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

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليم مهرويدادهاي 
  

     جهان  پارلماني  انتخابات روند آغاز بزرگترين  مي  راي هاي  صندوق  پاي  نفر اروپايي  ميليون350
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   ، بزرگترين  نوين روپاي ا  نفري  ميليون454   نفراز جمعيت  ميليون350   به نزديك:   اعتمادالملل  بين گروه

آغاز (پريروز )  از پنجشنبه  اتحاديه  اين  پارلمان  نماينده732   انتخاب  را براي  جهان  دموآراسي نمايش
   به  انتخابات  رويتر از اين خبرگزاري. شود اعالم(  يكشنبه) فردا   انتخابات  اين  نتايج اند و قرار است آرده
   آشورهايي  و هلند جزو نخستين  انگليس مردم.  است  چند آشور ياد آرده  بين ات انتخاب  بزرگترين عنوان

 اروپا   پارلمان  جدا از انتخابات در انگليس.اند  آرده  اروپا اقدام  اتحاديه  پارلمان  اعضاي  گزينش  به بودند آه
»  بلر توني «  محبوبيت  براي وني آزم  مثابه  به  در واقع  نيز برگزار شد آه يي  منطقه  انتخابات همچنين
 و هلند از   انگليس  و حمايت  در عراق  جنگ  دليل  به  آه  است  شده بيني پيش. آشور بود  وزيراين نخست

   در آنها بيم  حاآم  چشمگير نخواهد بود و احزاب  انتخابات  در آشورها در اين  مردم  مشارآت  جنگ اين
، ايتاليا،   چك  ايرلند، جمهوري مردم. بگيرند  قدرت  آنان  شود مخالفان ها باعث يريگ  راي  اين  نتيجه دارند آه

 خود   دارند نمايندگان وقت(  شنبه)اند و تا امروز   را آغاز آرده انتخابات(  جمعه )  از روز گذشته التونيا و مالت
   اقدام  نمايندگان  انتخابات به اروپا برگزينند و ديگر آشورها نيز فردا   اتحاديه  پارلمان را براي
   انتصابي  آن  اعضاي  اروپا آه  در برابر آميسيون  دموآراتيك  موازنه  ايجاد يك  براي  اروپايي پارلمان.آنند مي

،   بودجه  درباره  پارلمان اين.شوند  مي  تعيين  انتخابات  از طريق  آن  و نمايندگان  است  شده هستند، طراحي
 امر  همين. دارد  آنترل  نوعي  اروپا به  در اتحاديه  آنندگان  مصرف  به  و امور مربوط  زيست يط، مح تجارت
رومانو  «  جانشين  انتخاب  اروپا در خصوص  عضو اتحاديه هاي  دولت  ميان  آه  است  شده باعث
 اروپا قرار   اتحاديه اعضاي.آند بروز   جدي  اختالفي  حال  و در عين  اروپا رقابت  اتحاديه آميسر عالي» پرودي
 تايمز  روزنامه. آنند  را تعيين  وي  جانشين  نشستي  طي  پرودي  رياست  با پايان  همزمان  آينده  هفته است
 ور  جي« اروپا،   پارلماني  انتخابات  از برگزاري خود در گزارشي(  جمعه )  روز گذشته  در شماره  لندن چاپ

  . آرد  اعالم  پرودي  جانشيني  اصلي  را آانديداي بلژيك وزير  نخست» هوفشتاد
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ايران تعهد جديدي را در پرونده هسته اي خود نخواهد پذيرفت: خرازي
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ها بايد در زمينه برنامه صلح  آيد بر اينكه اروپاييوزير امورخارجه آشورمان امروز با تا: خبرگزاري فارس
ايران در زمينه پرونده هسته اي خود تعهد جديدي : اي ايران به تعهدات خود عمل آنند، گفت آميز هسته

  .را نخواهد پذيرفت
آه در جمع خبرنگاران داخلي و » آمال خرازي«به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، 

ي گفت، در خصوص قطعنامه ارائه شده از سوي سه آشور آلمان، فرانسه و انگليس خارجي سخن م
پايبندي طرفين : با بيان اينكه اين قطعنامه يك پيش نويس است و در مراحل ابتدايي است، افزود

  . تواند تضمين آننده اين همكاري باشد مي
 همه طرفهاي مذاآره عنوان آرد اي ايران را شكست وزير امور خارجه آشورمان شكست در پروژه هسته

المللي انرژي اتمي است و بنابراين تنها  شكست در اين پروژه شكست ايران، اروپا و آژانس بين: و گفت
  . توان به موفقيتي در اين پروژه دست يافت در يك قالب همكاري سه جانبه مي

 پذيرش پروتكل و اجازه به :اي را حق ايران دانست و گفت آميز از انرژي هسته خرازي استفاده صلح
اي ايران بيانگر تالشهاي صلح آميز  هاي مختلف برنامه هسته بازرسان آژانس براي بازرسي از بخش

  . ايران است
آنيم و ايران بر حق مشروع خود براي استفاده صلح آميز  ما با شفافيت آامل عمل مي: وي تصريح آرد
  . آند اي تاآيد مي از انرژي هسته

ايران در ايجاد شفاف سازي آمادگي آامل دارد تا اعتماد بين خود و جامعه : ادامه گفتخرازي در 
  . الملل بوجود آورد بين

اين :  اصفهان و آب سنگين اراك گفتUCFوزير امور خارجه هم چنين در خصوص فعاليت آارخانه 
مي است و هيچ تخلفي در اين المللي انرژي ات ها آامًال در چارچوب پادمان بين ايران و آژانس بين برنامه

  . زمينه از جانب ايران صورت نگرفته است
  . ايم، وجود ندارد هيچ منع قانوني براي چنين تجهيزات و سايتهايي آه تاسيس آرده: وي تصريح آرد

هرگونه درخواست براي صرف نظر از اين دو برنامه خواست اضافي است و ما : خرازي در ادامه گفت
  . واست اضافي را آه مغاير با حقوق مشروع و قانوني ايران است، بپذيريمتوانيم اين خ نمي
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اي ايران حل شده است و تنها مسايل جزئي باقي  وي با بيان اينكه مسايل عمده در پرونده هسته
اين منصفانه نيست آه همچنان اين پرونده در دستور آار قرار گرفته و مانع از : مانده است، افزود
  . المللي انرژي اتمي شوند ران و آژانس بينهمكاري بين اي

اي آه در اين زمينه  مشاجره: خرازي در خصوص خبر مبني بر مشاجره بين نماينده آمريكا و ايران گفت
خواسته در مورد  رخ داده است به دليل برخورد شانتاژي و تبليغاتي نماينده آمريكا بوده است آه مي

ال ايجاد آند آه در اين زمينه نماينده ايران پاسخ الزم را داده و خريد چهار هزار قطعه آوچك مگنت جنج
  . از مواضع ايران دفاع آرده است

پروژه هسته اي ايران تا زماني : وي همچنين وظيفه وزارت خارجه را دفاع از منافع ايران بيان آرد و افزود
يابد آه طرفين بر تعهدات  يپيش خواهد رفت آه مبتني بر همكاري باشد و زماني اين همكاري ادامه م

  . خود باقي بمانند
  . نبايد با پافشاري بيشتر بر مسايل جزيي بر اين همكاري خدشه وارد شود: خرازي تصريح آرد

سازي از سوي ايران يك عمل  وزير امور خارجه آشورمان هم چنين در خصوص اينكه تعليق عمليات غني
  . ي سازي نيستاين به معناي توقف غن: داوطلبانه است، گفت

تواند ما را از اين حق  آس نمي ما بر حق خود براي غني سازي پافشاري داريم و هيچ: وي تصريح آرد
  . مشروع محروم آند

وي هم چنين در خصوص بحث جزاير سه گانه ايران و ادعاهاي امارات متحده عربي با بيان اينكه ما 
جزاير سه گانه جزو خاك ايران است و ايران : ، گفتايم مساله را بر گفتگو و رفع سوء تفاهمات گذاشته
  . پذيرد ادعاي آس ديگري را در مورد اين جزاير نمي

اين ادعاها تالش براي حل مشكالت داخلي امارات عربي : فايده دانست و گفت خرازي اين ادعاها را بي
  . متحده است

اتحاديه اروپا در مسايل داخلي ايران وي هم چنين طرح اين مساله در اجالس اتحاديه اروپاي را دخالت 
  . اميدواريم در آينده شاهد چنين دخالتي از سوي اروپا نباشيم: عنوان آرد و افزود

وزير امور خارجه آشورمان هم چنين ابراز اميدواري آرد بازگشايي مرزهاي ايران و عراق از طريق گفتگو 
  . بين مقامهاي ايراني و عراقي انجام شود

يدواري آرد آه زايران ايراني بتوانند با حفظ امنيت و در قالبي سازمان يافته به آرزوي ديرينه وي ابراز ام
  . خود دست يابند

خرازي همچنين در پاسخ به اين پرسش آه چشم انداز آينده سياست خارجي ايران را در يك سال آينده 
ييري نخواهد آرد و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران تغ: آنيد، گفت چگونه ارزيابي مي

  . سياستهاي جاري در يك سال آينده نيز ادامه خواهد يافت
 و يكمين اجالس وزراي امور خارجه آشورهاي  وزير امور خارجه آشورمان نيز با بيان اينكه دوشنبه سي

ظرف يكسال گذشته آه ايران رياست اجالس : شود، گفت آنفرانس اسالمي در استانبول برگزار مي
  . ر عهده داشت تالشهاي زيادي از سوي ايران براي احياء اين سازمان صورت گرفتوزرا را ب

وي از جمله دستور آارهاي اجالس استانبول را مساله فلسطين و عراق و هم چنين تعيين دبيرآل 
 آانديدا از بنگالدش، مالزي و ترآيه مطرح 3براي دبير آل آينده : آينده اين آنفرانس بيان آرد و گفت

  . گيري شود اند آه بايد در اجالس استانبول در مورد آن تصميم ه شد
عالوه بر اين موارد دستور آارهاي بيشتري نيز هست آه مسلمًا اجالس استانبول : وي در پايان گفت

  . اجالس فعالي خواهد بود
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ر شدمعاون وزير خارجه عراق ترو
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يکی از اعضای دولت موقت عراق در بغداد هدف تيراندازی افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شده 

  .است
 ژوئن، مردان مسلح به سوی بسام صالح کبه، معاون وزير خارجه دولت موقت، 12بامداد روز شنبه، 

ت عراق عازم محل کار خود بود آتش گشودند و وی را به شدت زخمی هنگامی از خانه خود در پايتخ
  .کردند

  .آقای کبه به بيمارستان منتقل شد اما کوتاه مدتی پس از آن در اثر شدت جراحت جان داد
  .اين دومين بار طی چهار روز اخير است که يکی از اعضای دولت موقت هدف سوء قصد قرار می گيرد

نيز به سوی عمار الصفار، معاون وزارت بهداری دولت موقت تيراندازی شد اما در  ژوئن، 9روز چهارشنبه، 
  .اين حادثه به وی آسيبی نرسيد

تيراندازی به سوی هر دو نفر در منطقه عظيميه بغداد روی داده که محله ای عمدتا سنی نشين است 
ابق عراق، در آن نفوذ و به عنوان منطقه ای شهرت دارد که طرفداران صدام حسين، رييس جمهوری س

  .دارند
در تحولی ديگر، مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه، به هواداران مسلح خود دستور داده است از حمله 

  .به نيروهای امنيتی در شهر نجف خودداری ورزند
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وی همچنين به طور مشروط از دولت موقت عراق، که قبال آن را به عنوان آلت دست اياالت متحده مورد 
  . اد قرار داده بود، حمايت کرده استانتق

اقای صدر گفته است در صورتی که دولت موقت جدول زمانی مشخصی را برای خروج نيروهای خارجی 
  .از عراق تعيين کند از آن حمايت خواهد کرد

در همين حال مقامات لبنان می گويند شورشيان عراقی يک شهروند لبنان را در عراق کشته اند و چند 
  . ر را همچنان در گروگان دارندتن ديگ

 .در تحولی دگر، هفت پيمانکار ترک که اوايل هفته گروگان گرفته شده بودند در بغداد آزاد شدند
  

  پارلمان آردستان عراق قطعنامه شوراي امنيت را تائيد آرد 
 2004 ژوئن 12 -1383خرداد   23ه شنب

عنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل درباره پارلمان آردستان عراق روز گذشته قط: خبرگزاري فارس
  .انتقال حاآميت به مردم عراق را مورد تائيد قرار داد

رييس پارلمان آردستان و يكي از معاونان رييس " نوري شاويس"به گزارش خبرگزاري فرانسه از اربيل، 
 قبال قطعنامه پارلمان آردستان عراق تصميم گرفته است موضع مثبتي در«: جمهوري جديد عراق گفت

  » .شوراي امنيت اتخاذ آند، زيرا جامعه جهاني از اين قطعنامه استقبال آرده است
اي تشكيل داد و برغم انتقاد از اينكه در قطعنامه شوراي  پارلمان آردستان روز گذشته جلسه ويژه

ت، اي نشده اس امنيت به قانون اساسي موقت عراق و خودمختاري آردها در شمال عراق اشاره
  . قطعنامه جديد شوراي امنيت را مورد تائيد قرار داد

اين در حالي است آه رهبران سياسي آردهاي عراق از اين قطعنامه به علت آنكه در آن به 
  . اي نشده بود، انتقاد آرده بودند خودمختاري آردستان عراق اشاره

ر اتحاديه ميهني آردستان عراق رهب" جالل طالباني"رهبر حزب دموآرات آردستان و " مسعود بارزاني"
اي سرگشاده به جرج بوش رييس جمهوري آمريكا تهديد آرده بودند، در صورتي آه شوراي  طي نامه

امنيت سازمان ملل در قطعنامه خود در مورد عراق، خودمختاري آردها را تائيد نكند از دولت موقت عراق 
  .  جلوگيري و انتخابات را تحريم خواهند آردخارج خواهند شد و از ورود نمايندگان آن به آردستان

اين دو مقام آرد همچنين در اين نامه نارضايتي عميق خود را از اينكه هيچ يك از دو مقام رياست 
  . اند جمهوري و نخست وزيري دولت موقت عراق به يك آرد عراقي واگذار نشده است، ابراز داشته

 عراق آه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس درباره
قدرت را در اين آشور بدست ) تير10( ژوئن 30به تصويب رسيد، به دولت موقت عراق آه قرار است در 

دهد و اختيار آنترل نيروهاي امنيتي و نظامي، منابع طبيعي و استقالل  المللي مي گيرد، مشروعيت بين
داده است و حضور يا خروج نيروهاي اشغالگر را مشروط به اجازه دولت ) تير10( ژوئن 30آامل را در 

  . موقت عراق دانسته است
دهد آه تمامي اقدامات الزم و  اين قطعنامه به نيروهاي چند مليتي تحت رهبري آمريكا اين حق را مي

  . ضروري را براي حفظ صلح در عراق به آار گيرد
 
  

  رسانه هاي جمعي در ايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   خرداد23شنبه : روزنامه های تهران 

 2004 ژوئن 12 -1383خرداد   23ه شنب -بي بي سي 
روزنامه های تهران در اولين روز هفته واکنشهای گاليه آميز هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص 

دی سه کشور مصلحت نظام و حسن روحانی دبير شورايعالی امنيت ملی را نسبت به قطعنامه پيشنها
  .اورپائی به اجالس هيات رييس سازمان بين المللی انرژی در صدر اخبار خود آورده اند

 حسن روحانی گفته است که اگر کشورهای اروپائی بخواهند مانع از ايرانبه نوشته روزنامه 
  .ددسترسی ايران به صنايع هسته ای شوند با واکنش های تند مردم و دولت ايران روبرو خواهند ش

در صدر اخبار روزنامه " به کسی باج نمی دهيم"جمله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران 
 آمده است که در سرمقاله خود از کشورهای غربی خواسته به بازی با پرونده جمهوری اسالمی

  .هسته ای ايران پايان دهند
وشته يکی از مسئوالن  جمله رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تصحيح کرده و نکيهانروزنامه 

عالی رتبه نظام نمی تواند از باج هائی که داده شده بی خبر باشد و بايد می گفت جمهوری اسالمی 
  .ايران بيش تر از اين باج نمی دهد
 احيای عزت و اقتدار را برعهده مجلس دانسته نوشته آمريکا و کيهانحسين شريعتمداری در سرمقاله 
الن محترم نظام و مخصوصًا مجلس اصولگرای هفتم، فقط، شاهد، متحدانش،نبايد از سوی مسئو

  . استNPTسرانجام، تنها راه منطقی خروج از . برخوردهای لفظی باشند
هزار مگنت توسط ايران ۴ از زبان يک ديپلمات که نخواست نامش فاش شود نوشته موضوع خريد شرق

رسی شده و از آن جا که هر سانتريفوژ برای در جلسه در بسته ای در آژانس بين المللی انرژی اتمی بر
کار به دو مگنت نياز دارد، تقاضای خريد اين تعداد مگنت، دليلی بر فعاليت گسترده ايران در توسعه 

  .فناوری هسته ای تلقی شده است
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 از زبان يک کارشناس فنی نوشته تمام بحث اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی با ايران همشهری
 ١۵٠ دالری است در حالی که به گفته اين کارشناس جمهوری اسالمی تاکنون ٣٠٠خريد برسر يک 

  . دالر ارزش دارد٢خريداری کرده که هر کدام از آنها در بازار » مگنت«قطعه 
 اجالس سران کشورهای گروه هشت را با اهميت ترين گزارش خبری امروز خود قرار داده و در شرق

  . را چانه زنی باشگاه قدرتمندان خوانده استسرمقاله ای اجالی سی آيلند
 سخن ژاک شيراک را با اهميت ديده که در اجالس سران کشورهای گروه هشت گفته است آفتاب يزد

  .ايران بايد دست از فعاليت های هسته ای بردارد
 آمده وقايع اتفاقيهگفتگوی رييس جمهورخاتمی با دختر دانشجوی بمی در صدر گزارش های خبری 

ه در آن نوشته شده محمد خاتمی با خواندن دفترچه خاطرات يک دختر بمی که چند روز قبل از حادثه ک
بم کشته شدن دوستان خود را در خواب ديده بود با او به گفتگو نشسته و پذيرفته که شرايط ادامه 

  .تحصيل وی را فراهم آورد
د از شهر زلزله زده بم در خرابه های کوی دختران عذرا فراهانی خبرنگار وقايع اتفاقيه دو ماه قبل در بازدي

دانشجو به دفترچه خاطرات برخورد که نشان داد نويسنده آن مدتی قبل زلزله و مرگ جمعی همه 
  .همکالسانش را در خواب ديده و توانست اشرف آرمون نويسنده آن خاطرات را پيدا کند

نوشته روزنامه های شنبه همچنان مردم در گفتگو در ادامه اخبار و شايعات درباره زلزله تهران که به 
 خبر از ده راهکاری داده است که يک گروه حيات نوپيرامون آنند و نگران وقوعش روزنامه اقتصادی 
  .ژاپنی برای مقابله با زلزله تهران داده است

ف بحث مجلس ششم و مجلس هفتم که در آغاز دومين هفته کاری خويش است در روزنامه های مختل
  .امروز صبح تهران به اشکال مختلف منعکس است

 حدادعادل رييس مجلس فعلی در گفتگو با چند نمازگزار، ديروز گفته وضع خراب تر از رسالتبه نوشته 
  .اينها است وبايد در اين ارتباط ريشه ای عمل کرد

وی در مالقات با  هم از انتقاد آيت اهللا مکارم شيرازی از وضعيت جامعه خبر داده و نوشته همشهری
های  های بدآموز و فيلم ها و روزنامه  ها در جامعه زياد شده ، مجله  بندوباری گروهی گفته است بی

  .ها را بگيرد  بندوباری مردم از مجلس هفتم انتظار دارند جلوی اين بی. ويرانگر زياد شده و بايد کاری کرد
قطه نظرهای مجمدرضا باهنر اختصاص داده که  بخش عمده ای از يک صفحه خود را به نوقايع اتفاقيه

او را رييس سياسی مجلس هفتم خوانده که در آن از تعبيراتی مانند ستون پنجم، قلم بدستان حقوق 
  .بگير بيگانه، جاسوسان ممنوع القلم درباره بعضی از روزنامه نگاران استفاده کرده است

ع اتفاقيه تاريخ و محل ابراز آن را نشان نمی نايب رييس مجلس هفتم در اظهار نظری که گزارش وقاي
دهد در مورد اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی گفته که چون از آقاجری حمايت کرده اند 

  .صالحيت گرفتن مقامات دولتی و نمايندگی مجلس را از دست داده اند
 فهرست نمايندگان  آيت اهللا مشکينی در نماز جمعه قم گفته هفت ماه قبلآفتاب يزدبه نوشته 

  .مجلس را فرشتگان به امام زمان دادند، و حضرت همه آن ها را امضا کردند
حسين شيخ االسالم نماينده تهران به نوشته آفتاب يزد در آستانه سفر هيات حقوق بشری اتحاديه 
  .اروپا به تهران گفته است در ايران همه جور آزادی هست و نيازی به سفر هيات حقوق بشر نيست

 گفته است هر زمان يک اتفاق شرقعزت اهللا يوسفيان نماينده محافظه کار ديگری از مجلس به نوشته 
سياسی در حال شکل گيری است از اهرم حقوق بشر عليه کشور ها استفاده می شود در حالی که 

  .اگر ايران در ماجرای عراق، به آمريکا ذره ای اطمينان دهد، سفر اين هيأت لغو خواهد شد
شرق در گزارشی از گردهماآئی امامان جماعت مساجد تهران در پارک نياوران خبر داده که آن ها بر 

تاسيس صندوق قرض الحسته ائمه جماعات تاکيد کرده اند که به نظر آن ها نبايد فقط پول بگيرد بلکه 
  .نيت حفظ شودبايد آقايان پول های سرگردان خويش را در اين قرض الحسنه قرار دهند تا وجهه روحا

به نوشته شرق يکی از امامان جماعت مساجد در اين گرد هم آئی از گفته بايد از پشوانه های مالی 
 ميليارد از برخی آقايان توسط دادگاه ٢٠ _ ١٠استفاده کرد که بحمداهللا رديف بودجه داريم و شنيدم که 

  .پول فراوان است. ماعات بدهيدويژه ضبط شده بود که مقام معظم رهبری فرمودند آن را به ائمه ج
 از ديدار رهبر جمهوری اسالمی با طالب و اساتيد حوزه علميه تهران خبر داده که توسط آيت اهللا کيهان

  .مجتهدی تشکيل شده و آقای خامنه ای آن را کاری خيلی کمياب و کم نظيری توصيف کرده است
گفته است شما جوانان، نابودی دنيای غرب به نوشته کيهان رهبر جمهوری اسالمی به طالب اين حوزه 

  را شاهد خواهيد بود
بيش تر روزنامه های امروز صبح تهران خبر از احضار دوباره ماشاهللا شمس الواغظين سردبير روزنامه 
های تعطيل شده اصالح طلب را به دادسرای تهران داده و از زبان وی نوشته اند که او همچنان قصد 

  .گاه خودداری کنددارد از رجوع به داد
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  مرتضي شيرودي: نويسنده

   bashgah.net: منبع
 2004 ژوئن 12 -1383خرداد   23ه شنب

www.iran-archive.com 



  
 (1(المللي انرژي اتمي  سيري در تاريخچه تشكيل آژانس بين:خبرگزاري فارس

  
 2003 سپتامبر 12/ 1382 شهريور 21مللي انرژي اتمي، در ال شوراي حكام يا داوري آژانس بين

 1382/31 آبان 9 روز ديگر، يعني تا 50تا : اي عليه ايران صادر آرد آه طي آن ايران بايد، اوًال قطعنامه
المللي انرژي اتمي اجازه  ثانيًا، به آارشناسان آژانس بين. اي را به اجرا درآورد  مفاد قطعنامه2003اآتبر 
هاي  ثالثًا، به توقف فوري و آامل فعاليت. اي ايران را صادر آند ي تأسيسات و مؤسسات هستهبازرس
تصويب اين . را فورًا به تصويب برساند) 2(93 + 2رابعًا، پروتكل الحاقي . سازي اورانيوم بپردازد غني

اما . دهد ان ميگيري دول قدرتمند از آژانس براي مقاصد سياسي را نش قطعنامه، بيش از گذشته، بهره
هاي اتمي  چرا آژانس به جاي ايفاي نقشي مؤثر در جلوگيري از توليد، تكثير و انبارسازي سالح

آميز  آوشد، ديگر آشورهاي را از دستيابي به فناوري صلح قدرتمندان و آشورهاي متحد آن، مي
  اي باز دارد؟  هسته

  
  مقدمه 

المللي انرژي اتمي به سوال فوق پاسخ  ژانس بينآوشد با آاويدن بسترهاي تأسيس آ مقاله حاضر مي
آميز در انرژي اتمي  پوشي از فناوري صلح آاربرد چند جانبه انرژي اتمي، نشان از آن دارد آه چشم. دهد

مند آمريكا براي رسيدن به بمب اتمي  از اين رو، پروژه مانهاتان اولين تالش نظام. قابل اجتناب نيست
ها به منظور  ها و طرح ها، آميته ها، آميسيون ها، قانون سيس سازمانپس از آن، ضرورت تأ. است

آميز و غير آن پديد آمد، آه با  اي از دستيابي به انرژي اتمي صلح ممانعت آشورهاي غيرقدرت هسته
  : المللي انرژي پي برد توان به چرايي مواضع اآنون آژانس بين مرور آوتاه برخي از آنها، مي
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اي و  پروژه مانهاتان اولين پروژه موفق در تهيه و ساخت بمب اتمي و ورود به دنياي انرژي اتمي، هسته
در اين تاريخ، دو دانشمند مجاري به .  پديد آمد1318/1939انگيزه اوليه پروژه مانهاتان در . نوتروني است

اي به رئيس جمهور آمريكا ـ  يب آردند، نامهرا ترغ) 4(آلبرت انيشتين) 3(هاي لئوژيالرد و يوجين ويگنر، نام
ـ بنگارد و در آن به اياالت متحده آمريكا توصيه آند، فعاليت پژوهشي اتمي خود را ) 5(فرانكلين روزولت

، آمريكا تالش چنداني در اين عرصه صورت 1942 / 1321هاي انيشتين، تا  جدي بگيرد، اما به رغم توصيه
انشمند يهودي پناهنده از آلمان نازي به آمريكا، پروژه مانهاتان طراحي ها د نداد، ولي هشدارهاي ده

دان  فيزيك) 6(شد آه دانشمنداني تحت نظارت وزارت جنگ آمريكا و سرپرستي علمي رابرت اوپنهايهمر
البته مديريت پروژه به عهده ژنرال . آلماني ـ مبتكر تئوري آوأنتيك اتم به ساخت بمب اتمي پرداختند

 ميليارد دالر هزينه آرد، تأسيسات فراواني را در 2 هزار نفر را به آار گرفت، 15وي . بود) 7(ووزلسلي گر
  ). 9(در تنسي وهانفورد واشنگتن بنا نهاد) 8(اوك ريج

لئوژيالرد در مخالفت با استفاده از بمب . پروژه مانهاتان توفاني در ميان جامعه علمي آمريكا ايجاد آرد
آارگيري بمب اتمي، روابط  استدالل او اين بود آه توليد و به. مريكا را بسيج نموداتمي، جامعه علمي آ

ژيالرد . زند سابقه دامن مي آمريكا و شوروي را تضعيف خواهد آرد و به يك مسابقه تسليحاتي اتمي بي
ام ماند، به عمل آورد، اما اين تالش ناآ) 10(تالش نمود تا مالقاتي فوري با رئيس جمهور ـ هري ترومن ـ

آه بعدها وزير امور خارجه آمريكا شد، فرستادند، ولي بيزنس با ) 11(سرانجام او را نزد جيمز بيرنس
ژيالرد از در مخالفت درآمد و تأآيد آرد آه آمريكا تنها براي نمايش عزم خود، وارد اين عرصه شده است و 

نهايهمر هم استفاده از بمب اتمي را جز آزمايش بمب اتمي، هدفي ندارد، اين در حالي بود آه حتي اوپ
هاي وزير جنگ، يك  در اين راستا، ترومن در پاسخ به درخواست. دانست از سوي آمريكا، حتمي نمي

گروه مشورتي غيرنظامي ويژه به نام آميته موقت بر پا آرد تا درباره آاربردهاي سياسي، علمي و 
اين آميته نهايتًا به رئيس جمهور .  قرار دهندهاي خود را در اختيار وي نظامي انرژي اتمي، توصيه

در اين ميان، . پيشنهاد آرد، هر چه زودتر و بدون اخطار قبلي از بمب اتمي بر ضد ژاپن استفاده آند
هايش به منظور متوقف آردن يا به تأخير انداختن استفاده از بمب اتمي پي  ژيالرد همچنان به تالش

م آمريكا در مخالفت امضا گرفت، در عوض، ژنرال گرووز در واآنش به وي از دانشمندان اتمي مقي. گرفت
 درصد دانشمندان اتمي آمريكا براي اقدامي اتمي 46آارانه موافقت  اين اقدان ژيالرد، در يك اقدام فريب

اين مسأله به توصيه آميته موقت قوت بخشيد و نيز، اين آميته از تصميم . عليه ژاپن را به دست آورد
  ) 12.(مهوري براي فروريختن بمب بر روي شهرهاي هيروشيما و ناآازاآي جانبداري آردرئيس ج
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هاي تأسيس آژانس و سازماني آه بر مصارف ناشي از شكافتن اتم  ساخت بمب اتم، نخستين ضرورت
نيوم به دست انرژي اتمي هم، از شكافتن هسته اتم پلوتونيوم و اورا. نظارت داشته باشد را پديد آورد

هاي عناصر مختلف، انرژي اتمي توليد  آيد، يعني اينكه در پي انفجار ناشي از جدا شدن يا تجزيه اتم مي
اول، حرارتي بسيار شديد ناشي از آزاد شدن . آفريند اين نوع انفجار، چهار اثر بزرگ مي. شود مي
آورد و آن نيز، موجب پديد  به وجود ميدوم، تغييرات زيادي در اتمسفر . آيد هاي تجزيه شده پديد مي اتم

اي  سوم، تشعشات هسته. آند گردد آه خسارات مادي فراواني را ايجاد مي آمدن بادهاي سهمگين مي
هاي دروني اتمي، چون  شود، همچنين، ذرات ساب اتميك يا پديده درنگ در فضا پراآنده مي بي
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. شوند و مرگ به همراه خواهد آورد يوم آزاد ميهاي اوران هاي نوترون و گاما، در اثر تجزيه اتم اشعه
هاي چون استرونيوم است، آن هم، داراي  اي، حاوي ايزوتوپ چهارم، گرد و غبار ناشي از انفجار هسته

با اين . راديواآتيو باالست آه تا دوره زماني نامحدود و نامشخص براي سالمتي سخت زيانبار است
جويانه اتم در امور پزشكي، توليد برق و  آميز و مصارف مسالمت حتوان از آاربرد صل وصف، هيچگاه نمي

  : زيرا و مثًال) 13.(نظر آرد غيره صرف
 5 ميليون بشكه نفت خام با ارزش اقتصادي 190اندازي آند، ساالنه  اگر ايران نيروگاه بوشهر را راه

 تن ذرات 1150آسيدآربن، ا  هزار تن دي157همچنين، از توليد . جويي خواهد آرد ميليارد دالر صرفه
 مگاوات 7000تر،  شود، از همه مهم  تن اآسيد نيتروژن جلوگيري مي50 تن گوگرد و 130معلق در هوا، 

 1380اي در جهان نيز در سال  مصرف آل انرژي هسته. به ظرفيت توليد برق آشور اضافه خواهد شد
اي در   نيروگاه هسته420ين رو، امروز از ا.  ميليون تن نفت خام بوده است601 معادل سوزاندن 2001/

به عالوه، انرژي حاصل از ) 15.(آند برق توليد مي) 14( مگاوات410جهان وجود دارد آه ساالنه حدود 
 تن آب را به 200 متري باال ببرد، يا 1000 هزار تني را تا ارتفاع 8تواند يك بار  شكافتن يك گرم اورانيوم مي

بنابراين، اولين گام ) 16.( ساعت روشن نگاه دارد24 واتي را 60ر المپ  هزا15 درجه برساند، يا 100
گيري ايده دستيابي به  تأسيس سازماني آه وظايفي درباره انرژي اتمي داشته باشد را بايد در شكل

  . بمب اتمي براي مصارف نظامي و غيرنظامي دانست
  

Hiroshima Bombaroment   
 از سوي T.N.T هزار تن 14 آيلو تن، معادل 14 بمب اتمي با قدرت  يك1946 اوت 6 / 1324 مرداد 13در 

سه روز بعد، بمب اتمي ديگري با .  هزار آشته بود135آمريكا در هيروشيما به آاررفت آه حاصل آن 
در بيانيه رسمي .  هزار آشته داشت64 آيلو تن بر روي شهر ناآازاآي فرو ريخته شد آه 20قدرت 

مباران اتمي ژاپن، پايان دادن هر چه زودتر به جنگ جهاني دوم و اجتناب تلفات دولت آمريكا، هدف از ب
ترومن ـ رئيس جمهور آمريكا ـ به رغم انتقادهاي . انساني عظيم ناشي از ادامه جنگ عنوان گرديد

 ها به پايان استدالل وي در اين باره آن بود آه اين بمباران. فراوان، از اين تصميم خود سخت دفاع آرد
بردن سريع جنگ آمك آرد و تهاجمات هواي به ژاپن را متوقف نمود، به محاصره دريايي و هوايي اين 

ترومن همچنين استدالل . هاي زميني جلوگيري به عمل آورد آشور پايان داد، از درگيري آتي ارتش
جز صادر اي  هايي آه قانون اساسي به وي متحول آرده است، چاره آرد آه با توجه به مسووليت مي

اي چون  آردن دستور بمباران هيروشيما و ناآازاآي را نداشته است، ولي آارشناسان نظامي برجسته
به آارگيري بمب اتمي را موجب تسريع در پيروزي و نه موجب پيروزي در جنگ ) 17(هانسون بالدوين،

يان دادن به جنگ، بلكه به منظور نگار ـ ترومن نه براي پا ـ تاريخ) 18(ي گار آلپرووتيز به عقيده. دانستند مي
آارول . اش، به بمباران اتمي ژاپن دست زده است وادار آردن شوروي سابق به تغيير مسير اتمي

آارگيري بمب اتم، يك مسابقه تسليحاتي  ـ استاد دانشگاه ـ مدعي شد آه آمريكا با به) 19(گوئيگلي
  . المللي با تبعات وخيم را پديد آورده است بين

هاي جسمي و رواني   دليل، حادثه هيروشيما و ناآازاآي جان هزاران انسان را گرفت، حتي لطمهبه هر
بشر با رؤيت آثار . هاي باقي مانده وارد آرد و خسارات مادي زيادي بر جاي گذاشت فراواني بر انسان

 انفجارات بار ديگري از هاي علمي آه آثار مصيبت بيني وخيم جاني، جسمي و رواني اين واقعه، پيش
اگر ترس از . ها در وحشت بوده است آرد، همواره از آاربرد آگاهانه اين سالح اي را ترسيم مي هسته

) 21( و يا جنگ دو آره1327/1948در ) 20(اين عواقب دهشتناك نبود، چه بسا در بحران برلين
ترين اثر آني  مهم) 22.(پيوست اي بين آمريكا و شوروي سابق به وقوع مي  جنگ هسته1329/1950

در اين باره، هواداران جنگ . هاست اي، آشته و مجروح شدن عده زيادي از انسان بمباران هسته
 درصد افراد بشر نابود خواهند شد، در حالي آه 30اي فقط  اي عقيده دارند آه در يك جنگ هسته هسته

ر امور خارجه آمريكا در  دالس وزي بيني طبق پيش. اند  درصد تخمين زده50مخالفين اين رقم را تا 
. شوند  ميليون مجروح مي21 ميليون آشته و 72اي،   در روزهاي نخستين جنگ هسته1329/1950

 60 ميليون آشته و 200مطابق آمار ديگر، در لحظات اوليه درگيري اتمي بين شوروي سابق و آمريكا، 
اي شمار   بمباران هستهدر روزهاي پس از. ناپذير خواهند ديد هاي جبران ميليون نفر، آسيب

  : شدگان بيشتر خواهد شد، زيرا، تعدادي از مجروحين به داليل زير خواهند مرد آشته
  . هاي ارتباطي و آسيب ديدن وسايل نقليه حمل بيمار و مانند آن ها، راه ـ علت تخريب پل1
 درصد 80دن هاي پزشكي ناشي از تخريب انبارهاي دارو و آشته ش ـ آمبود دارو و آاهش مراقبت2

  . پزشكان و پرستاران
  ) 23.(ـ تخريب بيشتر مراآز درماني، از بين رفتن مقادير زيادي از ذخاير آب و غذا و مانند آن3

  
Atomic Energy Act an Commission   

 از سوي آنگره آمريكا گام ديگري براي تأسيس آژانس 1946 / 1325با تصويب قانون انرژي اتمي در 
ها و تكنولوژي  به موجب اين قانون، اوًال، انتشار اطالعات درباره سالح. اشته شدالمللي برد بين

آميسر از بر اين آميسيون، پنج . ثانيًا، آميسيون انرژي اتمي تأسيس شد. اي ممنوع گشت هسته
آردند، آنگره هم از طريق آميته مشترك انرژي اتمي بر  سوي رئيس جمهور آمريكا نظارت مي

اي، تحت مراقبت  هاي هسته اي و توليد سالح ثالثًا، تجارب هسته. هاي آميسيون نظارت داشت فعاليت
 سامان دهد اي را هاي هسته آميسيون قرار گرفت، يعني آميسيون وظيفه داشت، تهيه و توليد سالح

www.iran-archive.com 



رابعًا، هدايت و نظارت بر جريان تهيه و توليد بمب . اي را حفظ آند و انحصار دولت آمريكا بر مواد هسته
آميز از اتم  هاي استفاده صلح خامسًا، آميسيون موظف بود بر پژوهش. اتمي به آميسيون واگذار گرديد

آميز جلوگيري   حتي براي مقاصد صلحاي سادسًا، آميسيون بايد از صدور تكنولوژي هسته. نظارت آند
ـ جلوگيري از دستيابي آشورهاي ديگر به 1: هدف قانون و آميسيون انرژي اتمي عبارت بود از. نمايد
ـ 2. هاي اتمي، اما چند سال بعد، دو آشور انگليس و شوروي سابق به بمب اتمي دست يافتند سالح

اميان به غيرنظاميان و يا يك ارگان غيرنظامي، ولي اي از نظ انتقال آنترل، تهيه و توسعه انرژي هسته
  ) 24(هرگز نتوانست نظاميان را از سالح اتمي دور نگاه دارد

 به وسيله آمريكا به آميسيون انرژي اتمي سازمان ملل متحد 1325/1946در ) 25(طرح باروك يا باروخ
تباط دارد و از سوي ديگر، تسليم شد، هم از يك سو، با قانون و آميسيون انرژي اتمي آمريكا ار

اين طرح در راستاي تأآيد آميسيون انرژي اتمي آمريكا . المللي را سرعت بخشيد گيري آژانس بين شكل
نكات مهم اين طرح بر : اي در جهان تدوين شد هاي هسته به منظور تهيه طرحي براي انهدام سالح

تنظيم و به وسيله ) 26(ن و ليلنيتالهاي آچس اساس گزارش دو تن از مشاوران رئيس جمهوري به نام
مشاور بلندپايه رئيس جمهوري، به عنوان پيشنهاد رسمي دولت آمريكا به آميسيون ) 27(برنارد باروك

ـ اعالم آمادگي آمريكا براي دست 1: ارائه گرديد، عبارت بود از) 28(انرژي اتمي سازمان ملل متحد
ـ تأسيس يك مرجع 2المللي،   امنيت بيناش تحت نظارت يك سيستم آشيدن از انحصار اتمي

ـ تفويض قدرت 3المللي توسعه اتمي براي آنترل تمام مراحل ايجاد، توسعه و آاربرد انرژي اتمي،  بين
هاي  ـ اعمال مجازات4بازرسي نامحدود به اين مرجع به منظور جلوگيري از تخلفات و تأمين امنيت، 

ـ پايان دادن به 5هاي اتمي،  اي به منظور توليد سالح هسخت در مورد تخلفات استفاده از موارد هست
هاي پس از آن آه اين مرجع آنترل امور را  هاي اتمي و نابود آردن تمام ذخاير موجود سالح ساخت سالح

گيري در شوراي امنيت به طوري آه نتوان از حق وتو براي جلوگيري   رأي ـ تغيير شيوه6در دست گرفت، 
رد اين طرح از طرف شوروي سابق بر اين تصور . اي استفاده آرد تمي و هستهاز مجازات متخلفان ا

 اتمي را خواهد داشت،  صورت گرفت آه پس از تصويب و اجراي طرح، تنها آمريكا توانايي ساختن سالح
 تأثير جدي  گيري آن سازمان نيز، آمريكا از طريق اين مرجع وابسته به سازمان ملل متحد بر روند تصميم

المللي توسعه اتمي را زير آنترل خود درخواهد  هد گذاشت، به عالوه، آمريكا احتماًال نهاد بينخوا
ـ آارشناس مسائل نظامي ـ علت مخالفت شوروي با اين طرح، ) 30(به عقيده جوزف آروتزل) 29.(آورد

  ) 31.(آرد آن بود آه طرح باروخ چارچوبي براي ايجاد يك حكومت جهاني به زعامت آمريكا را مطرح مي
ترين هدف قانون و آميسيون انرژي اتمي و طرح باروخ عبارت بود،  توان حدس زد آه مهم بنابراين مي

ها به  ها و روس  انگليس1953 / 1332هاي اتمي، اما تا  جلوگيري از دستيابي آشورهاي ديگر به سالح
هاي  ز آشورها به سالحولي همچنان نگراني از دستيابي تعداد بيشتري ا. بمب اتمي دست يافتند

ها و ديگران وجود داشت و اين مسأله، آمريكا و ديگر آشورهاي  اتمي و احيانًا آاربرد آن در آمريكايي
  ) 32.(هاي اتمي سوق داد دهي يك سازمان ناظر بر فعاليت جهان را به سوي شكل

  
United Nations Atomic Energy Commission   

له سازمان ملل متحد ايجاد شد تا به مذاآره براي رسيدن به توافق هاي گوناگوني آه به وسي آميته
 نخستين آانون خلع سالح سازمان ملل 1325/1946درباره خلع سالح و آنترل تسليحات بپردازند، در 

متحد، به نام آميسيون انرژي اتمي سازمان ملل متحد را متشكل از اعضاي دائمي شوراي امنيت 
ه آانادا را تشكيل دادند، تا در جهت طرح باروك آه خواستار خلع سالح آامل سازمان ملل متحد به اضاف

را بنا ) 33(هاي قراردادي  آميسيون سالح1326/1946اين آميسيون در . اي بود، آوشش آند هسته
 مجمع عمومي، به منظور 1331/1952در . هاي آميسيون انرژي اتمي را تكميل آند نهاد تا آوشش

 آه بر عهده آميسيون انرژي اتمي و آميسيون خلع سالح واگذار شده بود، اين دو اجراي بهتر وظايفي
به ) 34(آميسيون را در هم ادغام آرد و آميسيوني به نام آميسيون خلع سالح سازمان ملل متحد

. شد وجود آورد آه مانند دو آميسيون قبلي از اعضاي دائمي شوراي امنيت به اضافه آانادا تشكيل مي
هاي   با هدف آمك به ايجاد توافق بين آشورهاي بزرگ در زمينه1332/1953ومي در مجمع عم

اي را متشكل از آشورهايي آه مسأله  هاي اتمي، به آميسيون خلع سالح پيشنهاد آرد، آميته سالح
شوروي سابق بر اين عقيده بود آه چين . خلع سالح بيشتر مبني بر توافق آنهاست، تشكيل دهد

در آن زمان آرسي نمايندگي چين در سازمان ملل متحد در اختيار . عضو اين آميته باشدآمونيست بايد 
پس از مذاآرات بسيار، به علت اختالف نظر در مورد نمايندگي چين در . چين ملي يا تايوان قرار داشت

 از .سازمان ملل متحد، توافق شد آه در آميته خلع سالح، آانادا به جاي تايوان عضويت داشته باشد
: را شكل داد آه اعضاي آن عبارت بودند از) 35( فرعي پنج قدرت اين رو، اين آميسيون بعدًا آميته

 به طور مرتب تشكيل 1336/1957 تا 1333/1954آمريكا، انگليس، شوروي سابق، فرانسه و آانادا آه از 
ه بيشتري را براي دادند، ولي توفيقي در خلع سالح اتمي به دست نياورد و اين امر زمين جلسه مي

  ) 36.(المللي انرژي اتمي پديد آورد تأسيس آژانس بين
  

Atoms For Peace Proposal   
هاي اتمي و حتي، محدود آردن فناوري  آمريكا براي جلوگيري از دستيابي آشورهاي ديگر به سالح

اتمي و طرح باروك اي ناچار شد، تغييرات زيادي در قانون انرژي اتمي، آميسيون انرژي  آميز هسته صلح
هاي  ساختن نيروگاه:  روي داد آه به موجب آن1332/1953ترين اين تغييرات در  از جمله، مهم. پديد آورد
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و انتشار اطالعات درباره تكنولوژي نيروي ) 37(اي و تجاري ـ معروف به قانون پرايس ـ آندرسون ـ هسته
اما زماني آه آيزنهاور به عنوان رئيس .  شدمجاز اعالم) 38(اي ـ معروف به قانون مك ماهون ـ هسته

هاي خود ناآام  جمهور وارد آاخ سفيد گرديد، ترديد نداشت آه اين قوانين در دستيابي به هدف
پيشنهاد اتم براي صلح . اند، وي براي رفع اين ناآامي، ابتكار يا طرح اتمي براي صلح را عنوان آرد مانده

هاي  نظور سهيم آردن آشورهاي ديگر جهان در تكنولوژي نيروگاه به م1332/1953را دولت آمريكا در 
. آيزنهاور در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ابتكار خود را مطرح آرد. اي ارائه آرد هسته
دانست بر احدي  در واقع، آمريكا مي. رغم، ظاهر فريبنده اين ابتكار، آمريكا به دنبال هدف ديگري بود علي

هاي   آه قانون انرژي اتمي آمريكا نتوانسته است، آشورهاي ديگر را از تهيه سالحپوشيده نيست،
اي آمريكا با آشورهاي ديگر  هاي هسته از اين رو، در طرح آيزنهاور، ممنوعيت همكاري. اي بازدارد هسته

ل شدند، بايد در مقابل، قو اي آمريكا سهيم مي لغو شد، در عوض، آشورهايي آه در تكنولوژي هسته
البته جامعه جهاني . هاي نظامي به آار نگيرند هاي اتمي دريافتي از آمريكا را در هدف دادند آه آمك مي

ها و از جمله بازرسي در محل به وسيله مقامات  در نيل به اين مقصود، بايد به مدد سيستمي از تضمين
   .المللي، پايبندي آشورهاي در اجراي اين تكليف و قول را نظارت آند بين

گر آن بود آه آمريكا درك آرده است آه غول اتمي از بطري فرار آرده و ديگر  طرح اتم براي صلح، نمايان
لذا، دولت آيزنهاور و آميسيون انرژي اتمي اعالم . توان آن را به داخل بطري بازگرداند هرگز نمي

رسانند، مشروط به آن اي ياري  هاي هسته آردند آه حاضرند به آشورهاي ديگر در ساختن نيروگاه مي
شان موافقت آنند، بدين ترتيب، اطمينان  آه آنها در مقابل، با بازرسي در محل از تأسيسات آشورهاي

. هاي نظامي به آار نخواهند گرفت اي را در راه هدف شد آه اين آشورها، مواد هسته حاصل مي
اريخي برحسن نيت آشورها بازرسي در محل، نخستين تالش عمده و موفقي بود تا به عوض اتكاء ت

گيرند، اين تعهدات را مشمول نظارت و آنترل  درباره التزام به تعهداتي آه در برابر يكديگر بر عهده مي
  ) 39.(دهند مسووالن خارجي قرار 

  
European Atomic Energy Community = EURATOM   

اي در جامعه   توسعه نيروي هستهاي از آشورهاي اروپايي است آه وظيفه دارد بر اين جامعه، اتحاديه
جامعه انرژي . شود، نظارت آند و آن را سامان دهد ناميده مي) 40(اقتصادي اروپا آه اينك جامعه اروپايي

 به عنوان همتاي آمريكايي آميسيون انرژي اتمي اياالت متحده آمريكا 1334/1955اتمي اروپايي در 
برنامه . ه انرژي اتمي اروپايي يا اوراتوم تالش آردندها در هنگام تأسيس جامع آمريكايي. تأسيس شد

اي خود قرار دهند،  هاي سهيم آردن مابقي جهان در تكنولوژي هسته اتم براي صلح را مثابه يكي از راه
 Louisزيرا، همانگونه آه لوئيس آرمان . ولي اروپايي روي خوش به خواسته آمريكايي نشان ندادند

Armandآميز نياز فوري احساس  وم گفته است، اياالت متحده آمريكا به انرژي صلح، اولين رئيس اورات
ها يك مجمع بزرگ  اي ارزان و فراوان دسترسي دارد، اما چرا اروپايي آند، چون به انرژي غيرهسته نمي

هاي برق  هاي اوراتوم توسعه نيروگاه ترين هدف بنابراين، از مهم. اي برپا نكنند نيروهاي برق هسته
اي بنا نهاد، اما همين سه نيروگاه،  اي در اروپا بود، ولي اوراتوم تنها سه نيروگاه برق هسته هسته

  بعد از معاهده عدم تكثير سالح. اي شد ي گفت و شنود اروپايي در باب نيروي هسته برانگيزنده
 نظارت داشت و ، اوراتوم فقط بر استفاده الگوهاي اروپايي از مواد راديواآتيو1347/1968) 41(اي هسته

به بيان ديگر، اوراتوم در . المللي انرژي اتمي گذاشته شد اين وظيفه در غير اروپا، بر عهده آژانس بين
اي  آغاز وظيفه داشت در راه پيشبرد و توسعه انرژي اتمي بكوشد، با امضاي معاهده عدم تكثير هسته

ت وظيفه آنترل استفاده از اين نقش يكسره دگرگون شد، چون، در اين معاهده تصريح شده اس
المللي انرژي اتمي است و در جامعه اروپا، اوراتوم بار اين مسووليت را به  راديواآتيو بر عهده آژانس بين

اي، اوراتوم هم همانند همتاي  در حالي آه پيش از امضاي معاهده عدم تكثير هسته. گيرد دوش مي
داد، اما  اي را در اروپا سامان مي هاي هسته روگاهآمريكايي خود، يعني آميسيون انرژي اتمي،صنعت ني

اي را در سرتاسر جامعه اقتصادي  اند تا بتوانند حساب همه مواد هسته با اين تغييرات بر نقش آن افزوده
با اين وصف، نقش جامعه انرژي اتمي به عنوان يك . هاي ايمني را فراهم آند اروپا نگه بدارد و تضمين
  ) 42.(المللي انرژي اتمي، غيرقابل انكار است گيري آژانس بين  شكلگام به پيش در تسريع

  
Open Skies Propasal   

 برگزار 1334/1995در آنفرانس عالي ژنو، متشكل از آمريكا، انگليسي، شوروي سابق و فرانسه آه در 
ريتانيا و هاي خلع سالح ب شد، هيأت نمايندگي آمريكا به دستور آيزنهاور، به منظور مقابله با طرح

در اين پيشنهاد تصريح شده بود آه شرق و غرب درباره . هاي باز را ارائه داد شوروي، پيشنهاد آسمان
شان  توان، ساختار فرماندهي، آرايشات، پرسنل، واحدها و تجهيزات نيروهاي زميني، هوايي و دريايي

ها، تسهيالت و تأسيسات  هاطالعات مشروحي را در اختيار همديگر قرار دهند و فهرست آامل آارخان
هاي باز طرحي براي آاهش هراس از يك حمله  اگرچه پيشنهاد آسمان. شان را مبادله نمايند نظامي
بست مذاآرات خلع سالح بين آمريكا و شوروي سابق به شمار  اي و شكست بن گيرانه هسته غافل
اي آشورها را پديد  امي هستههاي نظامي و غيرنظ المللي بر فعاليت رفت، اما زمينه نظارت بين مي
هاي شوروي سابق با  از اين رو، طرح آسمان باز نخستين گام در جهت غلبه بر مخالفت. آورد مي

هيچ  ها اين پيشنهاد را بي روس. هاي زميني يا بازرسي در محل بود تقاضاهاي آمريكا براي بازرسي
از، باز شدن پاي جاسوسان آمريكايي هاي ب درنگي رد آردند، به اين دليل آه هدف اصلي طرح آسمان
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آرد آه اين  به شوروي سابق است، ولي نماينده و هيأت آمريكا در آنفرانس عالي ژنو بسيار تأآيد مي
 در آنترل  پيشنهاد اسلوبي آارآمد براي بازرسي و نظارت است و از مقتضيات اوليه هر موافقت

ت بازرسي در محل را براي نظارت بر ولي سرانجام، جامعه جهاني، ضرور) 43(تسليحات است،
المللي پذيرفت و  ها در چارچوب توافقات بين اي و سوق دادن اين فعاليت هاي اتمي و هسته فعاليت

  . المللي فراهم شد ها براي تأسيس آژانس بين آخرين گام
  

  ) المللي انرژي اتمي آژانس بين(نتيجه 
تمي، پروژه مانهاتان، بمباران اتمي ژاپن، قانون انرژي اتمي، آارگيري بمب ا بر اثر تأثيراتي آه اختراع و به

آميسيون انرژي اتمي، آميسيون انرژي اتمي سازمان ملل متحد، پيشنهاد اتم براي صلح، طرح 
المللي انرژي  هاي باز و جامعه انرژي اتمي اروپايي بر جاي گذاشت، بسترهاي زايش آژانس بين آسمان

ي آژانس در آنفرانس  نامه نويس اساس  پيش1956اآتبر /1335جام در آبان اتمي را فراهم آورد و سران
 دولت واقع شد و در آذر و نوامبر همان سال، مجمع 80المللي در سازمان ملل متحد، مورد تصويب  بين

اي در مورد نحوه روابط و همكاري آژانس با سازمان به امضاء  نامه عمومي سازمان ملل متحد، موافقت
المللي مستقل آه مسووليت هدايت استفاده از  ز آن به بعد، آژانس به عنوان يك سازمان بينا. رساند

المللي مطابق  آژانس بين. انرژي اتمي را در راه رفاه بيشتر بر عهده دارد، فعاليت خود را آغاز آرد
 داشته و الدول ارتباط هاي بين و ديگر سازمان) 44(هاي تخصصي ملل متحد اساسنامه خود با سازمان

  . آند هاي خود را ساالنه به مجمع عمومي ارائه مي گزارش فعاليت
  : المللي انرژي اتمي داراي ارآان زير است آژانس بين

گيرنده است آه سالي يك  آنفرانس عمومي باالترين رآن سازمان و مرجع تصميم: ـ آنفرانس عمومي1
 تقاضاي هيأت حكام يا اآثريت اعضا، بنا به. دهد بار در مقر سازمان در وين تشكيل جلسه مي

ي دول عضو است، هر عضو در  آنفرانس متشكل از نمايندگان آليه. آند هاي ويژه نيز برگزار مي اجالس
شود، اما در مورد تصميمات مالي،  آنفرانس داراي يك رأي است و تصميمات با اآثريت آرا اتخاذ مي

نامه،  طبق اساس.  دو سوم دول متعاهد ضروري استنامه و ترك عضويت آراي تغييرات و اصالح اساس
. مشي و امور مالي و اداراي سازمان است ي خط آنفرانس عمومي داراي اختيارات وسيعي در زمينه
آنفرانس . ي اين هيأت از وظايف آنفرانس است انتخاب اعضاي هيأت حكام، بررسي گزارش ساالنه

ي هر  گيري درباره تصميم. دهد  را مورد تصويب قرار ميي هيأت حكام و دبير آل ي پيشنهاد شده بودجه
مسووليت انتخاب دبير . ي آنفرانس است نامه و پذيرش عضو جديد بر عهده گونه تغيير يا اصالح اساس

ي فعاليت آژانس به سازمان ملل متحد  هاي نحوه  سال و نيز تأييد و تصويب گزارش4آل آژانس به مدت 
  . س استنيز از وظايف ديگر آنفران

اعضاي هيأت حكام از دو گروه انتصابي و انتخابي تشكيل شده آه در بدو تشكيل آژانس : ـ هيأت حكام2
  .  عضو بوده است25تعداد آنها بالغ بر 

ترين دول عضو   عضو از ميان پيشرفته10نامه، هيأت حكام  اعضاي انتصابي؛ طبق مفاد اساس) الف
آند آه از اعضاي انتصابي شوراي  انتخاب مي) 45(در هر منطقهاي  سازمان را از نظر تكنولوژي هسته

  . شوند حكام محسوب مي
 عضو انتخابي را از بين آشورهاي عضو آژانس انتخاب 15اعضاي انتخابي؛ آنفرانس عمومي ) ب
  . يابند آنند آه به هيأت حكام راه مي مي

االجرا   الزم1973به تصويب رساند و در نامه   اساس6ي  اي آه آنفرانس عمومي در مورد ماده با اصالحيه
ترآيب اعضاي آن بدين ترتيب شد آه هيأت حكام .  نفر عضو افزايش يافت34شد، تعداد اعضاي حكام به 

 عضو 21. آند ترين آشورها را براي يك سال خدمت در اين هيأت منصوب مي  عضو از ميان پيشرفته13
. آند  براي خدمت دو ساله در هيأت حكام انتخاب ميديگر را نيز آنفرانس عمومي از ميان دول عضو

 3 عضو از اروپاي غربي، 4 عضو از آمريكاي التين، 5. اعضاي انتخابي هيأت حكام از مناطق زير هستند
 عضو از آسياي جنوب 1 عضو از خاورميانه و جنوب آسيا، 2 عضو از آفريقا، 4عضو از اروپاي شرقي، 

 عضو از آفريقا و يا خاورميانه و جنوب آسيا يا آسياي 1ر دور، به عالوه،  عضو از خاو1شرقي و پاسفيك و 
  . شوند جنوب شرقي و پاسفيك انتخاب مي

 نفر افزايش 35هاي هيأت حكام به  نامه اصالح شد و تعداد آرسي  اساس6ي  ، ماده1984بار ديگر در 
  . شد اين تغيير مربوط به عضويت دولت چين در آژانس مي. يافت
اي اين آشور نيز به عنوان عضو انتصابي در هيأت حكام  ي هسته به پيشرفت قابل توجه در زمينهنظر 

هيأت حكام در سال چندين بار تشكيل جلسه داده، امور محوله را زير نظر آنفرانس . حضور يافت
الي آه به جز موارد م. اند هر يك از آشورهاي عضو در هيأت حكام داراي يك رأي. دهد عمومي انجام مي

هيأت حكام براي . شود ي تصميمات با اآثريت ساده انتخاب مي به دو سوم آراي اعضا نياز هست، آليه
  . هايي آند تواند بر حسب ضرورت مبادرت به تشكيل آميته انجام وظايف خود مي

، تشكيل المللي از تعدادي آارمند و يك دبير آل آه در رأس آن قرار دارد دبيرخانه آژانس بين: دبيرخانه
دبير آل به بنا پيشنهاد هيأت حكام و با تأييد آنفرانس براي يك دوره چهار ساله انتخاب . شده است

دبير آل مسووليت اداره امور جاري آژانس را زير نظر هيأت بر عهده دارد و وظايفش را طبق . شود مي
المللي انرژي اتمي  س بينرئيس فعلي آژان) 46.(دهد آند، انجام مي مقرراتي آه اين هيأت تعيين مي

الملل از دانشگاه نيويورك است آه تجربه دو  محمد البرادعي مصري است آه داراي دآتراي حقوق بين
همچنين رياست بازرسان اين آژانس در عراق بر عهده هانس بليكس . دهه آار در اين آژانس را دارد
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ها قبل از  الملل و ضمنًا سال وابط بينالملل و ر سوئدي بوده آه داراي دو درجه دآترا در حقوق بين
هاي  او به علت دقت و صداقت در بازرسي. دار پست رياست اين سازمان بوده است البرادعي، عهده

مهري آمريكا قرار گرفته و هم او بود آه چندي پيش با صراحت اعالم آرد آه عراق  خود در عراق مورد بي
تار جمعي استفاده نكرده بلكه سربازان آمريكايي از اورانيوم در مقابله با سربازان غربي از تسليحات آش

  . اند ضعيف شده در عراق استفاده آرده
اند، نشان از آن دارد آه آژانس  هاي حيات آژانس را ساخته بنابراين، سير تاريخي حوادثي آه ريشه

الوه بر آن، زادگاه ع. طرفانه شكل نگرفته است شود، بر بستر حوادثي بي برخالف آن چيزي آه ادعا مي
به بيان ديگر، آمريكا . از اين رو، نبايد ترديدي در غيراصيل بودن آژانس به دل راه داد. آژانس، غرب است

آوشيد، نخست با تعيين و تصويب قوانين داخلي آشورهاي ديگر را از دستيابي به اطالعات فناوري 
زمينه پي برد، امتيازاتي را براي آشورهاي جهان انرژي اتمي باز دارد و زماني آه به ناآامي خود در اين 

آارگيري اين  آميز استفاده نمايند، اما گرايش آشورهاي بر به پديد آورد تا آنان صرفًا از انرژي اتمي صلح
المللي،  فناوري در امور نظامي، آمريكا را بر آن داشت تا با تشويق به تأسيس يك سازمان انرژي بين

ولي در عمل، آمريكا مايل نيست آه . دهي آند اي را سامان فناوري هستهآميز از  استفاده صلح
  ) 47.(آميز استفاده نمايند اي صلح آشورهاي جهان حتي از فناوري هسته

  
  : ها نوشت پي

1- International Atomic Energy Agency) IAEA (  
اي مخفيانه رژيم بعثي عراق ه الملل انرژي اتمي به فعاليت  بازرسان آژانس بين1372/1993ـ در سال 2

 – non يا NPT.  را امضا آرده بودNPTبراي توليد سالح اتمي پي بردند، در حالي آه اين آشور 
proliferatin teatyاي در ميان آشورهاي  هاي هسته المللي است براي منع سالح  قراردادي بين

آميته خلع سالح و آميته امنيتي اين قرارداد حاصل چهار سال مذاآره سخت و مفصل در . اي غيرهسته
 به تصويب مجمع عمومي رسيد و 1347/1968و سياسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بود آه در 

پذيرد آه  اي مي هاي هسته به موجب اين قرارداد، هر آشور دارنده سالح. صورت قانوني يافت
اي را در توليد يا دستيابي به  هاي هسته اي را واگذار نكند، هيچ دولت فاقد سالح هاي هسته سالح
اي نبايد  اي، ياري، تشويق يا تحريك نكند و نيز، آشورهاي فاقد قدرت هسته هاي هسته سالح
 آشور 136 آشور دنيا، 190در حال حاضر، از . اي را دريافت آند، يا آن را توليد نمايد هاي هسته سالح

اين پروتكل شامل يك ديباچه، . اند  درآمدهNPTه عضويت اين قرارداد يا پروتكل را امضاء آرده و از اين رو، ب
 صفحه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد آه بر اساس آن، الف ـ 18 ماده و در 18

ب . گيرد هاي اعالم نشده در هر زمان و مكان از آشورهاي امضاءآننده اليحه الحاقي انجام مي بازرسي
اي موجود در آشور،  ائه اطالعات دقيق در مورد مقدار سوخت هستهبرداري محيطي، ار ـ انجام نمونه

هاي اورانيوم، توريوم و آنسانتره اين مواد،   سنگ گزارش فعاليت سيكل سوخت اتمي شامل موجودي
اي، اعالم امكان تحقيقات، اعالم  گزارش تحقيقات انجام شده حتي بدون استفاده از مواد هسته

ان توليد ساالنه معادن اورانيوم و گزارش هر نوع معامله در زمينه مواد موقعيت عملياتي، گزارش ميز
 براي آن معين گرديد و از آنجا 93 مطرح شد، عدد 1993چون پروتكل الحاقي در . اي ضروري است هسته

اي اعمال شود، به آن، اليحه الحاقي  هاي هسته آه قرار بود، ظرف دو سال مقررات جديد ايمني فعاليت
آمريكا در .  آشور به صورت داوطلبانه اين پروتكل الحاقي را امضاء آردند80فعًال، فقط . م نهادند نا2+93

  . اين الحاقه را امضاء آرده است) حق تحفظ( با تعيين حق شرط 1387/1998
ها  ژيالرد توليد نوترون.  تابعيت اياالت متحده آمريكا را پذيرفته بودندLeo Szilard and Eugene Wignerـ 3

  . به وسيله آنش پروهاي گاما را روي بري ليوم آشف آرده بود
دان آلماني مقيم و تبعه دولت آمريكا بود آه به پدر اتم و خداوند ارقام   و فيزيك ـ آلبرت انيشتين، رياضي4

  .  در اولم آلمان به دنيا آمد1258/1879وي در . معروف است
  .  رئيس جمهور آمريكا بود1324/1945 تا 1312/1933ـ فرانكلين دالنو روزولت از 5
اي آمريكا ايفا آرد، وي بعدها  هاي هسته  نقش مهمي در پژوهشRobert Julius Oppenheimerـ 6

  . اش برآنار گرديد هاي علمي متهم شد آه جاسوس شوروي است و به اين سبب، از سمت
7- Lesile R Groves   
8- Oak ridge   
زاده  نالد، فرهنگ اصالحات سياسي و استراتژيك، ترجمه ميرحسين رئيسـ جفري ام اليوت و رابرت رجي9

  . 263ص ) 1372انتشارت معين، : تهران(لنگرودي 
  .  بود1323/1953 تا 1324/1945هاي  ـ هاري اس ترومن رئيس جمهور آمريكا طي سال10
11- James F Byrnes   
  . 342ص ) 1375 پاژنگ، :تهران(المللي  هاي بين زاده، حقوق سازمان ـ رضا موسي12
. اهللا معمارزاده هاي اساسي درباره سازمان ملل متحد، ترجمه قدرت ـ سازمان ملل متحد، واقعيت13

  . 41ص ) 1374سرا،  آتاب: تهران(
  .  وات است109ـ هر گيگاوات معادل 14
  . 14ص ) 1382 شهريور 25(، جام جم »اي، خطر آمتر و صرفه بيشتر نيروگاه هسته«ـ 15
  . 14ص) 1382 شهريور 25(جام جم » اي چيست؟ سوخت هسته«ـ 16
17- Hanson W Baldwin .  
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18- Gar Alperoviz .  
19- Garrol Quigley .  
  
با اين . هاي ارتباط زميني به برلين را بست  همه راه1327/1948شوروي سابق در : ـ بحران برلين20

هاي ديگر برلين بودند، به محاصره  در بخشاقدام، نيروهاي نظامي آمريكا، فرانسه و انگليس آه 
ها يك سال بعد به محاصره برلين خاتمه دادند، اما اين بحران سرآغازي براي تشكيل  روس. درآمدند
  . هاي نظامي ناتو و ورشو شد پيمان

در اين جنگ، آمريكا از آره جنوبي و شووري سابق از .  روي داد1950/ 1329ـ جنگ دو آره در سال 21
مالي حمايت آردند، سرانجام جنگ با مداخله سازمان ملل متحد و پس از تثبيت خط مرزي در آره ش

  .  به پايان رسيد1952 /1331 درجه در 38مدار 
فرهنگ : تهران(الملل، ترجمه و تحقيق حسن پستا  پلينو و روي آلتون، فرهنگ روابط بين.سي.ـ جك22

  . 284ص ) 1375معاصر، 
  : اي رجوع آنيد به هاي هسته  درباره تخلفات جنگـ براي اطالعات بيشتر23

الملل، ترجمه بهرام مستقيمي و مسعود  هالستي، مباني تحليل سياست بين. جي.الف ـ آي
  . 476ص ) 1373المللي،  دفترمطالعات سياسي و بين: تهران(سري  طارم

  . 36ص ) 1362تهران، زر، (اي  آار، نگرشي بر علل و پيامدهاي جنگ هسته ب ـ مسعود نقره
  . 57ص) 1381بسيج، : تهران(ج ـ مرتضي شيرودي، مسائل نظامي و استراتژيكي معاصر 

: تهران(اهللا فلسفي  المللي از آغاز تا امروز، ترجمه و تحقيق هدايت هاي بين ـ آلود آلبر آلييار، سازمان24
  . 52ص ) 1371نشر فاخته، 

ناس مالي و سياستمدار آمريكايي بود آه به عنوان  ـ آارش1344/1965 ـ متوفاي Bernard Baruchـ 25
 1325/1946مشاور و بدون دريافت حقوق به روساي آمريكا از ويلسون تا آيزنهاور خدمت آرد، ترومن در 
وي هنگام ارائه . وي را به سمت نماينده آمريكا در آميسيون انرژي اتمي سازمان ملل متحد منصوب آرد

  . آمريكا در آميسيون فوق بوداين طرح نيز، نماينده رسمي 
  .  دو تن از سياستمداران آمريكايي بودندAcheson and Lilinelatـ 26
  . ـ باروك اين پيشنهاد را به عنوان نماينده آمريكا در اين آميسيون مطرح آرد27
28- United Nations Atomic Energy Commission .  
  . 287لتون، همان، ص ، پلينو و آ373ـ اليوت و رجينالد، همان، ص 29
30- Jose ph Krutzel .  
، ص )1368نشر نو، : تهران(اهللا فلسفي  المللي، ترجمه هدايت ـ آلود آلبر آلييار، نهادهاي روابط بين31

122 .  
، )تا انتشارات دانشگاه ملي ايران، بي: تهران(، 1المللي، ج  هاي بين ـ جعفر نياآي، حقوق سازمان32

  . 51ص 
33- Commission For Conventional Armaments .  
34- United Nation Disarmament Commission .  
35- Five Power Sub – Committee .  
ص ) 1353هاي جيبي،  شرآت آتاب: تهران(ـ منوچهر گنجي، سازمان ملل متحد در تئوري و عمل 36
  . 339اليوت و رجينالد، همان، ص . 45
37- Price – anderson .  
38- Mc Mahon .  
: تهران(ـ اداره اطالعات سازمان ملل متحد، راهنماي سازمان ملل متحد، ترجمه منصور فراسيون 39

  . 13ص) 1354وزارت علوم و آموزش عالي، 
40- European Community (Ec .(  
41- Non – Proliferation Treaty (NPT (  
بنگاه ترجمه و نشر آتاب، : تهران (ارگانسكي، سياست جهان، ترجمه حسين فرهودي. ك. اف. ـ اي42

  . 551، ص )1355
، ص )1362وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران، : تهران(المللي  هاي بين ـ شناسنامه سازمان43
99 .  
المللي،  تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين(، 2ـ نسرين مصفا، راهنماي سازمان ملل متحد، ج 44

  . 374، ص )1374
دفتر مطالعات : تهران(ها، ترجمه حميرا مشيرزاده،   ميان ملت مورگنتا، سياست. ـ هانس جي45

  . 759ص ) 1374المللي،  سياسي و بين
فرزانگان، : تهران(شاهي،  المللي، ترجمه طهماسب محتشم دولت هاي بين ـ آلبرشت وبر، سازمان46

  . 56ص ) 1371
) 1373انتشارت اطالعات، : تهران( هومن اعرابي المللي، ترجمه باوت، حقوق نهادهاي بين. دي. ـ وي47

  . 143ص 
  

  اي سه آشور بزرگ اروپايي توان هسته
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 2004 ژوئن 12 -1383خرداد   23ه شنب
  

  آند  درصد نيروي برق خود را از انرژي اتمي تامين مي75فرانسه 
ورد ايران به نويس قطعنامه در م فرانسه آه يكي از آشورهاي پيشنهاد آننده پيش: خبرگزاري فارس

  .آند  درصد نيروي برق خود را از انرژي اتمي تامين مي75شوراي حكام است، خود 
  

 63اي با ظرفيت توليد   رآآتور هسته59، فرانسه داراي »world nuclear«به گزارش سايت اينترنتي 
  . آند ساعت برق توليد مي  ميليارد آيلووات400گيگاوات الكتريسيته است آه ساالنه 

 ميليارد يورو در سال درآمد 6/2 آشور بزرگترين صادرآننده الكتريسيته در جهان است و از اين راه اين
  . دارد

 براي افزايش 1974اي فرانسه پس از شوك نفتي و تصميم اين آشور در سال  وضعيت آنوني هسته
  . اي به وجود آمد سريع ظرفيت توليد برق از طريق انرژي هسته

 فرانسه، اين آشور اآنون در مورد انرژي برق به خودآفايي رسيده و 1974بر اساس تصميم سال 
  . دهد ارزانترين برق در اروپا را به مردم خود ارائه مي

 خرداد به 25نويس قطعنامه در مورد ايران آه قرار است  اين در حالي است آه اين آشور در پيش
ز تهران انتقاد آرده و حق ايران براي استفاده المللي انرژي اتمي ارائه شود، ا شوراي حكام آژانس بين

  . اي را ناديده گرفته است آميز از انرژي هسته صلح
  آند اي تامين مي آلمان يك سوم برق خود را از انرژي هسته

  .آند  رآآتور تامين مي18اي و با استفاده از  آلمان يك سوم برق خود را از انرژي هسته: خبرگزاري فارس
 20643، بسياري از اين واحدها بزرگ و با ظرفيت آلي »world nuclear«اينترنتي به گزارش سايت 

  .  به يك رآآتور تجاري تبديل شد1989مگاوات هستند و آخرين رآآتور ساخته شده در اين آشور در سال 
 واحد از آنها رآآتورهاي آب تحت فشار 12و ) BWR(شش واحد از اين رآآتورها، رآآتورهاي آب جوش 

)PWR (هستند .  
  . اند همه اين رآآتورها توسط شرآت زيمنس ساخته شده
اي را يكي از   روي آار آمد حذف انرژي هسته1998دولت ائتالفي آلمان آه پس از انتخابات فدرالي سال 

 تصويب شد آه عمر 2000سياستهاي خود اعالم آرد اما بر اساس توافق به عمل آمده در اواسط سال 
  . سال باشد و بسته شدن فوري آنها در دستور آار نيست32اي اين آشور  اي هستهعملياتي نيروگاهه

  آند اي تامين مي  درصد برق خود را از انرژي هسته22انگليس 
انگليس آه يكي از سه آشور اروپايي عضو شوراي حكام آژانس و منتقد برنامه : خبرگزاري فارس

 درصد برق خود را از انرژي اتمي تامين 22ا است، نويس قطعنامه به اين شور اي ايران در پيش هسته
  .آند مي

برداري از   رآآتور توليد برق، بهره27، انگليس با دارا بودن »world nuclear«به گزارش سايت اينترنتي 
  .  آغاز آرد1956اولين رآآتور توليد برق تجاري خود را در سال 

  . يروگاههاي بزرگ فرآوري استاين آشور داراي تاسيسات چرخه سوخت آامل از جمله ن
آردند و اآنون اين   درصد برق اين آشور را تامين مي22اي انگليس   نيروگاههاي هسته2002در سال 

  .  مگاوات برق را دارند12048 رآآتور است آه توان توليد 27آشور داراي 
آن به ايران سفر و با انگليس يكي از سه آشور اروپايي به همراه فرانسه و آلمان است آه وزير خارجه 

 . اي آمك آند آميز تهران از انرژي هسته امضاي بيانيه تهران توافق آرد آه براي استفاده صلح
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