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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -رژيم ايرانپروژه اتمي 

  
 هاي غني سازي اورانيوم ايران را تاييد آرد آژانس تعليق تمامي فعاليت:خبرگزاري فرانسه

 ٢٠٠۴ نوامبر 29 -  ١٣٨٣ آذر 9ه دوشنب
 20از فعاليت ها گزارش داد به دنبال موافقت ايران با صرفنظر  خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات

هاي غني سازي اورانيوم ايران  المللي انرژي اتمي تعليق تمامي فعاليت سانتريفوژ مورد بحث آژانس بين
 . را تاييد آرده است

اين خبرگزاري فرانسوي به نقل از ديپلماتي اروپايي آه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .اند اين آار را انجام داده) ايران(ايي تعليق انجام شده است؛ آنها راستي آزم: نامي از وي نبرد ادامه داد

 
يی آشورمان  های هسته متن قطعنامه شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت

 . المللي انرژي اتمي در وين منتشر شد در آژانس بين) دوشنبه(عصر امروز 
  ٢٠٠۴ نوامبر 29 -  ١٣٨٣ آذر 9ه دوشنب

به وين، متن آامل اين قطعنامه به شرح ذيل ) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
 : است

 
 متن آامل بيانيه ماه نوامبر شوراى حكام

 
 ٢٠٠۴ سپتامبر ١٨ با يادآورى قطعنامه هاى تصويب شده در شوراى حكام در تاريخ هاى -الف 

)GOV/2004/79/ra) ٢٠٠۴ /۴٩ ( ٢٠٠۴ ژوئن ١٨/Gov) ٢١ (٢٠٠۴مارس ١٣ /GOV/2004 ) ٢۶ نوامبر 
٨١ (٢٠٠٣ /GOV/2003 (  ٢٠٠٣ سپتامبر ١٢و) ۶٩ /GOV/2003( و همچنين نتايج قيد شده در بيانيه

  ).GOV.OR.1072 (٢٠٠٣ ژوئن ١٩پايانى نشست شورا در 
/ ٨٣(ن به شماره  با مالحظه آخرين گزارش دبيرآل از اجراى تعهدات پادمانى ان پى تى توسط ايرا-ب 

GOV/2004.(  
 ممارست رو به جلويى ٢٠٠٣ با توجه به گزارش ويژه دبير آل در اين خصوص آه ايران از مقطع اآتبر -ج 

خود طبق موافقتنامه هاى پادمانى داشته است، اما ) breaches(براى اصالح تعدادى از تخلفات 
امات اصالحى در مورد تخلفات خود به عمل آورده پيشرفت خوب در اين زمينه از زمانى بوده آه ايران اقد

 .و آژانس را قادر ساخته تا تصويرى از اظهارنامه هاى جارى ايران را تاييد نمايد
 همچنين با توجه ويژه به گزارش دبير آل مبنى بر اينكه همه مواد هسته اى ايران اظهار شده است -د 

منحرف نشده است، اما آژانس نيز هنوز در ) نظامى(و هيچ عملكردى به سمت فعاليت هاى ممنوع 
 .جايگاهى نيست آه اظهار دارد ايران هيچ فعاليت هسته اى اظهار نشده و پنهانى ندارد

 با يادآورى درخواست قبلى شوراى حكام از ايران براى متوقف آردن همه فعاليت هاى مرتبط با غنى -ه 
 .اوطلبانه اطمينان سازسازى و عمليات بازپردازشى، به عنوان يك اقدام د

 مصرانه به برخى از فعاليت ها شامل توليد گاز ٢٠٠۴ نوامبر ٢٢ با توجه به اين موضوع آه ايران تا -و 
 .به رغم درخواست شورا در قطعنامه سپتامبر ادامه داده است) UF6(هگزافلورايد اورانيوم 

آلمان و انگلستان آه با حمايت عالى اتحاديه  با استقبال و توجه به موافقتنامه بين ايران با فرانسه، -ز 
 نوامبر منتشر شده است ، آه بر اساس آن دولت ايران تعهد آرد آه تعليق ١۵اروپا همراه بوده و در 

فعاليت هاى مربوط به غنى سازى و بازپردازشى را همچنان ادامه دهد و نيز با توجه به اينكه پيرو اين 
 نوامبر به دبير آل اعالم داشته است و ١۴د براى ادامه تعليق را در نامه موافقتنامه ايران رسمًا قصد خو

 . از آژانس براى راستى آزمايى آردن اين اقدامات دعوت آرده است
 تاآيد مى آند آه اين تعليق امرى داوطلبانه و در جهت اعتماد سازى تلقى مى شود، نه يك اقدام -ح 

 توسعه و آاربرد انرژى اتمى براى مصارف صلح جويانه، شامل  حق دولت ها را در-ط .الزام آور حقوقى
توليد انرژى الكتريسيته، منطبق بر تعهد مبنى بر عدم انحراف فعاليت ها و با مالحظه نيازهاى 

 با توجه اآيد دادن به نياز براى پادمان هاى موثر -ى .آشورهاى در حال توسعه به رسميت مى شناسد
اد هسته اى به سمت رويكردهاى ممنوع، به صورت تشديد موافقتنامه ها و براى محافظت از انحراف مو

 پيرو -ك .خاطرنشان آردن اهميت حياتى تاثير پادمان ها براى تسهيل همكارى ها در حوزه انرژى اتمى
اعالم دبير آل و همچنين دبيرخانه مبنى بر اينكه آارهاى مربوط به حل پرسش هاى مطرح در خصوص 

 .در ايران سپرى شده استاجراى پادمان 
از تصميم ايران براى ادامه و توسعه تعليق فعاليت هاى مربوط به غنى سازى و بازفرآورى به عنوان  - ١

يك اقدام داوطلبانه اعتمادساز آه بايد از سوى آژانس راستى آزمايى شود استقبال و خاطر نشان مى 
از را براى پاسخگويى مسائل به تعويق افتاده به آند آه شورا اجراى آامل و پايدار اين اقدام اعتمادس

از بيانيه   - ٢. مى داند) essencial(عنوان يك اقدام اطمينان ساز داوطلبانه و بدون الزام حقوقى ضرورى 
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آه تصميم ايران براى ادامه و گسترش تعليق اجرايى شده است، استقبال و از دبيرآل مى ... دبيرآل 
عليق درمان هاى باقى مانده نيز قطعى و همچنان اجرا مى شود ادامه دهد و خواهد بررسى اين را آه ت

به شورا اطمينان دهد آه مكان آامًال تعليق شده اى باقى نمانده است و همچنين در صورتى آه از 
جلوگيرى شد به اعضاى شورا اعالم نمايد تا ) elements(اقدام آژانس براى تاييد تعليق همه اجزاى 

از ادامه اقدامات ايران به عنوان يك اقدام اطمينان ساز آه  - ٣.تعليق تكليفى تلقى شودهنگامى آه 
حل و فصل مسائل باقى مانده را تسهيل مى آند، به عنوان عملى منطبق بر پروتكل الحاقى استقبال 

ان از سياست پنه - ۴. مى آند و بار ديگر از ايران تصويب هر چه سريعتر رسمى آن را خواستار است
در تعهدات ايران براى پايبندى به توافق پادمان ) braeches( آه نقض هايى ٢٠٠٣سازى ايران تا اآتبر 

را نتيجه داده اظهار نگرانى جدى مى آند و مجددًا بر اقدامات اصالحى ) INFCIRC214( و NPTهاى 
رآل براى دنبال آردن از قصد دبي - ۵. آه در گزارش دبيرآل آمده است اذعان و تاآيد مى آند) ايران(

تحقيقاتش در خصوص تمامى مسائل به تعويق افتاده  باقى مانده به ويژه منشاء آلودگى و گستردگى 
برنامه سانتريفوژ ايران و نيز اجراى آامل توافق پادمان و پروتكل الحاقى با ديدگاه معطوف به نتيجه گيرى 

خاطر  - ۶. شده  ايران استقبال مى آنددر خصوص عدم وجود فعاليت ها و مواد هسته اى اعالم ن
نشان مى آند آه ايران همكارى هاى رو به پيشرفت مهم و دسترسى هاى الزم را براى دبيرآل و 

آژانس بر طبق تعهداتش ادامه داده و خواستار آن است آه ايران بر اساس اقدامى اعتماد ساز اجازه 
از دبيرآل  - ٧. ى تشخيص دهد را صادر نمايددسترسى هاى اعالم نشده از هر محلى آه آژانس ضرور

  .مى خواهد آه به صورت مقتضى در مورد يافته هاى خود براساس آن چه ذآر شد به شورا گزارش دهد
  

 اينهم يك آاله است  
 ٢٠٠۴ نوامبر 30 -  ١٣٨٣ آذر 10ه شنبسه :سرمقاله جمهوری اسالمی

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
عليرغم تعريف و , م آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره پرونده اتمي ايران قطعنامه ديروز شوراي حكا

حقوق ملت ايران را در نظر نگرفته و گام ديگري در جهت تامين زياده , تمجيدهائي آه از آن مي شود 
 . خواهي هاي غرب است 

ونده اتمي ايران آسانيكه اين قطعنامه را مثبت و حتي مثبت ترين قطعنامه شوراي حكام درباره پر
دقيقا عكس ادعاي آنها را به اثبات , به نكاتي اشاره مي آنند آه دقت در همان نكات , ميدانند 
 . بعضي ازاين نكات اينها هستند. ميرساند

جمله اي آه در اين زمينه در .  ـ ميگويند پرونده ايران از دستور آار شوراي حكام خارج شده است 1
از مدير آل ميخواهد درخصوص نتايج آار خود به نحو « : طعنامه است آه ميگويد  ق7بند , قطعنامه آمده 

 » . شايسته به شوراي حكام گزارش دهد
همانطور آه مالحظه ميشود اين جمله هيچ اشاره اي به خارج شدن پرونده اتمي ايران از دستور آار 

مه اشاره اي به موضوع خارج شدن در هيچيك از بندهاي اين قطعنا, عالوه براين . شوراي حكام ندارد
شوراي حكام و آژانس هيچ تعهدي به , پرونده ايران از دستور آار شوراي حكام نشده و بدين ترتيب 

 . خارج آردن اين پرونده از دستور آار خود نداده اند و در اين زمينه هر طور آه بخواهند عمل خواهند آرد
در .  آه ايران براي آارهاي تحقيقاتي مايل است فعال باشند سانتريفيوژ است20 ـ نكته ديگر در مورد 2

اين زمينه قطعنامه هيچ اشاره اي ندارد و نه تنها در هيچيك از بندهاي قطعنامه به ايران مجوز استفاده 
بلكه در چند مورد تاآيد شده است تعليق غني سازي بايد ,  دستگاه سانتريفيوژ داده نشده 20از 

 . باشدگسترش يابد و آامل 
 ـ يكي ديگر از نكاتي آه براي مثبت دانستن اين قطعنامه مطرح ميشود اينست آه داوطلبانه بودن 3

 . تعليق توسط شوراي حكام به رسميت شناخته شده و به حقوقي نبودن آن تصريح دارد
ست و اقدامي داوطلبانه و اعتمادسازي ا« اين درست است آه قطعنامه در بند اول ميگويد اين تعليق 

ثانيا , باشد » آامل و پايدار « لكن اوال همين بند تصريح مي آند آه اين تعليق بايد » نه تعهد حقوقي 
صحت و سقم آامل و پايدار بودن آن بايد به تاييد آژانس برسد و ثالثا آامل بودن و پايدار بودن تعليق 

نست آه فعاليت هاي غني مفهوم روشن اين قيدها اي. براي حل و فصل ساير مسائل ضروري است 
اين امر بايد زير نظر بازرسان آژانس , سازي ايران بطور آامل و براي مدت نامحدود بايد متوقف شود 

باشد تا تخلفي از آامل و نامحدود بودن توقف چرخه سوخت صورت نگيرد و مذاآرات ايران با اروپا و 
يران بر اجراي دقيق توقف آامل و نامحدود آژانس در هر موضوعي از موضوعات مرتبط با پرونده اتمي ا

 . غني سازي متوقف خواهد بود
روشن است آه تعبير داوطلبانه در اين قطعنامه نه تنها معناي واقعي خود را ندارد بلكه , بدين ترتيب 

بكار بردن تعبير داوطلبانه در اين قطعنامه . دقيقا عكس آن چيزي است آه از اين آلمه فهميده مي شود
ت مثل اينست آه آسي را در اطاقي محبوس آنند و به او بگويند بدون اجازه ما حق نداري از اين درس

 ! اطاق خارج شوي و در عين حال اعالم آنند آه ايشان داوطلبانه در اين اطاق محبوس است 
زيرا اين .  قطعنامه در نقش يك ماشه بسيار قوي عليه ايران عمل مي آند3بند ,  ـ عالوه بر همه اينها 4

 . » بار ديگر از ايران ميخواهد پروتكل الحاقي را در آينده نزديك به تصويب برساند « بند تصريح مي نمايد 
مي » تي . پي . ان « عالوه بر اينكه خالف قانون و مقررات پيمان , گنجاندن چنين بندي در قطعنامه 

اعم از دولتها و سازمانها و , چ قدرتي هيچكس و هي. اصوال دخالت در امور داخلي ايران است , باشد 
بگويند بايد پروتكل الحاقي را » تي . پي . ان « نهادهاي بين المللي حق ندارند به يك آشور عضو 
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به تصويب رساندن يا نرساندن پروتكل الحاقي پيمان منع توليد و گسترش سالح هاي . تصويب نمائي 
جلس شوراي اسالمي است آه ميتواند در اين زمينه امري اختياري است نه اجباري و فقط م, اتمي 

توهين به ملت ايران و نمايندگان ملت , لحن قطعنامه شوراي حكام آه لحني آمرانه است . تصميم بگيرد
در مجلس شوراي اسالمي و در واقع از نوع رفتار استعمارگران با آشورهاي تحت سلطه استعمار است 

 . بي تفاوت بمانند,  اين توهين و دخالت و نمايندگان مجلس نبايد در برابر
بلكه , قطعنامه ديروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نه تنها مثبت نيست , بدين ترتيب 

البته . آاله ديگري است آه غربي ها بر سر ما گذاشته اند و ما نبايد اين تحميل استعماري را بپذيريم 
ز نارضايتي آرده اند اما اهل فن ميدانند آه منظور آمريكائيها اين نيست آمريكائي ها از اين قطعنامه ابرا

آه اين قطعنامه به نفع ايران است بلكه منظورشان اينست آه هنوز همه خواسته هاي آنها تامين 
اآنون اين ما هستيم آه بايد به حقوق آامل خودمان برگرديم و با توجه به زياده خواهي . نشده است 
ن آمريكا و اروپا بدون ذره اي ترديد زيربار اين قطعنامه نرويم و فعاليت هاي هسته اي خود را هاي بي پايا

حقوق ملت ايران فقط . بدون اعتنا به تهديدهاي غرب در همه زمينه هاي غني سازي ادامه دهيم 
 .اينگونه تامين خواهد شد

  
  شورای حکام سرانجام درباره ايران قطعنامه صادر کرد

  ٢٠٠۴ نوامبر 29 -  ١٣٨٣ آذر 9ه دوشنب:بی بی سی 
 نوامبر، سرانجام پس از 29آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ) شورای حکام(هئيت رئيسه 

چندين روز بحث و مذاکرات ديپلماتيک، قطعنامه ای درباره فعاليت های اتمی ايران تصويب کرد که در آن 
  .  به شورای امنيت سازمان ملل خودداری شده استاز اشاره به احتمال ارجاع پرونده ايران

اين قطعنامه از اقدام ايران مبنی بر تعليق کامل فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم به عنوان 
  .استقبال کرده است" داوطلبانه که برای اعتمادسازی برداشته شده"گامی 

انسه و آلمان تهيه شده بود، با اجماع اين قطعنامه که پيش نويس آن توسط سه کشور بريتانيا، فر
  .عضو شورای حکام و بدون رای گيری به تصويب رسيد35

قطعنامه شورای حکام تاييد می کند که جمهوری اسالمی تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی 
  .اورانيوم را که نحوه اجرای آن مورد اختالف ايران با کشورهای اروپايی بود، متوقف کرده است

تانی بل، خبرنگار بی بی سی در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين می گويد که اشاره اين ب
قطعنامه به داوطلبانه بودن تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم و غيرالزامی بودن اين 

  .اقدام، امتياز مهمی برای ايران به حساب می آيد
 ايرانی در آژانس بين المللی انرژی اتمی، اين قطعنامه را آغاز سيروس ناصری، يکی از اعضای هيات
  .فصل تازه ای در روابط ايران با اروپا خواند

امروز، به گمان من، نشانگر يک چالش است؛ فرصتی است که اگر به درستی بهره برداری : "وی گفت
ابط ايران با سه کشور  می تواند به دگرگونی رو- که به عقيده من دو طرف چنين خواهند کرد-شود 

  ."اروپايی و با کل اروپا منجر شود
آمريکا قطعنامه را مسدود نکرد اما در بيانيه ای به شورای حکام آژانس گفت ايران قبال در زمينه اتمی 
جامعه بين المللی را فريب داده و آمريکا حق خود را برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت محفوظ 

  .می دارد
ت مکلالن، سخنگوی کاخ سفيد نيز گفت که ايران در گذشته بارها از پايبندی به تعهداتش کوتاهی اسکا

  .کرده است
در مقابل حسين موسويان، مذاکره کننده اصلی ايران در امور اتمی، از اين قطعنامه استقبال کرد و گفت 

  . انرژی اتمی منجر خواهد شدبه خارج شدن پرونده ايران از دستور کار شورای حکام آژانس بين المللی
وی پيش از تصويب قطعنامه به تلويزيون دولتی ايران گفت که اين مثبت ترين قطعنامه ای است که از 

آژانس بين المللی انرژی اتمی برای نخستين بار .  تاکنون درباره ايران صادر می شود2003اواسط سال 
 وجود يک برنامه مخفيانه اتمی در ايران را آغاز  تحقيق درباره ادعاهای مربوط به2003در اواسط سال 

  . کرد
محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، پس از تصويب قطعنامه گفت که بازرسان 

 دستگاه سانتريفوژ ايران نصب ٢٠آژانس روز دوشنبه، دوربين هاى ويژه اى را براى کنترل و نظارت بر
  . کردند

 دستگاه سانتريفوژ را از توقف فعاليت های غنی سازی مستثنی 20ر تالش کرد ايران در روزهای اخي
کند، اما در آخرين ساعات شب يکشنبه گفته شد که ايران از اين خواسته خود که با مقاومت اروپايی 

  . ها روبرو شده بود، چشم پوشی کرده است
 سانتريفوژ از طرح 20دن اين آقای موسويان گفت که قطعنامه به درخواست ايران برای مستثنی کر

  . تعليق اشاره ای نمی کند
 سانتريفوژ 20به گفته وی ايران طی مکاتبه ای به آژانس بين المللی انرژی اتمی توصيه کرده بود اين 

  .تحت نظر آژانس قرار گيرند اما مهر و موم نشوند
سبت به پيش نويس متن قطعنامه ای که بعد از ظهر دوشنبه به تصويب رسيد به طور محسوسی ن

اوليه آن تغيير کرد تا رضايت مقام های جمهوری اسالمی را جلب کند اما نتيجه آن پايان تمامی فعاليت 
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های مربوط به غنی سازی اورانيوم است که از ابتدا به عنوان هدف کشورهای اروپايی در مذاکره با 
  .ايران مطرح شده بود

 پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد که همواره متقابال در اين قطعنامه، درخواست ارجاع
به صورت تهديدی جدی درباره فعاليت های ايران مطرح می شد و آمريکا نيز خواهان اعمال آن بود، 

  . مطرح نشده است
تصويب قطعنامه مذکور پس از يک هفته مذاکرات سخت در پشت درهای بسته حاصل شده و به نظر 

  . آن، پرونده ايران از حالت اضطرار به حالت عادی بدل شودمی رسد در نتيجه
يکی از مواردی که با پافشاری ايران در پيش نويس قطعنامه تغيير کرد، نحوه توقف غنی سازی اورانيوم 

از تصميم ايران برای : "بود که به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی، به اين صورت درآمده است
به عنوان يک اقدام ) اورانيوم(ليق فعاليت های مربوط به غنی سازی و فرآوری ادامه و توسعه تع

داوطلبانه و اعتمادساز که بايد از سوی آژانس راست آزمايی شود، استقبال و خاطر نشان می کند که 
ن شورا اجرای کامل و پايدار اين اقدام اعتماد ساز را برای پاسخگويی به مسايل به تعويق افتاده به عنوا

  ." يک اقدام اعتمادساز، داوطلبانه و بدون الزام حقوقی می داند
  ايران را مسئول می شناسم: تونی بلر

تونی بلر، نخست وزير بريتانيا روز دوشنبه در جريان کنفرانس خبری ماهانه خود در لندن و در واکنش 
قی که در مورد توقف نسبت به تصويب قطعنامه شورای حکام گفت که ايران را در مقابل اجرای تواف

  . غنی سازی اورانيوم کرده، مسئول می شناسم
اين بود که قول ها را از ايران بگيريم و ) کشورهای اروپايی مذاکره کننده با ايران(وی گفت وظيفه ما 

  .اکنون آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد از اجرای اين موارد توسط ايران اطمينان حاصل کند
، )که آن نيز اخيرا برنامه های اتمی خود را کنار گذاشت(اشاره به مورد ايران و ليبی آقای بلر، ضمن 

متذکر شد که جامعه جهانی در جلوگيری از گسترش سالح های کشتار جمعی به پيشرفت هايی 
  .دست يافته است

ر دمکراسی در نخست وزير بريتانيا در اين مصاحبه حمايت خود را از ايرانيانی که آنها را فعاالن طرفدا
ايران خواند، اعالم کرد و گفت ما از کسانی که خواستار برخورداری از حقوق دمکراتيک هستند حمايت 

  .می کنيم
سفارت بريتانيا در تهران روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراض آميز گروهی از نيروهای بسيجی بود که 

  .جی در عراق می دادندشعارهايی عليه توافق های هسته ای ايران و حضور نيروهای خار
  "ايران از تهديدهای خارجی هراسی ندارد"

پيش از تصويب اين قطعنامه، آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در سخنانی گفته بود که ايران 
از تهديدهای سياسی و لفظی خارجی هراسی ندارد و جمهوری اسالمی ايران فعاليت هسته ای خود 

  . کرد و اين خط قرمز ماسترا مطلقا تعطيل نخواهد 
البته آيت اهللا خامنه ای توافق اخير ايران با کشورهای اروپايی را که به قطعنامه اخير منتهی شد به طور 

  .ضمنی تاييد کرد و گفت توافق ها با رعايت اين خط قرمز حاصل شده است
عمل کند و تاکيد کرد که وی از آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز خواست تا به گونه ای بی طرفانه 

اگر آژانس بين المللی انرژی هسته ای در قضاوت ها و مواضع خود تحت تاثير آمريکا و کشورهای "
 ."همفکر او قرار گيرد، اعتبار بين المللی خود را از دست خواهد داد و قابل اعتماد نخواهد بود

  
  نگاهي به اجالس نوامبر شوراي حكام؛ از آغاز تا به امروز

  ٢٠٠۴ نوامبر 29 -  ١٣٨٣ آذر 9ه شنبدو
هاي غني  ي فعاليت ايران در روزهاي آغازين آذرماه امسال طبق توافقات حاصله با اروپاييان در وين آليه

المللي انرژي اتمي نيز قرار  سازي خود را به حالت تعليق درآورد آه مورد بازرسي بازرسان آژانس بين
 .گرفت

، محتواي اولين پيش قطعنامه پيشنهادي اروپا آه يك روز )ايسنا( ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان
نظران و حتي آارشناسان  پيش از آغاز رسمي اجالس شوراي حكام در وين، توزيع شد، تعجب صاحب

 .آژانس بين المللي انرژي اتمي را برانگيخت
ي پاريس،  نويس با روح مفاد توافقنامه اين پيش ٦   و ٧  ، ٥  ، ٣  ، ٢  هاي  به اعتقاد اين آارشناسان بند

 .ها در تضاد بود تي و پادمان.پي.ان
خواست   بود آه اين تعليق را مداوم و پايدار آند و از دبيرآل مي  آرده خواست نويس از ايران در اين پيش

 تر گزارشي را به شوراي حكام ارايه نمايد آه بر اساس آن آژانس به نتيجه برسد آه آه هرچه سريع
آه براي مدت زمان قابل اطميناني تا هر زماني آه  اند يا اين هاي معلق نشده آامال تعليق شده فعاليت

 .سازي نيز تعميم و ادامه داشته باشد الزم باشد اين تعليق به اجزاي وابسته به غني
 از هاي تعدادي سازي فعاليت آند آه سياست ايران در پنهان ي قوي را باز تصديق مي اين مالحظه

 .را نتيجه داده است) ٢١٤   INFCIRC(تخلفات اين آشور بر اساس تعهدات موافقتنامه پادماني 
شان در  ي پيشنهادي آلمان، فرانسه و انگليس در قطعنامه: ي گاردين نوشت در اين ميان روزنامه
قاتشان خواهند آه بازرسان آژانس اجازه داشته باشند به هر مكاني آه براي تحقي خصوص ايران مي

نويس  سابقه در پيش اين درخواست بي. دانند وارد شوند يي ايران مناسب مي ي هسته ي برنامه درباره
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ي پيشنهادي اروپا آه قرار است به شوراي حكام ارايه شود، مطرح شده است و اگر اين  قطعنامه
 .شتند خواهند دادقطعنامه در شورا تصويب شود به بازرسان اختياراتي را نظير آنچه آه در عراق دا

ي پيش نويس قطعنامه پيشنهادي اروپا،  با اين حال آشورهاي عضو گروه غيرمتعهدها روز بعد از ارائه
اي آه همان روز منتشر و ارائه آردند ضمن استقبال  براي بررسي آن تشكيل جلسه دادند و در قطعنامه

قدامي اعتمادساز، از ايران خواستند آه ي ايران براي تعليق غني سازي به عنوان ا از تصميم داوطلبانه
هاي پادماني ايران و  اش با آژانس براي حل موضوعات باقي مانده در چارچوب موافقتنامه به همكاري

اند به عنوان اقدامي اعتمادساز دسترسي آژانس  چنين از ايران خواسته پروتكل الحاقي ادامه دهد و هم
 .ندهاي مورد درخواستش را تسهيل آ به سايت

ي ايران از دستور  ي اين قطعنامه درخواست آنها از آژانس مبني بر آن است آه پرونده موضوع برجسته
 .هاي آتي شوراي حكام خارج شود آار نشست

ي اين قطعنامه در حالي انجام شد آه يك  اما مذاآرات نماينگان اروپايي و غيرمتعهدها پس از ارائه
ي اروپا در حال تالش براي اعمال فشار بر عدم تعهد  اتحاديه:  دادديپلمات اگاه به اين مذاآرات، خبر

شان پافشاري  شان عدول آنند؛ در نشست روز دوم آژانس هر دو طرف بر مواضع است تا آنها از مواضع
آردند و عدم تعهد اصرار داشت آه سه آشور اروپايي اصولي آه بر اساس توافقات بين المللي 

 .اند هشناخته شده زيرپا گذاشت
ي  ي قطعنامه نم پيشنهاداتش درباره: با اين حال حسين حنيف، رييس تروئيكاي عدم تعهد خبر داد

 .شوراي حكام را به سه آشور اروپايي ارايه آرد
ي مربوط به ايران بدون راي  موضع ما آن است آه قطعنامه: وي به خبرنگار اعزامي ايسنا به وين گفت

خواهيم توافقنامه ايران با اروپا در  ايم مي ما گفته. نيز از موضع ما آگاهندگيري به تصويب برسد، ديگران 
 .قطعنامه لحاظ شود

اين در حالي بود آه سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور آشورمان در ديدار پاياني با رئيس جمهور 
: داشتي خوبي ندانست و اظهار  ي تهيه شده در آژانس بين المللي را قطعنامه سريالنكا قطعنامه

 .دهند آشورهاي غير متعهد و اروپا در اين رابطه ذاآرات سنگيني را انجام مي
مذاآرات با هدف نهايي آردن جزييات توافق ايران براي : چنين فايننشيال تايمز در گزارشي نوشت هم

آه يك روز به آغاز نشست وين باقي  يي اين آشور در حالي ي هسته هاي حساس برنامه تعليق بخش
 . به مانع برخورده استاست،

ي آلمان، فرانسه و  ي ايران، نيز در ديدار با وزراي خارجه طبق اين گزارش، آمال خرازي، وزير امور خارجه
ي انگليس گفته است،  الشيخ، به جك استرا، وزير امور خارجه ي آنفرانس شرم انگليس، در حاشيه

ارد؛ يكي از آن دو پاراگراف مربوط به ماهيت تعليق تهران از دو پاراگراف مهم در متن اين توافق رضايت ند
 .و ديگري روند آنترل است

ما بايد براي متقاعد آردن ايران به : ي انگليس نوشت اين گزارش به نقل از جك استرا، وزير امور خارجه
ي ترديد به آن  اينكه اين تعليق داوطلبانه است و افراد ديگري در شوراي حكام هستند آه با ديده

 .آنند اين مساله بايد جدي باشد، زبان صحيحي را به آار ببريم نگرند و احساس مي مي
آمريكا ضمن اتخاذ تصميمي واقع : هاي بي نام گزارش داد چنين خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات هم

ي احتمالي ها ي اروپا آه فاقد درخواست آمريكا براي اعمال تحريم گرايه قصد دارد با پيش نويس قطعنامه
 .سازمان ملل عليه ايران است، موافقت آند

اما محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش از برگزاري اولين روز نشست در روز 
در گزارش مربوط به ايران خواهم گفت آه راستي آزمايي : پنجشنبه، شوراي حكام به خبرنگاران گفت

 سانتريفوژ ٢٠ ايم، چرا آه ايران خواسته است  ا با يك استثنا انجام دادهي تعليق در اين آشور ر درباره
 .براي آارهاي تحقيقاتي بدون استفاده از مواد هسته يي از حال تعليق خارج شوند

هنوز آار زيادي در خصوص مواد و فعاليت هاي : البرداعي طي اظهاراتي ابهام آميز اظهار داشت
ه است، آه بايد انجام شود و اين روند معموال طوالني مدت است و احتمالي اعالم نشده باقي ماند

 .زمان بيشتري مي طلبد
 .يي ايران به شوراي امنيت دريافت آرده است ي هسته با واشنگتن براي جلوگيري از ارجاع پرونده

 آژانس بين المللي: وي در اولين نشست شوراي حكام، در نطقش در برابر اعضاي اين شورا ادعا آرد
يي يا فعاليت اعالم نشده  انرژي اتمي هنوز در موقعيتي نيست آه به اين نتيجه برسد آه مواد هسته

 .در ايران وجود ندارد
ي  هاي فشرده ي ايران را بنا به پافشاري عدم تعهد و رايزني ي پيشنهادي جديدش درباره اروپا قطعنامه

جود دارد آه از بروز چالش جدي ميان اعضاي شوراي ايران تا حدودي تغيير داد و به اين ترتيب امكان آن و
 .يي ايران آاسته شود ي هسته حكام بر سر چگونگي رسيدگي به پرونده

ي ايران را در روز دوم  ي پيشنهادي جديدش درباره پس از آن خبرنگار ايسنا گزارش داد آه اروپا قطعنامه
 ايران تا حدودي تغيير داد و به اين ترتيب ي هاي فشرده اجالس و بنا به پافشاري عدم تعهد و رايزني

ي  امكان آاهش بروز چالش جدي ميان اعضاي شوراي حكام بر سر چگونگي رسيدگي به پرونده
 .يي ايران را افزايش داد هسته

ي اروپا اگر چه تنها تغييراتي ماليم در برخي بندها به چشم  ي تغيير يافته به گزارش ايسنا، در قطعنامه
ما برخي موارد جنجال برانگيز و جدي از نظر حقوقي يا به طور آامل حذف شده و يا از بار آن خورد، ا مي

توان از آن در نظر گرفتن مكانيسم ماشه را استنباط  ي جديد بندي آه مي در قطعنامه.  بود آاسته شده
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ن حاضر نيست آرد، به صورت ماليم و آندتر مطرح شده، اما در عين حال بايست در خاطر داشت آه ايرا
 .چنين مكانيسمي را بپذيرد

بند ديگري از پيش نويس قطعنامه پيشين آه خواستار دسترسي نامحدود از تمام سايت هايي بود آه 
» هايي تمام مكان«آژانس درخواست بازديد از آنها را داشته باشد، اين بار به انجام بازرسي در چارچوب 

داند و به اين ترتيب از تداعي آنچه آه از عراق در  از ميمحدود شده آه پروتكل الحاقي آنها را مج
ي  آنچه در قطعنامه. بود اش درخواست شده بود، جلوگيري به عمل آمده  يي بازرسي از اماآن هسته

ي هسته يي ايران از دستور آار  ي آارشناسان، خارج شدن پرونده حاضر مشهود است، بنا به گفته
اش از  د آخر اين قطعنامه از مديرآل خواسته شده است تا گزارششوراي حكام است، چرا آه در بن

 .هاي آژانس را در زمان مقتضي به شوراي حكام ارايه دهد يافته
ي عصر جمعه  رژي اتمي پس از پايان جلسهبه هر روي محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين المللي ان

: ي جنوبي بسنده آرد، در جمع خبرنگاران گفت اي جهت تخلف آره شوراي حكام آه تنها به صدور بيانيه
ي مربوط به ايران حاصل شده   مطلع شويم آه توافقي احتمالي بر سر قطعنامه١٧ چنانچه تا ساعت 

شود، در غير اين صورت جلسه به  صبح فردا برگزار مي ١٠ ي ايران ساعت  ي شورا درباره است، جلسه
 .روز دوشنبه موآول خواهد شد

ها داشتند،  شان، پس از مذاآراتي آه با اروپاي نويس قطعنامه ها در دومين پيش در اين ميان غير متعهد
راي با افزودن بندي با اين مضمون آه از سياست پنهان آاري گذشته ايران و نقض هايي در تعهداتش ب

 ابراز نگراني مي آند و مجددا بر اقدامات اصالحي آه در گزارش دبير NPTهاي  پايبندي به توافق پادمان
 .شان ايجاد آردند ي پيشين آند، تغييراتي در قطعنامه آل آمده اذعان و تاآيد مي

م منتشر ي اروپا درباره ايران عصر روز جمعه در شوراي حكا نويس پيشنهادي قطعنامه اما سومين پيش
 .شد

اي  نكته اصلي حذف شده در اين قطعنامه بندي است آه در آن تصريح شده بود ايران پروتكل را به گونه
 .اجرا آرده آه گويي آن را تصويب آرده است

 در بند يك اجرايي قطعنامه استفاده شده است آه ايران مايل essentialدر اين قطعنامه هنوز از لغت 
ي ديگري آه در  نكته. تواند داشته باشد، استفاده شود ليل بار حقوقي آه مينيست از اين لغت به د

هايي  ي منفي است، يادآوري اين امر است آه ايران در گذشته نقض اين قطعنامه از نظر ايران نكته
)breach (تر مطرح شود و در قطعنامه  توانست خفيف را مرتكب شده است، در حالي آه اين امر مي

 .دگنجانده نشو
اين قطعنامه با شناسايي اين آه اين تعليق يك اقدام اعتمادساز داوطلبانه و نه يك اقدام حقوقي است 

و با شناسايي حق آشورهاي در توسعه و آاربرد انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز از جمله توليد 
 ضمن استقبال از الكتريسيته طبق تعهداتشان به معاهده با توجه به نياز آشورهاي در حال توسعه و

تداوم تعهد داوطلبانه ايران به عمل مطابق بندهاي پروتكل الحاقي به عنوان اقدامي اعتمادساز آه حل 
هايي آه مطرح شده بود را تسهيل آرد، از ايران بار ديگر تصويب فوري پروتكل الحاقي را  پرسش

 .خواستار است
اين قطعنامه به روح توافق پاريس نزديك است، پس از انتشار اين پيش نويس موسويان با بيان اينكه 

نويس قطعنامه پيشنهادي اروپا براي ايران  بخش قابل توجهي از متن سوم پيش: تصريح آرد
 .آند هاي تهران را تامين مي خواسته

المللي  با اين حال به دليل عدم توافق ايران و اروپا بر سر قطعنامه، نشست شوراي حكام آژانس بين
يي آشورمان در وين به منظور رسيدن به توافق نهايي، تا روز  ي هسته ي براي بررسي پروندهانرژي اتم
 .به تعويق افتاد) امروز(دوشنبه 

 نيز ادامه يافت و  ي ايران و اروپا در روزهاي شنبه و يك شنبه به گزارش خبرنگار ايسنا، مذاآرات فشرده
 .نتشر آردندي خود را نيز م ها چهارمين متن قطعنامه اروپايي

توافق ايران و سه آشور : المللي انرژي اتمي در اظهار نظري گفت گوازدآي، سخنگوي آژانس بين
يي ايران در نشست  هاي هستهاروپايي نقشي مهم و اساسي در روند رسيدگي به پرونده فعاليت

 . آنوني شوراي حكام ايفا خواهد آرد
اي خواهد بود آه ؛ نخست ماهيت قطعنامهدو نكته مهم در اين نشست مطرح است: وي افزود

 دستگاه سانتريفيوژي ٢٠ اميدواريم با اجماع و احترام به حقوق ايران به تصويب شورا برسد و نكته ديگر، 
 .است آه ايران براي پيگيري فعاليت هاي تحقيقاتي خود ادامه آار آنها را خواستار شده است

 .المللي انرژي اتمي ارائه آرد يير بند اول آن به آژانس بينها آخرين متن خود را تنها با تغ اروپايي
شود آه ايران تصميم گرفته است به عنوان اقدامي  از اين حقيقت استقبال مي: است در اين بند آمده

سازي  هاي مربوط به غني آزمايي خواهد شد، تعليق تمام فعاليت اعتمادساز آه از سوي آژانس راستي
شود آه اجراي آامل و پايدار اين تعليق آه   و گسترش دهد و خاطرنشان ميو بازفراوري را ادامه

آند، براي  آزمايي مي باشد آه آژانس آنرا راستي داوطلبانه است و نه حقوقي و اقدامي اعتمادساز مي
 .مانده ضروري است بررسي مسائل باقي

ي ايران  ي شوراي حكام درباره مهقطعنا: چنين مارك گوازدآي در آخرين اظهار نظر خود به ايسنا گفت هم
 .باشد سياسي است و داراي الزامات حقوقي نمي

 دستگاه سانتريفيوژ خود به منظور انجام امور ٢٠ با اين حال خبر مربوط به تصميم ايران براي استفاده از 
 .هاي بسياري قرار گرفت تحقيقاتي مورد بحث و اظهار نظر
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ايران از آژانس : ادي آه آنها را ديپلمات معرفي آرد، گزارش دادخبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از افر
 دستگاه ٢٤ خواهد آه اجازه داشته باشد براي اهداف تحقيقاتي حدود  المللي انرژي اتمي مي بين

 .سانتريفوژ را فعال آند
ده اين خبرگزاري در گزارش ديگري با اشاره به گزارشهاي منتشره مبني بر اينكه ايران درخواست آر

احتمال دارد چنين درخواستي اين تصور را : است برخي از تجيهزاتش تحت تعليق قرار نگيرد، مدعي شد
 .اش پايان دهد، تقويت آند يي ي هسته ها را در خصوص برنامه آه دولت ايران تمايل ندارد بيم

يي ايران  ي هسته هاي تحقيقاتي در برنامه بحث تعليق فعاليت: اما يك ديپلمات آگاه ايراني تصريح آرد
شامل تعليق آژانس نبوده است و ايران در حد تحقيقاتي تعداد محدودي سانتريفوژ را با هماهنگي و 

 .نظارت آژانس شامل تعليق نكرده بود
ي  اآنون آليه  نوامبر آغاز شده و هم٢٢ ي مورد توافق ايران و اروپا از  تعليق داوطلبانه: وي افزود
لق است آه مورد تاييد آژانس نيز قرار گرفته و حتي بازرسان تجهيزات هاي غني سازي مع فعاليت

 .اند مربوطه را مهر و موم آرده
اي آه به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم آرد، حاضر نيست از حق خود براي تحقيقات  ايران در نامه

 .در بخش سانتريفوژ صرف نظر آند
 را آه ايران نمي خواهد در تعليق مربوط به فعاليت هاي  سانتريفوژي٢٠ در عين حال موسويان بحث 

اين مساله از طريق مذاآره حل : غني سازي آشورمان قرار بگيرد، را فني خواند و ابراز اميدواري آرد
 .شود

ي تعليق غني سازي  خواهد در حيطه  سانتريفوژي را آه ايران نمي٢٠ ي  البرادعي در خصوص مساله
 ٢٠ موضوع : ي ايران خواند و ادامه داد ، بخشي از مذاآرات مربوط به قطعنامهاورانيوم قرار بگيرند

 .گيرد آه آنها نيز جزو تعليق قرار بگيرند سانتريفوژ با اين ديدگاه مورد بحث قرار مي
اين در حالي است آه يك ديپلمات آگاه نزديك به مذاآرات جاري در آژانس بين المللي انرژي اتمي روز 

ي عدم تعليق تعداد  ي گزارش درباره محمد البرداعي، مديرآل آژانس در ارايه: سنا گفتگذشته به اي
 .آند ها آمك مي محدودي سانتريفوژ در ايران به جوسازي

درخواست ايران براي استثنا شدن تعداد محدودي از سانتريفوژهايش موضوع جديدي : وي تاآيد آرد
 آه در ماه ژوئن منتشر شده، اين ٣٤/٢٠٠٤  /GOVي  اره گزارش آژانس به شم٦٤  نيست و در پاراگرف 

 .مطلب به صراحت اعالم شده است
 دستگاه سانتريفيوژ براي انجام تحقيقات و اينكه آيا اين ٢٠ آقامحمدي نيز در خصوص فعال نگه داشتن 

 در اين موضوع دوم است آه: مورد در به تاخير انداختن جلسه شوراي حكام تاثيري داشته است؟ گفت
ها نقطه نظراتي داشتند آه  حقيقت موضوعي است بين ما و آژانس، به لحاظ تحقيقات است و اروپايي

ما اعالم آرديم اين يك آار تحقيقاتي است و در آن زمينه هم با اروپا در حال مذاآره هستيم آه بتوانيم 
 .بايد انجام شودآنها را با نقطه نظرات خودمان آشنا آنيم آه اين يك آار تحقيقاتي است و 

از :  دستگاه سانتريفوژ بگذرد گفت٢٠ با اين حال آصفي در پاسخ به اين آه آيا ممكن است ايران از خير 
وگو باز است و  هاي گفت توان گذشت، بهتر است اروپا از شرش بگذرد، هنوز آانال خير چيزي آه نمي

 .اميدواريم به نتيجه برسيم
 سانتريفوژ بايد گفت، اين مساله آه ٢٠  گزارش داد آه در خصوص موضوع با اين حال خبرنگار ايسنا امروز

هاي  ي جدي ايران و اروپا بود، اين گونه حل شد آه ايران قبول آرد از انجام آزمايش مورد مناقشه
 روز آينده صرف نظر آند، در عين حال اروپا نيز مجبور به پذيرش ١٥ تحقيقاتي تا آغاز مذاآرات با اروپا طي 

 .ين امر شد آه از مهر و موم شدن اين تجهيزات صرف نظر نمايدا
دانند و معتقدند آه در  ها اين توافق را موفقيتي نسبي براي دو طرف مي ي وي، برخي ديپلمات به گفته

 .اند اين ميان هر دو طرف امتيازاتي را آسب آرده و از منافعي نيز گذشته
 بايد از اين پس فشار جدي بر اروپا وارد آرد تا اين طرف به در اين بين آارشناسان ايراني معتقدند آه

 .تعهداتي آه داده است، پايبند بماند و آنها را برآورده سازد
شود؛ قرار است در اين  ي ايران تا ساعاتي ديگر آغاز مي ي شوراي حكام براي بررسي پرونده جلسه

  .شودها تصميم گيري  ي اروپايي جلسه درباره پيش نويس قطعنامه
  

 را تحت نظر دارند ، اما گفتگو با وژيفی سانتر20 آژانس ینهايدورب:  حکام ی در جلسه شورایالبرادع
  ادامه دارد نهي زمنی در ارانیا

 ٢٠٠۴ نوامبر 29 -  ١٣٨٣ آذر 9ه دوشنب
ژانس  آی هاني تحت نظارت دوربی در محلرانی مورد نظر اوژيفی سانتر20 نکهی بر ادي با تاکی البرادعمحمد

  مورد خبر داد نی در ارانی آژانس با ایهستند، از ادامه داشتن گفتگوها
شما را :  حکام گفتی در سخنان کوتاه خود در نشست شورای البرادعن،ی مهر از وی گزارش خبرگزاربه

 دهم که آنجا خاطر نشان کردم که با ی جلسه در دوشنبه گذشته شورا گفتم رجوع میبه آنچه در ابتدا
 را رانی مواد توسط ای و فرآوری سازی مربوط به غنیتهاي فعالقيحظه، آژانس قادر بوده تا تعل مالکی

 وژيفی سانتر20 در خواست کرده بود تا از رانی بود که انیآن مالحظه مربوط به ا.   کندیی آزمایراست
نان مشغول  خصوص همچنی کنم که در ای میادآوریاکنون .  استفاده کندیقاتي تحقیتهاي فعالیبرا

 .مي هستیصحبت و بررس
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 ی کرده بود به آژانس اجازه مدي تاکرانی کردم که اافتی دررانی از ای نوامبر من نامه ا28 روزید:   افزودیو
 نی با ایشی آزمااتي گفت که قصد عملني همچنرانیا.  را تحت نظارت قرار دهدوژهايفی سانترنیدهد ا
 نی ایی و شناسای که دسترسشد ادآوری ني من همچنی برارانیا.  به همراه مواد را نداردوژهايفیسانتر

 . کندی مدي آژانس چون گذشته تمهیدستگاهها و قطعات را برا
 20 نی ای محل نگهداری خود را بر روی هانيامروز، بازرسان آژانس دورب:  کل آژانس ادامه دادریمد

 ی همه موارد الزم براجتاينت. انجام شد قطعات آنها ی و کدگذارییشناسا.  متمرکز کردندوژيفیسانتر
 .  انجام شده استرانی در اقي تعلیی آزمایراست

  
  حکام نخواهد بود ی در دستور کار شوراگری درانی در گفتگو با شبکه خبر؛ پرونده اانیموسو
 ٢٠٠۴ نوامبر 29 -  ١٣٨٣ آذر 9ه دوشنب
 پس از جلسه امروز ی اتمی انرژیلل المني حکام آژانس بی کشورمان به شورای اعزاماتي هیسخنگو

 با شبکه خبر ی در مصاحبه ادی منجر گردیانی پاهياني قرار گرفت و به صدور بی مورد بررسرانیکه پرونده ا
 . شرکت جست

 حکام در ی کشورمان در نشست شورااتي هی سخنگوانی موسوني مهر، حسی گزارش خبرگزاربه
 و یدي کلی اعالم داشت اکثر خواسته هارانی ای اسالمی جمهوریماي با شبکه خبر سییگفتگو
 کی به عنوان دی باقي در قطعنامه تعلنکهی بر امي ما اصرار داشتیعنی شده ني ما در قطعنامه تامیاساس
 در نًاي عبارت عنی که ارانی ای برای و قانونی باشد و نه الزام حقوقی اعتماد سازی داوطلبانه برااماقد

 دی باردي بگمي تصمی اسالمی مجلس شوراکهي پروتکل را تا زمانميما اصرار داشت نکهیقطعنامه آمد دوم ا
 رانی شامل ای تعهدچيه شود و در آن ی و داوطلبانه تلقی اعتماد سازی برادی موقت آن هم بایاجرا

 . به صراحه اعالم شده استنی موردهم در قطعنامه انیدرا. نباشد
 بار ني اولی برارانی قطعنامه است انی که در ای و مهمیاس اساري در ادامه اظهار داشت نکته بسیو

 ی حکام خارج می قطعنامه از دستور کار شورانی رخ داده با ا82 که از تابستان یبعد از بحران هسته ا
 نی و موکول به اود حکام نخواهد بی در دستور کار شوراگری درانی پرونده ای در اجالس بعدیعنیشود 

 به هايدگي که رسی باشد هر زمانی مP2 و یل در مورد ابهامات که دو مورد آلودگ کریخواهد شد که مد
 آغاز روند یعنی نیا.  حکام خواهد دادی بداند به شورای که مقتضی را در صورتی گزارشدياتمام رس

 عدم انحراف مي محرز بدانمي توانی ما قطعنامه منی را با ارانی و بسته شدن کامل پرونده ای سازیعاد
 شناخته تي قطعنامه به رسمنی در ای به سمت ساخت سالح هسته ارانی ای هسته ایتهايعالف

 ساتي که از تاسی و حدود هزار نفر روزبازرسکسالی مهم است که بعد از اري بسنیشده است و ا
 صلح یتهاي در فعالی انحرافچي هکه حکام گزارش داد ی انجام شده آژانس هم به شورارانی ایهسته ا

 رانی ای هسته ایتهاي شناخت که فعالتي حکام به رسمی وجود ندارد امروز در قطعنامه شورارانی ازيآم
 . استزي ندارد و تا به امروز صلح آمیانحراف
 چه آشکار و چه پنهان ابدًا در تي امنی ارجاع به شورادی تهدای ماشه زمي اعالم کرد مکانانیموسو

 آژانس هم محرز است که در چهارچوب پروتکل و پادمان یتهايقطعنامه وجود نداشته است و تمام فعال
 نی اهي از متن اولل نامحدود و خارج از چهارچوب پروتکی های دسترسیعنیخواهد بود و نه فراتر از آنها، 

 تي به رسمی هسته ازي صلح آمی از برنامه های بهره مندیقطعنامه حذف شد و حق همه کشورها برا
 متعهد ها ري و غهاي پنج روز در گفتگو با اروپائنی بود و در ارانی ایله مواضع اصول از جمنهایشناخته شد ا

 در قطعنامه گنجاندند و امروز هم با اجماع به ا ررانی اصول مورد نظر اشبی دتًایو دهها تماس مکرر نها
 .دي رسبیتصو
بله : ظهار داشت آژانس مشخص شده است،ای های بازرسی برای چهارچوبای آنکهی در پاسخ به ایو

 را اجازه دهد که ما با آن ی نامحدود به هر مکانی اجازه دسترسدی بارانی آمده بود اهي اولسی نوشيدر پ
 و ل ها در چهارچوب پروتکی نامحدود حذف شد و دسترسی های و دسترسمیبه شدت مخالفت کرد

 .پادمان خواهد بود
 به ی تعرضچي چگونه خواهد بود اعالم کرد که ه کشورمان در باره سوختتي فعالنکهی در پاسخ به ایو

 اشاره سی فقط به توافق پارستي نرانی در مورد چرخه سوخت ای نشده و بحثرانیمساله سوخت ا
 و بدون انه اروپا ، داوطلبهی دوره مذاکره با اتحادی چرخه سوخت را برای هاتي به فعالرانیشده که ا

 قطعنامه هم صرفًا به داوطلبانه نی در آورد در اقيه باشد به تعل وجود داشتی و حقوقی  الزام قانوننکهیا
 از تی بر حمای به تعهد خود مبنهاي به بعد اروپائنی اشاره شده است و از اسی و توافق پارقيبودن تعل

 تعهدات آنها از جمله گری منتظر دا سوخت عمل کنند و می المللني در چرخه بتی عضوی برارانیا
 .مي هستیتيو امن یاسي س،یاقتصاد
 یکي مشکل تکنکی صورت نگرفته ، آن ی بحثچي خصوص هنی گفت در اوژيفی سانتر20 در باره انیموسو

 وجه ما چي تحت نظارت آژانس خواهد بود و به هوژهايفی سانترنی که امیبود و ما  به آژانس اطالع داد
 اروپا در هی با اتحادیر کایا در گروهها کار آنهفي داد که پلمب شود البته در مورد کم و کمياجازه نخواه

 .  کردمي خصوص صحبت خواهنیا
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 وزير آشور عراق به تهران آمد 
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راي شرآت در نشست دو روزه وزير آشور، امروز ب: يك منبع مطلع در سفارت عراق در تهران اعالم آرد

 . وزراي آشور آشورهاي همسايه عراق وارد تهران شد
امروز در رأس هيأتي " فالح النقيب"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا به نقل از خبرگزاري آويت، ژنرال 

 .شد، نماينده وزارت خارجه و تعدادي از آارشناسان وزارت آشور عراق وارد تهران "طاها شكر"مرآب از 
از وزارت آشور " علي احمدي "  سفير عراق در تهران و" محمد الشيخ"در مراسم استقبال از وي، 

  .جمهوري اسالمي ايران و تعدادي از مسؤوالن آشورمان شرآت داشتند
ژنرال النقيب نخستين وزير آشوري است آه براي حضور در نشست وزراي آشور همسايگان عراق، به 

 .آيد  تهران مي
 .آند  ترين مقام عراقي است آه پس از تشكيل دولت موقت عراق، به ايران سفر مي  لندپايهوي ب

در اين نشست، عالوه بر وزراي آشور ايران و عراق، وزيران آشور آويت، سوريه، اردن، 
هاي  عنان حضوردارند تا ضمن بررسي اوضاع عراق، راه  سعودي و مصر و نيز نماينده آوفي  عربستان
  . در اين آشور را مورد بحث و بررسي قرار دهند  هاي ويژه در خصوص رفع نا امني و نا آرامي  همكاري

  
 مظنون در يك سري عمليات در 32تفنگداران دريايي آمريكا از آشتن چندين شبه نظامي و دستگيري 

 .ي فرات خبر دادند ي رودخانه چنين در حاشيه جنوب بغداد و هم
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به نقل از خبرگزاري رويتر، دو تفنگدار آمريكايي نيز در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .استان بابل آشته شدند

ي وزارت آشور عراق با آمك سربازان   آماندوي تازه آموزش ديده80 تفنگدار آمريكايي و 40حدود 
 .انگليسي به سواحل شرقي فرات حمله آردند

 .اند  تن دستگير شده32 در آل Plymouth Rockي   روزه6ي عمليات ط
اين عمليات بالفاصله پس از حمله به فلوجه و با هدف سرآوب شبه نظاميان سني در مناطق سني 

 .انجام شد“ مثلث مرگ”نشين به اصطالح 
ورز، ي سرهنگ ديويد نر به گفته. هم چنين چندين مرد مسلح در حوادثي جداگانه آشته شدند

 .اند متري نيز آشف آرده  ميلي130ي توپ   گلوله512سخنگوي تفنگداران آمريكايي اين نيروها 
ي   ساعت عمليات جستجو در مناطق اطراف رودخانه فقط تعدادي اسلحه5گويد طي  خبرنگار رويتر مي

ي جديد حزب بعث صدام   تفنگ و آارت عضويت يك عراقي در شاخه3مستعمل آشف شد آه شامل 
 .بوده است
ي رانندگي در  ي بغداد دو سرباز آمريكايي زخمي شدند و يك سرباز آمريكايي در يك حادثه در حمله

 .شمال بغداد آشته شد
 .اند  مظنون را آشته17ي پليس عراق نيروهاي آمريكايي و عراقي در حمله به جنوب بغداد  به گفته

 . تن مجروح شدند5 تن آشته و 6 شمال بغداد نيز  مايلي60در انفجار يك خودرو در شهر سامرا واقع در 
وزارت جوانان دولت موقت عراق اعالم آرد آه احمد فيض، مدير آل اين وزارت خانه به همراه محافظش 

 .اند در اثر انفجار يك خودرو در مسير فرودگاه بغداد آشته شده
نيروهاي مقاومت در لطيفيه و در همين حال در درگيري ميان نيروهاي انگليسي، آمريكا و عراقي با 

 . تن از شبه نظاميان آشته شدند7محموديه، 
 مايلي جنوب غرب 50 مظنون را در مصيب واقع در 11پليس عراقي : گويد سخنگوي پليس عراق مي

 سرباز لهستاني زخمي 5بغداد دستگير آرده است، هم زمان در اثر يك تصادف رانندگي در مرآز عراق 
 .شدند

  
ي زمان برگزاري انتخابات سراسري در عراق باعث ايجاد ائتالفي شده آه آمتر آسي  ربارهترديدها د«

تشكيل آن را باور داشت؛ ائتالف اهل تسنن، آرد و اعراب سني آه خواهان تاخير در برگزاري انتخابات 
يري را در  ساعت اين ائتالف فروپاشيد؛ چرا آه شيعيان تاآيد آردند هيچ تاخ24بودند، اما در آمتر از 
 ».پذيرند زمان انتخابات نمي
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: خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي افزوده است) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي عراق را آه  گذاري ي زمان انتخابات آه از روز جمعه آغاز شد دشواري سياست بالتكليفي درباره«
 . يي شكل گرفته نشان داد صول قبيلهبراساس ا

ها در اين آشور تقريبا تجزيه شده آه درصدد  چنين اين ابهام نشان داد آه تضاد منافع و ديدگاه هم
 . هاي مسلحانه و اشغال نظامي است، بسيار آشكار است ي درگيري برقراري دموآراسي در بحبوحه

شان بر سر حمله به شهر فلوجه، براي  معهسياستمداران اهل تسنن به دليل خشم عمومي درون جا
اند حمايت نمايندگان دو حزب اصلي آردها در آشور را نيز  آورند، آنها توانسته تاخير در انتخابات فشار مي

دهند و بقيه   ميليوني عراق را تشكيل مي26 درصد جمعيت 40آردها و اعراب سني . به دست آورند
 .شيعه هستند

حاني شيعيان تاخير در انتخابات را رد آرد، آردها اظهارات متفاوتي داشتند و اما زماني آه رهبري رو
اند با تاخير در انتخابات موافقت آنند و براي برگزاري انتخابات در هر  مدعي شدند آه هرگز قصد نداشته



www.iran-archive.com 

حتي حزب وفاق ملي عراق متعلق به اياد عالوي، نخست وزير عراق نيز درخواست . اند زمان آماده
 . خير در انتخابات را داشتتا

بند است و  ام ژانويه پاي اما به محض اعالم نظر شيعيان دولت عالوي نيز مدعي شد آه به تاريخ سي
 » .حزب وفاق نيز هرگز قصد پيوستن به درخواست آنندگان تعليق را نداشته است

 شهر چند قومي خارج از براي آردها هدف اصلي آنترل آرآوك، مرآز نفت خيز و«: افزايد اين گزارش مي
ها هر آدام  جوامع قومي آرآوك شامل اعراب، آردها و ترآمن. ي خودمختار آردستان است منطقه

 .دانند آرآوك را از آن خود مي
هدف آنها افزايش . آنند اند تشويق به بازگشت مي احزاب آرد، آوارگان آردي را آه از آرآوك گريخته

 . ستجمعيت آردها تا زمان انتخابات ا
. باشد تاخير در انتخابات به معني دادن فرصت بيشتر به آردها براي جمع آردن تعداد مورد نيازشان مي

تعويق در انتخابات به نفع احزاب سياسي آردستان ”: گويد آسوس هاردي تحليلگر سياسي آرد مي
 “.افتد ق ميشود آه انتخابات شهرداري آرآوك نيز به تعوي است چرا آه به آنها تضمين داده مي

ي ميهني آردستان عراق و حزب  ي گذشته، حزب اتحاديه هاي تعويق در هفته تا قبل از اعالم درخواست
 58ي وضعيت آرآوك به زمان اجراي بند  دموآراتيك آردستان تاآيد داشتند آه برگزاري رفراندوم درباره

 . قانون اساسي دولت موقت بستگي خواهد داشت
ها از جمله آردهايي آه در زمان صدام از خانه و زندگيشان رانده   عراقيبراساس اين بند تمامي

هر دوي اين احزاب هرگونه ارتباط ميان . هايشان و گرفتن غرامت دارند اند، حق بازگشت به خانه شده
 . اند زمان راي گيري آرآوك با انتخابات سراسري را رد آرده

اينها آامال مسايل متفاوتي هستند، در صورت ”: دگوي سرو آهدار، سخنگوي حزب ميهني آردستان مي
ي برگزاري انتخابات   انتخابات در آرآوك غيرقابل امكان است اما در هر حال ما آماده58عدم اجراي بند 

 “» .سراسري هستيم
تماس ميان احزاب آرد و سني به دليل ترس مشترك آنها از پيروزي «: آسوشيتدپرس گزارش آرده است

 . ستشيعيان نيز ه
شيعيان در تالشند تا به آرامي قدرت را در عراق به دست گيرند و به دليل تعدادشان ”: گويد هاردي مي

 “ .اين امكان هم وجود دارد
اهللا العظمي علي سيستاني هشدار داده آه اگر انتخابات به  حسين الشهرستاني، از نزديكان آيت

  ».هند آردهاي ديگر را امتحان خوا تعويق افتد شيعيان گزينه
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر9:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های صبح امروز تهران به انتشار اخبار ضد و نقيصی درباره نتايج گفتگوهای هسته ای ايران و 
خته و با چاپ عکس هايی از سفر هوگو چاورز، رييس جمهور ونزوئال آژانس بين المللی انرژی اتمی پردا

  .به ايران از همکاری های دو کشور در مخالفت با آمريکا نوشته اند
 ٢٠ از قول برخی منابع خبری گزارش داده که شب گذشته ايران از موضع خود در قبال فعاليت شرق

مانده به برگزاری اجالس شورای حکام آژانس سانتريفوژ عقب نشست و با اين کار، همه چيز يک روز 
  . بين المللی انرژی اتمی، به روال عادی بازگشته است

همين روزنامه از زبان يکی از اعضای شورای عالی امنيت ملی، عقب نشينی ايران را تکذيب کرده 
  . است

يست سانتريفوژ  خبر داده که در نامه ايران با پذيرش توقف غنی سازی خواسته شده که بآفتاب يزد
  . درخواستی ايران پلمپ نشود ولی زير نظر آژانس قرار گيرد

 سانتريفيوژ تحقيقاتی خبر داده و از ٢٠ از ارسال نامه ايران به آژانس برای فعال باقی ماندن جام جم
قول سخنگوی وزارت خارجه بيست سانتريفوژ را شری برای اروپا توصيف کرده که بايد از آن بگذرد زيرا 

  . نمی گذرد" اين يکی"يران از خير ا
 امروز بعد از آنکه نمايندگان جنبش غيرمتعهدها از ميانجی گری کناره گرفته و ايرانبه نوشته روزنامه 

اعالم داشتند که بحث های باقی مانده مروبط به ايران و سه کشور اروپايی است، ادامه رايزنی ها به 
  .ژانس و اروپا ادامه يافتصورت بی واسطه ميان ايران با مقامات آ

 با عنوان ايران تعليق غنی سازی را پذيرفت، از قول حسين موسويان، سخنگوی هيات همشهری
ايرانی مذاکره کننده هسته ای، نوشته نامه ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی تحويل داده شد که 

  . ظارت قرار دهد سانتريفوژ را تحت ن٢٠در آن به آژانس اجازه می دهد تا اين 
 به مخالفت خود با گفتگوهای هسته ای ادامه داده و نوشته بايستی به جمهوری اسالمیروزنامه 

و گاليه های در گوشی و اظهار خشنودی های بی پايه پايان بدهيم و بيش از اين " مذاکرات در گوشی"
 چنين وانمود کنند که گويا به طرف های مقابل اجازه ندهيم با جوسازی و شانتاژ سياسی ـ تبليغاتی،

  . ايران کارشکنی می کند
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 از تناقص بين سخنان وزير خارجه و سخنگوی هيات مذاکره کننده هسته ای انتقاد کرده و آفتاب يزد
نوشته اظهارات غير دقيق مقاماتی که اصرار دارند هر روز هم درباره پرونده هسته ای سخن بگويند 

  . اطالع رسانی رسمی کاسته شودباعث شده که از اعتماد مردم به
روزنامه های مختلف صبح تهران با چاپ عکس هايی از هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئال در سفر به 

  .تهران، وی را نشان داده اند که چفيه مخصوص بسيجی های ايران را بر گردن انداخته است
يی بولوار سيمون بوليوار به  نوشته اين چفيه را رييس شورای شهر تهران هنگام بازگشاهمشهری

  . چاوز هديه کرد و او به گردن آويخت
ايران و ونزوئال " اين جمله را از قول روسای جمهوری دو کشور در صدر اخبار خود آورده که سياست روز

  ."در مقابله با آمريکا با هم همکاری خواهند کرد
ن به نام سيمون بوليوار، قهرمان آمريکای  در سرمقاله خود با اشاره به نامگذاری بولواری در تهراشرق

التين، به طعنه نوشته بلواری که سال ها خاکی بود و مزاحمت ايجاد می کرد در اين فصل سرما به 
خاطر ميهمان، سرسبز و زيبا و هموار شد و اين سرعت عمل مردم را به شادمانی انداخت که وقتی 

  .ر مورد ميهمانان عزيز داخلی چه خواهند کردبرای ميهمانان خارجی چنين جانفشانی می کنند د
 خبر داده که نمايندگان مجلس در جلسه ديروز خود با پيشنهاد دولت برای واردات بنزين مورد نياز شرق

 ميليون دالر مخالفت کردند و با پيشنهاد دو تن از نمايندگان ٣٠٠کشور به ميزان يک ميليارد دالر و 
ر از رقم درخواستی دولت کاستند و بخشی از آن را به کميته امداد و محافظه کار، پانصد ميليون دال

  . بخشی را برای خريد اتوبوس و مينی بوس گازسوز اختصاص دادند
 دولت درخواست کرده بود به منظور تامين بنزين مورد نياز کشور تا پايان سال  ايرانبه نوشته روزنامه

 نفت داده شود و وزير نفت هشدار داده بود که اگر مبلغ اجازه برداشت از صندوق ذخيره ارزی به وزارت
مورد نياز دولت برای واردات بنزين تامين نشود کشور با کمبود بنزين و بحران اجتماعی و اغتشاش روبرو 

  . خواهد شد
 ميليون دالر برای تقويت بسيج و خريد ٣۵٠ نشان می دهد که مجلس همچنين همشهریخبر 

  . اص داده که همه از ذخيره ارزی کشور برداشت می شودتجهيزات جانبازان اختص
 در صدر اخبار خود خبر داده که مجلس و دولت همديگر را به برداشت از صندوق ارزی متهم می اعتماد
  . کنند

اين روزنامه سخن يکی از نمايندگان محافظه کار را نقل کرده که گفته است که دولت خاتمی در پايان 
دادن کارنامه قابل قبولی از دوره خود، به برداشت از صندوق ارزی می پردازد و در کار خود برای نشان 

مقابل يک نماينده اصالح طلب، مجلس را متهم کرده که دارد ته صندوق ارزی را جارو می کند و با توجه 
  . به نزديک بودن انتخابات به چنين بذل و بخشش هايی دست می زند

هميت دارد که مقامات مختلف دولت و مجلس از مدت ها قبل با برداشت مصوبه ديروز مجلس از آن جا ا
  .از صندوق ارزی که به علت افزايش بهای نفت بر موجودی آن افزوده شده، مخالفت می کرده اند
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