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

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

 آژانس بين المللي انرژي اتمي با پيشنهاد گروه هشت موافقت آرد 
 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع

آژانس بين المللي انرژي اتمي با يك برنامه عملياتي آه از طرف رهبران گروه هشت در سي آيلند 
 ثبات رژيم منع گسترش تسليحات آشتار جمعي پيشنهاد شده جورجياي آمريكا در زمينه گسترش و

 . است موافقت آردند 
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري ري نووستي، يك منبع آگاه در دبيرخانه آژانس بين المللي 

قي و انرژي اتمي در وين خاطر نشان آرد آه اين برنامه نقش بيشتري را در رابطه با اجراي پروتكل الحا
 .آنترل ضايعات مواد راديو اآتيو در اختيار اين آژانس قرار مي دهد 

طبق اظهارات يكي از مديران آژانس ، اين برنامه پيشنهادي گروه هشت آه قرار است اجرا شود خطر 
گسترش تسليحات اتمي و دستيابي به مواد و فناوري هسته اي آه بخشي از آن به تروريست هاي 

 . مي شود آاهش خواهد داد بين المللي مربوط
اين مقام اجرايي همچنين از اينكه رهبران گروه هشت از همه آشورها خواستند آه نه تنها پروتكل 

الحاقي را بپذيرند بلكه شروط مندرج درآن را اجراء آنند به ويژه در ارتباط با بازرسي هاي سرزده 
 .اي تمجيد آرد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات هسته 

اين منبع تصريح آرد آه اجراي برنامه سي آيلند آه به توافقنامه ان پي تي و پروتكل الحاقي مربوط مي 
 در استراحتگاه 2005شود در نشست آينده گروه جي هشت آه قرار است سال آينده در جوالي سال 

 .گلن ايگلز اسكاتلند برگزار شود مورد بررسي قرار گيرد 
  . اجالس گروه جي هشت خواهد بود 2006ان نشست سال روسيه ميزب

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

 آنفرانس مطبوعاتي ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه بعد از پايان آنفرانس سران در سي آيلند
 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 ه جمع-  CNNتلويزيون 

 پيرامون امكان 8رئيس جمهور فرانسه در آنفرانس مطبوعاتي پس از اجالس جي  -همبستگی ملی 
من نمي توانم : دستيابي رژيم ايران به سالح اتمي مورد سئوال قرار گرفت، وي در اين رابطه گفت

 ما سه, فقط مي توانم بگويم ما در همكاري نزديك با آمريكا هستيم. پاسخي به اين سئوال بدهم
آشور عملي قاطع را در رابطه با ايران پيش مي بريم تا قبول آنند تحت آنترل آژانس بين المللي انرژي 

 .اتمي ثابت آنند برنامه شان را در آل صحنه هسته اي متوقف آرده اند
  
گسترش هسته اي يكي از موضوعات اصلي , آقاي رئيس جمهور. از واشنگتن پست, جيم هوگلند. س

آيا شما فكر مي آنيد . آره شمالي وايران, ليبي: شما ديروز از سه آيس نام برديد. داين آنفرانس بو
چگونه اينكار , هنوز امكان اين وجود دارد آه مانع از دست يابي ايران به سالح هسته اي شد؟ واگر بله

 يدا آرد؟را بايد آرد؟آيا ليبي مدل مورد نظر است يا مهم است راه سومي بين مدل ليبي و مدل عراقي پ
من معتقدم آه بايد , قبل از هر چيز. شما مي توانستيد حتي مدل آره شمالي را هم نام ببريد: شيراك

همانطور . مطلقا اجتناب آرد آه آشورهاي بيشتري خارج از آنترل آژانس توانايي هسته اي آسب آنند
 آلمانيها و انگليسي ها در ,فرانسويان, آه مي دانيد ما يك ابتكار عمل ديپلماتيك بسيار قوي داشتيم

يعني آسب سالح هاي آشتار , در تالشي براي قانع آردن آنها به اينكه اين آار, مقابل دولت ايران
اگر شما سالح هسته اي : ما به ايرانيان گفتيم: استدالل ساده بود. جمعي براي آنها صرف نمي آند

مب هزينه گزافي برايتان دارد نمي توانيد آن راآجا خواهيد فرستاد؟ در حاليكه اين ب, داشته باشيد
اينكه آيا آنها . اين ضروري است آه ايرانيان قانع شوند. توضيح قانع آننده اي درپاسخ اين سئوال بدهيد

فقط مي توانم بگويم ما در همكاري . من نمي توانم پاسخي به اين سئوال بدهم, قانع شده اند يا نه
ور عملي قاطع را در رابطه با ايران پيش مي بريم تا قبول آنند تحت ما سه آش, نزديك با آمريكا هستيم

 . آنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي ثابت آنند برنامه شان را در آل صحنه هسته اي متوقف آرده اند
فراخوان پايبند ماندن به پيمان عدم گسترش هسته اي آيا در تناقض با منافع اقتصادي آشور شما . س

 شورها مانند ايران نيست؟با بعضي آ
پياده آردن پيمان عدم گسترش چيزي است آه ازجانب سه آشور . بايد بگويم آامال بر عكس. ج

اينكه ثابت آنند دست اندرآار برنامه هسته اي نظامي , آلمان و انگليس از آنها خواسته شده, فرانسه
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مسالمت آميز را داشته باشند آه نيستند تا بتوانند حمايت بين المللي براي يك برنامه هسته اي 
  .پاسخگوي نيازهاي اقتصادي آشورشان باشد

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

 سياست در هفته اي آه گذشت
 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع

در طول هفته گذشته انتخاب هيات رييسه مجلس و اعالم حمايت شوراي : سرويس سياسي مهر 
ادعاهاي واهي و تكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني و همچنين همكاري خليج فارس از 

دستگيري چند ماهيگير ايراني توسط امارات و همچنين واآنشها درخصوص تداوم برخورد سياسي با 
 .پرونده هسته اي ايران از مهمترين مسائل سياسي آشور بود 
يج فارس در  نود و يكمين بار نشست خود در هفته گذشته وزيران امورخارجه عضو شوراي همكاري خل

حمايت خود را از ادعاهاي واهي و تكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني اعالم آردند آه اين 
 .مسئله بازتاب گسترده اي ازسوي آارشناسان داشت

 
راني حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه مفاد بيانيه پاياني در خصوص جزاير سه گانه اي

ابوموسي و تنب بزرگ و تنب آوچك در نود و يكمين اجالس وزراي خارجه شوراي همكاري خليج فارس 
درج مواضع تكراري و طرح ادعاهاي بي اساس نه تنها به صلح و دوستي و پيوند بين : را رد آرد و گفت

 . آشورهاي منطقه آمك نخواهد آرد بلكه موجب افزايش سو ءتفاهم موجود مي شود
 
في با بيان اين مطلب آه اين جزاير جزء الينفك و ابدي خاك جمهوري اسالمي ايران بوده و خواهد آص

اقدامات جمهوري اسالمي ايران در اين جزاير از جمله حقوق مسلم آشورمان است آه : ماند وگفت
 .منطبق بر اصل حاآميت ملي و تمامي ارضي ايران است

 
 آباد، قشم و ابوموسي در مجلس شوراي اسالمي نيز در در همين حال نماينده بندرعباس، حاجي

موضع رسمي جمهوري اسالمي ايران بارها : با بيان اين مطلب افزود " مهر"گفتگو با خبرنگار سياسي 
از سوي وزارت امور خارجه اعالم شده است و مجلس نيز در راستاي حفظ امنيت ملي و تماميت ارضي 

 .ادعاهاي مداخله گرايانه در خصوص خاك سرزميني خود را نخواهد داد اجازه هيچ گونه اظهار نظر و يا 
 

دامن زدن به اين ادعاها مي تواند بر روابط اقتصادي و سياسي في : نماينده ابوموسي در مجلس گفت 
مابين تاثيرات منفي گذارد و بايد بر اين نكته توجه آرد آه برخي از صاحبان سرمايه در شيخ نشين ها و 

 امارات ايراني و يا با ايران در ارتباط هستند و دامن زدن به اين ادعاها تاثير منفي بر اين روابط در خود 
 .خواهد داشت 

 
دستگيري ماهيگيران ايراني از سوي دولت امارات نيز بازتاب گسترده اي در محافل مطبوعاتي و 

 . سياسي آشور داشت 
ران در نزديكي جزيره ابوموسي يك لنج ايراني در حال صيد يك ناو اماراتي با تجاوز به آبهاي منطقه اي اي

در اين حادثه ناو اماراتي به سوي لنج ايراني تيراندازي آرد و سپس مسافران لنج را . ماهي را ربود
 .دستگير و آنها را به دبي منتقل آرد 

 
رجه تالش مي وزارت امور خا: حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در قبال اين موضوع گفت 

آند تا موجبات آزادى افرادي را آه امارات متحده عربي آنها را به همراه لنجشان بازداشت آرده است ، 
اين موضوع از طريق سفارت امارات درتهران و سفارت جمهوري اسالمي . هر چه سريع تر فراهم آند 

 . ده هرچه سريع تر فراهم شودايران در ابوظبي در حال پيگيرى است تا موجبات آزادى افراد توقيف ش
 

با تاآيد بر اينكه " مهر" امنيتي وزير آشور نيز در اين رابطه به خبرنگار سياسي -معاون سياسي 
اماراتيها مدعي شده بودند آه : جمهوري اسالمي ايران بر آبهاي سرزمين خود آامال تسلط دارد گفت

 .بدليل شرايط حاآم بر روي آب امكان وقوع داردلنج مذآور وارد آبهاي امارات شده است آه اين مسئله 
 

اين لنج ماهيگيري چهارشنبه  هفته گذشته بين آبهاي ايران و امارات درحال : احمدي خاطر نشان آرد
صيد بوده آه نيروهاي اماراتي به بهانه اينكه اين لنج وارد آبهاي اين آشور شده نسبت به توقيف و 

 .اندبازداشت آارآنان آن اقدام آرده 
 

وي تاآيد آرد اين مسئله توسط مرزبانان در حال بررسي است و وزارت امورخارجه نيز بدنبال اصل 
 .ماجراست تا بتواند رفع مشكل آند

 
 .همچنين در هفته اي آه گذشت هيات رييسه مجلس هفتم انتخاب شدند 
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باره اعتبارنامه  مجلس در15 و 14 ، 13، پس از گزارش شعب "مهر"به گزارش خبرنگار پارلماني 
راي ماخوذه، غالمعلي حدادعادل 259نمايندگان مجلس ، با برگزاري انتخابات هيات رييسه ، از مجموع 

در اين .  راي رييس دائم مجلس هفتم شد226نماينده تهران و رييس موقت مجلس هفتم با آسب 
 .  راي سفيد و يك راي باطله هم به گلدان انداخته شد 32انتخابات 
: لي حداد عادل پس از انتخاب بعنوان رئيس دائم مجلس هفتم با تقدير از نمايندگان گفت غالمع

اميدوارم شايسته اين اعتماد بمانم و نمايندگان نيز هيات رئيسه را براي انجام وظايف و عمل به آئين 
 .نامه همراهي آنند 

 
دل نماينده تهران به عنوان رييس ، در پي برگزاري انتخابات هيات رييسه بعداز انتخاب غالمعلي حدادعا

محمدرضا باهنر نماينده آرمان به عنوان نايب رييس اول و سيد حسن ابوترابي فرد نماينده قزوين به 
 .عنوان نايب رييس دوم مجلس هفتم انتخاب شدند 

 
  به عنوان نايب188راي ماخوذه محمدرضا باهنر نماينده آرمان با آسب 259بر اين اساس از مجموع 

 به عنوان نايب رييس دوم دوره هفتم 173رييس اول و سيد حسن ابوترابي فرد نماينده قزوين با آسب 
 .مجلس شوراي اسالمي انتخاب شدند 

 
 راي، سيد احمد موسوي  196 راي ماخوذه، حميدرضا حاج بابايي با آسب 254همچنين از مجموع 

راي ، حسين سبحاني نيا نماينده نيشابور 171ان با راي ، عليرضا زاآاني نماينده  تهر181نماينده اهواز 
راي و جهانبش محبي نيا نماينده مياندوآب 160راي ، موسي قرباني نماينده قائنات با آسب 163
 .راي  به عنوان شش منشي هيات رييسه برگزيده شدند146با

، احمد ناطق نوري با  راي ماخوذه 253در انتخابات آارپردازان هيات رييسه مجلس هفتم هم  از مجموع 
 راي به عنوان آارپردازان هيات 145 راي و محسن آوهكن با 159 راي ، حسن نوعي مقدم با 183

 .رييسه انتخاب شدند 
بنابراين گزارش هيات رئيسه دائم مجلس هفتم بعد از انتخاب با حضور در پشت تريبون مجلس سوگند 

 .آرد و ساير اعضاي هيات رئيسه آن را تكرار آردند اين سوگندنامه را حدادعادل قرائت .  ياد آردند
 

همچنين پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران و تداوم برخورد سياسي با آن واآنش هايي را در محافل 
 .سياسي آشور در پي داشت 

در اين هفته و در آخرين هفته باقيمانده تا نشست شوراي حكام عليرغم تاآيد رييس جمهور اسالمي 
 نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي بر ضرورت پايبندي اروپا به تعهداتش در قبال ايران و ايران و

پرهيز آژانس و البرادعي از تاثيرپذيري از فشارهاي سياسي، خبرهايي مغاير با اين حق طبيعي ايران 
 .شنيده شد

 
انگليس سه آشور بزرگ  ارديبهشت خبرگزاري فرانسه گزارش داد آه فرانسه ، آلمان ، 16روز شنبه 

اتحاديه اروپا در نشست روز جمعه اين اتحاديه ضمن  مخالفت با قطع رابطه ناگهاني با تهران خواستار 
 . صدور قطعنامه همكاري با اين آشور شدند

به گزارش اين خبرگزاري ديپلمات ها معتقدند  سه آشور بزرگ اروپايي  يعني انگليس آلمان و فرانسه 
به دليل گزارش آژانس بين المللي انرژي هسته اي روابط خود را با ايران به طور ناگهاني حاضر نيستند  

 . قطع آنند 
 

حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست هفتگي خود در روز يكشنبه به سواالت 
كاريهاي خبرنگاران در خصوص مسائل هسته اي ايران پاسخ گفت و ابراز اميدواري آرد  با توجه به هم

 . گسترده ايران با آژانس و عمل به تعهد خود درقبال بيانيه تهران پرونده هسته اي ايران بسته شود
از وي درخصوص موضع وزارت  امور خارجه درباره احتمال بسته شدن پرونده هسته اي " مهر"خبرنگار

ين وزارتخانه درصورت ايران در ماه ژوئن و تعهد آشورهاي اروپايي در اين خصوص و همچنين اقدام ا
اينكه در اجالس : بسته نشدن پرونده ايران در نشست اخير آژانس سوال آرد آه آصفي درپاسخ گفت

ماه ژوئن آشورهاي طرف هاي تعهد تهران تا چه ميزان مي توانند باعث بسته شدن پرونده هسته اي 
ه بسته شود ولي يقينا پرونده ما اميدواريم آه پروند. ايران شوند بايد تا برگزاري اجالس صبر آرد

فعاليتهاي هسته اي ايران در اجالس آن چيزي آه بدخواهان جمهوري اسالمي ايران مي خواهند 
 .نخواهد بود و در اين ترديد نيست 

آصفي با اشاره به اينكه درگزارش اخير البرادعي هيچ چيز جدي  و نگران آننده اي وجود ندارد اظهار 
اطر آم آاري و يا سريع عمل نكردن بازرسان آژانس و عدم رسيدگي به موقع  ممكن است به خ: داشت 

و يا وجود ابهامات و يا وسواس هاي بي جهت اين پرونده بسته نشود ولي با توجه به همكاري هاي 
 .گسترده ايران با آژانس و عمل به تعهدات بيانيه تهران انتظار اين است آه اين پرونده بسته شود 
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 بروجردي نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي در اين خصوص در گفتگو با عالءالدين
تاآيد آرد اگر شوراي حكام موضع گيري سياسي داشته باشد ، انتظار اين نهاد " مهر"خبرنگارسياسي 

 .بين المللي مبني بر تصويب پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسالمي بي پاسخ خواهد ماند 
 

تظار طبيعي و به حق نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي خروج پرونده ايران از ان: وي گفت 
 .دستور آار شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، در نشست هفته آينده اين شورا است 

 
بروجردي آه به گفته بسياري از نمايندگان مجلس هفتم رييس آميسيون امنيت ملي و سياست 

اگر شوراي حكام بخواهد موضع گيري سياسي داشته باشد و هم جهت با : ، افزود خارجي خواهد بود
همكاريهاي گسترده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي رفتار نكند طبيعي است مجلس شوراي 

اسالمي مبتني بر منافع ملي تصميم خواهد گرفت و انتظار اين نهاد بين المللي مبني برتصويب پروتكل 
 . بي پاسخ خواهد ماند و پذيرش اين تعهد درايران جاي ترديد قوي خواهد داشت درمجلس 

 
: گفت" مهر"فتگو با خبرنگار سياسي منوچهر متكي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي درگ

،  آمريكا عليه ايران تصميم بگيرنداگر اعضاي شوراي حكام و آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت فشار
 .د خود را براي تصميمات جديد ايران در حوزه اجرايي دولت و قانونگذاري مجلس آماده آنندباي
 

 93+2تصميم شوراي حكام درنشست هفته آينده اين شورا قطعا در بررسي پروتكل : وي تاآيد آرد
 .درمجلس شوراي اسالمي تاثيرقابل مالحظه خواهد داشت 

 
ارگروه بررسي پذيرش پروتكل الحاقي توسط مجلس هفتم اين نماينده مجلس آه پيشتر نائب رييس آ

بود، با اشاره به اميدواري جمهوري اسالمي ايران به واقع بينانه بودن تصميم شوراي حكام و توجه 
اعضاي اين شورا به اقدامات بي سابقه ايران در تاريخچه همكاري آشورها با آژانس بين المللي انرژي 

تصميم منطقي و حقوقي از سوي : گفت) ل الحاقي پيش از تصويب آناز جمله اجراي پروتك( اتمي 
شوراي حكام و آژانس اتمي در نشست هفته آينده ، تداوم همكاريهاي سازنده جمهوري اسالمي ايران 

 را به دنبال 93+2با اين نهاد بين المللي و تعامل مثبت نمايندگان مجلس هفتم در بررسي پروتكل 
 .خواهد داشت 

 صديقي بنابي  نماينده مردم بناب درمجلس شوراي اسالمي و آارشناس علوم هسته اي دآتررسول
ايران اگر به سياست صداقت و شفافيت در همكاري با : گفت" مهر"نيز درگفتگو با خبرنگار سياسي 

 .آژانس ادامه دهد اغراض سياسي برخي آشورها روشن خواهد شد 
 

ز تكنولوژي هسته اي صلح آميز يك مسئله ملي است و درنگاه استفاده ا: وي با بيان اين مطلب افزود 
ديگر از نظر امنيتي براي آشور حساس است و ايران نمي تواند از حق خود در زمينه استفاده از 

 .تكنولوژي هسته اي براي مصارف صلح آميز بگذرد 
للي انرژي اتمي را ايران تمام تقاضاهاي آژانس بين الم: اين آارشناس مسائل هسته اي تصريح آرد 

واقعيت . برآورده و به تمام ابهامات و سواالت مبهم در زمينه فعاليتهاي هسته اي خود پاسخ داده است
اين است ايران آارغير صلح آميز در زمينه هسته اي انجام نداده و تبليغات و اتهامات  آمريكا و برخي 

 .آشورهاي خاص مبناي درستي ندارد
 

تخب مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي و معاون اسبق وزيرامور خارجه حسين شيخ االسالم من
آژانس در قبال حسن نيت و همكاري گسترده ايران ، بايد مسئله : گفت " مهر"نيز در گفتگو با 

 .فعاليتهاي هسته اي ايران را از ديدحقوقي، فني و تكنيكي ارزيابي آند 
اري و به قولي همه نوع همكاري را با آژانس انجام داده جمهوري اسالمي ايران نهايت همك: وي افزود 

و در راستاي تعهدات خود با آژانس حتي اماآني آه معمول نبوده است را به بازرسان نشان داده است 
و اآنون انتظار اين است آه آژانس نيز درمقابل اين حسن نيت، با پرونده ايران فني و تكنيكي برخورد 

 .نمايد 
 

اگر آژانس تحت فشار آمريكاييها پرونده را نبندد و يا دست به سياسي آاري بزند : ن افزودنماينده تهرا
 .بايد برخورد ديگري با آژانس انجام داد 

سيد محمد جعفر سادات موسوي نماينده مبارآه در مجلس هفتم هم در گفتگو با خبرنگار سياسي 
ي آمريكا عليه ايران موضع تند و خصمانه  اگر آژانس تحت فشارها: وي گفت . حرف آخر را زد " مهر"

 .اتخاذ نمايد به احتمال زياد مجلس شوراي اسالمي به تصويب پروتكل الحاقي راي نخواهد داد 
بافت مجلس در دوره هفتم به گونه اي است آه طالب اقتدار و عزت آشور و ملت است : وي افزود

ست و در اين راستا  اگر آژانس بخواهد  در قبال همانطوري آه در دوره هاي قبل اين امر وجود داشته ا
پرونده هسته ايران وقت آشي آند و دست به سياسي آاري زند طبعا مجلس در چارچوب منافع ملي 

  .و عزت آشور  اقداماتي را اتخاذ خواهد آرد 
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  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

اروپا و آمريكا از تصميمات خود بر عليه پرونده هسته :ازجمعه تهرانهاشمي رفسنجاني در خطبه دوم نم
 شوند اي ايران حتمًا پشيمان مي

 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع
اي رسيده اند آه  اروپا و آمريكا به نقطه: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: خبرگزاري فارس

آنها از چنين تصميمي حتمًا .  هسته اي محروم باشدآوري صلح آميز ايران به طور آامل از مواهب فن
 .شوند پشيمان مي

 
اي ايران  به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، هاشمي رفسنجاني در خصوص مساله هسته

اي آه گروه هشت  اي آه سه آشور بزرگ اروپايي دادند و بيانيه نويس قطعنامه از پيش: اظهار داشت
آوري  اي رسيدند آه ايران به طور آامل از مواهب فن ابيم آه اروپا و آمريكا به نقطهتوانيم دري صادر آرد مي

 . صلح آميز هسته اي محروم باشد
اروپا و آمريكا از چنين تصميمي حتمًا پشيمان : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد

 هيچ مسئولي به خود دارد و شوند و مطمئن باشند آه ايران از اين حق مردم خود دست برنمي مي
دهد آه ملت خود را از اين حق محروم آند و ايران آه در مسائل آوچك باج و امتياز نداده، در  اجازه نمي

 . اين مساله هم هيچ امتيازي نخواهد داد
ما در عين مخالف با استفاده از فناوري هسته اي در امور نظامي، خواستار : هاشمي رفسنجاني افزود

 . اي هستيم  آميز از علوم و فنون هستهبهره گيري صلح
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 رييس جمهوري عراق بر تحقق خواست آردها تاآيد آرد
 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع

ز آنها به رييس جمهوري موقت عراق روز گذشته با تمجيد از اقليت آرد اين آشور ا: خبرگزاري فارس
نام برد و گفت در راستاي ايجاد ساختار فدرالي آه خواست آردها است، فعاليت " پرست ميهن"عنوان 

 . خواهد آرد
 

با تجربه ) آردها(آنها«: در يك نشست خبري در نيويورك گفت" غازي الياور"به گزارش رويتر از واشنگتن، 
 » .ايم داري، بسيار سود برده ا در حكومت ساله آنه12پرستند و ما از تجربه  هستند، آنها ميهن

به (رييس جمهوري اسبق آمريكا آه صبح جمعه " رونالد ريگان"الياور به منظور شرآت در مراسم تدفين 
 . برد برگزارخواهد شد، در واشنگتن به سر مي) وقت محلي

اين . آند  ميفدراليسم معموال دو بخش يك آشور را به هم متصل«: رييس جمهوري موقت عراق افزود
 » .خواهيم آن را رعايت آنيم ما مي. خواست برادران آرد است و ما نيز بايد به آن احترام بگذاريم

 تير ماه قدرت را از ائتالف 10الياور آه چندي پيش به عنوان رييس دولت انتقالي عراق منصوب شد، در 
 . تحت امر آمريكا در عراق تحويل خواهد گرفت

ت را پس از ديدار با جرج بوش، رييس جمهوري آمريكا در اجالس سران گروه هشت در الياور اين اظهارا
 . ، بيان آرد"جرجيا "واقع در ايالت " سي ايلند"

براي ايجاد ) ناتو(بوش در اين اجالس نهايت تالش خود را به منظور جلب حمايت پيمان آتالنتيك شمالي 
 . زده عراق انجام داد ثبات در آشور جنگ

همتاي فرانسوي بوش در اين رابطه گفت، پاريس بدون درخواست دولت موقت عراق با " شيراكژاك "
 . هاي ناتو به عراق مخالف است ايده اعزام نيرو

الياور پس از اظهارات شيراك از اعزام نيروهاي سازمان ناتو به عنوان بخشي از نيروهاي چند مليتي 
 .  آرد استقبال

تواند در آموزش  است آه ناتو مي ز گذشته گفت، منظور وي تنها اين بوده اين در حالي است آه بوش رو
 . نيروهاي امنيتي عراق نقش داشته باشد

 . تواند يك سال بطول بكشد به گفته الياور، تشكيل نيروي امنيتي جديد در عراق مي
  

رآارهاي خود  هزار بعثي سابق عراق به س12: آميته ملي پاآسازي عناصر بعثي در عراق اعالم آرد
 . بازگشتند

 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، مثال االلوسي مدير آميته ملي خالصي از عناصر حزب 

 هزار تن از اعضاي حزب منحله بعث به مشاغل 12اين آميته تصميم به بازگرداندن : بعث اعالم آرد 
 .وزارت خانه هاي برق، آشور و آموزش و پرورش گرفتعمومي مانند آار در 

اين آميته همچنين تصميم گرفت برخي از اعضاي سابق حزب بعث را بازنشسته : الوسي ادامه داد
 .آند
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 هزار بعثي و از جمله 30گفتني است اين آميته آه احمد چلبي رياست آن را برعهده دارد در حدود 
 .يم بعثي از مشاغل خود برآنار ساخته است شش هزار معلم را پس از سرنگوني رژ

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
 حوزه علميه نجف جيش المهدي را متهم به هتک حرمت حرم علوي نمود  

 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع
ه امروز به ضريح حوزه علميه نجف در بيانيه اي با حمله شديد به طرفداران مقتدي صدر ، مسئوليت حمل

 .  حرم علوي را بر عهده آنها دانست 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطالع رساني ايالف، مرجعيت شيعه همچنين با تکرار دعوت 

آيت اهللا سيستاني از شبه نظاميان مقتدي صدر و نظاميان آمريکايي براي خروج از شهر هاي مقدس، از 
خواست تا بدون درنگ و هر " جيش المهدي"نظاميان مقتدي صدر موسوم به نظاميان آمريکايي و شبه 

 .چه سريعتر شهر هاي مقدس را ترک گويند
در بيانيه مطبوعاتي که مرجعيت شيعه در نجف در واکنش به تعدي به حريم مقدسات و ضريح امام 

 تعدادي از زائران و اين تجاوز منجر به کشته و زخمي شدن: علي عليه السالم صادر شده ، آمده است
 .حرم علوي شده است" باب المرصع" آسيب ديدن شديد 

بايد : حوزه علميه نجف ضمن درخواست خروج تمامي مظاهرتسلح از شهرهاي مقدس آورده است
 .زمينه را براي حضور نيروهاي پليس و عشاير عراق در جهت برقراري امنيت فراهم ساخت

هتک حرمت فضاحت بار حرمت " يها درنجف را مسئول کامل  مرجعيت شيعه همچنين دو طرف درگير
دانسته و از عربها، مسلمانان و غيرتمنداني که شعار اهتمام به امور عتبات مقدس را " حرم علوي

سرمي دهند خواست  تا با اعمال فشار بر طرفين درگيري ها آنها را براي خروج نيروهاو سالح خود از 
 گونه که پيش از اين بر اثر فشارهاي مردمي اين گونه اقدامي در شهر نجف تحت فشار قرار دهند همان

 .کربال صورت پذيرفت
حوزه علميه نجف اشرف همچنين ازنقش مستقيم تجاوز دردناک تروريستهاي تکفيري و کساني که 

درنجف اقدام به طرفداري و کمک به مقتدي صدر کرده ،  قتل انسانهاي بيگناه را مباح شمرده ، 
 .ت را زير پا مي گذارند و حرمت اماکن مقدس را مي شکنند، ابراز نگراني کرده است مقدسا

در همين راستا منابع نظامي آمريکا تاکيد کردند که نيروهاي اين کشور هيچ ارتباطي با هتک حرمت 
 .حرم علوي و هدف قرار دادن بخشي از اين حرم ندارند

 آمريکايي در عراق تاکيد کرد که اين نيروها در هيچ الزم به ذکر است مارک کيميت سخنگوي نظاميان
درگيري مسلحانه اي در نزديکي حرم علوي مشارکت نداشته و گلوله هاي خمپاره انداز نيزبه سوي 

 . حرم شليک نکرده اند 
نماز جمعه امروز نجف اشرف به آشوب ،در پي حمالت گستاخانه طرفداران مقتدي صدر به نماز گزاران

 آشيده شد 
 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 همعج

در .در پي درگيرشدن طرفداران مقتدي صدر با نماز گزاران ، نماز جمعه شهر مقدس نجف برگزار نشد 
 . اين حادثه يكي از مقامات برجسته مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مجروح شد 

مقتدي صدر در شهر مقدس نجف با به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، طرفداران 
پرتاب اشيايي همچون سنگ و آفش به سوي نماز گزاران جمعه موجب برهم برخوردن نمازو درگيري 

 . افراد با يكديگر شدند 
پس از . اين حادثه زماني روي داد آه نماز گزاران با برپايي يك راهپايي خواستار اتحاد مسلمانان شدند 

از اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه از بزرگترين احزاب شيعه اين راهپيمايي  دهها تن 
با حمله طرفداران مقتدي صدر مواجه ) ع(عراق بشمار مي رود هنگام ورود به حرم مطهر امام علي 

 .شدند 
در اين حادثه يكي از مقامات برجسته مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه برادرسيد صدر الدين 

 . جمعه نجف است مجروح شد قبانچي امام
در اين ميان قبانچي از طالب نجف خواست آه طرفداران مقتدي صدر را از شهر بيرون آنند ضمن اينكه 
مقامات مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز از نمازگزاراني آه براي برپايي نماز جمعه به آنجا آمده 

زيرا اين عمل طرفداران مقتدي صدر را مغاير با بودند خواستند آه حرم مطهر امام علي را ترك آنند 
 .شعائر اسالمي دانستند 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  حواریون غربی

  2004 ژوئن 12 -1383  خرداد 23 هشنب -سرمقاله شرق : دآتر حسين دهشيار
ى جورجيا تائيدى ساوانا» سى آيلند«نتايج اجالس سران هشت آشور صنعتى در منطقه تفريحى 

دوباره بر اين واقعيت است آه در تحليل نهايى، آيفيت و ماهيت روابط بين الملل برآمده از چانه زنى 
آثيرى از واحدهاى سياسى در گستره گيتى هنوز به . است» آلوپ قدرتمندان«هاى آشورهاى عضو 
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عضو آلوپ و ويژگى هاى اين مهم تاريخى و عينى درك نيافته اند آه ضرورت هاى داخلى آشورهاى 
سيستم بين الملل هستند آه تعيين آننده سياست هاى نهادهاى بين المللى و شكل دهنده به 

اين بدان معنا است آه آشورهايى آه . عملكرد داخلى و باالخص رفتار خارجى ديگر آشورها هستند
ياسى، پوياترين بازآفرينى فزون ترين ظرفيت ها، وسيع ترين منابع مولد انسانى، آارآمدترين ساختار س

تكنولوژيك را دارا هستند به ضرورت پردامنه ترين تاثيرها را در _ فرهنگى و باالترين تكامل اقتصادى 
به جهت اينكه واقعيات را مى توان مطلوب نيافت، وليكن نمى توان آنها را انكار آرد . صحنه جهانى دارند

اك شيراك و والديمير پوتين در جورجيا، در موطن برده بايد به ارزيابى عقب نشينى گرهارد شرودر، ژ
 . دارانى پرداخت آه به لحاظ عدم درك منطق تاريخ و ظرفيت هاى انسانى به نابودى گرفتار آمدند

 
مثلث آشورهايى آه فزون ترين انتقادها را متوجه آمريكا در تقبيح حمله آمريكا به عراق متوجه اين 

 شوراى امنيت نشان دادند آه چرا در پانصد سال گذشته ١۵۴۶قطعنامه آشور ساخته بودند با تاييد 
دولت هاى . را بازى آرده اند» رعيت«بوده است و بسيارى از ديگر آشورها نقش » ارباب جهان«غرب 

 ژوئن عمًال مشروعيت اقدامات ٣٠روسيه، آلمان و مخصوصًا فرانسه با تائيد انتقال قدرت در عراق در 
بسيارى از آشورهاى خاورميانه با شعف فراوان از . غاز حمله به عراق تا به امروز تائيد آردندآمريكا را از آ

اختالفات بين متحدان غربى در ماه هاى منتهى به حمله به عراق صحبت آردند و مخالفت شديد 
ود آه اما آنچه درك نگرديد اين مسئله ب. شيراك و شرودر را به نفع سياست هاى خود به تصوير آشيدند

علت مخالفت ها در چارچوب اصول اخالقى و يا نگرانى از به خطر افتادن منافع آشورهاى منطقه نبود 
مرآز . بلكه تالش در راستاى متقاعد ساختن آمريكا براى ناديده انگاشتن تقليل قدرت جهانى آنان بود

يت چگونگى تقسيم منابع ثقل قدرت آمريكا است و اين پرواضح است آه اين آشور با توجه به اين واقع
فرانسه خواهان نقشى . مادى و بهره مندى از ذخاير انسانى آشورهاى غيرغربى را تعيين مى آند

است آه هيچ تناسبى با توانمندى هاى امروزى اين آشور ندارد و آامًال براساس معيارهاى قدرت اين 
روسيه در چارچوب . رانسه مى زندآلمان هم در اين مورد آوس رقابت با ف. آشور در قرن نوزدهم است

 . قواعد دوران جنگ سرد درصدد آسب منفعت بود
 

جورج دبليو بوش در قالب الزامات جايگاه آنونى آمريكا سياست عراقى آمريكا را شكل داد و آشورهاى 
فوق به دنبال عدم توفيق در آسب منابع وسيع تر از ظرفيت هاى خود با مشروعيت دادن به حكومت 

ى عراق، با رأى خود در شوراى امنيت، منطقى ترين سياست و هميشگى ترين خط مشى يعنى انتقال
عدم درك چگونگى شكل گيرى سياست در بين آشورهاى . اولويت دادن به منافع خود را دنبال آردند

بزرگ و طبيعت نظام بين الملل سبب گشته است آه بسيارى از آشورهاى غيرغربى از فهم ماهيت 
به دليل . بين آمريكا و آشورهاى اروپايى و مخصوصًا متحدانش فرانسه و آلمان عاجز باشنداختالفات 

اين قصور در آشنايى يافتن به الفباى سياست بازيگران عمده است آه اين آشورها هزينه هاى گزاف 
علت مخالفت فرانسه و آلمان با حمله به عراق را نبايد در چارچوب علت مخالفت . پرداخته اند

 .شورهاى عربى بررسى آردآ
 

 به وضوح ١۵۴۶اجالس سى آيلند و پيروزى آمريكا در توجيه آردن حمله به عراق و آسب قطعنامه 
به معنايى آه آنان تصور مى آنند » راه سوم«حكايت از اين دارد آه برخالف نظر پاره اى از آشورها 

ست هاى خود را در قالب تخريب يكديگر آمريكا و ديگر آشورهاى عربى، سيا. اصوًال وجود خارجى ندارد
حيات نمى دهند بلكه به جهت موقعيت جهانى و پويايى داخلى است آه طلب بخشى از ذخاير و ارزش 

هاى جهانى را دارند و در راستاى تحقق اين سياست است آه به طور طبيعى با هم به رقابت مى 
ه اين آشورها هيچ گاه و تحت هيچ به جهت برجستگى دادن به آسب منافع ملى است آ. پردازند

شرايطى در صورتى آه منافع آنها حكم نكند، با آشورهاى مخالف آمريكا به ائتالف استراتژيك دست 
راه سوم تنها موقعى معنا مى دهد آه در چارچوب يك اتحاد راهبردى باشد در غير اين صورت . نمى زنند

رهاى غربى وليكن بدون دستيابى به هيچ امتياز تنها به معناى بهره ورى از رقابت آمريكا با آشو
 . استراتژيك است

 
پذيرش پوتين، شيراك و شرودر از نياز به اصالحات وسيع و گسترده در حيطه هاى اجتماعى، سياسى، 

اقتصادى و فرهنگى در خاورميانه به دنبال تصويب قطعنامه شوراى امنيت در خصوص مشروعيت يابى 
درآى » آلوپ قدرتمندان«ى الياور در عراق، حكايت از اين دارد آه اعضاى حكومت اياد عالوى و غاز

اين درك براساس ادعاهاى دولتمردان آمريكايى است آه فرهنگ . مشابه از واقعيات خاورميانه دارند
مسيحى مى بايستى به ضرورت استراتژيك بايد به تدريج از تعيين آنندگى سياسى _ هاى غيرغربى 

فرق آمريكا با فرانسه، آلمان و روسيه در اين است آه اين آشور نقش رهبرى و . ردنداجتماعى برى گ_ 
تا زمانى آه ماهيت الگوهاى قدرت در صحنه جهانى . هدايت و ديگر آشورها جايگاه حواريون او را دارند

م به شكل آنونى است و حيات داخلى در آمريكا همچنان از صالبت برخوردار باشد، اين نقش ها تداو
عدم درك اين واقعيت به مانند گذشته براى آشورهاى غيرهمراه با آمريكا هزينه هاى . خواهد داشت

 .گزاف به همراه خواهد داشت
  

  خرداد٢٢: هفته نامه های ايران
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 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع -بی بی سی 
ديد راست، انتخابات دور شدن برندگان مجلس هفتم از شعارهای انتخاباتی، شکل گيری جريان ج

رياست جمهوری سال آينده و واکنش ايران به مواضع سران گروه هشت مهمترين عناوين هفته نامه 
 .های چاپ تهران است

به بررسی " محافظه کاران شعارهايشان را فراموش می کنند"هفته نامه صدا در ياداشتی با عنوان 
اخته و نوشته، محافظه کاران در طرح شعارهای شعارهای محافظه کاران در انتخابات مجلس هفتم پرد

اصالح گرايانه از ژاپن اسالمی و بهبود روابط با غرب سخن به ميان آوردند اما اکنون به تدريج در حال 
 .عقب نشينی از شعارهای خود هستند

اری و به کنار نهادن رويای ژاپن اسالمی صدا، حمايت غالمعلی حداد عادل رئيس مجلس از عمليات انتح
از سوی احمد توکلی نماينده مجلس را نشانه ای از اين عقب نشينی عنوان کرده و نوشته، مردم دوره 

ای ناکام از اصالحات را پشت سر گذاشته اند و ديگر شعارهای اصالح طلبانه قادر به جذب افکار 
 چشم به اصلی ترين حاميان خود دوخته اند و جذب تندرو عمومی نخواهند بود، بنابر اين محافظه کاران

 .ترين اليه های آنها را هدف قرار داده اند
آنها : "عيسی سحرخيز نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات به صدا گفته

حنای ضد مجبور بودند جلوه ای از اصالح طلبی را از خود به نمايش بگذارند چو ) محافظه کاران(
 ."اصالحات رنگ باخته و آن گونه که آقای خاتمی می گويد فرهنگ اصالح طلبی خود را جا انداخته است

به گفته آقای سحرخيز، اين جريان می تواند شعار بدهد اما در عمل دچار تناقض می شود زيرا ماهيت و 
تواند در سياست تعامل با ديگر ديدگاه اين جريان بر مبنای انزوا و خود محوری قرار گرفته است و نمی 

 .کشورها فعال شود
در مقابل، پرتو سخن که در قم منتشر می شود خطاب به نمايندگان مجلس هفتم نوشته، اگر 

اصولگرايان با هر توجيهی برخالف اصول و مبانی شفاف حرکت کنند بايد آنها را غير خودی و نفوذی 
انت و رسوايی است و بايد از دايره جريان اصولگرا حذف جريان استحاله طلب فرض کرد و حکايت آنها خي

شوند و گرنه بايد منتظر تجربه جريان اصالحات در بستر جريان اصولگر بود که در نهايت رويگردانی مردم 
 .و شکست را در پی دارد

اميد جوان در ياداشت هفتگی خود، شکل گيری جريان جديد راست را بررسی و پيش بينی کرده در 
 .ه نزديک رقابت های سختی ميان اين گروه جديد و محافظه کاران سنتی در گيردآيند

جريان راست جديد در پی کسب تمام سکان های قدرت در کشور است و در اين : "اميد جوان نوشته
زمينه برنامه منسجم و گسترده ای دارد و طبعا راستگرايان سنتی که تا به حال تمام هم و غم خود را 

بت با پديده اصالح طلبی و اصالح طلبان سمج کرده بودند، حاال بايد منتظر رقيب تازه نفس، مصروف رقا
قدرتمند و پشت گرمی باشند که بعيد است به کمتر از گرفتن تمامی قدرت سياسی کشور راضی 

 ." شود
ان در به نوشته يالثارات ارگان انصار حزب اهللا، حسين صفار هرندی معاون مدير مسئول روزنامه کيه

در يک سال اخير نيروهای خودی توانستند خودشان را از زير : جلسات هفتگی انصار حزب اهللا گفته
 .سلطه شخصيت های معزز و محترم نجات دهند و عقل خودشان را به کار گيرند

به گفته آقای صفار هرندی، نيروهای حزب اللهی تا يک سال پيش به احترام ريش سفيدان و سابقه دار 
عده ای، به نظر آنها عمل می کردند اما حاال به اين نتيجه رسيده اند بزرگانی که خيلی بودن 

دوستشان می داشتند و برايشان صلوات می فرستادند ديگر به کار اين دوره نمی آيند، بنابر اين حرمت 
و برنامه توليد کنند آنها را نگه می دارند و آنها را در يک اتاق فکری قرار می دهند تا برای آينده نظام فکر 

 .ولی به آنها می گويند که ديگر در تابلو و پيشانی کار آينده نمی توانند حضور داشته باشند
اشاره آقای صفار هرندی به انتخاب چهره های جديد در شورای شهر، شهرداری تهران و ترکيب 

 . شده وجود داردنمايندگان مجلس هفتم بی می گردد که در ميان آنها کمتر چهره های شناخته 
هفته نامه شما در عنوان اصلی خود به رياست جمهوری آينده پرداخته و از قول حبيب اهللا عسگراوالدی 

رياست جمهوری آينده بايد نسخه حل مشکالت مردم و تيم ورزيده و : دبير کل حزب موتلفه نوشته
 .کارآمد دراختيار داشته باشد

ه بينديشيم که چه کسی رئيس جمهور آينده است بايد با به گفته آقای عسگراوالدی، پيش از آنک
شناسايی موقعيت و مشکالت کشور، برنامه ای برای حل مشکالت پيدا کنيم و رئيس جمهور از ميان 

 .اين برنامه بيرون می آيد
به نوشته ايران جمعه، حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه از مواضع سران گروه هشت در باره توان 

 .ی ايران انتقاد کرده و گفته اين مواضع غير منطقی و مغاير با حقايق استهسته ا
ايران پايبندی کامل خود را در قبال منع گسترش سالح های هسته ای نشان "به گفته آقای آصفی، 

داده و تاکنون هيچ انحرافی از فعاليت های هسته ای مشاهده نشده است، آنچه پيرامون فعاليت های 
 ."ی شود ايجاد فشار و فضا سازی تبليغاتی استايران مطرح م

يالثارات از قول محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت و فرمانده پيشين سپاه پاسداران نوشته 
که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی پيشرفت بوده اما تحول ايجاد نشده و دليل آن 

 .پائين آمدن خيمه جهاد بوده است
روحيه جهادی که آيت اهللا خمينی بين جوانان ايران به وجود آورده بود در دوره "ی رضايی، به گفته آقا

 ."اخير کمرنگ شده است
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يالثارات، شما و پرتو سخن در يک اقدام دسته جمعی به انتقاد از روزنامه شرق پرداخته و گردانندگان آن 
 . را به حمايت از غرب به خصوص امريکا متهم کرده اند

شرقيان غرب زده که زمانی مشارکت و حضور مردم در پای صندوق های رای را مولفه : ات نوشتهيالثار
اصلی مشروعيت بخش به حکومت ها و دولت ها می خواندند، آنگاه که جرج بوش دوم با آرا اندک و با 

توصيف کمک دستگاه قضايی روی کار آمد، کميت آرا در دموکراسی را فاقد اهميت و کيفيت آرا را مهم 
 .می کنند

محمد رضا اميدی ياداشت نويس يالثارات برخی روشنفکران را توجيه کننده رفتار امريکا معرفی کرده و 
روشنفکران مطبوعاتی که تابلوی شرق را بر تارک خود دارند، برای غرب گريبان چاک می کنند و : نوشته

 که با جنون منور الفکران صدر طی ماه های اخير عطش عجيبی برای امريکا به نمايش گذاشته اند
 .مشروطه نسبت به اروپا و تجدد غربی قابل مقايسه است

روزنامه شرق با اين فرض وارد عرصه مطبوعات شده که اخبارش انعکاس فعل و انفعاالت : "شما نوشته
 ".نيروهای اپوزيسيون نظام باشد و جهت گيری اش اثبات تفرقه و جدايی بين نيروهای انقالب اسالمی

شما گردانندگان روزنامه شرق را متهم کرده که دچار بحران هويت هستند و به نام شرق، نان غرب می 
 .خورند

   
  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران

  
بازرسان مشخص آنند آه آيا ايران فعاليتهاي هسته اي نظامي را دنبال مي آند يا : هشتگروه سران 
 خير ؟ 
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رهبران گروه هشت در پايان اجالس ساالنه خود در سي آيلند ايالت جورجياي آمريكا با انتشار بيانيه اي 
ضمن پرداختن به اهم مسائل سياسي و اقتصادي جهان ، از بازرسان آژانس انرژي اتمي خواستند تا با 

ه اي خود اهداف نظامي را دنبال مي بررسي هاي الزم مشخص آنند آه آيا ايران از فعاليتهاي هست
 آند يا خير ؟ 

 بوش بطور مشترك 8به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روز نامه واشنگتن پست ، درطي اجالس گروه 
در اين اجالس رهبران چندين آشور . و جداگانه با هريك از رهبران گروه هشت ديدار و گفتگو آرد 

د و موافقت آردند آه در زمينه مسائل مختلفي همچون مبارزه با مسلمان و آفريقايي نيز حضور داشتن
 .تروريسم ، اصالحات دموآراتيك و گسترش مبارزه با ايدز همكاري آنند 

اما موضوع عراق و تالش دولت بوش براي جلب آمك هاي بين المللي براي دولت موقت عراق تمامي 
اريهاي بوش براي جلب رضايت ناتو براي دخالت در ضمن اينكه اميدو. اين اجالس را تحت شعاع قرار داد 

عراق و اعزام بيشتر نيروهاي خارجي به اين آشور و بخشش بدهيهاي عراق نيزبا مخالفت دو لتهاي 
 .اروپايي به ياس بدل شد 

ما در ك مي آنيم آه : صبح روز گذشته بوش بعد از مالقات با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه گفت 
راي دفاع از خودشان ، بازسازي آشورشان و از همه مهمتر برگزاري انتخابات نياز مند آمك مردم عراق ب

 .هستند 
از سويي با ابراز ترديد رهبران گروه هشت از آينده عراق ، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نيز در 

راق موفقيت آميز در پاسخ به اين سوال آه آيا تالشها در ع: آنفرانس خبري مشترك به خبرنگاران گفت 
آه من در اين باره خوش بين نيستم و آشورم هيچ نيرويي به عراق اعزام : خواهد بود يانه ؟ بايد گفت 

وي همچنين خاطر نشان آرد آه آلمان هيچ دخالتي در تصميم گيري ناتو براي اعزام نيرو . نخواهد آرد 
 .به عراق نخواهد آرد 

 برگزار 8نفرانس خبري مشترآي آه پس از پايان اجالس گروه توني بلر نخست وزير انگليس نيز در آ
هرگز حضور نيروهاي ناتو در عراق مانند حضور نيروهاي ائتالف در اين آشور : شده بود تاآيد آرد 

 .نخواهد بود  
شيراك نيز در اين آنفرانس مطبوعاتي در باره پيشنهاد آمريكا براي مشارآت ناتو در آموزش نيروهاي 

 .من هيچ نظر خاصي در اين زمينه ندارم : ت عراقي گف
در پايان اين اجالس رهبران گروه هشت موافقت آردند آه برنامه بخشودگي بدهيهاي آشورهاي فقير 
را تا دوسال ديگر تمديد آنند و از وزراي اقتصاد خود خواستند آه تا پايان سال جاري برنامه ايي را براي 

 .هيه آنند برررسي اقداماتي در اين زمينه ت
شيراك در اين اجالس خواستار آمك گسترده به آشور هاي در حال توسعه شد و پيشنهاد آرد آه براي 

 پنجاه ميليارد دالر به اين آشور ها آمك شود آه با مخالفت رهبران 2015تحقق چنين امري بايد تا سال 
 .ديگر گروه هشت مواجه شد 

 اختالفات خود درباره اعزام نيرو هاي ناتو به عراق و در يك نشست خصوصي ، شيراك و بوش پيرامون
در اين گفتگو شيراك  با بخشش بيش از پنجاه درصدي بدهيهاي . توسعه آمكها بحث و گفتگو آردند 

 .عراق مخالفت آرد 
رهبران گروه هشت در پايان اين اجالس با انتشار بيانيه اي از طرح اسرائيل براي عقب نشيني از غزه و 

ي از آرانه باختري استقبال آردند و قول دادند آه براي پايان دادن به درگيريها در اراضي بخشهاي
 .اشغالي يك نقشه راه بين المللي ايجاد آنند 
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همچنين اين گروه از قدرتهايي مانند آمريكا ، روسيه ، سازمان ملل و اتحاديه اروپا خواستند آه قبل از 
 .ر ميانه رسيدگي آنند پايان ماه جاري به وضعيت منطقه خاو

 در بخش ديگري از بيانيه آشورهاي گروه هشت ، ايران به همكاريهاي بيشتر با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي فرا خوانده شده و از بازرسان آژانس خواسته شده است تا با بررسي هاي الزم مشخص 

بال مي آد يا خير ؟  از آره شمالي نيز آنند آه آيا ايران از فعاليتهاي هسته اي خود اهداف نظامي را دن
 .خواسته شده است آه برنامه هاي هسته اي خود را متوقف آند 

گروه هشت همچنين از سودان خواست آه شبه نظاميان اين آشور را آه به طور گسترده حقوق بشر 
 .را در اين آشور نقض آردند  خلع سالح نمايد 

ن شامل انگليس ، آانادا ، فرانسه ، آلمان ، روسيه ، گفتني است آه هشت آشور بزرگ صنعتي جها
آمريكا و ژاپن هر ساله براي رسيدگي به مسائل سياسي و اقتصادي جهان اجالسي را در يكي از اين 

 .آشور ها برگزار مي آنند 
  

 يك ديپلمات ايراني مستقر در آژانس از مفاد قطعنامه پيشنهادي سه آشور اروپايي به شدت انتقاد آرد 
 2004 ژوئن 11 -1383  خرداد 22 هجمع

يك ديپلمات ايراني مستقر درمقر آژانس بين المللي انرژي اتمي ، از مفاد قطعنامه پيشنهادي سه 
 . آشور اروپايي درباره پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران به شدت انتقاد آرد

 . و گفتگويي با طرف ايراني نكردند آشورهاي اروپايي درباره مفاد اين بيانيه هيچ  تبادل نظر: وي گفت 
با وجود : اين ديپلمات با نامناسب دانستن محتواي قطعنامه پيشنهادي سه آشور اروپايي گفت

همكاريهاي بسيار گسترده و بيش از حد جمهوري اسالمي ايران با آژانس در اين قطعنامه از ايران 
از تعهدات خود را درمقابل آژانس انجام خواسته شده است آه جمهوري اسالمي باز اقداماتي فراتر 

 . دهد
  اصفهان قرار UCF ميالدي آژانس را در جريان فعاليتهاي مرآز 2000با آنكه تهران از سال : وي افزود 

داده بود و بازرسان نيز بارها از اين مرآز بازديد به عمل آورده بودند ، در اين قطعنامه ، حساسيت زيادي 
 را UF6فهان به خرج  داده شده وحتي از ايران خواسته شده است آه توليد  اصUCFنسبت يه پروژه 

 .متوقف سازد 
اين ديپلمات همچنين با اشاره به اينكه ايران تا به امروز همكاريهاي بسياري زيادي را در مورد دو موضوع 

امه از ايران خواسته اروپاييها باز در اين قطعن:   انجام داده است ، گفت P2آلودگي ها ونيز سانتريفيوژ 
 . اند آه اقدامات موثر و بيشتري را در مورد اين دو موضوع با آژانس به عمل آورد 

در نشست قبلي شوراي حكام ، آشورهاي همچون آانادا و استراليا : وي درعين حال تاآيد آرد 
ر اين موضوع پيشقدم قطعنامه پيشنهادي را ارائه مي آردند اما اين دفعه با توجه به اينكه اروپاييها د

  .شده اند شايد رايزني، تبادل نظر و گفتگو با آنها از نشستهاي قبلي شورا مناسب تر باشد
 

  با اروپاييها مذاآره مي آند NAMاعتراض شديد غيرمتعهدها به قطعنامه پيشنهادي سه آشور اروپايي؛ 
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ي عضو جنبش عدم تعهد و جمع بندي مذاآرات صورت گرفته، گروه به دنبال جلسات فشرده آشورها
NAM جلسه اي را با آشورهاي اروپايي برگزار خواهند آرد ) به وقت محلي ( امروز 15 ساعت . 

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، در اين جلسه غيرمتعهدها نظرات پيشنهادي خود را درباره تغيير 
 .ويس تهيه شده از جانب لندن، پاريس و برلين به آنها ارائه خواهد آردبندهاي مختلفي از پيش ن

 
در .  از قطعنامه پيشنهادي اروپاست10 ، حذف بند NAMبر پايه اين گزارش مهمترين تغيير مورد تاآيد 

  به تصويب رسيده است ، غيرمتعهدها از خواسته اروپاييها مبني NAMاين پيشنهاد آه با اجماع آامل 
 اصفهان و نيز آب سنگين اراك به شدت انتقاد آردند و تاآيد آرده اند آه UCFف توليدات آارخانه بر توق

فعاليت اين دو مرآز هسته اي هيچ ارتباطي با آژانس ندارد و همكاري ايران در اين زمينه فراتر از توافقات 
 .صورت گرفته بوده است 

: تغييرات زيادي پيشنهاد شده است ، مي افزايداين گزارش با اشاره به اينكه در بقيه بندها نيز 
غيرمتعهدها در پيشنهاد خود به اروپاييها آه  بعدازظهر با آنها به تبادل نظر خواهند پرداخت الفاظ منفي 

 .و رويه نامناسب اين قطعنامه را تغيير داده و بر پررنگ آردن نقاط مثبت اين متن پافشاري دارند 
 همكاري P2اآرات خود تاآيد داشتند آه ايران در زمينه مسئله آلودگي و غيرمتعهد ها همچنين در مذ

زيادي با آژانس صورت داده لذا اروپا مي تواند از تهران بخواهد آه در اين زمينه همكاري بيشتري را به 
  .عمل بياورد، اما ابراز نگراني از اين موضوع بي معنا و  فراتر از مسائل فني و تكنيكي آژانس است

  
تن آامل پيش نويس مقدماتي اظهار نظر توضيحي جمهوري اسالمي ايران درباره گزارش البرادعي به م

  ) NAM(نم 
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پيش نويس مقدماتي متن اظهار نظر توضيحي جمهوري اسالمي ايران درباره گزارش محمدالبرادعي 
جهت اطالع داده شده قرار است ) NAM(روز به اعضاء نممدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي آه دي

پس از اعمال تغييرات، اصالحات و تكميل نهايي روز دوشنبه همزمان با آغاز نشست شوراي حكام 
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متن نهايي و تكميل شده متعاقبا . رسما از سوي هيات نمايندگي جمهوري اسالمي ايران منتشر شود 
 . ارسال مي شود 

 :مهر، آنچه درپي مي آيد بخش نخست اين پيش نويس مقدماتي استبه گزارش خبرگزاري 
 

جمهوري اسالمي ايران خرسند است ، خاطرنشان آند آه گزارش محمد البرادعي رييس آژانس بر گام 
هاي مهم و قاطعانه ايران و آژانس براي حل مسايل باقي مانده از نشست قبلي شوراي حكام تاآيد 

 و پروتكل الحاقي INCIRC/153type((ي بررسي طبق توافق نامه پادمان فعاليت هاي آنون. آرده است
 . نشان دهنده تالش هاي ايران و آژانس است

الزم است يادآوري شود آه عدم وجود معياري مشخص و زماني آافي براي ارايه اطالعات از سوي 
ايران آه رييس آژانس نيز در اگر چه با توجه به روح همكاري . ايران، اين فعاليت را دشوارتر نموده است

 . گزارش خود بر آن تاآيد نموده است، اين عمل به منظور راضي نمودن آامل و قطعي آژانس انجام شد
  

 بازرس روزانه از ايران بازديد آرده اند، يكي از دقيق ترين و 670 بيش از 2003با توجه به اينكه از فوريه 
عليرغم اينكه دسترسي تكميلي لحاظ شده .  گرفته استموثرترين بررسي هاي آژانس در ايران صورت

 پروتكل الحاقي زماني از لحاظ قانوني الزم االجرا مي شود آه اظهارنامه آشورها به آژانس 4در بند 
 دسترسي تكميلي را حتي پيش از ارايه اظهارنامه خود، 12ارايه شده باشد، اما ايران به طور داوطلبانه 

 .امكان پذير نموده است
 

نكات زير براي شفاف سازي بيشتر شرايط آنوني آورده شده است آه همه برپايه موضوعات فني 
مربوط به فعاليت هاي هسته اي هستند آه پيش از اين توسط بازرسان آژانس اعالم شده اند و در 

 .گزارش البرادعي نيز لحاظ گرديده اند
 

 : بعد، به روشني مشخص مي سازد آهبررسي دقيق اطالعات و شواهد ارايه شده در چند صفحه 
 
 
تكميل شدن تدريجي يافته هاي آژانس درباره .      تمام آلودگي ها از قطعات وارداتي خارجي بوده اند-1

نمونه .  درصد نكته مهمي را درباره آلودگي هاي ايران مشخص آرد54آلودگي اورانيوم آامال غني شده 
 صورت گرفته باز هم اعتبار ايران در سواالت باقي مانده برداري هاي بيشتر همراه با همكاري هاي

 . درصد غني شده نيز افزايش خواهد داد36درباره آلودگي هاي اورانيوم 
 
     اطالعات و توصيفات ارايه شده از سوي ايران درباره موضوعات اصلي باقي مانده آه برنامه -2

مل بوده است و در هيچ موردي تغيير نكرده و تناقض  نيز يكي از آنهاست، آامال آافي و آاP2سانتريفيوژ 
 .تعلل در نمونه برداري محيطي نبايد به ايران نسبت داده شود. نداشته اند

 
     اعتبار ايران در برنامه هاي ديگر شامل برنامه غني سازي ليرزي، آامل، مكفي و صحيح بوده -3

 .است
 
 آه با بررسي هاي دقيق و جدي آژانس 2003ز اآتبر      به دليل شفافيت و همكاري آامل ايران ا-4

همراه بوده است، هم اآنون تاييدهاي آافي وجود تا آژانس با استناد به آنها بتواند روند عادي بررسي 
 محقق – در محيط هاي فني و نه سياسي –ها را طبق معمول اجراي هميشگي پروتكل الحاقي 

 .سازد
 
 A – موضوع آلودگي  
 
  عمومي  مالحظات-1

 گزارش گفته است، موضوع آلودگي مسئله اي پيچيده است آه 46همانطور آه دبيرآل نيز در پاراگراف 
با نشانه هاي ذرات در ارتباط است نه مواد هسته اي همانطور آه زمان مي گذرد و تعداد نمونه برداري 

تفاوت . ي دست پيدا آنندهاي محيطي نيز افزايش مي يابد، همه مي توانند به نتايجي منصفانه و فن
 .اصلي ميان آخرين يافته ها بر پايه تجزيه نمونه ها و نتايج قبلي آژانس شاهدي بر اين مدعاست

 
 

ما اطمينان داريم آه با نمونه برداري بيشتر و همكاري فني سه آشور اروپايي با آژانس، سوال باقي 
.  درصد نام برده مي شود، حل خواهد شد36 ، 235مانده آليدي آه از آن به عنوان منبع ذرات اورانيوم 

آژانس اطالعاتي را از : " گزارش اين موضوع را به شكل زير شرح داده است46دبيرآل در پارگراف 
 ."آشورهاي ديگر دريافت آرده است آه مي تواند در حل برخي از سواالت مربوط به آلودگي مفيد باشد
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توسط آژانس برداشته شد، ذرات اورانيوم آم غني شده و  اولين نمونه هاي محيطي آه در نطنز -2
 .اورانيوم آامال غني شده را نشان دادند

 
ايران در پاسخ به سوال آژانس مبني بر توضيح در اين زمينه، گفت آه منبع آلودگي ها فقط از قطعات 

 نمي توانسته آلوده وارداتي است آه از واسطه ها دريافت شده و ايران با ماشين سانتريفيوژ گازي
 .  انجام دهد235 درصد اورانيوم 2/1است غني سازي اورانيوم را بيشتر از 

 
مقايسه يافته هاي اخير آژانس آه اين اظهارات ايران را تاييد مي آند، با گزارش هاي قبلي آه ترديدها 

ت دائم خود به و نگراني هايي را مطرح مي آردند يك نكته را روشن مي سازد آه آژانس بايد براي درياف
 : موضوعات زير توجه آند

 
 

 ، آژانس مطلع شد آه اين يافته ها اظهارات 2004 مي 15در آخرين گزارش تجزيه نمونه ها در تاريخ 
.  درصد از قطعات وارداتي سانتريفوژ بوده است54ايران را تاييد مي آنند آه اورانيوم آامال غني شده 

 :اگر چه
 
 آژانس اعالم آرد آه وجود ذرات اورانيوم آامال غني شده و اورانيوم آم GOV/2003/75 ، 4در پاراگراف * 

 .غني شده در مواد هسته اي آه ايران مسئوليت آنها را بر عهده گرفته مشاهده نشده است
 
 
 ، آژانس اعالم آرد آه نتيجه نمونه برداري هاي محيطي در نطنز GOV/2003/75 ، 38در پاراگراف * 
انيوم آامال غني شده را نشان داده است آه شاهدي است بر آنكه مواد هسته اي در ذراتي از اور"

 . "ايران وجود داشته است آه ايران درباره آنها چيزي به آژانس نگفته بوده است
 
 
 آژانس اعالم آرده است آه نمونه برداري محيطي بيشتر وجود GOV/2003/75 ، 39در پاراگراف * 

يوم آم غني شده و باالخره دو نوع ديگر از ذرات اورانيوم آامال غني شده را در اورانيوم طبيعي، اوران
همچنين آمده است آه تفاوت هاي ميان نمونه هايي آه از سطح سانتريفيوژها . ايران تاييد آرده است

د گرفته شده، وجود دارد آه اين سوال را پديد مي آورد آه آيا تفاوتي در تاريخچه ساخت اين قطعات وجو
 .داشته است

 
 
آژانس بايد موضوع باقي مانده درباره آلودگي " ، آژانس اعالم آرد آه GOV/2003/75 ، 75در پاراگراف * 

براي آژانس بسيار . اورانيوم هاي آامال غني شده و آم غني شده آاالي الكتريك و نطنز را حل آند
 . ه نمانده بوده استدشوار است آه تاييد آند هيچ فعاليت و يا مواد هسته اي ناگفت

 
 

در نتيجه، با توجه به منبع آلودگي، ايران اعتقاد دارد آه نتيجه گيري عجوالنه آژانس درآن زمان، وقتي آه 
نمونه هاي بيشتري گرفته نشده بوده است و نمونه هاي قبلي نيز تجزيه نشده بوده، بي مورد بوده 

عي آه اين چنين نگراني برانگيز بوده است بايد در مورد موضو. است و خوانندگان را گمراه آرده است
 54بررسي دقيق تري صورت مي گرفت تا اين اظهارات ايران تاييد شود آه اورانيوم آامال غني شده 

 .درصد از قطعات وارداتي سانتريفيوژ بوده اند
 

 گرفتن نمونه . درصد از قطعات وارداتي سانتريفيوژ بوده است36ايران ترديدي ندارد آه منشاء آلودگي 
شاهد بر اين ماجرا نيز آن . هاي بيشتر از قطعات بار ديگر ثابت خواهد آرد آه اظهارات ايران صحيح است
 ادعا شد 2003 اآتبر 26در . است آه بررسي هاي تدريجي آژانس اين موضوع را تا حدي تاييد مي آند

رش آنوني مشخص است آلودگي در آه اين نوع آلودگي فقط در يك مكان يافت شده، در حاليكه در گزا
همكاري ديگر آشورها براي حل اين موضوع بسيار . مكان هاي متعددي و در قطعات وارداتي بوده است

  . مفيد است
  
B .  فعاليتR&D بر سانتريفوژ نوع P2  
 
  مشاهدات آلي -1
 

يوژ و توسعه پروژه در پي چندين بازرسي از سوي آژانس و مباحثه با بازرسان درباره تحقيقات سانتريف
 مورد گفتگوي بيشتر قرار  گرفت و اطالعات بيشتري به بازرسان داده P2 در R&D ، موضوع P2ملي 
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اطالعات تكميلي نيز بر پايه رآوردهاي بازرسان آه دبيرخانه آژانس نيز از آن با خبر است، براي . شد
 : اطالع اعضاي شورا در اختيار قرارمي گيرد

 
 واسطه ها طرح هاي مهندسي عمومي را براي ايران P6ول بحثي درباره سانترفيوژ  در ط1996در سال 

طرف ايراني عالقمند شد آه در برخي مدل .  نام گرفتP2تهيه آردند آه برخي نسخه هاي جديد آن 
طرح جديد تاييد نشد و هرگز توسط سازمان انرژي . هاي پيشرفته سانتريفوژ، تغييراتي را ايجاد آند

 .ان به داليل زير دنبال نشداتمي اير
-                     AEOI از نتايج اين تالش اول راضي نبود و سبب شد آه برخي قطعات استفاده نشود 

 .و دور ريخته شود
 
                   در آن زمان، ايران چندين مساله فني داشت آه مي بايست حل مي شد و توسط طرح -

P2بنابراين بسيار سخت بود آه چنين نوع پيشرفته اي دنبال شود.  نيز قابل پيگيري نبود . 
 
 

در پي ارزيابي توانايي هاي ملي علمي و فني، سازمان انرژي اتمي به اين نتيجه رسيد آه عقالني 
الاقل تا وقتي آه سطح الزم آارشناسي و .  پايه گذاري آندP2نيست آه پروژه ملي را بر پايه مدل 

 دليل ديگر اين P2آمبود طرح هاي ساخت . براي توليد سانتريفيوژ ايجاد شودتوانايي هاي مهندسي 
آارشناس آژانس تاآيد آرد آه اين تصميم در ميان ديگر آشورهايي است آه در غني . تصميم بود

 معلق 2002بنابراين طرح هاي مهندسي آلي تا . سازي سانتريفوژ تجربه دارند، نيز مورد تاييد است
 .ماند

 
 در يك شرآت خصوصي آار آرده بود، پس از خروج از سازمان انرژي P6آه قبال با طرح هاي مهندسي 

وي دليل خود براي انتخاب .  آار شودP2اتمي پيشنهاد داد آه با روتورهاي آامپوزيت بر سانتريفوژ 
تجربيات .  را براي بازرسان توضيح دادMaragingروتورهاي آامپوزيت فيبرآربن در عوض استيل 

بنابراين سازمان انرژي اتمي ايران با وي به توافق نامه اي . ورهاي صنعتي گفته وي را تاييد آردآش
 قراردادي يك ساله را امضا آرد و قرار شد پس از يك سري تست هاي 2002دست يافت و در مادرس 

ست گاز مجاز در اين قرارداد ت. روتوري با باالترين سرعت ممكن، يك ماشين سانتريفوز آامل ارايه شود
 . قرارداد به دليل مسايل مالي پيش از يك سال فسخ شد. نيست

 
آارگاه شرآت خصوصي آه در باال درباره آن گفتگو شد، مورد بازرسي قرار گرفت و درخواست اضافي 

 : ذيل بازرسان آژانس با همكاري آامل سازمان انرژي اتمي ايران و آن شرآت خصوصي محقق شد
  قرارداد وي و گزارش پروژه تحقيقاتي وي آه به سازمان انرژي اتمي داده شده بود، -                   

 . مورد بازبيني قرار گرفت2004توسط بازرسان آژانس در آوريل 
 

  دفترچه تجربيات وي آه او آن را دارايي شخصي خود به حساب مي آورد و به دليل -                   
ر اختيار سازمان انرژي اتمي قرار نگرفت، به طور دقيق از سوي بازرسان مسايل مربوط به قرارداد د

 . آژانس مورد بازرسي قرار گرفت
 

   اجزاي توليد شده توسط وي، از سوي بازرسان مورد بازرسي قرار گرفت، ليست -                   
كميل همكاري ايران به آنها آاملي از آنها توسط بازرسان تهيه شد، نمونه ها و عكس ها نيز به عنوان ت

 .داده شد و اجزا توسط بازرسان مهر و موم شد
 
 

 آه به بازرسان داده شد، شامل اطالعات فني و تجربي بود در حاليكه تحقيق P2 در R&Dگزارش 
 .آنندگان فقط مي بايست اصول تئوري را در چارچوب اين موضوع گزارش دهند

 
خصي شامل جزييات تجربيات، تصوير آاملي از پروژه را در اختيار عالوه بر اين گزارش، بازبيني دفتر ش

آمي بعد از بازرسي، بازرسان تاييد آردند آه وي هم از لحاظ تئوري و هم از لحاظ . بازرس ها قرارداد
 .عمل آامال تبحر داشته است

  بازبيني گزارش-2
 

هيه شده بود، و در زير نشان شواهد در دسترس و رآوردهاي نشست ها و مصوبه ها آه توسط آژانس ت
 گزارش، اطالعات 22داده شده است به روشني نشان مي دهد آه مالحظات آژانس در پاراگراف 

 است و همين اطالعات منجر به آن شده است آه ارزيابي آژانس در P2متناقضي درباره سانتريفوژ 
 . نياز به بازبيني داشته باشدP2 درباره 47پاراگراف 
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، مهندسي آه در باال از وي نام برده شد، عنوان آرد 2004 ژانويه 28بازرسان آژانس در در نشست با 
) magnet(آه در طول قراردادش مي توانسته است تمام قطعات را به آارگاهش ببرد به جز مگنت 

هايي آه از خارج خريداري آرده است، روتورهاي آامپوزيت آه درآارگاه هاي ديگر ساخته شده است 
و ساچمه هايي آه آارگاه سازمان انرژي اتمي ) عدها توسط بازرسان مورد بررسي قرار گرفتآه ب(

 ) braze. (تاييد نشده است
 

 از تهيه آنندگان P2 آه برخي مگنت هاي سانتريفيوژ GOV/2004/34 ، 22بنابراين، اطالعات پاراگراف 
است، در آارگاههاي ديگري آمده آسيايي وارد شده و روتورهاي آامپوزيت آه در ايران ساخته شده 

 .در همين حال ايران هم اآنون اطالع مي دهد آه چنين رآوردهايي اشتباه است. شده بوده است
 

 از خارج تهيه P2مقامات ايراني قبال اعالم آرده اند آه ايران سانتريفوژهاي " در همان پاراگراف جمله 
 را در آارگاهي از يك شرآت خصوصي در تهران نشده است اما تمام قطعات شامل روتورهاي آامپوزيت

 ايران گفته 2004زيرا براي مثال در زمان نشست بازرسان در ژانويه . نادرست است" توليد آرده است
مگنت هايي آه توسط مهندس مذآور خريداري .  از واسطه ها دريافت نكرده استP2بود آه هيچ قطعه 

ي آسيايي بوده است آه آژانس در گزارش از آن با خبر بوده شده بود از واسطه ها نبوده بلكه از شرآت
 مگنت آه در گزارش درباره آنها بحث به ميان آمده است هرگز از شرآت اروپايي خريداري 4000. است

آپي ).  اشتباها سخن از واسطه هاي اروپايي به ميان آمده است23آه در پاراگراف . (نشده است
تعداد آل مگنت هايي آه توسط شخص مهندس خريداري . ده شده استپيش فاآتور نيز به بازرسان دا

 عدد آنها در 50آه ) آه آيفيت پايين داشتند و مورد استفاده قرار نگرفتند. ( عدد بوده است100شده، 
 . را از بين ببرد24 و 23اين اطالعات بايد ابهام در پاراگراف هاي . دسترس بازرسان قرار گرفت

 
زيرا .  نشانه بي توجهي است37در پاراگراف " انتريفوژهاي جمع شده و تست شدهتعداد س"... جمله 

 وي فقط قرار بوده است آه يك ماشين AEOIبازرسان مطلع بودند آه طبق قرارداد شخص مذآور با 
 . سانتريفوژ را جمع آند

 
آنند آه نتيجه ، بازرسان آژانس تاييد مي 2004 مي 30 به عنوان نتيجه بحث ها با مهندس مذآور در 

 و P2 منجر به اين نتيجه گيري شد آه اظهارات ايران درباره 2004 ژوئن 2مالقات آنها با مقامات ايراني در 
R&Dآمده نه تنها نگران نيستند 26بنابراين آنها همانطور آه در پاراگراف .  با يافته هاي آنها انطباق دارد 

هم " ترديد"به هر حال .  متقاعد هم شده اندP2 طرح بلكه درباره امكان تست هاي سانتريفوژ برپايه
 .اآنون رفع و موضوع حل شده است

تعلل ايران تا نيمه آوريل براي مالقات هايي :  گزارش به طور نگران آننده اي آمده است48 در پاراگراف 
ادي مكان آه در نيمه مارس در نظر گرفته شده بود، شامل ديدار آارشناسان سانتريفيوژ آژانس از تعد

هاي مربوط به برنامه غني سازي ديدار آارشناسان سانتريفيوژ از تعدادي مكان هاي مربوط به برنامه 
اما حقيقت موجود اين اظهارات را . غني سازي سانتريفيوژ سبب دير شدن نمونه برداري و تجزيه شد

 : تاييد نمي آند
 

 . آوريل بوده است10خواست شده فقط تا توقف در.  مارس در ايران بوده اند27بازرسان آژانس از 
  

 و مكان ها از زمان رسيدن آنان به ايران P2هيچ گونه مانعي براي بازرسان در نمونه برداري از قطعات 
 . وجود نداشته است

 بازرسي آردند، خواسته آنها 2004 پس از نيمه آوريل P2بازرسان آژانس به خواسته خودشان از قطعات 
 . وتورهاي آامپوزيت بوده استبراي ديدار از ر

 گرفتند و حتي خواهان نمونه برداري 2در طول ديدار نيمه آوريل آنها، بازرسان فقط ليستي از قطعات پي 
 . محيطي نبودند

 .  هيچ نمونه برداري نكردند 2004بازرسان به خواسته خودشان تا نيمه ماه مي 
 . نبايد به ايران نسبت داده شود" تعلل در نمونه برداري محيطي و تجزيه"بنابراين 

  
  
 
C – غني سازي ليزري  
 
  مالحظات آلي -1
 

در پي موضوعات مرتبط به غني سازي سانتريفوژها و دشواري هاي فني، پروژه هاي غني سازي 
آژانس تاريخچه اين پروژه را بررسي آرد و تمام قطعات و . ليزري تمام شد و تجهيزات آنار گذاشته شدند

 . ندگان خارجي را مورد مطالعه قرار داد، مكان ها مورد بازرسي قرار گرفتند و نمونه برداري گرديدتهيه آن
  بازبيني گزارش آژانس -2
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 33 تعبير نامناسب آژانس از اظهارات ايران درباره غني سازي ليزري آه سبب نوشته شدن پاراگراف 

 .شده است، بايد اصالح شود
 8، درباره CSLدرباره عملكرد "رييس آژانس، ايران آژانس را مطلع آرد آه  به 2003 اآتبر 21در نامه 

 .آيلوگرم، فلز اورانيوم در اتاقك ها تبخير شد و جداسازي غني سازي در قرارداد لحاظ شده بوده است
   
 

 آارشناس ليزر.  قرار گرفت2003 اآتبر 28درطول اولين مصاحبه با بازرسان آژانس آه در اين زمينه در 
 . ما قادر بوديم آه هدف قرارداد را محقق نماييم و همزمان دو نوع غني سازي انجام دهيم: ايراني گفت

 
 درصد 3تجهيزات مي توانستند غني سازي اورانيوم را تا باالي " گزارش يعني جمله 33منبع در پاراگراف 

 .ود، مورد توجه قرار نداده استاطالعات قبلي را آه ايران به آژانس داده ب".  انجام دهند235اورانيوم 
 

 briefing) 10(بي توجهي هاي باال مورد تاييد قرار گرفته و توسط متخصصان پادمان در جلسه توجيهي 
 .  تصحيح شده است2004ژوئن 

 
شايسته است توجه شود آه آارشناسان ليزر از اين حقيقت آگاه هستند آه به دليل آارآردن درست 

ا فاآتور غني سازي باال تهيه شود تا سيستم بتواند به درستي و درمدت طوالني تجهيزات، بايد ذراتي ب
 . عمل نمايد

 :، بايد روشن سازي هاي زير صورت بگيرد34با توجه به گزارش آژانس در پاراگراف 
 

با توانايي ) B,A(دو پروژه جداي از هم درباره غني سازي ليزري وجود داشته آه با دو آشور جداگانه 
 گزارش باز مي گردد آه قرارداد با تهيه 34اين موضوع به پاراگراف . ختلف صورت گرفته استهاي م
 . را يادآوري مي آندBآننده 

 
 خواننده را گمراه مي آند آه تمام سيستم 34در اولين خط پاراگراف  " AVLISنصب  " بنابراين جمله 

 .توانايي غني سازي يك گرم در ساعت را داشته است
 

 را استفاده مي آرده است فقط تست هايي را درباره B اپراتوري آه اتاقك رسيده از تهيه آننده در واقع
 .عملكرد اتاقك صورت داده است

 
چند ماه بعد، به دليل اتمام قرارداد، سيستم مذآور پيش از اولين بازرسي آژانس از لشكرآباد در اآتبر 

 .  آنار گذاشته شد2003
  . اشتباه است34در پاراگراف " سته است به طور مداوم آار آندنمي توان"بنابراين جمله 
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