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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
  

 امنيت توسط اروپا بازي با آتش است  ارجاع پرونده ايران به شوراي:دبير شوراي عالي امنيت ملي
  ٢٠٠۵ مارس ۵  - ١٣٨٣ اسفند ١۵شنبه 

آه از سوي مرآز " اي و توسعه پايدار  آنفرانس فناوري هسته: "  لي امنيت ملي گفتعا  دبير شوراي
تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و با همكاري وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي 

ها برگزار شده سعي در توضيح دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در زمينه   و برخي از دانشگاه
 . اي دارد  آميز هسته   صلحفناوري

در جلسه پرسش و " حسن روحاني", )ايلنا ( به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
اهداف : اي و فناوري پايدار گفت  پاسخ با خبرنگاران داخلي و خارجي در زمينه آنفرانس فناوري هسته

آميز است   اده شود آه فناوري ايران، صرفًا صلحاين آنفرانس، اين است آه در جلسات مختلف توضيح د
 .آند  گاه هدف نظامي را دنبال نكرده و نمي  و هيچ

اي در زمينه پايدار آشور خصوصًا   وي با بيان اينكه يكي ديگر از اهداف اين همايش، تأثير فناوري هسته
المللي خصوصًا مقررات عدم   تعهد ايران به مقررات بين:   هاي آشاورزي و پزشكي است، گفت  در زمينه

اشاعه و همچنين اقدامات ايران در زمينه فعاليت ديپلماتيك و حقوقي در يك سال و نيم گذشته از 
 .اهداف ديگر اين سمينار است

روحاني با بيان اينكه غير از جلسات اصلي، دو آميته فني و علمي و همچنين حقوقي و سياسي، 
در اين سمينار دو روزه، پنجاه نفر از آشورهاي : آنند گفت  ميگيري   هاي تخصصي خود را پي  بحث

 .مختلف حضور خواهند داشت
پرونده ايران از حالت اضطراري و از :   المللي انرژي اتمي گفت  روحاني با اشاره به جلسه اخير آژانس بين

ر و همچنين دستور آار آژانس خارج شده و البرادعي يك گزارش آوتاه شفاهي در زمينه پيشرفت آا
در " گلداشميت"معاون وي يك گزارش فني به شوراي حكام ارائه دادند آه گزارش " گلداشميت"

 .حكام بر خالف عرف اين شورا بود  شوراي
اآنون   ما هم:   دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص حفر تونل در آنار تأسيسات اصفهان گفت

 .اي نيست  ي ندارد زيرا حفر تونل، فعاليت هستهمشغول حفر تونل هستيم اما اين مسأله مشكل
در گزارش فني " گلداشميت: "روحاني با تأآيد بر اينكه ما ساخت تونل را به آژانس اطالع داديم، گفت

ايد اما   خود اين موضوع را ذآر آرد و تنها ايرادي به آه ما گرفته شد اين بود آه اين آار را دير اطالع داده
 .رسانديم يا نه  ن نيست آه آيا اصًال بايد ساخت تونل را به اطالع آژانس ميبراي ما هنوز روش

بخشي از مواد در اين انبار قرار : شود، گفت  عنوان انبار استفاده مي  وي با بيان اينكه تونل اصفهان به
اليت ممنوعه گيرد و از نظر مقررات نيز الزم نيست ما اين را به اطالع آژانس برسانيم زيرا ما هيچ فع  مي

زديم اما در جايي   ها تونل مي  خواستيم چنين آنيم در يكي از آوه  ايم و اگر مي  و يا مخفي انجام نداده
 .آنند  ايم آه بازرسان دائمًا از آن عبور مي  تونل زده

ل، المللي انرژي اتمي از اين تون  دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به بازديد مأموران آژانس بين
 .توانند از تونل تأسيسات اصفهان بازديد آنند  از اين به بعد نيز آنها مي: گفت

گزارش و سخنراني البرادعي در اين نشست نيز، : عالي امنيت ملي تصريح آرد  دبير شوراي
دهيم و انتظار   دهنده همكاري ايران با آژانس بوده است و ما به همكاري خود با آژانس ادامه مي  نشان

اند آه   وفصل شده است و تنها مسائلي باقي مانده  اين است آه با توجه به همه مسائل مهم، حلما 
آشور ثالث بايد همكاري آند تا تاوان عدم همكاري اين آشورها را ايران ندهد و پرونده بسته شود و 

 .ايران نيز مانند ساير آشورها روابط عادي خود را با آژانس دنبال آند
در سفر اخير من به :    مذاآرات با اروپا را منوط به پيشرفت در مذاآرات ذآر آرد و گفتروحاني ادامه

اي ناراضي هستيم و با اين روند به نتيجه   آلمان و فرانسه تأآيد شد آه از روند آار آميته هسته
 .نخواهيم رسيد

در اواخر : پيدا آند، افزودوي با اشاره دو پايتخت اروپايي نيز معتقد بودند آه آار بايد سرعت بيشتري 
 .اسفند ماه، نشست آميته راهبري تشكيل خواهد شد و ما بايد شاهد پيشرفت ملموس باشيم

دهند و   در پايان اين هفته، سه گروه آاري آار خود را ادامه مي:   عالي امنيت ملي گفت  دبير شوراي
 .آنند  هاي خود را به آميته راهبري عرضه مي  نتايج نشست

:   دهيم، گفت  اني با تأآيد بر اينكه اگر شاهد پيشرفت در مذاآرات نباشيم مذاآرات را ادامه نميروح
 .پيشرفت در مذاآرات، تضمين آننده ادامه آن است

در حال حاضر در حال تهيه : سنگين در اين نيروگاه، گفت  وي در خصوص نيروگاه اراك و ساخت رآآتور آب
 تكميل 2008ه آن در اراك هستيم آه گفته شده است اين رآآتور در سال سنگين و تجهيزات مربوط ب  آب
 .شود  مي
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سنگين است آه   شود توليد آب  آنچه امروز در اراك انجام مي: عالي امنيت ملي ادامه داد  دبير شوراي
 .بخشي از آار توليد رآآتور است

آميز دارد زيرا   هداف تحقيقاتي و صلحاين رآآتور با اطالع آژانس در حال ساخت است و ا: وي تصريح آرد
 .اهداف ايران، آامًال فني است

بسيار :   روحاني با بيان اينكه برخورد غرب با ايران همانند برخورد آنها با ساير آشورها نيست، گفت
شاهد بوديم آه همزمان با پرونده ايران پرونده آشورهاي ديگري نيز مطرح شده آه به سرعت به اتمام 

دهد آه آشورهاي غربي با   هاي زيادي دارد و اين نشان مي  است اما پرونده ايران بحثرسيده 
 .آنند  استانداردي دو گانه با ايران و ساير آشورها برخورد مي

آميز است و ايران را   هاي آشور ما آامًال صلح  و فعاليت,   دانند پرونده ايران  ها مي  غربي:   وي تصريح آرد
 .گذارند  فشار مي  احتمال ساخت سالح در آينده دور، آشورمان را تحتتنها به دليل 

:   دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اقدامات رژيم اسرائيل بر ضد برنامه هسته اي ايران گفت
اي بلكه انواع   تنها سالح هسته  دولتي تروريست و ضد حقوق بشر است و نه, رژيم صهيونيستي

 .هاي خلع سالح نپيوسته است  ي را دارد و به هيچ يك از آنوانسيونهاي آشتار جمع  سالح
اسرائيل تنها آشوري است آه از دموآراسي واقعي بهره "وي با اشاره به اظهارات بوش مبني بر اينكه 

دهد آه ادعاهاي آمريكا تا چه حد مغرضانه   اين نشان مي:   ، گفت"شارون، مرد صلح است"و " برد  مي
 .است

  : با بيان اينكه ايران پيشنهاد دهنده طرح خاورميانه عاري از سالح هسته اي بوده است، گفتروحاني
ها از بين برود اما آشورهاي جهان   آند آه سالح  ما معتقديم جهان، روزي صلح و امنيت را درك مي 

نان نيز در اند و ع  توجه نكرده ) NPT(اي   هاي هسته   پيمان منع گسترش سالح6گاه به بند   هيچ
 . به اين نكته اشاره آردNPTسخنراني خود به مناسبت سي و پنجمين سالگرد تصويب 

ما هنوز اعتقادي به :   اي ايران گفت  هاي آمريكا در قبال مذاآرات هسته  وي در خصوص سياست
شويم   ه مينيت آمريكا در اين زمينه نداريم زيرا اگر به سخنراني سفير ايران هم توجه آنيم متوج  ُحسن

اي ايران   حل مسأله هسته  آنند چرا آه آنها همچنان تنها راه  هاي دو سال پيش خود را تكرار مي  آه حرف
 .آنند  متحد ذآر مي  ملل  را ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان

 اگر اروپا، :  آنند، گفت  ها هم اآنون موارد آوچك و جزئي را مطرح مي  روحاني با بيان اينكه اروپايي
توانيم راجع به تضمين عيني به توافق برسيم و تنها در اين صورت است آه   نيت نشان دهد مي  حسن

 .تواند راهگشا باشد  اين مذاآرات مي
اي به نگراني آشور ديگري نداريم،   اي عالقه  گيري از فناوري هسته  وي با بيان اينكه ما در زمينه بهره

 نظامي نيستيم پس مشكلي نداريم آه بخواهيم نگراني آشورهاي ديگر را ما به دنبال اهداف: گفت
 .رفع آنيم

: دبير شوراي عالي امنيت ملي با تأآيد بر اينكه دوران تعليق موقت و دوران مذاآره نيز آوتاه است، گفت
اين آنچه آه به عنوان تهديد بر ضد ايران مطرح مي شود نمي تواند مثمر ثمر باشد و اگر هدف اصلي 

تواند مؤثر باشد زيرا باعث تعطيلي اقدامات داوطلبانه   است آه به برنامه ايران مطمئن شوند فشار، نمي
 .شود  ايران مي

رسيدن به تضمين , المللي  اگر هدف ايجاد اعتماد است بهترين راه آن اجراي مقررات بين: وي ادامه داد
 .عيني و راهكار قانوني است

امتيازات اقتصادي اروپا نظير ايرباس و پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني روحاني در خصوص ارائه 
)WTO ( قدر مهم نيست آه در تبليغات بزرگ شده است؛ ما متقاضي ورود به   اين موضوعات آن: گفت

WTO هستيم اما مخالفت آمريكا با اين موضوع، آامًال سياسي است و ما معتقديم آه سياست نبايد 
 .قتصادي دخالت آنددر مسائل ا

توانيم از طرق مختلف،   قدرها مشكل نيست زيرا مي  تهيه هواپيما براي ما آن:   روحاني تصريح آرد
 .قدر اهميت ندارد  هواپيماها را تهيه آنيم بنابراين ارائه ايرباس به ما آن

هاي ما نيست   خواستاين جزء « وقتي آنها موضوع ايرباس را مطرح آردند ما گفتيم آه :   وي تصريح آرد
 نيز حق مسلم ماست و مخالفت آمريكا، سياسي و بر خالف روال آار سازمان است WTOو همچنين 

 ».تواند امتياز به ايران تلقي شود  برداشتن آمريكا از تخلفات خود نمي  بنابراين دست
طرح شده است ما آاري دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه اگر تفاهماتي بين اروپا و آمريكا م

سازي   اگر اروپا به دنبال تهيه ليستي است آه با ارائه آنها، ايران دست از غني:   به آن نداريم، گفت
سازي، مخالف بيانيه تهران و   بردارد بايد بدانند آه اين اصًال درست نيست زيرا بحث توقف غني

 . نامه پاريس است  توافق
آميز بهره ببرند و مسؤوالن   اي در مصارف صلح  اند از انرژي هسته  م گرفتهمردم ما تصمي:   وي تأآيد آرد

 .آنها هستند  نظام نيز تابع نظرات 
صدراعظم " گرهارد شرودر"جمهور فرانسه و   رئيس" ژاك شيراك"روحاني با اشاره به مالقات خود با 

را ارائه دهيم و توقع داريم به توافقي ايم فرمول خود   در اين ديدارها اعالم آرديم آه آماده: آلمان گفت
 .سريع با اروپا دست يابيم

ها از آنها عقب ماندند و   فرانسه در مذاآرات جلوتر بود و آلماني:   دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد
ران شده توسط اي  ها باشند اما هر دو آشور به ما وعده دادند آه فرمول ارائه  نتوانستند همپاي فرانسوي
 .را مورد بررسي قرار دهند
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آميز   فرمول ما آامًال منتطقي و مستدل است و با اين فرمول، همه آشورها از صلح:   روحاني تصريح آرد
 .بودن برنامه ما اطمينان حاصل خواهند آرد

آنچه براي هر دو طرف مذاآرات يعني ايران و اروپا مطلوب است :   دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت
آميز بودن اين برنامه اطمينان حاصل آند آه هر   سازي ادامه يابد و اروپا نيز به صلح  ن است آه غنياي

دوي اين موضوعات در فرمول ما وجود دارد ضمن اينكه ما غير از اين فرمول حداقل چهار فرمول ديگر نيز 
 .داريم آه در اين سفر مطرح نكرديم

شود   ي ما را نپذيرد با مشكل بزرگي در افكار عمومي دنيا مواجه ميها  اگر اروپا فرمول:   وي تأآيد آرد
شود مردم ما در   ها را در صورت عدم پذيرش اروپا منتشر خواهيم آرد و اين باعث مي  زيرا اين فرمول

تر شوند و اروپا نيز در افكار عمومي دنيا با چالش   ايستادگي خود براي احقاق حقوق خود مستحكم
 .مواجه شود

من به سران اروپايي گفتم آه با اختيار تام : اآنون توپ در زمين اروپاست، گفت  روحاني با بيان اينكه هم
ها را به نتيجه برسانم اما اروپا هميشه نگاهي به آن   ام در جلسات مختلف بحث  در آنجا هستم و آماده

 . گيريم ترديدهايي دارد  سوي آتالنتيك دارد و هميشه زماني آه در مراحل نهايي آار قرار مي
 

اي به پيشرفت آار ندارند به آندي جلو   چون آنها عالقه:   هايي دارد، گفت  حل  وي با بيان اينكه اروپا نيز راه
 .آيند  مي

ما توقع ديگري نداريم و مشكلي نيز با : وي اساس بحث ايران و اروپا را اجراي تعهد اروپا ذآر آرد و گفت
 .كا نخواهيم داشتنزديكي اروپا و آمري
وفصل خواهد شد و هر گونه   پرونده ايران تنها از طريق مصالحه و اجراي قانون حل:   روحاني تأآيد آرد

 .تهديدي به ضرر آنها تمام خواهد شد
هيچ راهي : وي با بيان اينكه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت با مقررات آژانس سازگار نيست، گفت

غير حقوقي و غير فني است و , راي ارجاع پرونده ايران وجود ندارد و اين آار سياسياز لحاظ قانوني ب
 .منجر به تضعيف آژانس خواهد شد زيرا از اين به بعد هيچ آشوري به آژانس اعتماد نخواهد آرد
همه :   روحاني با تأآيد بر اينكه ارجاع پرونده ايران، آل اعتماد به وجود آمده را از بين خواهد برد، گفت

آشورها با اين آار مخالفند و تنها آمريكاست آه در صدد انجام اين آار است و اروپا نيز در صورت 
 .سازي از سوي ايران، بدون اطالع قبلي و بر خالف توافقات در صدد ارجاع پرونده ايران برخواهد آمد  غني

اي امنيت ارجاع داده شود بالفاصله اگر پرونده ايران به شور:   دبير شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد
اجراي پروتكل را متوقف مي آنيم و غني سازي را از سر خواهيم گرفت بنابراين آسي از اين آار سود 

نمي برد زيرا منطقه ما انقدر حساس است آه همه آشورها اين تدبير را داشته باشند آه بحران 
 . ديگري به وجود نيايد
آورد   بحران ديگري در منطقه مشكالتي براي انرژي و اقتصاد جهان به وجود ميايجاد :   روحاني ادامه داد

بنابراين ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، بازي با آتش است و اروپا با اين آار به خودآشي سياسي 
 .دهد  زند و براي هميشه جايگاه خود را در جهان از دست مي  دست مي

اگر آمريكا بازي را به هم نزند ما و اروپا در مذاآرات خود به نتيجه :   تدبير شورايعالي امنيت ملي گف
شويم البته براي آمريكا پذيرش اين موضوع سخت است و بارها با زبان   خواهيم رسيد و موفق مي

 .گونه موضوعات در حد شما نيست  وفصل اين  اند آه هنوز حل  زباني به اروپا گفته  بي
آند پرستيژ توليد سوخت و در اختيار داشتن چرخه سوخت براي ايران    غرب فكر ميوي با بيان اينكه اگر

هايي دارد ما   زياد است، بايد گفت اين حرف، غير منطقي است و قابل قبول نيست اما اگر واقعا نگراني
 ها هستيم و پروتكل نيز براي همين درست شده است چرا آه هيچ آشوري تا  حاضر به رفع اين نگراني

 .اي خارج شود  آميز هسته  به حال نبوده آه با وجود پروتكل از مسير صلح
به " توقف"نامه پاريس نظر خود را از   روحاني با بيان اينكه اروپا تا به حال دو بار و در بيانيه تهران و توافق

 را مطرح در بيانيه تهران، اروپا بحث توقف: نشيني آرده است، گفت  آاهش داده است و عقب" تعليق"
 .پذير نيست و اروپا نيز به تعليق رضايت داد  آرد آه ما اعالم آرديم توقف، امكان

آنيم اروپا در باطن به دنبال توقف نيست و بحث   ما فكر مي: عالي امنيت ملي تصريح آرد  دبير شوراي
 .آند تا تعليق طوالني شود  توقف را مطرح مي

آنيم آه مذاآرات از همين لحظه قطع است و   قف است اعالم مياگر اروپا به دنبال تو:   روحاني گفت
اي نخواهيم داشت ضمن اينكه ما اين موضوع را در پاريس و برلين نيز به صراحت عنوان   هيچ مذاآره

 .آرديم
پيش از توافق پاريس من به سه وزير اروپايي اطالع دادم آه ما : وي با اشاره به توافق پاريس گفت

آنيم به شرط اينكه ديگر هيج جا و هيچ زماني بحث توقف حتي در   اريس را امضا مينامه پ  توافق
هاي آژانس نيز   ها هم اعالم نشود زيرا توقف با هيچ فرمولي سازگار نيست و حتي در قعطنامه  مصاحبه

سازي به معناي نابودي پيمان منع   تا به حال چنين چيزي مطرح نشده است چرا آه بحث توقف غني
 اين پيمان است و اگر اين بند از اين پيمان 4است زيرا مخالف بند  ) NPT(اي  هاي هسته  ترش سالحگس

 خارج خواهند شد بنابراين بحث توقف NPTبرداشته شود تمام آشورهاي غير متعهد و در حال توسعه از 
جنوب است بحث ايران به تنهايي نيست و بحث همه دنياي در حال توسعه و هم چنين جنگ شمال و 

دانند اگر اين موضوع به ايران تحميل شود به همه آشورهاي   زيرا همه آشورهاي در حال توسعه مي
 .ديگر نيز تحميل خواهد شد
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 NPTضد پادمان و ضد , سازي ضد پروتكل  هاي اروپا و آمريكا مبني بر توقف غني  وي با بيان اينكه خواسته
 .طرفين ارائه دهندال  آنها بايد يك فرمول مرضي: است، گفت

آند و اين براي ما غير   اروپا در مورد هر دو تضمين عيني و محكم اظهار عجز مي:   روحاني تصريح آرد
قابل قبول است؛ هر چند آه ما براي هر دو قسمت فرمول داريم اما بايد به اين نكته توجه آرد آه اگر ما 

 .رد فرمول دا20مي توانيم پنج فرمول ارائه دهيم اروپا 
اآنون در   چون هم: شده توسط ايران گفت  دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص جزئيات فرمول ارائه

ها را مطرح آنيم اما اگر مذاآرات را به جايي برسانيم و يا اروپا   حال مذاآره هستيم زود است آه فرمول
 .م خواهيم آردطور قطع آنها را اعال  آنيم رد آند به  هايي را آه ارائه مي  فرمول

 .ايم  ساله را پذيرفته  ما حداآثر، تعليق يك:   روحاني با اشاره به اينكه تعليق وظيفه قانوني نيست، گفت
روسيه آشوري است : دبير شوراي عالي امنيت ملي به روابط خوب ايران و روسيه اشاره آرد و گفت

دهد حاضر به امضاي قرارداد ساخت اي ب  آه زماني آه هيچ آشوري حاضر نبود به ما نيروگاه هسته
هواپيما و سيستم ضد هوايي به ايران , نيروگاه در ايران شده بود و همچنين اين آشور حاضر شد سالح

اآنون نيز   بدهد و اين در زماني بود آه اروپا حاضر نبود هيچ هواپيماي جنگي به ما بدهد و حتي هم
 .شندمشخص نيست آه آنها حاضر به انجام اين آار با

:   وي همچنين به بحران تاجيكستان و همكاري روسيه و ايران براي رفع اين بحران اشاره آرد و گفت
هاي اصلي محور شمال و جنوب هستند و به خاطر همين دوستي است آه ما توقع   ايران و روسيه پايه
 .ه باشيمنظر داشت  ها داريم البته طبيعي است آه در بعضي موارد اختالف  بيشتري از روس

آمريكا قصد : فارس است، گفت  گري در جهان و منطقه خليج  روحاني با بيان اينكه آمريكا دنبال سلطه
فارس را از طريق ايران در دست خود داشته باشد اما انقالب ايران، همه   داشت آل منطقه خليج

 .دهاي آمريكا را به هم زد و آنها به خاطر اقدامات ايران تحقير شدن  برنامه
اين تنها حرفي است آه بوش : وي با اشاره به صحبت بوش مبني بر اينكه ايران، عراق نيست، گفت 

در طي چهار سال گذشته گفته و خوب بوده است؛ ايران بسيار با عراق متفاوت است و اين تفاوت از 
 .زمين تا آسمان است

به دنبال تصويب بودجه بر ضد ايران بوده دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه سنا پيش از اين نيز 
اين به معناي آن نيست آه احتمال حمله وجود دارد و درست است آه معروف است : است، گفت
 . تدبير نيستند  آنند اما اين قدرها هم بي  آنند و بعد فكر مي  آاران آمريكا اول عمل مي  نومحافظه

 
اگر ما اين مسأله را با اروپا : توسط اروپا نگران است، گفتوفصل موضوع   وي با بيان اينكه آمريكا از حل

 .حل آنيم روابط بسيار مهمي با اروپا خواهيم يافت آه براي آمريكا قابل قبول نيست
يكي از ايرادات ما به آژانس اين است آه اخباري آه : آژانس گفت  روحاني در خصوص اعتراض ايران به 

بندي شده يك آشور را    حالي آه آژانس موظف است اسناد طبقهآند در  رسد نشت مي  به آژانس مي
 .مورد توجه قرار دهد و اجازه درز به آن ندهد

اي حرف   هاي ماهواره  آنيم مثل اين است آه با شبكه  هرگاه ما با آژانس صحبت مي:   وي ادامه داد
بندي بسيار باال بازديد   ا با طبقهه  زنيم و ما به اين موضوع اعتراض آرديم زيرا آنها از بعضي مكان  مي
 .آند  آنند اما اسناد اين بازديدها به بيرون درز مي  مي

هيچ آشوري حاضر نيست اطالعات سري سياسي و :   دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد
 .اش به بيرون درز آند و باز هم اجازه بازديد به بازرسان را بدهد  اقتصادي

آنچه البرادعي مطرح آرده بحث شفافيت بوده است اما آلمه :    البرادعي گفتوي در خصوص اظهارات
 .آند  اي است آه هر آس بر مبناي نظر خود آن را تفسير مي  شفافيت آلمه

آژانس درخواست بازديد از پارچين را به ما داد : روحاني در باره بازگشت بازرسان آژانس به پارچين گفت
ه داليل خود را براي چنين بازديدي ارائه آنند زيرا يك سايت نظامي جاي بازديد اما ما از آنها خواستيم آ
 .بازرسان آژانس نيست

نبودن داليل   رغم مستدل  مدتي بر سر اين تقاضا بحث آرديم و به اين نتيجه رسيديم آه به: وي افزود
 .آژانس، آنها از هر جايي آه در نظر داشتند بازديد آردند

 را در خواست آردند و در حين بازديد از اين منطقه درخواست بازديد 1ا بازيد از منطقه آنه: روحاني گفت
هاي خود را انجام دهند اما   برداري  ديگر مناطق را نيز مطرح آردند آه ما به آنها اجازه داديم تمام نمونه

زديد مجدد را مطرح ها مشخص شود آنها تقاضاي با  برداري  اآنون و پيش از آنكه نتيجه آن نمونه  هم
 .اند آه اين برخالف توافق ماست  آرده

 .شود و منطقي نيست  اعتباري آژانس مي  گونه اقدامات، باعث بي  اين: وي تأآيد آرد
:   يابد گفت  دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه تا زماني آه مذاآرات ادامه دارد تعليق ادامه مي

د تعليق نيز قطع خواهد شد و زمان تعليق وابسته به زمان مذاآره و زمان هر زمان آه مذاآرات قطع شو
 .مذاآره وابسته به پيشرفت در مذاآرات است
سي به آار برد تعبير درستي   بي  تعبير لغو سفر را آه بي:   وي در خصوص لغو سفر خود به انگليس گفت

ام نشدن اين سفر نيز اين بود آه برنامه نيست زيرا ممكن است اين سفر در آينده انجام شود؛ دليل انج
توانستيم در اروپا باشيم و از   شنبه و جمعه تنظم شده بود و ما حداآثر تا دوشنبه مي  سفر من براي پنج

ها را براي روز دوشنبه تنظيم آند اما آنها نتوانستند   لندن خواسته بوديم آه اگر امكان دارد همه برنامه
 .و بنابراين سفر انجام نشداين آار را انجام دهند 
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تا آنون چنين چيزي نبوده است و اين :   وي همچنين سفر سه وزير اروپايي به ايران را تكذيب آرد و گفت
 .ها مطرح شده است  سفر فقط در رسانه

آنچه :   اند، گفت  ها تا به حال درخواست شرآت در مذاآرات را نداشته  روحاني با بيان اينكه آمريكايي
 بوده اين است آه آمريكا از اين مذاآرات حمايت آند اما تا به حال درخواستي براي شرآت در مطرح

رسد براي اروپاييها سخت است آه آشور ديگري در مذاآرات   اند ضمن اينكه به نظر مي  مذاآرات نداده
 .اند  بپذيرند زيرا آشورهاي ديگري نيز در صدد حضور در مذاآرات بوده

اي از سوي    هزار سند هسته12شدن   در خصوص شايعه ربوده, سؤال خبرنگار ايلناوي در پاسخ به 
وبن دروغ است و اصًال   اين خبر، از بيخ:   اي ايران، گفت  هاي هسته  درباره فعاليت" سندي برگر"

ها چه آسي هستند آه بخواهند به ايران بيايند؛ اين خبر هم مثل همان خبر آماندوهاست و   آمريكايي
 .آامًال دروغ است

 
 امروز برگزار شد " دیپلماسی هسته ای ایران، چالش ها و فرصت ها"جلسه 

  ٢٠٠۵ مارس 6  - ١٣٨٣ اسفند ١6یکشنبه 
دردومين روز کنفرانس بين المللی فناوری هسته ای و توسعه پایدار جلسه ای در مرکز تحقيقات 

 . برگزارشد"  فرصت هاجالش ها و: دیپلماسی هسته ای ایران"استراتژیک باعنوان
از شورای عالی امنيت "  حسين موسویان"این جلسه با حضور "  مهر"به گزارش خبرنگار سياسی  

از وزارت امور "  فيليپ اررا"از وزارت امور خارجه ایران ، "  امير زمانی نيا" و "  علی اصغر سلطانيه"ملی، 
دبيرکل شبکه الندو ایتاليا و  " موریز مارتيلنی " و از مرکز نيکسون، "  کليفورد کوپجان"خارجه فرانسه ، 

 .به زبان انگليسی برگزار شد
از فرانسه درباره مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپایی سخن " فيليپ اررا " در ابتدای  این جلسه  
 رو فائق از دیدگاه اروپایی ها ایران به خوبی توانسته است به چالش های پيش: گفت  و اظهار داشت 

البته از آن جایی که ایران به ان پی . آید ،  اتحادیه اروپایی  هم اعتماد الزم را در این زمينه به ایران دارد
تی عمل می کند دليلی وجود ندارد که پرونده این کشور به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع داده 

لی که می توانيم آن را در چارچوب ان پی تی البته ما نباید روابط دیپلماتيک خود را به دليل مسای. شود
ما می توانيم مسائل موجود در این زمينه را چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ . حل کنيم، بر هم بزنيم

 . سياسی از طریق ان پی تی و دیگر قوانين بين المللی موجود در این زمينه حل و فصل کنيم
کرات هسته ای ميان اتحادیه اروپایی  و ایران نشان دهنده از سرگيری مذا: وی در ادامه اظهار داشت

 . همين موضوع است و ثابت می کند که ما خواهان رفع مشکالت و مسائل موجود هستيم
البته از آنجایی که ایران چندین سال : این نماینده وزارت امور خارجه فرانسه در بخش دیگری گفت 

است، آزانس می تواند این کشور را به شورای امنيت ارجاع برنامه های هسته ای خود را پنهان کرده 
 . دهد

از وزارت امور خارجه ایران تذکر داد که موضوع اصلی در این زمنيه اعتماد "  زمانی نيا"پس از سخنان وی 
 . است و اظهار اميدواری کرد که سخنرانان این موضوع را مدنظر داشته باشند

ل شبکه الندو ایتاليا سخننرانی خود را با موضوع مسئله هسته ای دبيرک"  موریزیو مارتيلينی"سپس 
به هر حال ایجاد روند مذاکره در حل موضوعات : واقعيت ها و توصيه ها  ارائه کرد و اظهار داشت: ایران 

مربوط به پرونده هسته ای ایران بسيار قابل اهميت است زیرا از برخوردهای فيزیکی جلوگيری می کند 
 . د نتایج بسيار خوبی داشته باشدو می توان

وی گفت در ابتدا می خواهم به قرارداد توافق ارسال سوخت هسته ای از روسيه به ایران اشاره کنم و 
اعالم کنم که این توافقنامه بسيار حائز اهميت است زیرا در نهایت و با توجه به اینکه سوخت هسته 

 . انبه پدید می آوردای باید به روسيه بازگردد، نوعی همکاری چندج
همه : مارتيلينی ضمن ابراز خرسندی از امضای قرارداد سوخت هسته ای ميان ایران و روسيه تاکيد کرد

ما باید یک استاندارد را مد نظر قرار دهيم و این استاندارد هم فقط استاندارد آزانس بين المللی انرژی 
 .  و آمریکا و ایتاليا  برهم منطبق می شودبا اتخاذ چنين روشی سياست ایران و روسيه. اتمی است

: وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تصریح بر این نکته که  ایجاد جو گفتگو مفيد است، گفت
 . ایران باید تا جایی که می تواند به اجرای پادمان ها نزدیک تر شود

ور خارجه درباره تعامل ميان ایران و از وزارت ام"  علی اصغر سلطانيه"پس از سخنان مارتيلينی از ایتاليا، 
اجرای داوطلبانه ان پی تی از سوی ایران : آژانس ین المللی انرژی اتمی سخن گفت و اظهار داشت
همين موضوع نکته مهمی است که درباره آن . یکی از نکاتی بود که باید مد نظر جامعه جهانی قرار گيرد

رباره تاریخچه فعاليت های هسته ای ایران سخن گفت و با وی در ابتدا د. می توانيم بسيار گفتگو کنيم
اشاره به اینکه فعاليت های هسته ای ایران همزمان با پاکستان و ترکيه آغاز شده است، گفت هم 

وی در ادامه درباره تاریخچه بحران هسته . اکنون ایران ان پی تی را تصویب کرده  به اجرا درآورده است
انتشار اطالعاتی  درباره پروژه یو سی اف  اصفهان سبب شد : م کرد و گفتای ایران سخنانی را اعال

که البرادعی مدیر کل آژانس به ایران سفر کرده و از این سایت ها دیدار کند اما مدتی بعد ایران به طور 
 . داوطلبانه البرادعی را دعوت کرده و وی را به بازدید از سایت ها فراخواند

به هر حال آزانس برنامه های هسته ای ایران را به طور دقيق تحت بررسی : تسلطانيه در ادامه گف
قرار داده است و با توجه به گزارش مدیرکل که هيچ نشانه ای مبنی بر عدم اطاعت از قوانين بين 
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المللی در برنامه های هسته ای ایران وجود نداشت، چه دليلی وجود دارد که ما باز هم از ارجاع پرونده 
 .  ای ایران به شورای امنيت سخن بگویيمهسته

از مرکز نيکسون سخنران بعدی این جلسه بود که درباره رهيافت آمریکا نسبت به "  کليفورد کوپچان"
 .مذاکره هسته ای ایران و اروپا سخن گفت

د کشورهای غربی نيز بای. اتحادیه اروپایی  باید انگيزه های ایران را شناسایی کند: وی اظهار داشت
اگر ما بخواهيم از سياست های آمریکا سخن بگویم، باید اعالم کنم که . چنين حرکتی را انجام دهند

الزم است آمریکا سياست گيری دیگری نسبت به ایران داشته باشد که نسبت به سياست کنونی تا 
 . اندازه ای متفاوت است

به اروپا هم  آمریکا و اروپا موافقت کردند در سفر اخير جرج  بوش ریيس جهمور آمریکا : کوپچان اعالم کرد
اما از سوی دیگر . که چنانچه مذاکرات ادامه نيابد پرونده هسته ای ایران به شورای امنيت ارجاع شود

 . ایران هم خواهان پيشرفت است و بحث از تضمين های عينی پيش آمده است
خه سوخت ميان مصاف صلح آمير و وی گفت من صریحا از سياست گذاران ایرانی می خواهم که در چر

اما هيچ مرجعی خواهان تعليق دائمی فعاليت های هسته ای ایران نيست و . غيره تمایز قائل شوند
همانطور که دیدیم این یکی از نقاط اختالف ميان . این فقط جرج بوش است که چنين خواسته ای دارد

 .  جمهوری آمریکا هم بودجرج بوش و جان کری نامزد دمکرات ها در انتخابات ریاست
از وزارت امور خارجه ایران  درباره موضوع هسته ای با "  اميرحسين زمانی نيا" در ادامه این نشست، 

مسئله بررسی :  موضوع دیپلماسی هسته ای جمهوری اسالمی ایران سخن گفت و اظهار داشت
 صورت که مدیر کل آژانس اعالم برنامه هسته ای ایران به یک مورد استثنایی تبدیل شده است به این

کرده است هيچ نشانه ای مبنی بر دنبال کردن سالح های هسته ای در ایران وجود ندارد اما آمریکا می 
گوید که ایران پنهان کاری کرده است ، ما قضاوت کشورها را در نظر نمی گيریم و گزارش آژانس کافی 

یکی از سخنرانان امروز گفت که ایران . بند هستيماست تا ثابت کند ما به پادمان های هسته ای پای
باید به شورای امنيت ارجاع شود اما این سخن موضوع  چندجانبه گرایی را نقض می کند زیرا این 
شورای حکام است که باید در این زمينه تصميم گيری کند و همه شما خوب می دانيد که بيشتر 

 . د که ایران به شورای امنيت ارجاع شوداعضای شورای حکام با این موضوع مخالف هستن
زملنی نيا در بخش دیگری با اشاره به سه توافق نامه مهم صورت گرفته ميان ایران و اروپا خاطرنشان 

وی تاکيد کرد که ما کاط سانتریفوژها را متوقف . کرد که ایران به تمام مفاد این قرارداد پایبند بوده است
 .را به طور کامال داوطلبانه تعليق نمودیمکردیم و فعاليت های هسته ای 

  
هيچ زمينه ای برای : بروجردی در حاشيه کنفرانس بين المللی فناوری هسته ای و توسعه پایدار 

  تصویب پروتکل الحاقی وجود ندارد
  ٢٠٠۵ مارس 6  - ١٣٨٣ اسفند ١6یکشنبه 

رانس بين المللی ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس کشورمان در حاشيه کنف
باهرگونه مذاکره مستقيم با آمریکا مخالف : فناوری هسته ای و توسعه پایدار در جمع خبرنگاران گفت 

هستيم و تا زمانی که تا زمانی که روند تعامل سه کشور اروپایی بعلت فشارهای آمریکا روند منفی 
 . فعلی باشد پروتکل الحاقی هيچ شانسی برای تصویب نخواهد داشت

 
خطر سالح های هسته ای در منطقه : ، عالءالدین بروجردی افزود "مهر"به گزارش خبرنگار سياسی 

. خاورميانه یک خطر جدی برای صلح و امنيت در خاورميانه است و با صلح جهانی نيز ناهمگون است
عاری کردن منطقه خاورميانه از سالح های هسته ای ضروری است و جمهوری اسالمی نيز از 

 .رهای پيشگام در این منطقه استکشو
" مهر"ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در پاسخ به خبرنگار سياسی 

اگر امروز دولت . در مجلس هيچ زمينه ای برای تصویب پروتکل الحاقی وجود ندارد: خاطرنشان کرد 
تا زمانی که روند تعامل . تالیحه پروتکل الحاقی را به مجلس بياورد شانسی برای تصویب نخواهد داش

سه کشور اروپایی بعلت فشارهای آمریکا روند منفی فعلی باشد این الیحه هيچ شانسی برای تصویب 
 . نخواهد داشت

استفاده صلح آميز از فناوری هسته ای حق ماست اما ما مذاکره می کنيم تا دنيا را از : وی  تصریح کرد 
مریکایی ها خارج کنيم و ثابت کنيم ما به دنبال ساخت سالح هسته نگرانی و التهاب متاثر از تبليغات آ

 .ای نيستيم و فکر می کنم در یک سال گذشته در این زمينه توفيقات خوبی داشته ایم
باید با استفاده از هنر دیپلماسی در . ما موافق مذاکره با اروپایی ها هستيم: بروجردی یادآور شد 

 با توجه به اینکه اصوال طراحی رژیم صهيونيستی یکی از خطوط بارز .مذاکرات نکات مثبت ایجاد کرد
تخریب ارتباط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی است، مذاکره 

منتها اگر سه کشور اروپایی مواضعی . اصل بر مذاکره کردن است. نکردن ثمری نخواهد داشت
لی از کشور ما بخواهد و مواضع آنها مبتنی بر مقررات بين المللی و عهد غيرمبتنی بر مقررات بين المل

 . نباشد طبيعی است که ما عدول از مقرررات بين المللی را برنمی تابيمNPTنامه 
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نکات منفی موجود در مذاکرات به معنای نقطه پایان مذاکرات نيست و اگر روزی به این : وی یادآور شد 
در حال حاضر فشارهای .  به نقطه پایانی رسيده است آن را قطع خواهيم کردنتيجه برسيم که مذاکره

 .آمریکا و فشارپذیری اروپا سبب شده مذاکرات روند نامناسبی داشته باشد
ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در پاسخ به یکی از خبرنگاران که در مورد 

آمریکایی ها در موضع گيری : ته ای ایران خاطرنشان کرد موضع گيری های متفاوت آمریکا در پرونده هس
 . در طول یک سال گذشته آمریکا این روند به خوبی دیده شده است. های سياسی تلو تلو می خورند

تاکنون تصميم براین بوده که با آمریکا هيچگونه مذاکره : بروجردی در زمينه احتمال مذاکره با آمریکا گفت 
این مذاکره اصال جایگاهی ندارد چون انجام مذاکره تصميمی سياسی است . يممستقيمی نداشته باش

 .و چون این تصميم سياسی اتخاذ نشده مذاکره ای صورت نخواهد گرفت
هيچ منطقی حکم نمی کند که پرونده ما به شورای امنيت برود، چون همه گام های : وی افزود 

این کشورهای .  بوده استNPT و عهدنامه جمهوی اسالمی ایران بر اساس مقررات بين المللی
 ملزم می کند کشورهای برخوردار از توانمندی 4ماده . اروپایی هستند که از عهدنامه تخلف کرده اند

دو دهه است این کشورها متخلفند و . هسته ای به کشورهای عضو غيربرخوردار کمک تکنولوژی کنند
 .باید به آن پرداخت

 .هر وقت تصميم بگيریم که غنی سازی را شروع کنيم شروع خواهيم کردما : بروجردی یادآور شد 
  

 اميدواریم نيروگاه بوشهر در زمان مقرر فعاليت خود را آغاز کند : بروجردی 
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رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی در دیدار معاون دومای روسيه 
نيروگاه : شاره به نتایج سفر اخير رئيس آژانس انرژی هسته ای روسيه به تهران اظهار اميدواری کردبا ا

 . بوشهر براساس توافقات حاصله در زمان مقرر فعاليت خود را آغاز کند
به گزارش اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسالمی آقای بروجردی با بيان تالشهای 

اخلی کشورمان برای کسب فناوری صلح آميز هسته ای بر حق مشروع کشورمان موفق متخصصان د
مجلس شورای : برای داشتن این تکنولوژی در قالب عهدنامه های بين المللی تاکيد کرد و افزود
 .اسالمی احداث بيست نيروگاه هسته ای هزار مگاواتی را تصویب کرده است

برای حفظ صلح : يه در مقابل فشارهای امریکا گفتوی سپس با قدردانی از سياستهای مستقل روس
 .جهانی ایستادگی در مقابل زورگویی های امریکا یک ضرورت است

رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به شکست 
تقویت مردم ساالری سياستهای یک جانبه گرایانه امرکيا در عراق نتایج انتخابات اخير این کشور را 

تقویت هرچه بيشتر مردم ساالری در عراق امکان حضور نيروهای اشغالگر و بيگانه را در : دانست و گفت
 .این کشور دشوارتر خواهد کرد

بروجری بازسازی و مبارزه با مواد مخدر را در اولویت اصلی سياست کشورمان در ارتباط با افغانستان 
 .ی اسالمی ایران کمک به برقراری صلح و ثبات در افغانستان استسياست جمهور: دانست و افزود

وی سپس با ابراز رضایت از سطح همکاریهای دو کشور در زمينه های گوناگون ميزان ارتباطات دو کشور 
باید گامهای بلندی را در راستای توسعه و ارتقای . در عرصه های مختلف کمتر از حد مورد انتظار است

 .همه جانبه برداشتسطح همکاریهای 
 معاون دومای روسيه نيز در این دیدار چشم انداز روابط دو کشور را در ابعاد مختلف به -سرگئی بابورین 

روسيه برای پيشرفت و توسعه همکاریهای فی : ویژه مناسبات پارلمانی بسيار خوب ارزیابی کرد و گفت
 .ما بين اهميت بسياری قائل است

بعد از اتمام : بل همکاریهای موفق دو کشور دانست و اظهار اميدواری کردوی نيروگاه بوشهر را سم
 .پروژه بوشهر پروژه های هسته ای دیگری را با یکدیگر داشته باشيم

وی با اشاره به تالشهای امریکا برای اعمال دیدگاههای خود به کشورهای مستقل دنيا خاطرنشان 
 . می گيرند و تسليم فشارهای آمریکا نخواهند شدساخت روسيه و ایران براساس منافع خود تصميم

 
اروپا :هاشمی رفسنجانی در مراسم اختتاميه کنفرانس بين المللی انرژى هسته اى و توسعه پایدار

  است  نيت برنداشته تاکنون حتی یک قدم برای اثبات حسن 
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ه به عدم پيشرفت در مذاکرات هسته ای ایران و اروپا به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشار
 . کشورهای غربی توصيه کرد پيام ایرن را جدی بگيرند و برای پيشرفت مذاکرات قدم های مثبت بردارند

به گزارش خبرنگار سياسی مهر، آیت اهللا هاشمی رفسنجانی در مراسم اختتاميه کنفرانس بين 
 سال 40ایدار با بيان اینکه ایران از مسيری کامال قانونى چيزى را که المللی انرژى هسته اى و توسعه پ

حاال : پيش، خود آمریکایی ها برای ایران ضروری دانسته بودند، با هزینه زیاد پی گيرى می کند، گفت
که آن را به جایى رسانده ایم، عليه ما موج راه انداخته اند، اما قطعا مسير تکنولوژى صلح آميز هسته 

 . را متوقف نمی کنيماى 
وی با تاکيد بر اینکه نمی توان تکنولوژی را از کسی که به آن رسيده است، گرفت و همچنين  با اشاره 

آنچه که آنها از آن می ترسند، در شرایط  : به نگرانی غرب از فعاليتهای صلح آميز هسته ای ایران، گفت
 . فشار، خطرش بيشتر است
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اگر مخفى کارى هم بوده براى آن بوده  است که : م اظهار داشت ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظا
بتوانيم فلزى را براى کار صلح آميز به دست آوریم، هرچند ممکن است بگویند مواد الزم برای سم 

 . سازى کشاورزى نيز استفاده دومنظوره دارد 
نه برخورد می شد، باید با آیت اهللا هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه  اگر با کارهاى ایران منصفا

از آن زمانى که قرار شد موضوع را علنى کنيم هر سوالى : حسن نيت به ایران اعتماد می کردند، گفت 
 . را جواب داده ایم 

وی با بيان اینکه غربيها نمی گذارند کشورهایی که حاضر نيستند تسليم آنها شوند، تکنولوژی حساس 
برخی معتقد بودند باید خودمان به دنبال تکنولوژی هسته : ند گفت و قدرت ساز در اختيار داشته باش

 .ای برویم
لذا کار را از صفر شروع کردیم و رفته رفته با تالش دانشمندان ایرانی کار  را : هاشمی رفسنجانی افزود

خود را به تکنولوژی بومی رساندیم و در ساخت نيروگاه تا حدی جلو رفتيم و شاید بتوانيم اولين نيروگاه 
 . تا اواخر سال آینده فعال کنيم 

 . وی در عين حال تاکيد کرد باید درهمکاری با دنيا، خود را به روسيه و چين وابسته نکنيم 
 پایدار هستند و یکی از  ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اینکه همه جهانيان خواهان توسعه

 بشر متوقف  های نو به نتيجه نرسد، روند توسعه رژی اگر ان: عوامل پایداری توسعه، انرژی است گفت 
 . خواهند دنيای سوم را مستاصل و وابسته کنند های استکباری می  قدرت.  خواهد شد

های اخالقی و سياسی آنها فقط برای دیگران است و خودشان به آن عمل  وی با بيان اینکه درس
است و در خطر بودن این   ای اسرایيل بسته  ه چشم خود را بر تسليحات هست غرب: کنند، افزود نمی

داند ، اگر این استدالل را درست بدانيم، باید آن را  ای آن  می  های هسته رژیم را دليل مشروعيت سالح
 . برای سایر کشورها نيز تعميم دهيم

 . اندازد های آمریکا توسعه پایدار را به خطر می سياست: وی تاکيد کرد
 ای را فاقد قدرت نظامی می  نجانی با اشاره به اینکه دانشمندان، جوش هستهآیت اهللا هاشمی رفس

خورد، پيشنهاد  دانند و یکی از عالیم انحصارطلبی زشت غربی ها در مورد این تکنولوژی به چشم می 
درغير این صورت . کشورها بتوانند از این انرژی استفاده کنند کرد که سازمان ملل پيشقدم شود تا همه 

 .  ای بروند کن است بسياری از کشورها به دنبال شکافت هستهمم
ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به حسن نيت ایران در تعليق داوطلبانه فعاليت های 

ما اعتمادسازی را به عنوان یک اصل : هسته ای برای اعتمادسازی و اثبات صداقت ایران گفت 
 . د که اجازه دهيم بازرسان از پارچين بازدید کننددر شرایط معمولی، محال بو. پذیرفتيم

های دفاعی ما و موافقت ما با بازدید از این منطقه نشانه اعتماد و  پارچين یکی از پشتوانه: وی افزود 
 . ها به اعتماد و صداقت ما ارج ننهادند  صداقت ما است اما متاسفانه اروپایی

 آميز ایران از انرژی  گفتند که حق برخورداری مسالمتآنها به ما :  هاشمی رفسنجانی تاکيد کرد 
شناسيم اما اگر اکنون نتوان به قول آنان اعتماد کرد، در آینده سنگ روی   ای را به رسميت می هسته

 . سنگ، بند نخواهد بود
: آیت اهللا هاشمی رفسنجانی با اشاره به عدم پيشرفت در مذاکرات هسته ای ایران و اروپا تصریح کرد 

های ما باید  طرف. کنند و پيام ما را درک نکردند نيت ما قدردانی نمی  ها به اندازه کافی از حسن اروپایی 
های مثبت بردارند ،  آميز قدم  که چيزی ازما بگيرند، در جهت دستيابی به انرژی هسته ای صلح بدون این

  .شود و ما احساس صداقت می کنيم  در این صورت روحيه مردم عوض می 
مشکل این است که آنها تاکنون حتی یک قدم برای : ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام یاد آور شد

اند ، اگر آنها اقدامات ناشایست گذشته را اصالح کنند، در همکاریهایمان  شان بر نداشته نيت اثبات حسن
 . کنيم پيشرفت می 

  
آه پيش از “ ي پايدار يي و توسعه هستهآوري  فن”المللي  هاي آنفرانس بين ي اظهارات و گزارش گزيده

 : گردد ارسال شد، تقديم مي) ايسنا(اين مشروح آن از سوي خبرگزاري دانشجويان ايران 
  ٢٠٠۵ مارس ۵  - ١٣٨٣ اسفند ١۵شنبه 

با سخنراني دبير شوراي ) شنبه(ي پايدار صبح امروز  يي و توسعه آوري هسته فن”المللي  آنفرانس بين
  . آشورمان آارش را آغاز آردعالي امنيت ملي 

يي ايران در جهان ارايه  ي هسته دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تصويرهايي را آه از برنامه
آميز گرديده  ي صلح ي جهاني نسبت به اين برنامه هاي نابجا در عرصه گيري و تحليل شده و باعث موضع

 جمهوري اسالمي ايران داراي امكانات تكنولوژي وي در عين حال تاآيد آرد آه. است، باطل توصيف آرد
چنين تصريح آرد آه فرمول ارايه شده از سوي ايران به اروپا در  يي است و هم توليد سوخت هسته

آميز باقي خواهد ماند،  يي ايران صلح ي دادن تضمين عيني در اين خصوص آه فعاليت هسته زمينه
  . منطقي بوده است

ي اين جريان و  بخش نخست، سابقه: خنانش در چهار بخش اظهار داشتروحاني با تقسيم بندي س
در اين زمينه سه نكته وجود دارد آه . گيرد يي ايران در آن قرار مي ي هسته چارچوبي است آه پرونده

مسايل . المللي است موضوع نخست، محوريت تصورات در روابط بين. تر نمايد تواند موضوع را روشن مي
آنند آه گويي هدف اصلي ايران، توليد سالح  اي در دنيا طراحي مي را به گونهيي ايران  هسته
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يي است يا اصال چنين تسليحاتي را توليد آرده و زماني آه اين توليدات آماده شده، بالفاصله  هسته
  . درصدد استفاده از آن عليه آشوري است

 غرب دارند و اين تصورات از سوابق مساله دوم تصوراتي است آه مردم ايران نسبت به: وي ادامه داد
  . شود هاي غرب نسبت به ايران ناشي مي  سال گذشته، فشارهاي سياسي و اقتصادي و تحريم25

دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره به اين آه ملت ايران حساب خاصي را براي فناوري 
 ملت همواره مسووالن سياسي آشور را اين: است، تاآيد آرد يي آشورشان باز آرده آميز هسته صلح

پرسند آه با توجه به اين آه هيچ سازمان و آشوري حتي آژانس  دهند و از ما مي مورد سوال قرار مي
ها و صرف اين  هاي آن يي به شما آمكي نكرده، چه دليلي براي رفع نگراني المللي انرژي هسته بين

  . همه وقت و هزينه وجود دارد
اي آه امروز نسبت به رفتار اين آشور وجود  ي آمريكا و نگراني ي سوم مساله مساله: دروحاني ادامه دا

ي ما روشن شده است آه آمريكا براي اثبات تك قطبي بودن جهان و  اآنون براي همه. دارد، است
  . المللي است هاي بين گرايي به دنبال ماجراجويي ي يكجانبه ادامه

يي جمهوري اسالمي ايران را از اين  ي هسته ت متحده آمريكا برنامهروحاني با تاآيد بر اين آه اياال
طلبي،  ي آمريكا آه بر مبناي سلطه بسياري از آشورهاي جهان از رفتار و برنامه: نگرد، گفت ديدگاه مي

  . گردد، نگران هستند مسايل ايدئولوژيك و حتي بر مباني عصبي طراحي مي
هاي  ي دومي آه بايد مورد بحث قرار گيرد، اهداف و برنامه لهمسا: به گزارش ايسنا، وي ادامه داد

ي  يي و پرونده ي هسته ي برنامه در زمينه. جمهوري اسالمي در طول يك سال و نيم گذشته است
نظر . يي از ابتدا دو نظر اساسي وجود داشت المللي انرژي هسته جمهوري اسالمي ايران در آژانس بين

المللي  المللي و آژانس بين يي ايران در چارچوب مقررات و نهادهاي بين هي هست اول حل و فصل مساله
يي ايران به يك بحران، افزايش تنش و بحران و در  يي بود؛ نظر ديگر تبديل موضوع هسته انرژي هسته

المللي تا آمريكا بتواند از اين آب گل آلود، ماهي  ي امنيتي بين نهايت هدايت موضوع به سوي مساله
  . بگيرد

المللي انرژي اتمي به  راه حل نخست مورد توجه تمامي اعضاي شوراي حكام آژانس بين: وي افزود
  . آرد راهكار دوم را تنها آمريكا دنبال مي. استثناي چند آشور قرار گرفت

راه حلي آه اآثريت آشورهاي دنيا بر آن تاآيد : چنين افزود دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم
نخستين منفعت اين راه حل ايجاد اعتماد . اند، منافع بزرگي را براي جهان به ارمغان داشت داشته

اش نسبت به  منفعت ديگر اتخاذ اين راهكار اين بود آه ايران تمامي اقدامات جبراني. عمومي بود
ن بود آه در اند را انجام داد؛ دستاورد ديگر اتخاذ راهكار اول اي مواردي آه به تعبير آژانس قصور بوده

المللي تقويت شدند؛ منفعت ديگر اتخاذ  المللي و نهادهاي بين ي انتخاب اين مسير، مقررات بين سايه
  . اين راهكار را برقراري صلح و ثبات در منطقه تصوير آرد؛ دستاورد ديگر امضاي پروتكل الحاقي بود

 همواره جمهوري اسالمي ايران چنين با اشاره به اين آه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم
هدف نخست حفظ دستاوردهاي فني خود در زمينه مسايل : آند، گفت سه هدف عمده را دنبال مي

المللي  يي، ديگري جلوگيري از ايجاد بحران و نهايتا احترام به مقررات و نهادهاي بين آميز هسته صلح
  . دارند، بوده است جمعي گام برميي تسليحات آشتار  ي عدم اشاعه ها آه در زمينه مخصوصا آن

ي نخست جمهوري اسالمي ايران براي  در زمينه: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد
هاي مورد نيازش را در طول يك سال و نيم گذشته تثبيت آرده  يي تمام حلقه توليد سوخت هسته

  . است
يي ايران در يك آلمه اين است آه ايران  تهديپلماسي هس: به گزارش ايسنا، روحاني در ادامه گفت
آند و تنها مقرراتي آه براي جلوگيري از عدم  الملل را تنظيم مي معتقد است تنها مقرراتي آه روابط بين

ي عدم اشاعه،  المللي است و در زمينه يي دارد، مقررات مدون بين هاي هسته ي وجود سالح اشاعه
  . ل الحاقي است، پادمان و پروتكNPTبهترين مقررات 

امروز آمريكا و گاهي نيز .  استNPTخواهيم اجراي قانون و اجراي دقيق  آنچه ما مي: وي افزود
معناي اين حرف . ي سوخت خود را آنار بگذارد هايي از اروپا بر اين مبناست آه ايران بايد چرخه نغمه

 ساير معاهدات مربوط به عدم  در ذات خود يك تبعيض را دارد و آن اين است آه بر خالفNPTاست آه 
  . اند ي سالح و ندارها تقسيم آرده  اين ضعف است آه دنيا را به دو دسته دارندهNPTاشاعه، در 

خواهد  امروز آمريكا دنبال تبعيض دوم است و مي: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد
يي را  آميز هسته آه حق ندارند فناوري صلحهايي  آميز با آن تبعيض ديگري بين دارندگان فناوري صلح

داشته باشند، ايجاد آند آه اين تبعيض دوم نه مورد قبول ايران و نه مورد قبول آشورهاي در حال 
باشد و ژاپن اخيرا نپذيرفت آه  توسعه و نه حتي مورد قبول برخي آشورهاي صنعتي نيز نمي

  . سازي به حال تعليق درآيد غني
: امنيت ملي آشورمان موضوع سوم سخنانش را وضعيت فعلي ايران دانست و گفتدبير شوراي عالي 

در اين مذاآرات ايران فرمولي را . ايم  آشور اروپايي در حال مذاآره25امروز با سه آشور اروپايي و يا با 
شود و از طرف ديگر  براي تضمين عيني ارايه داد آه از يك طرف باعث تحكيم مقررات عدم اشاعه مي

  . هاي ديگري را در دست دارد عالوه بر اين آه ايران فرمول. دهد ايگاه آژانس را ارتقا ميج
اگر روزي مسير به سمتي ديگر باشد و آمريكا بخواهد بر اهدافش براي ارجاع : روحاني يادآور شد

ي  وطلبانهي ايران به شوراي امنيت موفق شود، آن وقت به اين معناست آه ايران تمام اقدامات دا پرونده
اعتمادساز خود را بالفاصله قطع خواهد آرد و حتي ممكن است نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
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آند آمريكا خواهد بود،  شود و آن آه ضرر مي رو مي امنيت منطقه با معضل روبه. تصميم ديگري بگيرند
 شده و بنابراين ي تحميلي ما چون بخش بزرگي از امكاناتش در اين منطقه است و در واقع همسايه

  . ضررش مربوط به همه خواهد شد
ما در . اما اگر در مسير مذاآره با اروپا موفق باشيم، به نفع جهان و منطقه خواهد بود: وي افزود

هاي جديدي براي صلح،  توانيم راه ي مذاآره مي آنيم آه با ادامه مذاآرات با اروپا پتانسيلي را حس مي
هاي احتمالي در دنيا را با همكاري يكديگر  بسياري از نگراني. انه دنبال آنيمامنيت و ثبات در آل خاورمي

ي خودمان  آميز و ديپلماسي فعال و سازنده ما با اميد به آينده و در چارچوب مقررات، راه صلح. رفع آنيم
  . را ادامه خواهيم داد

ايران : هور آشورمان گفتپس از آن غالمرضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي و معاون رييس جم
  . ي خود قرار داده است يي را در برنامه آميز هسته ي فناوري صلح استراتژي ايجاد و رشد برنامه

هاي نوين و ارتقاي سطح دانش، ضرورتي  دستيابي به فناوري: معاون رييس جمهور آشورمان افزود
برداري از  هاي آينده، بهره قرنسعادت انساني در . ي حيات بشريت است ناپذير براي ادامه اجتناب
از سوي ديگر خودمحروم سازي از . ها و استفاده از منابعي است آه خداوند اعطا آرده است دانش
ايران براي دستيابي به يك توسعه . هاي خداوند نيز با هيچ معياري قابل قبول نبوده و نيست نعمت

ي خود قرار داده  يي را در برنامه آميز هسته صلحي فناوري  عميق و پايدار استراتژي ايجاد و رشد برنامه
يي براي تامين نيازهاي انرژي، ايجاد راآتورهاي تحقيقاتي و توليد برق و  ي انرژي هسته توسعه. است

انرژي و توليد آب سنگين به عنوان خنك آننده راآتورهاي تحقيقاتي آب سنگين و مصارف پزشكي، نياز 
  . آند پايدار براي آينده و رشد و شكوفايي مشخص ميي  ايران را براي ايجاد توسعه

در ادامه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در آغاز آنفرانس مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران 
مان با آژانس ادامه خواهيم داد و انتظار ما اين است با توجه به  ما به همكاري: داخلي و خارجي گفت

 آژانس به حل و فصل نهايي رسيده و در ساير موارد آنچه الزم بوده ما اينكه تقريبا همه مسايل مهم
ايم و آشور ثالث است آه بايد همكاري آند؛ اگر آشوري ديگر با آژانس مشكل دارد تاوانش  انجام داده

  . را نبايد ايران بپردازد
ي راهبردي را  هما اواخر اسفندماه سال جاري اجالس آميت: روحاني در بخش ديگري از اظهاراتش گفت

  . برگزار خواهيم آرد و اميدواريم در اين اجالس شاهد پيشرفت ملموس مذاآرات باشيم
ي آب سنگين و ساخت  در حال حاضر ما در اراك در حال تهيه: روحاني در پاسخ به سوال ديگري گفت

  . تجهيزات راآتور آب سنگين هستيم
آنچه در اراك است توليد آب سنگين است : مه داددبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم چنين ادا

اين بخشي از امور مورد نياز براي راآتور آب سنگين . آه در مراحل پاياني و در حال اتمام است
ما همچنين همزمان با توليد آب سنگين مشغول ساخت راآتور تحقيقاتي آب سنگين نيز . باشد مي

  . خواهيم بود
اعمال ما در اراك آامال صلح آميز : ه ما در پي توليد پلوتونيم نيستيم افزوددآتر روحاني با تاآيد بر اينك

دانند آه توليد پلوتونيوم شرايط ويژه و امكانات  ايم همه مي است و بارها نيز اين مطلب را عنوان آرده
  . خاصي را احتياج دارد آه اين شرايط در اراك فراهم نيست

آشورهاي غربي اساسا در خصوص : همچنين اظهار داشتدبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان 
  . آنند جمهوري اسالمي ايران با استانداردهاي دوگانه رفتار مي

. ي ديگري است ي اسراييل مقوله مساله: ي رژيم صهيونيستي گفت ي مساله دآتر روحاني درباره
پردازد و مشكلش  ار مي به آشت اسراييل هر روز ناقض حقوق بشر و دولتي تروريستي است آه روزانه

  . يي نيست ي هسته تنها مساله
يي انواع  هاي هسته به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اينكه رژيم اشغالگر قدس عالوه بر سالح

رغم تمامي اين موارد اسراييل به هيچ يك از  علي: هاي آشتار جمعي را در اختيار دارد افزود سالح
للي پايبند نيست و آشوري است آه دولتي تروريست دارد روزانه به الم هاي بين معاهدات و آنوانسيون

آند و در اموري چون تجاوز به همسايه و آشتار  ها را پايمال مي پردازد، حقوق ملت انواع خشونت مي
  . آند جمعي نيز فروگذار نمي

بوش اين شود آه آقاي  در واآنش به اين اعمال نه تنها آسي معترض به اين آشور نمي: وي افزود
  . آند آشور را به عنوان صاحب دموآراسي و شارون را مرد صلح معرفي مي

البته : ها چه سياستي را در خصوص ايران اتخاذ خواهند آرد گفت روحاني در خصوص اينكه آمريكايي
ولي چنانچه آمريكا بخواهد آمكي به اروپا . هنوز ما اعتقادي به حسن نيت آمريكا در اين زمينه نداريم

  . شود مايد اين مساله ارتباطي به ما ندارد و مربوط به روابط اروپا و آمريكا مين
مساله . ايران قطعا به غني سازي خواهد پرداخت: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد

  . تواند خيلي طوالني باشد تعليق موقت خواهد بود و لذا مذاآرات ما با اروپا نيز نمي
آنچه به عنوان تهديد در اين زمينه مطرح :  با برخي تهديدات در خصوص آشورمان گفتوي در ارتباط

آنم به هيچ وجه تاثير گذار باشد؛ چرا آه اگر هدف به وجود آمدن اعتماد در خصوص  شود فكر نمي مي
جمله اش را آنار گذارد و من يي ماست بايد ببينيم آه آيا اگر ايران اقدامات داوطلبانه ي هسته برنامه

  . آند يا در شرايط آنوني هاي ايران اعتماد مي پروتكل را به آناري نهد آيا در آن زمان دنيا به برنامه
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 فرمول داريم؛ همين 5هاي عيني حداقل  ما از لحاظ منطقي اميد آامل داريم براي تضمين: وي ادامه داد
يد روي آن آار آنند؛ ما از لحاظ منطقي اند با فرمول ما آه ارايه شده قابل رد نيست؛ بنابراين آنها گفته

  . شويم رسد؛ اگر آمريكا اين بازي را به هم نزند ما موفق مي راه حل داريم آه به ثمر مي
المللي با غيبت آمريكا و تنها با اروپا حل  براي آمريكا خيلي سخت است؛ يك مساله مهم بين: وي افزود

ي شما اين آارها  گويند هنوز به قد و قواره وپا ميشود و اين سخت است و با زبان بي زباني به ار
  . شويم اما چون فعال آمريكا با ما مواجه نيست و با اروپا است ما وارد آن نمي. نيامده است

گويند تا به تب راضي  ها مرگ را مي دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره به اين آه اروپايي
آنند تا اين تعليق طوالني و به توقف منجر شود، ولي اگر  را مطرح ميها بحث تعليق  آن: شوي، افزود

اي  چنان در پي توقف چرخه سوخت ما باشد، در همين لحظه مذاآرات قطع است و هيچ مذاآره اروپا هم
  . با اروپا نخواهيم داشت

اساس قانون، ما دقيقا بر : روحاني با اشاره به اين آه آمريكا و اروپا يك مشكل اساسي دارند، گفت
  . رانند شان سخن مي ها براي خودشان و طبق نظرات گوييم، حال آن آه آن  سخن ميNPTپادمان و 

ما با : ها در سفرش به روسيه اظهار داشت وي در پاسخ به سوالي در خصوص نارضايتي از روس
پوتين . ني بودديدار با پوتين هم خيلي خوب و طوال. ها مذاآرات طوالني و خوب و مفيدي داشتيم روس
هاي ايران بود آه بعدا بر اين  آميز بودن فعاليت ها اعالم آرد و آن صلح ي مهمي را در حضور رسانه نكته

  . مساله تاآيد شد
ما مشكلي با آقاي پوتين و مقامات روسيه نداشتيم و آنچه از تكدر خاطر ما در اين : روحاني ادامه داد

شود آه  گار در بازگشت از اين سفر در فرودگاه مهرآباد مربوط ميرابطه استنباط شده به سوال يك خبرن
  . در پاسخ به آن سوال من گفتم ما از روسيه انتظاري بيش از اين داريم
البته اين تنها : اظهار داشت روحاني با اشاره به اظهارات بوش مبني بر اين آه ايران عراق نيست، 

اين آه بوش بر اين واقعيت آه ايران با عراق بسيار هاي اخير بوده است و  سخن خوب بوش طي سال
تفاوت دارد تاآيد آرده بسيار خوب است، ولي فراموش نكنيم آه بعد از اين اظهارات هم از در نظر 

  . ها سخن رفته است داشتن تمام گزينه
آمريكا در . وديي نخواهد ب اگر در اين زمينه با اروپا به توافق برسيم ديگر بحث فقط بحث هسته: وي افزود

نخست اين آه مشكل ايران به دست اروپا حل شود آه از نظر او . اين زمينه با دو مشكل مواجه است
تر و  يي روابط گسترده ي توافق هسته مشكل ديگر اين آه در سايه. اي قابل قبول نيست چنين مساله

  . خوشايند آمريكا نيستي راه مذاآرات مورد  استراتژيك با اروپا برقرار خواهد شد، لذا ادامه
به . بندي آشورهاست نشت نكند و منتشر شود آژانس موظف است آنچه مورد طبقه: وي تاآيد آرد

ايم آه در همان روز ديديم آن مذاآرات در  يي ما با آژانس مباحثاتي داشته عنوان مثال اخيرا ما در زمينه
  . اند هاي گروهي درز آرده رسانه

آنچه در اين ارتباط رخ داده با :  و مسايل پيش آمده در خصوص آن گفتوي در خصوص سايت پارچين
ايم آه آژانس بايد براي تقاضاي بازرسي از مكاني  ما همواره گفته. توافق آژانس صورت گرفته است

  . نظامي چون پارچين داليل توجيهي مورد نياز را مطرح آند
 نظرشان را برگزيدند و از آن بازديد آردند و پس از ها آمدند نقاط مورد آن: روحاني در ادامه اظهار داشت

. شود اين گونه آه نمي! ي ديگر را بازديد آنيم خواهيم يك منطقه تمام شدن آارهايشان گفتند حاال مي
  . اعتباري آژانس را سبب خواهد شد اين مسايل بي

ريزي  و آشور برنامهاساس سفر ما براي مالقات در د: وي در ارتباط با علت عدم سفر به لندن گفت
هايمان  توانستيم به لندن برويم، دوشنبه بود آه اعالم آرديم چنانچه برنامه شده بود و تنها روزي آه مي

  . در اين روز تنظيم شود، معني براي اين سفر وجود ندارد
: ت، گفتمان نبوده اس به گزارش ايسنا، روحاني با اشاره به اين آه مذاآره با آمريكا از ابتدا در ذهن

ها هيچ  وقتي آن. آمريكا ابتدا بايد مباني را بپذيرد. مواضع آمريكا همواره مواضعي نامعقول بوده است
اول بايد به مقررات احترام گذاشته شود، . ها انجام دهيم اي با آن قانوني را قبول ندارند، ما چه مذاآره

  . آال مفيد هست يا نيستسپس بر اساس منافع ملي آشور اين بحث مطرح شود آه مذاآرات 
يي ايران  پس از آن روحاني در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال آه فعاليت شما در پرونده هسته

شوم؛  اگر آانديد بخواهم بشوم مي: چه تاثيري در آانديدا شدن شما در رياست جمهوري دارد؟ گفت
  . ربطي به پرونده ندارد

ممكن است اعالم نكنيم؛ هنوز : آنيد؟ گفت چنين در پاسخ به اين سوال آه چه زماني اعالم مي وي هم
  . ام تصميم نگرفته
يي اختالف  بعضي از پرسنل در موضوع هسته: چنين با اشاره به سه آشور اروپايي گفت روحاني هم

آنند،  ين آه سه تا با هم آار ميا. نظر دارند؛ اما اهدافي هم دارند آه به عنوان اهداف مشترك باشد
  . دهد آه اهداف مشترك دارند نشان مي

نااميد نيستم؛ : رسيم؟ گفت  روز باقيمانده آيا به نتيجه مطلوبي مي15وي در پاسخ به اين آه در اين 
  . رسد؛ اگر يك قدم مهم جلو رويم اين براي ما آافي است بايد ببينيم به آجا مي

بايد : گوييد شايد نيايم؟ گفت  دليل حضور هاشمي رفسنجاني است آه ميوي در پاسخ به اين آه به
  . شود؛ فعال دنيا خيلي شلوغ است ببينم حوادث چه مي

روحاني در خصوص اظهارات رمضان زاده مبني بر سهم اآراد در انتخابات و اين آه وگرنه انتخابات را 
ها همه حقوق مشروع و قانوني   اقليتاين حرف بسيار بدي است؛ در آشور ما: آنند گفت تحريم مي
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ها در انتخابات سو استفاده آند آه متاسفانه  خودشان را دارند و هيچ آس حق ندارد از مساله قوميت
برخي آانديداها در اين زمينه سو استفاده آردند آه اين براي آشور از نظر امنيت ملي قابل تحمل 

مسايل قومي براي منافع جناحي و حزبي خودش بهره نيست و اجازه نخواهد داد آانديدي بخواهد از 
  . برداري آند

مسايل قومي و امثال اينها مربوط به امنيت ملي آشور است، شوراي عالي امنيت ملي : وي ادامه داد
  . گيرد و اجازه نخواهد داد آانديداها با اين مسايل بازي آنند تصميم مي

خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در ي سياست  چنين حسين موسويان، دبير آميته هم
فرمول اعالم شده : گفت“ يي و توسعه پايدار فناوري هسته“ي  ي نخستين روز همايش دو روزه حاشيه

  . از جانب آشورمان به اروپا محرمانه و غير قابل اعالم است
   .تا االن آه پيشرفت مطلوب و مورد نظر ايران حاصل نشده است: موسويان تاآيد آرد

هيچ يك از دو طرف نيازي به : يي گفت ي عقب نشيني يكي از طرفين در مذاآرات هسته وي درباره
عقب نشيني ندارند و آنچه مورد نياز است، عمل به توافق پاريس است و اگر اروپا صحبت از توقف غني 

  . سازي نمايد در واقع توافق پاريس را نقض آرده است
ضاي سازمان انرژي اتمي ايران در جلسه عمومي اين همايش در چنين اسد اهللا صبوري، از اع هم

هاي فعال در بوشهر رها  بعد از انقالب اسالمي ايران پروژه: يي ايران گفت خصوص برنامه برق هسته
اما سازمان انرژي اتمي آار خود را در بوشهر از سر گرفت و . شد و پيمانكاران به آار خود ادامه ندادند

هاي ديگر در چين، روسيه و آشورهاي ديگر  به آار خود ادامه ندادند ايران به فكر گزينهها  وقتي آلماني
  . افتاد آه سپس به توافق بين ايران و روسيه رسيديم

واحد يك بوشهر به روسيه محول شد آه االن در حال انجام است تا در : به گزارش ايسنا، وي ادامه داد
  . زمينه صلح آميز همكاري آنيم

توانيم انرژي برسانيم و در  ي برق مطابق وضعيت موجود ما به راحتي نمي در شبكه:  ادامه دادصبوري
 درصد 40زمستان سال جاري مشكل تامين گاز براي نيروگاهها داشتيم؛ ضمن اينكه مصرف آنندگان 

  .  درصد بقيه سوبسيد دولت است60آنند و  قيمت واقعي برق را پرداخت مي
افزايش تقاضاي الكتريسته : ايم پرداخت و گفت يي رفته چرا به سوي نيروي هستهوي به جزييات اينكه 

گويند آه ما  ي گذشته ما به منافع سوخت خيلي متكي بوديم؛ اما منابعي مي بسيار زياد است در دهه
 10براي نيروگاههاي برق بحران خواهيم داشت و منطقي است آه فكر آنيم قيمت سوخت فسيلي در 

  . يابد يابد؛ چرا آه تقاضا افزايش و سوخت فسيلي آاهش مي افزايش ميسال آينده 
ها  ها و آنار گذاشتن سوبسيد مطابق سياست ملي اين آشور يك روندي براي تعديل قيمت: وي افزود

  . و هم چنين تاثيرات سود زيست محيطي وجود دارد
:  براي توليد برق متنوع سازيم گفتآند آه منابع خود را صبوري با اشاره به اينكه عقل به ما حكم مي

براي ساخت و ساز دومين نيروگاه و تقاضا براي انتخاب سايت دوم در بوشهر بحث شده و براي سومين 
نيروگاه پنج هزار مگاواتي مطمئن نيستيم آه در بوشهر باشد و بايد همين روزها مطالعات انتخاب اين 

  . سايت را آغاز آنيم
منطق اقتصادي نيروي : اقتصدي توليد الكتريسته اشاره آرد و گفتصبوري هم چنين به منطق 

هاي آن هم  هاي توليد الكتريسته نيست و هزينه مديريت پسماند يي قابل مقايسه با ديگر چرخه هسته
  . آنند هاي خود را لحاظ نمي هاي سوخت فسيلي امحاء پسمانده بسيار رقابتي است؛ چرا آه نيروگاه

 نفر براي آار در 700 است آه 2006خ مورد انتظار آغاز به آار واحد يك بوشهر دسامبر تاري: وي ادامه داد
ها  ايم آه البته مديريت فني را روس اين نيروگاه آموزش ديدند و تمامي آارهاي عمراني آن را انجام داده

هاي مورد  گاه هزار يا مابقي دست27 هزار تن دستگاه توليد و روزهاي 10بر عهده دارند و صنايع محلي 
  . اند نياز را توليد آرده

ها را براي  ي فعاليت مهم است آه ما يك زيرساخت نظارتي را تعبيه آنيم تا آليه: وي خاطر نشان آرد
ها داريم و با آنها توافق آرديم آه نظارت آامل  ما همكاري خيلي نزديكي با روس. ايمني به آار اندازيم

  . شود داشته باشند بر بوشهر و قطعاتي آه توليد مي
المللي انرژي  هاي فني در آژانس بين هم چنين ما همكاري نزديكي با دپارتمان همكاري: صبوري افزود

اند آه اين خيلي  داريم آنها تمام نقاط اصلي طراحي نظام آنترل ما را مرور و بررسي آرده) PC(اتمي 
هايي  هاي دنيا را به آار گيريم روش ن روشاند تا بهتري مهم است و در نظام آموزشي ما هم درگير بوده

  . شود تا بهترين ايمني را داشته باشيم آه در دنيا استفاده مي
المللي فناوري  يي مالزي نيز آه در آنفرانس بين دآتر داود محمد، مديرآل موسسه تكنولوژي هسته

يي در  رژي هستهتصاوير ذهني مضموم از ان: گفت ي پايدار در تهران سخن مي يي و توسعه هسته
  . اذهان عمومي بايد اصالح شوند

ي  گذاري صحيح در عرصه بر لزوم سياست: يي مالزي افزود مديرآل موسسه تكنولوژي هسته
  . يي تاآيد آرد هاي هسته فعاليت

گذاري درست پايداري اين صنعت را به ارمغان آوريم؛  ايم تا با سياست ما در مالزي سعي آرده: وي افزود
  . ي ما مساله مربوط به درآمدزايي بود ر طول اين روند از چالشهاي عمدهالبته د

آنيم؛ حال آنكه بايد فرصتها را نيز مد  مان نگاه مي ما همواره به تعهدات اجتماعي: دآتر محمد تاآيد آرد
 از جمله انتظارات مشتري نيز. ما بايد نيازهاي اجتماعي را نيز در اين جريان مرتفع نماييم. نظر قرار دهيم

  . آيد مسايل حايز اهميت در اين موضوع به حساب مي
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يي و  هاي هسته در گذشته جوامع مختلف تصويري بد از فعاليت: وي با اشاره به فاجعه هيروشيما گفت
اي منفي از اين فناوري را به جهانيان  يي در ذهن داشتند و واقعه هيروشيما وجهه در آل انرژي هسته
  . ات مرتبط با اين قضيه بايد سعي آنند چنين تصويري را از اذهان بزدايندارايه نمود آه موسس

هاي موجود را تغيير دهيم  اي مالزي با اشاره به اينكه بايد پارادايم مديرآل موسسه تكنولوژي هسته
يي  گذاري نماييم در واقع براي فناوري هسته هاي جديد را شناخته و بر آنها سرمايه بايد فناوري: گفت

  . ايد مقادير زيادي خرج آردب
هاي غير دولتي و مواردي از اين قبيل فاآتورهاي  المللي و سازمان هاي بين سازمان: وي ادامه داد

  . مهمي هستند آه مراآز تحقيقاتي بايد آنها را مورد توجه قرار دهند
: ي از پيش برد افزودتوان به تنهايي آار المللي نمي هاي بين دآتر محمد با اشاره به اينكه در سازمان

در اين راستا همكاران متبحر و . اندازي و گسترش دهيم هاي مشارآتي و استراتژيك را راه بايد همكاري
  . رعايت مقررات به پايداري اعمال ما آمك خواهند آرد

ي مناسبي ندارد آه بايد اين دوران را به سرعت پشت سر  امروزه اين صنعت وجهه: وي در پايان گفت
ريم؛ بر تصاوير ذهني گذشته آار آنيم و محصوالتي در راستاي نفع مردم و منافع ملي آشورمان بگذا

  . توليد نماييم
 

 کار خود را آغاز 2006انتظار داریم نيروگاه بوشهر در دسامبر : معاون نيروگاه های سازمان انرِژی اتمی
  کند

  ٢٠٠۵ مارس ۵  - ١٣٨٣ اسفند ١۵شنبه 
انتظار داریم :  درصد کار نيروگاه بوشهر، گفت80ان انرژی اتمی با اعالم پایان معاون نيروگاههای سازم

 .  آغاز بکار کند2006این نيروگاه هسته ای در دسامبر 
، مهندس اسداهللا صبوری در کنفرانس بين المللی فناوری هسته ای و توسعه "مهر"به گزارش خبرنگار 

ایران در قبل و بعد از انقالب از جمله نيمه کار ماندن پروژه پایدار با اشاره به سایر فعاليتهای هسته ای 
بعد از رهاشدن نيروگاه بوشهر توسط آلمانيها و بی ثمر ماندن تالش : نيروگاه اتمی بوشهر گفت

مسووالن انرژی اتمی ایران برای بازگرداندن آنها و اتمام پروژه، به فکر امکانات و گزینه های دیگر در 
 . تادیم و در نهایت، تکميل واحد یک نيروگاه بوشهر به روسيه محول شدچهارگوشه دنيا اف

 درصدی تقاضای انرژی در ایران در برابر نرخ رشد معمول کشورهای در 4/8 الی 3/8وی با مقایسه رشد 
سهم هيدروالکترونيک : ، به ترتيب منابع انرژی برق در کشور اشاره کرد و گفت) درصد5/2(حال توسعه 
 .  درصد است92 درصد با سهم نيروگاههای سوخت فسيلی 4/7ان در این مي

درصدی به سوخت فسيلی برای تامين انرژی 92 سال آینده، وابستگی 15اگر تا : صبوری تصریح کرد
 .حفظ شود، باید ساالنه یک ميليون بشکه نفت برای سوخت نيروگاه کنار بگذاریم

 سالهای آینده را از دیگر دالیل  منطقی بودن وی کاهش منابع سوخت فسيلی و افزایش قيمت آن در
شورای انرژی کشور : رویکرد ایران به تنوع منابع انرژی ازجمله انرژی هسته ای خواند و یادآور شد

، ایران هفت هزار مگاوات برق هسته ای توليد کند و بر این اساس، 2021تصویب کرده است تا سال 
مکان سنجی ساخت پنج نيروگاه اتمی دیگر در بوشهر و ساخت واحد دوم نيروگاه بوشهر همچنين ا
 .سایر مناطق کشور در دست بررسی است

معاون نيروگاههای سازمان انرژی اتمی از امکان سنجی برای احداث یک نيروگاه پنج هزار مگاواتی خبر 
 .داد که احتماال در بوشهر نخواهد بود

یش تعداد نيروگاههای اتمی و توليد بيش از وی همچنين به تصميم مجلس شورای اسالمی برای افزا
منتظر تصميم مسووالن در این :  اشاره کرد و گفت2021هفت هزار مگاوات برق هسته ای تا سال 

 .زمينه هستيم
صبوری بر اهميت نظام ایمنی و زیرساخت نظارتی در فعاليتهای هسته ای اشاره کرد و از همکاری 

 . آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر دادTCفنی نزدیک و گسترده ایران با بخش 
ما همکاری نزدیکی با آژانس بين المللی انرژی اتمی داریم تا بهترین روشهای دنيا را پياده : وی گفت

  .کرده و بيشترین ایمنی را داشته باشيم
  

براز اش پايبند نيست و در عين حال ا المللي رييس جمهور آمريكا مدعي شد آه ايران به توافقات بين
 . داشت آه آمريكا تمايل دارد به آشورهاي اروپايي در مذاآره با ايران آمك آند

  ٢٠٠۵ مارس 4 -١٣٨٣ اسفند 14جمعه 
، خبرگزاري فرانسه گزارش آرد، جورج بوش، رييس جمهور )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

با (مان آه مذاآرات  به دوستان اروپايي: تاش در اروپا گف ي گذشته آمريكا با اشاره به مذاآرات هفته
خواهيم آمك آنيم تا اطمينان  ام آه مي آنند، گفته را از جانب ديگر آشورهاي جهان هدايت مي) ايران

 . هايي براي آمك به پيشبرد اين روند هستيم رود و در حال بررسي راه يابيم اين روند به پيش مي
در مرآز سازمان اطالعات ) پنجشنبه(يز، بوش روز گذشته بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس ن

المللي از  اش، ايران را به نقض توافقات بين با تكرار ادعاهاي هميشگي و تكراري) سيا(مرآزي آمريكا 
 . خواند، متهم آرد“ يي مخفيانه توليد آردن تسليحات هسته”طريق آنچه 

اي از انحراف در  تمي اعالم آرده، هيچ نشانهالمللي انرژي ا وي آه فراموش آرده است آژانس بين
. ايران طرفي است آه تقصير دارد: يي ايران پيدا نشده است، مدعي شد آميز هسته هاي صلح فعاليت
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آنها آساني هستند آه تمامي دنيا . آنند المللي عمل نمي آنها افرادي هستند آه به توافقات بين
 (!) يد نكنيديي تول گويند سالح هسته خطاب به آنها مي

ها و والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه نيز همين  اين خبرگزاري به نقل از بوش ادامه داد، اروپايي
 (!) احساس را نسبت به ايران دارند

  
هاي حمايت از اقدامات  خبرگزاري فرانسه به نقل از آاندوليزا رايس نوشت آه دولت بوش به دنبال راه

 .  مشوق به ايران استي اروپا در پيشنهاد ارايه
  ٢٠٠۵ مارس 4 -١٣٨٣ اسفند 14جمعه 

آاندوليزا رايس، وزير : ، اين خبرگزاري فرانسوي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اش در واشنگتن در جمع  وگو با استيگ مولر، همتاي دانمارآي ي آمريكا پس از گفت امور خارجه

 . هاي ديپلماتيك را در معامله با ايران باز نگه داشته است  واشنگتن گزينهخبرنگاران اعالم آرد آه
ي تسليحاتي دارد، گفت آه دولت بوش در حال  چنان بر طرح اين ادعا آه ايران برنامه رايس در ادامه هم

زاي ي مشوق به ايران در ا هاي حمايت از اقدام آلمان، فرانسه و انگليس براي پيشنهاد ارايه بررسي راه
 . خواند، است" يي اين آشور هاي تسليحاتي هسته فعاليت"رها آردن آنچه 
ي اروپا در مسيري صحيح قرار دارد، زيرا  ما معتقديم مذاآرات اتحاديه: ي آمريكا گفت وزير امور خارجه

لي المل ي بين دهند اين است آه با اين حق انتخاب آه آيا تهران آماده است جامعه آنچه آنها انجام مي
 . شود اطميناني را آه در خصوص فعاليتهايش نياز دارد، ارايه دهد يا خير، با ايران مواجه مي

اي را  اي مبني بر اينكه تمايل دارد، چنين معامله ايران تاآنون هيچ نشانه: وي هم چنين مدعي شد
 .  است انجام دهد، ارايه نكرده

هاي  هاي ايران وجود دارد و گزارش ي فعاليترايس ادعا آرد آه نگراني قابل توجهي نسبت به برخ
 ! آند نشست وين ترديدها را نسبت به مقاصد تهران تقويت مي

رايس گفت آه سطح همكاري ايران با آژانس تا حدي نشانگر اين خواهد بود آه آيا ايران حاضر است در 
 . اشته باشد يا خيرآند انجام دهد، شرآت د ها و چنين مذاآراتي آه اروپا تالش مي چنين فعاليت

هاي ايران رضايت حاصل آند، امكان ارجاع اين پرونده به شوراي  وي افزود آه اگر آمريكا نتواند از فعاليت
 . اي مطرح خواهد بود امنيت سازمان ملل هم چنان گزينه

يم ما معتقد: ي آمريكا اظهار داشت ، وزير امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اروپا  تواند از طريق ديپلماتيك حل و فصل شود و ما از مذاآرات سه آشور اتحاديه ي ايران مي مساله

هايي آه ممكن  گيري در خصوص مشوق آنيم، اما زمان مشخصي براي تصميم حمايت مي) با ايران(
 . باشد به ايران ارايه شود، وجود ندارد

ها  ها، معيارها، راستي آزمايي ران بايد از پايبندي ايران به پادماندر هر گونه توافق با ته: رايس تاآيد آرد
 . يي اطمينان حاصل شود هاي هسته و الزاماتش در زمينه فعاليت

آنيم از مذاآرات سه آشور اروپايي با ايران حمايت آنيم، زيرا هر آسي آه  ما تالش مي: وي افزود
وادار آند، (!) يي  هاي هسته  اش مبني بر منع توليد سالحالمللي بتواند ايران را به عمل به الزامات بين

 . بايد اين آار را انجام دهد و اين آار بايد به طريق ديپلماتيك انجام شود
المللي انرژي اتمي خواست تا  بر اساس گزارش خبرگزاري آشوشيتدپرس نيز، رايس از آژانس بين

هاي زيرزميني براي  واد تقويت شده در ساخت تونلآنند، ايران از م هايي آه مطرح مي ي گزارش درباره
 . آند، تحقيقاتي را انجام دهد يي استفاده مي انبار آردن قطعات هسته

ي  ي آمريكا بدون آن آه اشاره آند ايران بارها اعالم آرده است هدفي جز استفاده وزير امور خارجه
يدن به موضعي مشترك در خصوص ايران جهان در حال رس: يي ندارد، گفت ي هسته آميز از برنامه صلح

ي  هاي مشروعي درباره يي توليد آند و نگراني است، مبني بر اينكه ايران نبايد قادر باشد سالح هسته
 (!) يي اين آشور وجود دارد هاي هسته فعاليت

هايي را آه مشكوك هستند، دارا  ي چنين فعاليت آژانس صالحيت و اختيار تحقيق درباره: وي افزود
 . باشد مي

وگو با رايس بر حمايت آشورش از دولت بوش در خصوص  ي دانمارك نيز پس از گفت وزير امور خارجه
 . ها تاآيد آرد ايران و ديگر جبهه

(!) يي وجود داشته باشد خواهيم در ايران سالح هسته ما نمي. ما نيز هدفي مشترك داريم: مولر گفت
 . م بگذارد و در اين باره با تهران مذاآراتي داريمخواهيم ايران به حقوق بشر احترا ما مي

 
المللي انرژي اتمي  ها و آژانس بين به اروپاييان وآمريكايي: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت

ي مطلوب شما را قطعا نخواهد داشت و براي شما دردسر درست  گوييم آه اين سبك برخورد نتيجه مي
 . آند مي

  ٢٠٠۵مارس  4 -١٣٨٣ اسفند 14جمعه 
ي تهران  هاي نماز جمعه االسالم والمسلمين هاشمي رفسنجاني طي سخناني در خطبه حجت: ایسنا

با يك ملت عظيم، متمدن و عالم و مقاوم آه بارها امتحان خود را در بردباري و صالبت داده : تاآيد آرد
ي اعتمادسازي است را  مهچه آه الز گوييم هر آن ما به شما مي. گونه رفتار آرد توان اين است نمي

ي معكوس براي شما به  اين راه اشتباه است و نتيجه. مطرح آنيد و جواب بگيريد ولي از اين جلوتر نرويد
 . آورد بار مي
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ما اميدواريم عقل و درايت بر غرور و تكبر و انحصارطلبي و تبعيض غلبه آند و ايران : وي ادامه داد
بخش از اين صنعت  د گذشت بتواند در يك فضاي مناسب اطميناناسالمي آه مطمئنا از حق خود نخواه

 . آميز دارد و يك گام بلند براي جلو رفتن به طرف توسعه است، استفاده آند آه دهها مورد منافع صلح
ايران در عين تحريم بودن با زحمت دانشمندان و : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد

ك تكنولوژي با ارزش رسانده است و آژانس وظيفه دارد اين تكنولوژي نيروهاي دلسوز، خود را به ي
دهد آه هيچ به اين بهانه آه ما به سمت  آميز را به مردم بدهد؛ اين تكنولوژي را در اختيار قرار نمي صلح

مذاآرات ما با اروپاييان خيلي روشن . اند  سال است آه ما را گرفتار ساخته٢ رويم،  يي مي سالح هسته
. سازي ايم، نه براي توقف غني د و به طور رسمي هم گفته شد آه ما براي اعتمادسازي پيش آمدهبو

ي تفتيش داديم؛ از جمله پارچين آه در حقوق آنها  ي قانوني ما بود اجازه چه آه وظيفه حتي فوق آن
ي آژانس  در جلسهنبود ولي به خاطر اطمينان اين اجازه به آنها داده شد و اآنون بعد از ماهها دوباره 

 . اند هايشان را تكرار آرده حرف
سازي براي صنعت در آشور قابل توجه بوده است به خصوص در  زمينه: هاشمي رفسنجاني تصريح آرد

توانيم تامين آنيم و قصد  ي نيازهاي دفاع يك آشور در حال پيشرفت را مي ما همه. ي نظامي زمينه
 چون با افكار و اعتقادات ما سازگار نيست ولي اگر جايي از .فروش اسلحه را به خاطر تجارت نداريم

 . لحاظ آرماني با آشوري توافق داشته باشيم آن را نيز مانند ساير آاالهايمان خواهيم فروخت
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

نخستين نشست : يون العربيه گفتبرهم صالح معاون نخست وزير عراق امروز در مصاحبه با تلويز
 .پارلمان اين کشور روز شانزدهم مارس يعني ده روز ديگر برگزار مي شود
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نخستين :  برهم صالح معاون نخست وزير عراق امروز در مصاحبه با تلويزيون العربيه گفت–راديو فردا 

: او همچنين گفت.  مارس يعني ده روز ديگر برگزار مي شودنشست پارلمان اين کشور روز شانزدهم
مصاحبه آقاي صالح معاون نخست وزير . اميدوار است دولت جديد پيش از نشست پارلمان تشکيل شود

عراق با شبکه تلويزيون العربيه در حالي صورت گرفت که حجم اعتراض ها نسبت به تاخير در تشکيل 
راق متحد که با اکثريت قاطع در انتخابات سي ام ژانويه يازدهم بهمن ائتالف ع. دولت باال گرفته است

ماه پيروز شد، هفته ها است با نمايندگان کرد که در همين انتخابات جايگاه دوم را کسب کرده اند، گرم 
  .مذاکره است

  
نترل ارتش عراق تا شش ماه دیگر می تواند اوضاع امنيتی را ک: رئيس ستاد مشترک ارتش جدید عراق 

 کند 
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رئيس ستاد مشترک ارتش جدید عراق ابراز عقيده کرد ارتش عراق با کمک های نيروهای پليس قادر 
 . خواهد بود در شش ماه آینده امنيت و ثبات را در تمام عراق تثبيت کند

ر بابکر بدرخان زیباری رئيس ستاد به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرلشگ"  مهر"به گزارش خبرگزاری 
نظاميان عراقی طی شش ماه آینده قادر به : مشترک ارتش جدید عراق امروز یکشنبه تاکيد کرد

برقراری امنيت در کشور با همکاری نيروهای پليس خواهد بود و این راه عقب نشينی نيروهای چند 
 .د کردمليتی را به پایگاه های خارج از شهرهای عراقی هموار خواه

نيروهای چند مليتی پس از این وضعيت خواهند توانست که به اردوگاههای ویژه دور از : وی گفت
 .شهرها بازگردند

زیباری که تحصيالت خود را دردانشکده نظامی دربغداد به پایان برد ولی تنها سه سال درارتش سابق 
راق فرار کرد و به حزب دمکراتيک  خدمت کرد و پس از آن به شمال ع1973 تا 1970عراق طی  سالهای 

رهبر کنونی این (کردستان که آن زمان رهبری آن بر عهده مالمصطفی بارزانی پدر مسعود بارزانی 
 .ملحق شد) حزب

دو لشگر از ارتش جدید عراق اخيرا ماموریت مسئوليت امنيتی را در دو سوی رودخانه دجله : وی گفت 
 .در شهر بغداد بدست گرفته اند

شکل گيری و : ی که امروز فرمانده ده ها واحد نظامی که یکی از آنها زرهی است ، افزودزیبار
 .سازماندهی ارتش جدید از نقطه صفر ماموریت دشواری است

وی بدون اینکه مانند بسياری از مسئوالن عراقی از تصميم پل برمر حاکم غير نظامی سابق آمریکا در 
ارتش خود به خود منحل شد و برمر جز عمل :  انتقاد کند، گفت عراق در انحالل ارتش سابق این کشور

 .به تعهدات خود کاری نکرد
اما وی ابراز عقيده کرد نيروهای ائتالف در مورد ارتش عراق دو اشتباه را مرتکب شدند اشتباه اولشان 

 اشتباه دوم این این بود که مردم را به حال خود را کردند تا دارایی آنها به دست غير مسئوالن بيفتد و
بود که سران ارتش را بدون هرگونه حقوقی به حال خود رها کردند در حالی که بنا بود آنها را بار دیگر به 

 .خدمت فراخوانند و حقوقشان را برای آنها برقرار کنند تا به صفوف شورشيان نپيوندند
از اطمينان کرد که این افراد به گزارش مهر، رئيس ستاد مشترک ارتش جدید عراق درباره شورشيان ابر

 .روزی در مقابل نيروهای عراقی شکست خواهند خورد 
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 . هزار شورشی را در بازداشت داریم 10ما در حال حاضر : وی گفت 
زیباری درباره ابومصعب الزرقاوی سرکرده اردنی االصل القاعده در عراق که بسياری از جنایات سازمان 

تصور می کنم وی در عراق حضور دارد اگر جایش را : بری می کند، گفت یافته عليه شيعيان عراق را ره
 .می دانستم می رفتم و دستگيرش می کردم
" العراقيه " اعتراف های تروریست ها که تلویزیون دولتی : رئيس ستاد مشترک ارتش جدید عراق گفت 

قی ها اطالعات بيشتری تصاویرشان را پخش کرد نتيجه بخش و مفيد بود زیرا باعث شد خيلی از عرا
درباره شبکه های تروریست ها به مقامات دولتی ارائه کنند به گفته وی این اعترافات شامل اعتراف به 

 .قتل و تجاوز و سربریدن بود که باعث ضربه زدن به جامعه عراق شده بود
الم کرد این وی از عزم و اراده برای ساخت ارتش جدید و حرفه و پيشرفته عراق سخن گفت هرچند اع

 .امور ضرورتا با تمام تجهيزات نخواهد بود
تا حاال که تجهيز ارتش عراق از سوی دولت های اروپای شرقی انجام می گرفت زیرا : زیياری گفت 

 .سالح آنها برای استفاده نظاميان عراقی به علت عادت کردن آنها به این سالح ها آسان است
 درباره امکان بهبود وضع امنيتی عراق طی ماه های آینده شایان ذکر است اخيرا مسئوالن عراقی

سخن گفته بودند و در این زمينه فالح النقيب وزیر کشور دولت موقت دوشنبه گذشته تصریح کرده بود 
عراق که در حال حاضر از گرداب خشونت رنج می برد طی پنج سال آینده قدرتمند ترین وزارت کشور را 

 . شددر خاورميانه دارا خواهد
 .وزارت کشور عراق قادر به حفظ امنيت به شکل خوب تا نيمه سال آینده خواهد بود: وی افزود

  
 گيرند   آردهاي عراق سالروز انقالب آردها را عليه رژيم سابق جشن مي
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 .گيرند   عراق جشن ميآردهاي عراق چهاردهمين سالروز انقالب خود را عليه رژيم سابق حزب بعث

اي   الملل ايلنا، يك منبع اطالع رساني در اتحاديه ميهني آردستان عراق در بيانيه  به گزارش سرويس بين
آه به مناسبت سالروز انقالب مردم آردستان عراق و همچنين ملت عراق در مرآز و جنوب اين آشور 

به رغم اينكه دو : اعالم آرد,  صادر شده، رئيس جمهوري مخلوع عراق،"صدام حسين"عليه رژيم سابق 
اما ملت آردستان , به صورت وحشيانه قلع و قمع شد" صدام حسين"از سوي ديكتاتوري رژيم , انقالب

توانست با اراده خود و رهبري سياسي و همچنين با آمك نيروهاي ائتالف آه امنيت را فراهم آرده 
 .از اشتباه و لغزش خود خارج شوند, بودند

از آن زمان تاآنون منطقه : گزارش پايگاه اينترنتي محيط، در ادامه اين بيانيه همچنين اعالم شدبه 
ها و   قرار نگرفته و به منطقه امني براي تمامي عراقي" صدام حسين"آردستان تحت سيطره رژيم 

 .است  همچنين به پناهگاهي براي آزادگان عراقي تبديل شده
  

  ر رسانه هاي جمعي دايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند16: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ مارس 6  - ١٣٨٣ اسفند ١6یکشنبه 

روزنامه های امروز در صدر اخبار خود سخنان حسن روحانی را در همايش انرژی اتمی در تهران منعکس 
ران غنی سازی کرده اند که تهديد کرده در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل، اي

  .اورانيوم را از سر خواهد گرفت
به نوشته اين روزنامه ها مسئول پرونده هسته ای ايران در عين حال اميد خود را از مذاکرات ايران و اروپا 
نبريده و ابراز اميدواری کرده که کشورهای اروپايی بتوانند بدون آن که تحت تاثير آمريکا باشند منافع خود 

  .را دنبال کنند
 از فرمولی خبر داده که به گفته دبير شورای عالی امنيت ملی از سوی هيئت ايرانی به جام جم

  . اروپايی ها ارائه شده است تا مذاکرات هسته ای دو طرف قطع نشود
 فرمول ديگر هم در اختيار دارد و در صورت لزوم، آنها ۴ايران : به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی گفته

رفهای اروپايی ارائه خواهد کرد و اگر اروپا پيشنهادهای منطقی ما را نپذيرد، آنها را منتشر را نيز به ط
  . می کنيم تا دنيا پی ببرد که اروپا هرگز ظرفيت واسطه شدن برای رفع يک بحران بين المللی را ندارد

م تالش آمريکا  از قول علی الريجانی، نامزد انتخابات رياست جمهوری آينده نوشته است تماهمشهری
  . و انگلستان اين است که ايران به برچيدن برنامه هسته ای خود بپردازد

اگر ما به دست خودمان حاضر به برچيدن : نماينده ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی گفته است
برنامه هسته ای کشور شويم، فردا بايد در زمينه های ديگر هم به عقب ماندگی هميشگی ايران 

  . ت بدهيمرضاي
:  نوشته حسن روحانی ساخت تونل برای تاسيسات هسته ای اصفهان را تاييد کرد و گفتشرق

ساخت تونل، فعاليت هسته ای نيست که ما به آژانس اطالع بدهيم ولی ما اين موضوع را به آژانس 
  . اطالع داده ايداعتراض نماينده آژانس هم اين بود که چرا چند روز دير اين موضوع را . اطالع داده ايم

: ، مسئول پرونده هسته ای ايران استفاده های نظامی از اين تونل را رد کرد و افزودشرقبه نوشته 
جايی که ما تونل می سازيم در محل گذر بازرسان آژانس است و فعًال به عنوان انبار از آن استفاده می 

  . کنيم
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 در باالی صفحه اول خود منتشر کرده مشهریهخروج نيروهای نظامی سوريه از لبنان که خبر آن را 
چنان که به نوشته . است از جمله موضوع مقاالت و اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسالمی است 

 علی اکبر واليتی مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی اين حادثه را يک توطئه خوانده آفتاب يزد
  . امنيتی منطقه اشاره کرده است در تحليلی به اهميت آن در تدارکات همشهریو 

ما از لبنان خارج می شويم :  در کنار عکس بزرگی از بشار اسد رييس جمهور سوريه نوشتهآفتاب يزد
  .اما بهانه ها ادامه خواهد داشت

در ادامه مبارزات انتخاباتی، روزنامه های هوادار محافظه کاران يکصدا به انتقاد از سخنگوی دولت 
 متهم کرده اند که با اشاره به حقوق کردها و لزوم حضور آن ها در تصميم گيری های پرداخته و وی را

دولت آينده، به مساله حساس اقوام و قبايل دست زده که از نظر امنيت ملی برای نظام خطرناک 
  . است
 در گزارشی سخنان عبداهللا رمضان زاده را ضدامنيتی خوانده و از اين که رييس جمهور با او قدس

  . رخوردی نمی کند ابراز تعجب کرده استب
به نوشته اين روزنامه، امام جمعه اهل سنت سنندج هم به محافظه کاران پيوسته و از اين که رمضان 

  .زاده به عنوان يک کرد خواستار شرکت کردها در کابينه آينده شده بودند ابراز نگرانی کرده است
 

  اسفند15: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ مارس ۵  - ١٣٨٣ اسفند ١۵شنبه :سیبی بی 

روزنامه های اولين روز هفته تهران عنوان های اصلی و مقاالت خود را به تشنج های تازه ای اختصاص 
داده اند که در روابط ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی ظاهر شده و از پاسخ هايی نوشته اند که 

  . عاليت های هسته ای جمهوری اسالمی داده اندمقامات ايرانی به حمالت تازه عليه ف
تحرک های تازه ای در رقابت های انتخابات رياست جمهوری آينده نيز از جمله اخبار و گزارش های 

  .روزنامه های امروز است
بدشانسی جديد " اجالس اخير هيئت رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی را ايرانروزنامه 

ه و نوشته همزمان با اين اجالس جورج بوش، کاندوليزا رايس، تونی بلر و خواند" ديپلماسی تهران
فشار و تهديد عليه ايران را با شتاب بيشتر پيش ) رئيس دوره ای هيئت رييسه آژانس(نماينده کانادا 

گرفته اند که همه از گزارش منفی گلد اشميت معاون آژانس بين المللی آغاز شد که موجب شد 
  . بود در آن سخنی از ايران نرود به حمالت تازه عليه ايران تبديل شوداجالسی که قرار

 به عنوان پاسخی به حمالت دو روزه اخير مقامات آمريکايی و اروپايی، سخنان رهبر جمهوری شرق
اسالمی را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده که گفته است آمريکا و اروپا با وجود 

شار به ايران برای دست برداشتن از غنی سازی اورانيوم، همراه و هم جهت هستند اختالفاتشان، در ف
چرا که غنی سازی، راهی به سوی پيشرفت علمی است و اگر ملتی بتواند اين راه را طی کند، 

  . تالشهای قدرت های جهانی در برابرش کم اثر می شود
 ديروز تهران به اروپايی ها گفته  نظر هاشمی رفسنجانی را مهم ديده که در نمازجمعههمشهری

  . است از اين جلوتر نرويد
 خطيب جمعه تهران با اشاره به گزارش منفی آژانس بين المللی انرژی اتمی ايرانبه نوشته روزنامه 
به اروپا، آمريکا و آژانس می گوييم اين برخورد نتيجه ای نمی دهد و برای شما : "عليه ايران گفت

 شما با يک ملت عظيم، پرسابقه، متمدن، مقاوم و عالم که بارها امتحان دردسر درست می کند و
  ."صالبت و مقاومت خود را داده، نمی توانيد اين گونه برخورد کنيد

 با اشاره به کنفرانس علمی دو روزه ای که از امروز درباره مسائل هسته ای در جمهوری اسالمی
عنامه ای صادر نکند که در آن رفتار آمريکا و اروپا و آژانس تهران برپا می شود نوشته اگر اين کنفرانس قط

  .بين المللی انرژی اتمی محکوم شود، به وظيفه خود عمل نکرده و ارزشی نخواهد داشت 
 خبر داده که نامزدهای اصولگرايان ايراندر ادامه رقابت ها بر سر انتخاب رييس جمهور آينده روزنامه 

رقابت می کنند و هر يک مجزا به سفر می روند، نطق می کنند و در همچنان شانه به شانه يکديگر 
علی الريجانی، علی اکبر واليتی، محسن رضايی، محمدباقر . نشست های انتخاباتی حاضر می شوند

قاليباف و احمد توکلی روز پنجشنبه تهران را به مقصد زاهدان، مشهد، زنجان تبريز و شهرکرد ترک 
  . ای سال با هواداران خود ديدار کنندکردند تا در آخرين روزه
 به آن است که می تواند نشان آن باشد که محافظه کاران در کوشش ايراناهميت گزارش روزنامه 

  . برای رسيدن به نامزدی واحد ناکام مانده و همه نامزدهايشان کار رقابت را آغاز کرده اند
انی به نامزدهای محافظه کاران هشدار  دبير کل هيات موتلفه اسالمی در يک سخنرشرقبه نوشته 

داده که اگر خطری متوجه شورای هماهنگی نيروهای انقالب شود، از تاک و تاک نشان چيزی باقی 
  . نمی ماند
پيروزی محافظه کاران در دومين دوره شوراهای شهر :"  محمد نبی حبيبی گفته استشرقبه نوشته 

بعد از دوم خرداد، دقت شورای نگهبان در بررسی و مجلس هفتم مرهون استقامت نيروهای متدين 
صالحيت ها، بد عمل کردن حاکمان دوم خردادی و حضور نيروهای کارآمد اصولگرا در صحنه و 

  ."سازماندهی شدن آنها بود
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ابراز نگرانی رييس بزرگ ترين تشکل محافظه کاران از تفرقه نامزدهای انتخاباتی آن جناح در حالی است 
روزنامه های امروز، اصالح طلبان پيش بينی کرده اند که اگر مردم به شرکت در انتخابات که به نوشته 

  .رغبت نشان دهند بدون شک محافظه کاران بازنده خواهند شد
 محسن رضايی يکی از نامزدهای محافظه کاران برای رياست جمهوری آينده همشهریبه نوشته 

اده ای نيست و نياز به طرح و برنامه خاص و منسجمی گفته است رابطه بين ايران و آمريکا مسئله س
دارد و اگر امروز کسی ادعا کند به راحتی توانايی برطرف کردن مسايل مربوط به ايران و آمريکا را دارد، 

  . ادعايی بی مورد و به گزاف است
گاری که اين اظهار نظر يک ماه بعد از آن بيان می شود که رييس مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ خبرن

وی را تنها نامزد انتخابات خوانده بود که می تواند مشکل روابط ايران و آمريکا را حل کند گفته بود تنها 
  . نيست و ديگرانی هم توان اين کار را دارند

 از تشديد فعاليت دانشجويان در آستانه انتخابات رياست جمهوری خبر داده و در صدر اخبار خود اقبال
  . در چندين همايش و اجالس به بررسی موضوع شرکت در انتخابات پرداخته اندنوشته دانشجويان

 
  اسفند١۴: مروری برهفته نامه های ايران

  ٢٠٠۵ مارس 4 -١٣٨٣ اسفند 14جمعه :بی بی سی
استراتژی جديد آمريکا همزمان با ادامه مذاکرات پرونده هسته ای، انتقاد از سخنان اکبر هاشمی 

يت فقيه، جدايی آبادگران از ائتالف محافظه کاران، تحوالت لبنان و موضوع سقط رفسنجانی در باره وال
  .جنين، مهم ترين عناوين هفته نامه های چاپ ايران در هفته گذشته بوده است

اين .  در گزارش هفتگی اش استراتژی جديد آمريکا در مقابل ايران را بررسی کرده استاميد جوان
 سال بعد از انقالب می کوشد به رغم همه مجادالت ٢۶ اسالمی در نشريه نوشته است که جمهوری

  .لفظی و مشاجرات سياسی در تيررس مستقيم آمريکا قرار نگيرد
به نوشته اين هفته نامه، هر بار که تهديدات آمريکاييها بيشتر شده و امکان رويارويی های نظامی قوت 

 همين دليل، ايران در جريان پرونده هسته ای نيز به. گرفته است، تهران ديپلماسی را ترجيح داده است
  .روسيه و غير متعهدها به عنوان ضربه گير به مذاکره نشسته تا مانع اهداف آمريکا شود با اتحاديه اروپا، 

اتحاديه (اگر اين سه قدرت : " سياست ايران را خردمندانه توصيف کرده اما نوشته استاميد جوان
خود را کنار بکشند، راهی جز رويارويی يا مذاکره برای جمهوری اسالمی ) هااروپا، روسيه و غير متعهد

  ."باقی نمی ماند
 نيز به تحليل وضيعت داخلی و منطقه ای پرداخته و تاکيد کرده است که در حال حاضر راویهفته نامه 

  .شرايط برای حمله آمريکا به ايران آماده نيست
روپايی ها هشدار داده است که وقت کمی برای جلب اعتماد ايران ، ارگان انصار حزب اهللا، به ايالثارات

دارند و نمی توانند با چند پيشنهاد پيش پا افتاده اقتصادی، ايران را از حقوق مشروع باز دارند و با 
  . ، جمهوری اسالمی را بترسانند"نشان دادن مکرر چماق آمريکا"

دارد، اما از حمايت جوانان شهادت طلبی برخوردار ايران بمب هسته ای ن: " تهديد کرده استيالثارات
است که به مراتب خطرناک تر از بمب اتم هستند و منافع آمريکا را در سراسر جهان ويران خواهند 

  ."ساخت
  قرائتی از واليت فقيه

 که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود، در عنوان اصلی خود به پرتو سخن
واليت فقيه : " از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت پرداخته و نوشته استانتقاد

  ."برای حکومت و اداره امور مردم يا قانون گذاری برای آنها به اجازه مردم نياز ندارد
آقای هاشمی در گفتگويی با خبرگزاری دانشجويان در پاسخ به نظرات برخی گروه ها که معقتدند ولی 

ولی فقيه را خداوند : "ا خداوند تعيين کرده و برای مشروعيت نيازی به رای مردم ندارد، گفته بودفقيه ر
  ."تعيين نکرده و ممکن است شمار زيادی فقيه، شرايطی را که در قانون اساسی آمده، دارا باشند

 و به گفته رئيس مجمع تشخيص مصلحت، وقتی کسی می خواهد سرنوشت مردم را در اختيار بگيرد
  .در امور مردم دخالت و قانون گذاری کند، به اجازه مردم نياز دارد

سر دادن : " سخنان آقای هاشمی را عبور از مبانی دينی توصيف کرده و نوشته استپرتو سخن
شعارهای اصالح طلبانه که دوران آن به سر آمده نمی تواند، آراء قابل اعتنايی در انتخابات رياست 

  ."د، بلکه متدينين را نيز از رای دادن به شما منصرف خواهد کردجمهوری نصيب شما کن
  سربازان فرمانده

کمتر از چهار ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری، هنوز تکليف کانديداهای رياست جمهوری به 
خصوص نامزدهای وابسته به دو جناح عمده سياسی مشخص نشده و هر کدام با دو يا چند نامزد 

  .مواجه اند
 در سرمقاله اين شماره از تاخير گروه های سياسی برای معرفی نامزد رياست جمهوری انتقاد راوی

کرده و نوشته است که اين گروه ها بايد هر چه زودتر نامزدهای خود را معرفی کنند تا جامعه فرصت 
  .کافی برای شناخت آنها داشته باشد

های شهر و مجلس، عزم خود را برای در اختيار گرفتن محافظه کاران که بعد از پيروزی در انتخابات شورا
کرسی رياست جمهوری جزم کرده اند، در معرفی نامزد واحد دچار اختالف شده و حتی برخی گروه 

  .های وابسته به اين جناح در حال جدا شدن از ائتالف هستند
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کاران، پيش بينی کرده  با چاپ يادداشتی ضمن بررسی جدايی آبادگران از ائتالف محافظه ايران جمعه
ارگان خبرگزاری . است اين گروه درصدد معرفی نامزدی جداگانه برای انتخابات رياست جمهوری است

  . "سربازهايی که می خواهند فرمانده شوند: "جمهوری اسالمی تيتر زده است
انه دومين ، محافظه کاران ايرانی گمان نمی کردند که کنترل آبادگران در آستايران جمعهبه نوشته 

سالگرد اوجگيری سياسی اين جناح از دستشان خارج شود و اين جريان نوپا ضمن اعالم استقالل در 
  .طفوليت و بخواهد ديگران مطيع آنها باشند

، ارگان حزب موتلفه، علت تشکيل هر ائتالف سياسی را پايگاه اجتماعی محدود شمادر همين حال، 
ن کرده و بدون نام بردن از گروه خاصی، هشدار داده است که احزاب و گروه های سياسی موجود عنوا

  .گروه های ائتالف برای جلوگيری از حذف و انزوا از تکروی پرهيز کنند
ايجاد اختالف و تفرقه در دستور کار استکبار : "محمد نبی حبيبی، دبير کل اين تشکل نيز گفته است

  ."وحدت و هماهنگی خود را حفظ کنندقرار دارد بنابراين گروه های سياسی ائتالف بايد 
 که با شعار رويش انديشه ای نو به تازگی منتشر می شود، رقابت های احزاب سياسی  آذرهفته نامه

جامعه شناسی سياسی احزاب ايران، در شورش گری و محافظه : "را بررسی کرده و نوشته است
فق بر سر شعارهای اساسی تامين کاری افراطی گرفتار آمده است و گروه های سياسی به جای توا

کننده قانون و نيازهای عمومی، همواره برای طرد، تکفير و هدر دادن نيروهای مردم و نظام زمينه سازی 
  ."کرده اند

  سوريه و لبنان
تحوالت لبنان بعد از ترور رفيق حريری و درخواست مخالفان دولت برای خروج نيروهای سوری از لبنان با 

  . ه های ايران روبه رو شده استواکنش هفته نام
لبنان حق : " موج اعتراض لبنانی ها عليه دمشق را انتقام اسرائيل از لبنان دانسته و نوشته استشما

  ."داشته برای جلوگيری از حرکت های نظامی اسرائيل از کشور همسايه خود کمک بگيرد
ت و مجاهدين انقالب در در همين حال الهه کواليی، سخنگوی مصطفی معين نامزد حزب مشارک

انتخابات آتی رياست جمهوری، از خروج احتمالی نيروهای سوری از لبنان حمايت کرده و گفته است که 
  .همه نيروهای خارجی بايد خاک لبنان را ترک کنند تا زمينه اعمال حاکميت مردم لبنان فراهم شود

 حزب مشارکت و مجاهدين انقالب به ، حمايت خانم کواليی از خروج نيروهای سوری را چراغ سبزشما
  .آمريکا توصيف کرده است
  نجات ورشکستگان

نيروی انتظامی برای حل بحران صندوق های قرض الحسنه اصفهان که دو سال پيش آغاز شده، اعالم 
 از قول محمد باقر قاليباف، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی نوشته است صداآمادگی کرده و 
رض الحسنه قوامين، وابسته به نيروی انتظامی، بدهی صندوق های ورشکسته را که صندوق ق

  .پرداخت می کند
ما داوطلب حل : " ميليارد تومان برآورد شده و آقای قاليباف گفته است٢٢٠بدهی های اين صندوق ها 

 بحران قرض الحسنه ها نبوديم، اما به دليل شرايط خاص احساس تکليف کرديم و گرنه هيچ عقل
  .اقتصادی قبول نمی کند که پولی بدهد و آن را هفت سال بعد پس بگيرد

  مشکل شرعی سقط جنين
 گزارشی از وضعيت سقط جنين در ايران چاپ کرده و با اشاره به رد کليات طرح سقط ايران جمعه

کميسيون : "جنين از سوی شورای نگهبان، از قول حسينعلی شهرياری نماينده مجلس نوشته است
  ."ت و درمان مجلس تالش می کند تا شايد راهی برای رفع مشکل شرعی اين طرح پيدا کندبهداش

 هزار سقط جنين در ايران انجام می شود که بيشتر آنها به دليل محدويت ٨٠بر اساس آمار، ساالنه 
  .های قانونی در مکان های غير بهداشتی صورت می گيرد

 
  گوناگون

  
به لبنانی ها می گویم /  ما خواهند گفت این کافی نيست حتی پس از عقب نشينی: بشار اسد 

برخی /  می دیگری در حال نمایان شدن است برای مقابله با آن آماده باشيد17توافقنامه  دورنمای 
 نشناس و خائن هستند لبنانی ها نمک 

  ٢٠٠۵ مارس ۵  - ١٣٨٣ اسفند ١۵شنبه 
دگان مجلس این کشور با اعالم اینکه عقب رئيس جمهور سوریه در سخنرانی مهمی در مقابل نماین

نيروهای سوری به سوی دشت بقاع و آنگاه به سمت مرزهای سوریه لبنان انجام خواهد شد  نشينی 
 می دیگری در حال نمایان شدن است آماده مقابله با آن 17گفت دورنمای توافقنامه  به مردم لبنان 

  .باشيد
 می توافق 17توافقنامه    ه خبری العربيه ، منظور بشار اسد ازبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبک

سبب اعتراض های گسترده مردم    جمهور اسبق لبنان بنام جميل با رژیم صهيونيستی بود که رئيس 
  . نهایت سرنگونی دولت وی شد لبنان و در 

زیادی از آنها در     گروهبشار اسد در ابتدای سخنان خود با تشکر از ابراز احساسات مردم کشورش که   
به مساله فلسطين و عراق و    ساختمان مجلس در حمایت از مواضع وی تجمع کرده بودند و آنگاه مقابل 

 .  کرد   لبنان و تحوالت داخلی سوریه اشاره در نهایت 
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ی و مناسب برای تبات سياس   بشار اسد بر حمایت از منافع ملی از طریق تاکيد بر فراهم کردن شرایط
که باعث تشویق اذهان عمومی    تاکيد کرد ما در معرض جنجال سازی و غوغاسازی رسانه ای ملی 

   .  سوریه شده است هستيم نسبت به 
تعامل کنيم شيوه    باید با واقع بينی و انعطاف بيشتری با واقعيت جدید: رئيس جمهور سوریه افزود 

جنجال سازی های .  دارد   ز منافع ملی و مردمی قرارو موضع گيری ما بر اساس اصل حمایت ا سياسی 
  .  مواضع ما صورت گرفت   و سازمان یافته ای برای مخدوش کردن   گسترده و هماهنگ رسانه ای 

فشارهای فراوانی که به این دليل عليه سوریه اعمال    رئيس جمهور سوریه در ادامه به اوضاع لبنان و
  .  بيشترین فشارهای کنونی عليه سوریه به خاطر مساله لبنان است   :  شود، اشاره کرد و افزود می 

  آمریکا(این قطعنامه دخالت برخی کشورها:  اشاره  و تاکيد کرد 1559سوریه به قطعنامه    رئيس جمهور
 .  را درامور لبنان مورد تاکيد قرار می دهد) وفرانسه  

بنان به معنای از بين رفتن نقش دمشق در این کشور اینکه عقب نشينی از ل   بشار اسد با اشاره به
    شرایط واقعی در لبنان را در نظر نگيرد، تاثيراتش منفی خواهد1559اگر قطعنامه : گفت    بود، نخواهد 

 .  بود 
عقب نشينی از لبنان : کرد   وی برای اطمينان دادن به نمایندگان مجلس سوریه و ملت این کشور تاکيد

 .  تقویت می کند     منافع سوریه خدشه وارد نمی کند بلکه آن راتنها به نه 
ما پيش از صدور : لبنان گفت    بشار اسد با رد فشارهای آمریکا و غرب برای عقب نشينی سوریه از

نشينی بدون هرگونه فشاری صورت      چهار مورد عقب نشينی انجام دادیم این عقب1559  قطعنامه 
 .  گيرد   واهند این عقب نشينی تحت فشار صورتمی خ گرفت اما برخی 

وجود دارد مساله     1559مشکلی که در قطعنامه : به گزارش مهر، رئيس جمهور سوریه تاکيد کرد
  .  اجرای آن است مکانيزم 

ویژه سازمان ملل متحد در امور خاورميانه برای گفتگو با  وی درباره    تری رود الرسن نماینده: اسد افزود 
 .  و پيگيری آن به دمشق برمی گردد    1559قطعنامه  

تنش زایی شروع شد و به نظر می رسد برخی خواهان     پس از دیدار اخير الرسن از دمشق:  وی افزود
 .  شکست ماموریت وی باشند 

    در این است که این قطعنامه1559تفاوت توافقنامه طائف و قطعنامه : جمهور سوریه گفت    رئيس
 .  برای اجرا ندارد مکانيزمی  

  .  موفق شدیم  1990  ما در انجام ماموریت خود در لبنان سال: وی افزود 
خواستار ليست افرادی که واشنگتن آنها    بشار اسد بدون اشاره به نام آمریکا و درخواست این کشور که

ادی را درخواست می کنند که گاهی از ما ليست افر   گاه: تروریست ناميده است، شده است، گفت  را 
 .  هستند   اصال نمی دانيم آنها چه کسانی ما 

نشينی از لبنان است زیرا     منافع سوریه در عقب: به گزارش مهر، رئيس جمهور سوریه تصریح کرد 
 .  رساندند     به پایان1990ما ماموریت خود را سال  نيروهای 

: ایستادگی نکرده است ، گفت    بل اراده سازمان ملل متحدوی با اشاره به اینکه سوریه هرگز در مقا
توانند در مقابل اراده جامعه بين الملل    عراق ثابت کرد که حتی قدرت های بزرگ هم نمی مساله 

 .  دیدند   و نتيجه اش را هم ایستادگی کنند 
شينی را در لبنان انجام ن     درصد عقب60ما پيش از آغاز این فشارها حدود : رئيس جمهور سوریه گفت 

  .  بودیم داده 
کامل وجود داشته    اگر در لبنان درمورد عقب نشينی ما از این کشور اجماع و اتفاق نظر: وی تاکيد کرد

 .  بود   حتی باقی ماندن یک روز در این کشور هم به صالح ما نخواهد باشد 
مقاومت است و بند مخفی    بوط به بند مر1559مشکل در قطعنامه : به گزارش مهر، بشار اسد گفت 

مشکالتی را در آینده برای لبنان    است که) آوارگان فلسطينی در کشورهای عربی (به اسکان  مربوط 
  . آورد بوجود خواهد 

: گفت    خواندن ترور رفيق حریری نخست وزیر سابق لبنان" جنایت زشت "رئيس جمهور سوریه با 
عوامل این جنایت    نافع و ثبات ملی لبنان را هدف قرار داد و ضرورت داردترور رئيس حریری م جنایت 

برای لبنانی ها مهم است برای    شناسایی و محاکمه شوند زیرا این مساله به همان اندازه که هولناک 
 .  اهميت دارد سوریه نيز 

یش اتهامات عليه سوریه این ترور را شعله ور کردن احساسات دشمنی و افزا   وی هدف از عوامل اجرای
جمهور سوریه در عين حال به وجود برخی اشتباهات از سوی سوریه در مورد لبنان    رئيس.دانست 

 .  کرد   اشاره
افکار عمومی عليه سوریه    برخی برای تحریک: بشار اسد به جنجال سازی رسانه ها اشاره کرد وگفت 

وجهه دمشق را مخدوش کنند و برخی    ان را ندارد تادروغ می نوشتند که سوریه قصد خروج از لبن به 
  .  عرب را مخدوش کنند   ها تالش کردند دیدارهای اخيرم با برخی سران رسانه 

مخالف لبنانی انتقاد کرد و برخی    به گزارش مهر،رئيس جمهور سوریه از مواضع برخی گروه های
 .  فروش مواضع سياسی متهم کرد   به در پيش گرفتن تجارت سياسی و خرید و مخالفان را 

خارجی به لبنان بياید و در امور داخلی آنها دخالت    اگر یک مسئول: وی درباره این افراد معارض گفت 
ما خواستار حاکميت آنها می شویم و خواهان حمایت از اقتدار و    آنها خوشحال می شوند اما وقتی کند 

 .  م به دخالت می کنندهستيم ما را مته   واقعی آنها حاکميت 

www.iran-archive.com 



مصلحتی در ادامه حضور نيروهای سوری در لبنان در    دو حقيقت را می گویم هيچ: بشار اسد گفت 
باشد وجود ندارد بلکه حضور ما ناشی از تاکيد و عالقه ما بر حفظ    که منافع تنگ نظرانه مد نظر صورتی 

 .  سوریه و لبنان است   راهبردی منافع ملی و 
تسویه حساب ها باز شود هيچ مصلحتی در    اگر بنا باشد بازارهای ارزان: مهور سوریه افزودرئيس ج

 .  ندارد   حضور ما در لبنان وجود ادامه 
قدر ندانستن زحمات و     بشار اسد با متهم کردن برخی معارضان لبنانی به نمک نشناسی و خيانت و

حفظ امنيت و ثبات این کشور    اش در لبنان برایخسارت هایی که سوریه در قبال حضور چند ساله  
،شهروندان لبنانی از نقش سوریه در لبنان    لبنان نباید قربانی اشتباهات برخی باشد: داد، گفت  انجام 

  .  کرده اند حمایت 
ملت سوریه خواست  اگر می بينند به جای اینکه از نقش مثبت و تعيين کننده سوریه    وی درعين حال از

  .  راه ندهند   صبور باشند و احساس نا اميدی به خود مورد لبنان به این شکل نامناسب یاد می شود ،    رد
قدر رنج و زحمات ناشی از حضور    ما فقط با آن دسته از لبنانی ها همراه هستيم که: بشار اسد گفت 

 .  نظامی ما را در لبنان می دانند 
  ه که باید دیدگاه جدیدی برای تعامل با برادران لبنانی ترسيم شود،سوریه با بيان اینک   رئيس جمهور

  .  ژیک و منافع مشترک و بزرگ است روابط سوریه و لبنان بر اساس منافع استرات : گفت  
که با اميل لحود    وی عقب نشينی کامل ارتش سوریه به منطقه بقاع را اعالم  و به این اشاره کرد

ای با حضور شورای     توافق رسيده است که برای بررسی این موضوع جلسهجمهور لبنان به رئيس 
 .  دو کشور برگزار شود عالی ریاستی 

عقب نشنيی ما به معنای توقف فشارها بر ما نخواهد بود و باز : تاکيد کرد    به گزارش مهر، بشار اسد
  .  خواهند گفت این هم کافی نيست   به ما

نخواهيم ترسيد و از اصول اساسی خود دست برنخواهيم     ما از هيچ چيز:رئيس جمهور سوریه گفت 
 .  داشت 

وجود این همه فشارها هرگز باعث غفلت وی از توجه به مسائل داخلی و : کرد    وی درعين حال تاکيد
 .  روند اصالحات نخواهد شد   توسعه و 

ن است ، سوریه نقش و جایگاه در های م   وضعيت داخلی سوریه در راس اولویت: بشار اسد گفت  
باقی خواهد ماند و هدف اول ما حمایت و توسعه و    عربی و منطقه ای دارد و این نقش و جایگاه منطقه 
  .  است امنيت 

در صدد آماده سازی برای برگزاری کنفرانس کشوری حزب بعث است تا : ادامه گفت    بشار اسد در
       .  گام به رو جلو باشيم   یک شاهد 

  
 اروگوئه گردش به چپ

 واسكز رسمًا رئيس جمهور اروگوئه شد
  سال١٩٢گردش به چپ پس از 

  ٢٠٠۵ مارس ۵  - ١٣٨٣ اسفند ١۵شنبه :شرق
 ساله آه آبان ماه گذشته با راى قاطع شهروندان اروگوئه به پيروزى ۶۵تاباره واسكز : گروه بين الملل

 سال پيش، نخستين شهردار چپ ١۶او . ر اين آشور شدرسيده بود روز سه شنبه رسمًا رئيس جمهو
مى » لوالى اروگوئه«بعضى ها او را . گراى آشور بود و مونته ويدئو پايتخت اروگوئه را در دست داشت

روز سه شنبه واسكز در حالى . جديد داده اند» آرچنر«يا » الگوس دوم«خوانند و برخى ديگر به او لقب 
فر از هوادارانش در نقاط مختلف آشور در ميان آتش بازى و نور افشانى، به سوگند ياد آرد آه صد ها ن

اميد آاهش نابرابرى هاى گسترده موجود، رفع فقر و بهبود اوضاع نابسامان اقتصادى جامعه با شادى و 
 تا هلهله  پرچم هاى آبى، قرمز و سفيد ائتالف پيروز را در خيابان ها و محله ها به اهتزاز درآورده بودند

در جشن تحليف واسكز سران چپ گراى آشور .  سال جشن بگيرند١٩٢قدرت گرفتن چپگراها را پس از 
هاى آمريكاى التين از جمله لوئيس ايناسيولوال داسيلوا رئيس جمهور برزيل، هوگو چاوس رئيس جمهور 

، ريكاردو الگوس رئيس ونزوئال، نستور آرچنر رئيس جمهور آرژانتين، نيكانور دوراته رئيس جمهور پاراگوئه
از ايران نيز هياتى به رياست محمد . جمهور شيلى و آارلوس مسا رئيس جمهور بوليوى حضور داشتند

حسن فدايى فر مدير آل امور آمريكاى وزارت خارجه حضور داشت تا پيام شاد باش دولت و ملت ايران را 
اياالت متحده آمريكا به رياست وزير آار اين هياتى نيز از سوى . به تاباره واسكز و هموطنانش ابالغ آند

فيدل آاسترو رهبر آوبا و لوسيو گوتيه رز رئيس جمهور اآوادور دو غايب . آشور راهى مونته ويدئو شد
فيدل آاسترو به خاطر . بزرگ اين جشن بودند آه با وجود وعده قبلى در اين مراسم شرآت نكردند

ر اآوادور به دليل وخامت اوضاع آشورش در اين مراسم مشكل جسمى و توصيه پزشكان و رئيس جمهو
آاسترو وزير خارجه اش فليپه پرزروآه را به مونته ويدئو فرستاده بود و او در جمع . حاضر نشدند

دولت واسكز تصميم گرفته آه . خبرنگاران اعالم آرد آه آاسترو به زودى به مونته ويدئو سفر خواهد آرد
سر بگيرد رابطه دو آشور از سه سال پيش و در پى افزايش فشار هاى سازمان روابط خود با آوبا را از 

در اين مدت ميان خورخه باتيه رئيس جمهور . ملل عليه آوبا، در زمينه حقوق بشر به سردى گرائيده بود
 .قبلى اروگوئه و رهبر آوبا درگيرى هايى لفظى نيز صورت گرفته بود

را براى بهبود وضعيت » سياست فعال«رى اعالم آرد آه يك واسكز پس از اداى سوگند رياست جمهو
حقوق بشر در آشور و نيز رسيدگى به پرونده مسئوالن دوران استبداد و ديكتاتورى نظامى در اروگوئه 
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او آه خود از مبارزان عضو گروه مسلح .  ميالدى به اجرا خواهد گذاشت٨٠ و نيمه اول دهه ٧٠در دهه 
ورى نظاميان بود، تاآيد آرد آه هرگز اجازه نخواهد داد دوران وحشت گذشته به عليه ديكتات» توپامارو«

واسكز در اين زمينه بر تعهد خود براى اجراى وعده هايش در دوران انتخابات در زمينه . اروگوئه بازگردد
گان بهبود آموزش، تغذيه و بهداشت مردم آشورش تاآيد آرد و در اين راستا از همه سناتورها و نمايند

رئيس جمهورى چپگراى اروگوئه . احزاب مخالف خواست در راه دفاع از منافع آشور، او را يارى دهند
وعده داد آه آارى آند تا لبخند به طور واقعى بر چهره مردم آشورش ظاهر شود و آنان طعم رفاه و 

 خود را با او همچنين با تشريح سياست خارجى دولتش، مخالفت. بهبود اقتصادى جامعه را بچشند
هرگونه تروريسم و تبعيض اعالم آرد و بر اراده اش براى تقويت بازار منطقه اى آمريكاى جنوبى موسوم 

واسكز . و پيشبرد توافق هاى آن با اتحاديه اروپا و ديگر بلوك هاى منطقه اى پاى فشرد» مرآوسور«به 
 التين گفت آه اروگوئه از اين با تاآيد بر لزوم احياى نشست هاى مشترك سران آشور هاى آمريكاى

او به اين ترتيب، به طور رسمى تمايل . پس روابطش را با همه آشور هاى منطقه به پيش خواهد برد
رئيس جمهورى جديد اروگوئه همچنين به سازمان . خود را براى از سرگيرى روابط با آوبا ابراز داشت

دات آشورش در زمينه بازپرداخت بدهى هاى هاى مالى بين المللى اطمينان داد آه دولت او به تعه
و رئيس » جبهه گسترده ترقى خواهان«رهبر ائتالف » خوسه موخيكا«. خارجى قبلى پايبند است

آه رياست موقت مجمع عمومى اروگوئه را برعهده داشت نيز در مراسم باشكوه » توپامارو«سابق 
ز رئيس جمهور همه اروگوئه اى ها خواهد تاباره واسك«: سوگند واسكز با لحنى سرشار از هيجان گفت

» .بود و خواهد توانست به اميد و احساسى آه مردم نسبت به او دارند،  پاسخى شايسته بدهد
رفت تا حمايل رياست جمهورى را به آمر بندد و به اين » آاخ استقالل«واسكز پس از اداى سوگند به 

 .برسدترتيب فرياد هلهله و شادى اروگوئه اى ها به اوج 
 واسكز آيست • 

او يك سرطان شناس است و . تاباره واسكز در محله آارگر نشين تخا در مونته ويدئو متولد شده است
او ) ١٩٧٣-١٩٨۵(در دوران ديكتاتورى اروگوئه . ورودش به عالم سياست توسط حرفه پزشكى ميسر شد

ح مصونيت نظاميان و نيروهاى پس از اين دوران نيز با طر. عضو گروه پزشكان حزب سوسياليست بود
پس از آن اوج گرفتن . پليس درگير در خشونت ها و جنايت هاى ديكتاتورى به شدت به مبارزه برخاست

 .او خيلى به سرعت پيش رفت
سال .  درصد مردم اروگوئه آن ساآن آن هستند، شد۴٠ شهردار مونته ويدئو پايتختى آه ١٩٨٩سال 
قرار گرفت و براى اولين بار ) ائتالف حزب چپ(پروگرسيستار فرنته آمپيو  در راس ائتالف انكوئنترو ١٩٩۴

 ائتالف ١٩٩٩سال . در انتخابات رياست جمهورى شرآت آرد آه البته براى اولين بار هم شكست خورد
. او به اولين قدرت سياسى آشور تبديل شد و او توانست در دور اول جايگاه نخست را به دست آورد

 درصد آرا در ماه اآتبر به ۴۵/۵٠ا خورخه باتله، آانديداى راستگراى ميانه مبارزه آرد و با دور دوم نيز ب
به اين ترتيب اآثريت الزم براى به دست گرفتن مجلس نمايندگان و . عنوان رئيس جمهور انتخاب شد

 مرتب تكرار در تبليغات انتخاباتى واسكز. او را مردى آامًال اهل عمل مى دانند. سنا را نيز آسب آرد
اگر بعضى ها فكر مى آنند آه ما با به قدرت رسيدن مى توانيم يك شبه آشور را عوض «: مى آرد

او آامًال ميانه رو و محتاط است و حتى در » .آنيم بايد بگويم بهتر است آنها اصًال به ما راى ندهند
به دليل همين واقع شايد . سخت ترين شرايط اقتصادى به دنبال وعده هاى غيرممكن نبوده است

او برخالف . گرايى است آه واسكز يكى از آاريزماتيك ترين شخصيت هاى اروگوئه به شمار مى رود
ساير اعضاى حزبش مخالف قانونى شدن سقط جنين است و بارها و بارها گفته آه به داليل فلسفى، 

عروف دارد و گفته آه قصد او يك آلينيك خصوصى م. بيولوژيكى و بشرى با اين قضيه آنار نخواهد آمد
 . مريض در هفته ادامه دهد٣-۴دارد همچنان آارش را به عنوان يك پزشك و البته با 

تاباره واسكز . وقتى شهردار بود هم اين آار را مى آرد. با مردم است» ادامه ارتباط«هدفش از اين آار 
است و مدت ها مديريت يك او عاشق فوتبال : به جز سياست و پزشكى عالقه مندى ديگرى هم دارد

 ميليون مردم اروگوئه به انتظار نشسته اند تا او اين بار ۵/٣حاال . باشگاه فوتبال را برعهده داشت
واسكز براى تحقق روياهاى . مديريتش را در عرصه اقتصادى و برابرى اجتماعى به نمايش بگذارد

  . سال فرصت دارد۵مردمش 
  

 .  درصد افزايش داده است٦/١٢  را به ميزان ٢٠٠٥ د در سال ي نظامي خو چين اعالم آرد، بودجه
  ٢٠٠۵ مارس 4 -١٣٨٣ اسفند 14جمعه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، چين بر خالف اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . اعالم خود، سعي آرد تا ترس مقامات تايواني از حمله به اين آشور را آاهش دهد

 . ي چين، ايجاد شده بود ترس در پي وضع قانون منع تجزيهاين 
هاي نظامي چين، نوسازي نيروهاي چين را آه ساالنه با هدف پشتيباني از  اين افزايش بودجه در هزينه

 . دهد گيرد، افزايش مي تهديد حمله به تايوان صورت مي
 . ي نظامي چين، توسط سخنگوي مجلس اين آشور صورت گرفت اعالم بودجه

ي چين را  شود، قانون منج تجزيه ي خود آه از شنبه آغاز مي ي ساالنه مجلس چين قرار است در جلسه
 . تصويب آند تاآنون جزييات بيشتر اين قانون منتشر نشده است

 . اي براي حمله به اين آشور باشد تواند مقدمه گويند، اين قانون مي مقامات تايواني مي
 . دليل خوانده است مجلس چين اين ترس مقامات تايواني را بياين در حاليست آه سخنگوي 
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شود، چه  اين قانون هرگز با هدف اعمال زور عليه تايوان تصويب نمي: وي در يك آنفرانس خبري گفت
 . برسد به اعالم جنگ عليه اين آشور

 . بود ميليارد دالر خواهد ٩/٢٩ ي نظامي امسال چين، در مجموعه  بودجه: اين سخنگو افزود
رود مجموع  هاي محرمانه گمان مي هاي دستاوردهاي تسليحاتي و ديگر هزينه با افزايش هزينه

 . ي اين آشور باشد هاي نظامي چين، چندين برابر رقم اعالم شده هزينه
  

www.iran-archive.com 


	رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن

