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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  حكام؛ بند ماشه تصويب شد    پايان نشست شوراي
  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5چهار شنبه 

  .  اتمي لحظاتي پيش تمام شد  المللي انرژي  نشست ويژه شوراي حكام آژانس بين
 ايلنا، در اين نشست آه پس از شش روز رايزني فشرده ميان اعضاي   ارش خبرگزاري آار ايران،به گز

شوراي حكام در مقر اين آژانس در وين به پايان رسيد، با توافق آمريكا و سه آشور اروپايي انگليس، 
  .ران آاسته شداي اي  هاي هسته  آلمان و فرانسه تا حدودي از شدت لحن قطعنامه آژانس درباره فعاليت

سي از وين، در نشست امروز آه با عبارات بسيار شديد بر ضد فعاليت هاي مخفيانه   بي  به گزارش بي
نويس آه از سوي نماينده آمريكا در    سال گذشته همراه بود، بند هشتم پيش18اي ايران در طول   هسته
  .يدحكام براي تصويب به نشست پيشنهاد شد، نيز به تصويب رس  شوراي

در : رود، آمده است  شمار مي  در اين بند، آه به بند ماشه نيز معروف شده و تندترين بخش قطعنامه به
دهد تا با در   حكام فورًا تشكيل جلسه مي  هاي جدي از سوي ايران، شوراي  صورت اثبات آوتاهي

پرونده به شوراي امنيت هاي موجود از جمله ارجاع  نظرگرفتن وضعيت و رايزني با دبيرآل، تمامي گزينه
  .ملل، براساس اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان بررسي شود  سازمان

ها با همكاري و هماهنگي با تهران، از تصويب   از سوي ديگر به گزارش الجزيره از وين، اروپايي
المللي   ل آژانس بيناند اما محمد البرادعي مديرآ  تر بر ضد ايران، جلوگيري آرده  اي شديداللحن  قطعنامه

انرژي اتمي با بيان اينكه ايران در مواردي، معاهدات را نقض آرده است، با تصويب بندهاي شديدتر و 
  .تر بر ضد ايران موافقت آرد  پيشگيرانه

حكام،   شوراي: به گزارش اين شبكه خبري، در قطعنامه نهايي آژانس درباره ايران، همنين آمده است
هاي صورت گرفته در ساليان   سازي اورانيوم، فعاليت  صميم ايران براي توقف غنيضمن استقبال از ت

نشده را به شدت محكوم   سازي اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم در تأسيسات اعالم  گذشته مبني بر غني
  پايان پيام. آند  مي

  
  متن کامل قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره ايران

  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5چهار شنبه  -بي بي سي 
در راستای اجرای موافقت نامه شروط تضمينی پيمان منع گسترش سالح های هسته ای در جمهوری 

 توسط شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 2003 نوامبر 26اسالمی ايران اين قطعنامه روز 
  :تصويب شد

  شورای حکام،
 توسط هيات اتخاذ شده بود، و شورا از 2003 سپتامبر 12امه ای را که روز يادآوری می کند قطعن) الف(

  :جمله در آن
 نسبت به ناکامی های جمهوری اسالمی ايران در گزارش کردن مواد، تاسيسات و فعاليت هايی که -

  در پيروی از موافقت نامه شروط تضمينی ملزم به گزارش کردن آنها بود، اظهار نگرانی شده بود؛
تيجه گيری کرد که فوريت و ضرورت دارد که ايران کليه ناکامی های کشف شده از سوی آژانس بين  ن-

 به طور کامل با آژانس 2003المللی انرژی اتمی را جبران و با اتخاذ کليه اقدامات الزم تا پايان اکتبر 
) توسط ايران( اتمی همکاری کند تا اطمينان حاصل شود آژانس می تواند عدم استفاده غيرمجاز از مواد

  را تصديق کند؛
 از ايران خواست ضمن همکاری با دبيرخانه آژانس بالفاصله و به طور نامشروط پروتکل الحاقی را امضا، -

تصويب و به طور کامل اجرا کند، و، به عنوان گامی جهت ايجاد اعتماد، براساس مفاد پروتکل الحاقی 
  عمل کند؛ و

اليت اضافی در زمينه غنی سازی اورانيوم، از جمله انتقال مواد اتمی تازه  از ايران خواست هرگونه فع-
  به نطنز و هر گونه فعاليت در زمينه بازپردازی را متوقف کند؛

شورا از بيانيه توافق شده ميان وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بريتانيا و دبير شورای امنيتی ملی ) ب(
  صادر شده بود استقبال می کند؛ اکتبر در تهران 21ايران که در روز 

   دبير کل را پيرامون پياده سازی شروط تضمينی در ايران رضايت دارد؛2003 نوامبر 10از گزارش روز ) پ(
از دبير کل و دبيرخانه برای تالش های کارشناسانه و بی طرفانه جهت اجرای موافقت نامه شروط ) ت(

 در اين زمينه با ايران، در پيروی از منشور آژانس و تضمينی با ايران و حل کليه مسائل باقی مانده
  ، تقدير می کند؛2003 سپتامبر 12همچنين اعمال کردن قطعنامه اتخاذ شده توسط هيات در 
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به اين مساله اذعان می کند که آقای آقازاده، معاون رئيس جمهوری اسالمی ايران، تصميم کشور ) ج(
ليت های اتمی و همچنين تصميم کشور خود داير بر اجرای خود داير بر ارائه گزارشی کامل از فعا

  سياست همکاری و شفافيت کامل را بار ديگر تاييد کرده است؛
 گزارش دبير کل آمده است با نگرانی عميق مالحظه کرده است که ايران در 48چنانکه در پاراگراف ) چ(

هدات خود تحت موافقت نامه شروط يک دوره زمانی طوالنی و در شماری از موارد از عمل کردن به تع
تضمينی برای گزارش کردن مواد اتمی، و پردازش و استعمال آن، و همچنين اعالم وجود تاسيساتی که 

  اين مواد در آنها پردازش و ذخيره شده اند ناکام مانده است؛
ن به خصوص با نگرانی شديد مالحظه کرده است که ايران در غياب شروط تضمينی آژانس بي) ح(

المللی انرژی اتمی اقدام به غنی سازی اورانيوم و جداسازی پلوتونيوم در تاسيسات اعالم نشده کرده 
  است؛

) از سوی ايران(همچنين با نگرانی مشابه مالحظه می کند که در گذشته الگويی داير بر پنهانکاری ) خ(
العات تازه ای که ايران وجود داشته که به نقض تعهدات شروط تضمينی منجر شده است و همچنين اط

فاش ساخته و توسط دبير کل گزارش شده است شامل موارد بسيار بيشتری است که با اطالعاتی که 
  در گذشته توسط ايران ارائه شده بود تناقض دارد؛

مالحظه می کند که دبير کل در بيانيه آغازين خود اشاره کرده است که ايران همکاری جدی تری با ) د(
المللی انرژی اتمی را آغاز کرده و اطمينان داده است که نسبت به سياستی داير بر آژانس بين 

  شفافيت کامل متعهد است؛
، پذيرفته است که کليه )کوتاهی گذشته(تشخيص می دهد که ايران عالوه بر اقداماتی برای جبران ) ذ(

   کند؛مواد اتمی را برای بررسی و تحقيق آژانس در جريان بازرسی های آتی عرضه
تاکيد می کند که برای بازسازی اعتماد، همکاری ايران و شفافيت آن بايد بی نقص و پايدار باشد تا ) ر(

هيات (آژانس بتواند کليه مسائل باقی مانده را حل و در طول زمان ضمانت هايی را که کشورهای عضو 
  تقاضا کرده اند تامين و حفظ کند؛) حکام

حظه کرده است که ايران اشاره کرده که آماده امضای پروتکل الحاقی به شکلی رضايتمندانه مال) ز(
  است و تا زمان اجرای آن، براساس شروط پروتکل عمل می کند؛

مالحظه کرده است که دبير کل، در بيانيه آغازين خود، گزارش داد که ايران تصميم گرفته است ) س(
  را معلق کند؛فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم و بازپردازی 

تاکيد می کند که تعليق داوطلبانه کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم توسط ايران و ) ش(
  فعاليت های بازپردازی برای بازسازی اعتماد بين المللی جنبه کليدی دارد؛

با مالحظه نيازهای کشورهای درحال توسعه تشخيص می دهد که کشورها برای توسعه و ) ص(
مال عملی انرژی اتمی برای مقاصد مسالمت آميز، از جمله توليد نيروی الکتريسيته از حقوقی استع

  غيرقابل انکار برخوردارند؛
تاکيد می کند که برای جلوگيری از استعمال مواد اتمی برای مقاصد ممنوعه در تخطی از موافقت ) ض(

شود و بر اهميت حياتی ضمانت نامه شروط تضمينی الزم است ضمانت های موثری به اجرا گذشته 
  های موثر برای تسهيل همکاری در زمينه کاربرد صلح آميز انرژی اتمی تاکيد می کند؛

از پيشنهاد ايران داير بر همکاری جدی و صراحت رفتار و پاسخ مثبت به درخواست های هيات که در . 2
ستقبال و تاکيد می کند که  توسط کشورهای عضو تصويب شد ا2003 سپتامبر 12قطعنامه ای که روز 

نقطه نظر شورا اين است که ضروری است اعالميه هايی که ايران تاکنون ارائه کرده است صحيح، کامل 
و ارائه کننده تصويری نهايی از برنامه گذشته و حال اتمی ايران باشد که بايد توسط آژانس تصديق 

  شود؛
خود داير بر اطاعت از مفاد موافقت نامه شروط ناکامی های گذشته ايران و تخطی آن از تعهدات . 3

تضمينی، چنانچه توسط دبير کل گزارش شده است را به شدت محکوم ، و ايران را ترغيب می کند هم 
به طور کتبی و هم قلبا به طور کامل به تعهدات خود براساس موافقت نامه شروط تضمينی وفادار 

  باشد،
 4 گفته است که ايران اقدامات معينی را که انجام آنها در پاراگراف مالحظه می کند دبير کل در بيانيه. 4

 هيات، ضروری شناخته شده بود و اين کشور به انجام آنها ترغيب 2003 سپتامبر 12قطعنامه مصوبه روز 
  شده بود را اجرا کرده است؛

 ارائه شده توسط از دبير کل می خواهد کليه اقداماتی که برای تاييد صحت و کامل بودن اطالعات. 5
ايران درباره فعاليت های اتمی گذشته و حال خود الزم است پياده و همچنين مسائل جدی باقی مانده 

  با ايران را حل کند؛
نقطه نظر دبير کل را تاييد می کند که برای تحقق اين امر، آژانس بايد دارای يک نظام استوار تصديق . 6
کل الحاقی و در کنار آن سياست شفافيت و صراحت کامل از سوی پروت) امضای: (باشد) ادعاهای ايران(

  ايران اجتناب ناپذير است؛
تاکيد می کند که همکاری فوری، کامل و نزديک کليه کشورهای ثالث در رفع ابهام از پرسش های . 7

  جدی باقی مانده درباره برنامه اتمی ايران ضروری است؛
ری کامل با آژانس در پياده سازی تعهدات خود در زمينه افشای از ايران می خواهد برای تدوام همکا. 8

، کليه تدابير تصحيحی را فورا اتخاذ و تکميل کند، و به )به تاسياست اتمی(کامل و دسترسی نامحدود 
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اين ترتيب شفافيت و صراحتی که برای تکميل کار قابل مالحظه آژانس برای ارائه و حفظ ضمانت های 
  ای عضو اجتناب ناپذير است را فراهم کند؛مورد درخواست کشوره

شورای حکام نتيجه گيری می کند که اگر هرگونه ناکامی جدی ديگری از سوی ايران مشاهده شود، . 9
هيات حکام به سرعت تشکيل جلسه خواهد داد تا تحت شرايط وقت و با توصيه های دبير کل، کليه 

مللی انرژی اتمی و موافقت نامه شروط تضمينی ايران، گزينه های خود را، براساس قوانين آژانس بين ال
  .مورد بررسی قرار دهد

با رضايت متوجه تصميم ايران برای گنجاندن پروتکل الحاقی در موافقت نامه شروط تضمينی است و . 10
بار ديگر بر اهميت حرکت فوری ايران جهت تصويب و همچنين عملکرد ايران به گونه ای که گويی اين 

 هم اکنون به مورد اجرا گذشته است، از جمله ارائه کليه گزارش هايی که در چارچوب زمانی پروتکل
  درخواست شده ضروری شناخته شده است تاکيد می کند؛

از تصميم داوطلبانه ايران برای معلق کردن کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم و . 11
خواهد به شکلی کامل و قابل تصديق به آن وفادار باشد؛ و بازپردازی استقبال کرده و از ايران می 

  همچنين پذيرش دعوت ايران از سوی دبير کل را جهت تصديق اجرای آن تصميم تاييد می کند؛
 يا در صورت 2004از دبير کل می خواهد گزارش کامل مربوط به اجرای اين قطعنامه تا اواسط فوريه . 12

  ر ماه مارس توسط شورای حکام بررسی شود؛لزوم پيش از آن ارائه کند تا د
  .تصميم می گيرد موضوع را قاطعانه دنبال کند. 13
  

يي ايران هيات نمايندگي ايران در آژانس  هاي هسته ي فعاليت ي شوراي حكام درباره با تصويب قطعنامه
  .م آردهاي خود را در اين باره اعال با صدور يك بيانيه مطبوعاتي ديدگاه) چهارشنبه(امروز 

  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5چهار شنبه 
ها، در اين بيانيه با اشاره به اين آه  به نقل از خبرگزاري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي ايران در گذشته به معناي عدم پايبندي  آوتاهي: نظر تمامي اعضاي شورا رعايت شده آمده است
يي ايران بدون ارجاع به شوراي امنيت در چارچوب آژانس باقي  تههاي هس نيست و موضوع فعاليت

  . ماند مي
اش را به طور آامل  يي هاي هسته هاي برنامه چنين تاآيد شده است ايران تمامي جنبه در اين بيانيه هم

ي امروز با تفكيك آنچه در گذشته اتفاق افتاده با زمان حال، برگ جديدي  گزارش آرده است و قطعنامه
  .هاي فعاالنه و شفاف از سوي ايران گشوده است راي همكاريب

در بيانيه مطبوعاتي هيات ايراني بر اين نكته اشاره شده آه ايران با انجام تمامي اقدامات الزمه حس 
  .مسووليت خود را ثابت آرده و به تعهدات خود براي همكاري با آژانس پايبند است

آميز بوده و  يي جمهوري اسالمي ايران صلح هاي هسته  آه برنامهدر انتهاي اين بيانيه تاآيد شده است
 انتهاي پيام. آميز هم باقي خواهد ماند صلح

  
  اش پيروزي است    حكام هم براي آمريكا و هم متحدان اروپايي  قطعنامه شوراي

  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5چهار شنبه 
هاي استراتژيك در مورد لحن اتخاذ شده در   ررسيالمللي مطالعات و ب  رئيس مرآز بين" گري سامور" 

به نظر من اين قطعنامه هم : اي ايران، اظهار داشت  هاي هسته  قطعنامه شوراي حكام درباره فعاليت
  .شود  اش يك پيروزي محسوب مي  براي واشنگتن و هم براي متحدان اروپايي

: با آسوشييتدپرس در توضيح اين مطلب تصريح آردوگو    ايلنا، وي در گفت  به گزارش خبرگزاري آار ايران،
شود تا به همكاري خود   آند و به ايران فشار وارد مي  اتحاد متحدان غربي آمريكا را تثبيت مي, اين رويكرد

  .اي خود ادامه دهد  هاي هسته  اتمي در مورد فعاليت  المللي انرژي  با آژانس بين
اساسًا شوراي حكام به ايران چهار ماه : ر ماه مارس افزودسامور با اشاره به نشست شوراي حكام د

  پايان پيام. اش را به تعهداتش نشان دهد  وقت داده تا پايبندي
  

 هاي ي برنامه ي شوراي حكام درباره تصويب قطعنامه: برد، گفت ايگور ايوانف، آه در ورشو به سر مي
  .است“ ي پيچيده مصالحه”ي يك  يي ايران نتيجه هسته
  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5ر شنبه چها

ي روسيه امروز  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير امور خارجه
ي امروز راضي  ما از تمام مفاد قطعنامه: اش گفت در يك آنفرانس خبري با همتاي لهستاني)چهارشنبه(

المللي انرژي اتمي  ايم اين موضوع را در آژانس بين انستهنيستيم، اما مهمترين چيز اين است آه ما تو
  .بدون ارجاع به شوراي امنيت حل و فصل آنيم

 انتهاي پيام. انداز همكاري ايران با آژانس را روشن نگه دارد تواند چشم اين امر مي: وي افزود
  

  اي محكوم شد    آاري ايران در زمينه مسائل هسته  پنهان
  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5چهار شنبه 
  .  هاي فعاالنه ايران با آژانس تشكر آرد  المللي انرژي اتمي از همكاري  آژانس بين
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المللي انرژي اتمي امروز با تصويب   حكام آژانس بين  به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، شوراي
هاي   آاري  خاطر پنهان عضو شوراي حكام به تصويب رسيد، ايران به 35اي آه با اجماع   قطعنامه
  .اي در گذشته محكوم آرد اما با ارجاع پرونده به شوري امنيت مخالفت آرد  هسته

ايران ,    آشور عضو شوراي حكام آن را تصويب آرده اند35به گزارش آسوشييتدپرس در اين قطعنامه آه 
هاي اصلي اروپايي در    قدرتاين موضوع از موارد اختالف آمريكا و. مستقيمًا تهديد به تحريم نشده است

  .مورد چگونگي مواجهه با ايران بود آه در اين قطعنامه حل شده است
هاي اتخاذشده مبني بر صداقت و همكاري آامل   در اين قطعنامه همچنين از ايران به خاطر سياست

 با تقاضاي آژانس سازي اورانيوم و موافقت  استقبال شده و از همكاري فعاالنه ايران در زمينه تعليق غني
  .تر تقدير شده است  هاي دقيق  جهت بازرسي

اي را دارد با تهديد ضمني به تحريم خواستار آن   هاي هسته  آمريكا با اين ادعا آه ايران قصد تكثير سالح
شده بود آه در صورت عدم همكاري تهران و رد درخواست بازرسي از سوي آژانس بين المللي انرژي 

  .هاي جاري، ارجاع به شوراي امنيت مورد تصريح قرار گيرد  اتمي از فعاليت
 امروز شوراي حكام نسبت به هر گونه آوتاهي و قصور از سوي ايران،   بر اساس اين گزارش قطعنامه

هاي مبتني بر اساسنامه آژانس را بالفاصله به   دهد تا واآنش  هشدار داده و به اين شورا اجازه مي
  .لل ارجاع آندشوراي امنيت سازمان م

  .اين قطعنامه همچنين خواستار يك نظام نظارتي قوي براي آزمون ايران است
آاري ايران در زمينه تحقيقات    سال پنهان18قطعنامه آژانس در مورد : منابع ديپلماتيك نيز اظهار داشتند

ن شفافيت آامل در گذارد و آ  اي تنها دو راه خروج از اين وضعيت براي جمهوري اسالمي باقي مي  هسته
  پايان پيام  .هاست  اي و يا مواجهه با تحريم  هاي هسته  زمينه فعاليت

 
  امنيت ملي به رأي شوراي حكام  نخستين واآنش دبير شوراي عالي

  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5چهار شنبه 
للي انرژي اتمي الم   عالي امنيت ملي در نخستين واآنش به رأي شوراي حكام آژانس بين  دبير شوراي
  .  از اين پس روابط ما با آژانس فقط در چارچوب پادمان و پروتكل خواهد بود: اعالم آرد

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دآتر حسن روحاني عصر امروز در يك نشست خبري با 
  . خواهد بوداز امروز روابط ما با آژانس تنها در حد معمول و عادي: خبرگزاريهاي آشور تأآيد آرد

ها براي اينكه از   آمريكايي: حكام تصريح آرد  وي با اشاره به تصويب بند هشتم قطعنامه از سوي شوراي
آبرويي آه برايشان ايجاد شده به نحوي خارج شوند اين بند را به قطعنامه تحميل آردند آه اگر   اين بي

ه شوراي امنيت ارجاع شود آه البته اين ايران تخلف آرد، شوراي حكام تشكيل جلسه دهد و پرونده ب
موضوع جديدي نيست و هر آشوري آه تخلفي انجام دهد بايد توسط آژانس مورد بررسي قرار گيرد و 

  .امنيت ارجاع شود  اش به شوراي  در صورت احراز تخلف پرونده
:  است، اظهار داشتروحاني با تأآيد بر اين نكته آه استنباط ما از تصويب بند هشتم تنها تبليغات صرف

پرونده به شوراي امنيت هر جور شده در قطعنامه گنجانده شود آه " ارجاع اتوماتيك"خواست   آمريكا مي
ها هماهنگي الزم را انجام داديم و تهديد آرده بوديم آه   با توجه به اينكه ما در اين زمينه با اروپايي

  .از تصويب آن جلوگيري شدگنجاندن اين عبارت، نقض بيانيه تهران خواهد بود، 
آبرويي را براي خود خريد آه يك بار   امروز آمريكا براي دومين بار در سال جاري خفت و بي: وي اضافه آرد

هاي   نشدن آنها جنجال  هاي آشتارجمعي در عراق بود آه پس از يافت  پس از ادعاي توخالي وجود سالح
و بلر ايجاد شد و دومين مورد آن نيز موقعي بود آه زيادي در داخل آمريكا و انگليس و بر ضد بوش 

المللي انرژي اتمي در گزارش خود اعالم آرد آه من هيچ مستندي مبني   البرادعي مديرآل آژانس بين
اي است پيدا نكردم آه البته به رغم اينكه   هاي غيرصلح آميز هسته  بر اينكه ايران به دنبال فعاليت
  .   اين مورد اشاره آرده بود با فشارهاي آمريكا اين عبارت حذف شدالبرادعي در گزارش خود به

: عالي امنيت ملي در ادامه با اشاره به فضاي امروز نشست شوراي حكام تأآيد آرد  دبير شوراي
ها امروز موضع خوبي داشتند و نماينده روسيه در شوراي حكام نيز سخنان خوبي داشت؛   روس

  .گيري آردند   موضع مثبتي داشتند ولي برخي آشورها بسيار بد موضعنمايندگان غيرمتعهد ها نيز
جنوبي و نيوزيلندمواضع   در آنار آمريكا آشورهاي ژاپن، استراليا، آره: وي در توضيح اين مطلب افزود

خوبي نداشتند و ما معتقديم آه از اين پس روابط ايران با اين آشورها بايد مورد بازبيني قرار گيرد چرا 
  .گردد  ملي ما برمي  اين مسأله به امنيتآه 

  .بايد فتيله روابط اقتصادي با اين آشورها را پايين بكشيم: روحاني تأآيد آرد
المللي انرژي اتمي درباره   ملي با اشاره به مواضع البرادعي مديرآل آژانس بين  عالي امنيت  دبير شوراي

حقوقي بين المللي هستند و با توجه به اينكه در هاي   آژانس و البرادعي شخصيت: تهران، تصريح آرد
گيري آند آه چندپهلو   اي موضع  گونه  هاي جهاني وجود دارد مجبورند به  نگاهي به قدرت  اين نهادها نيم

  .باشد
خواهد   گويد، يك مثبت، چرا آه مي  گويد و يك منفي؛ دوتامنفي مي  البرادعي يك مثبت مي: وي افزود

  . آژانس قطع نشود و هم به نحوي رضايت قدرت هاي جهاني را آسب آندهم همكاري ما با
او ديپلمات است و مجبور است محاسبات سياسي را هم در آار خود مدنظر : روحاني خاطرنشان آرد

قرار دهد و به نوعي اجماع دست يابد و براي همين است آه در گزارش خود لحن بدي را به آار برد و در 
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هاي ايران مجبور شد جمالت بدي هم به آار ببرد تا   خود درباره صلح آميز بودن فعاليتالبالي اعترافات 
  .هاي جهاني را جلب آند  رضايت قدرت

هاي فعاالنه آمريكا و اسرائيل   ملي در ادامه با اشاره به تالش  عالي امنيت  حسن روحاني، دبير شوراي
آنيم آمريكايي ها   ما احساس مي: اطرنشان ساختبراي ارجاع دادن پرونده ايران به شوراي امنيت، خ

آردند آه قطعنامه صادر نشود ولي در مقابل ما   نشيني آردند؛ يعني آنها ايستادگي مي  قدم عقب  به  قدم
  .  خواستيم بيانيه صادر شود  مي

عدم "لي اگر شد و  اگر قطعنامه امروز نبود و قطعنامه قبلي همچنان پابرجا بود به ضرر ما مي: وي افزود
آمد پرونده ممكن بود به شوراي امنيت سازمان   آه عبارت مورد نظر آمريكا بود در قطعنامه مي" پايبندي

  .گونه نشد  ملل برود آه اين
حكام   اي آه به تصويب شوراي   قطعنامه8ما هيچ گونه نگراني در مورد بند : روحاني خاطرنشان ساخت

 بار ديگر بازرسي آنند، هيچ اثري 100 سال ديگر هم بگردند و 10 را رسيد نداريم، چرا آه اگر آشور ما
  آشتارجمعي در آن نخواهند يافت؛ آن را آه حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟  از سالح

: اي تصريح آرد  وي در خصوص همكاري با آژانس و اروپا در مورد مسائل مربوط به پرونده هسته
قدم است بدين معنا آه اگر ببينيم تداوم   به  ري با اروپا استراتژي قدماستراتژي ما در تداوم همكا

اروپا . دهيم  ها مبتني بر روابط حقوقي، فني و تكنيكي نيست به همكاري خود با آنا خاتمه مي  همكاري
ل روي آند ما قبو  بايد يك قدم بردارد تا ما هم يك قدم برداريم ولي اگر آژانس يا اروپا بخواهد زياده

  .آنيم  نمي
شما يك قدم، ما يك قدم و استنباط : ها گفتيم  در سفر به بروآسل هم ما به اروپايي: روحاني ادامه داد

  .اند  ها اين را پذيرفته  ما هم اين است آه اروپايي
هم امروز در نشست وين در آغاز   نماينده انگليس در شوراي حكام : وي در توضيح اين مطلب تصريح آرد

حكام در   قطعنامه امروز شوراي: ه نمايندگي از آشور متبوع خود و آلمان و فرانسه اعالم آردجلسه ب
  .چارچوب بيانيه تهران تنظيم شده آه اين مسأله بسيار مهمي است

اي آه با خواست و اراده ما و نيز تعهد و توافق متقابل با   براي ما مهم است آه بيانيه: روحاني گفت
 شده مبناي قطعنامه قرار گرفته است آه البته اين موضوع در سفر ما به بروآسل ها تصويب  اروپايي

  .  مورد تأآيد قرار گرفته بود و در آينده نيز بايد به نقطه آمال خود نزديك شود
قدري   اين پرونده به: اي ايران، اعالم آرد  وي با اشاره به جلسه امروز شوراي حكام درباره پرونده هسته

چرا آه تا آنون امكان نداشته آمريكا و اروپا در . سابقه بوده است  آه در تاريخ آژانس بيجالب است 
  .حكام رودرروي هم بايستند  شوراي

حتي توصيه ما به غيرمتعهدها اين بود آه در مورد اين : ملي اظهار داشت  عالي امنيت  دبير شوراي
  .نتيجه رسيديم آه آل نظام در صحنه باشدما هم در نظام به اين . پرونده به دنبال اروپا برويد

ملي در   عالي امنيت  اهميت پيروزي ما در اين بود آه آل نظام در صحنه بود و دبيرخانه شوراي: وي افزود
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و   اين مورد با دولت، مجلس شوراي اسالمي، سازمان انرژي اتمي،

  .مين شد آه ديديدها هماهنگ عمل آرد و نتيجه ه  رسانه
طور خص تشكر و قدرداني آنيم چرا   دانيم آه از رسانه ها و مطبوعات به  بر خود الزم مي: وي ادامه داد
  .ماهه بسيار همراهي آردند و اين نتيجه يك آار جمعي در آل نظام بود  آه در اين يك
ذشته ايران ابراز تأسف شديد در اين قطعنامه نسب به گ: ملي در ادامه گفت  عالي امنيت  دبير شوراي

آه آمريكا به دنبال آن بود اصًال " محكوميت"شده و فقط به واژه تأسف و نگراني اآتفا شده است و لفظ 
  .  در قطعنامه ذآر نشده است

 ساله ايران مورد سرزنش 18هاي پنهان   حكام آه در آن فعاليت  وي با اشاره به بندي از قطعنامه شوراي
 سال تالش 8ايم چرا آه فقط   آاري نكرده   سال مخفي18وقت   ما هيچ:  تصريح آرد  ت،قرار گرفته اس

توان فعاليت   ها، روسيه و چين بگيريم آه نام اين را نمي  سازي را از اروپايي  داشتيم تا فناوري غني
  .مخفيانه گذاشت چرا آه خود انها از اين فرايند اطالع داشتند

ه دنبال اين بوديم آه خودمان بسازيم آه در اين مدت بارها آزمون و خطا مدتي هم ب: روحاني افزود
  .سازي را انجام دهيم  آرديم و سعي داشتيم خودمان سانتريفيوژ بسازيم و خودمان غني

 18من در مذاآرات خود با آقاي خاوير سوالنا در بروآسل هم گفتم آه ما : وي در توضيح اين مطلب افزود
  . و سوالنا هم از اين مسأله خيلي تعجب آرد  ماه هم نشده است18رديم بلكه آاري نك  سال مخفي

 سال آه اصًال ذآر آن ضرورتي هم نداشت، 18البرادعي باي در گزارش خود به جاي : روحاني ادامه داد
 ايم و آارمان   خوب آاري آرده  آاري آرده باشيم،   سال پنهان18 ماه ولي اگر ما واقعًا هم 2گفت   مي

  .خوب و قانوني هم بوده است
ايم به   آاري آرده  اگر ما در مواردي پنهان: ملي در ادامه اين مطلب تصريح آرد  عالي امنيت  دبير شوراي

آرديم از سوي آشورهاي صنعتي و در رأس آن امريكا مورد   اين دليل بوده آه اگر اين آار را نمي
  .گرفتيم  هاي شديد غيرقانوني قرار مي  تحريم

اروپا تا آنون : روحاني با اشاره به مفاد مصوب در قطعنامه امروز آژانس و نقش اروپا در آن اظهار داشت
نيت حرآت آرده   هاي متعدد با حسن  پي و محدوديت  در  هاي پي  به رغم فشارهاي بسيار شديد، تلفن

  .ديد جدي قرار خواهد گرفتگرايي مورد تر  ها ادامه يابد يكجانبه  است؛ اگر توافقات ما با اروپايي
خواستند عباراتي را   آنها مي. ها به هيچ يك از اهداف خود دست نيافتند  آمريكايي: وي اظهار داشت

  .بگنجانند ولي موفق نشدند  را در قطعنامه" نقض شديد" و " عدم پايبندي"همچون
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ود ولي موفق نشد آن را در دنبال تصويب بند ماشه ب  آمريكا به: ملي گفت  عالي امنيت  دبير شوراي
  .قطعنامه بگنجاند و البته ما هم به دنبال لحن بهتري در قطعنامه بوديم آه داراي نكات مثبت تري باشد

  
البته نكات مهمي هم در قطعنامه وجود داشت آه يك از آنها به رسميت شناختن حق : روحاني افزود

تي بود آه   پي  اي و در چارچوب ان  اميز هسته   صلحهاي  آشورها و از جمله ايران در دستيابي به فعاليت
  .مورد تأآيد همه اعضاي شوراي حكام قرار گرفت

اي چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم به عدم   در اين قطعنامه هيچ اشاره: وي ادامه داد
 خارج آرده و 18مول ماده تر از همه اينكه ما را از ش  تي نشده است و مهم  پي  پايبندي و نقض مفاد ان

  .مو اجرا آرده و به تعهدات خود هم عمل نموده است  ايران همه موارد را موبه: گفته است
  .در اين قطعنامه آمده است آه ايران اقدامات اصالحي را انجام داده است: روحاني اضافه آرد
امروز شوراي حكام بر روي آن آزمايي آه هم در گزارش البرادعي و هم در قطعنامه   وي در مورد صداقت

هاي مربوط   آزمايي و بازرسي  تواند به موارد مربوط به صداقت  آژانس آماآان مي: تأآيد شده است، گفت
  .به آن در ايران ادامه دهد

روحاني با اشاره به اينكه در بخشي از قطعنامه آمده است آه ايران فصل جديدي از روابط با آژانس را در 
سازي اورانيوم نيز در قطعنامه به داوطلبانه   در زمينه تعليق غني: ازي آغاز آرده، افزودقالب اعتمادس

بودن تعليق آه در بيانيه تهران نيز به آن اشاره شد تأآيد شده و از اين موضوع آه مورد نظر ما هم بود 
  .استقبال شده است

 خود ادامه دهد ولي اين موضوع هيچ قطعنامه از ايران درخواست آرده آه به آار داوطلبانه: وي افزود
  .آند  تعهد حقوقي براي ما ايجاد نمي

پس از بيانيه تهران سه آشور اروپايي اعالم : ملي در مورد بيانيه تهران گفت  عالي امنيت  دبيرشوراي
آردند آه ما به دنبال تعميق روابط با تهران هستيم و حتي فرانسه اعالم آرد آه ما به دنبال روابط 

  .تراتژيك هستيماس
ما برخي از موارد بيانيه تهران را منتشر نكرديم و به تفصيل و توضيح به : وي در توضيح اين مطلب گفت
  .توانستيم در ان زمان آنها را بگوييم  آن اشاره نكرديم چرا آه نمي

البته متني آه از بيانيه تهران منتشر شده متن آامل است ولي ما : روحاني اظهار داشت
  .خواستيم برخي مسائل را باز آنيم  نمي

. وفصل شود  مثًال در بيانيه تهران آمده بود آه مسائل بايد فقط در قالب آژانس پيگيري و حل: وي گفت
اي آامًال دوجانبه بود و ما اينها را در سعدآباد مورد بحث قرار داديم و آنها اين را   بيانيه تهران بيانيه

  .پذيرفتند
  . اهميت بيانيه تهران در جلسه امروز شوراي حكام آشكار شد:روحاني اضافه آرد

برخي از مناطق ما الوده به : شده تصريح آرد  وي در مورد مسأله آلوده بودن تجهيزات ايران به مواد غني
 درصد داشتند آه اين به اين معنا بود آه ما به دنبال 25 درصد و 35 درصد، 70موادي بود آه غناي باالي 

  .اي هستيم  ستهتسليحات ه
ها برخورديم احتمال داديم آه ممكن است اين الودگي از   وقتي ما به اين آلودگي: روحاني افزود

تجهيزات و قطعات وارداتي باشد آه ما اطالعات الزم در اين خصوص را به آژانس داديم ولي به اسامي 
  .اي نكرديم  آشورها اشاره

 مسأله آلوده   آنون در ايران به دنبال آن است پيگيري همينا  ترين آاري آه آژانس هم  مهم: وي گفت
  .اي است  بودن تجهيزات هسته

روحاني در خصوص اظهارات اخير وزير انرژي اتمي روسيه درباره تعويق امضاي قرارداد بازگرداندن 
م براي ما مهم است آه به سوخت نيروگاه دست پيدا آني: اي به روسيه گفت  مانده سوخت هسته  پس

  .ولي تعويق امضا مسأله مهمي نبوده و امضا خواهد شد
 بندي آه ما مطرح 15 يا 10در مذاآراتي آه در مسكو با پوتين و ايوانف داشتيم پوتين با : وي گفت

جا به مسؤوالن انرژي اتمي روسيه دستور داد آه در   آرديم و مورد درخواست ما بود موافقت آرد و همان
  .وشهر و رآآتور دوم همكاري الزم را بكنند و زمان را به حداقل برسانندزمينه تكميل نيروگاه ب

ربط است و اسرائيل   هاي بي    ها از آن بلوف  اين حرف: روحاني در خصوص تهديدات اخير اسرائيل گفت
داند آه آثار سياسي آن چيست و هرگز چنين حماقتي   داند آه پاسخ ما چه خواهد بود و مي  دقيقًا مي

  .هد آردنخوا
 خود را به آژانس در خصوص امضاي پروتكل منتشر   زودي متن آامل نامه  به: وي در پايان اعالم آرد

 .آنيم آه داراي مواردي قوي و مهم است  مي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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الملل ايلنا، بالفاصله بعد از انفجارها صداي شليك گلوله و تيراندازي به گوش   به گزارش سرويس بين
  . رسيد  مي

قر نيروهاي ائتالف به ترين م  ، جايي آه مهم"تيگريز" هاي غربي   صداي انفجار و تيراندازي از قسمت
  .رسيده است  آيد، به گوش مي  حساب مي

 انفجار خارج از محدوده مقر نيروهاي ائتالف، 3يك سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد آه يكي از اين 
  .ديگري در يك مقر پليس و آخري در يك منطقه پرت انجام شده است

اند آه انفجاري در نزديكي هتل   اظهار داشتهبه گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، برخي از اهالي بغداد 
  .  داده است  منصور مليا رخ

  پايان پيام .  متري محل اقامت نيروهاي ائتالف در منطقه سبز قرار گرفته است300اين هتل در 
  

ي خمپاره در بيرون  صداي چندين انفجار و تيراندازي در سراسر بغداد شنيده شد و تعدادي گلوله
  . ي حكومت تحت امر آمريكا در عراق قرار دارد، شليك شد د استفادهمناطقي آه مور

  2003 نوامبر 26 –1382 آذر 5چهار شنبه 
به نقل از خبرگزاري آيودو، ارتش آمريكا در عراق و ديگر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آه تحت حفاظت شديد قرار ” ي سبز منطقه“ي موسوم به  ها در منطقه منابع اعالم آردند آه اين خمپاره
  . دارد، شليك شده است

ي ديگر   نيز به ساختمان نزديك وزارت اطالعات سابق در بغداد و يك گلوله ي شاهدان، دو گلوله به گفته
  . نزديك وزارت امورخارجه شليك شد

  .ها در نزديكي مقرهاي ائتالف تحت امر امريكا در بغداد قرار دارند اين بخش
ها به ساختمان نزديك وزارت  گلوله: ي عراق گفت راهيم، يكي از آارمندان وزارت امور خارجهلطيف اب

  . اطالعات و ديگري در نزديكي وزارت امور خارجه، اصابت آرد
وجوي  در پي اين حمالت، نظاميان آمريكا مسيرهاي منتهي به وزارت آشور را بستند و به جست

  .خودروها پرداختند
اظهار داشت آه صداي آژير را به دنبال يك سري انفجارها از داخل مقر نيروهاي ائتالف يكي از سربازان 

  . در بغداد، شنيده است
ترين پااليشگاه در اين  ي نفتي شمال عراق به بزرگ ي اصلي نفت، در حوزه هم چنين يك خط لوله

  . منطقه، هدف قرار گرفت
 135محل دقيق آتش سوزي حدود . شده استهنوز جزييات دقيقي از دليل اين آتش سوزي اعالم ن

  . قرار دارد” مثلث سني نشين“ي  مايلي شمال بغداد، واقع در منطقه
هاي عراق، مشكل اصلي ائتالف تحت امر آمريكا در عراق  آارشكني در خطوط نفتي و ديگر زيرساخت

 .شده است
  

 مظنون به طرح ريزي حمالت نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق، همسر و دختر معاون ارشد صدام آه
  . عليه نيروهاي آمريكا و خطوط نفت شمال عراق است را دستگير آردند

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، نيروهاي لشكر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هيم الدوري،  مايلي شمال بغداد، همسر و دختر عزت ابرا70چهارم پياده نظام آمريكا در سامرا واقع در 

  . معاون اول صدام را دستگير آردند
الدوري، معاون رييس شوراي فرماندهي انقالب بود و زمان آوتاهي قبل از جنگ، صدام وي را مسوول 

  . دفاع از شمال عراق آرد
ي  هاي آمريكايي، الدوري طراح بسياري از حمالت عليه نيروهاي آمريكا است و هفته ي مقام به عقيده
  . ميليون دالر جايزه براي اطالعات منجر به دستگيري وي تععين شد10گذشته 

  .ها، تحت تعقيب دولت آمريكا است  نفري عراقي55ي شش در فهرست  الدوري، فرد شماره
 

ي صادره از  سيدعبدالعزيز حكيم اظهار داشت آه حضور نيروهاي بيگانه در عراق، بايد براساس قطعنامه
  . ت مردم عراق باشدسوي سازمان ملل و با موافق

 سيدعبدالعزيز -چاپ اردن-ي الدستور  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت 

  .  اين آشور لطمه وارد آرده استآه حضور نيروهاي بيگانه در عراق، به سيادت عراق و آرامت مردم
بهتر است آه حضور اين نيروها براساس : اي به مناسبت عيد سعيد فطر، اظهار داشت وي در بيانيه

ي مدت حضور آنها در اين  هاي عراقي باشد و هم چنين بايد درباره ي سازمان ملل و توافق گروه قطعنامه
  انتهاي پيام. آشور، از مردم عراق نظرخواهي آرد
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