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

  
   روز به روز نشد5به مدت  1383 شهريور 25 شنبهي ايران نبرد از روز چهاربولتن خبر

  
  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
  محكوميت سه دانشجو به اتهام اقدام عليه امنيت ملى

  2004 سپتامبر 18 – 1383 شهريور 28شنبه 
 دادگاه انقالب اين ٣سوى شعبه سه تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى مشهد از : ايسنا

: محمد راعى يكى از اين دانشجويان گفت. شهرستان به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، محكوم شدند
در سال گذشته مقرر شد تا بيانيه اى را به صورت مشترك با دفتر تحكيم وحدت در محكوميت حكم 

 صادر آرده و از دانشجويان براى تجمع هاشم آقاجرى، وقايع خوابگاه طرشت و اقدامات هجدهم تير ماه
وى با اشاره به اين مطلب آه پس از اعالم دفتر . مقابل آوى دانشگاه فردوسى مشهد دعوت آنيم

تحكيم وحدت مبنى بر صورت ندادن هيچ تجمعى، بيانيه در هيچ رسانه و در بين هيچ آس تكثير نشد و 
پس از :  دانشجوى محكوم شده نيز مدعى شدعلى حسينى ديگر. به تبع آن تجمعى نيز صورت نگرفت

صدور اين احكام، دانشگاه آزاد اسالمى مشهد ما را احضار و با بيان اين مطلب آه دانشگاه، جدا از قوه 
قضائيه به اين اقدام رسيدگى آرده، اعالم آردند آه طبق بند يازده تا بيست آئين نامه انضباطى 

  . و يا انتقال به شهر ديگرى محكوم خواهند آرد ترم تعليق٣دانشگاه، ما را به يك تا 
  

  گزارشى از نشست هيات مديره آانون وآالى دادگسترى با اعضاى آميته حقوق بشر اتحاديه اروپا
  حقوق بشر پشت در هاى بسته

  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه  يك-شرق:فرنوش اميرشاهى
گسترى مرآز و اعضاى آميسيون حقوق بشر آانون  ساعته هيات مديره آانون وآالى داد۵/٢نشست 

آه نيمى علنى » الكس ديا مانتوپولس«مدير روابط خاورميانه اتحاديه اروپا و معاون او » آاترين مانيان«با 
و بخشى غيرعلنى بود، نتيجه اى جز قول همكارى اتحاديه اروپا با آانون و نيز آموزش و آگاهى وآالى 

  .اشتجوان در امر حقوق بشر ند
چرا «: از هيات اروپايى حقوق بشر پرسيد» عبدالفتاح سلطانى«اواسط جلسه ديروز، زمانى آه 

، مانيان خواستار خروج خبرنگاران از »مذاآرات تمامى آميته هاى اروپايى با نهاد هاى دولتى است؟
نه تنها با اين وجود حاضران در اين نشست پشت در هاى بسته . جلسه و غيرعلنى شدن مذاآرات شد

جواب اين سئوال را نشنيدند، بلكه پاسخ ديگر پرسش هاى خود در مورد نحوه همكارى اتحاديه اروپا در 
امور مربوط به تعريف جرم سياسى، پيگيرى حقوق زنان و آودآان، تصويب الحاق ايران به دو آنوانسيون 

براى تمامى اين » آاترين مانيان«خ در واقع پاس. را نيز نگرفتند... منع شكنجه و رفع تبعيض عليه زنان و
متاسفانه داراى چوب جادويى تغيير . حوزه فعاليت من بسيار آم است«: سئواالت آلى و آوتاه بود

من فقط مى توانم در زمينه ارائه آگاهى ها به قضات و وآالى جوان ايرانى آمك . سريع هم نيستيم
: او خطاب به اعضاى هيات مديره آانون وآال گفت» .زمينه همكارى را شما مى توانيد تغيير دهيد. آنم

 مورد مشخص را آه اتحاديه ۵ما مى خواهيم براى عملياتى شدن همكارى اتحاديه اروپا با آانون وآال، «
  ».مى تواند در آن زمينه ها با شما همكارى آند، مطرح آنيد

باشد به پرسش هاى » بيانآزادى «آه بايد منادى » آاترين مانيان«عدم پاسخ قانع آننده از سوى 
حاضران اين سئوال را در ذهن متبادر آرد آه دليل تقاضاى جلسه بدون حضور نمايندگان رسانه ها به 
: عنوان مصاديق آزادى بيان چه بود؟ مدير روابط خاورميانه اتحاديه اروپا به اين پرسش اينگونه جواب داد

موضوع مخفى . چه افرادى در جلسه حضور دارنددر سيستم آار ما اين است آه از قبل بايد بدانيم 
بودن يا نبودن مباحث مطرح شده نيست بلكه اين يك قرارداد بين المللى و قاعده اى در تمام جهان 

در نشست ديروز نكته اى ديگر هم قابل توجه ! ما از حضور خبرنگاران در جلسه اطالع نداشتيم. است
به رغم اينكه . وابط خاورميانه اتحاديه حقوق بشر مشخص نشدبود و آن اينكه مرجع دعوت آننده مدير ر

  .اين موضوع در نشست مطرح شد، جواب مشخص ارائه نشد
  فراهم آردن امكان گفت وگو• 

اعضاى آميته روابط خاورميانه اتحاديه اروپا آه دوشنبه گذشته عازم ايران شدند، در ادامه ديدار ها و 
 مختلف، ديروز نيز روانه آانون وآالى دادگسترى شدند تا شرايط گفت وگو هايشان با مراآز و مراجع

. عملياتى شدن پروژه هاى همكارى و توسعه روابط در مباحث مربوط به حقوق بشر را بررسى آنند
درباره ماهيت و » محمدعلى جندقى آرمانى«بنابراين طبيعى بود آه ابتداى جلسه به توضيحات 

هيات مديره آانون در هر جاى دنيا آه باشند به دنبال احقاق حق، «: ابدايدئولوژى آانون وآال اختصاص ي
  » .ما صرفنظر از عقيده و فكرمان، هميشه مدافع آزادى بوده ايم. آزادى و عدالت هستند

رئيس آانون وآالى دادگسترى مرآز از هميارى اتحاديه اروپا براى رفع نواقص موجود در زمينه حقوق 
 قانون اساسى ما تمامى موارد ۴٠ تا اصل ١٩از اصل «:  و در عين حال گفتبشر ابراز خرسندى آرد
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ولى ادعا نمى آنيم آه همه اين اصول اجرا مى . مندرج در اعالميه حقوق بشر جهانى را در بردارد
با اين وجود تالش ما بر عملياتى شدن اصول قانون اساسى است و حتمًا از همكارى آميته هاى . شود

چارچوب آمك » آاترين مانيان«پس از سخنان جندقى » .اديه اروپا برخوردار خواهيم شدحقوق بشر اتح
تعيين آرد آه در » فريده غيرت«هاى اتحاديه اروپا به ايران در زمينه حقوق بشر را در پاسخ به سئوال 

كنجه، محدوده قرارداد هاى آنوانسيون هاى بين المللى سازمان ملل درباره آزادى، عفو بين الملل، ش
او همچنين محور ديگر همكارى ها را فراهم . رفع تبعيض عليه زنان، حقوق آودآان و امثال آن خواهد بود

آردن امكان گفت وگو بين قضات اروپايى و ايرانى و همكارى آانون وآالى تهران با آانون هاى وآالى 
  .اروپايى عنوان آرد

  ين مى شودگفت وگو با نهادهاى مختلف توسط دولت ايران تعي• 
اين سئوال مطرح است آه چرا «: بود آه سه سئوال مطرح آرد» عبدالفتاح سلطانى«پرسشگر بعدى

اغلب مذاآرات اتحاديه اروپا با نهادهاى دولتى صورت مى گيرد عالوه بر اين، اين بدبينى نيز وجود دارد 
در حالى آه . ورد مى آنندآه چرا غرب اعم از آمريكا و اروپا در مباحث حقوق بشر هميشه دوگانه برخ

در آشورهاى همسايه و خليج فارس آه حقوق بشر، زنان و آودآان به طور آشكار نقض مى شود، 
  .هيچ موضع گيرى انجام نمى شود

آيا اين حق را نداريم آه فكر آنيم به قصد معامالت سياسى و اقتصادى عازم ايران شده ايد؟ لطفًا صريح 
  ».پاسخ دهيد

در اين زمينه دولت . براى انجام گفت وگو، دولت ها بايد موافقت خود را اعالم آنند«: دمانيان پاسخ دا
اما همه آشورها . جمهورى اسالمى مذاآره را پذيرفته و حتى آمك هاى مفيدى نيز ارائه آرده است

و در زمينه حقوق بشر گفت وگوهايى با چين، مراآش و اردن داشته ايم . حاضر به اين همكارى نيستند
  . مذاآراتى نيز با بنگالدش و ويتنام خواهيم داشت

گفت وگوها در ايران در زمينه اى صورت گرفته است آه مى توان به جزئيات هم پرداخت ولى در 
  ».آشورهاى ديگر چنين نيست

براى انجام مذاآرات طرفين تصميم مى گيرند آه «: مانيان درباره بخش ديگر سئوال سلطانى نيز گفت
ديدار » دفاع از قربانيان خشونت«ما سه بار با سازمان . ا با چه سازمان هايى انجام شودگفت وگو ه
با بسيارى از اساتيد دانشگاه به ويژه در دانشگاه شهيد بهشتى هم مالقات هايى داشته . آرده ايم

  ».ايم
ا آانون مثال هايى آه آورديد همگى دولتى بودند، آيا شما مثًال ب«: در اين هنگام سلطانى گفت

اگر «: مدير روابط خاورميانه حقوق بشر نيز اظهار داشت» مدافعان حقوق بشر نيز نشست داشته ايد؟
طرف ايرانى مى پذيرفت با آانونى آه خانم عبادى در راس آن هستند گفت وگو آنيم بسيار خوشحال 

  ».مى شديم
ى را آه حاوى تقاضاى خروج در اين لحظه مترجم هيات اروپايى به سمت جندقى آرمانى رفت و پيغام

حاضران در جلسه از . مذاآرات در اين بخش بيشتر يك سويه بود. خبرنگاران از جلسه بود به او رساند
و معاونش بيشتر » آاترين مانيان«نحوه همكارى ها و نيز موارد نقض حقوق بشر در ايران پرسيدند و 

 عدم تعريف جرم سياسى و محاآمه مجرمان از» عبدالفتاح سلطانى«و » فريده غيرت«. شنونده بودند
افشارى از حقوق زنان صحبت آرد و توجه . سياسى در دادگاه غيرعلنى بدون حضور هيات منصفه گفتند

  .در مجلس جلب آرد» قانون حجاب«به هيات را به طرح 
ه پروژه دفاع از حقوق زندانيان سياسى باشد آ«سلطانى پيشنهاد آرد يكى از محور هاى همكارى 

به اين ترتيب وآالى حاضر در جلسه در حالى آه ماحصل جلسه را چيزى . موآول به بحث بيشتر شد
جز قول همكارى اتحاديه اروپا به آانون و نيز آموزش و آگاهى وآالى جوان در امر حقوق بشر نمى 

الى آه حاضر دانستند، نشست را ترك آردند و در مقابل هيات اتحاديه اروپا خشنود از اين جلسه و در ح
به پاسخگويى به سئواالت خبرنگاران نبودند عازم محل آميسيون حقوق بشر اسالمى براى ديدار با 

  .شدند» ضيايى فر«
  

  رژي آژانس بين المللي ان -رژيم ايران
  

  قطعنامه شوراي حكام درباره ايران تصويب شد
  2004 سپتامبر 18 – 1383 شهريور 28شنبه 

ام آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از چند روز رايزني و تبادل نظر در شوراي حك: خبرگزاري فارس
در قطعنامه پاياني خود درباره ايران لحاظ » مكانيزم ماشه«نهايت بدون آنكه موضع آمريكا را براي تعيين 

  . آند، پيش نويس قطعنامه ارائه شده را با برخي اصالحات تصويب آرد
، )1( آشور عضو شوراي حكام امروز با اعمال تغييراتي در بندهاي 35 به گزارش خبرنگار فارس از وين،

در نهايت قطعنامه پيشنهادي سه آشور اروپايي را در مورد برنامه هسته ) 9(و افزودن بند ) 8(،)5(، ) 3(
  . اي ايران به تصويب رساند

  : متن آامل اصالح شده اين قطعنامه به اين شرح است
 2004 مارس 13و ) GOV/2004/49 (2004 ژوئن 18هاي اتخاذ شده اين شورا در   با يادآوري قطعنامه) الف

)GOV/2004/21 ( 2003 نوامبر 26و) GOV/2003/81 ( 2003 سپتامبر 12و) GOV/2003/69 ( و بيانيه
  ؛ )GOV/or.1072 (2003 ژوئن 19شوراي حكام در 
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در مورد اجراي پادمانها ) GOV/2004/60 (2004با قدرداني از مدير آل به خاطر گزارش اول سپتامبر ) ب
  در ايران؛ 

ها به همكاري ايران با آژانس در گزارش مدير آل، اما اينكه روند   با توجه به فضاي آلي مثبت اشاره) ج
  . فراهم آردن اطالعات در موارد خاص نياز به تسريع دارد

اي  هاي هسته ه سوي درك برنامهبا توجه به ارزيابي مدير آل آه آژانس در حال پيشرفت مداوم ب) د
ايران است اما اينكه هنوز به آار بيشتري در مورد تعدادي مسائل از جمله آلودگي و مساله برنامه 

اما در خصوص برخي از سواالت و مسائل بخصوص آلودگي و حدود برنامه .  نياز استP2 و P1سانتريفوژ 
ي وجود دارند آه همچنين مستلزم پيگيري هستند  نياز به آار بيشتر است و مسائل ديگرp2سانتريفوژ 

  . براي مثال جدول زماني براي آزمايشات جداسازي پلوتونيوم
با نگراني، توجه به اين آه در گزارش مدير آل به طور جزء به جزء آن اشاره شده، ايران به تقاضاهاي ) ه

 فرآوري به عنوان اعتمادسازي، سازي و فعاليتهاي مربوط با غني» همه«مكرر شوراي حكام براي تعليق 
  . توجهي نكرده است

همچنين با نگراني از اين آه ايران به عنوان بخشي از روند آزمايشي تاسيسات تبديل اورانيوم قصد ) و
 تن آيك زرد را توليد آند، و اين مساله مغاير درخواست از ايران در قطعنامه شوراي حكام 37دارد 

)GOV/2004/49 ( است؛  
آميز از جمله  به رسميت شناختن حق آشورها براي توسعه و آاربرد انرژي اتمي براي مقاصد صلحبا ) ز

  توليد برق بر اساس تعهدات آنها، به ويژه با توجه ضروري به نيازهاي آشورهاي در حال توسعه؛ 
ه مغاير با تاآيد بر نيار به پادمان آارآمد جهت جلوگيري از استفاده ممنوع شده از مواد اتمي آ) ح

ها است و تاآيد بر اهميت حياتي پادمان موثر براي تسهيل همكاري در حوزه انرژي انرژي  نامه توافق
  اتمي؛ 

خواهد به طور مثبت و سريع به درخواست دبير آل پاسخ مثبت دهد مبني بر اين آه   قويا از ايران مي-1
بط با اجراي پادمان را در مواردي آه ها، اشخاص و اطالعات مرت ايران بايستي امكان دسترسي به مكان
تواند  همچنين فعاالنه اطالعات اضافي را در اختيار دهد آه مي. آژانس درخواست مي آند، فراهم آورد 

  هاي اتمي ايران ارتقا دهد و همه توان خود را  شناخت آژانس را درخصوص مسائل باقيمانده و برنامه
و   نوامبر به آارگيرد بخصوص مسائل مربوط به منشاء25براي روشن آردن مسائل مهم قبل از نشست 

  . علت آلودگي اورانيوم و واردات ، مونتاژ و استفاده از سانتريفوژ
آند و بار ديگر از ايران   بر اهميت استمرار حرآت ايران در چارچوب بندهاي پروتكل الحاقي تاآيد مي-2

ز امكان دسترسي آامل به همه تاسيسات خواهد بدون هيچ تاخيري پروتكل را تصويب آند و ا مي
  . هسته اي مورد نظر آژانس را فراهم آند

هاي بازيافت و مرتبط با  آند آه اجراي تصميم هاي ايران براي تعليق فعاليت  عميقا اظهار تاسف مي-3
 به اطالع آژانس رسيد به طور چشمگيري از دايره 2004 فوريه 24 و 2003 دسامبر 20غني سازي آه در 

شناخت آژانس درباره اين تعهدات دور ماند و همچنين اينكه ايران از آن زمان برخي از اين تصميمات را 
خواهد آه بالفاصله و تحقيقا همه فعاليت هاي مرتبط با غني سازي را به  لغو آرده است و از ايران مي

و توليد مواد الزم از حال تعليق درآورد بخصوص ساخت ، مونتاژ و آزمايش قطعات دستگاه سانتريفوژ 
طوري آه آژانس بتواند بخصوص با توجه به ) تاسيسات تبديل اورانيوم.(ucfجمله از طريق آزمايش در 

  .  اين قطعنامه برنامه هاي هسته اي ايران را تاييد آند8 و 7بندهاي 
نه در تصميم خود خواهد آه در راستاي اقدامات بيشتر براي اعتمادسازي داوطلبا  بار ديگر از ايران مي-4

  . براي آغاز ساخت يك راآتور تحقيقاتي آب سنگين تجديد نظر آند
 تاآيد مي آند آه همكاري سريع و آامل هر آشور ثالث با آژانس براي روشن ساختن مسائل مهم -5

  . ها ضروري است خاص بخصوص آلودگي
براي اجراي توافق پادمان ايران، طرفانه  اي و بي  هاي حرفه  از دبير آل و دبيرخانه به خاطر تالش-6

سازي از سوي ايران و  هاي بازيافت و مرتبط با غني پروتكل الحاقي ايران، همچنين تاييد تعليق فعاليت
  . آند و منتظر اجراي آن است ها و منابع فراهم آننده قدرداني مي تحقيق درباره روش

وراي حكام گزارشي درباره آل  از دبيرآل مي خواهد آه پيشاپيش قبل از نشست نوامبر ش-7
همچنين .  تاآنون به اين شوراي ارائه آند2002هاي مربوط به برنامه اتمي ايران از سپتامبر  يافته

هاي مختلف برنامه اتمي ايران و گزارشي توصيفي درباره  گزارشي درباره ارزيابي زمان پيشرفت بخش
نتايج تحقيقات آژانس را در ايران در طول اين مدت و همكاري ايران با آژانس بدهد ، عالوه براين ، چكيده 

ارزيابي دقيق درخصوص اعمال اين نتايج را در موارد جزئي و آلي ارائه آند و بر روي اجراي توافق پادمان 
هاي قبلي بخصوص  ايران دقيقا تمرآز آند و به درخواست هاي شوراي حكام از ايران در قطعنامه

  . سازي پاسخ گويد هاي بازيافت و مرتبط با غني ق آامل و فعاليتهاي مربوط به تعلي درخواست
 همچنين از دبير آل مي خواهد تا پيش از نشست شوراي حكام در ماه نوامبر گزارشي را درباره -8

پاسخ هاي ايران در مقابل درخواست شورا از اين آشور در قطعنامه هاي قبلي بخصوص درخواست 
  . اليت هاي مرتبط با غني سازي و بازيافت ارائه آندهاي مرتبط با تعليق آامل فع

 تصميم مي گيرد آه در نشست خود در ماه نوامبر در ارتباط با موارد زير نياز به برداشتن گامي ديگر -9
  : هست يا خير

   تعهدات ايران در قبال توافق پادمان پيمان منع توليد و تكثير تسليحات اتمي؛ -
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 از ايران به عنوان اقدامات اعتمادسازي از سوي شورا در اين قطعنامه و  درخواست هاي صورت گرفته-
  قطعنامه هاي قبلي ؛ 

  . و همچنان پيگير اين مساله خواهد بود
  

  .يي ايران به عنوان يك دروغ بزرگ مطرح است ي هسته امروز حرفهاي آمريكا در مورد پرونده
  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه يك

، دآتر حسن روحاني دبير )ايسنا( خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش
  :گفت) ع(شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در آنفرانس مطبوعاتي ضمن تبريك ميالد امام حسين 

ها شرايطي را به وجود آورده بودند آه  سال گذشته در همين ايام بعد از اجالس سپتامبر ،آمريكايي
ي جهاني را نگران آرده و تقريبا توانسته بودند نوعي اجماع در ميان آشورهاي غربي و  ي جامعه همه

  .حتي ديگران عليه ايران به وجود آورند
آردند آه  يي است و حتي ادعا مي ادعاي آنها اين بود آه ايران در حال ساخت سالح هسته: žوي افزود

  .آند دا مي ماه آينده ايران به بمب اتمي دست پي6ظرف 
آرد  دانست و تاآيد مي در مقابل، ايران سخنان آمريكا را اتهامات واهي و بي اساس مي: روحاني افزود

هاي آشتار جمعي است و خود  اساسا جمهوري اسالمي ايران مخالف توليد و به آار بردن سالح
  .آشوري است آه قرباني سالح آشتار جمعي يعني شيميايي است

دهد آه اآثر   گذشت يك سال از آن زمان امروز گزارش آژانس و حتي قطعنامه نشان ميبا: وي ادامه داد
يي ايران مطرح بوده به حل و فصل نهايي رسيده و برخي  ي هسته مسايلي آه به عنوان ابهام در پرونده

  .از موارد باقيمانده در حال حل و فصل و اتمام است
ي ايران  ترين مباحث سال گذشته در مورد پرونده وان مهموي با اشاره به بحث ليزر و تبديالت ،به عن

گويد از اين پس اين دو  در گزارش اخير البرادعي اين مسايل را حل و فصل شده تلقي آرده و مي: گفت
  .مساله طبق پادمان تعقيب خواهند شد

:  گفتžP2ي  الههاي سطح باال در ايران و مس المللي در مورد آلودگي وي با اشاره به وجود نگراني بين
 حل و فصل žP2ي  هاي باال، منشا خارجي داشته است و مساله آند آه آلودگي امروز آژانس اعالم مي

  .اند شده
ي مسايلي آه با آژانس داشتيم يا حل و فصل  بينيم بعد از گذشت يك سال همه مي: روحاني تاآيد آرد

  .نهايي شده يا در حال حل و فصل نهايي است
آقاي مدير آل در طي گزارشات گذشته يا صريحا :  را قابل مالحظه دانست و گفتوي اين پيشرفت

اعالم آرده آه در ايران دليلي بر انحراف يافت نشده و يا اينكه در گزارشات ديگر تلويحا تاآيد شده آه 
  .يي ايران آامال صلح آميز بوده و اين مساله آمريكاييها را به شدت عصباني آرده است فعاليت هسته

دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به ادعاي آمريكا در مورد تالش ايران براي دستيابي به سالح 
امروز به خوبي روشن است آه ديگر ادعاي آمريكا هيچ دليلي ندارد و حرفهاي آنها به : يي گفت هسته

  .شود عنوان يك دروغ بزرگ در افكار عمومي و آژانس تلقي مي
جالس گذشته و اجالس فعلي آمريكاييها شايعات دروغ و اخباري را مطرح آردند تا جو در ا: وي ادامه داد

در اجالس پيشين بحث شيان و لويزان را مطرح آردند و در اين . شوراي حكام را تحت تاثير قرار دهند
ي در ترين دليل است بر اينكه آمريكاييها سند و دليل اجالس بحث پارچين را مطرح آردند، خود اين بزرگ

  .اختيار ندارند
اگر آمريكا سند و دليلي در اختيار داشت نيازي نداشت آه يك خبر دروغ را در اجالس : وي تاآيد آرد

  .قبلي جعل آند و يك خبر دروغ را در اجالس فعلي
ترين دليل بر اين است آه هيچ سند و مدرآي عليه ايران وجود ندارد تا  اين بزرگ: روحاني اظهار داشت

ها ناچار شدند با توسل به شايعات و دروغ پردازي بتوانند جو شوراي حكام را تحت   آمريكاييجايي آه
المللي محكوم است و در چارچوب عرف  تاثير قرار دهند آه اين از لحاظ اخالقي، سياسي و روال آار بين

  .ديپلماتيك هم قابل قبول نيست
كا مرتب در حال انزواي بيشتر است و در هيچ يك در مجموع از سال گذشته تا امروز آمري: وي تاآيد آرد

  .از اجالسها به آنچه مورد نظرش بوده، دست نيافته است؛ از جمله در اجالس اخير
ي آمريكايي از چند هفته قبل از اجالس به صراحت اعالم آردند آه  رتبه ي مقامات عالي همه: وي افزود

يت ارجاع داده شود و چند روز مانده به اجالس از اين ي ايران به شوراي امن در اين اجالس بايد پرونده
  .ادعا صرف نظر آردند و گفتند در اين اجالس اين بحث فعال مطرح نيست

هايي آه با آشورهاي مختلف و از  ها در رايزني ي اين است آه آمريكايي اين نشان دهنده: روحاني گفت
دقيقا بعد از .  اين هدف آنها قابل تامين نيستاند آه اند به اين نتيجه رسيده جمله اروپاييها داشته

ها به اين نتيجه رسيدند آه اين هدف قابل دسترسي نيست و در اين   در ژنو آمريكاييG8اجالس 
حتي آانادا و استراليا هم . اجالس آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت آامال تنها بود

  .،حمايت نكردند
دهد آمريكاييها نتوانستند در طول اين يك سال افكار عمومي را اغفال آنند يا  مياين نشان : وي افزود

  .خواهند هدايت آنند آشورها را به سمت مسيري آه خودشان مي
وي با بيان اين آه اولين مساله در اين اجالس ارجاع پرونده به شوراي امنيت بود آه آمريكاييها فهميدند 

 روزه براي 40االجل  اين بودند آه عبارتي در قطعنامه بياورند آه يك ضرباي ندارد، بعد به دنبال  زمينه
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چند عبارت را . هدف ديگر آمريكايها فرمول ماشه بود. االجل هم پذيرفته نشد  آه اين ضرب-ايران باشد 
داده ي ايران تا اواخر نوامبر به شوراي امنيت ارجاع  گنجانده بودند آه در طي آن به طور اتوماتيك پرونده

 3شود، اما هيچ يك از آن عبارتهايي آه مد نظر آمريكا بود به تصويب نرسيد و آنها به هيچيك از اين 
هدف دست پيدا نكردند و اينجا بود آه آمريكاييها به بحث پارچين متوسل شدند براي اينكه شوراي 

  .حكام را تحت تاثير قرار بدهند آه در اين مورد هم ناموفق بودند
وگوها در اين  ي گفت وگو آرده بوديم و ادامه پيش از اين در مورد پارچين با آژانس گفت: دادوي ادامه 

ها به هيچ يك از اهدافشان در اين اجالس دست پيدا  مورد هم بالمانع است و به اين ترتيب آمريكايي
  .نكردند

آنها آار .  تشكر آنمدانم از فعاليت بسيار گسترده و ارزشمند غير متعهدها الزم مي: روحاني افزود
البته آنها در اجالسهاي گذشته هم فعال بودند، اما در اين اجالس بسيار . بسيار ارزشمندي انجام دادند

چشمگيرتر روي نظرشان ايستادند تا جايي آه براي اروپا و آمريكا هم باور آردني نبود آه غير متعهدها 
  .پيشنهاد خود را به طور رسمي مطرح و حتي ثبت آنند

ي ايران نيست به خاطر قدرت پيدا آردن غير متعهدهاست و  ام به خاطر پرونده خوشحالي: وي ادامه داد
توانند به عنوان يك قدرت مستقل در برابر اروپا و آمريكا بايستند و اين  دهند مي براي اينكه آنها نشان مي
  .ارزش بسيار زيادي دارد

: خاطر استفاده از يك بند آيين نامه به راي گذاشته نشد گفتوي با بيان اينكه پيشنهاد غير متعهدها به 
 راي مخالف بود آه تاآيدي دوباره بر 13 راي موافق در برابر 20در عين حال براي آنار زدن اين پيشنهاد 

اين حرآتي نو در آژانس بود آه البته به . ظهور اين قدرت است آه البته چين هم در آنار آنها بود
  .م دست يافتندموفقيتي نسبي ه

اي را  فشار غير متعهدها باعث شد آه سه آشور باني قطعنامه قبل از راي گيري بيانيه: وي افزود
ي مهم تصريح آردند به دنبال محروم آردن ايران و ساير آشورها از حقوق  اعالم آنند آه در اين بيانيه

زي است و جزو تعهد حقوقي ي تعليق در جهت اعتماد سا مساله. مشروع و قانوني خودشان نيستند
خواهند حقوق ايران و ساير آشورها را نه  و تصريح آردند آه نمي. آشورها نيست؛ نه امروز و نه فردا

  .امروز و نه در آينده محدود آنند
گيري و به عنوان بيانيه بانيان قطعنامه انجام شده بود بسيار  چون اين اظهار قبل از راي: وي تصريح آرد
قاضا شد اين اظهارات به عنوان سند ضميمه قطعنامه شود آه اينكار هم انجام شده و اين مهم بود و ت

  .بسيار مهم است
جمهوري اسالمي ايران در هيچ زماني تعهدي براي تعليق نداده بوده : وي در توضيح بحث تعليق گفت

  .است
ماد بيشتر است؛ بنابراين ي تهران به صراحت آمده آه تعليق يك آار داوطلبانه و براي اعت در بيانيه

آنيم الزام به  ايم و امروز هم اعالم مي قبال اعالم آرده. هيچگاه ايران براي تعليق تعهدي نداده است
  .پذيريم تعليق را به هيچ عنوان نمي

اي آه بخواهد ما را ملزم به تعليق آند از نظر ما مردود است و اساسا  هر قطعنامه: روحاني تصريح آرد
المللي حق ندارد آشوري را از حقوق مشروع و قانوني خود محروم آند و آژانس  هيچ نهاد بينآژانس يا 

  .هم حق ندارد و جز اختياراتش نيست آه بخواهد آشوري را از حقش محروم آند
اساس تعليق آه در سال گذشته به طور داوطلبانه مورد قبول ما قرار گرفته بود به اين دليل : وي افزود

يي ايران بود و آمريكاييها با تبليغات خود  ي هسته ابهامات فراواني در پرونده. در آغاز راه بوديمبود آه ما 
نگراني فراواني را در افكار عمومي بوجود آورده بود و ما هنوز پروتكل را امضا نكرده بوديم؛ آن را اجرايي 

د آه آژانس خواهان بازرسي از آنها بازرسيها تازه شروع شده بود و هنوز نقاط فراواني بو.  بوديم نكرده
  .ي تهران پذيرفتيم در آن شرايط و براي اعتماد سازي بيشتر تعليق موقت و محدود را در بيانيه. بود

  
  

آژانس در طول يك سال گذشته : روحاني با بيان اينكه شرايط امروز ما با ديروز آامال متفاوت است گفت
 داده و به اين نتيجه رسيده آه انحرافي در ايران نبوده است؛ هاي خود را انجام به طور مداوم بازرسي

  .آژانس اآثر ابهامات و سواالت را پاسخ داده است
ايم و آن را  امروز ما در شرايطي هستيم آه پروتكل را امضا آرده: به گزارش خبرنگار ايسنا، وي افزود

  .ه آن اشاره شده استايم آه در گزارش مديرآل هم به صراحت ب داوطلبانه اجرايي آرده
ايم و اخيرا   صفحه اظهارنامه را در مورد اجراي پروتكل به آژانس داده1030ما امروز : روحاني ادامه داد

اطالعات تكميلي آه آژانس نسبت به اظهارنامه، را خواسته بود، تحويل داديم؛ بنابراين در شرايط فعلي 
. نس دسترسي تكميلي از ما خواست را به او داديمما هر موردي آه آژا. هيچگونه ابهامي وجود ندارد

گويد و  ي شفافيت ايران است اينكه ايران دروغ نمي حتي در موارد حساس و نظامي و اين نشان دهنده
هاي  فعاليت ايران صلح آميز است و هيچ نگراني از بازرسي. گويند اين ديگران هستند آه دروغ مي

  .سرزده ندارد
ي تهران با صراحت در حضور سه وزير اعالم آردم   گذشته در مورد تعليق در بيانيهدر سال: وي ادامه داد

تواند از يك روز تا يك سال باشد؛ بنابراين حداآثر  آه زمان تعليق در اختيار ايران است و اين تعليق مي
  .ايم زمان تعليق را ما يك سال اعالم آرده
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ي تهران را نقض آردند؛ چون در اين بند   تعليق بيانيهسه آشور در اين قطعنامه بند: روحاني تاآيد آرد
ي آژانس گذاشته بوديم  هم داوطلبانه بودن اين آار را سه آشور پذيرفتند و هم تعريف تعليق را به عهده

ي تهران نيست؛  ي تعليق در بيانيه آه طبق تفسير آژانس قطعه سازي مونتاژ، اصفهان و اراك جزو دامنه
  .شان نقض آردند ي تهران را در قطعنامه اروپايي بند مربوط به تعليق در بيانيهبنابراين سه آشور 

ي تهران نباشيم و اگر روزي قرار شد  آرديم آه ما ناقض بيانيه در اين مدت همواره تالش مي: وي افزود
  .اين بيانيه نقض شود طرف اروپايي اين آار را بكند

ي تهران را در  ايم و اروپا بيانيه  خوشبختانه ما نقضي نداشتهشايد تعبير خوبي نباشد، اما: وي ادامه داد
بند تعليق آن نقض آرده است و بنابراين خودشان اين بند را از بين بردند و اين خالف تعهد سياسي و 

ي اروپا به عنوان آشوري آه  هاي اتحاديه اخالقي سه آشور اروپايي بوده و اين در تاريخ فعاليت
  .ماند و قول سياسي خود پايبند باشد، مينتوانسته به تعهد 

تعليق يك آار . تعليق تعهد و الزام نيست. ي امور متفاوت است ماهيت تعليق با بقيه: وي تصريح آرد
ما تعليق را در يك توافق سياسي پذيرفتيم و اين بسيار مهم است ايران در سپتامبر . داوطلبانه است

ي سياسي ما تعليق را پذيرفتيم؛ بنابراين   اما در يك مذاآرهسال گذشته به صراحت قطعنامه را رد آرد
ي  جمهوري اسالميا يران هيچگاه تعليق را در قالب قطعنامه نپذيرفته و آن را در قالب يك مذاآره

  .سياسي قبول آرده بود
اگر راهي . توان از جمهوري اسالمي ايران تعليق را خواست از طريق قطعنامه نمي: وي تصريح آرد

  .دانند شد راه مذاآره است و نه راه قطعنامه، اروپاييها هم اين را ميبا
  .اند ي تهران هم هنوز عمل نكرده متاسفانه اروپاييها به برخي از موارد و تعهد بيانيه: وي افزود

از فعاليت ديپلماتيك جمهوري اسالمي ايران به ويژه وزارت امور خارجه و همه ديپلماتهاي : وي تاآيد آرد
رت خارجه به خاطر فعاليت مستمر و گسترده شان در يك سال گذشته و دستاوردهاي وزا

  .آنم شان در اين مدت تشكر مي انديشمند
 اين سازمان همكاري بسيار خوبي با آژانس  :وي هم چنين از سازمان انرژي اتمي تشكر آرد و گفت

اي در بحث غني سازي داشته  ظهالمللي انرژي اتمي داشت و پيشرفتهاي بسيار مهم و قابل مالح بين
است؛ چرا آه از سال گذشته تا امروز از زمين تا آسمان وضع، متفاوت است و اين يك دليل عصبانيت 

  .شديد آمريكا و برخي از آشورهاي اروپايي است
ي تهران را امضا آريم هنوز در اصفهان در حال نصب آارخانه بوديم  سال گذشته آه بيانيه: وي ادامه داد

 در اراك در حال انجام آارهاي ساختماني آب سنگين بوديم؛ امروز در شرايطي هستيم آه اصفهان و
دهيم و اين پيشرفت بسيار مهم   را در اصفهان انجام ميUf6فعاليت خود را آغاز آرده و ما از آيك زرد تا 

شته هنوز در آغاز راه در نطنز آه سال گذ. ايران بوده، در اراك هم آب سنگين در حال تكميل نهايي است
طراحي غني سازي را خودمان . هاي آخرين راه براي غني سازي هستيم بوديم امروز تقريبا در قدم

  .دهيم مان ادامه مي دهيم؛ ما در مسير صلح آميز به فعاليت انجام مي
ا آژانس مان ب  و توافق پادمانNPT و پادمان متعهد هستيم و به مقررات NPTهمچنان به : وي ادامه داد

  .ادامه خواهيم داد
با . دهيم اجراي پروتكل را آه به صورت داوطبانه قبول آرده بوديم همچنان ادامه مي: وي ادامه داد

  .تر حتي به صورت گسترده. دهيم مان ادامه مي آژانس به همكاري
 آه آژانس در آنيم؛ چرا مان را با آژانس بيشتر مي من پيش از اين گفته بودم آه ما همكاري: وي افزود

اجالس گذشته رسما اشتباهي آه آرده بود را اعالم آرد و گفته اين عالمتي بود براي اطمينان بيشتر 
  .ما به آژانس
تر و تا حدي  آنيم به خاطر گزارش اين بار مدير آل آژانس آه روشن در اين اجالس اعالم مي: وي افزود
دهيم و  ا همكاري خود را با آژانس ادامه و افزايش ميتر از گزارشهاي گذشته بوده، حتم تر و واقعي دقيق

دهيم و در نهايت تعليق را به عنوان حق  هر اطالعاتي آه مدنظرشان باشد را در اختيارشان قرار مي
دهيم و هر زماني آه بخواهيم آنرا  دانيم و تا زماني آه بخواهيم آنرا ادامه مي جمهوري اسالمي مي

  .گذاريم آنار مي
تواند به ما بگويد آه اين  اي نمي هيچ قطعنامه. تصويب پروتكل روال قانوني براي ايران دارد: دادوي ادامه 

ايران پروتكل را امضا و آن را داوطلبانه اجرايي آرده است و بايد براي تصويب . آار را فوري انجام دهيد
ن اساسي و قوانين نهايي، روال خود را در دولت، مجلس و شوراي نگهبان طي آند و ما طبق قانو

  .آنيم مان عمل مي آشور
حسن روحاني در پاسخ به سوالي در خصوص ابراز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: ها از قطعنامه گفت ي شوراي حكام و اعالم رضايت آمريكايي رضايت تلويحي وي از قطعنامه
دو هفته قبل از . و نشوند، ناچارند اين آار را بكنندآبر ها براي اينكه از قافله عقب نمانند و بي آمريكايي

ي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود؛ حاال از  اجالس بولتون و ديگر مقامات اعالم آردند آه بايد پرونده
االجلي تا پايان اآتبر براي ايران تعيين  ها گفتند ضرب آمريكايي. آنها بپرسيد آه آيا ارجاع شده يا نه

آنها سه فرمول ماشه پيش بيني آرده . االجل رسيدند يا نه ها بپرسيد آه به اين ضربآنيم از آن مي
  .ي آنها رد شد؛ بنابراين اگر اظهار خوشحالي هم نكنند آه خيلي بد است بودند آه همه

قطعنامه اتفاقا از روال معمول خود فاصله . آنم بنده از قطعنامه اظهار رضايت نكرده و نمي: وي افزود
  .ي شوراي حكام همواره بايد در چارچوب گزارش مديرآل باشد قطعنامه. استگرفته 
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شود براي اينكه به مديرآل آمك آند و از او حمايت آند، اما  شوراي حكام تشكيل مي: وي ادامه داد
در قطعنامه نكاتي آمده آه . ي بسيار زيادي دارد آنچه در اين قطعنامه آمده با گزارش مديرآل فاصله

  .ياسي بوده و ارزش حقوقي نداردعمدتا س
اند؛ وگرنه آه غير متعهدها هم پيشنهاد  غير متعهدها هم اعالم رضايت نكرده: روحاني تاآيد آرد

آردند و به صورت رسمي از قطعنامه رضايت نداديم، اما در عين حال قطعنامه  خودشان را مطرح نمي
آند و ما همكاري خود را مثل گذشته و به  نميهايي آه ما داريم ايجاد  مشكلي هم امروز براي فعاليت

  .طور آامل با آژانس ادامه خواهيم داد
هاي  ي فعاليت وي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص وجود بندي در قطعنامه مبني بر توقف آليه

ا هاي مرتبط ب قطعنامه از ايران خواسته آه فعاليت: مربوط به غني سازي و واآنش ايران در قبال آن گفت
از نظر ما اين درخواست غير قانوني و غير الزام آور است؛ . غني سازي و فعاليت اصفهان را متوقف آند

  .چرا آه شوراي حكام حق ندارد آشوري را ملزم آند به اينكه حدودي را تعليق آند
فته فعال جمهوري اسالمي ايران هيچ تصميمي را براي تعليق جديد بعد از قطعنامه نگر: وي تاآيد آرد

  .است
اش به  هيچ توجيهي وجود ندارد آه براي اينكه آشوري تعليق را انجام دهد يا نه پرونده: وي ادامه داد

ي ايران به  ارجاع پرونده. گيري شوراي حكام عمدتا سياسي است شوراي امنيت ارجاع شود، تصميم
ي ايران به شوراي  پروندهاگر روزي . شوراي امنيت نه مبنايي دارد و نه عاقالنه و به نفع غرب است

آنم آه بالفاصله اجراي پروتكل در ايران متوقف خواهد شد و همكاري با  امنيت ارجاع داده شود تصور مي
آنم مجلس شوراي اسالمي هم دولت را  در اين صورت فكر مي. آژانس تنها در حد پادمان خواهد بود

مان به شوراي امنيت ما هم  ع پروندهممكن است در صورت ارجا.  خارج شودNPTملزم بكند آه از 
  .ي اصلي آمريكا و اروپا خواهند بود مشكالتي پيدا آنيم اما بازنده

البته ما هيچوقت از شوراي . بحث شوراي امنيت مانند شمشيري است براي تهديد: وي تاآيد آرد
آند و پروتكل را  يي آشوري آه با آژانس همكاري م پرونده. ترسيم ايم حاال هم نمي ترسيده امنيت نمي

  شود؟ اي به شوراي امنيت ارجاع مي آند به چه بهانه امضا و اجرا مي
توانند موفق  آنند با تند آردن لحن قطعنامه يا تهديد مي آمريكاييها و اروپاييها فكر مي: روحاني ادامه داد

  .مذاآره استاگر احتماال راه موفقيتي داشته باشند، از طريق . شوند اين يك اشتباه بزرگ است
 پادمان آمده آه اگر در اجراي پادمان بين ايران و آژانس 22در ماده : وي در خصوص شكايت ايران گفت

فعال . شود ي ايران و آژانس و اگر قابل حل نباشد به داوري ارجاع داده مي اختالفي باشد ابتدا با مذاآره
ممكن است در شرايطي آه به آن . آنيمما در شرايطي نيستيم آه نياز باشد از اين داوري استفاده 

توانند در فرمولي   آشورها مي البته به طور عام هم همه.  استفاده آنيم22ي  نياز داشته باشيم از ماده
تواند از آن  المللي شكايت داشته باشند آه آن فرمول موجود است و ايران هم مي از نهادهاي بين

  . فرمول نيست2استفاده از هيچ يك از اين استفاده آند آه در شرايط فعلي نيازي به 
يي با اروپا  روحاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا زمان آن نرسيده آه ضمن قطع مذاآرات هسته

هيچ آس نبايد گمان آند آه مذاآرات : مذاآرات در سطح باالتري را با غير متعهدها ايجاد آنيم گفت
ي آشورهاي عضو شوراي حكام جز آمريكا  ده، ما با همهسياسي ما فقط با سه آشور اروپايي بو

  .ايم مذاآره آرده
وي با اشاره به سفرش به هلند و مذاآره با وزير امور خارجه و نخست وزير اين آشور به عنوان رييس 

دهد آه مذاآرات ما منحصر به سه آشور اروپايي نيست و ما با  ي اروپا گفت، اين نشان مي اتحاديه
ما از ابتداي امر با غير متعهدها هم مذاآره داشتيم و ما . آرديم اي اروپايي هم مذاآره ميساير آشوره

حتي اعالم اصل تعليق را در مسكو انجام داديم و اين امتيازي بود آه به دليل همكاري خوبي آه ما با 
  .يي داشتيم و داريم به آنها داديم ي هسته روسها در زمينه
 مذاآرات ما در سفر اخير دبير شوراي امنيت روسيه به ايران در مورد قسمت اعظم: وي ادامه داد
ي اعضاي شوراي حكام مذاآره،   آشور نيست ما با همه3رايزني ما در قالب . يي بود مسايل هسته

  .آنيم وگو مي رفت و آمد و گفت
  .ذاآره آردندي ماههاي گذشته به بسياري از اين آشورها سفر آرده و م  در فاصله وزير امور خارجه

ما بر مذاآراتمان با آنها ادامه : وي با بيان اينكه آغازگر مذاآرات ايران، با همه آشور، آنها بودند، گفت
ما در . ايم؛ دنياي سياست دنياي بده بستان است چرا آه در مذاآره با آنها ضرر نكرده. دهيم مي

  .از جمله سه آشور.  و تعامل آنيمچارچوب اصول و حقوق ملي ملتمان حاضريم با هر آشوري مذاآره
اند اما به برخي از  ي تعهداتشان عمل نكرده اگر چه دولت است آه اين سه به همه: وي تاآيد آرد

ما از سه آشور انتقاد شديد داريم اما سوء برداشت نشود؛ . اند تعهداتشان هم تا امروز عمل آرده
ي ايران به شوراي امنيت شدند و تا امروز در برابر  همين سه آشورند آه تا امروز مانع از ارجاع پرونده

اند؛ اينگونه نيست آه اين  البته غير متعهدها هم ايستاده. اند آمريكا براي فرمول ماشه ايستادگي آرده
ما از سه . سه هيچ آاري انجام نداده باشند، اما در عين حال در حد توقع ما نبوده آه طبيعي است

بار سنگيني بر دوش آنهاست و بايد بدانيم آه وقتي آمريكا به آنها فشار بياورد آشور چه انتظاري داريم 
آنند البته موارد عقب نشيني آنها در مقابل  آنند و بعضي مواقع هم مقاومت مي عقب نشيني مي

  .آمريكا قدري بيشتر از موارد ايستادگي آنهاست
اي آه مورد  وقتي پيش نويس اوليه. ردندي اخير هم اين سه آشور ايستادگي آ در قطعنامه: وي افزود

  .شويم آنيم آامال متوجه تفاوت اين دو مي ها بود را با پيش نويس اروپاييها مقايسه مي نظر آمريكايي
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اميدواريم بتوانيم با فعاليتي آه با آژانس داريم و فعاليت سياسي آه داريم اين : روحاني ادامه داد
  .مپرونده را به سرانجام خوبي برساني

 ماه است در حال 11تعليقي آه حدود : به گزارش ايسنا، روحاني در پاسخ به پرسش ديگري گفت
تواند دايمي و  انجام آن هستيم برمبناي همين اعتماد بيشتر بوده، اما در عين حال اين تعليق نمي

ني سازي را تواند طوالني باشد، ما تا امروز تعليق خود غ زمان دارد و زمانش هم نمي. هميشگي باشد
ادامه داديم، اما آنچه در اين قطعنامه از ما خواسته شده تعليق بيشتر است و جمهوري اسالمي ايران 

  . براي پذيرفتن تعليق جديد تصميمي ندارد
اي از سيكل سوخت  وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين آه ايران در حال حاضر در چه مرحله

عليقي آه ايران در سعدآباد پذيرفته بود تنها توقف فعاليت غني سازي طبق ت: يي قرار دارد گفت هسته
ما به تعهدمان در . در نطنز بوده و اسمي از اراك، اصفهان، قطعه سازي و مونتاژ برده نشده است

ند ي تهران را در ب ي اخيرشان بيانيه ايم، اما اروپاييها با قطعنامه ي تهران تا امروز ادامه داده چارچوب بيانيه
  .اند مربوط به تعليق نقض آرده

اند و برخي را هم هنوز شروع  ي تهران پايبند بوده اروپاييها به برخي از بندهاي ديگر بيانيه: روحاني افزود
اند، ايران همچنان به بندهاي ديگر بيانيه غير از بند تعليق آه خودشان آن را از ميان بردند تعهد  نكرده

متعهد باشند اين نقض را جبران آنند و در برابر افكار عمومي دنيا پاسخگو دارد و اروپاييها هم بايد 
  .باشند

ي تهران و آن چه اروپا خواسته و راي  گيرد در چارچوب بيانيه فعال آن چه در ايران انجام مي: وي ادامه داد
  .ي تهران است و ما تصميم نداريم در ايران تعليق را گسترش دهيم بيانيه

 پرسش ديگري در خصوص اظهارات روحاني از آبان ماه گذشته تاآنون آه هيچ آدام به وي در پاسخ به
دهيم موارد باقيمانده آنقدر جزيي  ايم آه آن را ادامه مي ما روالي را آغاز آرده: اند گفت نتيجه نرسيده

يست؛ آند چند ماه بيشتر براي بسته شدن اين پرونده زمان الزم ن است آه خود البرادعي اعالم مي
گفته بوديم با . خواهد پرونده در نوامبر بسته شود بنابر خود اين قطعنامه هم البته با لحني متفاوت مي

دهد آن  توانيم دشمن را رسوا آنيم و اينكار را آرديم؛ هر گزارشي آه آژانس مي همكاري با آژانس مي
  . اند ها دروغ گفته دهد آه آمريكايي آند و نشان مي را ثابت مي

تاآيد آرد آه آار بسيار عظيمي در اين آشور انجام شده، در ظرف آمتر از يك سال يك پرونده وي 
. حجيم امروز به چند مورد آوچك تقليل يافته اين آار در شرايطي آه ما قرار داشتيم بسيار عظيم است

  .داشته استايم آه آژانس چندبار به صراحت اعالم آرده آه ايران فعاليت نظامي ن ما به جايي رسيده
اين دستاورد بسيار مهمي است، اين دستاورد بنده نيست، بلكه دستاورد نظام جمهوري : روحاني افزود

ي  يي يك اتفاق نظر در نظام وجود دارد همه نشان اين است آه در مسايل هسته. اسالمي ايران است
همزمان از لحاظ فني . مسووالن نظام يك نظر واحد دارند و اين يك موفقيت بزرگ سياسي براي ماست

  .ايم هم به پيشرفتهاي بسيار مهمي در طي يك سال گذشته دست پيدا آرده
گويند  ايم ما تعهدي در بحث مونتاژ و قطعه سازي نداريم مي ايم عمل آرده ما به هر چه گفته: وي افزود

اريس، در دهها جاي ديگر هم ايم؛ بلكه ما اينكار را آرديم نه تنها در پ در پاريس با اروپاييها مذاآره آرده
مذاآره آرديم آه ممكن است شما اطالع نداشته باشيد، ما به طور مداوم با سه آشور اروپايي در حال 

آنيم؛ به عنوان مذاآرات بسيار خوب و دقيق و  ي مذاآرات خودمان افتخار مي مذاآره بوديم و به همه
هاي ما در  تمام مذاآرات ديپلمات. ام استتمام مذاآرات هم به ريز در اختيار مسووالن عالي نظ

  .ايم؛ چرا افتخار نكنيم چارچوبي بوده آه نظام ترسيم آرده حتي يك مورد هم تخلف نداشته
يي هستند  آمريكا، اروپا و حتي روسها و ديگران مخالف دستيابي ما به چرخه سوخت هسته: وي افزود

هاي بزرگي هم   عليرغم فشار آنها به موفقيت-يو ما در طول آمتر از يك سال در يك جنگ بزرگ سياس
  .ايم در آژانس و هم از نظر سياسي به دست آورده

توانستيم به توافقات بسيار مهمي با اروپاييها  اگر فشار مداوم آمريكا بر اروپا نبود مي: وي تاآيد آرد
پا هنوز بسته نشده برسيم، البته هنوز هم اين توافقات آامال منتفي نيست؛ يعني مذاآراتش با ارو

ها با فشار به اروپاييها آن  رسيم، آمريكايي هر زمان آه ما با اروپاييها به يك نقطه توافق بزرگ مي. است
  .زنند را به هم مي

پاول . در توافق بروآسل بوش به صورت تلفني با بلر صحبت آرد، پاول با سه وزير صحبت آرد: وي افزود
  . هاي غربي هم درز آرد اند و اين در روزنامه يها در بروآسل شما را گول زدهبه يكي از آنها گفته بود ايران

بر تمام حرفهاي . ها در مواردي موثر است و در موارد ديگري موثر نيست فشار آمريكايي: وي ادامه داد
م بدون هيچ تغييري امروز هم اعال. ايم ام دقيقا عمل آرده اي آه گفته ايم؛ به هر جمله خود ايستاده

هر وقت و در هر حدي . پذيريم آنيم تعليق غني سازي را به صورت الزامي هيچ وقت نپذيرفته و نمي مي
  .امروز هم اگر بخواهيم حق ماست آه تعليق را آنار بگذاريم. ايم داوطلبانه بوده است آه پذيرفته
ايم؛ در سپتامبر گذشته يك  اي به اين سنگيني نداشته بعد از انقالب هيچگاه ما با دنيا پرونده: وي افزود

طرف ايران و طرف ديگر تمام آشورهاي بزرگ و موثر دنيا قرار داشتند ما در يك جنگ بزرگ ديپلماتيك در 
اش را به  ايم و بايد نظام خودمان و آارآمدي  ماه گذشته به موفقيتهاي بزرگي دست پيدا آرده11طول 

گويد و ما   آه به دنيا ثابت آنيم آمريكا دروغ ميهدف ما اين بود. خاطر تصميمات درستش تحسين آنيم
ايم اين آه آمريكا به دنبال شايعه و بهانه است  به دنبال اهداف صلح آميز هستيم و تا امروز موفق بوده

  .نشان قدرت ماست
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توانيم يا  دهم و ما هنوز نمي بگذاريد پرونده به نتيجه برسد ساعتها براي مردم توضيح مي: وي افزود
توضيح خواهم داد آه ديپلماتهاي ما چه آار بزرگي انجام . ت نيست بعضي چيزها را توضيح بدهيممصحل
  .سازمان انرژي اتمي وزارت خارجه و آل نظام در اين راه تا امروز موفق بوده است. اند داده

. البته اين يك جنگ است در جنگ ممكن است در نهايت پيروزي باشد يا شكست: روحاني تاآيد آرد
ما هم به خدا اعتقاد داريم و هم . شكست نسبي يا پيروزي نسبي، روزهاي سختي پيش روي داريم

اما معتقديم آه بايد با تدبير و مدت نظر به . اعتماد به نفس داريم و هم به مردم خودمان متكي هستيم
د آه هدفشان زنند اهداف ديگري دارند آه بعدها توضيح خواهيم دا ها آه نق مي موفقيت برسيم؛ بعضي

  . تواند نسبت به موفقيت نظام در اين زمينه ترديد داشته باشد چه بوده است، واال آسي نمي
 و خطراتي آه متوجه ايران خواهد شد NPTوي در پاسخ به پرسشي در خصوص احتمال خروج ايران از 

عهد خواهد بود و حتي به  و پادمان متعهد بوده و همچنان به آن متNPTي  ايران تا امروز به معاهده: گفت
دهد، در شرايطي آه دنيا به زور بخواهد ما را به شوراي امنيت  ي پروتكل هم ادامه مي اجراي داوطلبانه

بكشاند شرايط متفاوت خواهد بود آن زمان ممكن است نظام تصميم بگيرد اجراي پروتكل را متوقف آند 
 NPT 10ي  ممكن است مجلس تصميم بگيرد از مادهيا اگر بخواهند فشار اقتصادي به ما وارد آنند حتي 

  .استفاده آند اينها به شرايط آينده مربوط است
  .يي صرفا صلح آميز داريم ما اهداف نظامي نداريم و اهداف هسته: روحاني تاآيد آرد

ايم  يدهاز اين آار هيچوقت ضرر ند. دهيم به مذاآراتمان با اروپا ادامه مي: به گزارش ايسنا، روحاني افزود
  .ايم حداقل اينكه فضا را تلطيف آرده

همواره : ي مذاآرات ايران و اروپا گفت روحاني در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص فضاي آينده
ايم آنها از  اند؛ ما گاهي گفته دهيم، آنها هم اين را گفته ايم ما به مذاآراتمان با اروپا ادامه مي گفته

  .اند ا هم اين را گفتهاند و آنه تعهداتشان تخلف آرده
. ي تهران است ايم؟ مبناي ما بيانيه خواهد بدانيم آه ما آجا تخلف آرده خيلي دلمان مي: وي تاآيد آرد

ي تهران متعهد  ما به تمام مواردي آه در بيانيه. ايم ي تهران عمل نكرده اروپا بگويد ما به آجاي بيانيه
  .توانند اين ادعاشان را ثابت آنند ي رو در رو نمي اآرهايم، آنها هيچگاه در مذ شده بوديم عمل آرده

ي اخير  در قطعنامه. گوييم اروپا به همه از تعهداتش عمل نكرده دليل داريم اينكه ما مي: وي ادامه داد
  .اند آنها بند مربوط به تعليق را نقض آرده

اما . ت آامل هم پيش رفته بوديمما مذاآرات بسيار مهمي با اروپا داشتيم و تا مرز موفقي: وي تاآيد آرد
ها وارد صحنه شدند و با فشاري آه وارد آردند آار را با مشكل  هر جا به اين نقطه رسيديم، آمريكايي

  . مواجه آردند
الاقل ما براي : مان با اروپا ادامه پيدا آند، گفت وي با بيان اينكه هنوز هم احتمال دارد مذاآرات مهم

اند، اما ما به  ها، آنها به برخي تعهداتشان عمل آرده ي گله در عين همه.  داريمي مذاآرات آمادگي ادامه
  .ايم ي تعهداتمان عمل آرده همه

  قسمت پاياني اين قطعنامه:  گفت االجل بودن يا نبودن بند آخر قطعنامه روحاني در خصوص ضرب
به دليل اينكه لحن اين خوب باشد . تواند چيز خوبي نباشد تواند خيلي خيلي خوب باشد و مي مي

 اين است آه بايد در نوامبر يك آار نهايي انجام برگيرد و مديرآل آژانس هم بايد 9 و 8، 7قطعنامه در بند 
  .گزارش آاملي را تهيه آند

االجل نيست، اما اين مفهوم را هم دارد آه بايد تا ماه نوامبر يك  مفهوم بند آخرين، ضرب: وي ادامه داد
آنيم  فكر نمي. ي مسايلي آه مورد نظر آژانس است حل و فصل شود بگيرد و همهآار مهم صورت 

مشكلي باشد و مسايل باقيمانده چيزي نيست آه تا نوامبر حل نشود و در يك فرض خوشبينانه به اين 
شود و وضع ايران به روال عادي بر  ي ايران در نوامبر به طور آامل بسته مي معني است آه پرونده

  .گردد مي
ها را با خود  اما اگر آمريكاييها بخواهند از لحاظ سياسي رو به روي ايران بايستند و اروپايي: وي ادامه داد

  .االجل ندارد اما ظاهر قطعنامه ضرب. همراه آنند، امكان سوء استفاده از اين بند در ماه نوامبر وجود دارد
ران در آژانس قابل حل و فصل است، برخي از ي اي گفتم پرونده بنده از سال قبل مي: روحاني ادامه داد

گفتند اين خوشبينانه است و حال آه ديديد ما مسايلمان با آژانس تا حدود زيادي حل شده  دوستان مي
ما موفقيتهاي . شرايط بسيار حساس و پرونده مهم است. است؛ بحث خوشبيني و بدبيني نيست

  .اند  نظرشان بوده نرسيدهايم اما آمريكاييها به آنچه مد نسبي بدست آورده
آرد آه ما از نظر فني بتوانيم  غرب گمان نمي: وي با تاآيد بر حساس بودن بحث غني سازي گفت

اند و فشار را  ايم آنها عصباني شده ار را آردهامروز آه ما اينك. اندازي آامل برسانيم اصفهان را به راه
ما در واقع به اين . اند آه ايران به يك قدمي غني سازي آامل رسيده است اند آنها عصباني بيشتر آرده

  .تواند غني سازي را آغاز و ادامه دهد ايم، ايران هر زمان اراده آند، مي توانمندي رسيده
ي ما به طور آامل بسته شود و يا ممكن است حتي  مبر پروندهممكن است در ماه نوا: وي ادامه داد

ي مهم  گويد شما تعليق آامل را بپذيريد تا ما به يك مذاآره دچار مشكالت بيشتري شويم ، اروپا مي
استراتژيك با يكديگر دست پيدا آنيم آه البته بخشهاي مقدماتي اين مذاآرات مهم هم صورت گرفته 

  .است
اي بود، اما اينگونه نبوده و  لوحانه آرديم آار ساده  ما فقط با اين سه آشور مذاآره مياگر: وي ادامه داد

  .ايم آرده ما با همه مذاآره مي
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در : روحاني در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا زمان مذاآره با آمريكا فرا نرسيده است گفت
ا فعال در تب و تاب انتخابات و اتهامات دو رقيب به آنه. آمريكا فعال آسي نيست آه بتوان با او مذاآره آرد

يكديگر هستند؛ هيچوقت طوري نبوده آه ايران در هيچ شرايطي يا هيچ موقعيتي با يك مقام آمريكايي 
  .اصال حرف نزند
اش تصميم نگرفته  مذاآره جامع براي رسيدن به رابطه وجود نداشته و نظام ما درباره: وي ادامه داد
مثال در ماجراي . ايم ها البته با حضور سازمان ملل مذاآراتي داشته  بوده آه با آمريكايياست؛ مواردي

يي آامال منتفي است، اما  ي هسته خواهم بگويم مذاآره با آمريكا در پرونده نمي. افغانستان و عراق
ي  ز شيوهگيري غلطشان و با فشارهايي آه به آژانس آوردند و ا خود آمريكاييها بودند آه با موضع
  .برند آنند، اين فرصتها را از بين مي قلدرمآبانه و زور استفاده مي

زماني آه سه آشور اروپايي درخواست مذاآره ايران را داشتند، اگر آمريكاييها اعالم : وي ادامه داد
ون چ. دانيم ايم با ايران مذاآره آنيم شايد پاسخ ايران مثبت يا منفي بود، نمي آردند، همه آماده مي

وقتي از موضع قلدري و تهديد با ما . گيرد چنين شرايطي پيش نيامد تا بگوييم نظام چه تصميمي مي
  . آنند ديگر لزومي ندارد با آنها صحبت آنيم صحبت مي
اگر آمريكا از . ي آمريكاست ي آمريكا و موضع رييس جمهور آينده اين وابسته به شرايط آينده: وي افزود

بردارد و در موضع برابر باشد و درخواست آند آه مثل بحث افغانستان و عراق موضع تهديد خود دست 
  .ما با آمريكا و آشور ثالثي مذاآره آنيم، جاي بحث و بررسي وجود دارد

اطالعاتي : هاي انجام شده در اين زمينه گفت يي و پيگيري وي در خصوص دستگيري جاسوسان هسته
ته و دارد بر منابع مختلفي مربوط است؛ مثال در يك مورد از يي ايران داش  هسته آه غرب از فعاليت

اطالعاتي هم از طريق . اند طريق تخليه تلفني به اطالعاتي از طريق يك گروهك دست پيدا آرده
ي داللها و در برخي موارد از طريق افرادي آه ارتباطات جاسوسي  يي، شبكه هاي ماهواره عكس

  .ها دستگير شدندداشتند درز پيدا آرده بود آه اين
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص استقالل ايران از نظر دستيابي به 

ي  همه. ي سوخت تقريبا نيازي به آمكهاي خارج ندارد ايران در بحث چرخه: يي گفت دانش هسته
 اختيار داريم، اما در عين ي سوخت را امروز در اطالعات و امكانات الزم براي بخشهاي مختلف اين چرخه

علت اينكه ما با .  ما در غني سازي موجب بحران در روابطمان با ديگران شود حال نخواستيم آه فعاليت
آنيم يا براي مدتي فعاليت غني سازي را به حالت تعليق در آورديم براي  آشورهاي مختلف مذاآره مي

  .را با آشورهاي ديگر پيش ببريمهمين بود آه بتوانيم از طريق اعتماد سازي آارمان 
خواهيم به دنيا اطمينان دهيم فعاليت ما صلح آميز است و براي اينكار اقدامات زيادي  مي: وي افزود

براي اينكه در پي يك . انجام داديم و اگر الزم باشد باز هم ممكن است اقدامات ديگري انجام دهيم
 ساله را ترسيم آرده 20 با دنيا، ايران يك چشم انداز ي خوب با دنيا هستيم، در پي جنگ و بحران رابطه

در عين . ي خوب با دنيا داريم ي ايران است؛ براي اينكار نياز به رابطه ترين قسمت آن توسعه آه مهم
اين ديپلماسي . خواهيم از حق خودمان صرف نظر آنيم، و همين آار را پيچيده آرده است اينكه نمي

  .اين جمع را ايجاد آندآشور است آه بايد بتواند 
خواهد در تعهداتشان حداقلي باشند و در مقابل ما در تعهداتمان حداآثري  اروپا مي: روحاني ادامه داد

  .باشيم
: وي در خصوص تصميم احتمالي مجلس شوراي اسالمي در مورد قطع مذاآره فعلي با اروپاييها گفت

 آند اما اگر با ما مشورت شود ممكن است مجلس در چارچوب خود حتما آزاد است آه تصميمي اتخاذ
  .به نظر ما شرايط فعلي براي اين اقدام مناسب نيست. ما نظر ديگري داشته باشيم

تا نوامبر زمان زيادي باقي مانده : آنيم گفت وي در پاسخ به اين پرسش آه تا اجالس نوامبر چه مي
  .تصميمات سياسي وابسته به خيلي چيزهاست. است

  
   نمانده استي در مجلس هفتم باقي تصويب پروتکل الحاقي برايجاي:  نماينده مجلس 200بيانيه 
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:  تاکيدکردند ي نماينده مجلس در رد قطعنامه شوراى حکام آژانس انرژى اتمى با صدور بيانيه ا200

 در ي تصويب پروتکل الحاقي برايگونه جائ حکام در مورد ايران هيچي شورايادامه سياست غير اصول
  .  نخواهد گذاشتيمجلس هفتم باق

 عضو هيات رئيسه مجلس آن را ي، در اين بيانيه که عليرضا زاکان"مهر "يبه گزارش خبرنگار پارلمان
 شب گذشته 28/6/1383 مورخ 2004-76 حکام در قطعنامه شماره يشورا: قرائت کرد، آمده است

 ايران عنوان نموده که مهمترين آن عبارت ي اسالمي جمهوريا  هستهيورد فعاليتها را درميخويش نکات
، تعليق ساخت يا واردات قطعات مونتاژ و ي سازي مربوط به غنيها  فعاليتي تمامياز تعليق فور

ها و تجديدنظر نسبت به شروع  آزمايش سانتريفيوژها، تعليق توليد مواد اوليه، تعليق انجام آزمايش
  .  آب سنگين استيرآکتور تحقيقاتساخت 

 ي حاکم بر اجالس شورايتاخير چندين باره صدور اين بيانيه نشان داد که فضا: در اين بيانيه آمده است
 انگليس، آلمان و فرانسه ي سه کشور اروپايي بر فشار آمريکا و فشارپذيري مبتني سياسيحکام فضا

 ي عضو عدم تعهد از جمله کشورهايورها عليرغم مقاومت ارزشمند کشيدر چنين فضاي. است
  .  عضو اين نهضت، اين قطعنامه که بر خالف عهدنامه است صادر گرديدياسالم
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 اين قطعنامه ي ضمن رد قاطع مفاد غيرقانوني اسالميما نمايندگان مجلس شوار: افزايد اين بيانيه مي
 ايران در ي اسالمي جمهور حکام به حسن نيتيو اظهار تاسف از اين پاسخ بسيار نامناسب شورا

دهيم که ادامه  ، هشدار مييا  هستهي و صلح آميز بودن فعاليتهايدادن اطمينان به جامعه بين الملل
 در مجلس ي تصويب پروتکل الحاقي براي حکام نه فقط هيچگونه جائي شوراياين سياست غير اصول

 يالملل کند که ادامه اين تعهد بين مي هدايت ي نخواهد گذاشت، بلکه ما را به اين جمع بنديهفتم باق
 ي انرژي بازرسان سازمان بين المللي کشور براي و بازگزاردن فضاي پروتکل الحاقيدر چارچوب اجرا

  .  استي ملت دارد و نيازمند بازنگري براي چه سوديا هسته
 به دولت يالم اسيما نمايندگان مجلس شورا: اند نمايندگان مجلس در ادامه بيانيه خود تاکيد کرده

 را يا  هستهي نيروگاههاي نماييم که با قاطعيت و جديت سياست تکميل چرخه سوخت براياعالم م
 است در صورت ادامه اين سياست يطبيع.  ننمايدي از اين دست توجهيهاي ادامه داده و به قطعنامه

  .  حکام مجلس تصميمات الزم را اتخاذ خواهد نموديتوسط شورا
  

  کنيمي درباره ايران يک هدف را دنبال ميما و سه کشور بزرگ اروپاي:  آمريکا ييندگرئيس هيئت نما
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 در گفتگو با ي اتمي انرژي حکام آژانس بين المللي آمريکا در شوراي ساندرز رئيس هيئت نمايندگيجک

 . ايران بود يذير برا خطا ناپي حکام عالمتيقطعنامه شورا: خبرنگاران گفت 
 آمريکا در ي ساندرز رئيس هيئت نمايندگيبه وين ، جک" مهر "ي خبرگزاريبه گزارش خبرنگار اعزام

در صورتيکه ايران تا :   در گفتگو با خبرنگاران تهديد کرد ي اتمي انرژي حکام آژانس بين الملليشورا
 اين کشور در ماه نوامبر به طور ي براي اتمي انرژي آژانس بين الملليضرب االجل تعيين شده از سو

 .  امنيت ارجاع داده خواهد شد ي نکند پرونده اش به شورايکامل همکار
 کند که ادامه برنامه ي ايران ارسال مياين قطعنامه يک عالمت خطا ناپذير برا: " ساندرز گفت 

 .  امنيت خواهد برد ي اين کشور آن را به طور قطع به شورايتسليحات هسته ا
 ابراز رضايت کرد و ي اتمي انرژي حکام آژانس بين المللي در ادامه از قطعنامه تصويب شده در شوراي و

 .  کنند ي در مورد ايران يک هدف استراتژيک را دنبال ميآمريکا و سه کشور بزرگ اتحاديه اروپاي: گفت 
 . است يليحات هسته ا ايران به تسياين هدف استراتژيک ممانعت از دستياب:  شد يساندرز مدع

 بين آمريکا و اين سه کشور وجود دارد با اينحال قطعنامه اخير ياگر چه اختالفات تاکتيک:   گفت يو
 .  را بسيار کاهش داديفاصله تاکتيک

 دست يابد و بايد به يايران نبايد به تسليحات هسته ا:  حکام در ادامه افزود ينماينده آمريکا در شورا
 ي غني پاسخ بگويد وتمام فعاليتهاي موجود در مورد تخلف از عهدنامه پادمانيانتقادهاتمام سواالت و 

 .  را متوقف سازد يساز
 ايران گفت اگر آنها به برنامه ي از تعيين ضرب االجل براي با ابراز خرسندياين ديپلمات آمريکاي

  . شوند ي امنيت ارجاع داده مي خود ادامه دهند به شورايتسليحات
  

اي غير   هاي هسته  احتمال وجود سايت مربوط به فعاليت"كا حمالت تبليغاتي خود را درباره آنچه آمري
  .خواند، افزايش داد  آميز در ايران مي  صلح
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اي نشده با   به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، يك مقام ناشناس آمريكايي آه به نام و هويت وي اشاره

  .اعالم خطر نسبت به اين مسأله، بازرسان سازمان ملل را به سكوت در قبال اين مسأله متهم آرد
به نظر : اين مقام آمريكايي به آسوشيتدپرس با بيان اينكه آمريكا به مجتمع پارچين مظنون است، گفت

اي به آار   هاي هسته   در سالح"احتمال دارد"اي آه   ما، ايران از اين سايت براي آزمايش مواد منفجره
  .آند  برده شود، استفاده مي

  .اي نكرد  وي به ادله و مدار خود در جهت اثبات اين ادعاي تازه هيچ اشاره
المللي اتمي به   يكي ديگر از مقامات آمريكايي نيز عدم اشاره محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين

  .ام، غفلت جدي خواندسايت پارچين را در گزارش خود به شوراي حك
شده در نشست شوراي   آمريكا براي حصول اطمينان در خصوص اينكه آيا بايد در قطعنامه ارائه: وي گفت

  .آند  حكام به مجتمع پارچين نيز اشاره شود يا خير با ساير اعضاي شوراي حكام ديدار مي
ر يكي از بندهاي گزارش خود به محمد البرادعي د: هاي حاضر در وين نيز تصريح آرد  يكي از ديپلمات

  :اي به مجتمع پارچين آرده است آه متن آن به قرار زير است  شوراي حكام، اشاره
المللي انرژي اتمي با مقامات ايراني در خصوص احتمال استفاده دوگانه از تجهيزات و   آژانس بين« 

اي آاربرد   ر قلمرو نظامي هستههاي نظامي متعارف، معمولي و غيرنظامي و هم د  سالح  موادي آه در 
  ».دارد بحث و گفتگو آرده است

  
المللي انرژي اتمي، در راستاي تشديد   حكام آژانس بين  نمايندگان آمريكا و اروپا در نشست شوراي

 قرار دادن عدم پذيرش   اي جمهوري اسالمي ايران، با بهانه  آميز هسته  هاي صلح  فشارها بر ضد برنامه
آميز بودن   االجل با هدف اثبات صلح  سازي اورانيوم از سوي تهران بر سر تعيين ضرب  توقف غني

  .اي ايران به توافق رسيدند  هاي هسته  برنامه
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ما در : هاي آشورهاي عضو اتحاديه اروپا گفت  به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، يكي از ديپلمات
هايي حاصل    عضو شوراي حكام منتشر شود پيشرفت35اي آه قرار است ميان   ص قطعنامهخصو
  .ايم  آرده

وگو قرار   نويس آمريكا و اروپا آه امروز پنجشنبه، مورد بحث و گفت  به گزارش آسوشيتدپرس، در پيش
ني بر تعليق هاي مكرر شوراي حكام مب  توجهي ايران به درخواست  بي"گرفت، نگراني جدي از آنچه 

ناميده شده، مطرح شده و همچنين در خصوص طرح ايران " سازي  هاي مرتبط با غني  تمامي فعاليت
  . تن آيك زرد به هگزافلورايد اعالم نظر شده است40براي تبديل حدود 

سازي خود را متوقف و تمام   هاي مرتبط با غني  نويس از ايران درخواست شده تمام فعاليت  در اين پيش
  .وفصل آند  خوانده شده، حل" رانگيز   مسائل مبهم و تناقض در اظهارات نگراني"آنچه 

 31االجلي تا   نويس پيشنهادي آمريكا، استراليا و آانادا، ضرب  در پيش: در ادامه اين گزارش آمده است
 صورت عدم اآتبر تعيين شده آه طبق آن ايران بايد در اين مدت به تمام تعهدات خود عمل آند اما در

  .انجام اين آار هيچ مجازاتي تعيين نشده است
االجل به منزله محرآي غيرمستقيم است آه   تعيين ضرب: هاي غربي ابراز عقيده آرد  يكي از ديپلمات

  .تواند راه را براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد باز بگذارد  مي
 

براي : المللي انرژي اتمي اعالم آرد  اري شوراي حكام آژانس بينسخنگوي هيأت ايراني در نشست ج
  .  متحد هيچ جاي نگراني ندارد  ملل  امنيت سازمان  ايران از بابت ارجاع پرونده به شوراي
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المللي   ست آژانس بين، رييس هيأت ايران در نش"حسين موسويان"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 

ما واقعًا هيچ نگراني از ارجاع پرونده ايران به : گفت" رويترز"انرژي اتمي به خبرنگار خبرگزاري انگليسي 
هايش با   نشيني ايران در همكاري  روي و عقب  شوراي امنيت نداريم اما چنين اقدامي تنها باعث پس

  .شود  آژانس مي
شده توسط محمد   هاي ارائه  ت آه چرا بر خالف آنچه در گزارشعلت اعتراض ما اين اس: وي افزود

  .شود  اي ايران آمده اشاره نمي  آميز برنامه هسته  البرادعي، درباره پيشرفت خوب در درك ماهيت صلح
هاي غربي، تالش   وگوهاي خبرنگارانش با ديپلمات  هايي پراآنده از گفت  رويترز در ادامه با انتشار بخش

نويس قطعنامه شوراي حكام را    تا تقويت موضع ايران و تضعيف موضع آمريكا در خصوص پيشآرده است
  .مشوه جلوه دهد

اي   هاي غربي آه برنامه هسته  اين در حالي است آه رويترز در ادامه گزارش خود به نقل از ديپلمات
ايران نسبت به ارجاع : تاي نشده است، آورده اس  آنند ولي به نام آنها اشاره  ايران را دنبال مي

  .تفاوت نيست  اش به شوراي امنيت بي  پرونده
هاي آمريكا آشناست ولي در گزارش رويترز به هويت وي   هاي غربي در وين آه با ديدگاه  يكي از ديپلمات

  .اش به شوراي امنيت توجه دارد  ما معتقديم ايران به ارجاع پرونده: اي نشده است، گفت  هم اشاره
اي   ها آه با ديدگاه آمريكا مبني بر اينكه ايران داراي برنامه مخفي تسليحات هسته  يگر از ديپلماتيكي د

ما فكر : است هم عقيده است در سخناني متضاد با تصريحات مسؤوالن هيأت ايراني، به رويترز گفت
چون براي آنها ارجاع . تفاوت باشد  ها نسبت به ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت بي  آنيم ايراني  نمي

  .پرونده به شوراي امنيت به معناي انزواي سياسي است
تواند دستاوردهايي براي غرب داشته   وي با بيان اينكه فرايند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، مي

از اي آه   هاي هسته  ما معتقديم تهديد به خروج از پيمان منع گسترش سالح: باشد، ابراز عقيده آرد
  .شود، تنها يك بلوف است  سوي ايران مطرح مي

ها نيز اميدوارند آه با   ساير ديپلمات: افزايد  شوندگان خود، مي  رويترز در پايان بدون اشاره به نام مصاحبه
برانگيز   هاي جنجال  تهديد به ارجاع پرونده به شوراي امنيت، مقامات ايراني با توقف قسمت اعظم برنامه

  .اروپا موافقت آنند  وند آامل با اتحاديهخود، با پي
  

اي جمهوري اسالمي به توافق دست  اروپا و آمريکا بر سر پيشنويس قطعنامه مربوط به برنامه هسته
  ) گزارش مستقيم راديوفردا(يافتند 
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انرژي اتمي در وين گزارش مي دهد، گويا اروپا و آنگونه که خبرنگار راديوفردا از مقر آژانس بين المللي 

آمريکا بر سر پيشنويس قطعنامه اي که از سوي دولتهاي آلمان، فرانسه و بريتانيا در مورد برنامه 
با اينحال خواست هيات . اي جمهوري اسالمي تهيه شده بود به نوعي توافق دست يافتند هسته

تنها . رچين در قطعنامه مورد توافق طرف اروپايي قرار نگرفتآمريکايي مبني بر اشاره به مجتمع اتمي پا
مساله اي که مورد توافق قرار گرفت، تعيين ضرب االجلي براي بستن پرونده ايران است که در ماه 

پيش نويس قطعنامه اي که اروپاييها تهيه کردند به هيچ وجه مورد قبول . نوامبر تعيين شده است
مکانيسم ماشه مورد نيز به آن صورتي که .  و کشور چين نيست77کشورهاي غير متعهد، گروه 

آمريکاييان مي خواستند، يعني ارجاع پرونده جمهوري اسالمي به طور مستقيم به شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد و بدون اين که دوباره مورد بررسي شوراي حکام قرار بگيرد، از سوي اروپاييان مورد 

. وعي در آن گنجانده شده که مي تواند نظر آمريکاييان را هم جلب کندقبول واقع نشد، ولي به ن
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نخستين برنامه فردا ساعت نه صبح جلسه مجدد کشورهاي غير متعهد خواهد بود که تصميم بگيرند با 
  . کدام موضع پا به داخل سالن شوراي حکام بگذارند

لي انرژي اتمي به طوريکه احمد رافت در نشست هيات مديره سازمان بين المل): راديو فردا(ليلي صدر 
خبرنگار راديوفردا از وين گزارش مي دهد، مواضع اروپا و آمريکا در ارتباط با برنامه هسته اي ايران به هم 
  . نزديک شده است، اما موضع کشورهاي غير متعهد عضو هيات مديره هنوز با موضع آمريکا فاصله دارد

يران که قرار بود روز چهارشنبه در دستور کار شوراي حکام قرار گيرد، تا پرونده ا): راديو فردا(احمد رافت 
فردا احتماال به جريان نخواهد افتاد زيرا در اين دو روز در حاشيه کنفرانس گفتگوهاي دوجانبه و چند 

جانبه برگزار شدند تا بلکه بتوانند سه گروه بزرگي که در اين شورا حضور دارند يعني اروپا، گروه 
رهاي غير متعهد و آمريکا که از پشتيباني استراليا و کانادا برخوردار است به توافقي در رابطه با کشو

چند دقيقه قبل اعالم شد که گويا اروپا و آمريکا و متحدينش در رابطه . پيشنويس قطعنامه دست يابند
ه بود به نوعي توافق با پيشنويس قطعنامه اي که از سوي دولتهاي آلمان، فرانسه و بريتانيا تهيه شد

خواست هيات آمريکا مبني بر اين که در اين قطعنامه به مجتمع اتمي پارچين و . دست يافتند
. فعاليتهايي که در اين مجتمع انجام مي گيرد نيز اشاره بشود البته مورد توافق طرف اروپايي قرار نگرفت

براي بستن پرونده ايران است که البته تنها مساله اي که مورد توافق قرار گرفت، تعيين ضرب االجلي 
 اکتبر آنچنان که آمريکا پيشنهاد کرده بود نيست، بلکه در ماه نوامبر خواهد بود بدون اينکه روز آن 31

پيش نويس قطعنامه اي که اروپاييها تهيه کردند به هيچ وجه مورد قبول کشورهاي غير . تعيين شود
حنيف، نماينده مالزي و عضو جنبش کشورهاي غير متعهد حسن .  و کشور چين نيست77متعهد، گروه 

اين قطعنامه اگر در بندهاي هفت و هشت تغيير پيدا نکند، به هيچ وجه موافقت ما : به راديو فردا گفت
بر خالف آنچه که آمريکا و اروپا پيشنهاد مي کنند غير متعهدها معتقدند که . را به دست نخواهد آورد
اي ارائه گزارشي از فعاليتهاي هسته اي ايران از سوي آژانس بين المللي هيچگونه ضرب االجلي بر

کشورهاي غير . انرژي اتمي نبايد گذاشت و سازمان بايد آزادانه بتواند به اين تحقيقاتش ادامه دهد
متعهد همچنين خواهان تغيير برخي از جمله هاي اين پيش نويس هستند، زيرا به گفته آنها اين پيش 

  . حني بسيار تند و ضد ايراني نوشته شدهنويس با ل
  

گفته بودند که مکانيسم ماشه را که آمريکا خيلي تاکيد دارد باشد غير متعهدها ): راديو فردا(امير آرمين 
  . شما مي دانيد که اين واژه به هرحال گنجانده شده در قطعنامه يا نه. و اروپاييان نپذيرفتند

 پيش نويسي که مورد توافق اروپا و آمريکا قرار گرفته هنوز رسما به از آنجايي که متن اين: احمد رافت
ثبت نرسيده و در اختيار مطبوعات هم قرار نگرفته، گفته مي شود که مکانيسم ماشه به آن صورتي که 
آمريکاييان مي خواستند، يعني ارجاع پرونده ايران به طور مستقيم به شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

 که دوباره مورد بررسي شوراي حکام قرار بگيرد، از سوي اروپاييان مورد قبول واقع نشده، و بدون اين
  . ولي به نوعي در آن گنجانده شده که مي تواند به نوعي نظر آمريکاييان را هم در آن جلب کند

  
 مي .با اين حسابي که شما در اول برنامه فرموديد، فردا هيات مديره خيلي سرش شلوغ است: آ . ا 

  دانيد که برنامه فردا چه خواهد بود؟
اولين برنامه فردا ساعت نه صبح جلسه مجدد کشورهاي غير متعهد خواهد بود که تصميم : احمد رافت

در صورتي که اين جلسه در زماني قابل . بگيرند با کدام موضع پا به داخل سالن شوراي حکام بگذارند
 در بين خودشان به توافقي برسند، احتماال در آخرين قبول به اتمام برسد و کشورهاي غير متعهد

ساعات صبح به وقت وين يا در اولين ساعات بعداز ظهر شوراي حکام تشکيل جلسه خواهد داد، در غير 
اين صورت با در نظر گرفتن اختالفات موجود و اين که شوراي حکام نمي تواند در آخر هفته برنامه بگذارد 

ي در همين سازمان و همين محل برگزار مي شود، جلسه بعدي روز دوشنبه براي اينکه برنامه ديگر
برگزار خواهد شد يا اين که بدون هيچ گونه قطعنامه اي اختتام جلسه اعالم خواهد شد و شوراي حکام 

  .بعدي در اواسط ماه نوامبر پرونده ايران را مورد بررسي قرار خواهد داد
  

  وستند ؛ قطعنامه غير قانونی قابليت ثبت در دبير خانه را ندارد  و چين به غير متعهد ها پي77گروه 
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 پيشنهادی 8 و 7 و همچنين چين با پيوستن به گروه غير متعهد ها اعالم کردند که بند های 77گروه 
ر اين البرادعی نمی تواند گزارش اروپا مغاير با موازين حقوقی آژانس و وظايف شورای حکام است و بناب

  . ادامه کار را بر مبنای تکاليف غير قانونی بدهد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از وين بعد از اينکه اين گروهها از مذاکره به سه کشور اروپايی بانی 

 مغاير قطعنامه به سراغ محمد البرادعی رفتند و به او يادآور شدند که آنچه در متن فعلی ذکر شده
آنها که گروه قدرتمند جديدی را فراروی بانيان قطعنامه . اهداف و وظايف آژانس و غير قانونی است

  .ساخته اند حمايت البرادعی از نقطه نظرات حقوقی خود را جلب کرده اند
 و چين به همراه غير متعهد ها به البرادعی يادآور شدند که هرگونه ذکری از تعليق غنی سازی 77گروه 

در ايران بايد با قيد عبارت داوطلبانه از سوی ايران باشد چرا که شورای حکام هرگز نمی تواند چنين 
و شورای حکام فقط بايد در مورد اجرای صحيح پادمانها نظر . درخواستی را از يک کشور عضو بنمايد

  .بدهد نه چيز ديگر
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ده اند که هرگونه تصميم گيری بعدی شورا  اين گروه صريحا به البرادعی يادآور ش8همچنين در مورد بند 
  .فقط بايد براساس گزارشی باشد که مدير کل ارائه می نمايد و نه مرجعی ديگر

 متن فعلی اساسا امکان 8 و 7اين کشورها خاطر نشان کردند که بدون در نظر گرفتن اين موارد در بند 
  .س استثبت در دبير خانه را نخواهد داشت جون خود نقض مقررات آژان

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
     در عراق  سياه شنبه
  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه يك:اعتماد
   آه  شده  تبديل  از خون  حمامي  به  تا جنوبش  از شمال  عراق  آه  است  هفته  از يك بيش:  الملل  بين گروه
  هاي  ديگر موشك  و از سوي  آرده  را فلج  آشيده  رنج  مردم  اين ، زندگي تروريستي  سو حمالت از يك

   عراق  غربي  در شهرهاي  بويژه  عراقي  و آودآان  را از زنان  خوش  خواب  امريكايي  هواپيماهاي سرگردان
  .  است ربوده

  . بودند  عراق دفاع  بي ردم شاهد آشتار م  و بصره ، فلوجه ، بعقوبه  آرآوك  شهرهاي ديروز هم
ها   ده  در شهر بعقوبه  مدرسه  در يك  در مقابل  انفجار مهيب  يك ، در جريان  خبري  منابع  گزارش به

 بودند   آمده  مدرسه  اين  خود به  تجديدي  امتحانات  نتايج  دريافت  ديروز براي  صبح  آه  مدرسه آموز اين دانش
 دادند   منطقه  اين  به  خمپاره  گلوله  يك ، خبر از اصابت  از منابع  برخي آه  در حالي. آرد  بيمارستان را راهي
   منابع  گفته به. آردند  معرفي  حادثه  اين  را عامل  شده گذاري  بمب ، انفجار اتومبيل  ديگر از شاهدان برخي

، بار ديگر   حال در اين. دادند  تشكيل يي  مدرسه آموزان  انفجار را دانش  اين ، اآثر قربانيان بيمارستاني
 بود   انتحاري  عمليات  انفجار آه  در اين  خبري  منابع  گزارش به.  درآورد  لرزه  را به  شهر آرآوك انفجاري
خيز خبر دادند انفجار   شهر نفت ها از اين خبرگزاري. شدند  نفر ديگر زخمي15 و   آشته  عراقي26  حداقل

 قرار   انتحاري  مورد حمله  هم  روز پيش10 مرآز  اين.  داد  روي  عراق  گارد ملي تخدام مرآز اس در مقابل
 افراد   درگيري  خبر داد طي  از شهر بصره  هم  اسالمي  بنيادگرايان  به  وابسته  عربي  سايت يك. بود گرفته
   عراقي100  ، حداقل  انگليسي ايياد آرد، با نيروه»   مهدي  ارتش افراد مسلح «  از آنها با نام  آه مسلح
  نظاميان  شبه  بين  عياري  و تمام  سخت ، درگيري  سايت  اين  گزارش به. شدند  نفر زخمي215 و  آشته
 مجبور شدند   انگليسي  داد و نيروهاي  روي  شهر بصره  در اطراف  انگليسي  با نيروهاي  مهدي ارتش
   استفاده16  اف هاي  و جنگنده  آپاچي  و هليكوپترهاي مريكايي ا  از نيروهاي  درگيري  شدت دليل به

 از   پس  دفتر شهيد صدر را در بصره  مقر اصلي  انگليسي  خبر دادند نيروهاي  از بصره  خبري منابع.آنند
   توسط  تاآنون  آه  سايت  اين  گزارش براساس. درآورند  خويش  تصرف  به  مهدي  با ارتش  سخت درگيري

   در آن نظاميان  شبه  آه  مسكوني  منزل40  ، حداقل  مورد تاييد قرار نگرفته  درگيري  از دو طرف  يك چهي
   شهر فلوجه شود آه  منتشر مي  در حالي  عراق  مردم  در ميان  تلفات اين. شد  بودند، منهدم سنگر گرفته

  ، در جريان  خبري  منابع  گزارش به. بود  از مردم  ومير تعداد زيادي  شاهد مرگ  چند روز گذشته  طي هم
   زن  يك  نفر از جمله  سه  حداقل عراق» االنبار «  در استان  شهر فلوجه  به  امريكايي هاي  جنگنده حمله
   در شهر فلوجه  امريكايي  نيروهاي  سخنگوي يكي. شدند  بودند، زخمي  آودك  اغلب  نفر آه10 و  آشته
 نفر 10   حداقل  را آه  مسكوني  منزل يك(پريروز )  جمعه  شامگاه  امريكايي هاي جنگنده:   گفت  رابطه در اين

   هم چند روز پيش. قرار دادند  بودند، مورد هدف  آمده  در آنها گرد هم  الزرقاوي  ابومصعب  گروه از اعضاي
 از   درآورد و بيش  نفر را از پاي56 شهر   در اين  مسكوني  منطقه  يك  به  امريكايي  نيروهاي  موشكي حمله

   در اين  شده  زخمي  از چند آودك  تصاويري  با وجود پخش  امريكايي نيروهاي. آرد  نفر ديگر را زخمي40
 بود   زرقاوي  جنگجوي90   حداقل  تجمع  و محل  شده  انتخاب  دقت  به  موشك  هدف ، تاآيد دارند آه بمباران

   عمليات  در جريان  عراق  خبر رسيد پليس از بغداد هم. شدند ها آشته نفر از آن60   حداقل آه
 و   سالح  در اختيار داشتن  جرم  نفر را به63   شهر حداقل  از اين  در مناطقي خانه به  خانه وجوي جست
  .  است  دستگير آرده  ضددولتي  عمليات انجام
   به  و دو مصري ، دو لبناني  دو سوري راد دستگير شده اف در ميان:  تاآيد آرد  رابطه  در اين  عراق پليس
  هاي  از طرف  هر يك  جمهوري  رياست  موعد انتخابات  به  شدن  ديگر، با نزديك از سوي.خورند  مي چشم
 و تهديد   دانسته  شده  مظلوم  معادله  و آردها خود را در اين  تا شيعيان  گرفته تسنن  از اهل عراقي
 نرسند،   عراق  جمهوري  رياست  به  دستيابي  خود يعني  شده  پايمال  حق  به  آه صورتيآنند در  مي

 بودند در   تهديد آرده  عراق  از فلوجه  آه  عراق  تسنن  بر اهل عالوه. خواهند زد  تندي هاي  واآنش  به دست
   هم آنند، شيعيان  مي اخلي د  را وارد جنگي ، عراق  جمهور سني  رييس  يك  آار آمدن  روي  عدم صورت

   توصيف  و ناآام  شيعي ها و احزاب  انتقاد شديد از شخصيت  آنها ضمن  به  متعلق ديروز در چند سايت
   حقوق  احقاق  براي  جديدي  راهبردهاي  دنبال  آردند بايد به ، اعالم  شيعيان  حقوق  آنها در احقاق آردن

   الربيعي  موفق  در دور آردن  از موفقيت پس»  اياد عالوي «  حال ايندر . خود باشند  مقابل خود از طرف
   و سخنگوي  دفتر سياسي رييس»   جعفري ابراهيم« دارد   سعي  شيعه هاي  مهره ترين  از مهم يكي
   منصوب  جمهور عراق  رييس  معاون  سمت  به  عراق  سابق  انتقالي  شوراي  توسط  را آه  عراق الدعوه حزب
 از  ، اياد عالوي  خبري  منابع  گزارش به. دور سازد  عراق  از ساختار حكومتي  هر نحو ممكن  به شده

   عالوي  دولت هاي  از تالش  عراق  تقليد شيعه  تقليد و انتقاد مراجع  با مراجع  مستمر جعفري هاي ديداري
،   شيعه  مراجع  آه  بويژه  است  عصباني ، بشدت  عراق  در روند سياسي  شيعيان  نقش  آاهش براي

  ترين  و پر رنگ  قرار داده  و آليدي آند آردها را در مراآز حساس  مي  تالش اند آه  آرده  را متهم عالوي
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   ملي  وفاق  در حزب  عالوي  به  بسيار نزديك  منبع يك. آردها واگذار آند  به ها را در ساختار سياسي نقش
   اعالم  عالوي  خشم  داليل  را از جمله  ايران  و بويژه  چند آشور منطقه  به ، سفر اخير جعفري عراق
   خواسته الدعوه  حزب هاي  از شخصيت  از برخي عالوي:  افزود  همچنين  عالوي  در حزب  منبع اين.آرد

 راستا   ايندر. ندهد  انجام  عراق  دولت  روند حرآتي  بر خالف  گوشزد آنند عملكردي  جعفري  تا به است
   اين  آاهش  جهت  را در لندن هايي  نشست  و جعفري  عالوي  به  نزديك هاي  خبر رسيد شخصيت همچنين

   شب  جمعه  در سخنراني  بوش  جرج شود آه  منتشر مي  در حالي  اعتراضات اين.دهند  مي  انجام تنش
   آينده  هفته  خبر داد اياد عالوي بوش. برد  نام» مرد شجاع «  با نام  را ستود و از وي  وزير عراق خود نخست
   شبكه  در عراق  روند گروگانگيري  ديگر و در چارچوب از سوي. خواهد آرد  امريكا سخنراني در برابر آنگره

   نشين  اعيان  در منطقه  گذشته  پنجشنبه  آه  انگليسي  و يك  امريكايي  از دو تبعه  ديروز نواري الجزيره
   عهده  با به  الزرقاوي  ابومصعب  به  توحيد و جهاد وابسته گروه.  آرد  بودند را پخش  شده ربوده» ورالمنص«

   زنداني  زنان  داد آنها را با تمامي  فرصت  ساعت48 امريكا   دولت  به ربايي  آدم  اين  مسووليت گرفتن
  . را سر خواهد بريد  گروگان  سه  اين  زمان ين ا  گذشت  تهديد آرد در صورت  گروه اين.  آنند  معاوضه عراقي

  
 در عراق' شرارت'بلر و عالوی مصمم به شکست 

  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه يك  -بي بي سي 
اين . اما شورشيان شکست خواهند خورد. درآمده است" بوته آزمايش تروريسم جهانی"عراق به صورت 

 .ريتانيا پس از گفتگوهايش با نخست وزير عراق در لندن استاظهار نظر تونی بلر نخست وزير ب
به " شکست سختی"سربلند بيرون خواهد آمد و " چالش"نخست وزير بريتانيا قول داد که عراق از اين 

 . تروريست ها خواهد داد
احبه  سپتامبر در يک مص19اياد عالوی، نخست وزير عراق و تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، روز يکشنبه 

آقای عالوی از سازمان ملل متحد خواست هر چه در . مطبوعاتی مشترک در لندن سخن می گفتند
 . توان دارد برای عملی شدن انتخابات ما ه ژانويه به عراق کمک کند

ی که درعراق عمل می "نيروهای شرور"آقای عالوی گفت که او قاطعانه باور دارد که دموکراسی بر 
 .کنند غالب خواهد شد

تونی بلر در اين مصاحبه هشدار داد بحران جاری در عراق وضع آينده تروريسم در جهان را تعيين خواهد 
 .کرد

آقای بلر گفت که اکنون زمان تقسيم شدن جامعه جهانی به موافق و مخالف نيست بلکه زمان همکاری 
 :است

م، نبرد کنونی در عراق بوته از اختالف نظرها بر سر حمله به عراق برای برداشتن صدام اگر بگذري" 
 ." آزمايشی است که در آن آينده تروريسم جهانی تعيين می شود

 . وی تاکيد کرد اگر شورش گری در عراق موفق شود، تروريسم رشد خواهد کرد
گفتگوها در لندن در حالی برگزار می شود که مقامات آمريکايی و بريتانيايی در تالش اند تا گروگانهای 

 . روز پنجشنبه در بغداد ربوده شدند نجات دهندخود را که
اياد عالوی نيز در اين مصاحبه که پس از ديدار نخست وزيران عراق و بريتانيا برگزار شد، از سازمان ملل 

 عراق با موفقيت برپا 2005متحد درخواست کرد هرآنچه در توان دارد را به کار گيرد تا انتخابات ماه ژانويه 
 .شود

ر تاکيد کرد انتخابات سراسری عراق، با وجود ادامه نا آرامی ها، در تاريخ مقرر برگزار خواهد وی بار ديگ
 . شد

کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، هفته قبل هشدار داد چنانچه خشونت ها ادامه يابد، امکان 
 . برگزاری انتخابات در عراق وجود نخواهد داشت

ز مردم عراق در جريان حمالت انتحاری يا ادامه نا آرامی ها و درگيری  نفر ا300در هفته گذشته بيش از 
 .های مسلحانه جان خود را از دست دادند

 شورشی ها شکست خواهند خورد: عالوی
نخست وزير دولت موقت عراق پيش از ديدار با تونی بلر ابراز اطمينان کرده بود که تالش گروه های 

 .ن کشور رو به شکست استمخالف دولت برای بی ثبات کردن اي
اياد عالوی، نخست وزير عراق، در آستانه مالقات با رهبران بريتانيا و اياالت متحده ابراز اطمينان کرد که 

قدرت، نفوذ و کارآيی گروه های مسلح شورشی رو به افزايش نيست بلکه به تدريج تحليل می رود و از 
 .زتری روی آورده اندسر استيصال است که آنان به اقدامات خشونت آمي

وی خشونت های عراق را به تندروهای خارجی نسبت داد و افزود که اين افراد و گروه ها توانستند 
 .عراقی های ناراضی را تحريک و تجهيز کنند

 .اياد عالوی پس از ديدار با مقام های بريتانيا عازم واشنگتن، پايتخت آمريکا، خواهد شد
 آمادگی برای انتخابات

 است انتخابات عمومی عراق در ماه ژانويه سال آينده برگزار شود و امنيت در جريان مبارزات قرار
انتخاباتی و رای گيری از جمله مهمترين مالحظاتی است که بر برنامه ريزی برای انتخابات سايه افکنده 

 .است
وعد مقرر برگزار خواهد آقای عالوی قبال گفته بود که نخستين انتخابات عمومی آزاد در عراق قطعا در م

 .شد ولو اينکه به دليل شدت نا امنی در برخی نقاط، اهالی آنها قادر به شرکت در رای گيری نباشند
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از جمله موضوع های ديگر گفتگوهای رهبر عراق با مقامات آمريکا و بريتانيا سرنوشت دو شهروند 
 .اد ربوده شدندآمريکايی و يک شهروند بريتانيايی است که هفته گذشته در بغد

آدم ربايان عراقی خواستار آزادی تمامی زنانی شده اند که تحت نظر آمريکا در عراق در بازداشت 
 .هستند

 .آنان تهديد کرده اند که در صورت برآورده نشدن درخواست خود گروگان ها را به قتل خواهند رساند
 به ظن دست داشتن در برنامه های مقامات آمريکايی می گويند که در حال حاضر تنها دو زن عراقی

 .تسليحاتی رژيم سابق عراق در زندان به سر می برند
 

   در فلوجه يدرگير / يحمله به چهار کاميون حامل مواد غذاي/ انفجار دربغداد
  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه يك

 در جنوب بغداد يدر شهرک ي شده در منطقه مسکونيپليس عراق امروز از انفجار يک خودرو بمب گذار
  .  کشته شد يخبر داد که درنتيجه آن يک پليس عراق

اين خودرو :  فرانسه، پليس عراق در اين شهرک اعالم کرد ي مهر به نقل از خبرگزاريبه گزارش خبرگزار
 گويد اين عمليات ي شدند اما پليس ميعصر روز گذشته منفجر شد و دراين حادثه  سه تن زخم

  .ده است  نبويانتحار
 را عليه دولت ي شده حمالتي بمب گذاري است افراد ناشناس اخيرا با استفاده ازخودروهايگفتن

  . کنندي ميموقت عراق که مورد حمايت آمريکا وهمپيمانانش است سازمانده
 درشمال عراق هدف گلوله ي امروز يکشنبه در پليخبرديگراينکه چهارکاميون ترکيه حامل مواد غذاي

 يافراد ناشناس با گلوله خمپاره چهارکاميون حامل مواد غذاي:  گفتنديشاهدان عين. رار گرفتخمپاره ق
  . شدند يدراين حمله دو تن ازرانندگان اين کاميون ها زخم.  را منهدم کردندي آمريکايينيروها

يک  فلوجه نيز  دستکم ي شرقي با افراد ناشناس مسلح در دروازهاي آمريکاييدر زد وخورد نيروها
  . شدندي کشته ودوتن ديگر نيز زخميعراق

 ارتش آمريکا يک انبار را دراين شهر هدف قرار دادند که منجر به تخريب يتانکها:ساکنان اين شهرگفتند
 عضو برجسته ي شده يک مخفيگاه گروه ابو مصعب الزرقاوي مدعي نظاميان آمريکاييسخنگو. آن شد

  .قرار دادندگروه القاعده را در اين شهر مورد حمله 
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور29: روزنامه های صبح تهران
  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه يك  -بي بي سي 

روزنامه های امروز صبح تهران بدون تفسيری خبر تصويب قطعنامه اجالس شورای حکام آژانس بين 
 های هسته ای را ايران منعکس کرده و همزمان با آن با چاپ عکس المللی انرژی اتمی عليه فعاليت

هايی از رهبر جمهوری اسالمی در آخرين روز مانور نظامی سپاه پاسداران از زبان وی نوشته اند که 
  .دشمن برای تضعيف نظام راه به جايی نمی برد

ود آورده و نوشته است هر شرق تصويب قطعنامه عليه فعاليت های هسته ای ايران را در صدر اخبار خ
چند موسويان، سحنگوی هيات مذاکره گر ايرانی در وين، اعالم کرده ضرب االجلی در بيانيه نيست، 

ولی بند نهم اين بيانيه اعالم می کند در نشست ماه نوامبر آينده شورا، اين نهاد در مورد کفايت يا نياز 
  .يم خواهد گرفتبه هر گونه قدم تکميلی مرتبط با وظايف ايران تصم

اين روزنامه می نويسد که به عبارت ساده تر، ماه نوامبر مهلت پايانی هرگونه پرسش باقی مانده 
  . است

با اينهمه، آفتاب يزد از زبان سخنگوی هيات مذاکره گر ايرانی نوشته آمريکا به مقصدی که داشت 
  . نرسيد

 آمريکايی هفته گذشته با اين اميد به جام جم در گزارشی از وين نوشته است که مذاکره کنندگان
 اکتبر تمامی ٣١شورای حکام آمدند که ضرب االجلی را برای ايران تعيين کنند مبنی بر اينکه ايران بايد تا 

مسايل مبهم مربوط به برنامه هسته ای خود را رفع کند و در غيراينصورت به صورت خودکار به شورای 
  .امنيت برود اما موفق نشدند

مين حال شرق از زبان اميرحسين زمانی نيا، مديرکل سياسی و بين المللی وزارت خارجه و عضو در ه
هيات مذاکره گر ايرانی، درباره بيانيه پايانی نوشته اين نخستين قطعنامه ای است که با وجود عناصر 

  . مثبت بسياری در گزارش، هيچ اشاره ای به همکاری مثبت ايران نکرده است
کيد نمايندگان محافظه کار مجلس بر مقاومت ايران در برابر فشارهای بين المللی نوشته و رسالت از تا

آفتاب يزد در سرمقاله خود، با اشاره به مذاکرات ايران با سه کشور اروپايی، پرسيده است آيا کسانی 
  د؟که بر خالف نظر کارشناسان تصميم به همکاری با اروپا گرفتند االن احساس گناهی نمی کنن

شرق در سرمقاله خود علت ناموفق ماندن ايران در مهار بحران هسته ای را آن دانسته که جمهوری 
  . اسالمی زبان امروزين سياست جهانی را نمی داند

نويسنده سرمقاله شرق، بدون نام بردن از آمريکا، نوشته است که ايران برای موفقيت بايد با بازيگران 
  . اصلی سخن بگويد
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اين روزنامه، علی اکبر صالحی، مشاور وزير خارجه، گفته است که در ابتدای امر قرار نبود که به نوشته 
در سعدآباد با سه کشور اروپايی مذاکره کنيم بلکه قرار بود اتحاديه اروپا، چين، روسيه، البرادعی و 

ينها فقط به رييس جنبش عدم تعهد برای مذاکره در تهران حاضر شوند که نفهميديم چه طور شد که ا
  . اين سه کشور اروپايی تبديل شدند و اگر اين اتفاق می افتاد همه همديگر را کنترل می کردند

آفتاب يزد نوشته چند تن از نمايندگان مجلس امروز در مجلس پيشنهادی دال بر تحريم کاالهای 
ت های هسته ايران بريتانيايی مطرح حواهند کرد که به عنوان پاسخی به مخالفت های لندن با فعالي

  .تلقی خواهد شد
رسالت خبر داده که سرانجام و بعد از يک ماه مذاکره بين وزير راه و نمايندگان مجلس، امروز در اولين 

جلسه مجلس بعد از تعطيالت تابستانی استيضاح وزير راه اعالم وصول می شود و مطابق قانون تا دو 
ماده کند و در جلسه ای در مجلس از خود دفاع کند که بعد از هفته بعد وزير مهلت دارد تا جواب خود را آ

آن، در مورد طرح استيضاح رای خواهند گرفت، رای اعتمادی که، به نوشته رسالت، به معنای پايان کار 
  . احمد خرم در کابينه خواهد بود

ه در صورت در همين حال، به نوشته همشهری عده ای از نمايندگان مجلس طرحی را امضا کرده اند ک
  . تصويب آن، قراردادهای بسته شده با شرکت های ترک سل و تاو لغو خواهد شد

قرارداد با شرکت خدماتی تاو ترکيه از جمله مواردی است که به علت مخالفت سپاه پاسداران با آن 
  .موجب بسته ماندن فرودگاه بين المللی جديد تهران شد

 خبر داده اند که در کميسيون اقتصادی مجلس تحت بررسی روزنامه های اقتصادی امروز صبح از طرحی
است و بر اساس آن قيمت های کاالهای يارانه ای آزاد می شود و در مقابل به هر ايرانی ماهانه 

  . هزار تومان به عنوان يارانه مستقيم پرداخت خواهد شد١۶مبلغی معادل 
 پاسداران، که ديشب با حضور رهبر جمهوری در خبر روزنامه های امروز صبح درباره رزمايش بزرگ سپاه

اسالمی پايان گرفت، آمده است که نيروی بسيج مقاومت در اين مانوور کليه امکانات و نيروهای خود را 
  . به نحو حساب شده ای استتار کرده بود

روز از جمله اخبار روز گذشته روزنامه ها خبر شليک يک موشک تازه در مانور بود که روزنامه های ام
  .اشاره ای به آن نکرده اند

  
  گوناگون

  
  تجمع هواداران محيط زيست در شيراز

  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه يك:شرق
 نفر از اعضاى انجمن دوستداران محيط زيست فارس صبح روز ٣٠٠: گروه اجتماعى، مژگان جمشيدى

 عملكرد شهردار، خواستار رسيدگى به پنجشنبه با تجمع در برابر شوراى شهر شيراز و در اعتراض به
  .وضعيت نابسامان باغات قصر الدشت شيراز شدند

اين تجمع با موافقت فرماندارى شيراز و حضور معاون سياسى امنيتى فرماندارى در محل پارك خلدبرين 
از در خيابان قصر الدشت شيراز برگزار شد آه از چند هفته قبل برخى شنيده ها از شوراى شهر شيراز 

 عضو ١١ نفر از ۵گفته مى شود تاآنون . احتمال استيضاح صمد رجاء شهردار شيراز، خبر مى داد
  .شوراى شهر با استيضاح وى موافقت آرده اند و احتمال مى رود اين تعداد تا چند روز آينده افزايش يابد

 بند ٧بيانيه اى در و با صدور » !باغ آشى چرا؟«معترضان با در دست داشتن پالآارد هايى با مضمون 
از سوى ديگر خانى، عضو آميسيون حمل و نقل شوراى . مطالبات خود را از شوراى شهر مطرح آردند

شهر شيراز با حضور چند دقيقه اى خود در اجتماع معترضان به آنان اطمينان داد آه شوراى شهر عالوه 
شهردار عليه دبير اين انجمن هم بر پيگيرى عملكرد ستاد باغات در سال هاى اخير به مسئله شكايت 

  .رسيدگى خواهد آرد
تجمع اعضاى انجمن دوستداران محيط زيست فارس در برابر شوراى شهر شيراز در حالى برگزار شد آه 

شوراى . تنها يك روز از پايان مهلت مقرر شوراى شهر شيراز براى ستاد آبادگرى باغات مى گذشت
ى شهر سازى و معمارى ايران در قالب مصوبه اى در شهريور شهر شيراز به دنبال مصوبه شوراى عال

  . با تشكيل ستاد آبادگرى و مديريت اجرايى حوزه استحفاظى باغات قصر الدشت موافقت آرد٨٠سال 
 سال اعالم ٣ بود به مدت ٨٠ شهريور ٢۵فعاليت ستاد و مديريت آبادگرى از تاريخ صدور اين مصوبه آه 

 اين مصوبه پرداخت هرگونه وجهى تحت عنوان هزينه هاى ۴ ماده ٢شد و شوراى شهر در تبصره 
شهردارى همچون . پرسنلى از محل درآمد هاى معامالت ستاد آبادگرى باغات را ممنوع اعالم آرد

  .گذشته موظف است نسبت به تامين هزينه هاى پرسنلى خود از محل بودجه شهردارى اقدام آند
 هكتار از باغات قصر ٣۶٠صدور پروانه ساختمانى براى مالكان از سوى ديگر مقرر شد شهردارى با 

 هكتار از باغات قصر الدشت را تامين ٧٢٠الدشت و فروش بخشى از اين باغات بودجه الزم براى خريد 
 سال از اين مصوبه بنابه اظهار نظر يكى از آارشناسان ستاد آبادگرى باغات تا ٣اما امروز با گذشت . آند

  . هكتار از باغات قصر الدشت خريدارى شده است٣٢اد ماه سال جارى فقط تاريخ اول خرد
 درصد ٧٠شهردارى در ازاى دريافت : دبير شبكه سبز جنوب آشور در توضيح اين مطلب مى افزايد

 درصد ٣٠اراضى باغى دامنه جبل دراك براى مالكان باغات انگور در اين منطقه مجوز ساخت و ساز در 
 مى آرد و بعد با آسر زمين هايى آه براى خدمات شهرى منظور مى شد خود اقدام باقيمانده را صادر

  . درصد مابقى مى آرد و بدين ترتيب بخش وسيعى از تاآستان هاى جبل دراك تخريب شد۵٠به فروش 
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شهردارى بايد توضيح دهد آه از محل فروش باغات جبل دراك در شمال غرب : محمدرضا بهار افزود
تنفسى شهر محسوب مى شد و اآنون به جوالنگاهى از آهن و سيمان بدل شده تاآنون شيراز آه ريه 

چه ميزان از باغات قصر الدشت را حفظ آرده است؟ در حالى آه شواهد نشان مى دهد پيشرفت طرح 
 درصد بوده و نه تنها تخريب باغات در اين منطقه متوقف ١٠ تا ۵تملك و خريد باغات قصر الدشت فقط 

  . همچنان ادامه داردنشده آه
انجمن دوستداران محيط زيست فارس در بيانيه خود به شوراى شهر، خواستار توجه جدى شورا به 

درخواست هاى مردم، توقف تخريب باغات در جبل دراك و قصر الدشت و فعاليت اصولى ستاد آبادگرى 
  .باغات قصر الدشت شدند

اريخى و فرهنگى بسيارى از باغات شيراز از اعضاى در اين بيانيه همچنين ضمن برشمردن جنبه هاى ت
اقدامات جدى ... شوراى شهر درخواست شده تا براى توقف روند روبه نابودى باغ ساالرى، باغ مينو و 

  .لحاظ آند
  

   شرآت برتر چند مليتي جهان را اعالم آرد50سازمان ملل ليست 
  2004 سپتامبر 19 – 1383 شهريور 29شنبه يك

 شرآت برتر چند مليتي جهان را بر اساس فعاليتها و سرمايه 50سازمان ملل، ليست : رسخبرگزاري فا
گذاريهاي خارجي و ارزش دارائيهاي خارجي اعالم آرده است آه شرآتهاي خودروسازي جهان 

  . بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند
سعه و جهاني سازي سال به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان ملل در گزارش تو

 ميليارد دالر برترين شرآت در 187شرآت ودافون انگليس با دارايي خارجي بيش از : ، اعالم آرد2004
  . حوزه فعاليتهاي خارجي شناخته شد

 ميليارد دالر در رتبه دوم و 180شرآت جنرال الكتريك آمريكا با دارايي خارجي : اين گزارش حاآي است
 ميليارد دالر در رتبه سوم برترين 111تروليوم انگليس هم با دارايي خارجي شرآت نفتي بريتيش پ

  . شرآتهاي جهان قرار گرفت
 شرآت برتر بين المللي آمريكايي هستند و امريكا بيشترين 50 شرآت از اين 11بنابراين گزارش، 

  . شرآتهاي برتر جهان را در خود دارد
در رده دوم قرار " ر آدام هشت شرآت بين المللي مشترآافرانسه و آلمان نيز با در اختيار داشتن ه

دارند و انگليس هفت شرآت برتر جهان را در خود دارد و از اين نظر پس از آمريكا، آلمان و فرانسه در 
  . جايگاه بعدي قرار گرفت

ر ژاپن نيز پس از انگليس در رتبه بعدي قرار دارد و چهار شرآت برت: گزارش سازمان ملل حاآي است
  . بين المللي در اين آشور قرار دارند

 شرآت برتر جهان در حوزه خودروسازي فعاليت مي آنند و از اين نظر 9بر اساس اين گزارش، 
شرآتهاي خودروسازي بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند و هشت شرآت برتر جهان نيز نفتي 

  . هستند
حوزه برق، آب و گاز با اختصاص شش شرآت به اين پس از حوزه هاي خودرو و نفت، : اين گزارش افزود

حوزه بيشترين سهم را از شرآتهاي برتر جهان دارد و حوزه هاي الكترونيك، مخابرات و داروسازي نيز در 
  . رده هاي بعدي قرار گرفتند

 اين گزارش ليست شرآتهاي برتر بين المللي را به همراه داراييهاي خارجي بر حسب ميليارد دالر و به
  : ترتيب اولويت برتري به شرح زير اعالم آرد

، ويوندي 111، بريتيش پتروليوم انگليس 180 ميليارد دالر، جنرال الكتريك امريكا 178ودافون انگليس 
، 75، جنرال موتورز آمريكا 81، فورد امريكا 89، اگزون موبيل آمريكا 90، دويچه تلكام آلمان 91فرانسه، 

، تلفونيكا 48، فيات ايتاليا 68، تويوتا ژاپن 69، سوئز فرانسه 70تال فرانسه ، تو73شل انگليس و هلند 
، شرآت خبري 40، هوتچيسون هنگ آنگ 44، شرون تگزاآو آمريكا 47، فولكس واگن آلمان 48اسپانيا 

ام آمريكا .بي.، آي32اي آلمان .دبليو.، آر33، نستل چين 33اون آلمان .، اي35، هوندا ژاپن 35استراليا 
، فيليپ الكترونيك هلند 29و آلمان .ام.، بي29، اني ايتاليا 30، يونيلور انگليس 30بي چين .بي.، اي32
، 26، اونتيس فرانسه 26، سوني ژاپن 27، رپسال اسپانيا 28، الكتريك فرانسه 29، آارفور فرانسه 29

اس .اي.، آي24، نيسان ژاپن 24، الفارجي فرانسه 25، دايملر آرايسلر آلمان و آمريكا 26والمارت آمريكا 
، گالآسواسميت الين 20، باير آلمان 20، دويچه پست آلمان 20، باسف آلمان 22، راچ چين 23آمريكا 

، 19، بيليتون گروپ استراليا 19، آامپجيندي سينت گوبين فرانسه 19، رويال آهولد هلند 20انگليس 
 19 و نشنال گريد ترانسكو انگليس 19ريكا ، فيليپ موريس آم19، آونوآو آمريكا 19دياگئو انگليس 

  . ميليارد دالر
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