه سوخت هسته ا

 .  دهدیارجاع م
 حکام تهيه شده، فاش کرد که ايران از ی که هفته پيش و در آستانه نشست شورای موقتگزارش

 شد، ی اداره می که زيرنظر عبدالقدير خان، دانشمند مطرود پاکستانی اتمیطريق شبکه قاچاق فناور
 .  دست يافته استی سالح اتمی اساسیا از اجزی ساخت يکی درباره چگونگیبه اطالعات

 . کند که خواستار دريافت اين دستورالعمل نبوده و از آن استفاده نيز نکرده استی تاکيد مايران
اين اورانيوم، در .  از اورانيوم را آغاز کرده استی هفته گذشته خبر داد که پردازش محموله تازه اتهران
 .  به کار رودی تواند در سالح اتمید م شوی غنی که با درجه غلظت بااليیصورت

 ی فعاليتهای بارها گفته اند که خواهان از سر گيری در مذاکرات هسته ای اسالمی جمهورنمايندگان
  . کرده اندی هستند اما تاکنون از اقدامات يکجانبه در اين زمينه خودداری سازیغن
  

  راقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده ع،عراق رويدادهاي 
  

  بنام مقاومت وجود ندارد یزيدر عراق چ/  هستند نه اشغالگربخشی آزاد،ی خارجیروهاين: یبارزان
  ٢٠٠۵  نوامبر 22  –١٣٨۴  اول آذرهسه شنب
 ی نشست مقدماتیانی پاهياني مفاد بی حکومت منطقه کردستان عراق به برخسي رئی بارزانمسعود

از جمله اشاره به مسئله مقاومت در ) یوفاق مل(باره عراق عرب درهیمربوط به کنفرانس مورد نظر اتحاد
 .  اعتراض کردگانهي باني خروج نظامی برایعراق و جدول زمان بند

 ی در مجلس محلی امروز در سخنانی فرانسه، بارزانی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
:  گفت یی اروپای کشورهایو برخ سي انگلکا،ی به آمررشي سفر اخجی نتاحیمنطقه کردستان با تشر

 دول ام که از جدهي در قاهره مطلع نشده ام اما شنی نشست وفاق ملجی از نتاقايهرچند تاکنون دق
 آمده اني نشست سخن به منی از عراق و گفتگو با مقاومت در اگانهي باني خروج نظامی برایزمان بند
 .است
 درباره آنها صادر تي  منی شورا1483ستند که قطعنامه  هبخشی آزادیروهاي نروها،ي ننیا:  گفت یبارزان

 ی روستا4500 آزاد کردند که یمی هستند که ما را از شر رژبخشی آزادروهاي ننی ما ایشده است و برا
 حکومتش اني سالی هزار زن و مرد و کودک ما را در حلبچه قتل عام کرد و ط5 از شي کرد و برانیکرد را و

 . دچار کردیا به سرنوشت نامعلوم هزارکرد ر182 از شيب
 کرد که تمام ساکنان منطقه کردستان و همه مردم منطقه جنوب و اغلب ساکنان منطقه دي تاکیبارزان
 . سابق منفعت بردندمی رژیاز سرنگون) انيعيش( عراقیانيم
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چه را در ما آن: مخالفت کرد و گفت " مقاومت" به عنوان گانهي باني بر ضد نظاماتي عملدني با نامیو
 بنام مقاومت در عراق وجود یزي چچي ، همي دانی مسمی نامند، تروری دهد، مقاومت می میعراق رو
 بخشیآزاد یروهاي نروها،ي ننی مخالف باشد و از نظر ما ای است که کسی مقاومت زمانرایدارد ز

 .هستند و نه اشغالگر
 همسو شهای گرانی صادر شدا اگر با ایال دانم که مصوبات نشست قاهره به چه منوینم:  افزودیبارزان

 نشست نی ما در قبال ای موضع رسمنی و امیری پذی صورت ما آن را نمنی اريباشد، خوب است، در غ
 .است
 سي از رئیندگی در نشست قاهره به نمای بارزانی حزب دمکرات کردستان به رهبری منشیراني مفاضل

 .ت کرد را قرائی واميمنطقه کردستان شرکت کرد و پ
 آن اصرار دارد، به مدت سه ی عرب بر برگزارهی که اتحادی مربوط به کنفرانس وفاق ملی مقدماتنشست

 حق ملت ها را در مقاومت ی که در آن به طور کلی اهيانيروز درقاهره برگزار شد و روز گذشته با صدور ب
 گانهي باني نظاموج خریبرا ی جدول زمان بندی درخواست برازي شناخت و نتي به رسمیبر ضد اشغالگر

 . دادانیاز عراق به کار خود پا
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر1:  تهرانیمرور روزنامه ها
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از روزنامه های امروز صبح تهران بازديد رييس جمهوری عراق از ايران را که بعد از بيش :بی بی سی
سی سال اتفاق می افتد در صدر اخبار خود منعکس کرده، به واکنش اروپا نسبت به مصوبه مجلس در 

باره برنامه هسته ای ايران پرداخته و همراه با خبر انتصاب مدير بورس تهران نسبت به آينده بورس و 
  .اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرده اند

رجی اتحاديه اروپا را در صدر اخبار خود آورده که درباره  سخن خاوير سوالنا، مسئول سياست خاکيهان
  . تهديد مجلس ايران مبنی بر جلوگيری از تاسيسات هسته ای گفته است اين خبر خوبی نيست

 نوشته فقط يک روز پس از تصويب طرح تعليق اقدامات داوطلبانه هسته ای در مجلس ، جام جماما 
جه اروپايی شاهد محتاطانه ترين واکنش نسبت به اين بروکسل ، محل برگزاری نشست وزرای خار

  . مصوبه بود
 نوشته تهران انتظار داشت اروپايی ها به نامه علی الريجانی که در آن از ادامه مذاکرات جام جم

استقبال شده بود پاسخ دهند، اما با گذشت يک ماه از ارسال اين نامه ، لندن ، پاريس و برلين تا امروز 
  .ه شروع نشست شورای حکام باقی مانده از بروز واکنش نسبت به آن امتناع کرده اندکه دو روز ب

 با چاپ عکس هايی از استقبال احمدی نژاد از رييس جمهوری عراق از زبان وی آفتاب يزد و ايران
  . نوشته اند که ايران از تحوالت عراق شادمان است

ن سفر، معاون وزير خارجه عراق جمهوری  خبر داده که همزمان با ايجمهوری اسالمیروزنامه 
به ايرانی ها اجازه دخالت در : اسالمی ايران را متهم به دخالت در امور داخلی آن کشور کرد و گفت 

  .امور داخلی عراق را نمی دهيم
 نوشته پس از رد پست دبير کلی بورس از سوی دکتر نهاونديان و عدم تمايل طهماسب مظاهری جوان

 ساله بر صندلی بورس تکيه ٢٧ان برای احراز اين پست، علی صالح آبادی يک جوان و مهدی کرباسي
  .می زند

 تعيين مدير تازه بورس تهران را با اهميت ديده و خراسان نوشته داستان مهيج صندلی دنيای اقتصاد
اين بحث به . های مردمی بود  دبير کل بورس، طی ديروز، همچنان نقل محافل خبری و حتی نشست 

شدند از شدت و حرارت بيشتری  هايی که به نحوی به بازار بورس مرتبط می ويژه در بين خانواده
  . برخوردار بود

 خبر داده که سه تن از مقامات دولتی پيشنهاد ميريت بورس تهران را نپذيرفتند و سرانجام نوبت جوان
  . به علی صالح آبادی رسيد که از مدتی قبل مديرعامل بورس کرج شده بود

 خبر داده که عمادالدين باقی و انجمن دفاع از حقوق زندانيان برنده جايزه ملی حقوق بشر شرق
  .فرانسه شدند

به نوشته اين روزنامه اين جايزه که توسط نهادی مدنی يعنی کميسيون ملی حقوق بشر فرانسه اهدا 
 انجمن دفاع از حقوق شده به دليل فعاليت در عرصه نظری و عملی به باقی روزنامه نگار و رييس

  .زندانيان داده است که نويسنده چندين کتاب و ده ها مقاله درباره حقوق بشر است
 با عنوان بودجه بيشتری می خواهيم اظهارات مصباح يزدی را نقل کرده که در ديداری با مردم ساالری

يت شود که تنها برای تربيت استاندار قم گفته است برای تبليغ مسلمانان آمريکا پنج هزار مبلغ بايد ترب
  . پانصد نفر آن ها ميليارد ها بودجه و اعتبار می خواهيم

 ياد آوری کرده که مرکز پژوهشی تحت رياست مصباح يزدی هم اکنون ساالنه پنج مردم ساالری
  .ميليارد تومان بودجه دارد

 همبستگیو  تحوالت سياسی در اسرائيل را در صدر اخبار خود آورده اند همبستگی و شرق
  استعفای شارون از حزب ليکود را زلزله ای در اسرائيل خوانده است
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