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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ايران در حال ساخت رآآتور آب سنگين در اراك است  :محمد سعيدي
  ٢٠٠۵ مارس 22  - ١٣٨4  فروردین2شنبه  سه -یفرزانه سالم: مترجم 
با موضوع انرژي هسته اي براي قرن    محمد سعيدي در آنفرانس پاريس:اري فرانسه خبرگز-آفتاب

وي گفت ايران براي دستيابي به .خواهد داد   برنامه هسته اي خود را ادامه بيست و يكم گفت ايران 
 ابعاد ماماهميت مي دهد زيرا ايران مي خواهد در ت   سوخت هسته اي،به برنامه غني سازي اورانيوم

  . اي نيز از همين موارد است خودآفايي برسد و تأمين سوخت هسته    ستفاده از انرژي هسته اي بها
      

فرآوري سنگ اورانيوم،تبديل و غني سازي آن    ايران بايد به سيستمي براي استخراج و: دادادامه   وي
 .   دست يابد

مردم و دولت ايران :روپا اشاره نكرد اما افزوداتمي ايران به مذاآرات ايران و ا    مقام سازمان انرژياين
 .   آنند   تمام سختيها و محدوديتها،راه سخت رسيدن به فناوري هسته اي را طي هستند عليرغم    مصمم
 .  سوختهاي فسيلي جلوگيري آند   ايران به انرژي هسته اي نياز دارد تا از مصرف بي رويه: ادامه دادوي

    توانند منبع پايداري براي تأمين انرژي   زمدت،سوختهاي فسيلي نميدر درا: تأآيد آردسعيدي
 .   باشند
 مگاوات آن در نيروگاه بوشهر 1000مگاوات برق هسته اي دانست آه     7000 هدف ايران را توليد وي

 .   شد    تأمين خواهد
جاي اورانيوم غني شده از     اضافه آرد ايران در حال ساخت رآآتور آب سنگين در اراك نيز هست آه بهاو

 .   استفاده مي آند اورانيوم طبيعي 
 .   ايزوتوپهاي پزشكي را هدف فعاليتهاي نيروگاه اراك دانست    ساختسعيدي
   . اي براي قرن بيست و يكم به مدت دو روز در پاريس برگزار شده است    انرژي هستهآنفرانس

 
 آمريكا به ايران، ضمانت هاي امنيتي نخواهد داد : لبرادعيوزارت امورخارجه آمريكا با رد پيشنهاد ا
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آمريكا پيشنهاد محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي را در خصوص  :خبرگزاري فارس

 . دانستهاي اتمي ايران، منتفي  دادن ضمانت هاي امنيتي به ايران، به ازاي توقف برنامه
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، آدام ارلي معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا روز 

دوشنبه با ناديده گرفتن درخواست البرادعي درباره دادن ضمانت هاي امنيتي آمريكا به ايران، 
 » .آند اي سه آشور اروپايي با ايران حمايت مي واشنگتن از مذاآرات هسته«:گفت

 » .اآنون توپ در زمين ايران است«:هاي تسليحات اتمي ايران ناميد، افزود رلي با ادعاي آنچه جاه طلبيا
محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در حاشيه نشست انرژي اتمي در 

قرار است تالش سه هاي امنيتي آمريكا به ايران تاآيد آرده و گفته بود اگر  پاريس، بر دادن ضمانت
آشور اروپايي در زمينه برنامه اتمي ايران موفقيت آميز باشد، آمريكا نيز بايد در اين مساله دخالت آند و 

 . هاي امنيتي بدهد به ايران ضمانت
مساله اين است آه ايران . مساله اين نيست آه آمريكا چه آاري خواهد و يا نخواهد آرد« :ارلي گفت

 » . خواهد و يا نخواهد داد تا نگراني جامعه بين الملل را رفع آندچه اقداماتي انجام
 

يك سخنگوي نظاميان آمريكا در عراق اعالم آرد، در پي برخورد چندين راآت به نقاطي در مرآز بغداد دو 
 . غيرنظامي آشته و شش تن ديگر از جمله يك آمريكايي زخمي شدند

  ٢٠٠۵ مارس 22  - ١٣٨4  فروردین2شنبه سه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، اين سخنگوي نظاميان آمريكا ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي سبز، محلي آه در حال حاضر مقر نيروهاي  ها به منطقه يكي از اين راآت: در عراق در ادامه گفت
 . دي ديگر به خارج از آن محدوده برخورد آر آمريكايي است، اصابت آرد و دو خمپاره

، دو )يكشنبه(ايم آه بر اساس آن در حوادث امروز  هايي دريافت آرده گزارش: چنين افزود وي هم
چنين يك نظامي آمريكايي جراحات سطحي  اند و هم نظامي عراقي آشته و پنج تن نيز زخمي شده غير

 . برداشته است
 . ي راآتي آشته شدند لهدر شهر فلوجه بر اثر يك حم) شنبه(دو سرباز آمريكايي عصر روز گذشته 

سايتونگ، اين خبر را  زبان نت ي آلماني به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . يك سخنگوي نظامي آمريكا در عراق اعالم آرد

 . آيد گران به حساب مي در اين گزارش آمده است آه فلوجه دژ اصلي مقاومت عليه اشغال

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


اآت به مرآز يك چهارراه در بغداد اصابت آرد آه بر اثر آن يك تن آشته و سه نفر زخمي امروز نيز يك ر
چنين بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاري فرانسه يك دستگاه اتوبوس و چند خودرو نيز به  هم. شدند

 . دليل اين انفجار دچار خسارت شدند
 
  رانیه ا بیتي امنی ارائه ضمانت هاشنهادي به پکای آمریی اعتنایب
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 در رانی به ایتي امنی بر دادن ضمانتهای مبنی انرژی المللني کل آژانس بری به در خواست مدکایآمر

 .  کرد یی اعتنای تهران بی هسته ایعوض توقف برنامه ها
 خود از تی با تکرار حماکایه آمر فرانسه ، وزارت امور خارجی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی مدعرانی ای هسته ایتهاي دادن به فعالانی پای مذاکره برای خود برایی اروپاماناني هم پیتالشها
 . است رانی انيتوپ در زم: شد 
 ستي نیزي مسئله چنی کنم ایمن فکر م:  گفت کای معاون وزارت امور خارجه آمری سخنگوی ارلآدام

  . می ارائه کردیشنهاداتي پنهي زمنیما قبال در ا.  نخواهد ای بخواهد کایکه آمر
 اتخاذ ی المللني جامعه بیهاي کاهش نگرانی رابرای چه اقداماترانی است که انیمسئله ا:  افزود یو

 .    باشد بندی پای المللني بنيکرده و به سواالت مطرح شده پاسخ دهد و به قوان
 در ی هسته ای روز گذشته در کنفرانس انرژی اتمی انرژیالملل ني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
 انی به پاتي با موفقرانی و ایی اروپاهی اتحادیاگر مذاکرات هسته ا:  گفت سی در پارکمی و ستيقرن ب
 .   بدهدی منطقه ایتي امنی ضمانتهارانی به ادیواشنگتن با. رسد 

  
 ی به تکنولوژرانی ایابي از دستتیحما// سعه و در حال توی صنعتی کشورهااني می چالشیگفتگوها
  ی هسته ازيصلح آم
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 و ی جدی روز خود شد که گفتگوهاني وارد دومی امروز در حالسی پاری هسته ای المللني بکنفرانس
انس را تحت  کنفرنی ای رسمی نشست، فضانی و در حال توسعه در ای صنعتی کشورهااني میچالش
 .  قرار داده استريتاث
 ،ی اسلواککا،ی آمرندگانی پس از آنکه روز گذشته نماس،ی مهر از پاری گزارش خبرنگار خبرگزاربه
 نی ای و تخصصی پرداختند، نشست علمی به سخنرانهي بلغارستان و روس،ی اندونز،ی رومان،یتوانيل

 فرانسه و ند، فنالس،ي اروپا، هند، کانادا، انگلی هسته ای از آژانس انرژیی هااتيکنفرانس با حضور ه
 .  برگزار شدی جنوبیقایآفر
 را به ی صنعتی در حال توسعه، دولت های کشورهای متخصصان هسته ا،ی مباحثات کاربردنی ادر
 .  در گفتار، مورد انتقاد قرار دادندشانی هایري و موضع گی عملی هااستي ساني تضاد مليدل

 ضرورت دارد، ی به تکنولوژیابي کردند که اگر دستدي در اظهارات خود تاکی جنوبیقای چون آفرییکشورها
 در ی به کشورهانهي زمنی کمک در ای قابل قبول برای اقدامی صنعتیپس چگونه است که کشورها

 . کنندیحال توسعه نم
 خود یدعاها همچون گذشته به تکرار ازي نی صنعتی کشورهادی افزای مهر می خبرنگار خبرگزارگزارش

 ی الزم، آنها از برنامه هاطی اظهار داشتند که در صورت تحقق شرای کلیپرداخته و صرفا با پاسخ ها
 .  کنندی متی کشورها هم حماگری دیهسته ا

 در ی دولت هاگری از دتی حمای برای صنعتیمد نظر کشورها" طیشرا "یفی تعرهی گفتگوها بر سر ارانیا
 . نداشتیی و نهای قطعجهي اما نتديحال توسعه به درازا انجام

 تي در حال توسعه از فعالی دولت هاندگانی از کشورها از جمله نمایاري بستی گزارش حمانی اهیبرپا
 به چشم سی کنفرانس پارهي است که در حاشی مواردگری از درانی ای اسالمی جمهوری هسته ایها
 .  خوردیم
 که با یی کشورمان در مالقات های هسته ای هاتيال خواندن فعزي ها عالوه بر صلح آماتي هنیا

 ی نفرانی ای غرب را با پرونده هسته ایاسي برخورد سزي داشتند نرانی ای اتمیمسئوالن سازمان انرژ
 .کردند

 ی چون استراتژی امروز با گفتگو درباره موضوعات21 قرن ی برای هسته ای انرژی المللني بکنفرانس
 .  شودی میريگي صنعت پنی مربوط به ایت ها در انتخابایصنعت هسته ا

 کشورمان قرار است ظهر ی اتمی سازمان انرژی المللني و بیزی معاون برنامه ریدي محمد سعدکتر
 .  کندی اجالس سخنراننیامروز در ا

 سی هستند که امروز در نشست پاریی هااتي هگری از دهي و ترککی مجارستان، بلژن،ی کانادا، اوکراژاپن،
 .  کنندی میرانسخن

  
 ی راهبرتهي مذاکرات کمیوزارت خارجه فرانسه محل احتمال//  شدندسی وارد پاررانی ای هاپلماتید

 است 
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 مي تی و اروپا اعضارانی ای مذاکرات هسته ای راهبرتهي نشست کمی شدن به زمان برگزارکی نزدبا

 .  شدندسی وارد پاررانی ایسالم ایمذاکره کننده جمهور
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 قرار ی اخبار و گزارش هانی مذاکرات بر اساس آخرنی اسیاز پار" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه
 .  مذاکرات صبح روز چهارشنبه در محل وزارت امور خارجه فرانسه آغاز شودنیاست ا

 محمد رضا ،ی ناصرروسي سف،یر را محمد جواد ظرانی مذاکره کننده امي تی گزارش اعضانی اساس ابر
 ی تخت روانچدي و مجییاطباطباي ک،ی ماجدی علان،ی موسوني حسدي س،یدي محمد سع،یالبرز
 . ونددي بپمي تنی به ازي ناي نی زماننيرحسي دهند و احتمال دارد امی مليتشک

شرکت  یی اروپایطرف ها.  بسته برگزار خواهد شدی مذاکرات به صورت محرمانه و پشت درهانیا
 وزارتخانه، معاون جک نی خلع سالح ارکلی امور خارجه آلمان، مدری مذاکرات را معاون وزنیکننده در ا
 لي سوالنا تشکری خاوی از سوی اندهی خارجه فرانسه و نماری معاون وزس،ي امور خارجه انگلریاستراو وز

 . دهندیم
 شود که ی میني بشي کنند و پی می همراهی و اقتصادی از کارشناسان فنی را شماریی اروپااتيه

 مذاکره ی هااتي به هکی نزدی هاپلماتی دی برسد اما برخانیمذاکرات روز چهارشنبه و پنجشنبه به پا
 . ابدی ادامه زي کنند که مذاکرات در روز جمعه نی احتمال را مطرح منیکننده ا

  
//  خواهد کردی و اروپا مذاکرات سه ماه گذشته را جمع بندرانی ای مذاکرات هسته ای راهبرتهيکم
  خواهد کرد یري گمي و اروپا تصمرانی ای قطع مذاکرات هسته اای درباره ادامه ی راهبرتهيکم
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 رانی ای هسته ا مذاکراتی راهبرتهيکم:  گفتی اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزی برنامه رمعاون

 خواهند ی و اروپا را جمع بندرانی مذاکره کننده ااتي سه ماهه هی کارشناسی گفتگوهاجیو اروپا نتا
 . کرد
در نشست روز چهارشنبه و پنجشنبه :  افزودسیدر پار" مهر" در گفتگو با خبرنگار یدي محمد سعدکتر
 مذاکرات ی جمع بندیتي و امنیاسي و سی هسته ا،ی و اقتصادکی تکنولوژی هاتهي کمی روساسیپار

 در یاهبر رتهي خواهند کرد و کمهیسه ماهه خود را که از نشست بروکسل به بعد آغاز شده بود را ارا
 مي متوقف شدن گفتگوها تصمای و ی کارشناسی هاتهي کمی هاتي نشست درباره روند ادامه فعالنیا
 .  خواهد کردیريگ
 یی توانای کاری هاتهي ها از سطح کارشناسان فراتر رفته و کمیري گميدر حال حاضر تصم:  افزودیو

 سپرده شده ی راهبرتهي ها به کمیزنی اساس ادامه رانیبر ا.  را ندارندیني عی هانيگفتگو درباره تضم
 . است
 نیهر گونه اظهارنظر درباره ا:  کرددي تاکی مذاکرات گروه راهبرجهي از نتیني بشي پهی بدون ارایديسع

 .  موکول شودی راهبرتهي جلسات کملي به بعد از تشکدیت بامذاکرا
 شي پی ها مباحث خود را تا مراحلتهي از کمیبرخ:  کرددي تاکی اتمی الملل سازمان انرژني امور بمعاون

  . کارگروه ها بحث ها همچنان ناتمام مانده استیبرده اند اما در برخ
  
 رانیا//  ارزش استی بی طرحرانی ای هسته ایها در قبال توقف برنامه یتي امنی هاني تضمهیارا

  برد ی بهره می هسته ای از انرژزي مصارف صلح آمیصرفا برا
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 در رانی به ایتي امنی هاني تضمهی کشورمان ارای اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزی برنامه رمعاون

 .  قبول و کم ارزش دانسترقابلي غی را طرحی اسالمی جمهوریته ا هسی توقف برنامه هایازا
 ی انرژی المللني کنفرانس بهي در حاشیدي دکتر محمد سعسیاز پار" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

 ی هاني تضمهی روزها در خصوص ارانیآنچه که ا:  در گفتگو با خبرنگاران افزود21 قرن ی برایهسته ا
 رقابلي شود غی مطرح مرانی ای توقف برنامه هسته ای امثال آن در ازاای و مايواپ قطعات ه،یتيامن
 .  استتي و کم اهمرشیپذ
 ی به فناوریابي از دسترانی محروم کردن ای برای انحرافی موضوعات بحثنیطرح ا:  خاطرنشان کردیو

 ی مطرح مرانی ای ا که در قبال کنار گذاشتن برنامه هستهیشنهاداتي اصوال پرای است، زیهسته ا
 . ستي نکی حساس و استراتژی فناورنی با ااسيشود، قابل ق

 ی از تکنولوژرانی درباره لزوم استفاده ای از خبرنگاران که از ویکی در ادامه در پاسخ به سوال یديسع
 به منابع یابي ادامه روند توسعه خود و دستی معتقد است برارانیا:  سوال کرده بود، گفتیهسته ا

 ساله 20 ی ارنامه بی ندارد و مصمم است طی برق هسته ای جز استفاده از انرژی چاره ای انرژدیدج
 .  کنددي تولی هزار مگاوات برق هسته ا7

 ی هسته ای در خصوص امکان حرکت برنامه های اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزی برنامه رمعاون
 برق دي تولی خود برای صرفا از توان هسته ارانیا:  داشت اظهار،یحاتي تسلی به سمت برنامه هارانیا

 خود را ی هسته ان از توازي آمرصلحي کند و قصد استفاه غی استفاده می پزشک،ی کشاورزع،یو در صنا
 . ندارد

  
  گذاردی کنار نمی را در قبال تضمين امنيتیايران چرخه سوخت اتم

  ٢٠٠۵ مارس 22  - ١٣٨4  فروردین2شنبه سه :بی بی سی
 با اروپا اعالم کرده است که ايران حاضر نيست در برابر یا  در مذاکرات هستهی هيات ايرانیسخنگو
 . را کنار بگذاردی آمريکا، چرخه سوخت اتمی امنيتیتضمينها
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 بيان کرد که از آمريکا ی اتمی موسويان اين نکته را در واکنش به پيشنهاد رئيس آژانس انرژحسين
 با اين کشور مشارکت ی ارائه کند و در مذاکرات هسته ای امنيتیيران تضمينهاخواسته بود تا به ا

 . داشته باشدیبيشتر
 ی امنيتیاين است که آمريکا به ما تضمينها) یمديرکل آژانس اتم(اگر منظور : " موسويان گفتیآقا

 ی امنيتی به اين تضمينهایدست برداريم، ما احتياج) یهسته ا( اينکه از چرخه سوخت یبدهد برا
 از ران محروم کردن ايیحاال اگر بخواهند برا.  استیچرخه سوخت حق مسلم هر کشور عضو... نداريم

 ." را مطرح کنند، اين اصال قابل مذاکره نيستی خودش امتيازیحق مسلم و قانون
 .  را رد کرده بودی دولت آمريکا نيز درخواست محمد البرادعپيشتر،

 
  و انتظاراتینگران
 است که ی از سخنگويان وزارت خارجه آمريکا گفت مساله نه اقدامات آمريکا، بلکه قدم هاي،یرل اآدام

 . خود برداردی درباره برنامه اتمی جامعه بين المللی های رفع نگرانیايران بايد برا
ن را  آريل شارون، نخست وزير اسرائيل اعالم کرد که تل آويو قصد حمله به ايران ندارد اما ايراهمزمان،

 اين تالشها را زير نظر یمتهم کرد و گفت که اسرائيل با نگران" ی ساخت سالح هسته ایتالش برا"به 
 . دارد
با .  نداردی توليد سالح هسته ای برای گويد برنامه ای کند و می اتهامات اسرائيل و آمريکا را رد مايران

و اتحاديه اروپا، از چرخه سوخت هسته وجود اين همواره تاکيد کرده است که برخالف خواسته آمريکا 
 .  کندی نمی چشمپوشیا

 کنند تا روند پيشرفت ی مارس در پاريس ديدار م23 ايران و اتحاديه اروپا روز چهار شنبه، نمايندگان
 اين ی های موسويان اگر بررسیبه گفته آقا.  کنندیمذاکرات در طول سه ماهه گذشته را بررس

 و ی فنی نشان دهد که مذاکرات در چارچوب سه کميته فرعیبرنشست، موسوم به کميته راه
 یداشته است، گفتگوها" یمحسوس و مشخص" پيشرفت ی و هسته ای و امنيتی سياس،یتصاداق

 .  يابدی يک دوره سه ماهه ديگر ادامه میطرفين برا
 نتيجه برسند که  به اين،ی کميته راهبری پس از جمع بندی موسويان گفت اگر نمايندگان ايرانی آقااما

، تهران در " با زمان بوده استیقصد طرف مقابل، اتالف وقت و باز" نداشته و یمذاکرات پيشرفت جد
 . مورد ادامه مذاکرات تجديدنظر خواهد کرد

 
 ی امنيتیتضمينها
 روز دوشنبه گفت ايران در زمينه امنيت به ی محمد البرادع،ی اتمی انرژی آژانس بين المللرئيس

 کنند نياز دارد و به همين دليل واشنگتن بايد در اين ميان ی ها ارائه می بيش از آنچه اروپايیيتضمينها
 . دخالت کند

 با اين کشور ی به ايران، در پيشبرد مذاکرات هسته ای امنيتی از آمريکا خواست تا با دادن تضمينهااو
 .سهم داشته باشد

 داير بر عدم ی امنيتیها خواستار دريافت تضمين هاي ی گزارش ها ايران در مذاکراتش با اروپايبنابه
 .حمله آمريکا و اسرائيل شده است

 نخست وزير اسرائيل گفت که ،ی برادعی به پيشنهاد آقای و آمريکايی با واکنش مقامات ايرانهمزمان
 .  به ايران نداردیاين کشور قصد حمله نظام

 ی ايران برای تالشهایريکا گفت اسرائيل با نگران کنگره آمی از اعضای شارون در ديدار با گروهآريل
 .  را زيرنظر دارد اما قصد ندارد به ايران حمله کندی هسته ایتوليد سالحها

 امنيت ی ايران به شورای ارجاع پرونده هسته ای گزارش راديو اسرائيل، تل آويو از موضع آمريکا برابه
 .  عليه تهران استی بين المللیحريمها کند و طرفدار اعمال تیسازمان ملل متحد حمايت م

  
  سی در پارکمی و ستي قرن بی برای هسته ای انرژی المللنيآغاز بکار کنفرانس ب

  ٢٠٠۵ مارس 21  - ١٣٨٣  فروردین1شنبه دو
 .  آغاز بکار کردسی صبح امروز در پارکمی و ستي قرن بی برای هسته ای انرژی المللني بکنفرانس

 ی انرژی سازمانهای ازروسایادی نشست که تعداد زنی دراس،ی مهر ازپاریزار گزارش خبرنگارخبرگبه
 مبتال به جهان در عرصه ی مسائل مهم واساسی مختلف حضوردارند، به برررسی ازکشورهایاتم
 . پرداخته خواهد شدی هسته ایانرژ
 آژانس یبا همکار فرانسه دنبال خواهدشد، یی اجالس که امروز وفردا در محل وزارت اقتصاد ودارانیا
 .  استدهی برگزار گردی اتمی انری المللنيب

 ی مورد بررسلی همچون مباحث ذی امروز وفردا موضوعات مهمی گردد دردو نشست کاری ممتذکر
 :ردي گی قرار میابیوارز

  آنیازهاي جهان ونیمنابع انرژ-
 21 در قرنیطي محستی زیچالشها-
 ی بعد اقتصاد ازی صنعت هسته ای وانشعابهایاستراتژ-
 ی هسته ای انرژی اجتماعتي ونقش دولتها ومقبولیمنی ، ای تکنولوژ-
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 الملل ني معاون اموربیدي دکتر محمد سعران،ی ای اسالمی اجالس ازجمهورنی ذکر است که در اانیشا
 نی در وی اتمی سازمان انرژندهی نمایلي اسماعرضاي علني وهمچنی اتمی سازمان انرژیزیو برنامه ر

 .ر دارندحضو
  قرار ندارد ی بحرانتي در وضعیی اروپاهی و اتحادرانیمذاکرات ا : یالبرادع

 در یی اروپاهی و اتحادرانی ایروند مذاکرات هسته ا:  امروز گفت ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد
 .  استهي مذاکرات در مراحل اولنی ارایبحران قرار ندارد ز

 ی المللني کل آژانس بری مدی فرانسه ، محمد البرادعیقل از خبرگزار مهر به نی گزارش خبرگزاربه
 ی نمی بحرانچيمن ه:  به خبرنگاران گفت سی در پاری هسته ای کنفرانس انرژهي در حاشی اتمیانرژ
  . نميب
 در ماه دسامبر آغاز شده است و از یی اروپاهی و اتحادرانی ای مطلب که مذاکرات هسته انی ااني با بیو
 .  قراردارد هي مذاکرات در مراحل اولنیا:  از سر گرفته خواهد شد، افزود سیز چهارشنبه در پاررو
 قي مذاکرات ادامه دارد و تعلنی که ایتا مادام:  خاطر نشان کرد ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد
 ی درستريا در مس در حال انجام است مشرفتي مناسب خود قرار دارد و پی در جامي اورانی سازیغن

  . میقرار دار
 یتي امنی به ضمانتهارانیا : یالبرادع ؛ سی در پاری اتمی انرژی المللني کنفرانس آژانس بهيدر حاش

  دارد ازي نکایآمر
 قرار رانی ااري را در اختیتي امنی ضمانتهادی باکایآمر:  امروز گفت ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد
 . دهد
 در ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی محمد البرادعترز،ی مهر به نقل از رویبرگزار گزارش خبه

 کهي کنم زمانیمن فکر م:  به خبرنگاران گفت سی در پاری اتمی انرژی المللني کنفرانس آژانس بهيحاش
 رایاقدام کند ز باره نیرا مجبور خواهد شد دکای و اروپا مطرح شود، آمررانی در مذاکرات ایتيمسئله امن

 .  دارند ازيارني بسزي نکای آمریتي امنی اروپا بلکه به ضمانتهایتي امنی نه تنها به ضمانتهاهايرانیا
بحث و :  کرد دي تاکیتي درادامه سخنانش ضمن اشاره به مسائل مبتال به جهان در حوزه امور امنیو

  . ستي نیی امر اروپاکی تنها ی منطقه اتيگفتگو درباره امن
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