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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  قطعنامه جدید اروپا با اجماع به تصويب شورای حکام رسيد
  ٢٠٠۵ اوت ١١ – ١٣٨۴ مرداد ٢٠پنجشنبه 

 در مورد فعاليت های هسته ای ايران با اجماع در خبرگزاری مهر از وين گزارش داد قطعنامه اروپايی ها
  .شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی تصويب شد

بنابر اين گزارش سه کشور اروپایی با تغييرات بسيار اندکی نسبت به قطعنامه ثبت شده قبلی خود 
ران را به شماره پيشنهادی جدید را به صورت غير منتظره در نشست اضطراری شورای حکام در مورد ای

)GOV/2005/63/Rev.1 ( مجددا ثبت و بر خالف پيش بينی های انجام شده این قطعنامه با اجماع به
  . تصویب رسيد

در حالی که سفير آفریقای با اعالم اینکه در خواست تعویق جلسه می کند به : این گزارش می افزايد
را به تعویق افتاده می دانستند، درون نشست می رفت و همه دیپلماتها و کارشناسان جلسه 

  .قطعنامه جدید اروپا با تغييرات بسيار مختصری با اجماع به تصویب رسيد
کارشناسان رسانه ای . فضای آژانس را هم اکنون بهت و حيرت فرا گرفته است: خبرگزاری مهر نوشت

اعضا و همسویی با حاضر در وین مقابله سنگاپور به عنوان یکی از اعضای جنبش عدم تعهد با سایر 
  .نظرات اروپا را مهمترین عامل ناکامی گروه نم در برابر اروپا می دانند

حتی برخی منابع خبری در وین با تعجب آميز خواندن مواضع سنگاپور در این دوره ، این اقدامات را 
  .مشکوک و ضربه سنگينی به عير متعهدها در آژانس ارزیابی می کنند

  .اعالم کرده است بازگشت به تعليق پروژه اصفهان امکان نداردجمهوری اسالمی ایران 
بنابر اين گزارش، در قطعنامه ی تصويب شده آژانس به اتفاق آراد از ايران خواسته است تا تمام فعاليت 

  .های غنی سازی که اوائل این هفته شروع کرده بود را مجددًا به حالت تعليق درآورد
ه از سوی سه کشور فرانسه، انگليس و آلمان ارائه شده بود نگرانی پيشنهادی ک: این دیپلمات گفت

عميق خود را از شروع مجدد برنامه های هسته ای ایران اعالم کرده است ليکن اشاره ای به ارجاع 
  .پرونده ایران به شورای امنيت نکرده است

ه اطاعت نکند آنها در ماه سپتامبر در این باره دیپلماتهای اروپائی اعالم کرده اند که اگر ایران از قطعنام
  .پرونده ایران را به شورای امنيت ارجاع خواهند داد

مليسا فليمينگ سخنگوی آژانس اعالم کرد که تصویب قطعنامه مربوط به ایران بدون رای گيری و با 
  اجماع تصویب شد

  اظهارات نماينده آمريکا
رای حکام اعالم کرد که درخواست آژانس از ایران آمریکا در واکنش به صدور قطعنامه عليه ایران در شو

  . نشانگر عزم جامعه بين الملل برای تغيير روند در آن است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج شولت نماینده دائمی آمریکا در آژانس بين 

اق جامعه بين الملل است و این قطعنامه بيانگر اتحاد و اتف: المللی انرژی اتمی در وین مدعی شد
  .بيانگر این است که آنها تصميم دارند تا خطر ایران را از بين ببرند

  :گزارش ايرنا
المللی انرژی اتمی پس از يك ساعت با تصويب قطعنامه  نشست اضطراری شورای حكام آژانس بين

بيست و ( وقت محلی پيشنهادی اتحاديه اروپا در مورد ايران در ساعت هفده و چهل و پنج دقيقه به
  . به آار خود پايان داد) پانزده دقيقه به وقت تهران

المللی انرژی اتمی طبق برنامه از قبل اعالم شده قرار بود  نشست اضطراری شورای حكام آژانس بين
به وقت وين تشكيل شود، اما با يك ساعت و چهل دقيقه تاخير در ساعت شانزده و  راس ساعت پانزده 

  . بعد از ظهر پنجشنبه به وقت وين آغاز شدچهل دقيقه 
رييس آانادايی شورای حكام " آاترين هال"در اين اجالس آه به پيشنهاد اتحاديه اروپا و با موافقت خانم 

تشكيل شد، قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا درباره ايران را با اجماع تمامی سی و پنج آشور عضو به 
  . تصويب رساند
اصفهان " اف.سي.يو"وب شورای حكام از ايران خواسته شده است آه مرآز هسته ای در قطعنامه مص

  . را به حالت قبل برگرداند و فعاليت آن را متوقف آند
المللی انرژی اتمی خواسته شده  مديرآل آژانس بين" محمد البرادعي"همچنين در اين قطعنامه از 

ای  سازی اورانيوم و چرخه سوخت هسته تعليق غنياست تا سوم سپتامبر آينده گزارشی در باره تاييد 
  . واجرای اين قطعنامه به شورای حكام ارايه دهد
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آور حقوقي،  ای ايران غيرالزام های هسته قطعنامه اشاره شده است آه تعليق فعاليت" د"در بند 
ست اين داوطلبانه و برای اعتمادسازی است، اما در بند سه اين قطعنامه از ايران خواسته شده ا

  . تاسيسات را به حالت تعليق مجدد در آورد
  . در اين نشست يك ساعته نماينده ايران طی سخنان به مفاد قطعنامه واآنش نشان داد

های بين المللی مستقر در وين طی  سفير و نماينده دايم ايران در سازمان" محمد مهدی آخوندزاده"
شورای حكام در تصويب اين قطعنامه، بيش از تصميم امروز : سخنانی در نشست شورای حكام گفت

  . ها است هر چيز يك رای عدم اعتماد به آژانس و نظام پادمان
ای است آه به تقابل ناخواسته و غير ضروری ختم می شود آه در آن بر اساس  اين آغاز جاده: وی افزود

  . ها خواهند باخت حرف آقای مدير آل همه طرف
ها تن پلوتونيوم جدا شده  ای بر روی ده ز آشورهای غير هستهدر حالی آه بعضی ا: وی گفت
تواند مستقيما در هر زمانی آه بخواهند به سالح اتمی تبديل آنند، مقدار آمی  اند آه مي نشسته

  . شود آننده تبديل مي ای در ايران به يك موضوع نگران ماده اوليه سوخت هسته
به . ما به آژانس و نظام پادمان اعتقاد داريم: اتمی اظهار داشتالمللی انرژی  نماينده ايران در آژانس بين

  . های خود را به طور آامل تحت پادمان حفظ خواهيم آرد آار با آژانس ادامه خواهيم داد و فعاليت
اصفهان تحت نظارت آامل آژانس خواهد ماند و محصول آن توسط آژانس " اف.سي.يو"فعاليت : وی افزود

  . دالك و مهر خواهد ش
بر اساس درخواست دبيرآل سازمان ملل، مدير آل آژانس : نماينده ايران همچنين اظهار داشت

المللی انرژی اتمی و به رغم همه هياهوها، ما برای مذاآرات آماده ايم، البته مذاآراتی بدون پيش  بين
  . شرط و بر اساس حسن نيت

قطعنامه : ژی اتمی نيز در پايان اين نشست گفتالمللی انر نماينده آمريكا در آژانس بين" گريگ شولتي"
  . های مشترك آمريكا و اروپا در زمينه مناقشه اتمی ايران است مصوب شورای حكام شامل ديدگاه

ما در اين نشست از شكسته شدن توافقنامه پاريس و فك پلمب ها توسط ايران ابراز نگرانی : وی افزود
المللی انرژی اتمی ابراز و تاآيد آرديم آه ايران بايد  عميق خود را به شورای حكام آژانس بين

  ای خود را متوقف آند  سازی هسته های غني فعاليت
در نشست شورای حكام همچنين بيانيه گروه آشورهای غير متعهد عضو شورای حكام موسوم به 

  .گروه نم قرائت شد
  

  بار ديگر عليه ايران قطعنامه تصويب کردی اتمیآژانس انرژ
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 پس از سه روز بحث و گفتگو قطعنامه ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیشورا:بی بی سی
 ی سازی مربوط به غنی خواهد کليه فعاليتهای را که از ايران می سه دولت عمده اروپايیپيشنهاد

 دده است که اگر ايران از اين خواسته سرباز زن به اين نکریاورانيوم را متوقف کند تصويب کرد اما اشاره ا
 . امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد کردیموضوع را به شورا

متهم " یزياده خواه" پيش از تصويب قطعنامه آن را رد کرده و تدوين کنندگان آن را به ی ايرانیمقامها
 .کرده بودند

 اورانيوم ی سازی مرتبط با غنیتعليق فعاليتها اين قطعنامه پس از آن صورت گرفت که ايران به تصويب
 گيرد ی اورانيوم در آن صورت می سازی غنی اصفهان را که مراحل مقدماتیپايان داد و تأسيسات اتم

 .فعال ساخت
 وجود دارد که بايد حل شود و ی ايران مسائل مهمی قطعنامه آژانس آمده که در برنامه هسته ادر

 ی هنوز به اين نتيجه نرسيده که ايران همه فعاليتها و تجهيزات و مواد اتمی اتمی انرژیآژانس بين الملل
 .خود را به آژانس گزارش کرده است

 عميق کرده ی اصفهان ابراز نگرانی اورانيوم در تأسيسات اتمی قطعنامه از آغاز دوباره فراورصادرکنندگان
 .ده اندو بر امکان مذاکره بيشتر با ايران در اين زمينه تأکيد ورزي

 رئيس اين آژانس خواسته است تا ،ی از محمد برادعی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللقطعنامه
 . ايران با آژانس ارائه کندی از ميزان همکاریسوم سپتامبر آينده گزارش جامع

  حکام در اوائل سپتامبری شود آلمان، بريتانيا، فرانسه و آمريکا به دنبال اينند که شورای مگفته
 اورانيوم را متوقف نساخته بود، خواستار ارجاع ی برگزار کند تا اگر ايران هنوز فرآورینشست ديگر

 تحريم ون همچی سختگيرانه ای تواند تصميمهای امنيت سازمان ملل شوند که میموضوع به شورا
 . عليه ايران اتخاذ کندی برخورد نظامی يا حتیاقتصاد
 وپنجگانه ی سی از اين است که اعضای از وين حاکی سی بیب خبرنگار ،ی گزارش جين کربهرچند،
 در قبال ايران به مشکل ی توافق بر سر قدم بعدی برای اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیشورا

 .برخورد کرده اند
 ترسند برخورد تند، ايران ی جنبش غيرمتعهدها می عضو شورا، بويژه اعضای دولتهای برخ،ی گفته وبه

 . کندی منزویکره شمالرا مانند 
 تحريم ايران ی برای کمی واقفند که در خارج از آمريکا اشتهای گويند ايرانيها به خوبی نيز متحليلگران

وجود دارد، عمدتًا به اين دليل که تحريم حکومت صدام حسين در عراق موفق نشد او را به سازش با 
 . سازمان ملل واداردیخواسته ها
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 شکند و يک روز پيش از تصويب قطعنامه به بشکه ی نفت مرتبًا رکورد میه بها کی عالوه در وضعيتبه
 از عمده ترين توليدکنندگان نفت جهان دچار ترديد ی تحريم يکی برای دالر رسيد جامعه جهان65 یا

 .خواهد شد
ان  امنيت سازمی ثابت و حق وتو در شورای کرسی که از خريداران عمده نفت ايران و همچنين داراچين

 ايران به اين شورا ابراز کرده و خواهان حل مسئله در یملل است مخالفت خود را با ارجاع پرونده اتم
 . حکام استیشورا
 اين کشور باشد چرا که تنها هدف ی کند غرب به هيچ وجه نبايد نگران برنامه هسته ای تأکيد مايران

 . صلح آميز استیآن توليد برق و استفاده ها
 شده بوده و ی در ايران بازرسیژانس نيز اذعان شده که سال گذشته تمام مواد هسته ا قطعنامه آدر

 . از اين مواد جزو مواد ممنوعه شناخته نشده بوده استیدر آن تاريخ هيچ بخش
 با سه دولت بريتانيا، فرانسه و آلمان امضا کرد کليه ی پاييز سال گذشته بر اساس توافقنامه اايران

 نيز بر توقف اين ی اتمی انرژی اورانيوم را متوقف کرد و آژانس بين المللی سازی به غن مربوطیفعاليتها
 .فعاليتها نظارت داشته و آن را تأييد کرده است

 ی که بر اساس اين توافقنامه آغاز شد، ايران فعاليت تأسيسات اتمی با به بن بست رسيدن مذاکراتاما
 . گيرد از سرگرفتیرانيوم در آن صورت م اوی سازی غنیاصفهان را که مراحل مقدمات

 را ترغيب کرده است به ميز مذاکرات ی و اروپايی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد دو طرف ايرانیکوف
   .بازگردند

  
 :از وين ارسال شده چنين است" مهر" خبرنگار ی کامل متن قطعنامه ثبت شده که از سوترجمه
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  حکام؛ی شورابه
 2004 نوامبر 29 ی حکام در تاريخهای تصويب شده در شورای قطعنامه هایبا يادآور) الف

)GOV/2004/90)  ،18 2004 سپتامبر GOV/2004/79/ra))  ،18 2004 ژوئن Gov/2004/49)) ،13 مارس 
2004) GOV/2004/21)  ،26 2003 نوامبر) GOV/2003/81 ( 2003 سپتامبر 12، و) GOV/2003/69  ( و ،

 ؛)GOV.OR.1072 (2003 ژوئن 19 نشست شورا در ی نتايج قيد شده در بيانيه پايانمچنينه
 یکه در آن شورا ضرور)) GOV/2004/79/ra 2004 سپتامبر 18 اينکه در قطعنامه مصوب یبا ياد آور) ب

 مرتبط یع وقت فعاليتها ايران ، اين کشور در اسری از سوی سطح اعتماد سازیدانسته بود که با ارتقا
  UCF سايت درهم شامل توليد و تغذيه مواد و هم شامل تست و توليد .  را معلق کندی سازیبا غن

 اصفهان؛
 حکام با استقبال از توافق یشورا) GOV/2004/90 (2004 نوامبر 29 کند که در قطعنامه  ی میيادآور) ج

 اتحاديه اروپا برخوردار بود،  از آن حمايت کرد یيت عالميان ايران، فرانسه، آلمان و انگلستان که از حما
 ؛) INFCIRC/637( منتشر شده است 2004 نوامبر 15در تاريخ ) توافقنامه پاريس(وآن 
 کامل و پايدار تعليق ها که ی مشخص  و اجرا2004 نوامبر 29 که در قطعنامه ی موکد مواردیبا يادآور) د

 داوطلبانه ، غير یمبر به مدير کل اعالم شده بود، به عنوان اقدام نوا14 ايران در یپيش از آن از سو
 ايران از ی هسته اپرونده روشن شدن ساير موارد باقيمانده در ی و اعتماد ساز برایالزام آور حقوق

  دانسته شده بود ؛ی آژانس ضروریسو
نان در انتظار حل شدن است،  ايران همچیبا مال حظه اينکه موارد باقيمانده مرتبط با برنامه هسته ا ) ه

 اعالم نشده ی نيست تا اعالم کند هيچ تاسيسات و فعاليت هسته ایو اينکه آژانس هنوز در موقعيت
  در ايران وجود ندارد؛یا
 مصارف صلح جويانه ، ی برای اتمیبا به رسميت شناختن حق دولتها را در توسعه و کاربرد انرژ) و

 ی بر عدم انحراف فعاليتها و با مالحظه نيازهاینطبق برتعهد مبن الکتريسيته، میشامل توليد انرژ
  در حال توسعه؛ ویکشورها

 به سمت ی محافظت از انحراف مواد هسته ای موثر برای پادمانهایبا توجه اکيد دادن به نياز برا) ز
 یيات ، و خاطر نشان کردن اهميت حی پادمانی ممنوع، به صورت تشديد موافقت نامه هایرويکردها

  ؛ی اتمی تسهيل همکاريها در حوزه انرژیتاثير پادمانها برا
 ی بر تصميم برای ايران مبن2005 خود در خصوص نامه اول اگوست ی جدی های با تصريح نگران-1

مديرکل که اعالم ) دو روز پيش( اگوست 8 اف اصفهان و نيز گزارش یفعاليت مجدد کارخانه يو س
و .  استه اين کارخانه کنسانتره و اوره اورانيوم را يه جريان انداختیخشهاداشته بود ايران در اولين ب

 UF4 برداشته که ی بر اينکه ايران پلمب ها را از خطوط توليدی اگوست مدير کل مبن10همچنين گزارش 
 نيز شامل آن است ؛) تترافلورايد اورانيوم(
 حاصل از گزارش مديرکل که تصميم ی کند اهميت تصحيح موقعيت را با پيشرفت های خاطر نشان م-2
  کند؛ ی را ممکن می در ارتباط با هر موقعيتیگير

 شامل توليد ، ی سازی مجدد تعليق ها در تمام مراحل مربوط به غنی خواهد تا به  پايداری از ايران م-3
 برداشته  را کهی اقدام کند و به دبيرکل اجازه دهد تا پلمب هايیتغذيه و تست هر فرآورده اورانيوم

 شده اند مجددا برقرار سازد؛
 کند که همچنان نسبت به مونيتور کردن از نزديک فعاليتها  و موقعيتها ی از مدير کل درخواست م-4

  حکام گزارش نمايد؛ی را به شورایادامه دهد و هر تحول جديد
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 یساس اين قطعنامه برا پادمانها در ايران بر ای مشروح  را از اجرای خواهد تا گزارشی از مدير کل م-5
  حکام ارائه دهد؛ وی به شورا2005 سپتامبر 3
  . تصميم گيرد که اين موارد همچنان در دستور کار باشد-6
  

ي  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي بر عملكرد بسيار شفاف جمهوري اسالمي ايران در زمينه
 . يي تاآيد آرد ي هسته پرونده

  ٢٠٠۵ت  او11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
، علي آقامحمدي، سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي انرژي  هاي محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين بيان اين مطلب، ضمن قدرداني از تالش و نظارت
ي  ابعاد برنامه ي  يران همها: يي ايران در دو سال گذشته، افزود هاي هسته اتمي بر روند تعليق فعاليت

  . المللي انرژي اتمي قرار داده است آميز خود را زير نظر آژانس بين يي صلح هسته
ها به  ما پس از دريافت پاسخ اروپايي: ي آغاز فعاليت مجدد تاسيسات اصفهان گفت وي درباره
  . ديممان، اقدام به فك پلمب و از سرگيري فعاليت تاسيسات اصفهان آر هاي خواسته

اندازي مجدد تاسيسات اصفهان  هدف ما از راه: ي نشست شوراي حكام گفت آقامحمدي درباره
وگوهاي دوجانبه از بن بست بود، اما ديديم  ها نبود، بلكه هدف آن بيرون آوردن گفت رويارويي با اروپايي

  .  آردندالمللي انرژي ها مبادرت به تشكيل جلسه فوري شوراي حكام آژانس بين آه اروپايي
آميز اظهار  هاي صلح يي در زمينه وي با اعالم آمادگي ايران براي توافق بر سر استفاده از سوخت هسته

وگوها در مورد تاسيسات اصفهان و استفاده از  ايران آماده است با آشورهاي حاضر در گفت: داشت
  . شرطي به توافق برسد آميز بدون هيچ پيش توليدات آن در مسائل صلح

  . يي در سطح جهان خواهد بود چنين تاآيد آرد آه ايران پيشگام خلع سالح هسته محمدي همآقا
المللي انرژي اتمي با فك پلمب  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به موافقت آژانس بين

قالنه ها انتظار داريم با اين تصميم ايران عا از اروپايي: تاسيسات اصفهان و واآنش اروپا به آن، گفت
هاي  برخورد آنند و از برخورد نادرست با ايران خودداري ورزند، به خصوص آه ايران با گسترش سالح

  . يي در جهان مخالف است و اروپا در اين زمينه با آن همسو است هسته
ب ها را در چارچو ايم مذاآرات با اروپايي ما آماده: وگو با العالم در همين ارتباط تصريح آرد وي در گفت

ها نسبت به تاسيسات اصفهان به  هاي قبلي به نتيجه مطلوبي برسانيم، به ويژه اينكه اروپايي تالش
  . گيرد، حساس نيستند سازي در آن صورت مي اندازه تاسيسات نطنز آه آار غني

يي  ي هسته ي پرونده المللي عليه ايران را سير مساله آقامحمدي همچنين علت فروآش لحن تند بين
با توجه به گسترش مشكالت امنيتي در جهان و در منطقه در : در راه درست خود دانست و افزودايران 

ها الزم است اين اقدام ايران را بپذيرد و با آن درست رفتار آند و عقل  نتيجه حضور آمريكا در آن بر اروپايي
  . آند منطقه به سرزميني ناامن مبدل نشود و منطق هم حكم مي

تمال تشديد موضع آمريكا عليه ايران و يا وارد آوردن فشار بيشتر بر اروپا، به آمريكا ي اح وي درباره
با توجه به مشكالت فراواني آه در : هشدار داد در برخورد با اين مساله محتاطانه عمل آند و گفت

بايد بدانند ها هم  ها فكر آند و اروپايي تر از اروپايي داخل و در منطقه دارد بر آمريكا الزم است دقيق
يي ايران را برهم بزند، ضرر بسيار زيادي خواهد آرد و  آسي آه بخواهد فضاي پيرامون پرونده هسته

  . همه بايد از گذشته درس بگيرند
ي  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در پايان خاطرنشان ساخت آه هيچ دليلي براي ارجاع پرونده

  .  وجود ندارديي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل هسته
  

المللي  المللي انرژي اتمي تعيين زمان معين براي اجالس شوراي حكام آژانس بين سخنگوي آژانس بين
 . يي ايران را رد آرد ي هسته انرژي اتمي در مورد برنامه

  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
المللي انرژي اتمي  وي آژانس بينمليسا فلمينگ، سخنگ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 . تواند چنين زماني را تعيين آند تنها دبيرآل آژانس است آه مي: گفت
انجامد و آژانس  دانند آه مذاآرات ديپلماتيك مدت زماني به طول مي همه مي: فلمينگ اظهار داشت

 . ست يافته استالمللي انرژي اتمي در تمام شرايط مربوط به ايران به متن مشخص و روشني د بين
 . وي ابراز اميدواري آرد آه اعضاي شوراي حكام آژانس اين بار نيز در اين راستا به توافق برسند

اميدواريم اجالس شوراي حكام : وگو با العالم افزود المللي انرژي اتمي در گفت سخنگوي آژانس بين
 عضو شورا عالوه بر ابعاد مربوط 35پنجشنبه تشكيل شود، با اين حال اين مساله به مذاآرات و جلسات 

 . ي اروپا بستگي دارد و عموما به هماهنگي آامل بين اين آشورها نيزا دارد به اتحاديه
يي ايران  ي هسته فلمينگ در پايان با تاآيد بر پيشرفت مذاآرات اعضاي شوراي حكام درمورد پرونده

يي   در مذاآرات مربوط به پرونده هستهآشورهاي زيادي از هم اآنون به مشارآت با اعضاي شورا: گفت
 . اند ايران پردخته

وي در عين حال با اشاره به جديت اعضا در تفكر پيرامون سياست جديد ايران در مورد از سرگيري 
 . براي آگاهي از تصميم شورا در اين چارچوب بايد صبر آرد: يي آن گفت هاي هسته فعاليت

  
 امنيت هستيم   مخالف ارجاع پرونده ايران به شوراي:چين
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  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
متحد است و آژانس   ملل  امنيت سازمان  اي ايران به شوراي  چين اعالم آرد مخالف ارجاع پرونده هسته

 . وفصل آند  ژي اتمي بايد تنها اين پرونده را بررسي و حل  المللي انر  بين
با اعالم اين " سوا" آمريكايي   زبان  ، راديوي عرب)ايلنا ( ه گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران ب

حكام آژانس، قادر به ارجاع اختالف بين ايران و سه آشور اروپايي آلمان، انگليس و   شوراي: مطلب افزود
 .قتصادي عليه تهران شود، نيستهاي ا  امنيت آه ممكن است باعث اعمال مجازات  فرانسه به شوراي

امنيت مسائل بسياري دارد و   شوراي: متحد گزارش داد  ملل  راديو سوا به نقل از نماينده چين در سازمان
 .شايسته است آه زيادتر نشود

پرونده : حلي را به دست دهد، تأآيد آرد  تواند راه  المللي انرژي اتمي مي  وي با بيان اينكه آژانس بين
امنيت محل مناسبي براي بحث و بررسي آن   حل ديپلماتيك است و شوراي  اي ايران، نيازمند راه  هسته
 .نيست

  
سازي اورانيوم   بردن ايران به ازسرگيري فعاليت در زمينه غني  پناه:متحد مدعي شد  ملل  دبيرآل سازمان
 نامه پاريس بود   مخالف توافق

  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
آنندگان   متحد فاش آرد آه وي ديشب اشاراتي را از ايران و مذاآره  ملل  دبيرآل سازمان" آوفي عنان"

حلي   منظور دستيابي به راه  هاي دوجانبه به  اروپايي دريافت آرده آه بر عزم دو طرف براي ادامه رايزني
 . آند  اي ايران تأآيد مي  در مورد برنامه هسته
، عنان در جريان يك آنفرانس مطبوعاتي آوتاه )ايلنا ( پلماتيك خبرگزاري آار ايران به گزارش سرويس دي

امنيت ابراز عقيده آرد آه   متحد و در پي نشست ماهانه خود با اعضاي شوراي  ملل  در مقر سازمان
 .وگوها بين آنان است  بهترين راه براي شكستن رآود آنوني موجود بين دو طرف، ادامه گفت

متحد همچنين   ملل  دبيرآل سازمان: با اعالم اين خبر افزود) وام ( ري رسمي امارات متحده عربي خبرگزا
هاي آژانس   المللي و قطعنامه  حل فوري همگام با قوانين بين  بر اهميت دستيابي دوطرف به يك راه

 .المللي انرژي اتمي تأآيد آرد  بين
بردن روز گذشته ايران به ازسرگيري فعاليت در زمينه   همسأله پنا"برپايه اين گزارش، عنان آنچه را 

نامه پاريس آه مورد حمايت آژانس بين المللي انرژي   خواند، مخالف مفاد توافق" سازي اورانيوم  غني
يك از دوطرف به سمت اتخاذ اقدامي آه در افزايش   اتمي بود دانست و ابراز اميدواري آرد آه هيچ

 .ه حساس سهيم خواهد شد، حرآت نكننداختالف درباره اين مسأل
جمهوري جديد ايران درباره   رئيس" نژاد  محمود احمدي"متحد با تأييد اين مطلب آه با   ملل  دبيرآل سازمان

ربط   هاي ذي  هاي خود با همه طرف  من به تماس: اين مسأله تماس تلفني داشته است، تصريح آرد
 .وگوها ادامه خواهم داد  امه گفتداري و اد  براي دعوت آنان به خويشتن

اي از   متحد نيز ديشب نسخه  ملل  اين گزارش همچنين حاآي است آه دفتر سخنگوي رسمي سازمان
المللي انرژي اتمي آن را روز گذشته به دولت   نامه انگليس، فرانسه و آلمان را توزيع آرد آه آژانس بين

 .ايران تسليم آرده است
سازي اورانيوم را خواستار   اي است آه توقف فوري عمليات غني  نويس قطعنامه  پيشاين نامه دربردارنده 

 .شده است
  

 آنيم   هاي خطرناك ايران قاطعانه حمايت مي  اروپا براي توقف فعاليت از تالش :آمريكا اعالم آرد
  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 

اي از سوي ايران   بر روي تأسيسات اصلي سوخت هستهمتحد   ملل  آمريكا شكستن ُمهر و موم سازمان
 .جهاني دانست  توجهي ايران به جامعه  را محكوم آرد و آن را نشانه بي

سخنگوي هيأت نمايندگان آمريكا " بت بوالند"، )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
ها، نشانه   شكستن ُمهر و موم: اري فرانسه گفتوگو با خبرگز  المللي در گفت  هاي بين  در سازمان

 .المللي است  هاي بين  توجهي ايران به نگراني  ديگري از بي
اروپا براي مذاآره با تهران با هدف متقاعد آردن ايران به توقف   آمريكا از تالش اتحاديه: بوالند افزود

 .آند  هاي خطرناك، قاطعانه حمايت مي  فعاليت
اروپا براي توقف فعاليت چرخه   آنيم به پيشنهاد اتحاديه   ما از ايران درخواست مي:وي اظهار داشت
 .اي توجه آند  منظور تضمين عدم تالش اين آشور براي ساخت تسليحات هسته  اي به  سوخت هسته

المللي انرژي اتمي بر   هاي آژانس بين  اين در حالي است آه ايران چهارشنبه گذشته ُمهر و موم
 .ات فراوري اورانيوم اصفهان را تحت نظارت و با مجوز بازرسان آژانس برداشته استتأسيس

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 شيعيان خواستار تشكيل منطقه فدرال در جنوب عراق شدند 

  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
ه عراق امروز اعالم آرد شيعيان بايد منطقه فدرال مخصوص به يكي از رهبران شيع: خبرگزاري فارس

 . خود در جنوب اين آشور داشته باشند

www.iran-archive.com 



رييس مجلس اعالي " عبدالعزيز الحكيم " به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويتر از نجف اشرف،
در ارتباط  « :هاي برجسته سياسي اين آشور در اين باره گفت انقالب اسالمي عراق و يكي از شخصيت

 » .آنيم الزم است اين امر در آل منطقه جنوب عراق تشكيل شود با فدراليسم، ما فكر مي
اظهارات عبدالعزيز حكيم در حالي است آه پيش از اين فرمانده سازمان بدر وابسته به مجلس اعالي 

وب اين آشور انقالب اسالمي عراق اعالم آرده بود آه شيعيان بايد منطقه تحت حاآميت خود در جن
 . داشته باشند

ها هزار نفر از شيعياني آه در شهر مقدس نجف گردهم  رييس جنبش بدر در جمع ده" هادي العامري"
مندي  آنها تالش دارند شيعيان را از بهره. بايد فدراليسم در سراسر عراق جاري شود«: آمده بودند، گفت

 » .از منطقه فدرال مخصوص خود محروم آنند
اي در جنوب عراق اصرار آنيم يا اين آه فدراليسم را نفي  ما بايد بر تشكيل منطقه«: آردوي تاآيد 

 » .مگر از دولت مرآزي چيزي جز مرگ نصيب ما شد. آنيم
يعني زماني . شود درخواست براي منطقه فدرال شيعه در جنوب عراق در مرحله حساسي مطرح مي

 ماه اوت 15اساسي دايم اين آشور را تدوين و قبل از نويس قانون  آه رهبران عراقي تالش دارند پيش
 . به پارلمان اين آشور تسليم آنند

هايي  فدراليسم يكي از موضوعات اصلي است آه در قانون اساسي عراق مطرح شده و يكي از راه
 . ها در عراق آم آند ها و خشونت رود از ميزان ناآرامي است آه اميد مي
حقوقي آه . د در جنوب منطقه فدرال داشته باشيم تا حق خود را تضمين آنيمما باي«: عامري تاآيد آرد

 » .دشمنان ما سعي دارند ما را از رسيدن به آن محروم آنند
شرآت آنندگان در دومين سالگرد شهادت سيد محمد باقر حكيم برادر بزرگ عبدالعزيز حكيم آه در 

به شهادت رسيد، با سردادن ) ع(رم حضرت علي  نفر از ياران خود در آنار ح83 به همراه 2003سال 
 . شعارهايي خواستار تشكيل فدراليسم شدند

  
 محور مي حکزیعبد العز//  عراقی قانون اساسنی در روند تدوی مورد اختالف18 حل ی برایزنیادامه را

  عهي شیتالش مشترک گروهها
  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
 شي عراق به منظور رفع موانع درباره پکي و الئی ، کرد ، سنعهي رهبران شاني چندجانبه میدارهاید
 ی ماه جار15 قانون در سی نوشي پهي تهی شدن به مهلت نهائکی کشور با نزدنی ای قانون اساسسینو
 . همچنان ادامه دارد)  مرداد24 ( یالديم
 قانون نی تدوتهي کمیاز اعضا فرانسه، محمود عثمان ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 چندجانبه از روز یدارهاینشست ها و د:  ها کردستان گفت وني عراق و عضو فراکسی دائمیاساس
 ضع ها و انعطاف در موادگاهی شدن دکی به منظور نزدی سنی و عرب هاانيعي کردها ، شانيگذشته م

 .ز شده  و همچنان ادامه دارد آغای پارلمانی هاوني سران فراکسري نشست فراگتيبه منظور موفق
 
 سي رئمي حکزیدعبدالعزي با سییدارهای روز گذشته دی مسعود بارزاناستی کردها به ر،ی گفته وبه

 و حاجم هي العراقوني فراکسسي سابق ورئری نخست وزی عالوادی و اکپارچهی ائتالف عراق ونيفراکس
 . در بغداد انجام دادکای آمرري زاد سفلي خلیو زلما) یسن (ی مجمع ملسي رئیالحسن
 از نشست سران شي دوجانبه و سه جانبه به مراتب بیدارهای دنی ادی کرد که فوادهي ابراز عقعثمان
 . کندی می خود پافشاری ازآنها فقط بر نظر و راکی هر رایاست ز

 زي نی سنی کردستان امروز با سران عرب های حکومت منطقه اسي رئی ، مسعود بارزانی گفته وبه
 . خواهد کرددارید
 که ی خود برگزار کرده اند تا جائاني در میی نشست هازي نعهيرهبران ش:  افزودی کردتي شخصنیا

 کرد و پس از آن با داری عراق دانيعي مرجع بزرگ شیستاني اهللا ستی صدر روز گذشته با آیمقتد
 . کردداری دمي حکزیدعبدالعزيس
 . شدی بررسیقانون اساس نی تدوی و صدر راهکارهامي حکداری ددر
 همچون وحدت ملت عراق و ی کرده بود و در آن به مسائلداری دیستاني اهللا ستی با آنی از اشي پميحک

 ملت عراق پرداخته ی هاتي گروه ها واقلگری دی الزم برای هاني اسالم در دولت و تضمگاهیحفظ جا
 .شد
 عراق وجود دارد که در متن ی مجمع ملی اصلی نکته مورد اختالف گروه ها18 همچنان گری دی سواز
 اسالم در قانون گاهی و جاسمي آن فدرالنی است که مهمتری در حال بررسی قانون اساسسی نوشيپ

 . استیاساس
 صدام موافقت کرده می از دوران مبارزات خود با رژسمي با اصل فدرالانيعي گفته عثمان ، کردها و شبه

 التی کردستان نه درحد ایژگی که آنها به ویر موافق نبودند و با وجود امنی با ای سنیبودند اما عرب ها
 . مخالف هستندزي جنوب عراق نی براسمياعتراف کرده اند اما با فدرال

 کردن کی  نزدی براسي و انگلکای آمری از سازمان ملل و سفارت هایندگانینما:  کرد افزودتي شخصنیا
 . کنندی ها تالش مینزی اختالفات در رانی ها و رفع ادگاهید
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 تا دی بای دائمی قانون اساسسی نوشي پ،ی ذکر است بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالانیشا
 کسب ی را برای همه پرسکی زين)   مهر23(  اکتبر 15 شودو تا قبل از هيته)  مرداد24( آگوست15

 .موافقت ملت عراق با آن برگزار شود
 سه استان تي برآنکه دو سوم جمعد،مشروطی ملت عراق را کسب نمای آراتی اکثردی بای همه پرسنیا

 . استان آن را رد نکنند18مجاور از مجموع 
 15 حداکثر دی بای کشوربرسد ، انتخابات سراسرنی مردم ادیي به تای دائمی که قانون اساسی صورتدر

 برگزار شود) 84 ی د10(  همان ماه 31 تا دی دولت جدليبه منظور تشک ) 84 آذر24(دسامبر
  

ي فدرال خود را داشته  شيعيان بايد در تمام مناطق شيعه نشين جنوب، منطقه: عبدالعزيز حكيم گفت
 . باشند

  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالعزيز حكيم، رهبر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نقالب اسالمي عراق آه در مراسم بزرگداشت دومين سالگرد شهادت محمد باقر حكيم مجلس اعالي ا
ي آلي  با توجه به فدراليسم به نظر ما ضروري است تا يك منطقه: آرد، خاطرنشان آرد سخنراني مي

  . در جنوب تشكيل شود
ي فدرال  يد منطقهشيعيان با: گفت) پنجشنبه(هاي بدر امروز  از سوي ديگر هادي االميري، رئيس گردان

  . خود را در جنوب داشته باشند
اما دشمنان در تالش . نظام فدرالي بايد در تمام عراق باشد: االميري دراين مراسم اظهار داشت

  . هستند تا شيعيان در روند فدراليسم حضور نداشته باشند
؛ در غيراين صورت تاسف ما بايد بر تشكيل يك منطقه در جنوب پا فشاري آنيم: االميري خاطر نشان آرد

  ايم؟  ما از دولت مرآزي جزمرگ چه چيزي دريافت آرده. خواهيم خورد
بايد در جنوب فدراليسم داشته باشيم تا حقوقمان را حفظ آنيم، اما دشمنان در : وي در ادامه افزود

  . تالش هستند ما به اين حق نرسيم
ق در حالي عنوان شد آه رهبران اين آشور در درخواست االميري براي برقراري فدراليسم در جنوب عرا

به پارلمان )  مرداد24( اوت 15اين قانون بايد . نويس قانون اساسي هستند تالش براي نهايي آردن پيش
  . تحويل داده شود

الدعوه  ي عراق از حزب وزير شيعه اين درحالي است آه ليث آبه، سخنگوي ابراهيم الجعفري، نخست
  . ي شيعه فدرال براي ما قابل قبول نيست يك منطقهي تشكيل  ايده: گفت

اميدواريم آه چنين روزي هرگز : ي اهل سنت نيز اظهار داشت صالح المطلق از سياستمداران برجسته
  . به نظر ما اعراب چه سني و چه شيعه يكي هستند. نيايد

يجاد شكاف درعراق مخالف يي و ا ما قويا با هرگونه اقدامي در جهت مطرح آردن مسائل فرقه: وي افزود
  . هستيم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد20:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
روزنامه های صبح آخرين روز هفته در تهران بن بست دوباره اجالس شورای مديران آژانس :بی بی سی

ی و واکنش جهانيان نسبت به بازگشايی تاسيسات هسته ای اصفهان را در بين الملی انرژی هسته ا
صدر اخبار خود منعکس کرده و در گزارش های خبری از سيل در مناطق شمال شرقی کشور، واکنش 

مخالفت آميز چهره های محافظه کار نسبت به اطالعيه تهديد کننده انصار حزب اهللا و تهيه طرحی برای 
  .العات زير نظر رهبر جمهوری اسالمی خبر داده اندقراردادن وزارت اط

 از زبان دبير مجمع تشخيص مصلحت نوشته برای ملت ايران به هيچ وجه انرژی هسته ای کمتر کيهان
از نفت نيست، وتالش اروپا و آمريکا برای تعطيلی آن با مقاومت ملت ايران مواجه می شود زيرا انرژی 

  . ر برای کشور ما منفعت داردهسته ای در آينده ميلياردها دال
 به جمع انتقاد کنندگان از هيات مذاکره گر هسته ای پرداخته و نوشته کيهانمحسن رضايی به نوشته 

 بايد زودتر از اين صورت می گرفت و اشتباهی که ديپلمات های ايران انجام UCFراه اندازی کارخانه 
 کردند، بدون اين که به ازای آن، تعهدات روشنی را از آنها  با اروپا همکاریNPTدادند، اين بود که فراتر از 

  . بگيرند
  . تی فرا رسيده است.پی. نوشته پس از عهدشکنی اروپا زمان کنار گذاشتن پيمان انجوان

از پيشنهادهای چهار مرحله ای ايران خبر داده و نوشته " بعد از اصفهان نوبت نطنز" با عنوان جام جم
نهاد به راه اندازی تاسياست نطنز است که همزمان با ارايه اليحه پروتکل الحاقی مرحله چهارم اين پيش

 بيانيه سياسی درباره غنی سازی محدود و تبديل اورانيوم ٢به مجلس، کنترل صادرات قانونی، صدور 
 هزار سانتريفوژ صورت گيرد و اعالم ٣های غنی شده به ميله سوخت و مونتاژ، نصب و آزمايش 

ين دستيابی ايران به فناوری هسته ای، اعالم آمادگی برای مشارکت در ساخت نيروگاه سياست تضم
های هسته ای و امضای قراردادهای مربوط به عنوان اقدامات طرف اروپايی و تعهد مشترک به اصول 
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روابط حکومتی و همکاری در زمينه امنيت خليج فارس به عنوان اقدامات مشترک دو طرف، بخشی از 
  . دوم پيشنهاد ايران استمرحله 

گفته های رييس جمهوری آمريکا را درباره " حمالت جديد بوش و رامسفلد به ايران" با عنوان آفتاب يزد
لزوم تامين سوخت نيروگاه های هسته ای ايران در جاهايی که به آن اطمينان وجود دارد و ادعای وزير 

  .  از ايران در عراق در صدر اخبار خود نقل کرده استدفاع آمريکا را در مورد پيدا شدن اسلحه های وارده
 خود   را به  همگان  توجه  اکنون  است نوشته آنچه  جهانيان  توجه  امروز کانون  با عنوان اصفهاناعتماد
   آغاز فعاليت کند و آن  می   نزديک  سوخت  در چرخه  فرآوری  را به  ايران  که  است  تصميمی  کرده جلب

   داد تا مهر و موم  اجازه  ايران  به  اتمی  انرژی المللی  بين  چرا که سرانجام آژانس  است  اصفهان کارخانه
  . بردارد المللی  بين  آژانس  را با حضور بازرسان  اصفهان  کارخانه  اورانيوم  فراوری تاسيسات

ليت دوباره اين گروه فشار خبر  در گزارشی از واکنش ها به اطالعيه انصار حزب اهللا که از آغاز فعاايران
می داد از زبان يک نماينده محلس نوشته است اين نيروها در مسايل فرهنگی دارای توانمندی الزم 

  . نيستند و به لحاظ تشکيالتی هم غير منسجم اند
 رئيس مرکز سياسی مؤتلفه اسالمی نيز هشدار داده که هرگونه موضع گيری های ايرانبه نوشته 

ونت و رفتارهای غير منطقی و افراطی به نام اسالم و حمايت از دولت جديد می تواند آثار حاکی از خش
  . منفی در جامعه برجای گذارد

 از زبان احمد خاتمی، مدرس محافظه کار حوزه علميه قم، نوشته بايد در بيان گفتار از ادبيات اعتماد
  . ند و گزنده به کار نبريماعتدال، منطق و استدالل استفاده کنيم و بيهوده عبارات ت

 عباس سليمی نمين هم به انتقاد از انصار حزب اهللا پرداخته بود که از سوی آن ها شرقبه نوشته 
  .متهم شد که دچار روشنفکر زدگی شده و تحت تاثير افکاراصالح طلبان قرار گرفته است

  
  ؛ طعمه اروپا یآژانس و البرادع

  ٢٠٠۵ اوت 11 - ١٣٨۴ مرداد 20شنبه پنج 
 تي بر آغاز فعالی مبنرانی ای اسالمی جمهورميبه دنبال تصم : ی هسته اسی سرو-" مهر "یخبرگزار

 واکنش زودهنگام خواهان کی در سي فرانسه ، آلمان و انگلیی اصفهان، سه کشور اروپاucfکارخانه 
 .  شدندی اتمی حکام آژانس انرژی شورای جلسه اضطرارليتشک

 حکام با ی عضو شورارمتعهدي غی بودن آن از نظر کشورهایرضروري غليل به دی نشست اضطرارنیا
 . آغاز شدنی مرداد ماه در و18 در روز سه شنبه ريچند روز تاخ

 رانی ای اسالمی را درخواست کردند که  جمهوری نشست  اضطرارنی از آن جهت ایی کشور اروپاسه
 . رد کرده بودیصول اري غی درخواستهالي جامع اروپا را به دلشنهاديمتن پ
 ی دارند با مانور دهی شکست خورده اند اکنون سعهایيکای شطرنج عراق از آمری که دربازانياروپائ

 اساس خواهان اعمال ني از دست رفته خود را بدست آورند بر همتيثي حرانی ای برنامه هسته ارامونيپ
 . هستندرانی ای اسالمیفشار به جمهور

 
 کرده و با شفاف ی گذشته با آژانس همکاری سالهای در طی موضع اصولکیدر  رانی اما از آنجا که ا

 نشان داده است ،  ی خود را به جامعه جهانتي حسن نومي اورانی سازی داوطلبانه  غنقي و تعلیساز
لذا درجلسه . ند نداررانی ای اسالمی اعمال فشار بر جمهوری مدرک براچگونهي هی از نظرحقوقانیياروپا
 به سی نوشي پکی را عوض کنند و با دادن ی بازني  زمی ترفندی کرده اند طی حکام سعیرا شورياخ

 .رندي بگی المللني مرجع بنی از ای حقوقهیدیي حکام تایشورا
 تي خواسته شده است  که به وضعرانی به صراحت از ایی شده سه کشور اروپاهی اراسی نوشي پدر
 . دهدهی چرخه سوخت اراقي به تعلرانی ایبندی از روند پا گزارشکی زي نی برگردد و البرادعقيتعل
 در رانی داوطلبانه اقي به منزله آن خواهد بود که تعلشنهادي پنی ابیتصو: دی افزایم" مهر "ليتحل

لذا به منظور .  کرده استیچي در واقع سرپی الزام حقوقنی از ارانی داشته و ایگذشته جنبه حقوق
 . برگرددقي تعلتي به وضعدی قاعده بانیاحترام به ا

 
 ی اتمی آژانس انرژسیي و ررانی اني را ما بی توپ بازانیي اروپاشنهاد،ي پنی ابی است که با تصویهیبد

 خواهد خواست رانی از ای که البرادعی معننیبه ا. رنديخواهند انداخت تا دو طرف در مقابل هم قراربگ
 مجبور رانی ای اسالمیهور جمای تي وضعنیگردد و در ا باز قي تعلتي به وضعرانیکه طبق مصوبه آژانس ا

 ای و اوردي فراهم نیی اعمال فشار سه کشور اروپای برای قانوننهياست  به خواسته آژانس تن دهد و زم
 مجبور خواهد بود در گزارش ی صورت البرادعنی خود ادامه دهد که در ای هسته ای هاتي به فعالنکهیا

 یی سه کشور اروپای برای حقوقنهي کند و زمه سابق اشارقي تعلتي به وضعرانیخود به عدم بازگشت ا
 .  فراهم شود رانی  اعمال فشار به ایبرا
 
 ی را مبنی متقابلهياني بانیي ترفند اروپانی از ای حکام با آگاهی شورارمتعهدي غی اگرچه اعضاني بنی ادر

 راه حل ممکن کی به یابیه منظور دست  صادر کردند و در حال گفتگو بقي بودن  تعلیبر عدم حقوق
 از آن است که سه یک حاانیي شده از طرف اروپاهی اراسی نوشي نفس پري تفاسنیهستند، اما با همه ا

 ی اتمی خود ، با طعمه قراردادن آژانس انرژی جهان محوری هااستي سی در راستاییکشور اروپا
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 و فشار و به می ابزار تحرلهي وسنیراج کنند تا بد استخی اتمی از آژانس انرژی حقوقیتالش دارند  سند
   داشته باشندرانی ای اسالمیجمهور هي را علیکمی و ستي از نوع قرن بی استعماری بهتر ابزاریعبارت
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