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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(بزرگتهای رژیم ایران و دول

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 سياست چند سويه ى آمريكا در رابطه با پرونده ى اتمى ايران  
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج :رادیو آلمان

ر همكارى با آشورهاى اروپايى براى حل بحران اتمى ايران جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا، خواستا
اين مطلب را امروز پنجشنبه، اسكات مك آِلالن، سخنگوى دفتر رياست جمهورى آمريكا، به . است

 . اطالع مردم رساند
اياالت متحده مى : امروز اسكات مك آِلالن، سخنگوى دفتر رياست جمهورى آمريكا، در واشنگتن گفت

ايت از اروپائيان، آنها را در مذاآرات شان با ايران در مورد طرح هاى اتمى اين آشور تقويت خواهد با حم
سخنگوى دفتر رياست جمهورى آمريكا، آه حاضر نبود به جزئيات ديدگاه هاى جديد اين آشور . آند

مورد اشاره آند، در انتها گفت، البته جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا،  هنوز تصميمى قطعى در اين 
نگرفته و آنچه مشخص است اين است آه آمريكا و آشورهاى اروپايى در صدد همكارى با هم به خاطر 

 . پيشرفت مذاآرات هسته اى با ايرانند
هدف آشورهاى اروپايى و آمريكا در حال حاضر پيدا آردن خط مشى مشترآى ست آه توسط آن 

 وادارند و آليه طرح هاى اتمى در آشور را متوقف بتوانند ايران را به تعليق دائمى غنى سازى اورانيوم
ناظران سياسى در آمريكا بر اين نظرند آه تا پايان همين هفته، جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا،  . سازند

 .ديدگاه جديد خود را در مورد ايران همراه با جزئيات آن به اطالع عموم خواهد رساند
ان با طرح هاى مشترك اروپائيان و آمريكا مخالفت ورزد، آنها مى بر مبناى اين ديدگاه، در صورتى آه اير

توانند متحدا پرونده ى اتمى اين آشور را براى بررسى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بكشانند و 
به نظر مى رسد آه در صورت قبول ايران به توقف . ايران را با تحريم هاى گوناگون اقتصادى مواجه سازند

 اتمى خود، آمريكا نيز در نظر دارد، به مخالفت هايش با عضويت ايران در سازمان تجارت برنامه هاى
 . جهانى پايان دهد

آن گونه آه آارشناسان مى گويند، روند قبول ايران در سازمان تجارت جهانى ساده نيست و مدت ها 
ايد ايران عضو ناظر اين در ابتدا ب. طول مى آشد تا آشوري بتواند عضو ثابت اين سازمان جهانى گردد

 سال، اين آشور مى تواند شرايط الزم را بيابد، البته در آن زمان هم ۵پس از گذشت . سازمان شود
عضويت قطعى ايران در اين سازمان جهانى باز در دست آمريكا خواهد بود و اين آشور مى تواند مثل 

گفتنى ست آه . يران مخالفت ورزدنمونه ى روسيه و عربستان سعودى، سال هاى متمادى با قبول ا
 . سال است مى آوشد به سازمان تجارت جهانى ملحق شود، اما هنوز موفق نشده است١۵چين 

اعالم نزديكى مواضع آمريكا و اروپائيان به گونه اى در اجالس ديروز شوراى حكام سازمان انرژى اتمى در 
ئيس  هيئت آمريكايي، ناخشنودى خود را از در اين اجالس خانم جكى ساندرز، ر. وين مصداق پيدا آرد

عدم همكارى ايران با اين سازمان جهانى اعالم آرد و خواستار رجوع پرونده ى اتمى ايران به شوراى 
او گفت هنوز سوال هاى بسيارى در مورد پرونده ى اتمى اين آشور بدون . امنيت سازمان ملل شد

 ملل متحد به آشور و بازديد از تاسيسات اتمى اش پاسخ مانده و ايران از ورود بازرسان سازمان
 . خوددارى مى آند

اين گفته ى رئيس هيئت نمايندگى آمريكا همسو بود با انتقاداتى آه نمايندگان آلمان، فرانسه و 
 .انگليس از ايران آرده اند، به خاطر آمبود همكارى با سازمان انرژى اتمى

 
 رژى اتمى به کار خود پايان داد  نشست شوراى حکام آژانس بين المللى ان

  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج :ایرنا
 نشست شوراى حکام آژانس بين المللى بعدازظهر پنجشنبه با يک روز تمديد پس 

 . از چهار روز به کار خود در سازمان ملل در وين پايتخت اتريش پايان داد
 رژى اتمى روز دوشنبه بانشست زمستانى شوراى حکام آژانس بين المللى ان

 مديرکل آژانس در مقر سازمان ملل در وين پايتخت " محمد البرادعى"سخنان 
 . اتريش آغاز شد

 شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى همه ساله در چهار نوبت تشکيل
 جلسه مىدهد که اين جلسات در اوايل خرداد،اواخر شهريور، اوايل آذر و اواسط

 . ر سال برگزار مىشوداسفند ماه ه
 فعاليت هاى اتمى مصر،کره شمالى وبحث درباره مديرکل جديد آژانس بين المللى

 .انرژى اتمى از جمله موضوع هاى دستور کار اين نشست سه روزه شوراى حکام بود
 هر چند که موضوع فعاليت هاى اتمى ايران در دستور کار اين نشست قرار

 اين نشست همچنان موضوع فعاليت هاى هسته اى ايران نداشت ، اما مهم ترين مساله 
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 . بود که بحث هاى مفصلى را به همراه داشت 
 معاون امور پادمان هاى" پير گلد اشميت "اين بحث ها زمانى آغاز شد که 

 آژانس بين المللى انرژى اتمى در گزارش فنى مربوط به راست آزمايى فعاليت هاى
 . ، مسايلى را مطرح کردسه ماهه اخير هسته اى ايران 

 معاون امور پادمان هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى بعدازظهر سه شنبه در
 هر چند اطالعات تازه اى در مورد: دومين روز نشست شوراى حکام در گزارشى گفت 

  وجود ندارد، اما در چهار٢نشده مربوط به برنامه سانترفيوژهاى پى مسايل حل
  پيشرفت هايى١ آزمايى برنامه غنىسازى سانتريفوژهاى پىزمينه مرتبط با راست
 . به دست آمده است 

 پيشنهاد اوليه مربوط به فناورى سانتريفوژ: "وى اين چهار زمينه را شامل 
 اسناد"،  "١پيشنهادهاى مربوط به سانتريفوژهاى پى"، "و نمونه قطعات آن 

 شده ميان ايران و واسطه هامباحثات فنى انجام "و " مربوط به تحويل اين قطعات 
 . عنوان کرد" در مورد سانتريفوژها

 معاون البرادعى در امور پادمان ها همچنين در گزارش خود با اشاره به 
 : اينکه ايران حفارى تونلهاى زيرزمينى در اصفهان راگزارش نکرده است ، افزود 

  ايران نيز دربازرسان آژانس در دسامبر گذشته از اين تونلهابازرسى کردند و
 نامه اى به آژانس اطالع داد که اين حفارىها براى افزايش ظرفيت ، امنيت و 

 . ايمنى مواد هسته اى بوده است 
 وى با اشاره به اينکه در قطعنامه نشست پيشين شوراى حکام از ايران 

 خواسته شده بود که به عنوان يک اقدام اعتمادساز، داوطلبانه تصميم خود را
 د آغاز احداث يک راکتور تحقيقاتى آب سنگين مورد تجديد نظر قرار دهد،در مور
 هيچ بازديدى از مکان اين رآکتور از زمان صدور اين قطعنامه تاکنون : گفت 

 .)۴٠آر.آى(انجام نشده و مقام هاى ايرانىتاکيد کرده اند که رآکتور تحقيقاتى 
 . در حال پيشرفت است 

 گزارش در مورد بازديدهاى آژانس از تاسيسات گلد اشميت در فصل ديگر اين 
 با ايران در مورد اين تاسيسات دو: اتمى ايران با هدف شفاف سازى گفته است 

 منظوره که هم کارکرد نظامى مىتواند داشته باشد و هم اهداف غيرنظامى را
 دنبال کند، بحث و گفت وگو شده است 

  و نماينده آمريکا در شورا برخى انتقادهاى وى با تاييد تروييکاى اروپا
 . و مخالفت نماينده ايران مواجه شد

 "محمد سعيدى"گزارش گلد اسميت با واکنش ايران مواجه شد به طورى که 
 معاون برنامه ريزى و بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران ارايه اين گزارش 

 . در نشست شوراى حکام را اقدامى غيرمعمول خواند
  اين گزارش ها در جلسات فنى قبل از نشست شوراى حکام ارايه معموال: وى گفت 

 . مىشود، ولى اين بار به طور غيرعادى در جلسه رسمى شوراى حکام قرائت شد
 نماينده آمريکا در شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى" جکى ساندرز"خانم 

 نس درباره ايران معاون پادمان هاى آژا" پير گلداشميت "گزارش : اتمى اعالم کرد 
 فهرست شگفت آورى از تالش هاى ايران براى پنهان سازى، گمراه کردن و به تاخير

 . انداختن کار بازرسان آژانس را آشکار ساخت 
 روشن است که ايران کما فىالسابق : وى طى سخنانى در نشست شوراى حکام گفت 

 س بين المللىشفافيت و همکارى الزم را براى انجام وظايف بازرسان آژان
 . انرژى اتمى انجام نداده است 

 آمريکا از مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى مىخواهد که هر: وى گفت 
 گونه مخالفت و عدم همکارى ايران در آينده را نيزفورا به اطالع شوراى حکام 

 . برساند
 ارددولت آمريکا در مو: نماينده آمريکا در ادامه سخنان خود اظهار داشت 

 متعدد از شوراى حکام خواستار آن شده است که عدم پيروى و نقض موافقتنامه 
 توسط ايران را بايد به شوراى امنيت سازمان ملل گزارش ) تى.پى.ان (پارمان ها 

 . دهد
 شوراى حکام موظف است اين کاررا انجام دهد، اما تاکنون اين : وى افزود 

 ه اين شورا نمىتواند اين مسووليت خوداقدام را انجام نداده است در حالى ک
 . را براى هميشه ناديده بگيرد

 شوراى امنيت اين قدرت را دارد که ايران را ملزم به انجام : وى افزود 
 تمامى تدابير اصالحى ضرورى از جمله گام هاى مورد نظر شوراى حکام که اين 

 . کشور از اجراى آن سرباز زده است ، بکند
 شوراى امنيت اين قدرت را نيز دارد که ايران را: گفت ساندرز همچنين 

 . ملزم و وادار به تعليق فعاليت هاى غنىسازى و بازپرورى اورانيوم کند
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 در شوراى حکام آژانس ) انگليس ، آلمان و فرانسه (تروييکاى اتحاديه اروپا
 ئت بين المللى انرژى اتمى نيز در بيانيه مشترکى که در نشست شوراى حکام قرا

 ايران در فعاليت هاى هسته اى خود شفافيت "شد، از آنچه که از نظر اين کشورها 
 . ابراز نگرانى کرد" الزم را رعايت نکرده است 

 نماينده " مايکل کنت اوشى"در اين بيانيه که بعدازظهر چهارشنبه توسط 
 ران اتحاديه اروپا از اينکه اي: انگليس در شوراى حکام قرائت شد، آمده است 

 به موقع اطالعات الزم را در مورد حفر تونل زيرزمينى در اصفهان ارايه نکرده 
 و همچنين ايجاد محدوديت در بازديدها از تاسيسات خود توسط آژانس ، ابراز

 . تاسف شده است 
 در اين بيانيه ضمن استقبال از پيشرفت هاى آژانس در بازرسى از مراکز

 "باز"و " سازنده " ايران و اتحاديه اروپا، هسته اى ايران ، فضاى مذاکرات
 . توصيف شده است 

 فعاليت هاى اتمى مصر،کره شمالى وبحث درباره مديرکل جديد آژانس بين المللى
 .انرژى اتمى از جمله موضوع هاى دستور کار اين نشست سه روزه شوراى حکام بود

 ى بين المللىدر اين نشست رسمى همچنين اتخاذ تدابيرى براى تقويت همکار
 در زمينه ايمنى، تشعشعات و حمل و نقل مواد هسته اى و مديريت زباله هاى
 هسته اى و نيز فعاليت هاى آژانس در ارتباط با دانش ، فناورى و کاربردهاى

 . هسته اى، مورد بحث قرار گرفت 
 البرادعى درآخرين روز اين نشست در مورد اجراى مفاد موافقتنامه پادمان 

 برخى از کشورهاى عضو نسبت به کوتاهى مصر در گزارش مواد: ط مصر گفت ها توس
 و تاسيسات هسته اى خود به آژانس ابراز نگرانى، اما آنان در ضمن تاکيد کرده 

 اند که مواد و تاسيساتى که آژانس تاکنون در مصر مورد بازديد قرار داده 
 . اشته است است ، با گزارش هاى اين کشور در اين زمينه مطابقت د

 شوراى حکام باتوجه به ماهيت فعاليت هاى اتمى مصر و اين واقعيت : وى گفت 
 ا سال قبل برمىگردد و مقدار مواد مورد بحث اندک ۴٠ ت١۵که برخى از آنها به 

 . است ، اين فعاليت ها را موجب نگرانى نمىکند
 يت هاىالبرادعى همچنين در تشريح نظر شوراى حکام آژانس در مورد فعال

  تاکنون اين کشور٢٠٠٢از دسامبر سال: هسته اى جمهورى دمکراتيک خلق کره گفت 
 به آژانس اجازه هيچگونه فعاليت راست آزمايى نداده است و از اين روى اين 

 نهاد در موقعيتى نيست که بتواند در مورد مواد و فعاليت هاى هسته اى در اين 
 . کشور هيچگونه تضمينى بدهد

 شوراى حکام موضوع فعاليت هاى هسته اى کره شمالى را چالشى جدى در: وى گفت 
 برابر پيمان عدم گسترش سالح هاى هسته اى و صلح و ثبات در شمال شرقى آسيا

  فوريه سال جارى مبنى بر تعليق نامحدود١٠مىداند و از بيانيه اين کشور در
 .  کرده است شرکت خود در مذاکرات شش جانبه به طور جدى ابراز نگرانى

 شوراى حکام بر اهميت گفت وگو به منظور دست يافتن : البرادعى اظهار داشت 
 به يک راه حل صلح آميز و جامع براى مساله هسته کره شمالى تاکيد و مذاکرات 

 . شش جانبه در اين زمينه را بسيار مهم توصيف کرده است 
 ه جزيره کره به يک شوراى حکام هدف قبلى خود را در مورد لزوم تبديل شب

 منطقه عارى از سالحهاى هسته اى تاکيد کرد و قويا از تمامى طرف هاى ذيربط
 خواست ، تالش هاى خود را براى تسهيل از سرگيرى مذاکرات شش جانبه و حل صلح 

 . آميز مساله هسته اى کره شمالى دوچندان کنند
  

 ني فراتر از مقررات بیزيق ندارد چ حیالبرادع :ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستيمسئول س
  بخواهدرانی از ایالملل
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 اعالم ی البرادعی جا به آقانيما ازهم: امروز گفت ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سمسئول
وافقت نامه  م،ی تی خودش را صرفا در چهارچوب معاهده ان پی همکاررانی که اشتباه نکن اميکن  یم

  . و اساس نامه آژانس انجام خواهد داد نه فراتر از آن یپروتکل الحاق پادمان، 
 ی درگفتگوی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي مسئول سانی مهر، دکترموسوی گزارش خبرگزاربه

د  به خرج دهدی عضو آژانس باکی که یتيحد اکثرشفاف:  مطلب گفت نیبا شبکه خبرضمن اعالم ا زنده 
 .  در چارچوب پروتکل استی هسته ای هاتي فعالی هاهيواعالم  ها هيانيب
 گزارش ی اتمی انرژی المللني خود را به آژانس بی ساله هسته ا25 تي فعالرانی انکهی با اشاره به ایو
 خودش را ی هسته ای هاتي ، تمام فعالی صفحه ا1000 گزارش کیتهران در: کرده است، افزود 

  . آژانس کردمي پروتکل تسلی هاهيالماع درچارچوب 
 سال است کی ازشي بنکهی کشورمان با اشاره به ای ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سمسئول

 قرارداده، ی مورد بررسیی راست آزمای پروتکل را برای هاهي در مورد اعالمرانی ایژانس گزارشها آ که 
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 نکرده داي پرانی ای هسته ای هاتيررات درمورد فعال مورد خالف مقکی یآژانس تاکنون حت: شد  آور ادی
 .  دهدی را نشان مرانی کامل ای واعتماد سازتيشفاف  نیاست و ا

 ی هسته اساتي ازهزارنفرروز از بازرسان آژانس از تاسشي گذشته بمي ونکسالی ی طنکهی ااني با بیو
 ی اتمی انرژی المللني آژانس بسيتاس کنم اززمان یتصور نم:  به عمل آوردند عنوان کرددیبازد  رانیا
 .  کرده باشدی با آژانس همکاررانی عراق مانند ایبه استثنا  ی عضوچيه

 بر ی مبنی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی با ابرازتعجب از اظهارات محمد البرادعانیدکترموسو
:  خواهد، عنوان داشت ی مرانی ارا از" ی تیان پ"  فراتراز پروتکل و معاهدهیهایآژانس همکار  نکهیا

 کی کل بخواهد از ری مدنکهی دارد مقررات و اساسنامه آژانس را اجرا کند افهيآژانس صرفا وظ  کل ریمد
  . استدی جددهی پدکی کند، شتري بیازآژانس درخواست همکار  فراتر یعضو
 رانی اشتباه نکند؛ ا کهمي کنی اعالم می البرادعی جا به آقانيما ازهم:  خاطر نشان ساخت یو

 و ی، موافقتنامه پادمان، پروتکل الحاق"ی تیان پ"خودش را صرفا در چهارچوب معاهده   یهایهمکار
  .انجام خواهد داد نه فراتر از آن اساسنامه آژانس 

 حق ندارد ی البرادعیآقا:  کرددي کشورمان تاکی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سمسئول
 نی بخواهد و ارانی از ای المللني وضوابط بني و خارج ازمحدوده قوانی المللنيرات ب فراتر ازمقریزيچ 

 را  خود سخنان مي خواهی می است لذا ما از البرادعزي انگارشگفتي بسرانی درمورد ایو اظهارات 
  .اصالح کند

 ی انجام بازرس ازرانی برممانعت  ای مبنی معاون محمد البرادعتي گلداشمی آقای درمورد ادعاانیموسو
 و آژانس صورت یرانی ااتي هاني مني از پارچی قبل ازانجام بازرسیمذاکرات:  گفت ني پارچتیدرسا 

 توافق نی را بدهد و اهاي نقطه به انتخاب آژانس، اجازه بازرسکی تنها رانیدر آنجا  توافق شد ا گرفت و 
 . ب آژانس گذاشت نقطه رابه انتخانيي تعرانی بود و اني طرفني بیقطع مسلم و 

 کنند صرفا ی بازرسرانی ای نظامی آنها بتوانند از کارگاههانکهی بود نه ایطي محی هم نمونه بردارنقطه
 یهاي اعالم نموده که ما بازرستي گلداشمی آقانکهی کنند ادی بازدی نظامی در خارج از کارگاههادیبا آنها 
  . دروغ  محض است کی موافقت نکرده رانی وامیرا درخواست کرد  یشتريب
 که می ارفتهی اما ما پذستي کشورها نفهي نوع مراکزجزو وظنی از ای بازرسنکهی با اشاره به ایو
  . مي دانی نمی ضرورشترراي بیهايبازرس:  افزودم،ي به آنها بدهیدرچارچوب پروتکل اجازه بازرس 

 نیا:  هم اشاره کرد و گفت  از نکات ابهام میکی به ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سمسئول
 گذاشت چرا که  آژانس طبق مقررات خودش موظف به رخواهدي آژانس تاثیهاينکته دراستمرار بازرس 

 رانی ایهاي گذشته اطالعات مربوط به بازرسکسالی  ی اما طهاستياسرارکشورها در بازرس حفظ 
رد نشت اطالعات به خارج پاسخگو  درمودی مشاهده شده وآژانس بااي دنی گروهیرسانه ها درجرائد و 
 نبوده  رانی است که آژانس قادربه حفظ اسرار انی که به کارآژانس وارد است ایاساس  رادیباشد اما ا

 .  دهد حي توضرانی ایموضوع را برا  نی ادی بانیبنابرا
 دی باتيلداشم و گی البرادعی را شروع کند آقاهاي آژانس بازرسنکهیقبل ازا:  ابراز داشت انیدکترموسو

 گذشته به رسانه کسالی ظرف رانی ای هسته ای هاتي دهند که ازکجا  اطالعات مربوط به فعالحيتوض 
 مي کنند تا ما بتوانجلب با ما توافق کنند و اعتماد ما را دی را بانی درزکرده است وااي دنیگروه  یها

   .ميکره کن که درچارچوب پروتکل است با آنها مذاییهايبازرس  نيدرمورد چن
 است ی کاری هنوزدرحال مخفرانی انکهی برای در آژانس مبنکای آمرندهی با اشاره به اظهارات نماانیموسو

 درارائه گزارش به رانی اصفهان گله مند بود و گفت اساتيرتاسی تونل زدنيآژانس درمورد کش: گفت  
 مورد است و ی بیار کی برمخفیبن مکای امری ادعانی است بنابرارکردهي خصوص فقط تاخنیآژانس درا 
 .  صورت نگرفته استی مخفتيفعال  چيه
 ی محسوس درگفتگوهایشرفتهاي درمذاکرات درقسمت پنکهی الي ها بدلییاروپا:  اظهارکردیو
 ی شد ازخود ضعف نشان دادند و آنها می مفی تعردی که بای و هسته اکی تکنولوژی اقتصاد   ،یاسيس

 جمع ا جلسه بدهد و مذاکرات سه گروه رلي تشکدی بای راهبری اتهي کم  ،ندهیآدو هفته  دانند که ظرف 
  . را مطرح ساختندی اساسی بیسلسله ادعاها  کی کنند یبند

 ،ی تکنولوژیهای همکارنهي صورت گرفته است هنوزتوقع تهران را درزمهایي را که تا به امروزبا اروپایمذاکرات
 برآورده نساخته ردي گی ما قرار مرشی شود ومورد پذی مفی تعرهايی که از طرف اروپایتي وامنیاسيس 

  . داردارفاصلهي بسرانیوتا مطلوب ا است 
 انی و آقاسي انگلندهیآنچه که نما:  کشورمان گفت ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سمسئول

 یهای مشت طلب کارکی شتري کنند بیی نمودند آن را بزرگ نمای گفته اند و سعی و البرادعتيگلداشم 
 درمورد سفند که در آخر ای عمده ایهای درنظر گرفته اند تا بدهکاررانی ایاساس است که آنها برا  یب
 دانند کم آورده اند  و احتمال ی آنها خود مرای و باالنس کنند ززاني سه گانه دارند آن را میکارگروهها 
 رانی ازای طلبکارنجای به مذاکرات ادامه ندهد دراجهيت ندهد درنتی رضاشرفتهاي به آن پرانیدهند که ا  یم

  .است واساس هی پایساختند که واقعا همه آنها ب را مطرح 
 نیبد.  نه توقف می را توافق کرده ای سازی غنقي بدانند که تنها تعلدی باهایياروپا:  آور شد ادی انیموسو
 یی اروپاری به سه وزیما حت. ی سازی غن شده است نه توقفدي ققي تعلسیکه درتوافقنامه پار معنا 

 رانی به استي الزم ننی بنابرارفتی آن را نخواهد پذرانی اد،ی را که توقع داری که شما توقفمیکرد هم ابالغ 
 تهران هياني موضوع در بنی است وارفتهی دوره به طورموقت پذکی ی را براقيتهران تعل. دیاوريب  فیتشر

www.iran-archive.com 



 را مجاب به رانی تواند ای کس نمچي دارد لذا هی تنها جنبه اعتماد سازو واضح است و کامال مشخص 
  . کندفيانجام تکل
 رانی خود به ادی جدی را درمورد همکاری محکم و جدی هاني نتوانند تضمهایياگراروپا:  گفتانیموسو

  .د آورد باشند درمقابل ما کم خواهنکایوبه تعهدات خود عمل کنند و همچنان وابسته به آمر بدهند 
 ارائه کنند رانی چرخه سوخت به ایني عی هاني تضمی را برای نتوانند فرمولهایي وجود چنانچه اروپانی ابا
 ها نقض شده است وما یی درهر دونقطه توسط اروپاسی الزم را بدهند توافق نامه پاری هانيوتضم 

   .ميستي تعهدات خودمان نیبندیپا ملزم به 
 کنند و دربرابر آنها کم ی را راضهایيکای هنوز نتوانستند آمرهایي رسد اروپایمبه نظر :  آور شدادی یو

 ما ابدا ی پاسخ دهند ولیغاتي تبلی مشت جوسازکی ضعف خود را با نی کنند ایآنها تالش م آوردند و 
  . نخواهد گذاشتیاثر ما ی برروهای نوع جوسازنی بدانند که اهایي و اروپامي کنینم به آن توجه 

 به سخنان گری که ما ددي توجه نکنقي جهت به دامنه تعلی خود و بی گفت بهایي خطاب به اروپاانیسومو
 فراترازپروتکل عمل کند و دی بارانی ادی که بگودي نکنکی را هم تحری البرادعی و آقامي کنیشما توجه نم 
  . ندارد داری اصال خررانیگونه سخنان در ا  نیا

 درخواست فراتر از رکلی که مدیهنگام:  کرد حی تصری ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سمسئول
 ی کل وشوراری نسبت به آژانس و مدی اعتمادی بکی نی کند ای عضو آژانس مطرح مکیمقررات را از 
 فرم چارچوب گذاشته اند که در نی حکام فرض را برای شورای تمام اعضارایحکام را  بوجود خواهد آورد ز 

 عنوان کرده است ی حرف بزنند نه فراتر از آن و آنچه که البرادعی المللني و مقررات بنيقوان ها ، 
  .شگفت آور است   و بيارعجيبس
 تنها درچارچوب و مقررات آژانس موافقت نامه و پروتکل رانی که  اردی بپذدیآژانس با:  کرددي تاکیو

  . کندیبه تعهدات خود عمل م " ی تیان پ " ومعاهده
 سی کنند وبخواهند به قبل ازتوافقنامه پاری بخواهند مشکل تراشهایي هشدارداد اگر اروپاانیموسو

  . گشتميوبحث توقف را مطرح سازند ما هم به قبل از توافقنامه تهران بازخواه برگردند 
 نی اجهي را به دنبال خواهد داشت و نتییامدهاي اقداماتشان چه عواقب و پنی تصورکنند که ادی باهایياروپا

  . را به دنبال داردی اساس چه تبعاتی بیهاي خواهادهیز 
  .  مهر منتشر خواهد شد ی خروجی مصاحبه فردا بر رونی کامل امتن

 
 یدر صورت//  توان دست کم گرفت ی را نمرانیقدرت ا//  ندارد رانی حمله به ای برای طرحچي هکایآمر
 در منطقه ممکن است به تهران حمله یگرید موفق شود کشور ی در توسعه سالح هسته ارانیکه ا
 کند 
 ساتي حمله به تاسی برای طرحچي هکایآمر:  در منطقه گفت ییکای آمراني فرمانده نظامدی زی ابجان

 .  در دستور کار نداردرانی ایهسته ا
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 
 ییکای آمراني فرمانده نظامدی زی ، ژنرال جان اب"سوا " ییکای آمروی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه

 ی موفق شود کشوری در توسعه سالح هسته ارانی که ای  هشدار داد در صورتانهيدر منطقه خاورم
 . در منطقه ممکن است به تهران حمله کندگرید
 ی راهبردیامدهاي به پرانی که چرا ارتش ارميمن متح:  گفت کای کنگره آمری در مقابل اعضایو

 . کند ی فکر نمی به سالح هسته ایابيدست
 ی سالح را بدست منی که ای دولتستي نی خوبشهی اندی کرد توسعه سالح هسته ادهي ابراز عقیو

 ی از قدرت هایکی ی کشور را از سونی ای به سالح هسته ایابي از خودش سوال کند دستدیآورد با
 .منطقه هدف حمله قرار خواهد داد

 باثبات تر  انهي کشور را در  منطقه خاورمنی ای به سالح هسته ارانی ایابيدست: رد کدي تاکدی زیاب
 .نخواهد کرد 

 در صورت ی وی که ممکن است به ادعای به نام دولتی اشاره اچي درمنطقه هییکای آمراني نظامفرمانده
 کایمهور آمر جسي معاون رئی چنکی به آن حمله کند، نکرد اما دی به سالح هسته ارانی ایابيدست

 حمله کشور نی به ارانی ای برنامه هسته ای نابودی برالي هشدار داده بود ممکن است اسرائشتريپ
 .کند
 در کای ثبات در عراق و افغانستان سطح حضور آمری نکته اشاره کرد در صورت برقرارنی به ادی زی ابجان

 .افتیمنطقه کاهش خواهد 
 . در دستور کار نداردرانی حمله به ای برای طرحچي هکایآمر: گفت  در منطقه ییکای آمراني نظامفرمانده
 . توان دست کم گرفتی را نمرانیقدرت ا:  کرده بود  دي تاکزي نشتري پدی زی ابجان

 
  است دی جدی راکتور هسته اکی در حال ساخت رانیا:  فرانسهیخبرگزار

  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 
 یربنای زیزی در حال بتون ررانی اعالم کرده است که ای غربپلماتی دکینقل از  فرانسه به یخبرگزار
 هسته حاتي قابل استفاده در تسلومي پلوتونهي تهتي است که قابلني آب سنگی راکتور اتمکیساخت 

 .  را داردیا
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به ضمن  امروز پنج شنی غربکيپلماتی منبع دکی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 با درجه استفاده در ومي پلوتونهي تهتي که قابلرانی در اني راکتور آب سنگکیاعالم آغاز به ساخت 

 از ماه راک، در ای مگاوات40 نيکار ساخت راکتور آب سنگ: "  شد ی را دارد، مدعی اتمحاتيتسل
 خواست تا در رانیز ا ای اتمی انرژی المللني درست پس از آن بود که آژانس بنیسپتامبر آغاز شد و ا

 ." کندی خوددارساتي تاسنی اقدامات اعتماد سازانه از ساخت ایراستا
 روز سه شنبه ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمعاون مد" تي گلداشمريپ"  است که ی درحالنیا

  اراک است ،ی راکتورهای در حال کار بر رورانیاعالم کرد که ا
 . داشته است عنوان نکردشرفتي پروژه تا چه حد پنی انکهی را در مورد ایاتي جزئچي هیو
 . بوده استی ماهواره اری آنها عکسها و تصاوی اعالم کرده اند که منبع اطالعاتی غربیپلماتهاید
  

 داخل ی های اعتمادی ها،بییبهانه جو// مقررات آژانس استحی نقض صرتيانتشار گزارش گلداشم
 بر ی و بازدهي انتقادات،مذاکرات به بن بست کششیبا افزا// کندیند م اروپا و آژانس را مستهي علرانیا

  حکام با واکنش تهران روبرو خواهد شد ی شورای منطقري غیخواسته ها//هم خواهد خورد
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 
معاون ) Pierre Goldschmidt (تي گلداشمري پري ، گزارش اخرانی ای به پرونده هسته اکی مقام نزدکی

 سازمان ملل را ی بان هسته ادهی بخش پادمان ها در دسیي و ری اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد
 مقررات حی نقض صر، خواند که انتشار آن ی از اطالعات راست و دروغیقي و تلفی واقعري، غناعادالنه
 .  استی اتمی انرژی المللنيآژانس ب

 را که در یی های اعتمادی ها ، بیی ها و بهانه جوی اشکال تراشنیا: گفت " مهر" به خبرنگار یو
 انتقادات ، مذاکرات دوطرف به نی اشی کند و با افزای اروپا و آژانس است را مستند مهي علرانیداخل ا

 . بر هم خواهد خوردی شده و بازدهيبن بست کش
 را به عنوان یثر ابهامات تنها موارد کل آژانس قرار بود که با توجه به حل و فصل اکریمد:  افزود یو

 ی فراتر از گزارش هااري ، پا را بستي گلداشمی مطرح کند ، اما گزارش به اصطالح فنیگزارش شفاه
 نی بعد از آن ، ای شده و حتاتي جزئی و دروغ ، وارد برخی واهیمعمول گذاشته ، و فارغ از ادعاها

 . درز کرده است رونياطالعات محرمانه به ب
 کل ری ارتباط با انتخابات مدی ، بی فنري اظهارات غنگونهی وجود دارد که ای نگراننیا:  کرد دي مقام تاکنیا

 .آژانس نباشد
 لی به دالروزی پس از آنکه دزي حکام نی شورایی کاناداسي ، رئدهيبر اساس اطالعات رس:  افزود یو

 یراتيي متن را با تغنی بنا دارد که امروز ا انداخت ،قی را به تعوري نشست اخی جمع بندهی اراینامعلوم
 . کندهیارا
 ی تر است اما اگر وني مرتبه از قطعنامه پائکی ، ی شورا ، از لحاظ حقوقسي رئی ، جمع بندی گفته وبه

 . مطرح سازد ، با واکنش تهران روبرو خواهد شدرانی را از ای منطقري غییبخواهد که خواسته ها
 روز گذشته در گفتگو با ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسي است ، رئیگفتن

 .  دروغ  محض خواندکی را تي گلداشمی ، ادعامايشبکه خبر صدا و س
آژانس طبق مقررات خودش موظف به حفظ اسرار کشورها در :  افزود انی موسوني حسدي سدکتر
 ی در جرائد و رسانه هارانی ایهاي گذشته اطالعات مربوط به بازرسکسالی  ی هاست اما طیبازرس
 رادی درمورد نشت اطالعات به خارج پاسخگو باشد اما ادی مشاهده شده و آژانس بااي دنیگروه
 دی بانی نبوده  بنابرارانی است که آژانس قادر به حفظ اسرار انی به کار آژانس وارد است اکه یاساس

 . دهد حي توضرانی ای موضوع را برانیا
 دهند حي توضدی باتي و گلداشمی البرادعی را شروع کند آقاهاي آژانس بازرسنکهی قبل ازا: کرد دي تاکیو

 ی گروهی گذشته به رسانه هاکسالی ظرف رانی ای هسته ای هاتيکه ازکجا  اطالعات مربوط به فعال
 نيورد چن درممي بتوانما با ما توافق کنند و اعتماد ما را جلب کنند تا دی را بانی درزکرده است واايدن

  .مي که درچارچوب پروتکل است با آنها مذاکره کنییهايبازرس
 ی گفته اند و سعی و البرادعتي گلداشمانی و آقاسي انگلندهی چند روز نمانیآنچه که در ا:  گفت یو

 رانی ای اساس است که آنها برای بیهای مشت طلب کارکی شتري کنند بیینمودند آن را بزرگ نما
 آن را دارند سه گانه ی که در آخر اسفند درمورد کارگروههای عمده ایهای تا بدهکاردرنظر گرفته اند

 شرفتهاي به آن پرانی دهند که ای دانند کم آورده اند  و احتمال می آنها خود مرای و باالنس کنند ززانيم
ه واقعا همه  را مطرح ساختند کرانی ازای طلبکارنجای به مذاکرات ادامه ندهد دراجهي ندهد درنتتیرضا
 .  واساس استهی پایآنها ب

 ی خرداد ماه گذشته در واکنش به برخزي نی اتمی انرژی المللني به آژانس بکی نزدپلماتی دکی
 ی انرژی المللني کل آژانس بریگزارشات مد: گفته بود " مهر" آژانس ، به ی هایريگزارشات و موضع گ

 و پرسنل رانید از م3 که هر - یسي و گراهام انگلییکای آمری ، لوراتي و نفوذ گلد اشمري تحت تاثیاتم
 . شودی نوشته م-آژانس هستند 

 ني و همچنیی و سه کشور اروپاکای از آمریندگانی که با حضور نمای در آن هنگام در جلسه اتي اشمگلد
 ادیم زحج" دي حکام که پرسی در شوراکای آمرندهی برگزار شد، در پاسخ به سوال نماگری دپلماتیچند د

 مگنت ها به اندازه نیا: با طعنه گفته بود"  خورد؟ی کشور منی به چه درد ارانیمگنت مورد سفارش ا
 !! خوردی مرانی بمب اتم به درد ا2 تياهم
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 ی وی رسمی روبرو شد و سرانجام به عذر خواهی اسالمی اظهارات با واکنش تند مقامات جمهورنیا
 .ديانجام

  
 کل ریمد//  کرد تی و اروپا حمارانی ای حکام از مذاکرات هسته ایشورا // ی پروتکل الحاقعی سربیتصو

 در زمان لزوم گزارش دهد 
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 
 ري نشست اخی با جمع بندی در گزارشی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی نشست شوراسيرئ
 ی پرداخته بود ، از محمد البرادعی اسالمی جمهوری به پرونده هسته ای شورا که در مواردنیا

 .  گزارش دهدرانی درباره اازيخواست که در زمان لزوم و احساس ن
 رانی شد ، از اهی اراشي پیقی گزارش که دقانی در اIngrid Hall هال دینگری، ا" مهر" گزارش خبرنگار به

 . اقدام کندی پروتکل الحاقبی نسبت به تصوعتریخواست تا هر چه سر
 گفتگوها در بلند نی کرد که ایدواري ، ابراز امیی کشور اروپا3 با رانی از مذاکرات اتی با حماني همچنیو

 . برسدیی نهاجهيمدت به نت
 از خود نشان یشتري بتي پرونده شفافنی حال از تهران خواست که در اني حکام  در عی شوراسيرئ

 . دنبال کندزي را نقيدهد و تعل
  شد ی اتمی انرژی المللني با بازرسان آژانس برانی اشتري بیام خواستار همکار حکیشورا: ترزیرو
 خود را ی خواستند تا همکاررانی ار ای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی و پنج کشور عضو شورایس

 .  دهدشی آژانس افزانیبا بازرسان ا
 را ی همکارنی ارانیعالم کرد که اگر ا شورا انی اترز،ی روی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی که از سوی هائقی و تشوهای دهد ازهمکارانی خود پای حساس هسته ای هاتي کند و به فعالشتريب

 . خواهد کردتی شود حمای مشنهادي پرانی به ایی اروپاهیاتحاد
م کرد تمام  حکام اعالی نشست شوراجهي با اشاره به نتزي شورا ننی ای کانادائسي هال رئدینگریا

 کامًال شفاف عمل کند و رانی مساله مهم است که انی شورا به اتفاق آراء معتقدند که انی ایاعضا
 . دهدشی خود را با آژانس افزایهمکار

  کرد تی شکای اتمی انرژی المللني از آژانس بی با ارسال نامه ارانیا
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 
 به خاطر درز ی اتمی انرژی المللني به آژانس بی با ارسال نامه ارانیند که ا اعالم کردپلماتهاید

 کرده تی نهاد شکانی به مطبوعات، از ارانی ای هسته ای از برنامه های مربوط به بازرسیگزارشها
 . است 

 نامه نی در مورد ایشتري باتي جزئپلماتهای دنی فرانسه، ایبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 در نشست رانی اندهی نمای ناصرروسي بود که سیحاتي توضهيارائه ندادند اما گفتند که موضوع آن شب

 . ارائه دادنی در وی اتمی انرژی المللني حکام  آژانس بی هفته شورانیا
 ی در شورای ناصرروسي پس از سخنان سینامه به مدت کوتاه:  باره اعالم کردنی در اپلماتی دکی

 . به آژانس فرستاده شدحکام، 
 رکلی مکرر از مدی تالشها و درخواست هارغمي حکام گفته بود که علی در اظهارات خود در شورایناصر

 بالقوه حمالت یدهای تمام اطالعات محرمانه به رسانه ها درز کرده است و با توجه به تهدبًایآژانس ، تقر
 ها در ی اند،  نگرانداده قرار ین را مورد بازرس که بازرسان آرانی حفاظت شده اساتي تاسهي علینظام

 . استادی زاري خصوص بسنیا
 سي فرانسه، آلمان و انگلی و سه کشور اروپائرانی اني حکام از گفتگوها بیشورا:  گفتانی در پایو

 .ابندی بلند مدت به توافق دست باتي است که تا دو طرف  در مورد ترتدواري کند و امی متیحما
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق ي رويدادها
  

 هماهنگ آننده امور سياسي عراق در وزارت امور خارجه آمريكا برگزيده شد
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 

اي از انتصاب هماهنگ آننده امور سياسي عراق در اين وزارتخانه خبر   وزارت امور خارجه آمريكا در بيانيه
 .داد

ريچارد "سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعالم آرد، " آدام ارلي"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
سفير سابق آمريكا در آويت و مقام بلند پايه آمريكايي در بغداد در خالل جنگ آمريكا عليه عراق " جونز

 .تصاب شدبه عنوان هماهنگ آننده امور سياسي عراق در وزارت امور خارجه آمريكا ان
گزارشات خود را " جونز: "به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعالم آرد

وزير امور خارجه آمريكا ارائه خواهد داد و به تنظيم و نظارت " آاندوليزا رايس"به طور مستقيم به 
 .اورميانه خواهد پرداختدر امور خ" رايس"مشاور " ويليام پرنز"سياست در عراق با همكاري 

 ساله به عنوان يك مقام بلند پايه سياسي و معاون اداري آمريكا در عراق 54" جونز"شايان ذآر است؛ 
 نيز به عنوان 2004 تا ژوئيه 2001وي همچنين از سپتامبر .  فعاليت داشت2004 تا ژوئن 2003از نوامبر 

 .آرد  سفير آمريكا در آويت فعاليت مي
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فير آمريكا در قزاقستان، لبنان، و مدير دفتر مصر در وزارت امور خارجه آمريكا و مشاور وي همچنين س
 .سياسي سفارت آمريكا در رياض نيز بود

 
  مظنون در کرکوک 17 یريدستگ//  دربعقوبه ی عراق19 شدن یکشته و زخم

  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 
 شمال شرق بغداد کشته و ی مترلوي ک60ر بعقوبه واقع در درمرکز شهی ظهر امروز درانفجاریعراق19
 کشته ییکای آمری دونظامزي در بغداد صورت گرفت نی که در کنار جاده ایدربمب گذار.  شدندیزخم

 . شدند
 ی به وقت محل12ساعت :  خبر افزودنی عراق با اعالم ایتي منبع امنکی مهر، ی گزارش خبرگزاربه

 یروهاي تن از ن5 ازجمله گری تن د18 کشته و ی عراقکی آن ی داد و طیو ریدرشهر بعقوبه انفجارقو
 . شدندی زخمسيپل

 حادثه را برعهده نگرفته اما تصور نی اتي هم مسئولی گروهچي انفجارمشخص نشده است وههنوزعلت
 . رهبر القاعده در عراق صورت گرفته باشدی انفجارتوسط گروه ابومصعب الزرقاونی شود ایم

 چند منطقه هي علی نظاماتي عملی ارتش عراق طیروهاي نستي ازعراق حاکیلي تکمیگزارشها
 ري عضو برجسته حزب منحله بعث را دستگکی ازجمله یستیمظنون به اعمال ترور17درشهرکرکوک 

 .نمودند
 ساعات گذشته یط:  ارتش عراق گفت31فرمانده لشگر " نيانور حمد ام"  خلبان سرلشگرستاد

 را یتي امنیروهاي نبي از افراد تحت تعقیکیمظنون ازجمله 15 توانستند یاتيرعمل ارتش دیروهاين
 .ندیبازداشت نما

:  صورت گرفت، گفت ییکای آمریروهاي نی مظنونان با همکاریري دستگنکهی ااني فرمانده با بنیا
 40ع درواق (هي و طارقهی العصره،ی ناصری درروستاهای نظاماتي ساعت عملنی چندی ارتش طیروهاين
 . کردندريمظنونان را دستگ)  جنوب کرکوکیلومتريک
 شهر کرکوک و ی حرفه ای مسئول دفترفنیدي ناصر العبی ازجمله مظنونان بازداشت شده را ماضیو
 ازرهبران زي نگری تن د14 ازرهبران سابق حزب بعث وی الدورمي به عزت ابراهکی از افراد نزدیکی

 .د کری معرفیستی مسلح تروریگروهها
 را درشهر الزاب درغرب یري تکفی امروزچند تن از افراد گروههازصبحي ما نیروهاين:  آورشد ادی نيام

 .  کردندريکرکوک دستگ
 یآنها وابسته به گروهها:  کرد و گفت ی معرفی الحسن و فالح الصقالوماني را سلرشدگاني دستگیو

 . کردندی متيفعال یجي کرکوک و موصل و بی در شهرهاراي هستند که اخیريتکف
 زندی عراق را بهم بریتي کردند اوضاع امنی خرابکارها تالش منیا:  کرددي عراق تاک31 فرمانده لشگرنیا

 . مختلف در کرکوک را شعله ور سازندی هاتي قوماني میو آتش فتنه طائفه گر
 کشته ییکایمر آی در بغداد صورت گرفت دونظامی که در کنار جاده ای رسد دربمبگذاری خبرمازعراق
 .شدند
 ی دوسربازدرمرکز بغداد مشغول گشت زننیا:  خبر اعالم کردنی ادیي ضمن تای اهياني در بکای آمرارتش

 . منفجر شد1 آنها درحدود ساعت هي نقللهيبودند که وس
 به عراق تاکنون سي و انگلکای،  اززمان حمله ارتش آمر)پنتاگون (کای وزارت دفاع آمری آمار رسمبراساس

 . در عراق کشته شدندییکای سرباز آمر1494
  

  قرار دادند ی عراق را مورد بررسیاسي اوضاع سیبوش و عالو
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج 
 اوضاع ی موقت عراق امروز پس از بررسری نخست وزی عالوادی و اکای آمری جمهورسي بوش رئجرج

 . به بحث و تبادل نظر پرداختند کشور نی در ادی دولت جدليعراق در مورد تشک
 با اعالم دي کاخ سفی فرانسه، اسکات مک کالن سخنگویبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 شود، راجع به روند ني تضمدی عراق بایاسي روند سنکهی برادي با تاکیبوش و عالو:  خبر افزودنیا

 . کردندیزنی را ی دولت انتقاللي تشکی کشور برانی در ای جاریاسيس
 درمورد ضرورت خاتمه دادن ني موقت عراق همچنردولتی و نخست وزکای آمری جمهورسيرئ:  افزودیو

 . صحبت کردنددی دولت جدلي عراق و تشکی در امور داخلرانی و اهی سوریبه دخالتها
حزب بعث  طرد عوامل سابق ی برادی که آنها بامی دادحي توضهایما به سور:  گفت دي کاخ سفیسخنگو

 گناه را از دمشق ی بیهاي کنند تالش کنند و درهمان حال قاتالن عراقی متي کشور فعالنیعراق که درا
 .خارج سازند

 لي برتشکیرگذاري تاثیواشنگتن ازتالش تهران برا:  گفت رانی اساس درمورد ای کامال بی دراظهاراتیو
 . نگران استقايتخاب کند، عم خود آن را اندی کشوربانی عراق که مردم ایحکومت انتقال

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند13:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس 3 -١٣٨٣ اسفند 13شنبه پنج :بی بی سی
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روزنامه های امروز صبح تهران بيانيه تازه سه کشور اروپايی درباره لزوم توقف غنی سازی اورانيوم در 
حات مقامات ايرانی درباره فعاليت های هسته ای کشور را در صدر اخبار خود نقل و اظهار ايران و توضي

  . نظرهايی را درباره پاسخ ايران به حمالت احتمالی نظامی آمريکا منعکس کرده اند
در حاليکه چند روزنامه تهران به بحث درباره تغيير سياست آمريکا و دادن امتيازاتی توسط آن دولت به 

 قدس ادامه داده و آن را نشانه موفقيت و اقتدار جمهوری اسالمی دانسته اند، به نوشته روزنامه ايران
وزير دفاع ايران گفته آمريکا برای حمله به ايران به چهار سال وقت نياز دارد و به دوران جورج بوش نمی 

  . رسد
گر به ايران حمله شود  بخش ديگری از سخنان تازه علی شمخانی را نقل کرده که گفته است اشرق

  . در يک ثانيه آن ها به عقب نشينی وادار خواهند شد
وی تاکيد کرده که بعيد است کشوری مراکز هسته ای ما را مورد حمله قرار دهد، چون ما را به سويی 

  . هدايت خواهد کرد که آنچه را داريم از دسترس بازرسی خارج کنيم
بير شورای عالی امنيت ملی ايران، گفته است حدود يک ، حسن روحانی، دشرقهمزمان، به نوشته 

سال با اروپا مذاکره کرديم و ضمن مذاکره با اروپا، فعاليت نطنز را به تعليق درآورديم، اما در عين حال 
اصفهان را به جلو برديم تا به نتيجه نهايی رسانديم و نسبت به ساخت قطعه و مونتاژ هم، کار را به 

  . ی که سانتريفوژهای مورد نيازمان را در مرحله اول غنی سازی کامل کرديمپيش برديم تا زمان
 بيانيه سه کشور اروپايی را در صدر اخبار خود همبستگیاين گفته ها در حالی انتشار می يابد که 

  .منعکس کرده که از ايران خواسته اند که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
اروپا عقب "را با اهميت ديده و در صفحه اول خود نقل کرده که  اين سخن حسن روحانی فتاب يزدآ

  "نشينی خواهد کرد
 خبر داده در حالی که پيش از برگزاری نشست جاری هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی جام جم

اتمی اعالم شده بود که بحث در خصوص پرونده هسته ای ايران در دستور کار نشست قرار ندارد ؛ اما 
  . ن نشست نيز همچون گذشته عمال ايران محور بحث ها بوددر اي

به نوشته اين روزنامه البرادعی ، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، با بيان اين که اکنون توپ در 
زمين تهران قرار دارد، خواستار شفافيت بيشتر ايران برای روشن شدن برنامه های هسته ای اين 

  . کشور شد
 آژانس از ايران در باره لويزان اطالعات تازه ای خواسته اما تهران پاسخ داد که الزامی  نوشتههمشهری

برای ارايه اين اطالعات وجود ندارد و معاون آژانس بين المللی انرژی اتمی با اشاره به وجود تأسيسات 
   .زيرزمينی در اصفهان گفته است که ايران به موقع آژانس را در جريان قرار نداده است

وی در خصوص ساخت راکتور آب سنگين در اراک نيز گفته اين تاسيسات می تواند پلوتونيوم توليد کند و 
بنا بر اعالم ايران، ساخت آن ادامه دارد در حالی که آژانس از ايران خواسته بود ساخت اين تأسيسات را 

  .متوقف کند
يات رييسه و نحوه اداره جلسات، جنجال در مجلس بر سر مخالفت های عده ای از نمايندگان با ه

موافقت و مخالفت هايی با تخصيص بودجه ای برای نمايندگان مجلس تا به هر نحو می خواهند در حوزه 
های نمايندگی خود هزينه کنند، باالگرفتن احتمال انتخاب علی الريجانی توسط محافظه کاران به عنوان 

ده از جمله ديگر گزارش های روزنامه های صبح امروز نامزد اين جناح در انتخابات رياست جمهوری آين
  .تهران است
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