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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ی و شفاف سازی شفاف ساز،ی شفاف سازمي خواهی مزي فقط سه چرانیاز ا:ی البرادعمحمد
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 

 تهران ني اکنون توپ در زمنکهی با اشاره به ای اتمی انرژی المللنيژانس ب کل آری مدی البرادعمحمد
 فراتر از آنچه ی خواست به ضمانت ها وتعهداترانی آشکار و اظهارات متحکمانه از ای خواهادهیاست در ز

NPTاست ، عمل کنددکردهي بر آن تاکی و پروتکل الحاق  . 
 رانی از ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بریفرانسه، مد ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . از خود نشان دهدیشتري بی خود شفاف سازی برنامه هسته احي توضیخواست برا
 . تهران است نيتوپ اکنون در زم: افزودی اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد

 فراتر از آنچه در معاهده یی و ضمانت ها به تعهداتدی بارانیا:  خواهانه گفت ادهی زی در اظهاراتیالبرادع
 به ژهی قرارگرفته است ، عمل کند ، بودي مورد تاکی و پروتکل الحاقی هسته ایمنع گسترش سالح ها

 . بودی برنامه سرکی کشور که نی ای گذشته برنامه هسته اتيخاطر ماه
 به مکان ی المللنيازرسان ب با بازگشت برانی درباره مخالفت ای اظهارات را در پاسخ به سوالنی ایو

 .رادنمودی نسبت به آن ندارد، ای الزامی که تهران از نظر قانونني حساس پارچینظام
 و شفاف ی ، شفاف سازیشفاف ساز:  کنم ی را درخواست مزي ها سه چیرانیاز ا:  گفت یالبرادع
 . آنها در آژانس فراهم شودی تا امکان بسته شدن پرونده هسته ایساز
 اتي و مذاکرات خوب با هرانی ای هاتي با فعالیی در آشناشرفتي به حصول پگری دی از سویعالبراد

 که ی دولتمي کنی می با پاکستان همکاریما به شکل خوب:  اشاره کرد وگفت یرانیمذاکره کننده ا
 . استرانی از جمله اگری دی به کشورهای هسته ایمظنون به ارائه فناور

 
  ندارد ؛ رسانه ها به آن دامن زده اند ی ضرورتنيمجدد از پارچ یبازرس : ی ناصرروسيس

  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 
 ساتي از تاسیبازرس:  گفتی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی درشورارانی ایندگی نمااتي هسيرئ

 اصرار شود، ی نظامساتي از تاسی بازرسی حال افزود اگر براني است اما درعیرالزامي غنيپارچ
 . باز هستند"  نامحدودیبازرس"  در مقابل روندرانی ای نظامساتيتاس
 امروز در گفتگو با خبرنگاران در ی ناصرروسي فرانسه، سی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 گفت ني پارچی نظامساتي از تاسی هسته ای انرژی المللني آژانس بی ضمن مخالفت با  بازرسنیو

 . موضوع دامن زده اندنیسانه ها به اکه ر
 که مي خواهی مرانیاز ا:"  حکام امروز چهارشنبه گفت ی در شوراکای آمرندهینما"  ساندرزیجک"

مجتمع ."  را فراهم سازدني پارچساتي از جمله تاسی به همه مراکز درخواستی کامل و فوریابيدست
 . تهران واقع استیلومتري ک30 در ني پارچینظام
 هسته ی انرژی المللني کشورش و آژانس باني محرمانه بودن تبادل آراء  مزاني درباره مني همچنیناصر

 ني کل آژانس بریمد (ی اخبار از شنود مذاکرات و مکالمات البرادعی کرد وبه انتشار برخی ابراز نگرانیا
 .اشاره کرد) ی اتمی انرژیالملل
 ساتي تاسدارازی دی برای المللني به قبول بازرسان بی تعهد قانونرانی است براساس مقررات، ایگفتن
 . خود نداردینظام

 و پنج ني پارچساتي از تاسهی هفتم ژانوخی  در تاری اتمی انرژی المللني شود بازرسان آژانس بی مادآوری
 . کردندیساختمان آن بازرس

 یوب است و تنها برخ خاري بسی اتمی انرژی المللني با آژانس برانی ایهمکار:"  کردحی تصریناصر
 ."مي رفع آنها هستی مانده که در پیمشکالت کوچک باق

 ی قدرتمند هسته ایروي نکی ی از سورانی ای هسته اساتي حمله به تاسدیتهد:"  ادامه دادیو
 کننده دی قدرت تهدني کدامنکهی به ایناصر:  فرانسه افزود یخبرگزار."  استیهمچنان به قوت خود باق

 .اره نکرد  است اشرانیا
 به توافق درمذاکرات هسته یابي  نسبت به دستني حکام همچنی در شورارانی ایندگی نمااتي هسيرئ
 ی غنومي اوراندي تولی برارانی حال بر حق اني کرد اما درعیني ابراز خوشبیی و سه کشور اروپارانی ایا

 . کردديشده تاک
 ارائه کرد ی را به جامعه جهانیی و ضمانتها کرددي تولی توان سوخت هسته ایم:"  کرد حی تصریناصر
 ." نخواهد رفتی بمب هسته اجادی ای به سوزي چچيکه ه
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 با ی سوخت هسته ادي تولی براومي اورانی سازی غنی جهان سوم برای به حق کشورهاني همچنیو
و  گسترده خواهد شد اري سود ده  است و بسیبازار هسته ا: " اشاره کرد و گفتیرنظامياهداف غ

 ." ها امکان فروش آن فراهم خواهد شدیرانی ایبرا
  

اي خود مورد انتقاد  اروپا همصدا با آمريکا جمهوري اسالمي را به خاطر مراعات نکردن دقيق تعهد هسته
 قرار داد 

 ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 
دقيق تعهد خود در زمينه برنامه اروپا تقريبا همصدا با آمريکا جمهوري اسالمي را به خاطر مراعات نکردن 

هاي هسته اي مورد انتقاد قرار داد و گفت ايران بايد موضع خود را در برنامه هسته اي کامال شفاف 
نماينده آمريکا در سازمان بين المللي انرژي اتمي هم خواهان ارجاع پرونده هسته اي ايران به . سازد

دي ايران را متهم کرد که بخشي از توافق هاي تعليق غني اتحاديه اروپا در بيانيه تن. شوراي امنيت شد
سه کشور اروپايي با اظهار تاسف از اين که ايران از ساختن يک . سازي اورانيوم را ناديده گرفته است

تونل در تاسيسات اصفهان اطالعي نداده گفتند تهران با تميز کردن اجزاي دستگاه هاي گريز از مرکز 
 . ود با اتحاديه اروپا پشت پا زده استآلوده به توافق هاي خ

اروپا تقريبا همصدا با آمريکا جمهوري اسالمي را به خاطر مراعات نکردن دقيق ): راديو فردا(تارا عاطفي 
ايران بايد موضع خود را در : تعهد خود در زمينه برنامه هاي هسته اي مورد انتقاد قرار داده و مي گويد

نماينده آمريکا در سازمان بين المللي انرژي اتمي هم خواهان . سازدبرنامه هسته اي کامال شفاف 
 . ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت شده است

اتحاديه اروپا در بيانيه تندي ايران را متهم کرد که بخشي از توافق هاي تعليق ): راديو فردا(امير آرمين 
رهاي آلمان، بريتانيا و فرانسه در نشست هيات مديره کشو. غني سازي اورانيوم را ناديده گرفته است

سازمان بين المللي انرژي اتمي اعالم کردند تهران به شيوه هاي گوناگون توافق انجام شده آبان ماه 
 . گذشته در پاريس را زير پا نهاده است

ان اطالعي سه کشور اروپايي با اظهار تاسف از اين که ايران از ساختن يک تونل در تاسيسات اصفه
نداده گفتند تهران با تميز کردن اجزاي دستگاه هاي گريز از مرکز آلوده به توافق هاي خود با اتحاديه اروپا 

مقام هاي اروپايي با اظهار نگراني عميق خود از اين روند از تصميم ايران براي . پشت پا زده است
آلمان، بريتانيا و فرانسه چندين . رده اندساختن يک رآکتور آزمايشي توليد آب سنگين نيز اظهار تاسف ک

سال است با ايران سرگرم چانه زني بر سر قراردادي براي همکاري هاي اقتصادي و سياسي هستند 
که به دليل عدم آمادگي ايران براي توقف دائمي عمليات غني سازي اورانيوم تا به حال اين طرح بي 

 . نتيجه مانده است
ي وظيفه قانوني سازمان بين المللي انرژي اتمي آن است که پرونده ايران را به گفته يک مقام آمريکاي

جکي سندرز، . براي وضع تحريم هاي احتمالي اقتصادي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بفرستد
سفير آمريکا اين مطلب را در نشست هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين عنوان کرده 

ندرز رئيس رئيس هيات نمايندگي آمريکا در سازمان بين المللي انرژي اتمي ايران را خانم س. است
متهم کرد که در تالش است با سوء استفاده از پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي دست به 

 .توليد اين قبيل جنگ افزارها بزند
 

ن ارجاع پرونده ايران توسط آژانس نماينده آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت واشنگتن خواها
 به شوراي امنيت است 
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امروز سومين روز اجالس هيات حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد فعاليت هاي هسته اي 

سه کشور حتي . ايران تشکيل شد و به گونه اي بي سابقه ايران را هدف حمالت انتقادآميز قرار داد
اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان هم که در حال حاضر در حال گفتگو با ايران هستند، جمهوري اسالمي 

را متهم کردند که بر خالف توافق ماه نوامبر جنبه هاي حساس برنامه هسته اي خود را که مي تواند در 
ندرز، صدر هيات نمايندگي آمريکا در اين ميان جکي سا. توليد بمب اتمي به کار رود متوقف نکرده است

در آژانس بين المللي در اجالس گفت ايران آن صداقت عمل و همکاري که بايد با بازرسان آژانس بين 
وي افزود اياالت متحده خواهان آن است که آژانس بين المللي با استفاده از . المللي نشان نداده است

شب گذشته حسن روحاني، صدر . اي امنيت ارجاع کنداختيارات قانوني خود پرونده ايران را به شور
هيات مذاکراتي جمهوري اسالمي گفت ايران از اين که پرونده خود به شوراي امنيت ارجاع شود 

 . وحشتي ندارد
امروز سومين روز اجالس هيات حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي ): راديو فردا(امير مصدق کاتوزيان 

سته اي ايران تشکيل شد و به گونه اي بي سابقه ايران را هدف حمالت در مورد فعاليت هاي ه
حتي سه کشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان هم که در حال حاضر در حال گفتگو . انتقادآميز قرار داد

با ايران هستند، جمهوري اسالمي را متهم کردند که بر خالف توافق ماه نوامبر جنبه هاي حساس 
 . ه ايش را که مي تواند در توليد بمب اتمي به کار رود متوقف نکرده استبرنامه هست
امروز در سومين روز اجالس هيات حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، اتحاديه ): راديو فردا(فريبا مودت 

را به اروپا ايران را متهم به تعدي از توافقي کرد که بر اساس آن ايران عمليات غني سازي اورانيوم خود 
 . حال تعليق درمي آورد
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تهران با يک رشته اقدامات گوناگون اصل : در اجالس امروز صبح نمايندگان آلمان، فرانسه و بريتانيا گفتند
از آن جمله سه کشور اروپايي از . توافققي را که در ماه نوامبر با اتحاديه اروپا کرده بود نقض کرده است

 اصفهان را در جنب تاسيسات اورانيوم خود اعالم نکرده و بر خالف اين که ايران احداث تونل زيرزميني
توافق ها با اتحاديه اروپا قطعات دستگاه هاي گريز از مرکز را به اصطالح تميز کرده و نيز قصد دارد دست 

 . به ايجاد نيروگاه هاي آب سنگين بزند، اظهار تاسف و نگراني کردند
 

د کرد که توقف دائمي عمليات غني سازي اورانيوم هرگز در توافق با روز گذشته ايران بر اين نکته تاکي
اروپا مطرح نشده است و نيز اين که ايران احداث تونل اصفهان را به طور خصوصي به اطالع نمايندگان 

 . بريتانيا، فرانسه و آلمان رسانده بوده است
: ين المللي در اجالس امروز گفتدر اين ميان جکي ساندرز، صدر هيات نمايندگي آمريکا در آژانس ب

. تعداد بسياري سئوال بدون پاسخ در مورد برنامه هاي هسته اي ايران وجود دارد که جاي نگراني است
ايران آن صداقت عمل و همکاري که بايد با بازرسان آژانس بين المللي نشان نداده : خانم ساندرز افزود

 دستاويز قرار دادن مفاد معاهده منع گسترش سالح وي افزود که جمهوري اسالمي به گفته او. است
اياالت متحده خواهان آن است که : خانم ساندرز گفت. هاي اتمي درصدد توليد اينگونه سالح ها است

آژانس بين المللي با استفاده از اختيارات قانونيش پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع کند تا به گفته 
ان بخواهد کليه اقداماتي را که آژانس از اين دولت خواسته و جمهوري اسالمي وي شوراي امنيت از اير

 . تاکنون در انجام آن کوتاهي کرده عملي کند
خانم ساندرز اين اظهارات را يک روز پس از ارائه گزارش پير گلداشميت، معاون آژانس بين المللي ايراد 

از . بازرسان آژانس سرباز زده عنوان شده استکرد که دراين گزارش مواردي که ايران از همکاري با 
جمله آن ديدار مجدد بازرسان از تاسيسات نظامي پارچين است که به گفته واشنگتن ايران در آن 

خانم ساندرز در واکنش به گزارش پير . آزمايشات اتمي را به روي کامپيوتر شبيه سازي مي کند
يز از تالش هاي ايران براي مخفي کاري و اين گزارش فهرستي است شگفت انگ: گلداشميت گفت

 . تعويق کار بازرسان آژانس بين المللي
ايران : در اين ميان شب گذشته حسن روحاني، صدر هيات مذاکراتي ايران در تلويزيون دولتي ايران گفت

اين چيزي نيست که ايران : وي گفت. از اين که پرونده اش به شوراي امنيت ارجاع شود وحشتي ندارد
بخواهد، اما جمهوري اسالمي وحشتي از رويارويي با شوراي امنيت ندارد، زيرا در چارچوب قوانين بين 

 . المللي عمل کرده است
ايران بايد اقداماتي شفاف در نظر گيرد : ساعتي پيش محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي گفت

.  در نظر گرفته شده داشته باشندNPTي تي تا بازرسان آژانس اختياراتي به مراتب فراي آنچه در ان پ
 سال 20ايراني موردي ويژه است، زيرا برنامه هاي اتمي اين کشور براي مدت : آقاي البرادعي گفت

وي از جمهوري اسالمي خواست تا از . مخفي بوده و نتيجه گيري از آن براي آژانس دشوار است
چه مي خواهد چه در مصاحبه با مردم، چه محدوده مقررات فرا رفته و به آژانس اجازه دهد هر

اين امر در مذاکرات ايران : آقاي البرادعي افزود. دسترسي به مدارک و چه بازبيني از مراکز مختلف بکند
زيرا هرچه اطمينان خاطر بيشتر شود، آسانتر مي توان به روي عادي سازي . و اروپا نيز موثر خواهد بود

 .فني و امنيتي تمرکز کردروابط در زمينه هاي بازرگاني، 
سيروس ناصري، عضو هيات مذاکره کننده ايران با اتحاديه اروپا که در نشست دو روز اخير : ک. م . ا

شوراي حکام حضور داشته است، گفته است تمامي کشورها به استثناي يک کشور از اين روند 
آمريکاييان به رغم برخي از به نظر مي رسد : سيروس ناصري به گزارش ايرنا افزود. حمايت کردند

گزارش هاي اخير مطبوعات هنوز هم مسير برخورد را که در سياست آنها نسبت به بحث هسته اي 
بيانيه هاي کشورهاي عضو شوراي حکام که امروز : او همچنين گفت. ايران بوده است دنبال مي کنند

او افزود رويه کار . ل آژانس بودطرح شد در پاسخ به گزارش کوتاه فني پير گلداشميت معاون مدير ک
شوراي حکام در مورد موضوع ايران با گذشته تفاوت اساسي کرده، ديگر گزارش و قطعنامه مکتوبي 
درباره ايران وجود ندارد و محمد البرادعي مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز به ارائه يک گزارش 

 .شفاهي مختصر بسنده کرده است
 

  را بستهشی و پاکا،دستیه آلمان به آمرنگا: یحسن روحان
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 

 
 جام جم یاز شبکه جهان" کنکاش "یونیزی در برنامه تلوی، دکتر حسن روحان"مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 حي توضک،ی نزدی اندهی و اروپا در آرانی مذاکرات سه کارگروه مشترک ادی دور جدی، با اشاره به برگزار
 ی گروه کارنی در ای اصول کلی خوب بوده و بر روی بطور نسبیتي امنیاسي گروه کار سشرفتيپ: داد 
 ی بر رومي اجالس بتواننی در امیدواري تفاهم و توافق شده است و ما امیی و سه کشوراروپارانی انيب

 . مي به توافق برسیمتن
 است که ی رشته مواردکی و می نداریفاهم کل همه بحثها تی هنوز رویدر کار گروه اقتصاد:  افزودیو

 کنند، به آن توجه کرده اند ی مارس، آن را عملانی توانند تا مقطع پای که می ها به عنوان مواردییاروپا
 . کنندی کار گروه بررسنی قول داده اند که در ازي از موارد مهم را نیو برخ
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 مطرح ی که در کارگروه اقتصادرانی به ااسربی در خصوص مساله فروش ای ملتي امنیعالی شوراريدب
 ست،ي ننهای و امثال ارباسی الي از قبیلی مسا،ی اقتصادلیبحث ما راجع به مسا: شده است، گفت 

 گذشته سال 25 است که در طول یی هاتی با اروپا، رفع محدودی اقتصادنهيبلکه اساس بحث ما در زم
 ی مجادی ما ای را برای ، آنها موانع-وسي دال-دو منظوره  یبه انحاء مختلف بوده، مثال راجع به کاالها

 . ميکردند، ما بدنبال رفع آن موانع هست
 اصال رباس،یمساله ا:  با اروپا است، افزودکی استراتژی های به دنبال همکاررانی انکهی ااني با بیو

 ضمن م،ي کنهيف ته مختلی از کانالهامي توانی را مماي چون ما هواپستي نیمساله مهم و قابل ذکر
 یی است که خود اروپایزي مساله چنی و امی وجود دارد تا ما بخراي هم در دنرباسی اري غیماي هواپنکهیا

 . قابل فروش به ما عرضه کنندی کاالکیها مهم کردند تا بعد به عنوان 
 بحث ست،ي ناسربی که مساله ما مساله اميما در مذاکرات، به صراحت به آنها گفت:  کرد حی تصریروحان

 را در جلسات لی مسانی است که چارچوب ای و مهمی اساسلی مسا،ی اقتصادنهيما با اروپا در زم
 به ما ی و جلسات آتندهی مهم در جلسه آلی و آنها قرار است نسبت به آن مساميگذشته به اروپا گفت

 .پاسخ دهند
 است که نی کار گروه انی بحث انیترمهم:  کار گروه خواند و گفت نی را مهمتری کار گروه هسته ایو

 فرم - محکم ینهاي تواند به تضمی چگونه محقق خواهد شد و اروپا چگونه مرانی ایني عینهايتضم
 ما، تاکنون یا برشرفتي صورت گرفته، اما پنهي زمنی تا به حال در ای خوبی عمل کند، بحث ها- یگارانت

 انجام گرفته ی گذشته و جاری که ظرف هفته هایکياتپلمی با تحرکات دمیدواريقابل قبول نبوده و ام
 .مي باشی گروه کارنی تحرک مناسب در اکیاست، شاهد 

 ما با اروپا به ای است که ی گروه کارنی است و در ایاساس بحث در کار گروه هسته ا:  افزود یروحان
 است که نیسته به ا امر صرفا وابنی اساس مذاکراتمان دچار مشکل خواهد شد، اای مي رسیتوافق م

 به سی پارافق ها تا چه حد بخواهند، انعطاف نشان دهند و تا چه حد بخواهند در چارچوب توییاروپا
 .  باشندبندی که دادند، پاییقولها

 نی که امي ها در مذاکرات تهران مساله توقف را مطرح کردند، به آنها گفتیی اروپایوقت:  گفت یو
 و لذا آنها ميستي و ما راجع به توقف اصال حاضر به بحث با شما نستيح ن عنوان قابل طرچيموضوع به ه
 اصال هياني بنیا مطرح شد و در قي تهران رسما بحث تعلهياني اساس، در بنیبر ا.  کردندینيعقب نش

 . ديني بیکلمه توقف را نم
 ی آنها حاوهي اولسی نوشيپ زي نهياني بنی کرد ؛ چون در ایني عقب نشزي نسی پارهيانياروپا در ب:  افزودیو

 آن ی آنها بحث توقف را برداشتند و بجاست،ي عنوان قابل قبول نچي که به هميبحث توقف بود و ما گفت
 .را مطرح کردند" زي گارانتويآبجکت"همان 

 کرده و حتما یني مصاف عقب نشنی بار در ا2اروپا تا به حال :  کرد دي تاکی ملتي امنی عالی شوراريدب
 . خواهد کردیني عقب نشزير ن بانیا

 است، اساس بحث ما ی المللني معاهدات باي در دنیاساس گارانت" سوال که نی در پاسخ به ایروحان
 به تهران، معاونانشان یی اروپاریدو روز قبل از آمدن سه وز: گفت"  تواند باشد؟ی میی بر چه مبناايبا دن

 من رد کردم و گفتم ست، حکام ایذاکرات قطعنامه شوراکه به تهران آمده بودند گفتند که دستور کار م
 . گری دزي و پادمان خواهد بود و نه چیت.یپ. ان،یی اروپاری دستور کار مذاکرات ما با سه وزیکه مبنا

 کار ما با هر ی مبنام،یری پذی و نممی و ما قبول ندارستي مذاکرات نی مبناگری دزي چچيه:  افزود یو
 . استی المللني مقررات ب،ی المللني با هر نهاد بایکشور 

 به سمت نکهیدر بحث خلع سالح، تعهد کشورها نسبت به ا:  کردحی تصری ملتي امنی عالی شوراريدب
 ني مقررات بزي نی است و راجع به مساله هسته ای المللني روند، همان مقررات بیسالح ممنوعه نم

 نی از اشي بیزي تواند به چی اروپا نمنیبنابرا. ی پروتکل الحاقتی پادمان و در نها،یت.یپ. انیالملل
 وي اساس آبجکتن،ی ساخته و پرداخته اوهام و اذهان است و بنابراندی بگویگری دزياستناد کند و هر چ

 و مي هستبندی مقررات پانی به امی کرده ازاعالمي دهد، ما نی ملي تشکی المللني را معاهدات بزيگارانت
  . ميدر حال عمل به آنها هست

 یاالن، طرف ما اروپا و گاه:  است ، افزوددهي رسی پرونده به نقطه جالبنی در ارانی انکهی ااني با بیو
 مقوله در حال وارد آوردن نی که در ای به عنوان طرفکای و آمری اروپا به عنوان طرف مذاکراتکاست،یآمر

 .فشار است 
 ما یعنی باشد ی المللني مقررات بدی که مبنا با استنیحرف ما ا:  و اروپا گفت رانی مذاکرات امسوول

 پا ری را زی المللني خواهند مقررات بی و آنها ممي هستی المللنيامروز طرفدار قانون، قواعد و مقررات ب
 ای خود ی ها و منافع دولت هاته خواسی بر مبناای فراتر از آن حرف بزنند و ای رندي بگدهیبگذارند، ناد

 .زنند منطقه، حرف بلیمسا
 وجود ندارد وهمه کشورها در مقابل مقررات ضي تبعی المللني در مقررات بنکهی ااني با بیروحان

 بندی پای المللني و قواعد بني اعالم کند که ما به قواناي تواند به دنی که میکس:  کرد حی تصرکسانند،ی
  . استی اتمی انرژی المللني مثل آژانس بی المللني بی نه، نهادای ميهست

 نی و خود هستند تا ارانی ای اسالمی جمهورني به دنبال اعتماد بنکهی اروپا بر ادي با اشاره به تاکیو
 است که ی بارني اولیعنی تجربه اروپاست ني اولن،یا:  منتقل کنند، گفت یاعتماد را به جامعه جهان

 را حل وفصل ی المللني موضوع بنی خواهد ای شود و می می المللني موضوع بکی اروپا وارد هیاتحاد
 معلوم است که ،یتي امنیاسي با ما و مذاکرات سی ها در  مذاکرات اقتصادییکند و البته اروپا
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 یی اروپای از شرکت هایاري را دارند، بسکای آمری مباحث، گرفتاریاريدر بس. ستيدستشان پر ن
 نی از ای سهمقلا الای اروپا و ی های تکنولوژهاست،یيکای از سهامشان مربوط به آمریبخش
 . و به هر حال مشکل دارندهاستيکائی مدرن مال آمریهایتکنولوژ

ما در توافق :  کرد حی گفت وگو تصرنی از ایگری کشورمان در بخش دی ملتي امنی عالی شوراريدب
 ،ی در سه گروه کارنی بنابرام،ي در مذاکرات برسشرفتي پکی به دی که بعد از سه ماه بامي گفتسیپار
 مارس که مهين بعد از رد،ی پذی مانی مارس پامهي ما ملموس باشد، سه ماه اول در نی براشرفتي پدیبا

 خواهد شد و در آن لي تشک-یتي کامنی استر- ی راهبرتهي مارس کم17 شود، در ی مییظاهرا دارد نها
 .  وارد بحث شوند رانی با ایی سه کشور اروپادی است که باتهيکم
 یشرفتي حاصل شده، پی که در سه گروه کاریشرفتي آن جلسه، پانی بعد از پامیدیاگر د:  افزود یو

 در مي احساس کنای و ميني را نبیشرفتي اما اگر پم،ي مذاکرات را ادامه دهمي توانی است، میقابل قبول
  ملزم به ادامهگری  دطی مذاکرات ما با مشکل مواجه است، در آن شراري ومسمی نداریشرفتي پگری دندهیآ

 ی  تا اجالس بعدای و مي آغاز کنی سازی غننهي خود را در زمتي فعالای مي توانی و مميستيمذاکرات ن
 . مي حکام صبر کنیشورا
 .می به اروپا نداری تعهدگری ماست و داري در اختنیا:   کرد دي تاکیروحان

و فرانسه بازگشته  آلمان یعنی رانی طرف مذاکره با ایی از سفر به دو کشور اروپای که به تازگیو
 شرفتي شاهد پی هسته ای که در گروه کارمي کنی مبنا بود که کارنیاساس سفر ما بر ا: است، گفت 

 ی راهبردتهي که اگر در ماه مارس در کممی به صراحت اعالم کردیی ما به سران دو کشور اروپام،يباش
 اعالم ییه سران دو کشور اروپا داد و به صراحت بمي مذاکره را ادامه نخواهم،ي نباششرفتيشاهد پ

 .رفتی توقف را نخواهد پذیمتي قچي به هرانی که امیکرد
 ما یابی ارزیعنی بود شي به پیمذاکرات ما هم در فرانسه و هم در آلمان، در مجموع گام:  افزود یروحان

 نی گام و اکی  و در آلمانمي رفتشيهم در فرانسه مثبت بود و هم در آلمان، اما در فرانسه دو گام به پ
 یاسي فرانسه و آلمان از لحاظ سگاهی جانکهی شود، من جمله ای ملی از مسایلي مربوط به خدیهم شا

 .ستي نکسانی
 از ی بود، در برخراکي مذاکرات ما در فرانسه، مذاکرات با شخص ژاک شی اصلتيموفق:  داد حي توضیو

 یی در سطح سه کشور به توافق نهادیقات با که البته آن توافمیدي با هم به تفاهم رسدهيچي پلیمسا
 .  برسد
 نگونهی امي بتواندی دو با هم فرق دارند و شانی و استي مثل فرانسه نهاي آلمانگاهیجا:  آور شدادی یروحان
 نگاه ني همست،ي دارد فرانسه نگاهش به آن سوء نکي آتالنتی به ماوراني که برلی که آن نگاهمیيبگو

 .  حرکت کننددی و با تردی شود به کندی بندد و باعث میمانها را م آلیاست که دست و پا
 برجسته است و خوب وارد یاسي مرد سکی ی احساس کردم که وراکيمن در مذاکره با ش:  گفت یو

 .  کندیري گجهي نتی تواند بخوبی حال مني شود ودر عیبحث م
 یمات آلمان و فرانسه در مذاکرات و خال مقادی برخالف تردنکهی ااني با بی ملتي امنی عالی شوراريدب

 بخش از کی ها حرف زده بودند و ییکای ها تازه با آمرییاروپا:  پر بود، گفترانیبودن دست آنها، دست ا
 که ی بود، جهترانی ای هسته الی و مخصوصا مسارانی و شرودر در مورد اراکي بوش با شیصحبت ها

 ی مقدارنی درست نقطه مقابل هم بود و امی کردیذاکره م که ما میآنها مذاکره کرده بودند با جهت
 . کردیمذاکرات را سخت م

 ی هاني ها در خصوص حل و فصل تضمی ها و فرانسوی به آلمانی روشنشنهاداتيپ:  اعالم کرد یو
 را شنهاداتي از آن پیکی راکيش . می دادم،ي برسانجهي را به نتزي گارانتوي چگونه آبجکتنکهی و اینيع

 دی باشتري که بد دانستند اما گفتنی را گرفتند، آنها را قابل بررسشنهاداتي ها هم پی و آلماندیپسند
 . مذاکره کنندگریفکر کنند و با دو کشور د

 به مي است که بتواندي قدم حداقل در حد آلمان جلو بگذارند، امکی ها هم یسياگر انگل:  افزود یروحان
  . مي برسجهينت
 مذاکره در ی را  برارانی دست ا،یني عینهاي در بحث تضمرانی فرانسه با اییهمنوا نکهی ااني با بیو
 تي در سه کشور، ظرفمي کنی مذاکرات احساس منیما بعد از ا:  گذارد، گفتی باز می راهبردتهيکم
 . شده استشتري برسد، بجهي مذاکرات ما به نتنکهی ما به ادي به وجود خواهد آمد و امیدی جدیها
 ی همکاری مخصوصا فرانسه برایی اروپایکشورها:  اعالم کرد ني همچنی ملتي امنی عالیورا شريدب
 خارجه فرانسه در مذاکرات ری وزني کرده اند،  همچنی اعالم آمادگی هسته ای در بخش پزشکرانیبا ا
 نهي زمدر رانی  ای هایازمندي و نروگاهي سوخت و نی هانهي در زمی همکاری گفته است که برارياخ

 .  آماده اند یفناور
 جامع و ی سال، مذاکره ا25 است که بعد از ی بارني اولنی که امي فراموش کندینبا:  کرد حی تصریو

 . باشدی تواند محصول بزرگی مزي مذاکرات ننی اجهي نتنی و بنابرامي دهی اروپا انجام مهی با اتحادیجد
 

در ماه :  گفت ی اتمی انرژی المللني در آژانس برانی ای پرونده هسته اتي در خصوص وضعیروحان
 حکام قرار ی در دستور کار شوراهی خارج شد و در فوری از حالت اضطراررانی پرونده اتينوامبر، وضع

 بسته زي نرانی اونده و پرردي در دستور کار قرار بگندهی که در ماه ژوئن سال آمینگرفت، اما ما عالقه مند
 و تا یی جزاري مانده، بسی که باقیلی نمانده و مسای ما و آژانس باقني بگری دیشود چون مساله ا

 .  حکام، قابل حل وفصل استی شوراینشست بعد
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 تي امنی به شورارانی تاکنون همواره بر ارجاع پرونده ا2003 ها از ژوئن ییکای آمرنکهی با اشاره به ایو
 نکرده و ی ها توجهییکای آمریم به نظر و ادعا حکایتاکنون ثابت شده که شورا:  کرده اند، گفت ديتاک

 ی اما برام،ي داشته باشی ممکن است در ماه ژوئن مشکالتم،ي به تفاهم برسميالبته ما اگر با اروپا نتوان
  . می کار را کرده ایني بشيهمه حاالت، پ

 جز از ی راهچي هرانی ای در پرونده هسته ااي دنمی است که ما معتقدنیآنچه که مهم است ا:  افزود یو
 ها تا حاال آنچه را که گفته اند، ییکای شعار است، آمرنهای ندارد، تمام ارانی مذاکره و مصالحه با اقیطر

 . کنندی توانند عملی کنند و بعد هم نمینتوانستند عمل
ده  شلي تشکاي در دنتي صلح و امنجادی ای براتي امنی شورانکهی ااني با بی ملتي امنی عالی شوراريدب

 یگری دمي حکام تصمیممکن است در مقام عمل، شورا:  فشار به کشورها، گفت یاست و نه برا
 بست و یش مي پکسالی را رانی ای اما به اعتقاد ما اگر آژانس کامال آزاد بود،  پرونده هسته ارديبگ

 . شودیم وارد روني است که از بیاسي سی حکام بخاطر فشارهای در شورارانی شدن پرونده ایطوالن
 برود و تالش و تي امنی حکام به شورای که پرونده مان از شوراميستيما عالقمند ن:  کرد حی تصریو

 تيني امی حال از شوراني بوده است، اما در عني دو سال همنی در طول ازي نکای ما با آمریاسيجنگ س
  .می نداریهم ترس

 
 خواهند ی ها نگفته اند که مییکایا حاال آمرت:  گفت ی به مذاکرات هسته اکای در خصوص ورود آمریو

 شرفتي مذاکرات پنی اوندند،ي مذاکرات بپنی به اکای گفته بود که اگر آمریالبرادع. وندنديبه مذاکرات بپ
 یگری کشور دچي بوده و تاکنون هیی ما و سه کشور اروپاني مذاکرات بی خواهد داشت، اما مبنایشتريب

 . را اعالم نکرده اندنی ها هم اییکای و آمرونددي مذاکرات بپنیخواهد به ا اعالم نکرده که بیبطور رسم
 از کار می است که گفته اند ما حاضرنی اعالم کرده اند اراي ها اخییکایآنچه که آمر:  افزود یروحان
 ها یی بخواهد به اروپای و هر کشورميستي نیباني ما مخالف پشتم،ي کنیباني و پشتتی ها حماییاروپا
 . مي کنی کند، ما مخالفت نمتیک و از آنان حماکم
ممکن است اروپا :  در خصوص اتالف وقت توسط اروپا در مذاکرات گفت ی ملتي امنی عالی شوراريدب

 اروپا مي دانی و ممي باشد که وقت ما را تلف کند، اما ما با اروپا در حال مذاکره هستنیبه دنبال ا
 . ستي نیاف ما منطبق و برخ از آن با اهدی دارد که برخیاهداف

 فاصله ی و فناوری هسته اتي فعال،ی سازی است که ما از غننیحتما اروپا به دنبال ا:  افزود یو
 . حال، هم حواسمان جمع استني در عی ولمی نداردی باره ما تردنی و در امیريبگ

 ما حدود م،ي عقب بمانیفن که از لحاظ می اجازه ندادچگاهي مدت، هنیما در طول ا:  کرد حی تصریروحان
 حال، ني اما در عم،ی درآوردقي نطنز را به تعلتي و ضمن مذاکره با اروپا، فعالمی با اروپا مذاکره کردکسالی

 قطعه و مونتاژ هم، کار را به ت و نسبت به ساخمی رساندیی نهاجهي تا به نتمیاصفهان را به جلو برد
  .می کامل کردی سازی را در مرحله اول غنازمانيد ن موریوژهايفی که سانتری تا زمانمی بردشيپ
 م،ي انجام دهدی که بامی داریادی زی درآمده، کارهاقي که اصفهان هم به حالت تعلیطیدر شرا:  افزودیو

 ی مجدد غنیري به مرحله ازسرگدني رسی براگری اقدامات دیاري اراک و بسني آب سنگلياز جمله تکم
 . یساز

 
 جهي به نتگری اگرتا چند ماه دی شود به ضرر ما خواهد بود، ولیمذاکرات طوالناگر :  کردحی تصریو

 .  می ضرر نکرده ای و حقوقیاسي و نه سی نه از لحاظ فنم،يبرس
 در اروپاست، داور غرب است و مقررات، مقررات ی بازنيدر هر حال، زم:  کرد حی حال تصرني درعیروحان

 کرده هي غرب تهم،ي که امروز هست و ما هم عضو آن هستیلل المني مقررات بنی همه ایعنیآنهاست 
 نظر گرفتند، ر منافع جهان سوم را هم دیو اول هم، منافع خودشان را در نظر گرفتند و اگرهم مقدار

 نها،ی که با همه استي بدان معنا ننی اما اوندندي معاهدات بپنی بوده که آنها به انی اقی تشویفقط برا
 و قدرت ی با آمادگدی کند اما بای ما را سخت می بازط،ی شرانی درست است که ام؛يتوان نداشته باش

 و ی که قانون، محل بازنی که برغم است انی ما ای و اتفاقا سرفرازمي به کار خودمان ادامه دهشتريب
  .می را به دست آوردی فراوانی هاتي هاست، اما تا امروز، ما موفقیداور، مال غرب

 مختلف یوهای حاالت، فرضها و سناری تمامیما کشور را برا:  کرددي تاکی ملتي امنی عالی شوراريدب
 آماده گری دطی شراای حکام ی در مذاکرات و بسته شدن پرونده در شوراتي عدم موفقای تياز جمله موفق
 اما اگر مي برسانتی نهاه راه را بنی ترنهی که کم هزمي کنی همواره تالش مم،ی کرده ایزیکرده و برنامه ر

 .می کرده ایزی هم فکر و برنامه رگری دی راه های نرساند براجهي ما را به نتنه،ی راه کم هزنیا
 ی هر ملت ، حکومت و هر نظامیآرزو:  جام جم ، اظهار داشت نندگاني از بیکی در پاسخ به سوال یو

 باشد و دشمنان  خواهد مستقلی که می حکومتی برادی شانیاست که مخالف نداشته باشد، اما ا
 مردم ست که با دی حکومتکی ی و براستادهی اکای دارد و در برابر ابرقدرت بزرگ آمراي در دنیفراوان

 . ستي ننانهي واقع بیلي و نظامش را مستقر کرده، خدهي رسیروزي به پیخودش و بدون کمک خارج
 . ميذب نظام کن که مخالفان را روز به روز کمتر و جمي کنیما تالش م:  افزود یروحان

 
 کنکاش در خصوص یونیزی از سخنان خود در برنامه تلویگری در بخش دی ملتي امنی عالی شوراريدب

 را روگاهي ننی است که ما هر چه زودتر انیاساس بحث ا:  بوشهر گفت روگاهي با روسها و نیهمکار
 قسمت یخ و به ساخت برگاهروي نلي به برنامه تکمدی امر، روسها بانی تحقق ای  و برامي کنیاتيعمل

www.iran-archive.com 



 رانی که به ایی که ساخته شده ونصب قسمت هایی که هنوز ساخته نشده و حمل قسمت هاییها
 بوده نی کنند و در تهران بحث اشتري و نصاب ها را بنی تعداد ناظردی بانی سرعت بخشند، بنابراده،يرس

 ی برق هسته ااز 85 در سال ميوان که ما بتمي سرعت بدهروگاهي نلي کنند که به تکمیکه روسها کار
  . مي بوشهر استفاده کنروگاهين
 سوخت و ی هالهي  سوخت وارد کشور شود و در مدی از ماهها قبل باروگاه،ي راه افتادن نیبرا:  افزود یو

 . ردي قرار بگی راه اندازیراکتور برا
روسها قبال :  دادحيکو، توض تهران و مساني مري اخی امضا شده در روزهای درباره قراردادهایروحان

 بازگرداندن پسماند ی را برای مستلزم آن است که پروتکلرانیاعالم کرده بودند که ارسال سوخت به ا
  . ميسوخت با هم امضا کن

 مشکالت را نی ان،ي پوتی با آقاهي  و من در روسمي داشتی قرارداد، مشکالتنی ای امضایبرا:  افزود یو
  به تهران هي روسی آژانس اتمسیي رانتسفي و طبق آن توافق، روممیديفق رس تواکیمطرح کردم و به 

 نی ارد،ي صورت بگني بوش و پوتی آقاني بی که مالقاتنی قبل از ان،یبنابرا.  پروتکل ها امضا شدنیآمد و ا
  اعالم کرده بودند کهشهي کنند، چون آنها همیني شده بود و روسها هم قرار نبود عقب نشیی نهاريمس

 . کنندی بوشهر متعهدند و به آن عمل مروگاهينسبت به ن
 در داخل کشور گفت ی سوخت هسته ادي برنامه در خصوص ضرورت تولنندگاني در پاسخ به سوال بیو
 بی در کشور ما تصویژ  انری عالی که شورایزيآن چ . مي داشته باشی اتمروگاهي نکی ستيما قرار ن: 

 روگاهي شود، شش نلي بوشهر که اگر بوشهر تکمهي شبروگاهيفت ن هیعنی مگاوات است 7000کرده، 
 است و روگاهي نکی ی در خصوص سوخت براهي ساخته شود، قرار داد ما و روسدی بوشهر باهي شبگرید

  . مي کندي سوخت تولروگاهها،ي نهي بقی که براميما در تالش
 باز هم از روگاهها،ي از نگری دی برخیاممکن است بر:  حال افزود ني در عی ملتي امنی عالی شوراريدب

 دي بر تولمت،ي قطی شراتي سوخت در کشور و اهمدي اما با توجه به توان تولم،يخارج سوخت وارد کن
  . می داردي آن تاکیداخل
 کشد که ی سال طول م5 ای 4 دوم قاعدتا روگاهي ننی ام،ی دوم را ببندروگاهياگر قرارداد ن:  آور شد ادی یو

 . کشدی سال طول م5 -4 زي سوخت نهي تا تهی سازیود و از آغاز غنساخته ش
 قصد لیي و اسراکای که آمرنیا:  گفت رانی ای اسالمی جمهورهي علري اخی نظامداتی در خصوص تهدیو

 نتون،ي اواخر دوران کلگان،ی در اواخر دوران ردي داشته باشادی ندارد و اگر به ی را دارند تازگنیحمله به ا
 .  بحث مطرح بودنی بوش و قبل از حمله به عراق، ای جمهوراستیول ردوره ا
 رانی ای اسالمی کار را داشته باشد که به جمهورنی توان اکای کنم آمریمن فکر نم:   افزود یروحان

 .  هم داشته باشدیمي تصمني کنم چنیحمله کند و فکر نم
 ها دچار اشتباه ییکای که آمرستي نیونه ا به گرانی ای اسالمی منطقه و جمهورطی شرانکهی ااني بیو

 کند، نشانه اشتباه در داي تحقق پیزي چنياگر چن:  آور شدادی حمله کنند، رانیمحاسبه شده و به ا
 .  کشور خواهد بود نی ای براادی خسارات زی و حاوکای آمرکیمحاسبه استراتژ

 در اي با دنمي خواهی و ممیتقبال نکرده ا اسکای جنگ با آمرای تنش شی از افزاچوقتيما ه:  کردحی تصریو
 . حل و فصل شودزي مسالمت آمقی هست از طری و اگر مشکلميصلح باش

 کاست،ی بدتر از آمریلي وضعشان خهايلیياسرا:  گفت زي نیستيوني صهمی رژداتی در خصوص تهدیروحان
 شود، چه رانی به ایحمله ا لیي دانند اگر از طرف اسرایچون آنها آنقدر مشکالت در منطقه دارند که م

 کنم ینم شوند، من اصال فکر ی می ها دچار چه معضل بزرگیلیي رخ خواهد داد و اسرایواکنش
 .  باشدرانی به دنبال حمله به الیياسرا

 است ی ملتران،ی ترساندن مردم و مسئوالن است، اما نه ملت ای برایداتی تهدنهایا:  کرد حی تصریو
 . و نه مسئوالن بادها بلرزدنیکه از ا

 با اشتباه محاسبه  به ما حمله کند، تاوانش را یاگر کس:  اعالم کردی ملتي امنی عالیرشورايدب
 .پرداخت خواهد کرد

 
 ی سوال نگران کننده در باره برنامه هسته ایتعداد ی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرندهینما
  مانده است نحلی هنوز الرانیا

  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣اسفند  ١٢چهارشنبه 
 تعداد کی:  آژانس گفت نی درای سخنرانکی امروز در ی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرريسف

 .  وجود دارد رانی ای در باره برنامه هسته انحلینگران کننده از سواالت ال
 ی انرژی المللنيس ب در آژانکای آمرندهی ساندرس نمای جکترز،ی مهربه نقل ازروی گزارش خبرگزاربه
 دهد ی آژانس ادامه منی با بازرسان ای و همکاری به رد شفاف سازرانیا:  حکام گفت ی در شورایاتم
 عدم گسترش می مشغول مخدوش کردن رژنانهي خود عمل کنند و تهران بدبفی به وظادیآنها با. 

 .  است ی هسته احاتي به تسلیابي  دردستی هسته احاتيتسل
 ی سخن می اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورای براییکای آمراتي هسيوان رئ که به عنیو

 کی نیا:  گفت ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بري معاون دبتي گلد اشمتريگفت با اشاره به گزارش پ
 ینرژ ای المللني گسترده و کامل با آژانس بی در فراهم نمودن همکاررانی ایمثال نگران کننده از کوتاه

 .  است یاتم
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 که بر ی پا گذاشته است ، تعهدری را زمي اورانی سازی غنقي تعهد تعلرانی خاطر نشان کرد اساندرس
 حاتي به ساخت تسلی عالقه امي اورانی سازی ادامه غنلهي بوسرانیعهده گرفته شد تا نشان دهد ا

 .  ندارد یهسته ا
 تواند ی که مني آب سنگیقاتيبه ساخت راکتور تحق رانیا:  گفت ني همچنکای آمریندگی نمااتي هسيرئ

 خواسته بود به رانی دهد به رغم قطعنامه آژانس که در سپتامبر گذشته از ای کند ادامه مدي تولميپلوتون
 .  کند ی از ساخت آن خودداری اعتماد سازی براگری اقدام دکیعنوان 
 از شي از آژانس خواسته است پکایآمر: اشت  اذعان دی اتمی انرژی المللني درآژانس بکای آمرندهینما

 شورا نی را به ارانی رااعمال کند ای المللني بی احتمالیمهای سازمان ملل تحرتي امنیآنکه شورا
 .  بفرستد 
 اقدامات ی بخواهد تمامرانی تواند از ای برخوردار است که میاراتي از اختتي امنیشورا:  گفت ساندرس
 در اتخاذ آنها رانی حکام آژانس خواستار آن شده بود و ای که شورایامات الزم را شامل اقدیاصالح
  . دی نمای  کرده بود را عملیکوتاه

 ی باز فرآوریتهاي و فعالرانی ای سازی غنقي تعلتی اقدمات شامل قدرت التزام و تقونیا:  گفت یو
 .است 

 در دی بای اتمی انرژی المللنيس ب آژانسي رئیمحمد البرادع:  خاطر نشان کرد ییکای آمرپلماتی دنیا
 امر راه را نی ارای را ارائه دهد زی حکام که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد گزارشی شوراینشست بعد

 .  مشخص خواهد کرد رانی اهي اقدام الزم علیبرا
 

 .  انتقاد کردندرانی ای هسته ای و آلمان از برنامه هاسي فرانسه، انگلی کشور اروپائسه
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢شنبه چهار
 ازبه رانی اعالم کردند که اسي آلمان، فرانسه و انگلترز،ی روی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 بکار رود، خود ی تواند در ساخت بمب اتمی که مشی حساس برنامه هسته ای در آوردن بخشهاقيتعل
 . کرده استیدار
 ارائه داده اند با اشاره به ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی به شورا کهی اهياني سه کشور در بنیا

 و تيفي اعالم کردند کارکنترل کومي اورانی سازی مربوط به غنی هاتي فعالقي تعلی برارانیقول و تعهد ا
 .است نگران کننده اري  بسران،ی در ای هسته ازاتي قطعات تجهري اخیپاکساز

 ازسه یندگی ، به نمای اتمی انرژی المللني در نشست آژانس بسي انگلندگانی نماسيرئ" تیرابرت را"
 ای کامل و قي داوطلبانه، تعلی به عنوان اقدامقي تعلمي که تصممی باورنیما بر ا:" گفتیکشور اروپائ

 هم وجود ندارد ، ی باشد و در آن استثنائی می سازی مربوط به غنی هاتي همه نوع فعالای هر قيتعل
 " باشدبندی اقدام داوطلبانه پانی به امي خواهی مرانی اما از
 بازرسان آژانس سازمان ی اجبارري شفاف وغیدهای مصصم است تا ابعاد بازدرانی اظهار داشت که ایو

 خود را ی هسته ای اهداف و برنامه هارانی اگراندی گوی مپلماتهای که دیدهائیملل را محدود کند، بازد
 ی کند برای استفاده میرنظامي مقاصد غی از آن برادی گوی همانطور که مروشن سازد و نشان دهد

 .  مهم خواهد بودرانیا
  
  
  
  
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  بدهد رانی فرصت دخالت به ادی عراق نبایدولت انتقال : یپاچه چ
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 

 بدست ی کرسکی تنها ري مستقل که در انتخابات اخی دمکرات های تجمع سنسي رئیه چ پاچعدنان
 نی اندهی عراق متهم کرد و از دولت آی را به دخالت در امور داخلرانی مسئوالنه اري غیآورد در اظهارات

 . ردي دخالت را بگنی ایکشور خواست جلو
 امارات جيل عراق در گفتگو با روزنامه الخل مستقی تجمع دمکرات هاسي مهر ، رئی گزارش خبرگزاربه

 از دخالت یري با آن روبرو خواهد شد لزوم جلوگندهی آی که دولت انتقالیی چالش هانیمهمتر: گفت 
 . عراق استی در امور داخلرانی ایها

  نظام مشابه نظاملي به تشکیلی گفته اند که تمای به وکپارچهیرهبران ائتالف عراق :   افزودی چپاچه
 . ندارند رانی در ایکنون
 مساله منجر نی ارای عراق را بدهد زی فرصت دخالت درامور داخلرانی به ادی نبایدولت انتقال:  گفت یو

 . تند نه تنها در عراق بلکه در تمام منطقه خواهد شدیبه واکنش ها
ساد  و مهار فتي امنی در راس آن مساله برقراری بزرگیدولت با چالش ها:  گفت ی چپاچه

 و فراهم ی روند دمکراسشبردي شهروندان و پی برای و فراهم کردن خدمات ضروری ادارختهيافسارگس
 به ري کنندگان انتخابات اخمی و دعوت از تحری دائمی قانون اساسنی تدوی مناسب براطیکردن شرا

 . مواجه خواهد شدیاسي در روند سرکتمشا

www.iran-archive.com 



 ی از راونيلي از سه مشي بنکهیخابات وجود داشت ، ا انتی مشکالت در روند برگزاریبرخ:  افزودیو
 قتي منعکس کننده  حققي شد که به شکل دقیجیدهندگان در انتخابات شرکت نکردند منجر به نتا

 . عراق نبودیاسياوضاع س
 

 . شورشيان عراق يكي از قاضيان دادگاه صدام حسين را ترور آردند
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 

قاضي دادگاهي آه قراراست به محاآمه : ، پليس عراق اعالم آرد"ايلنا"زارش سرويس بين الملل به گ
 .صدام و اعضاي رژيم سابق وي بپردازد، در بغداد ترور شد

به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، قاضي پرويز محمد محمود النيراني به همراه يكي از 
شهر بغداد مورد حمله شورشيان عراق قرار گرفته و خويشاوندانش در منطقه اعظميه واقع در شمال 

 .آشته شد
قاضي محمد محمود به همراه : در همين حين، شبكه تلويزيوني العربيه نيز با تأييد اين خبر اعالم آرد

نظاميان   آرين النيراني، فرزند وي در نزديكي محل سكونت خود در شمال بغداد هدف سوءقصد شبه
 .عراق گرفته و آشته شدند

شايان ذآر است، ترور قاضي النيراني در حالي صورت گرفته است آه تاآنون به داليل امنيتي اسامي 
 .قاضيان دادگاه صدام حسين به صورت علني اعالم نشده است

 قاضي 20نقش محمود در دادگاه صدام نامشخص است اما براساس قوانين عراق دادگاهي متشكل از 
 .حاآمه صدام را بر عهده دارد دادستان مسئوليت م20تحقيق و 

 
  زخمي بر جاي گذاشت 28 آشته و 6انفجار مهيب در بغداد 

  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 
 . تن را زخمي آرد28 تن را گرفت و همچنين 6جان , وقوع انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در بغداد

وع انفجاري مهيب در نزديكي پايگاه نيروهاي منابع خبري از وق, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
" محمد محمود النيراني"اين درحالي است آه روز گذشته .خبر دادند, پايتخت عراق, آمريكايي در بغداد

هاي جناحي عراق نيز به دست افراد مسلح ناشناس در مقابل منزلش در بغداد   يكي از قضات دادگاه
 .آشته شد

 .تاآنون هيچ گروهي مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است, "محيط" به گزارش پايگاه اينترنتي
شهر حله را , انفجاري شبيه به انفجار امروز بغداد, اين انفجار در حالي صورت گرفت آه روز دوشنبه نيز

 .ها تن ديگر نيز مجروح شدند   آشته و ده125دست آم , در پي اين انفجار. لرزاند
مسئوليت , براي جنگ مقدس در عراق معرفي آرد" القاعده" آه خود را گروه گروهي, شايان ذآر است

 .انفجار حله را بر عهده گرفت
 

 جعفري و بارزاني بر ضرورت مشارآت اهل تسنن در دولت عراق تاآيد آردند 
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 
واستار مشارآت اهل تسنن در دولت خ, عراق و رهبر حزب دموآرات آردستان عراق" الدعوه"رهبر حزب 

 .آينده عراق شدند
رهبر حزب الدعوه و از نامزدهاي پست نخست , "ابراهيم جعفري"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

بر ضرورت حضور اهل تسنن عراق , رهبر حزب دمكرات آردستان عراق," مسعود بارزاني"و , وزيري عراق
 .در دولت آينده عراق تاآيد آردند

در " مسعود بارزاني"درخالل ديدارش از منطقه آردستان عراق و بحث و تبادل نظر با " ابراهيم جعفري"
 .بر ضرورت حضور اهل تسنن در دولت عراق تاآيد آرد, خصوص چگونگي تشكيل دولت آتي عراق

 . ديدار آردنيز, رهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق, "جالل طالباني"همچنين با , "جعفري"دراين ديدار 
با هدف آسب بيش , همچنين اخباري مبني بر احتمال پيوستن ائتالف عراق يكپارچه با ائتالف آردستان

 .از دو سوم از آراء مجلس ملي عراق منتشر شده است
 

 دخالت آيت اهللا سيستاني در مسائل سياسي به مرجعيت لطمه وارد مي سازد :اياد عالوي
  ٢٠٠۵رس  ما٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 

دخالت مرجع تقليد شيعيان عراق در امور سياسي آشور به : نخست وزير موقت عراق اعالم آرد
 .زند  مرجعيت لطمه مي

نخست وزير دولت موقت عراق با بيان اين مطلب آه " اياد عالوي"، "ايلنا"به گزارش سرويس بين الملل 
آه مرجعيت و دين را تحت تأثير قرار در امور سياسي آشور امري است " آيت اهللا سيستاني"دخالت 
سياست روشي است آه پناه بردن به آن صحيح نيست چراآه اسالم : خاطر نشان ساخت,دهد   مي

 .تر از آن است آه مانند چنين اموري در آن داخل شود  بلند مرتبه
ا مرجعيت جايگاهي است آه م: به گزارش خبرگزاري فرانسه، نخست وزير عراق در ادامه افزود

 .هاي سياسي باقي بماند  خواهيم محفوظ و دور از چالش  مي
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رهبر حزب الدعوه عراق " ابراهيم جعفري"از نامزدي " آيت اهللا سيستاني"با اشاره به حمايت " عالوي"
نگريم و در همه حال چنين امري اثري   مي, نگريستيم  ما به اين مسأله از ديدي آه قبًال بر آن مي: گفت

 .گذارد  يت شيعه آه براي وي بسيار احترام قائليم، بر جاي نميمنفي از مرجع
 ژانويه عراق پس از اعالم حمايت آيت اهللا 30شايان ذآر است، ليست ائتالف عراق يكپارچه در انتخابات 

  .سيستاني از آن به پيروزي دست يافت
 

 عضو اتحاديه آارگران حمل و نقل عراق ترور شد 
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه 

عضو فعال اتحاديه آارگري و يكي از اعضاي اتحاديه آارگران حمل و نقل و , " احمد ادريس عباس"
 . فوريه ، در ميدان شهداي بغداد ترور شد24روز , ارتباطات عراق 

فدراسيون اتحاديه هاي آارگري , "ليبراستارت" به نقل از , به گزارش بخش بين الملل گروه آارگري ايلنا 
را شديدا محكوم نمود و اعالم آرد آه اين حمالت و ترور اعضاي " احمد ادريس عباس" عراق ، ترور 

اتحاديه هاي آارگري ، حاآي از ورشكستگي و اضمحالل تروريست ها و حاميان صدام مي باشد آه 
 .انزجار و نفرت خود را به قشر آارگر و نماينده هاي اتحاديه هاي آارگري معطوف آرده اند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  اسفند12:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس ٢ -١٣٨٣ اسفند ١٢چهارشنبه :بی بی سی

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از تظاهرات و بحران در لبنان خبر داده و از 
وشت خاورميانه پرداخته اند و در کنار آن، اظهارات ديدگاه های مختلف به بررسی اهميت آن در سرن

مقام های آمريکايی در مورد بررسی دادن امتيازاتی به ايران را در صفحات اول خود منعکس کرده و به 
  .آينده فعاليت های هسته ای کشور پرداخته اند

آن به عنوان  در سرمقاله خود از شرق حوادث لبنان را با عنوان بحران گزارش داده و همبستگی
انقالبی ديگری نام برده که گرچه شباهتی به حوادث گرجستان و اوکراين ندارد اما معادالت منطقه را به 

  .هم می ريزد
 نوشته است که با حوادث لبنان و حذف همه عوامل فشار منطقه ای و شرقنويسنده سرمقاله 

ی رويارويی بزرگ ميان ائتالف جهانی به نيروهای مقاومت محتمل و برقراری موازنه جديد قوا، زمينه برا
  . رهبری اياالت متحده آمريکا و ايران فراهم می شود که لقمه بزرگ خاورميانه نام گرفته است

 از قول بشاراسد رييس جمهور سوريه نوشته اظهارات و رفتار آمريکاييان در مورد ايران همبستگی
  .مشابه رفتارشان در قبل از زمان حمله به عراق است

تغيير در لحن و گفتار آمريکايی ها به استناد گفته های وزير خارجه آن کشور که گفته دادن امتيازهايی 
به ايران بر اساس پيشنهاد اروپائی ها تحت بررسی است موضوع مقاالت و تحليل های روزنامه های 

  . امروز تهران است 
ست خارجی کاخ سفيد خوانده و  رويکرد جديد اياالت متحده را چرخشی جدی در عرصه سياشرق

نوشته است که نو محافظه کاران آمريکايی که معموًال ترجيح می دادند درباره تهران لحنی خصومت آميز 
بگيرند، اکنون به اين باور رسيده اند که امتياز دهی به ايران بهترين راه برای رفع نگرانی های اين کشور 

  . است
 ايران را نقل کرده و آن را پاسخی به اظهارات همتای آمريکايی او  گفته های وزير خارجهاقبال و شرق

  . دانسته اند
، کمال خرازی گفته استقالل هسته ای کشور امری نيست که به معامله گذاشته اقبالبه نوشته 
 از قول رييس سازمان انرژی اتمی روسيه در صدر اخبار خود نوشته به ايران توصيه آفتاب يزداست اما 

  . سوخت اتمی خود را توليد نکندکرديم 
اهميت اين گفته ها به آن است که دو روز پس از آن انتشار می يابد که همين مقام روسی در تهران 

  .قراردادی را برای تحويل سوخت نيروگاه هسته ای بوشهر به امضا رساند
ونده ايران را باز  با انتقاد از گزارش مديرکل آژانس بين الملی انرژی اتمی که پرجمهوری اسالمی

توصيف کرده است نوشته حاال کار به قدری تمسخرآميز شده که می خواهند همان موضوع تحويل 
ايرباس های فروخته شده را بعنوان يک امتياز بزرگ برای تشويق ايران به اعالم انصراف از غنی سازی 

ينه عربده می کشند که نه اورانيوم به خورد ايران بدهند ولی انگليسی های شرور حتی در همين زم
  . خير ما راضی نيستيم 

اين روزنامه تندرو صبح تهران نتيجه گرفته که از همان ابتدا هم روشن بود که اين مذاکرات و ميانجی 
گری ها يک بازی فريبکارانه است و به مصلحت ما نيست که اين بازی با اروپا را بپذيريم و امروز هم هر 

  .  بدفرجام خاتمه دهيم، کمتر ضرر می بينيم لحظه زودتر به اين بازی
 گزارش محمد البرادعی را مثبت ارزيابی کرده و نوشته گزارش های ايراندر مقابل اين تحليل، روزنامه 

مثبت محمد البرادعی درباره فعاليتهای هسته ای ايران و نتايج تحقيقات فنی و کارشناسی بازرسان 
 همکاری گسترده و شفاف ايران، بستر مناسبی را برای آژانس از تاسيسات هسته ای در پرتو

www.iran-archive.com 



برخورداری ايران از حقوق خود فراهم کرده است و انتظار می رود اجالس فعلی عرصه مانور مثبت 
  .ديگری برای ديپلماسی هسته ای ايران باشد

ی ارزش بودن تحوالتی در عرصه رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری ايران، تاکيد آيت اهللا مصباح بر ب
اکثريت و اصرار وی بر لزوم انتخاب رييس جمهور اصولگرا، اعالميه هايی درباره حکم زندان تازه برای يک 
وب الگ نويس ديگر، تهيه يک تفنگ قوی ديگر که به گفته وزير دفاع ايران اينک که کشور از هر سو در 

ور که همزمان با باالرفتن خطرست لزوم آن احساس شده و افزايش ميزان بدهی های خارجی کش
  .بهای نفت اعالم می شود از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح تهران است
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