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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  

  مللي انرژي اتمي و رژيم ايرانآژانس بين ال
  

المللي انرژي اتمي روز گذشته گزارش خود را درباره برنامه  محمد البرادعي مدير آل آژانس بين
  .اي ايران به شوراي حكام آژانس ارائه آرد هسته

  2004 ژوئن 2 -1383 خرداد 13چهار شنبه 
  

دمانهاي پيمان منع گسترش سالحهاي به گزارش خبرگزاري فارس، اين گزارش به اجراي موافقتنامه پا
  : اي در جمهوري اسالمي ايران پرداخته و در آن آمده است هسته

المللي   گزارش ارائه شده توسط مدير آل آژانس بين2004شوراي حكام در ديدار خود در ماه مارس _ 1
هاي  ي پادمانانرژي اتمي در مورد اجراي توافقنامه بين جمهوري اسالمي ايران و آژانس براي اجرا

 24اين گزارش در . را بررسي آرد)  پادمانها توافقنامه(اي  مربوط به پيمان منع گسترش سالحهاي هسته
، خالصه فعاليتهاي تائيدي 2003 منتشر شد و شامل گاهشماري از وقايع از نوامبر 2004فوريه سال 

  . هاي اخير و گامهاي بعدي بود آژانس و ارزيابي
 را پذيرفت آه در آن تشخيص داده GOV/21/2004، شوراي حكام آژانس قطعنامه 2004در ماه مارس _ 2

شد، مدير آل گزارش داده است ايران فعاالنه با آژانس در ايجاد دسترسي به مكانهاي مورد تقاضاي 
آژانس همكاري آرده اما همكاري ايران در موارد مورد تقاضا، داراي نقص بوده است و از ايران خواسته 

به ادامه و افزايش همكاري خود خصوصا در ارائه سريع و فعاالنه اطالعات دقيق و صحيح در مورد شد 
  . اش مبادرت آند اي آنوني و گذشته هاي فعاليتهاي هسته همه جنبه

از امضاي پروتكل الحاقي به توافقنامه پادمانها استقبال شد، از ايران خواسته شد سريعا آن را تصويب 
 10راي حكام از اين موضوع اشاره شد آه با توجه به ارتباطي آه با مدير آل آژانس در آند؛ به درك شو

 برقرار شد، ايران به طور داوطلبانه خود را به اقدام در جهت اجراي پروتكل از آن تاريخ متعهد 2003نوامبر 
ي آه در بخش سوم هاي االجل تعيين شده براي اظهارنامه داند و تاآيد شد آه پايبندي ايران به ضرب مي

  . پروتكل به آن اشاره شد، از اهميت برخوردار است
 شوراي حكام، از ايران خواسته شده 2003 نوامبر 26 و 2003 سپتامبر 12هاي  اعالم شد آه در قطعنامه

است همه فعاليتهاي مربوط به غني سازي و فرآوري خود را به حالت تعليق درآورد؛ اعالم شد آه 
 ايران گامهاي مثبتي در اين زمينه بوده است؛ از 2004 فوريه 24 و 2003 دسامبر 29نه تصميمات داوطلبا

ايران خواسته شد اجراي اين تعهدات را به همه فعاليتهاي اين چنيني خود در سراسر ايران گسترش 
  . دهد؛ از مدير آل خواسته شد اجراي اين گامها را مشخص آند

 اآتبر 21آه در گزارش مدير آل به تفصيل آمده است در اظهارنامه توضيح داده شد آه ايران همان گونه 
گاهشمار آاملي از دستگاههاي «و » اي ايران ديد آاملي از فعاليتهاي هسته« خود آه قرار بود 2003

، تحقيقات مربوطه، p2بدهد به داشتن طرحهاي دستگاه سانتريفوژ » اي سانتريفوژ تحقيقاتي و توسعه
اي نشده و مدير آل آژانس نيز از اين موضوع   آزمايشي مكانيكي از سوي ايران اشارهتوليد و فعاليتهاي

  . ياد آرد» نگراني جدي خصوصا با توجه به اهميت و حساسيت اين فعاليتها«به عنوان 
به نگراني مدير آل آژانس در مورد هدف فعاليتهاي ايران مربوط به آزمايشات توليد و استفاده خاص از 

  . هاي ايران در اين خصوص اشاره شد  با توجه به نبود اطالعات در تكميل بيانيه210پلوتونيم 
از ايران خواسته شد همه گامهاي الزم را براي حل همه مسائل مهم، سريعا و فعاالنه بردارد آه اين 

و ) LEU(مسائل شامل آلودگي آارگاه شرآت آاالي الكتريك و نطنز به اورانيوم غني شده درجه پائين 
، مساله تحقيق در مورد ماهيت غني سازي ايزوتوپ ليزري ايران و )HEU(اورانيوم غني شده درجه باال 

  .  است210مساله آزمايشات توليد پلوتونيوم 
هاي تهيه اين تكنولوژي و  از اين موضوع استقبال شد آه آژانس در حال تحقيق در مورد منابع و ريشه

اي يافته شده در ايران است، بر اين نكته تاآيد شد آه  و غيرهستهاي   تجهيزات مربوطه و مواد هسته
همكاري نزديك، آامل و سريع همه آشورهاي ثالث با آژانس در شفاف سازي مسائل مهم در مورد 

. شود اي از منابع خارجي مي اي ايران الزم است آه شامل بدست آوردن تكنولوژي هسته  هسته برنامه
  . ژانس در اين زمينه استقبال شداز هر گونه همكاري با آ

تصميم گرفته شد تا اجالس ماه ژوئن و پس از دريافت گزارش بعدي مدير آل آژانس، تحقيق در مورد 
هاي ايران و چگونگي پاسخگويي به موارد حذف شده اشاره شده در باال  پيشرفت در بررسي اظهارنامه

  . اقي بماندبه تعويق بيفتد و اين موضوع همچنان در دستور آار ب
، شوراي حكام همچنين از مدير آل خواست در مورد مسائل باال و GOV /21/2004در قطعنامه _ 3

هاي پيشين در مورد ايران پيش از پايان ماه مه براي بررسي توسط شوراي حكام  اجراي آن و قطعنامه
  . در ماه ژوئن گزارش دهد يا در صورت امكان زودتر گزارش دهد
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اي از   است، مسائل مهم و گامهاي بعدي و خالصه2004شمار از ماه مارس  شامل گاهاين گزارش آه 
  . ارزيابي اخير آژانس و يك ضميمه از فعاليتهاي تائيدي آژانس در پاسخ به آن تقاضا، ارائه شده است

  
   2004گاه شمار از ماه مارس _ الف 

  
دارد از مرآز غني سازي سوخت آزمايشي ، آژانس به ايران اطالع داد آه قصد 2004سوم ماه مارس _ 4

هايي   گفت وگو2004 مارس 18 و 13در نطنز بازرسي و از ديگر مكانها در ايران ديدار آرده و بين روزهاي 
  . اي ايران داشته باشد را در مورد برنامه هسته

نند عدم با توجه به داليل معقولي ما«، ايران به آژانس اينگونه پاسخ داد آه 2004 مارس 12روز 
دسترسي به پرسنل مورد نياز در بازرسيها در زمان پيشنهاد شده آه هفته آخر اوايل سال جديد در 

آژانس در همان روز از ايران » . به تعويق بيفتد2004ها بايد تا نيمه دوم آوريل  ايران است، بازرسي
  . ها و ديدارها تجديد نظر آند خواست سريعا در به تعويق انداختن بازرسي

دستورات براي اجراي «، آژانس يادداشتي را از ايران دريافت آرد مبني بر آنكه 2004پنجم ماه مارس _ 5
 صادر و طراحي براي اجراي اين 2004 فوريه 24تصميمات داوطلبانه پذيرفته شده توسط ايران در 

 ايرانيان نزديك ما به تعطيالت سال نو«اما با توجه به اين موضوع آه » المعل آغاز شده است دستور
همچنين به آژانس اطالع داد .  آغاز شود2004 آوريل 10تواند از  اعالم تعليق اين اقدامات مي» شويم مي

  . بازرسي در آن تاريخ انجام شد.  انجام شود2004 ماه مارس 29تواند در   ميPFEPآه بازرسي در مورد 
 تهران با خاتمي، رئيس جمهوري، آقازاده، ، مدير آل آژانس و مقامات ارشد آن در2004ششم آوريل _ 7

رئيس سازمان انرژي اتمي، روحاني، دبير شوراي امنيت ملي، خرازي، وزير امور خارجه ايران براي بحث 
  . در مورد مسائل اجرايي پادمانها گفتگو آردند

م توافق در اين گفتگوها مقامات ايراني با شفاف سازي همكاري با آژانس در مورد تعدادي مسائل مه
آردند آه توسط مدير آل آژانس مشخص شده و مربوط به پيشرفت در قطعنامه صادره در خصوص اين 

  . مسائل پيش از اجالس ماه ژوئن شوراي حكام است
اي ايران  وگو در مورد برنامه هسته  براي گفت2004اين ديدارها آه از ابتدا براي اواسط ماه مارس _ 8

  .  آوريل برگزار شد23 تا 12ريزي شده بود بين  برنامه
اين ماموريت همچنين شامل ديدار آارشناسان تكنولوژي سانتريفوژ از تعدادي از مكانهاي مربوط به 

 ايران بود اين افراد همچنين از تعدادي از آارگاههاي خصوصي به منظور P2فعاليتهاي غني سازي 
طعات سانتريفوژ در اين مكانها ديدار تشخيص تعليق مونتاژ دستگاههاي سانتريفوژ و توليد خانگي ق

توانست در مورد چگونگي دسترسي به آارگاههاي  آردند به دليل اينكه در اين زمان هيچ توافقي نمي
توليد قطعات سانتريفوژ در مكانهاي متعلق به سازمان صنايع دفاعي صورت بگيرد، آژانس هيچ گونه 

  . فعاليت تائيدي در آن مكانها انجام نداد
، معاون مدير آل آژانس در امور پادمانها در وين با آقاي زمانيان، مدير آل وزارت امور 2004 آوريل 15_ 9

خارجه ايران براي بحث در مورد چگونگي دسترسي آژانس به مكانهاي متعلق به سازمان صنايع دفاعي 
  . بحث آرد اگر چه در آن زمان هيچ توافقي حاصل نشد

انس با يك هيات ايران به رياست آقاي ناصري، مشاور ويژه دولت ايران به ، آژ2004 آوريل 21 و 20_ 10
 آوريل مدير آل از ايران شامل چگونگي دسترسي 6منظور بحث در خصوص مسائل مربوط به ديدار 

  . آژانس به مكانهاي متعلق به سازمان صنايع دفاعي ايران ديدار آرد
 TRRهايي را از رآآتور تحقيقاتي تهران،  بازرسي، آژانس 2004 آوريل و پنجم ماه مه 24بين _ 11

و آزمايشگاه توليد ) UCF(تاسيسات تبديل اورانيوم ) JHL(آزمايشگاههاي چند منظوره جابربن حيان، 
  . انجام داد) FFL(سوخت 

  . عالوه بر اين بازرسيها، گفتگوهايي نيز در مورد آزمايشات سابق تبديل اورانيوم ايران صورت گرفت
، آژانس به ايران اطالع داد آه نيازهاي آژانس براي تشخيص مستقل تعليق 2004 آوريل 26_ 12

داوطلبانه توليد داخلي تجهيزات غني سازي سانتريفوژ ايران در مكانهاي متعلق به سازمان صنايع 
به دفاعي چيست و آژانس به اين موضوع نيز اشاره آرد آه پيش از آنكه تائيدي صورت بگيرد آژانس نياز 

  . تائيد اين موضوع دارد آه ايران با اقدامات مشخص شده توسط آژانس موافق است
اي  هاي گرفته شده در مرآز تحقيقات هسته ، آژانس نتايج بررسيها در مورد نمونه2004 آوريل 27_ 13

اين اطالعات . را به اطالع ايران رساند) ENTC(اي اصفهان  و مرآز تكنولوژي هسته) TNCR(تهران 
 در برخي آارگاههاي مربوط به 2004هاي محيطي گرفته شده در ژانويه  مچنين شامل نتايج نمونهه

آژانس همچنين اظهار نظراتي را در مورد اطالعات داده شده توسط ايران .  بودP2توليد قطعات سانتريفوژ 
  . در خصوص آزمايشات جداسازي پلوتونيم ارائه آرد

، ايران به آژانس اطالع داد آه قصد دارد آزمايشات دقيقي را در 2004يل  آور29اي به تاريخ  در نامه_ 14
، آژانس به ايران اطالع داد آه با توجه به 2004هفتم ماه مه .  انجام دهدUCF در UF6مورد خط توليد 

 از نظر تكنيكي منجر به UF6 با گاز UCFاي، آزمايشهاي راديواآتيوي  استفاده از مقدار زيادي مواد هسته
  . شود توليد مواد سوختي براي روند غني سازي مي

تصميم اتخاذ شده براي تعليق موقت « به آژانس اطالع داد آه 2004 ماه مه 18اي به تاريخ  ايران در نامه
  » .شود  نميUF6و داوطلبانه بر مبناي درك تعريف شده و روشني صورت گرفته آه شامل تعليق توليد 
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سازي ليزري آژانس با هدف مرور سابقه برنامه غني  ، بازرسان غني2004 ماه مه 12از هشتم تا _ 15
  . هاي ايران با توجه به اين برنامه به ايران آمدند نامه سازي ليزري و بررسي صحت و آامل بودن اظهار

 ماه مه، بازرسان آژانس فعاليتهاي تائيدي را در مورد تجهيزات سانتريفوژ در نطنز با 23 تا 14بين _ 16
 وارداتي گرفته و از آارخانه توليد آب سنگين در اراك UF6هايي را از  جه به تعليق انجام داده، نمونهتو

  . ديدن آردند
، با توجه به درخواست ايران، آژانس دو آارمند فني خود را از بخش 2004 ماه مه 17 تا 15از _ 17

هاي مربوط به  نامه  آمادگي و اجراي اظهارپادمانها به ايران فرستاد تا توضيحاتي را در مورد مفاد و نحوه
  . هاي پادمانها ارائه دهند  نمونه پروتكل الحاقي به توافقنامه3 و 2بخش 

، يك هيات ايراني به رياست آقاي ناصري با مقامات آژانس براي بحث در مورد 2004 ماه مه 21در _ 18
در نتيجه اين . وي از تهران، ديدار آرد 2004وضعيت مسائل مطرح شده با مدير آل در ديدار ششم آوريل 

 ماه آينده از 12ديدار، ايران و آژانس توانستند روز بعد در مورد پيشنهاد آژانس براي ديدارهاي مستمر در 
 مكان اعالم شده توسط ايران آه در اين فعاليتها 9تعليق توليد تجهيزات غني سازي سانتريفوژ گازي در 

  . دشرآت داشتند، به توافق برسن
در اين . اش را ارائه آرد هاي اوليه مربوط به پروتكل الحاقي ، ايران اظهارنامه2004 ماه مه 21روز _ 19

 امضا آرده و تصميم گرفته 2003 دسامبر 18ها ايران به آژانس اعالم آرد پروتكل الحاقي را در  نامه اظهار
به طور داوطلبانه اجرا آند، اين » كل پروت17براي اعتمادسازي با توجه به بند «است اين پروتكل را 

 بنا به تقاضاي دبير آل در ديدار ماه آوريل 2004 ژوئن 18پيش از زمان تعيين شده يعني «ها  اظهارنامه
با زمان محدود، «ها  ايران همچنين اعالم آرد آماده سازي اين اظهارنامه. شود ارائه مي»  از ايران2004

اي آه صحيح و منطبق با اجراي  ردن اطالعات براي آژانس به اندازههرگونه تالش منطقي براي فراهم آ
سازي و توضيح داده  تواند شفاف در صورت لزوم مي«ها  انجام شده و اين اظهارنامه» پروتكل باشد

  » .شود
، مدير آل بار ديگر با يك هيات ايراني به رياست آقاي ناصري به منظور گفتگو در 2004 ماه مه 28_ 20

  . ائل مهم باقيمانده، ديدار آردمورد مس
، در آغاز ديدار پنج روزه از ايران، بازرسان آژانس بحثهايي را با مقامات ايراني در 2004 ماه مه 29_ 21

 و فعاليتهاي انجام شده مربوط به تائيد تعليق در آارگاههاي متعلق به سازمان P2مورد برنامه سانتريفوژ 
  . صنايع دفاعي و نطنز انجام دادند

  
  مسائل باقيمانده و گامهاي بعدي _ ب
  
   P2وارد آردن و ساخت تجهيزات سانتريفوژ #
  

اشاره شد مقامات ) GOV/11/2004( همانطور آه در گزارش پيشين مدير آل به شوراي حكام -22
هيه  يا تجهيزات آن را از خارج تP2ايراني پيش از اين اعالم آرده بودند اين آشور هيچ دستگاه سانتريفوژ 

هاي مرآب را در يك آارگاه يك شرآت خصوصي در تهران توليد آرده  نكرده و همه تجهيزات از جمله پره
هاي مربوط به  ايران اآنون اعالم آرده است آه عليرغم اظهارات پيشين خود برخي از مغناطيس. است

اند در واقع در يكي  شدههاي مرآبي آه در ايران توليد  ها خريده و پره  را از آسياييP2سانتريفوژهاي 
  . ديگر از آارگاههاي مربوط به سازمان صنايع دفاعي توليد شده است

هاي وارداتي، مواد خام و برخي  ، ايران اطالعات را در مورد مقدار و منابع مغناطيس2004 ماه مه 30روز 
  . ررسي قرار دارداين اطالعات اآنون توسط آژانس تحت ب. تجهيزات مربوطه در اختيار آژانس قرار داد

در پاسخ به سواالت بعدي آژانس، ايران همچنين اعالم آرد آه اين شرآت خصوصي تقاضاهايي را _ 23
با دالالن اروپايي براي خريد چهار هزار مغناطيس با خصوصياتي مناسب براي استفاده در دستگاههاي 

 دالالن به ايران منتقل نشده  ارائه داده است اما هنوز هيچ مغناطيسي از طريق اينP2سانتريفوژ 
  . است

 با آژانس صورت گرفت صاحب اين شرآت خصوصي اعالم 2004 ماه مه 30عالوه بر اين در بحثهايي آه 
آرد آه وي به دالل احتمال خريد تعداد بيشتري مغناطيس سانتريفوژ بيش از چهار هزار عدد را گفته 

  . جذب اين دالل عنوان شده استها براي  وي بيان آرد تعداد بيشتر مغناطيس. است
 از ايران شده و اينكه P2تر در مورد واردات تجهيزات سانتريفوژ  آژانس خواستار اطالعات جزئي_ 24

 باال اشاره شده با برنامه تحقيق و توسعه سانتريفوژ 23چگونه تالشهاي مربوط به خريد آه در پاراگراف 
P2 دارد ايران آه حجم آن آوچك اعالم شده، تطابق .  
 در آن P2شود تجهيزات سانتريفوژ  هاي محيطي در آارگاه شرآت خصوصي آه گفته مي نمونه_ 25

آارگاهي آه . الوقوع است آوري شده و اعالم و نتايج آن قريب شده است جمع توليد و آزمايش مي
  .  مورد بازديد قرار گرفت2004 ماه مه 30شد روز  هاي مرآب در آن توليد مي پره
هاي تكنيكي موجود   و تواناييP2 توجه به سرمايه گذاري آه در بدست آوردن طرحهاي سانتريفوژ با_ 26

سازي سانتريفوژ آژانس برخي سواالت را در مورد بيانيه ايران  در ايران شده است، آارشناسان غني
د  به دست آمده است اما هيچ آاري در مور1995ها در سال  اند آه اگرچه اين طرح مطرح آرده

 آغاز 2002 در سال p2هاي مرآب   انجام نشده و آزمايش مكانيكي پره2001 تا سال p2سانتريفوژهاي 
 آه p2هاي  اين آارشناسان همچنين در مورد امكان انجام آزمايشات سانتريفوژ بر پايه طرح. شده است
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وران اعالم شده آه آمتر از گري دارد در د نياز به خريد قطعات از خارج و توليد تجهيزات سانتريفوژ و ريخته
  . اند يك سال است، ابراز ترديد آرده

  
  منبع آلودگي #
  

يافته ) HEV(و ) LFH( همانطور آه در گزارشهاي پيشين مديرآل اشاره شد، ايران اعالم آرده است -27
تي  وارداP2شده در نطنز و شرآت آاالي الكتريك و فرآيند تكنيك مربوط به آلودگي قطعات سانتريفوژ 

هايي در اين آشور آه تجهيزات و قطعات سانتريفوژ  ايران اخيرا اطالعات ديگري را در مورد محل. است
P1به آنها برده شده و همچنين برخي جداول زماني مربوطه، ارائه آرده است  .  

هاي داخلي قطعات  با توجه به پيچيدگي اطالعات ارائه شده از سوي ايران آه مربوط به جابجايي
آنند آه اين اطالعات به حل مساله آلودگي آمك آند مگر آنكه  ود آارشناسان آژانس فكر نميش مي

 خواستار ارائه 2003آژانس ابتدا در آگوست . اطالعات بيشتري در مورد منبع اين قطعات ارائه شود
را در حالي آه ايران اعالم آرده است منبع اين تجهيزات . اطالعات در مورد منبع اين قطعات شد

  . داند و اين در حالي است آه برخي از دالالن را شناسايي آرده است نمي
 آژانس به بحث با آشوري آه معتقد است بيشتر تجهيزات غني سازي سانتريفوژ متعلق به آن -28

آيد  ها به دست مي اطالعاتي آه در اين بحث. دهد است و با آنان آه دالل اين قضيه بودند، ادامه مي
اگرچه اطالعات ديگري خواسته شده و . ر حل برخي مسائل مربوط به آلودگي مفيد باشدممكن است د

براي تشخيص اينكه اين اطالعات بر پايه اطالعاتي باشد آه اخيرا فراهم شده آه احتمال آن وجود 
  درصدي اورانيوم36ندارد، نمونه برداري الزم است تا آژانس قادر به تشخيص اين امر باشد آه آلودگي 

ديگر توضيحات .  در آاالي الكتريك و فرآيند مربوط به تجهيزات وارد شده از آشور مورد مشورت است235
  . ممكن براي اين آلودگي از طريق ارتباط با ديگر آشورها در حال بررسي آژانس است

 هاي بدون هماهنگي گرفته شده، به منظور حل  آژانس همچنين در حال بررسي نتايج اخير نمونه-29
مسائلي از اين دست است آه چرا آلودگي در سانتريفوژهاي توليدي و وارداتي متفاوت است و چرا 

 در نطنز با آنچه در آارگاه شرآت آاالي الكتريك و فرآيند تكنيك به دست آمده، متفاوت PFEPآلودگي در 
  . است

 TNRC و TRRر ساختمان  دUF6 آژانس همچنين خواستار اطالعات بيشتر از ايران در مورد آلودگي -30
  . است

  
   UCFطرح #
  

 بر اساس يك تعداد UCF اشاره شد، ايران اعالم آرده است آه GOV/ 11/2004 همانطور آه در -31
براي ارزيابي .  ساخته شده است1990ها و ديگر اسناد طراحي از يك منبع خارجي در اوايل دهه  طرح

اين .  مقايسه آردندUCF را با قطعات ساخته شده صحت اين اظهارات، آارشناسان آژانس اين اسناد
 همخواني دارد غير از دو UCFگيري آردند اسناد ارائه شده به طور آلي با طرح اصلي  آارشناسان نتيجه

سازمان انرژي اتمي ايران در اين موارد از . سازي سنگ اورانيوم و روند توليد فلز اورانيوم روند خالص: مورد
  .  استفاده آرده استTNRCده نكرده و از روند تحقيق و توسعه در اسناد طراحي استفا

  
  آزمايشات تبديل اورانيوم #
  

 آارشناسان آژانس به تالشهاي خود براي تاييد اظهارات ايران آه هيچ آزمايشات تبديل اورانيوم -32
حمايت از اين ايران در . دهند مقدماتي عالوه بر آزمايشات آزمايشگاهي انجام نشده است، ادامه مي

اي   را تكميل آرده و گزارشهاي دقيق هستهJHLاي در  اظهارات خود توضيحات در مورد همه مواد هسته
  . اي را به آژانس ارائه داده است بررسي شده

اين در حالي است آه آژانس خواستار اطالعات ديگر از سوابق همزمان اين آزمايشات شده است آه به 
اي، آمك  اي توليد شده و منهدم شده به عنوان زباله هسته  مورد مواد هستهتاييد اظهارات ايران در

  . آند مي
  . برداري ديگر دارد  نهايي از اين موضوع نيز بستگي به تحقيقات نمونه ارزيابي

  
  هاي جداسازي ايزوتوپ ليزري فٌرار اتمي  قابليت#
  

هاي جداسازي  رد استفاده در آزمايشگاه ايران پيش از اين اعالم آرده است آه قابليت اتمي آه مو-33
شد و اين تجهيزات  گرم در روز انجام مي  بوده است با استفاده از چند ميلي1990در دهه ) CSL(جامع 

با  ). GOV/ 75/2003( را داشته است 235سازي اورانيوم تا سطح سه درصد اورانيوم  قابليت غني
نس توانستند تاييد آنند اظهارات ايران در مورد توانايي سازي ليزري آژا همكاري ايران، آارشناسان غني

 آارشناسان آژانس از ايران اين آشور 2004اگرچه در طول ديدار ماه مه . ايش درست است هسته
سازي ليزري آه در اين مقادير  داد متوسط سطوح غني گزارشات آزمايشگاهي را ارائه آرد آه نشان مي
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اين گزارشات .  درصد بوده است15ها دقيقا  رصد و برخي نمونه د9 تا 8آوچك به دست آمده بين 
  . آزمايشگاهي تحت بررسي قرار دارند

  
  اي ايران   راديواآتيو در رآآتور تحقيقات هسته هاي هسته طرح#
  

اشاره شد، آژانس ) GOV/75/2003(و ) GOV/11/2004( همانطور آه در گزارشات پيشين دبير آل -35
هاي انجام شده در رآآتور تحقيقات  هاي هسته راديواآتيو در طراحي نبود طرحسواالتي را در مورد 

 خود در مورد اطالعات 2004 ماه مه 13ايران در اظهارنامه . مطرح آرده است) IR-40(اي ايران  هسته
 آورده است با توجه به مشكالت مربوط به بدست آوردن اطالعات IR _ 40طراحي به روز شده براي 

هاي راديواآتيو براي راديو ايزوتوپها با عمر طوالني ديگر  دار، ساخت هسته هاي حفاظ د پنجرهفني و خري
  . در دستور آار نيست

  
  آزمايشات جداسازي پلوتونيم #
  

 با توجه به آزمايشات جداسازي پلوتونيم، آژانس متوجه شد آه ايران پلوتونيم توليد شده را دست -36
آژانس همچنين دريافت آه . گرم است توليد شده تنها در حد چند ميلياگرچه مقادير . آم گرفته است

  .  سال اعالم شده است16 تا 12ها آمتر از  سن پلوتونيم در محلول
آنند اما با تكرار بررسي خود موافقت  هاي قبلي اشاره مي مقامات ايراني در مورد سن آن به بيانيه

  . اند آرده
ها، آه  اورانيوم طبيعي در معرض اشعه قرار گرفته در برخي نمونهآژانس همچنين دريافت آه برخي از 
  .  به آژانس اعالم شده بود2003 معرفي آرده، در سال 131_ مسؤول اين تاسيسات آن را آيودين 

  . بررسي نهايي اين مساله هنوز در حال انجام است
  . تدارك اصالحات مورد تقاضا و اطالعات مربوط به طراحي انجام شد

اي را با توجه به   همانطور آه آژانس خواسته است ايران اطالعات مربوط به طراحي تصحيح شده-37
ايران همچنين اصالحاتي را با توجه به گزارشات تغيير ابتكاري، . تاسيسات خاص ارائه آرده است

اگر چه . گزارشات متعادل ماده و فهرست بندي ابتكاري فيزيكي بنا به خواسته آژانس فراهم آرده است
آمده است برخي از تصميمات ) GOV/11/2004(همانطور آه در گزارش مدير آل به اجالس ماه مارس 
  . اي در تاسيسات نطنز تحت بررسي است هنوز با توجه به نياز براي ايجاد مقاديري ماده هسته

  
  پروتكل الحاقي #
  

 ماه 21ي ارائه شده توسط ايران در  اوليه مربوط به پروتكل الحاق  آژانس در حال بررسي اظهارنامه-38
  .  است2004مه 

  
  اي  هاي فروش تجهيزات هسته بررسي منابع و مبدا#
  

تقاضا آرده است آژانس به پيگيري ) GOV/21/2004( همانطور آه شوراي حكام در قطعنامه -39
اي وغير  هسازي و تجهيزات مربوط و مواد هست تحقيقات خود در زمينه منابع تكنولوژي تبديل و غني

مدير آل . اي ادامه داده و در اين زمينه از همكاري تعدادي از آشورهاي عضو بهره برده است هسته
  . رساند اطالعات بيشتري را در زمان خود در خصوص نتايج اين تحقيقات به اطالع شوراي حكام مي

آباد،   لشگرTNRCرآوري در سازي و ف هاي تاييدي خود با توجه به تحقيق غني  آژانس به انجام فعاليت-40
دهد و در آن مكانها تاآنون هيچ فعاليتي مغاير با تعهدات   ادامه ميUCFاراك، آاالي الكتريك، نطنز و 

 9ايران همچنين اعالم آرده است توليد قطعات سانتريفوژ را از . داوطلبانه ايران مشاهده نكرده است
قادر به تاييد اين مطلب در سه آارگاه بوده است اما آژانس .  به حال تعليق در آورده است2004آوريل 

آنند براي تعليق يا  هاي خصوصي به توليد خود ادامه داده و اعالم مي سه آارگاه متعلق به شرآت
 ماه مه 21به عالوه در . انقضاي قراردادها، سازمان انرژي اتمي خسارت آافي را به آنها پرداخته است

زمان صنايع دفاعي ديدار نكرده بود زيرا در مورد چگونگي دسترسي به  آژانس از سه آارگاه سا2004
ها  اآنون توافقنامه با ايران در مورد اين چگونگي. اين مكانها هنوز با ايران به توافق نرسيده است

 بازديد 2004 ماه مه 31مشخص شده و سه آارگاه سازمان منابع دفاعي قرار است در هفته منتهي به 
  .  اين گزارش، دو سايت از سه سايت بازديد شده است  ارائهتا زمان. شود

هاي مربوط به تعليق مانند توليد تجهيزات آه تشخيص آنها سخت   بايد توجه شود برخي فعاليت-41
تواند به هدف ايجاد اعتماد بدهد از ماهيت متفاوتي نسبت به موارد  هايي آه آژانس مي است و تضمين

بنابراين در حالي آه بررسي . اي برخوردار است آشف انحراف مواد هستهقابل دسترسي با توجه به 
ها  هاي اعالم شده ممكن است اما بايد تعادلي ميان هزينه و منافع حاصله از اين بررسي بيشتر محل
  . ايجاد شود
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  انجام داده است آه منجرUCF ايران به آژانس اعالم آرده است آه اخيرا آزمايشات حساسي را در -42
سازي  هاي غني ايران اعالم آرده است آه تعليق داوطلبانه فعاليت.  در آينده نزديك شودUF6به توليد 

  . شود  نميUF6شامل تعليق توليد 
  
   ارزيابي -ج
  

 به وجود آمده 2004 پيشرفت خوبي در اقدامات مورد توافق در ديدار مدير آل از تهران در اوايل آوريل-43
  . آند هاي اوليه ايران مربوط به پروتكل الحاقي استقبال مي ظهارنامهآژانس از ارائه ا. است

هاي واقع در  ايران با آژانس در فراهم آردن دسترسي به مكانهاي مورد تقاضاي آژانس شامل آارگاه
هاي  اين مورد نيز همانند اعطاي ويزاي يك ساله با ورودي. هاي نظامي همكاري آرده است سايت
  . به بازرسان مخصوص آژانس مورد استقبال است) multiple -entry( متعدد

سازي و فرآوري را  هاي مربوط به غني  آژانس توانسته است اجراي تصميم ايران براي تعليق فعاليت-44
هاي  با اين حال اين تاييد در برخي موارد به دليل بحث در مورد چگونگي دسترسي به سايت. تاييد آند

اخير مواجه شد و هنوز هم به دليل ادامه توليد تجهيزات سانتريفوژ توسط سازمان منابع دفاعي با ت
 از طريق انجام UCF در UF6تصميم ايران براي ادامه توليد . برخي شرآتهاي خصوصي جامع نيست

  . آزمايشات راديواآتيو با درك قبلي آژانس از تصميم ايران در مورد تعليق متفاوت است
دهد اما برخي مسائل  اي ايران ادامه مي ب درآي جامع از برنامه هسته آژانس به پيشرفت در آس-45

سازي ايران بوده  دو مورد به طور خاص آليد درك گستردگي و ماهيت برنامه غني. اند هنوز باقي مانده
  . است آه پيش از اين اعالم نشده بود

اورانيوم غني شده درجه پايين  اولين مورد مربوط به منبع آلودگي اورانيوم غني شده درجه باال و -46
 باال اشاره شد، 27همانطور آه در بند . هاي مختلف در ايران يافت شده است است آه در مكان

اطالعاتي آه تا به امروز توسط ايران فراهم شده است براي حل اين موضوع پيچيده آافي نبوده و ايران 
بدا تجهيزاتي آه در حل مسائل باقي مانده بايد هر تالشي را براي هرگونه اطالعات ديگر در مورد م

آژانس برخي اطالعات را از ديگر آشورها دريافت آرده آه ممكن است . تواند مفيد باشد، انجام دهد مي
در حل برخي سواالت مربوط به آلودگي آمك آند و به درخواست از آن آشورها براي انجام هر تالشي 

  . دهد ه ميبراي آمك به آژانس در حل اين مشكل ادام
 P-1هاي سانتريفوژ طرح   مساله دوم ميزان تالشهاي ايران براي واردات، توليد و استفاده از دستگاه-47
 و مكانهاي استفاده P-1هاي  آژانس درك بيشتري از گستردگي برنامه مربوط به سانتريفوژ.  استP2و 

 اغلب نياز به تقاضاهاي P2نتيريفوژ اگر چه اطالعات مهم در مورد برنامه سا. از آنان بدست آورده است
  . مكرر داشت و در برخي موارد منجر به مواجه شدن با اطالعات متغير يا ضد و نقيض شده است

سازي   مهم است آه ايران همكاري فعالي با آژانس به منظور بدست آوردن درك آامل از برنامه غني-48
ها مربوطه، داشته باشد،   سريع به همه سايتايران با فراهم آردن همه اطالعات مربوطه و دسترسي

به تعويق انداختن ديدارهاي اواسط ماه مارس به اواسط آوريل از سوي ايران آه شامل ديدار 
، منجر به P2سازي سانتريفوژ  آارشناسان سانتريفوژ آژانس از تعدادي از مكانهاي مربوط به برنامه غني

همچنين مهم است آه همه . تجزيه آنها شده استهاي محيطي و  تاخير در بدست آوردن نمونه
حل دو مساله . آشورهاي ديگر داراي اطالعات مربوطه، سريعا اين اطالعات را به آژانس منتقل آند

 پس از گذشت تقريبا دو سال از آشكار شدن برنامه اعالم نشده ايران 47 و 46مطرح شده در بندهاي 
الملل در خصوص  ي آژانس در اطمينان دادن به جامعه بينبراي آژانس، مهمترين مساله براي تواناي

  . اي ايران است هاي هسته فعاليت
 يا زودتر در يك زمان مناسب گزارش 2004 مدير آل آژانس در اجالس شوراي حكام در سپتامبر -49

  .بعدي خود را ارائه خواهد آرد
  

سته اي ايران در سرازيري اتمام قرار مسير پرونده فعاليت هاي ه:حسن روحاني در گفتگو با خبرنگاران 
  دارد  

  2004 ژوئن 2 -1383  خرداد13چهار شنبه 
گزارش مديرکل آژانس بين المللي انرژي : دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي تاکيد کرد 

  . اتمي نشان مي دهد که مسير پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران در سرازيري اتمام قرار دارد
، دکتر حسن روحاني ظهر امروز با مثبت ارزيابي کردن گزارش محمد " مهر"گزارش خبرنگار سياسي به 

گزارش جديد البرادعي نشان مي دهد که مسير پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران در : البرادعي گفت
  . سرازيري اتمام قرار دارد

 نشان مي دهد بيشتر مسائل حل و فصل اين گزارش: وي در گفتگو با خبرنگاران داخلي و خارجي افزود
  .شده و يا نزديک به حل و فصل است

اين گزارش عمال پرونده هسته اي ايران را بسته اعالم : دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان کرد
مي کند ؛ در اين ميان فقط مسائل جزيي باقي مانده که با کار کارشناسي در آينده اي نزديک اين 

  .ل حل استمسائل هم قاب
  .اين گزارش نشان دهنده اين است که مسايل قابل حل و جمع شدن است: روحاني افزود

  ايران هر زماني که الزم بداند به تعليق غني سازي پايان مي دهد  
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دبير شوراي عالي امنيت ملي با مثبت ارزيابي کردن گزارش مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
  . ي دهد مسير پرونده هسته اي ايران در سرازيري اتمام قرار دارداين گزارش نشان م: گفت

، دکتر حسن روحاني روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران داخلي و " مهر"به گزارش خبرنگار سياسي 
 صفحه اي خود را 20خارجي با اشاره به اينکه آژانس بين المللي انرژي هسته اي شب گذشته گزارش 

در اين گزارش :  کشور عضو شوراي حکام است، منتشر کرد، گفت35اي که گزارشي محرمانه و بر
کامال مشهود است که جمهوري اسالمي ايران برنامه عملي را که با آقاي البرادعي در تهران توافق 
کرده بود به خوبي اجرا کرده و به تعبير آژانس پيشرفت خوبي براي انجام برنامه عمل توافق شده در 

  . تهران بوده است
در اين گزارش همچنين آمده است که ايران همکاري خوبي براي پاسخ به سواالت : وي خاطرنشان کرد

همچنين دسترسي هايي که مورد نظر آژانس بوده حتي در سايت هاي . و رفع ابهامات داشته است
  . نظامي در اختيار آژانس قرار گرفته است

  
 در اين گزارش چند نکته به خوبي آشکار است؛ در مجموع: دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد

ابتدا مسير پرونده هسته اي ايران در سرازيري اتمام قرار گرفته و چيز مهم ديگري در اين پرونده وجود 
اکثر مسايل مورد نظر آژانس حل و فصل شده يا نزديک به حل و فصل است و در اين گزارش تنها . ندارد

 باقي مانده که با حل آن آژانس قادر خواهد بود به دنيا P2آلودگي ها و دو مساله کليدي و مهم ، يعني 
  .اطمينان دهد که برنامه هاي هسته اي ايران صلح آميز است

در اين گزارش آمده که درباره آلودگي پيشرفت هاي خوبي حاصل شده اما در عين حال : روحاني افزود
 نيز آژانس ضمن اينکه معترف است P2  در خصوص مساله. آژانس نياز به بررسي بيشتري دارد

جمهوري اسالمي ايران همکاري خوبي در اين خصوص با آژانس داشته و به سواالت آژانس در اين 
 انجام داده هنوز نتايج P2زمينه پاسخ داده ، اما به دو دليل يکي اينکه نمونه گيري هايي که در کارگاه  

ت ايران در روزهاي اخير به دست آژانس رسيده که نياز به آن به دست نيامده و ثانيا برخي از اطالعا
  . را تاييد کندP2بررسي دارد به زمان بيشتري نياز دارد تا همه مسايل مربوط به  

اين گزارش نشان مي دهد که پرونده هسته اي ايران رو  به اتمام است و مساله مهم : وي تاکيد کرد
م کسي که منصفانه گزارش آژانس را مطالعه کند به اين ديگري ندارد و قابل جمع شدن است و معتقد

نتيجه مي رسد که پرونده هسته اي ايران عمال تمام شده است و مساله مهمي در آن باقي نمانده 
  . است

البته مسايل جزيي فني در موضوعات مختلف باقي است که بطور طبيعي اين : روحاني اظهار داشت
ر کارشناسي به انجام مي رسد؛ در واقع ما معتقديم موارد جزيي که موضوعات ماهيت فني دارد و با کا

آژانس با بسياري از کشورها بحث دارد در چارچوب پادمان و در چارچوب اجراي پروتکل قابل حل و فصل 
  . است

وي با اشاره به اينکه آژانس در اين گزارش از جمهوري اسالمي ايران به دليل اينکه نسبت به همه 
ي هسته اي خود در چارچوب پروتکل اظهارنامه اي را به آژانس اعالم و همه فعاليت هاي فعاليت ها

  . هسته اي ايران در چارچوب پروتکل به آژانس اعالم شده  قدرداني کرده است
  

مساله مهمي که در اين گزارش مالحظه مي شود اين است که نشان مي : روحاني خاطرنشان کرد
اسالمي ايران فعاليت هايي صلح آميز است و از مسير صلح آميز، دهد که فعاليت هاي جمهوري 

انحرافي نداشته و همانطور که روز گذشته هم مديرکل در اسلواکي اعالم کرد، تا کنون آژانس هيچگونه 
  . دليل و مدرکي پيدا نکرده که فعاليت جمهوري اسالمي ايران را غيرصلح آميز بداند

  
 اشاره به اينکه تا امروز نشان داده شده که فعاليت جمهوري اسالمي دبير شوراي عالي امنيت ملي با

ما معتقديم همانطور که از روز اول اعالم کرديم : ايران فعاليت قانوني و صلح آميز بوده است، گفت
هرچه بازرسي ها در ايران بيشتر شود اين ادعاي برحق ايران که فعاليت ها قانوني و صلح آميز بوده 

  . ن روشن تر مي شودبراي جهانيا
وي درباره برخورد اروپا و عکس العمل جمهوري اسالمي ايران با اين اتحاديه در اجالس آتي شوراي 

ما با اروپايي ها در ماه فوريه به توافقي رسيديم که طبق آن اروپايي ها بايد اقداماتي را در : حکام افزود
فق را براي بعد از پايان اجالس شوراي حکام مي ماه ژوئن انجام دهند و قضاوت نهايي درباره اين توا

وقتي ما در مقام عمل از نزديک مشاهده کرديم که چگونه اروپا در چارچوب توافقات خود عمل . گذاريم
  کرده يا نه؟ 
وقتي به آن . ذات پرونده هسته اي ايران به گونه اي نيست که براي مدتي ادامه پيدا کند: وي تاکيد کرد

خود آژانس در اين گزارش در . ينيم که مساله اي نيست که اين پرونده ادامه پيدا کنددقت کنيم مي ب
 حل شود، خواهيم توانست به جامعه جهاني درباره P2نتيجه گيري مي گويد اگر مساله آلودگي و  

  .برنامه هسته اي ايران اطمينان دهيم
 داده ايم و خود آژانس نيز به اين مساله  ما همه اقدامات الزم را انجامP2در خصوص : روحاني تاکيد کرد

معترف است و مي گويد چون اين گزارشات اين اواخر به دست ما رسيده است ، لذا براي بررسي آن 
  . ما هر چه پيش مي رويم به حل نهايي مساله آلودگي ها نزديک تر مي شويم. نياز به زمان است
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هاي متعددي با آژانس مورد اختالف نظر و بحث زماني آلودگي : دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت
 درصد کشف شده بود اما مساله اين آلودگي امروز حل شده است و آژانس نيز 54بود، مثال آلودگي 

  .  درصد مربوط به قطعاتي است که از خارج وارد شده است54مي داند که مساله آلودگي 
نده که ما معتقديم اگر آژانس نمونه هاي  درصد باقي ما36اکنون يک نوع آلودگي : وي ادامه داد

البته آژانس اخيرا قطعات . بيشتري را از قطعات وارداتي بگيرد اين مورد نيز حل و فصل خواهد شد
  .  درصد نيز حل و فصل خواهد شد36بيشتري را نمونه برداري کرده و ما معتقديم آلودگي 

هوري اسالمي ايران چه زماني غني سازي مبني بر اينکه جم" مهر"وي در پاسخ به سوال خبرنگار 
در اين گزارش هم . بحث تعليق ماهيتي متفاوت با ساير امور دارد: اورانيوم را از سر خواهد گرفت، گفت

آمده که ماهيت تعليق با همه کارهايي که آژانس در حال انجام آن است، متفاوت است ؛ به دليل اينکه 
  . م براي ايران نيستبحث تعليق يک تعهد حقوقي يا يک الزا

تعليق داوطلبانه براي ايجاد اعتماد بيشتر به جامعه جهاني است و در اختيار خودمان قرار : وي تاکيد کرد
جمهوري اسالمي ايران تا روزي که الزم بداند به اين تعليق ادامه مي دهد و هر زماني که الزم . دارد

 را حق طبيعي و قانوني خود مي داند و هيچ نداند به اين تعليق پايان مي دهد ؛ چون غني سازي
  . مرجعي نمي تواند ما را از اين حق باز دارد

مبني بر نحوه برخورد ايران با کشورهايي که برخورد خصمانه " مهر"وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار 
مهوري ج: اي با جمهوري اسالمي ايران در اجالس هاي گذشته شوراي حکام داشته اند، اظهار داشت

اسالمي ايران در هر مرحله در شوراي حکام اگر ديده که کشوري برخورد خصمانه با جمهوري اسالمي 
در اجالس . ايران داشته ، عکس العمل الزم را هم از لحاظ سياسي و از لحاظ ديگر انجام داده است

 از چارچوب مورد بقيه کشورها يا. گذشته تعداد کشورهايي که با ما حالت تخاصم داشتند محدود بود
  .نظر ايران حمايت مي کردند يا مواضع معتدلي داشتند

  
وي ابراز اميدواري کرد در اجالس ماه ژوئن چند کشوري که در کنار آمريکا بودند خود را از انزوا نجات داده 

حساس گزارش آژانس اين زمينه را فراهم کرده که آنها نيز ديگر ا. و در کنار اکثريت کشورها قرار گيرند
کنند که پرونده هسته اي ايران يک پرونده بحراني نيست و مسايل باقي مانده مسايلي عادي و فني 

  .است
  گزارش باز اشکاالتي دارد ؛ البرادعي در مواردي وسواس به خرج داده و حتي غفلت کرده است 

ر اختيار آژانس قرار ما مي خواهيم آمريکا اطالعات ادعايي خود را د: دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت
  .  دهد و آژانس بر مبناي اطالعات آمريکا در ايران بازرسي کند

خبرنگار رويترز با ذکر بخشي از گزارش اخير البرادعي درباره اين "  مهر"به گزارش خبرنگار سياسي 
گزارش از روحاني سوال کرد، روحاني در پاسخ با اشاره به اينکه  مشخص نيست گزارش محرمانه 

ما آنچه درباره  تعليق ساخت قطعات سانتريفيوژ : برادعي چگونه به دست رويتر رسيده است ، گفت ال
P2 با کشورهاي اروپايي و آژانس صحبت کرده بوديم اين بود که در تعليق قطعات تا جايي که بتوانيم آن  

  .را انجام مي دهيم
اما در کارگاه هاي خصوصي به دليل غرامتي ما در کارگاه هاي دولتي تعليق را انجام داده ايم : وي گفت

که آنها از ما مي خواستند و ما بودجه اي براي غرامت نداشتيم نتوانستيم  ساخت را تعليق کنيم ؛ 
البته در اين گزارش نيز آژانس به اين نکته اشاره کرده است که در سه کارگاه  مربوط به بخش خصوصي  

  . ساله غرامت را حل و فصل کند، به  فعاليت ادامه داده استجمهوري اسالمي ايران چون نتوانسته م
وي در پاسخ به سوالي درباره لحن آقاي البرادعي در مصاحبه چند روز گذشته با يکي از شبکه هاي 

من لحن البرادعي را نشنيدم ؛ اما آنچه که در تلکس ها ديديم اين بود که وي گفته  : خارجي گفت
ن به دليلي دست نيافتيم که  انحرافي در مسير صلح آميز داشته و به تاکنون در بررسي هاي ايرا

  . سمت فعاليت نظامي رفته باشد
  

اين چندمين بار است که آقاي البرادعي اين مساله را بازگو مي کند؛ در : روحاني خاطرنشان کرد
انس بازرسي هاي گزارش ماه نوامبر نيز اين مساله را به صراحت نوشته بود ؛   ما معتقديم هر چه آژ

بيشتري انجام دهد  اين واقعيت را بهتر درمي يابد ؛ اما اينکه اگر کشوري فعاليت صلح آميز نداشته و در 
مسير فعاليت نظامي قرار گرفته باشد، مقررات پادمان و مقررات اساسنامه آژانس اين مساله را روشن 

 سازمان ملل است ، اما چون جمهوري کرده که در چه مواردي پرونده قابل ارجاع به شوراي امنيت
  . اسالمي ايران فعاليت صلح آميز داشته هيچ جايي براي اين بحث وجود ندارد

: وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آلودگي هاي تجهيزات ايران به اورانيوم غني شده  گفت
عاتي است که از خارج وارد جمهوري اسالمي ايران از روز اول اعالم کرده بود که آلودگي مربوط به قط

شده است ؛ منشا اين قطعات را ما نمي دانيم، ما قطعات را از يک دالل خريداري کرده ايم  و اين 
مساله نيز به آژانس اعالم شده است اما آژانس امکان دارد از طريق ديگري بتواند کشف کند که اين 

  . قطعات مربوط به کدام کشور است
  

در گزارش البرادعي چند بار اين جمله تکرار شده است  که درباره آلودگي بايد با کشور : روحاني افزود 
ثالث کار بکنيم و کشور ثالث بايد همکاري بکند، در جايي نيز آورده است که ما خواسته ايم مواردي را 

www.iran-archive.com 



اهيم همکاري کشور ثالث در کشور ثالث نمونه گيري کنيم که اجازه اين کار داده نشده است و مي خو
  . ادامه پيدا کند

وي درباره موضع ايران در قبال اقدام آمريکا براي سياسي کردن پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران، 
آمريکا از روز اول ادعاهايي را مطرح کرد که هر چه اين پرونده  پيش مي رود مشکالت : اظهار داشت 

آنها از روز اول اعالم کردند که جمهوري اسالمي ايران . ودآنها در افکار عمومي دنيا بيشتر مي ش
فعاليت مخفي دارد و هر چه جلوتر مي رويم روشن مي شود که ايران هيچگونه فعاليت مخفي نداشته 

  . است
آمريکايي ها مدعي بودند که ايران در پي دستيابي به سالح هسته اي است و هرچه : روحاني گفت

آمريکا در آستانه .  روشن مي شود که فعاليت ايران کامال صلح آميز استپرونده پيش مي رود بيشتر
انتخابات رياست جمهوري نمي تواند اعالم کند که مرتکب اشتباه بزرگي شده  و افکار عمومي دنيا را 
اقوا کرده است  و به افکار عمومي خود بگويد درباره ايران دروغ گفته ايم ؛ اين  براي آنها خيلي سخت 

  به همين دليل به مسايل جزئي که در اين پرونده است، مي پردازند و با تبليغاتي که به راه مي .است
  . اندازند مي خواهند القاء کنند که مسايل هسته اي ايران حل و فصل نشده است

  
ما حوصله کافي براي ادامه بررسي هاي آژانس در : دبيرشوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان کرد 

ريم؛ اما يک خواسته و توقع  بجا و بحق نيز داريم ؛ ما مي گوييم در طول زمان به ويژه از ماه کشورمان دا
اکتبر تا امروز همکاري بسيار شفاف و گسترده اي با آژانس بين المللي داشته ايم و بسياري از 

م مسايلي که مورد بحث بوده  است حل و فصل شده و مسايل باقي مانده  ، جزئي است و معتقدي
  . اين مسايل جزئي در قالب پروتکل حل و فصل مي شود

ما نمي گوييم اگر آژانس سوال ديگري در آينده داشت آن سوال را مطرح نکند و يا : روحاني تاکيد کرد 
ازمکانهاي ديگرمورد نظر خود  بازديد نکند ، ما مي گوييم قالبي به نام پروتکل وجود دارد و ما آن را امضا 

ما مي گوييم نيازي .  قالب آن دست آژانس باز است که اگر سوالي داشت مطرح کند کرده ايم و در
  .نيست اين بحث در شوراي حکام ادامه پيدا کند

  
سه کارگاه خصوصي مربوط : وي درباره سه کارگاه خصوصي ساخت قطعات تجهيزات هسته اي  گفت

 مذاکره  داشتيم و در P1طعات   است ،  ما براي تعليق ساخت قP1 نيست بلکه مربوط به  P2به  
.  کارگاه هاي دولتي ساخت قطعات به حالت تعليق درآمده است اما در کارگاه هاي خصوصي ادامه دارد

P2قطعات نمونه ساخته ايم که اين .  در مرحله تحقيقات قرار دارد و روي آن بررسي و کار مي کنيم
ن قطعات در اجالس قبلي در اختيار آژانس قرار قطعات نمونه را آژانس مشاهده کرده است  و تصوير اي

  . گرفته است و وقتي تحقيقات کامل شود جمهوري اسالمي ايران براي ساخت آن تصميم مي گيرد
  

 داشته باشيم هنوز فاصله P2ما  تا مرحله اي که قدرت توليد  : دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود 
  . ل تحقيقات آن هستيمداريم اما همچنان در مرحله اتمام و تکمي

ما پروتکل را امضا کرده ايم ، همان : وي درباره زمان نهايي شدن مراحل پيوستن به پروتکل الحاقي گفت
وقت نيز اعالم کرديم که اين پروتکل را به طور داوطلبانه  و موقتا اجرايي مي کنيم، اکنون پروتکل در حال 

 صفحه اي را در اختيار آژانس قرار داديم ،  اما اينکه 1033اچرا شدن است و به همين دليل آن اظهارنامه 
اين پروتکل بايد سير قانوني خود را طي کند ،  درست است و در نهايت به مجلس شوراي اسالمي 

خواهد رفت و تصميم گيري نهايي درباره پروتکل  با مجلس شوراي اسالمي خواهد بود ، نحوه رفتاري 
 ايران دارند، موثر خواهد بود در اينکه پروتکل الحاقي چگونه راه نهايي که آژانس و کشورهاي صنعتي با

  . خود را طي بکند
  

وي در پاسخ به سوال  خبرنگار ديگري که روايت روحاني از گزارش البرادعي را خوشبينانه دانسته بود، 
گزارش از نظر ما من نخواستم بگويم با گزارش خوشبينانه برخورد کنم  يا بدبينانه ، البته اين : گفت

اشکاالتي دارد  و آژانس در مواردي از آن غفلت کرده است ؛  آژانس در مواردي وارد شده است که 
اين موارد را کارشناسان ما در اجالس شوراي حکام مطرح . نمي بايست وارد مي شد که جزئي است

  .  مي دهيم خواهند کرد و مانند اجالس قبلي بيانيه اي مکتوب درباره گزارش البرادعي
من نمي گويم گزارش بي اشکال است يا ما از آژانس رضايت داريم ، من مي گويم : روحاني تاکيد کرد 

وقتي اين گزارش را مطالعه مي کنيم مي بينيم که پرونده هسته اي ايران چيزي ندارد و مواردي که در 
توليد شده در ايران چند ميلي مثال گفته مي شود پلوتنيوم . اين گزارش گفته شده مواردي جزيي است

گرم است؟ مي گويد پلونيوم در ايران که در مرحله تحقيقات بوده است ، نسبت به برخي موارد سوال 
وجود دارد ؛ گزارش  مي گويد ما آلودگي در پشت بامي پيدا کرده ايم که هنوز آن آلودگي در حال بحث 

  . دارد و مهم نيستاين موارد موارد جزيي است که در گزارش وجود . است
  

آژانس بايد يک هدف را دنبال کند به معناي اينکه در کشوري انحراف انجام شده  يا خير و : وي افزود 
آژانس از همه اين اظهارنامه ها و رفت و آمدها بايد يک کلمه بگويد که . هيچ مسئوليت ديگري ندارد

 آژانس مي گويد دو مساله کليدي بايد در اين گزارش. فعاليت جمهوري اسالمي ايران صلح آميز است
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حل شود تا ما به دنيا اطمينان بدهيم  فعاليت هاي هسته اي ايران چگونه است يا به عبارتي صلح آميز 
  . است

 حل شده است و آژانس نيز P2بر اساس آخرين اطالعاتي که به آژانس داديم، مساله  :  روحاني افزود 
رشهايي  به دست ما رسيده که فرصت نکرده ايم درباره آن اشاره مي کند که در اين خصوص گزا

 درصد چرا در يک اتاق ديده مي شود ،  يعني اتاق 36بررسي کنيم ، گاهي گفته مي شود که آلودگي 
 کاال الکتريک است و در جاي ديگر نيست ،  ما گفتيم که از ساير جاها نمونه گيري کنيد، پس 3شماره 

 36اکنون نيز گفته مي شود که اين .  درصد آلودگي دارد 36ه خيلي از جاها از نمونه گيري معلوم شد ک
پس ما مي بينيم با گذشت زمان .  درصد چرا برخي جاها داراي چگالي کم و برخي جاها زياد است 

 درصد حل 36مسايل در حال حل و فصل است و اگر آژانس نمونه گيري بيشتري انجام دهد مساله 
  . خواهد شد

  
گزارش امروز البرادعي با گزارش ماه مارس متفاوت : وراي عالي امنيت ملي در ادامه افزود دبير ش

است و لحن آن  تغيير يافته است، البته يا آژانس نگراني دارد و يا مسايلي ديگر است که وسواس 
ونيوم به اعتقاد ما مساله پلوت. هايي به خرج مي دهد  که براي ما مفهوم نيست و دچار تعجب هستيم 

  . و پلونيوم مي توانست در ماه مارس تمام شود
آمريکايي ها مرتب آژانس را مي ترسانند، مي گويند اظهارنظر قطعي نکنيد ، آبروي شما : وي افزود 

ما بارها گفته . مي رود ايراني ها بسياري از چيزها را به شما نگفته اند ،  به طور متعدد تبليغ مي کنند 
 مي کند ايران اطالع کافي نداده است  و آنها اطالعات کافي دارند ،  اطالعات خود را ايم آمريکا که ادعا

  . در اختيار آژانس قرار دهد و آژانس بر مبناي اطالعات آمريکا در ايران بازرسي کند
آمريکا اطالعاتي ندارد، البرادعي وقتي به آمريکا رفت  رسما به رييس سيا گفته بود اطالعات خود را 

جمهوري اسالمي ايران چون پرونده اي شفاف و روشن دارد و مي . ره ايران در اختيار ما بگذاريد دربا
  . دانيم فعاليت مان کامال صلح آميز است مشکلي براي ادامه بازرسي هاي آژانس نداريم

  
 درصد نيز حل 36ما مدعي هستيم آژانس اگر نمونه هاي بيشتري را بگيرد ،  مساله : روحاني گفت

اگر آژانس . خود آژانس نيز قبول کرده که هنوز نتوانسته است از کشور ثالث نمونه گيري کند.  شودمي
  . بتواند از کشور ثالث  نمونه گيري کند، اين مساله حل و فصل مي شود

ما درحال پيشرفت در مساله نيروگاه با : وي درباره آخرين اقدامات درباره نيروگاه اتمي بوشهر گفت
ما . مقامات روسيه  مساله تکميل نيروگاه بوشهر را از تعهدات خود دانسته اند.  هستيمکشور روسيه

  .  اين نيروگاه را تکميل و آماده بهره برداري کنيم2005اميدواريم در سال 
با روسيه هيچ اختالفي درباره نيروگاه بوشهر نداريم و تنها بحث بازگشت : روحاني خاطرنشان کرد

بحث قيمت مطرح است  و اينکه ما .  و در آن هم بحث مالي باقي مانده استپست ماند سوخت است،
  . پسماند  سوخت  را به چه قيمتي به روسيه بفروشيم و اين مساله قابل حل و فصل است

آقاي پوتين بارها تاکيد کرده است  تکميل نيروگاه بوشهر از تعهدات ما است و حتي براي : وي گفت
  .  نيز اعالم آمادگي کرده استساخت نيروگاه دوم بوشهر

  
  ) 1(در آستانه نشست شوراي حکام 
  المللي انرژي اتمي    عملكرد آژانس بين نگاهي به تاريخچه، ساختار و نحوه

  2004 ژوئن 2 -1383 خرداد 13چهار شنبه 
  

 اي و بويژه  هاي منطقه المللي انرژي اتمي در ميان رسانه  سال است آه آژانس بين2نزديک به 
در آستانه نشست آتي شوراي حکام اين آژانس . هاي خبري ايران جايگاه خاصي پيدا آرده است سانهر

منتشر " مهر"در وين ، طي سلسله مطالبي ، سوابق و گزارشاتي که پيشتر همگي بر روي خروجي 
اي شده است را درباره اين نهاد ، سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي و پرونده فعاليت هاي هسته 

  .  کشورمان مرور خواهيم کرد
با اين وجود هنوز اطالعات اندآي درخصوص ساختار اين آژانس و نيز نوع عملكرد و مكانيزمهاي دروني 

به اين بهانه در ذيل نگاهي داريم به . فيزيكي و ماهوي اين آژانس بصورت ناشناخته باقي مانده است
  .للي انرژي اتميالم  عملكرد آژانس بين تاريخچه، ساختار و نحوه

  
  :چکيده

 افتتاح شد و از آن روز تاکنون به عنوان تشکيالت بين 1957 ژوئيه 29آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
المللي  علمي و فني مسئوليت تشويق تمام کشورهاي به ويژه کشورهاي در حال رشد به استفاده 

  .هده گرفتصلح جويانه انرژي هسته اي و علوم و فنون مربوطه را به ع
با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و آغاز دوران جنگ سرد ميان آمريکا و شوروي توسعه انرژي هسته اي 

آمريکا به عنوان . به منظور توليد کالهک هاي بمب اتمي در ميان اين دو کشور به مسابقه گذاشته شد
هاني دوم نگراني اولين استفاده کننده از سالح مرگبار هسته اي در سال هاي پس از جنگ ج

  . کشورهاي جهان را به شدت برانگيخت
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 سال پس از اين ماجرا، اين کشور که درصدد بر آمد چهره اي انسان دوستانه به خود بگيرد، 10حدود 
  . پيشنهاد گسترش استفاده صلح آميز انرژي هسته اي را د رجهان ارائه نمود

 تحت 1955مع عمومي سازمان ملل متحد در سال آيزنهاور رييس جمهور وقت آمريکا با سخنراني در مج
پيشنهاد تاسيس آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عنوان يک تشکيالت " اتم براي صلح"عنوان 

علمي و فني جهاني که با مشارکت کشورها صنعت صلح جويانه هسته اي و علوم و فنون مربوطه را 
 نموده و گسترش دهد، به مجمع عمومي در سطح جهان به ويژه کشورهاي در حال رشد تشويق

  .سازمان ملل ارائه داد
با تصويب پيشنهاد فوق و استقبال سازمان ملل از آن، کار تدوين اساسنامه آژانس آغاز گرديد و در تاريخ 

  . به مورد اجرا گذاشته شد1957 ژوئيه 29 اساسنامه تصويب و در 1956 اکتبر 23
  :راي اين ارگان معين کرده است وظيفه اصلي را ب7اساسنامه آژانس 

   گسترش پژوهش و توسعه صنايع صلح آميز هسته اي -1
 تمهيدات الزم براي دستيابي کشورها به مواد، خدمات و تاسيسات صلح جويانه هسته اي به ويژه -2

  .براي کشورهاي در حال رشد
   انتقال دانش فني و تکنولوژي صلح جويانه هسته اي -3
  تبادل دانش و تخصص هسته اي صلح جويانه در کشورها گسترش آموزش و -4
 تاسيس و اجراي سيستم پادمان بر مواد و تاسيسات و خدمات و اطالعاتي که تحت کنترل يا مورد -5

  .درخواست آژانس است
   تهيه استانداردهاي ايمني و اعالم آنها با همکاري سازمان هاي مسئول بين المللي ديگر-6
  ستگاههاي الزم براي انجام وظايف فوق تهيه تجهيزات و د-7

طبق اساسنامه آژانس،  تصميم گيران اصلي در اين سازمان کشورهاي عضو آن مي باشند که در درجه 
اول از طريق کنفرانس عمومي ساالنه آژانس و در درجه دوم شوراي حکام اژانس در مورد مسائل 

  .اجع اصلي تصميم گيري درآژانس مي باشندبنابراين دو ارگان مر. مطروحه اتخاذ تصميم مي نمايند
عامل اجراي مصوبات کنفرانس عمومي و شوراي حکام، دبير خانه  آژانس و دبير کل است که وظايف 

دبيرخانه متشکل است از کارگزاران بين المللي از دبير کل تا کارکنان . آنها در اساسنامه مشخص است
  .جزء

  
  :مشروح گزارش 

 18 با توافق 1957در سال ) International Atomic Energy Aency(ژي اتمي المللي انر آژانس بين
  . آشور به عنوان نهادي مستقل از سازمان ملل متحد تشكيل شد

 آيزنهاور، رييس جمهور وقت آمريكا در آنفرانس اتم 1953تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود آه در 
المللي براي آنترل  رد و پيشنهاد داد آه يك نهاد بينبراي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح آ

اين پيشنهاد در زماني مطرح شد آه آمريكا خود سالح اتمي در اختيار )1.(هاي اتمي تشكيل شود سالح
داشت و حتي تنها آشوري بود آه از آن استفاده آرده بود ضمن اينكه آشورهاي ديگر نيز به شدت در 

آردند و حتي برخي از آنها به اين سالح دسترسي پيدا آرده  آت ميمسير دستيابي به اين سالح حر
  .بودند

هاي آن در چارچوب  با اينكه اصوال اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عمال فعاليت
هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند  گيرد، اما مصوبات و گزارش اي صورت مي جداگانه

  . هاي الزم بپردازند توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه ند آه ميشو معتبري محسوب مي
آميز  هاي صلح مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده

يي آه مجموعا تحت  هاي بازرسي، حسابرسي و آنترل منابع هسته اي و مديريت برنامه از انرژي هسته
 اين سازمان نظارت و  طبق اساسنامه.باشند، اعالم شده است رسي و نظارت مطرح ميلفظ باز

هاي اتمي به  اي براي توليد سالح گيرد آه مواد هسته بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي
 آشور تحت بازرسي و 110اي را در   تاسيسات هسته800امروزه بازرسان آژانس بيش از . آار نروند

ت دارند، اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر نظار
به . اند، ندارد اي نپيوسته هاي هسته  منع تكثير سالح اي آشورهايي آه به معاهده هاي هسته برنامه

عليرغم تواند بر تاسيساتي نظارت آند آه آشورها به آن اجازه بازرسي دهند؛  عالوه آژانس فقط مي
 فعاالنه و موثر بوده است، اما در موارد 1992اي عراق از سال  هاي هسته اين آه نظارت آژانس بر فعاليت

ايشان بازرسي آند، آژانس قادر به  ديگر تا خود آشورها به آژانس اجازه ندهند، آه از تاسيسات هسته
ن، برزيل، هند، رژيم صهيونيستي به عنوان مثال، آرژانتي. اعمال زور و نقض عدم تمايل آشورها نيست

اند و حتي  اي خود اجازه نداده وپاآستان تاآنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته
  )3. (اند اي را نيز امضا نكرده هاي هسته معاهداتي چون معاهده منع تكثير سالح

هاي  ا نيز در همان ساله باشند آه بيشترين عضويت  آشور جهان عضو آژانس مي131در حال حاضر
اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري آه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك آشور به 

  . عضويت اين سازمان درآمده است
  : آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد

  شوراي حكام ) الف
  باشد  آنفرانس عمومي آه شاخه قانونگذاري آژانس مي) ب
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  وول اجرا و عملياتي آردن مصوبات است دبيرخانه آه مس) ج
  
  :شوراي حكام* 

 عضو است آه جلسات آن 35اين شورا متشكل از . دهد بار تشكيل جلسه مي شوراي حكام ساالنه پنج
هاي مارس، ژوئن، دو جلسه در ماه سپتامبر آه قبل و بعد از جلسه ساالنه آنفرانس عمومي  در ماه

 ماه دسامبر سريعا بعد از جلسه آميته همكاري و پشتيباني  پنجم آه در شود و جلسه تشكيل مي
  . شود تكنيكي آژانس تشكيل مي

هاي آژانس، بودجه آژانس و  هاي آژانس، برنامه شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش
هاي  چنين اين شورا توافقنامه هم. آند هايي به آميسيون عمومي مي هاي عضويت توصيه درخواست
آند و اختيار انتصاب رييس آژانس را  ازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را نيز تصويب مينظارت و ب

توان شوراي  در واقع مي. دارد؛ البته در صورتي آه آميسيون عمومي اين انتصاب را تصويب و تاييد آند
  )3. (ي مقننه آژانس دانست حكام را قوه مجريه و آنفرانس عمومي را قوه

  
  يآنفرانس عموم*

وظيفه اصلي اين آميسيون تصويب . شود جلسات آنفرانس عمومي آژانس سالي يك بار تشكيل مي
چنين  شود؛ و هم ها، بودجه آژانس آه از طرف شوراي حكام به اين آنفرانس ارجاع مي ها،برنامه گزارش

ط  خ آنفرانس عمومي طي جلسه ساالنه درباره. باشد تصويب پذيرش هرگونه درخواست عضويتي مي
هاي عضو  هاي آژانس و موضوعات مختلفي آه توسط شوراي حكام، رييس و دولت ها و برنامه مشي

هاي نمايندگي دول عضو نيز هر ساله در جلسه  هيات. پردازد وگو مي شوند؛ به بحث و گفت مطرح مي
  )4. (آنفرانس سخنراني آوتاهي دارند

  
  دبيرخانه* 

رييس آژانس . ساز آژانس است ها و مصوبات نهادهاي تصميم دبيرخانه آژانس نيز مسوول اجراي برنامه
رييس فعلي آژانس، محمد . شود مسوول دبيرخانه است آه براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي

رييس آژانس شش معاونت .  به اين سمت منصوب شده است1999البرادعي است آه در اول سپتامبر 
  )5 (.دارد آه هر آدام مسوول قسمت خاصي هستند

  
يي آشورها و  هاي هسته در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه اصلي آژانس آه نظارت بر فعاليت

اي  هاي هسته  معاهده منع تكثير سالح1968اي است؛ در سال  هاي هسته ممانعت از ساخت سالح
)NPT ( آشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به.  به مرحله اجرا درآمد1970تدوين شد آه در سال 

  . گيرند عنوان ضامن اجراي مواد معاهده در نظر مي
ريزي  هاي عضو به صورت مرتب و برنامه براين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند آه با اجازه دولت

اي و تاسيسات  هايي آه متعلق به مواد هسته اي آنها ديدن آنند و بر مكان شده از تاسيسات هسته
اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله . ته باشندباشند؛ نظارت داش اي مي هسته
اي را تحت آزمايش قرار  آنند و نوع مصرف مواد هسته ها را بررسي مي هاي مداربسته و پلمپ دوربين
هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس  ها گزارش دهند؛ بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي مي

المللي  اد شدن مساله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدامات بينو در صورت ح
  . دهند ارايه مي

هاي هسته اي   با بازرسي از برنامه1991هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال  روند بازرسي
صميم به ايجاد  شوراي حكام ت1996در اواخر سال . احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارد

اين . يك آميته دايم براي مذاآره درباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت
هاي دول عضو و آژانس به بحث  آميته درباره متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه

راي حكام رسيد؛ طبق پروتكل الحاقي آه  به تصويب شو1997پرداخت آه نهايتا اين پروتكل در ماه مه 
ها موظف به فراهم آردن اطالعاتي براي آژانس درباره  باشد؛ دولت  نيز مي93+2موسوم به پروتكل 

اي و  ايشان، تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته هاي چرخه سوخت هسته تمامي جنبه
اي و   توسعه چرخه سوخت هستههاي بلندمدت اي، طرح هاي هسته تمام تاسيسات و تكنولوژي

  )6. (باشند ايشان مي ها و تاسيسات هسته دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه
اي در ممانعت از توليد و  هاي جدي هاي نظارتي، آژانس هنوز با چالش با وجود همه اين امكانات و فرصت

توان به دو دسته تقسيم آرد  اي توسط آشورها مواجه است؛ اين چالش را مي هاي هسته تكثير سالح
:  

گيري درباره اين هستند آه آژانس از تاسيسات  هنوز اين مساله آه آشورها مرجع نهايي تصميم) اول
هاي مطمئن، آشكار و غيرمخفي از  اي بر سر راه بازرسي اي آنها بازرسي آند؛ مانع عمده هسته

مين مانع است آه هند و پاآستان به براساس ه. باشد اي آشورها مي هاي هسته تاسيسات و فعاليت
  . اند يشان را نداده يي دست يافتند و تاآنون به آژانس اجازه بازرسي از تاسيسات هسته ا سالح هسته

اي به آشورها اجازه  هاي رايانه توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي) دوم
تر پيگيري آنند؛ آه اين امر موفقيت  ا ناملموساي خود ر هاي نظامي و هسته دهد آه برنامه مي

. سازد اي آشورها مشكلتر مي هاي مربوط به نوع فعاليت هسته هاي آژانس را در يافتن واقعيت بازرسي
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هاي بزرگ خصوصا  اما در پس جدي يا غيرجدي عمل آردن آژانس در مقابل آشورها اراده قدرت) 7(
ه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت زياد بر روي يك آ آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد است،

در اين رابطه مثال بارز مورد رژيم صهيونيستي است آه به . آشور و ناديده انگاشتن يك آشور ديگر دارد
اي دارد، اما تاآنون از تن دادن به بازرسي و حتي   عظيم هسته هاي آمريكا با اينكه زرادخانه دليل حمايت

  . اي سرباز زده است نع تكثير سالحهاي هسته م امضاي معاهده
  

  :منابع
1- www.departments.oxy.edu   
2- www.munfw.org  
3- www.departments.oxy.edu  
4- IbId  
5- IbId  
6- usinfo.state.gov  
7- www.departments.oxy.edu  
  

  نگاهي تفصيلي به گزارش مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
  2004 ژوئن 2 -1383 خرداد 13چهار شنبه 

يک ديپلمات مستقر در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي جزئيات گزارش مدير کل اين آژانس درباره 
  . قرار داد" مهر"پرونده فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي ايران را در اختيار خبرنگار 

 انتشار يافته Assessmentsان ارزيابي  بخش اصلي اين گزارش که با عنوCوي با اشاره به مندرجات بند 
 اين گزارش با اشاره به پيشرفتهاي خوبي که در فعاليتهاي مورد توافق در زمان 43در بند: گفت" مهر"به 

آژانس از اقدام اخير ايران در تهيه :  صورت گرفته ، آمده است2004ديدار البرادعي از تهران در اوايل آوريل 
ايران با آژانس در تهيه دسترسي . بوط به پروتکل الحاقي استقبال مي کند اظهارنامه هاي مقدماتي مر

به اماکن مورد درخواست آژانس از جمله کارگاه هاي موجود در سايت هاي نظامي ، همکاري کرده 
اين مساله مورد استقبال است ؛ همانگونه که از توافق ايران براي تهيه ويزاهاي چند نفره به . است 

  .براي بازرسان آژانس استقبال مي شود مدت يک سال 
آژانس با اشاره به راستي آزمايي هاي خود درباره اجراي :وي با اشاره به بند بعدي گزارش ، افزود 

به هر حال ، اين وارسي در : تصميم ايران براي تعليق فعاليتهاي غني سازي و بازسازي ، آورده است 
 به - سازمان صنايع دفاعي - DIOيط دسترسي به سايتهاي برخي موارد به دليل بحثهاي مربوط به شرا

تعويق افتاده است و هنوز به دليل توليد مداوم تجهيزات سانتريفيوژ بوسيله برخي شرکتهاي خصوصي 
 از طريق انجام تستهاي UCF در UF6تصميم ايران براي ادامه دادن فعاليت با نسل . جامع نمي باشد 

  .ورد گستره تصميم ايران براي تعليق متفاوت است گرم با درک قبلي آژانس در م
اين ديپلمات توجه آژانس به ادامه پيشروي در زمينه افزايش درک خود از برنامه هسته اي تهران را مورد 

 گزارش ، از تعدادي مساله حل نشده باقي مانده سخن به ميان آمده 45در بند : اشاره قرار داد و گفت 
 مسئله براي درک ميزان و طبيعت برنامه هاي غني سازي ايران که پيش 2 که بر اساس آن به خصوص 

 HEUمسئله اول به منبع آلودگي : از اين آشکار نبوده ، کليدي عنوان شده ؛ پس از اين بند آمده است 
 بيان شد ، 27همانگونه که در پاراگراف .  يافت شده در اماکن مختلف ايران مربوط مي شود LEUو 

ه تاکنون بوسيله ايران تهيه شده اند براي حل اين مسئله پيچيده آافي نبوده اند و ايران اطالعاتي ک
بايد تمام تالش خود را براي تهيه اطالعات تکميلي در مورد منبع اجزاي آلوده که ميتواند به حل مسائل 

 مي تواند آژانس اطالعاتي از ديگر کشورها دريافت کرده است که. حل نشده کمک کند ، بکار گيرد 
براي حل تعدادي از مسائل آلودگي مفيد باشد و همزمان به درخواست از اين کشورها براي به کار بردن 

  .تمام تالش خود براي کمک به آژانس در حل اين مسئله ادامه خواهد داد 
   

ارد وي به استناد اين گزارش ، مسئله دوم قيد شده در اين سر فصل را ميزان تالشهاي ايران براي و
  . عنوان کردP2 و P1کردن ، ساخت و استفاده از سانتريفوژها در دو طرح 

در گزارش محمد البرادعي آمده است که آژانس درک کاملتري از گستره برنامه : اين ديپلمات گفت 
به هرحال ، اطالعات مهم .  و اماکن به کار بردن آنها به دست آورده است P1مربوط به سانتريفيوژهاي 

 مکررا در خواست شده است و در برخي موارد سيل اطالعات متناقض و P2د برنامه سانتريفيوژ در مور
  .متغير همچنان ادامه دارد 

 آمده  که اين مهم است که ايران با تهيه تمام اطالعات مربوط و همچنين با تهيه 48در بند : وي افزود 
الش مي کند تا به آژانس اين امکان را بدهد دسترسي سريع به تمام سايتهاي مربوط ، به طور فعاالنه ت

ايران با به تعويق انداختن بازديدهاي اواسط . که درک کاملي از برنامه غني سازي ايران به دست آورد 
از جمله بازديدهاي متخصصان سانتريفيوژ آژانس از تعدادي از اماکن مربوط به (مارس تا اواسط آوريل 

همچنين . موجب تاخير در جمع آوري نمونه ها و تحليل آنها شد ) يران  اP2برنامه غني ساي سانتريفوژ 
مهم است که همه کشورهاي ديگر که اطالعات مربوط را دارند به سرعت چنين اطالعاتي را به آژانس 

 پس از حدود دو سال از زمانيکه ايران 47 و 46بستن دو مسئله مطرح شده در پاراگرافهاي . ارائه کنند 
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ه اي خود را فاش ساخت اهميت اساسي براي توانايي آژانس براي دادن تضمين هاي الزم برنامه هست
  .به جامعه جهاني در زمينه فعاليتهاي هسته اي ايران دارد 

 متعهد شده به جلسه ماه سپتامبر شوراي Assessmentsاين ديپلمات تصريح کرد که مديرکل در پايان 
  .حکام  و يا حتي زودتر گزارش دهد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق يدادهاي رو
  

   آشته و زخمي برجا گذاشت  30انفجارهاي مهيب در بغداد 
  2004 ژوئن 2 -1383  خرداد13چهار شنبه 

  
 آشته و 30آم   درپي در بغداد دست  با گذشت آمتر از يك روز از انتخاب دولت موقت عراق، دو انفجار پي

  .شتزخمي بر جاي گذا
به دنبال انفجار يك خودروي بمب گذاري : الملل ايلنا، پليس عراق اعالم آرد  به گزارش سرويس بين

 تن 20در منطقه اعظميه عراق دست آم چهار تن آشته و بيش از " عمر بن عبدالعزيز"شده در خيابان 
  .ديگر زخمي شدند

دوم در همان خودرو بعد از تجمع عابرين به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، اين در حالي است انفجار 
  .پياده در اطراف محل حادثه رخ داد، و دراثر آن شماري ديگر مصدوم شدند

ها در آوفه بين نيروهاي آمريكايي و عناصر سپاه   اين انفجار در حالي رخ داد آه امروز درگيري
  .جان باختند" يد مقتدا صدرس"از سر گرفته شد و در اثر آن دست آم چهار تن از ياران ) عج(المهدي

  
  چلبی برای ايران جاسوسی می کرد

  ٢٠٠۴ ژوئن ٢ – ١٣٨٣ خرداد ١٣چهارشنبه : بی بی سی
براساس گزارش هايی که در آمريکا منتشر شده احمد چلبی، سياستمدار عراقی و عضو شورای 

اختيار آنان حکومتی سابق آن کشور، برای ايرانيان جاسوسی می کرده و اطالعات حساسی را در 
  .گذاشته است

در مطلبی که روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز انتشار داده آمده است که آقای چلبی از جمله سازمان 
های اطالعاتی ايران را مطلع کرد که آمريکاييان توانسته اند رمز مورد استفاده آنها را کشف کنند و به 

  .اين ترتيب به اطالعات جاسوسی ايران دست يابند
در اين گزارش آمده است که احمد چلبی کشف رمز تشکيالت اطالعات ايران را به اطالع سرپرست 

  .تشکيالت جاسوسی جمهوری اسالمی در بغداد رساند
همچنين، گفته شده است که وی يک منبع مهم آمريکاييان برای کسب اطالعات در مورد ايران را برای 

  .مقامات اطالعاتی ايران افشا کرد
چلبی و گروه موسوم به کنگره ملی عراق تحت رهبری وی زمانی از جمله شخصيت ها و احمد 

تشکيالت سياسی مورد توجه دولت جورج بوش در عراق بودند و انتظار می رفت نقشی اساسی در 
  . آينده سياسی اين کشور ايفا کنند

قای چلبی را قطع کرد ماه گذشته دولت اياالت متحده کمک های مالی خود به تشکيالت تحت رهبری آ
 ماه مه، نيروهای امنيتی عراقی و سربازان آمريکايی به خانه و دفاتر وی يورش بردند و آنها را 20و روز 

  .مورد تجسس قرار دادند
گزارش شد که در اين حمله، ماموران مقاديری مدارک و دستگاه های کامپيوتر را ضبط کرده و با خود 

  .بردند
  احمد چلبی
  .ز شخصيت های شيعه عراق است اما در سياست دارای تمايالت مذهبی نبوده استاحمد چلی ا

گفته می شود که دستگاه های اطالعاتی آمريکا در جريان گردآوری مدارک در مورد تالش رژيم سابق 
عراق برای توليد جنگ افزارهای کشتار جمعی به شدت به اطالعات ارايه شده توسط آقای چلبی و 

  .کا کردندتشکيالت وی ات
پس از سقوط صدام حسين، آقای چلبی پس از چندين دهه تبعيد به عراق بازگشت اما به زودی معلوم 

  .شد که عراقی ها به وی اعتماد چندانی ندارند
 به بعد در خارج از 1956 در خانواده ای ثروتمند در بغداد متولد شد و از سال 1945احمد چلبی در سال 

  .تحده، زندگی کردعراق، به خصوص اياالت م
 برای مدتی به شمال عراق بازگشت تا شورش کردها عليه حکومت صدام 1990وی در اواسط دهه 

  .حسين را سازمان دهد
اين تالش به شکست و کشتار صدها تن منجر شد و به زودی پس از آن، نيروهای دولتی با تصرف مراکز 

واداران اين تشکيالت را اعدام کردند هرچند احمد فعاليت کنگره ملی عراق در اربيل بسياری از اعضا و ه
  .چلبی و گروهی از اعضا توانستند به خارج بگريزند

 با کمک امير حسن، برادر پادشاه سابق اردن، بانکی به نام بانک پترا را در آن کشور 1980وی در دهه 
  . ورشکست شد1990تاسيس کرد که در دهه 
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لی عليه آقای چلبی را در پی آورد و وی غيابا توسط يک ورشکستگی بانک اتهام سوء استفاده ما
  . سال زندان و کار اجباری محکوم شد22دادگاه اردنی محاکمه و به 

برخی از آگاهان وی را متهم می کنند که پس از سقوط صدام حسين به آمريکاييان پيشنهاد کرد ارتش 
عث فروپاشی نظم و امنيت در اين کشور سابق عراق و تشکيالت حزب بعث را منحل کنند و اين اقدام با

  .و بروز خشونت هايی شد که تاکنون ادامه داشته است
  

  زمامداران عراق از آغاز تاکنون  
  2004 ژوئن 2 -1383  خرداد13چهار شنبه 

  
  .  با معرفي رسمي غازي عجيل الياور ، ششمين رئيس جمهور و نهمين زمامدار عراق مشخص گرديد

 1920 مهر، دولت عراق  زماني جزئي از امپراطري بزرگ عثماني بود و در سال به گزارش خبرگزاري
 1932ملک فيصل بن حسين کشور پادشاهي عراق را از طريق معاهده اي با انگليس ايجاد و در سال 

  .ميالدي عراق به عنوان يک کشور مستقل در جمع جامعه جهاني حضور يافت
  :به اين شرح است 2004 تا 1921زمامداران عراق از سال 

  نام زمامدار   مدت زمامداري     چگونگي خروج از قدرت  
  مرگ طبيعي ) 1921 تا 1933(  فيصل اول -1
  مرگ درحادثه تصادف رانندگي ) 1933 تا 1939(  غازي اول -2
با کودتاي نظامي،حکومت پادشاهي عراق سرنگون و درجريان آن کشته ) 1939 تا 1958(  فيصل دوم -3

  شد
  براثر کودتاي نظامي سرنگون شد، آغاز نظام جمهوري )  1958 تا 1963(  عبدالکريم قاسم -4
  درعمليات تروريستي کشته شد ) 1963 تا 1966(  عبدالسالم عارف -5
  کودتاي سياسي منجر به سقوط وي از حاکميت شد )  1966 تا 1968(  عبدالرحمن عارف -6
  جبور به استعفا شد م ) 1968 تا 1979(  احمد حسن البکر -7
  به دست نظاميان نظاميان آمريکايي دستگيرشد  ) 1979 تا 2003(  صدام حسين -8
   )2004(  غازي عجيل الياور -9
  
  

خواستاربرچيده شدن شدن قيوميت انگليس ازعراق وهمپيماني اين دو 1922ملک فيصل اول  در سال 
تين انتخابات پارلماني در اين کشور تازه  نخس1925کشور شد که انگليس نيز موافقت کرد، در سال 

  .استقالل يافته برگزارشد
 درگذشت و پسرش غازي اول جانشين وي شد که احزاب را برچيده و نوعي 1933ملک فيصل در سال 

ازنظام يکپارچه وهمه گير را در کشور ايجاد کرد که منجر به انقالب قبايل کرد شد، غازي اول همچنين 
  . در حادثه تصادف رانندگي جان باخت1939وي در سال . ق را گسترش دادتشکيالت نظامي عرا

فيصل دوم فرزند غازي اول درسن سه سالگي پادشاه عراق شد اما به دليل صغر سن نوري سعيد 
 انقالب رشيد عالي گيالني آغاز شد وبه 1941امورات حکومت را در دست داشت در همين اثنا در سال 

يت سياسي عراق منجر شد که انقالب قبائل کرد نيز بار ديگر ميان سالهاي ايجاد بي ثباتي در وضع
  . از سرگرفته شد1945 تا 1946

 موج 1952عراق واردن معاهده همکاري مشترک نظامي را امضا کردند و دراکتبر سال 1945در سال 
درسال . رفتاعتراض و مخالفتها براي برگزاري انتخابات مستقيم و کاهش اختيارات پادشاهي باالگ

 عراق و اردن طي توافقنامه اي اتحاد فدرالي ميان دو کشور برقرار ساختند اما کودتاي نظامي به 1958
درجريان اين کودتا ملک فيصل دوم، . رهبري عبدالکريم قاسم به سقوط نظام پادشاهي منجر شد

پس از کودتا، اعالم . و نوري سعيد نخست وزير کشته شدند) نائب سلطنت( عبداالله دايي فيصل دوم
  .برقراري نظام جمهوري  و رياست جمهوري عبدالکريم قاسم شد

، عبدالسالم عارف که بعثي 1963 فوريه 8پس از کودتاي نظامي حزب بعث عليه عبدالکريم قاسم، در 
 برادرش عبدالرحمن عارف 1966نبود، رياست جمهوري را برعهده گرفت و پس از مرگ وي در سال 

  .ست جمهوري را پذيرا شدمسئوليت ريا
 حزب بعث با هماهنگي عناصرغير بعثي، کودتايي به رهبري احمد حسن البکر 1968 جوالي 17درتاريخ 

را عليه دولت عبدالرحمن عارف به مرحله اجرا گذاشتند و با موفقيت کودتا رهبر آن يعني احمد حسن 
در اين سال  وي مجبور به . ادامه داد  1979البکر رئيس جمهور عراق شد و به زمامداري خود تا سال 

  .استعفا شد و صدام حسين پست رياست جمهوري را برعهده گرفت
 در عراق حکومت کرد تا اينکه نظاميان آمريکايي شهر بغداد را اشغال و 2003 آوريل سال 9صدام تا روز 

 13مريکايي در روزنظاميان آ. حکومت صدام سرنگون  و وي به مخفيگاه خود در شهر تکريت فرار کرد
  .دسامبر همان سال صدام را دستگير کردند

  
مقامات آمريکايي شوراي حکومت انتقالي را درعراق ايجاد کرده و اعضاي هيات رئيسه آن به شکل دوره 

اي و ماهيانه رياست بر شوراي حکومت انتقالي را برعهده داشتند ودر روز اول ژوئن اين شورا، غازي 
  .سمت رياست جمهوري دولت عراق معرفي نمودعجيل الياور را به 
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   خرداد13: روزنامه های تهران
  2004 ژوئن 2 -1383 خرداد 13چهار شنبه  -بي بي سي 

  
روزنامه های آخر هفته تهران در پانزدهمين سالگرد درگذشت بنيانگذار جمهوری اسالمی صفحاتی را به 

سی شخصيت او اختصاص داده و با اشاره به تهيه گزارش رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی برر
  .درباره فعاليت های هسته ای ايران به گمانه زنی درباره آن گزارش و آينده آن پرداخته اند

برای نشان دادن شخيصت آيت اهللا خمينی، با علی اکبر محتشمی وزير پيشين کشور وقايع اتفاقيه 
 نظريات عسگراوالدی رهبر جمعيت موتلفه را در اين باره منعکس کرده و رسالتگوئی کرده، گفت

  . با رييس مرکز انتشار اسناد آيت اهللا خمينی به مصاحبه ای پرداخته استهمشهری
آيت اهللا خمينی چاپ کرده که در آن آمده است " کاريزمای" مقاله ای از عمادالدين باقی را درباره شرق
.  در حقيقت محصول خالء قدرت يا خالء روانی و يک نياز اجتماعی در دوره و شرايطی ويژه استکاريزما

برای مثال هنگامی که يک رهبر يا نظام سياسی مشروعيت خود را از دست بدهد يا دچار فروريختگی 
  .شود و خالء قدرت پديد آيد زمينه ای برای ظهور رهبران کاريزماتيک به وجود خواهد آمد

در سرمقاله خود پيشنهاد کرده که در تجليل از آيت اهللا خمينی به جای تشکيل ميهانی و اب يزد آفت
دعوت از خارجی ها برای نشان دادن شخصيت وی، نشستی برپا شود و در آن بررسی گردد که 

  .مدعيان متابعت از وی تا چه اندازه به ادعای خود در عمل وفادار مانده اند
المللی انرژی اتمی درباره برنامه  ر اخبار خود با اشاره به گزارش مديرکل آژانس بيندر صدوقايع اتفاقيه 

المللی انرژی اتمی روز يکشنبه وارد ايران شدند  اتمی ايران نوشته گروه جديدی از بازرسان آژانس بين
م برده نا" ای تأسيسات مشکوک هسته"ها از مراکزی که از آنها به عنوان  تا در ادامه روند بازرسی

  .شود، بازديد کنند می
نشانه ای از نظامی بودن فعاليت های هسته ای "با عنوان جمهوری اسالمی  و رسالت، کيهان

از زبان محمد البرادعی نسبت به تصميم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی " ايران به دست نيامد
  .اتمی درباره پرونده ايران ابراز خوش بينی کرده اند

آخرين ابراز نظر رييس آژانس بين المللی " خطر کره شمالی است، نه ايران"با عنوان بزرگ زد آفتاب ي
  .انرژی اتمی را در صدر اخبار خود آورده است

قطعی شدن لغو حکم اعدام هاشم آغاجری از سوی ديوان عالی کشور در صدر اخبار بيش تر روزنامه 
  .های پنجشنبه تهران نقش بسته است

   که  پرسش  اين  به  را تاييد کرد ولی در پاسخ  آغاجری  حکم  نقض  قضاييه  قوه سخنگویتماد اعبه نوشته 
 اما تا   عفو شده  مشمول  آغاجری  آزاد شود گفته اگرچه ، آغاجری  اعدام  حکم  با نقض  است آيا ممکن
  .گذراند  خود را می  محکوميت  دوران  اجرا پيدا کند وی  عفو قابليت  اين  که زمانی

پرونده هاشم آغاجری را از جمله پرونده هائی دانسته که وقايع اتفاقيه احمد شيرزاد در مقاله ای در 
  .در زمان های خاص کاربرد داشته وبعد کار برد خود را از دست می دهند

نماينده سابق اصفهان در ادامه مقاله خود از کنفرانس برلين، نوارسازان، دستيگری های گسترده 
نشجوئی، و شهرام جزايری به عنوان پرونده هائی ياد کرده که بحران های عظيم اجتماعی و دا

  .ای در پی آوردند اما بايد پرسيد در نهايت چه چيزی در آن ها اثبات شد سياسی و غوغای رسانه
 که به ها داشت چرا پرونده آغاجری، يک تفاوت ويژه با اغلب پروندهوقايع اتفاقيه به نوشته شيرزاد در 
گشت که چيزی از آن پوشيده نبود و در افکارعمومی ابهامی درباره آن وجود  يک سخنرانی برمی

  .نداشت
 به بررسی علت بازگشت شعار مرگ بر آمريکا به مجلس پرداخته شرقصادق زيبا کالم در مقاله ای در 

  کثريت مردم است؟و از محافظه کاران پرسيده از کجا اطمينان يافته اند که اين شعار مطلوب ا
اين استاد دانشگاه با فرض آن که اکثريت مردم، آمريکا را دشمن بدانند و ستيز با آمريکا را از نان شب 

واجب تر بخوانند پرسيده آيا اين شعار محور کسانی است که می گفتند مردم با دوری از شعارها و 
هند و يا نمايندگان مجلس هفتم بحث ها و تنش های سياسی، عمران و آبادانی و سازندگی می خوا
  مطمئن شده اند که شعار مرگ بر آمريکا در جهت منافع ملی است؟ 

از بيانيه نهضت آزادی درباره عملکرد مجلس ششم خبر داده که در آن آمده است نظارت وقايع اتفاقيه 
ر های اجرايی و قضايی کشور برخی از نهادهای تحت نظر رهب مجلس ششم بر عملکرد دستگاه

برخالف نص صريح قانون، خود را از ديد نمايندگان مجلس و هيأت تحقيق و تفحص پنهان کردند ولی 
 برانگيز موفق به تحقيق و تفحص درباره بنياد مستضعفان و جانبازان،  مجلس ششم با تالش تحسين
  .سازمان صداوسيما و جز آن شد

به رياست مجلس پرداخته و نوشته  در مقاله ای به بررسی علت انتخاب يک غيرروحانی اعتماد
   بدانيم  نظام  کامال درونی طلبی  خرداد و اصالح  دوم  را يک  ای سابقه  بی  انتخاب  چنين  که آميز است اغراق
 از   تزايد عمومی  روبه  تقاضاهای  به  مثبت  را پاسخی  نقطه  اين  به  رسيدن توان  ترديد می  بدون ولی

   . کرد  تلقی  ساختاری تغييرات   برای ساختار قدرت
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   البته  بود که  آرام  شکنی  سنت  يک  مقننه  بر قوه  حداد عادل به نظر جعفرگالبی نويسنده مقاله رياست
 هم نمی دانند و اين  شکنی  آن را سنت  حتی  و بدبينان  نداشت  اجتماعی  گسترده  بازتاب  آن  و نوع شکل
  .ست اصال برايشان مهم ني انتخاب
 خبر داده که به دنبال انتصاب طاها هاشمی به معاونت سازمان جهانگردی و ميراث فرهنگی، شرق

  . که از مدتی قبل با اختالفات و مشکالت مالی روبروست متوفق می شودانتخابانتشار روزنامه 
ر تبليغات  بود که با امتياز دفتانتخابطاها هاشمی نماينده قم در مجلس پنجم، مدير مسوول روزنامه 

وی در جريان پرونده شهرام جزايزی متهم به دريافت مبالغ هنگفتی از . حوزه علميه قم منتشر می شد
  . اين ميلياردر جوان ايرانی شد و در دو دوره گذشته نيز از راه يافتن به مجلس باز ماند

ظاهرکنندگان که توسط  از تظاهرات زنان در برابر سفارت بريتانيا درتهران خبر داده و نوشته تهمشهری
پليس از نزديک شدن به ديوار سفارت بازداشته شدند ضمن اعتراض به عملکرد نظاميان آمريکايی و 

  .انگليسی در عراق، خواستار اخراج سفير انگليس شدند

www.iran-archive.com 


	http://www.iran-nabard.com
	آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
	چهار شنبه 13 خرداد 1383- 2 ژوئن 2004
	چهار شنبه 13 خرداد 1383- 2 ژوئن 2004
	چهار شنبه 13 خرداد 1383- 2 ژوئن 2004

