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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

   کندی را رد نمرانی اهي ها علنهی از گزیکی به عنوان ی نظامیرويبوش گفت استفاده از ن
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 سئوال که نی در پاسخ به ال،ي اسرائونیزی در مصاحبه با تلوکای آمری جمهورسي بوش رئجرج:رادیو فردا
 چي به زور متوسل شود، گفت من هران،ی توسط اومي اورانی سازی حاضر است در صورت ادامه غنایآ
 ه است بلی مای جمهورسي است که هر رئی راه حلنی کنم اما استفاده از زور آخری را رد نمی انهیگز

.  استفاده کرده استی نظامیروي خود از نتي امنني تضمی قبال براکای افزود آمریو.  شودآن متوسل
 کرده است و خواهان حل تی حمارانی با ای سه کشور اروپائکيپلماتی از مذاکرات دکایبوش گفت آمر
 دیاز ترد ابرکيپلماتی دقی از طررانی ای در باره امکان حل بحران اتمیو.  استکيپلماتی دقیمسئله از طر

 خودرا ومي اورانی سازی غنتي را رد کرده است و فعالی اروپائی کشورهاشنهادي پرانیا:  افزودیو. کرد
  از سر گرفت

  
 :اتحاديه اروپا به رغم باال گرفتن اختالف بر سر پرونده هسته اى

 آماده ايم دوباره با ايران مذاآره آنيم
 يه ايران هستيممخالف هر گونه اقدام نظامى عل: صدراعظم آلمان

  ٢٠٠۵ اوت 13 - ١٣٨۴ مرداد 22شنبه 
قطعنامه اخير شوراى حكام آژانس اتمى با وجود اينكه محتوايى عليه ايران دارد، :  ایرانگروه سياسى

) آه پيشتر غربى ها عنوان مى آردند(اما از سوى اآثر منابع خبرى و سياسى نه آنچنان شداد و غالظ 
اين دسته از منابع قطعنامه اخير بيش از هر چيز در جست و جوى فراهم ارزيابى شده است، از منظر 

آوردن امكان ادامه مذاآره يا به تعبيرى تمهيدى براى چيدمان ميز مذاآره به خواست و سليقه اروپاست 
آه البته در رأس اين خواست بازگشت ايران به وضعيت قبل از رفع تعليق سايت هسته اى اصفهان 

ى از ناظرين هم قطعنامه اخير را داراى رويه اى پنهان مى دانند آه در اين وجه مقدمات البته بعض. است
 ۴٨با اين اوصاف ديروز . برخورد دفعى و تند با ايران در اجالس آتى شوراى حكام فراهم آمده است

ره به ساعت بعد از صدور قطعنامه شوراى حكام منابع و مقامات اروپايى از تمايل سياستمداران اين قا
ادامه گفت و گو با ايران خبر دادند، اين درحالى بود آه بوش رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه با تلويزيون 

اسرائيل سعى آرد استقبال روز قبل خود از قطعنامه ابهام آلود شوراى حكام را تا حدى تعديل آرده و بر 
در پيش رفت آه دوباره تكرار آرد طرح بوش در اين مسير آن ق. موضع تند خود در قبال ايران تأآيد آند

هنوز از روى ميز تصميم گيرى آنار گذاشته نشده ) هرچند به عنوان آخرين گزينه(برخورد نظامى با ايران 
همين گفته فرصتى براى مانور تبليغاتى رسانه هاى غربى در جهت تأآيد به روى تهديد آمريكا . است

 .عليه ايران فراهم آورد
 ه اروپا براى مذاآرهآمادگى اتحادي>

ديروز خبرگزارى آلمان به نقل از منابع نزديك به خاوير سوالنا ارشدترين مقام سياست خارجى اتحاديه 
اتحاديه اروپا آماده است تا دوباره با ايران وارد مذاآرات درباره برنامه هسته اى اين : اروپا گزارش داد

آه وى را يك سخنگوى آميسيون اتحاديه اروپا ناميد، اين خبرگزارى به نقل از منبع ديگرى . آشور شود
موافقت ايران با قطعنامه مقامات هسته اى سازمان ملل و بازگشت اين آشور بر سر ميز : افزود

اگر ايران به شكلى مثبت پاسخ دهد راه حلى را : اين سخنگو افزود. مذاآرات به نفع همه خواهد بود
 .خواهيم يافت

به نظر مى رسد اتحاديه اروپا تا آغاز سپتامبر منتظر خواهد ماند و در خصوص : ادمنبع ياد شده ادامه د
پايان دادن به مذاآرات پس از ارائه گزارش محمد البرادعى، مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى در 

 .تاريخ سوم سپتامبر تصميم گيرى خواهند آرد
فرانسه با اشاره به قطعنامه شوراى حكام وزير امور خارجه » فيليپ دوست بالزى«در همين حال 

اين قطعنامه راه را براى از سرگيرى مذاآرات هسته اى با تهران : پيرامون پرونده هسته اى ايران گفت
 .هموار مى سازد

قطعنامه شوراى حكام آه حاوى درخواستهاى خيلى روشن : وى با صدور بيانيه اى در پاريس افزود
 .ون منتظر عمل ايران به آن هستيماست، صادر شده، لذا ما اآن

اروپا در پيشنهادهاى خود راه را براى روابطى جديد در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و : وى افزود
من مطمئن هستم آه مذاآرات با ايران مى : وزير امور خارجه فرانسه تأآيد آرد. تكنولوژيك مى گشايد

ميم بگيرند به فعاليت غنى سازى اورانيوم خود پايان تواند از سر گرفته شود، به شرطى آه ايرانيان تص
 .ما دستهاى خود را به سوى ايران دراز مى آنيم: وى افزود. دهند
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به زعم آگاهان تا زمان صدور گزارش البرادعى ايران و اروپا به هر حال به مذاآرات خود ادامه خواهند داد، 
 هر حال نيازمند مذاآره است و رفع تعليق بدون چون رفع تعليق آامل از فعاليتهاى هسته اى ايران به

مذاآره از مرآزى چون نطنز آه در آن اصل عمل غنى سازى انجام خواهد شد، مى تواند تأثير شگرفى 
ديروز وزارت امور خارجه روسيه هم با انتشار بيانيه اى رسمى اعالم . بر جو شوراى حكام داشته باشد

خبرگزارى . بين المللى انرژى اتمى درباره ايران حمايت مى آندآرد از قطعنامه شوراى حكام آژانس 
روسى ايتارتاس نيز گزارش داد آه روسيه براى ايجاد شرايط الزم به منظور از سر گرفته شدن مذاآرات 

 .هسته اى ايران تالش خواهد آرد
 موضع سازمان ملل متحد> 

رد آه شوراى حكام آژانس بين المللى در همين حال سخنگوى دبيرآل سازمان ملل روز جمعه اعالم آ
 .انرژى اتمى درباره ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت تصميم خواهد گرفت

: آه روز جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل سخن مى گفت، افزود» استفن دوجاريك«
اديه اروپا و ايران حل و فصل دبير آل سازمان ملل اميدوار است آه اين مسأله از طريق مذاآرات ميان اتح

همچنين براساس اطالعيه اى آه روز جمعه در مقر سازمان ملل در نيويورك از سوى آژانس بين . شود
المللى انرژى اتمى منتشر شد، يك هيأت از آارشناسان سازمان ملل قرار است روز جمعه به منظور 

لودگى و ميزان برنامه غنى سازى اورانيوم ايران گفت و گو در زمينه موضوعات جارى در ارتباط با پادمان، آ
 .عازم ايران شوند

محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم آرد آه اين اقدام به دنبال تصويب 
قطعنامه روز پنجشنبه شوراى حكام در زمينه درخواست از ايران براى تجديد نظر در تصميم خود در 

البرادعى . اصفهان انجام مى شود) تأسيسات تبديل اورانيوم(ليتهاى يو سى اف زمينه از سرگيرى فعا
 .من اطمينان دارم آه ما پيشرفتهايى خواهيم داشت: گفت

 بوش بر طبل تهديد مى آوبد> 
 .اما جورج بوش در موضعى متفاوت با همپيمانان اروپايى خود سخن گفت

زيونى اسرائيلى احتمال استفاده از زور عليه ايران را رئيس جمهور آمريكا در گفت وگو با يك شبكه تلوي
به گزارش خبرگزارى فرانسه، جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا در پاسخ به اين آه اگر . منتفى ندانست

: گفت وگوهاى ديپلماتيك نتوانند موفقيت آسب آنند، چه جايگزين ديگرى وجود خواهد داشت؟ گفت
 ٢٠٠٣وى در اشاره اى صريح به حمله آمريكا به عراق در مارس . داردتمام گزينه ها بر روى ميز قرار 

مى دانيد آه ما از زور در گذشته نه . توسل به زور آخرين گزينه هر رئيس جمهورى است: مدعى شد
بوش آه در مزرعه شخصى اش در تگزاس با . چندان دور براى تضمين امنيت آشورمان بهره گرفته ايم

م صهيونيستى گفت وگو آرد، نسبت به حل مسأله هسته اى ايران از طريق خبرنگار تلويزيون رژي
 .ديپلماتيك ابراز ترديد نمود

ما خواستار پيگيرى ديپلماسى هستيم و بنابراين بشدت در : رئيس جمهور آمريكا در ادامه مدعى شد
همان . م يا نهمسير ديپلماسى به آار ادامه مى دهيم و مى دانيد ما خواهيم ديد آه آيا موفق هستي

اگر ايران به تعهدات خود در قطعنامه پايبند نباشد، ما : بوش افزود. طور آه مى دانيد من ترديد دارم
 .انتظار داريم آه گام بعدى ارجاع پرونده اتمى اين آشور به شوراى امنيت باشد

ت به تهديد اين خبرگزارى، اظهارات بوش در اين شبكه تلويزيونى صهيونيستى را گامى فراتر نسب
 .پيشين رئيس جمهور آمريكا عليه ايران در روز پنجشنبه گذشته خواند

صدر اعظم آلمان روز شنبه در سخنانى در اجتماع انتخاباتى در » گرهارد شرودر«اين درحالى است آه 
در شرودر . شهر هانور مخالفت صريح آلمان را با استفاده از هرگونه اقدام نظامى عليه ايران اعالم آرد

گزينه نظامى براى صرفنظر آردن ايران از دستيابى به توان هسته اى، «استفاده از : سخنان خود گفت
 ».فاقد آارآيى الزم است

 نگاه تحليلگران غربى> 
در آنار مانورهاى تبليغاتى برخى تحليلگران غربى ديروز به بررسى ابعاد ماجراى هسته اى ايران 

 .ردندپرداخته و درباره آن اظهارنظر آ
خبرگزارى آسوشيتدپرس طى گزارشى اعالم آرد، در حالى آه آمريكا و اروپا تالش مى آنند توليد 

اورانيوم را در ايران متوقف آنند، ايرانى ها در حال تالش براى طى مسير ديگرى هم هستند، يعنى 
در گزارشى خبرگزارى فرانسه هم . ساخت يك رآآتور آب سنگين آه مى تواند پلوتونيم توليد آند

جامعه بين المللى پس از درخواست از ايران براى توقف فعاليت بر روى سوخت هسته اى : نوشت
 .اآنون در انتظار مشاهده آن است آه آيا تهران فرآورى اورانيوم را رها خواهد آرد يا خير

ات استراتژيك اين خبرگزارى فرانسوى به نقل از گرى سيمور، مدير مطالعات در مرآز بين المللى مطالع
فكر مى آنم ايرانى ها خواهند آوشيد تا پيش از سوم سپتامبر به معامله جديدى با : لندن افزود

ايران به دست : وى افزود. اروپايى ها دست يابند، اما اروپايى ها هم حاضر به عقب نشينى نيستند
 .آوردن تأييد مرحله اول توليد اورانيوم غنى شده را خواستار خواهد شد

ممكن است ايرانى ها بحران اخير را به راه : ورج پرآويچ، عضو مؤسسه صلح بين المللى آارنگى گفتج
انداخته باشند تا ببينند آيا آمريكا وارد خواهد شد و از تضمين هاى اروپا براى تأمين سوخت هسته اى و 

 .تضمين هاى امنيتى حمايت خواهد آرد يا خير
انگليسى گاردين در حالى آه ايران و سه آشور اروپايى بر مواضع خود اما به نظر مقاله نويس روزنامه 

اصرار مى ورزند، نتيجه ديروز نشست شوراى حكام ممكن است فقط يك رويارويى بزرگتر را به تعويق 
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ديپلماتها و تحليلگرانى : گاردين امتياز اصلى جريانات هفته را به ايران داده و نوشته است. انداخته باشد
ان پرونده ايران را طى دو سال گذشته دنبال آرده اند، معتقدند آه ايران با اقدامات تاآتيكى آه جري

 .دقيق خود، برنده جريانات اين هفته بوده است
هفته گذشته اروپا بطور قاطع اعالم آرده . اين اقدامات، اروپايى ها را منفعل و بلوف آنها را آشكار آرد

على . به آار آند آنها گفت و گوى خود با تهران را متوقف خواهند آردبود آه اگر مجتمع اصفهان شروع 
رغم اين تهديد، ايران به راه خود ادامه داد و با وجود اين، در قطعنامه اروپا به احتمال انجام مذاآرات 

 .بيشتر اشاره شده است
ونه آه وى با نشست  سپتامبر مخالف است همانگ٣البرادعى با ارائه گزارشى در مورد ايران در تاريخ 

وى معتقد بود آه اين نشست منجر به ايجاد يك بن بست خواهد . روز گذشته شوراى حكام مخالف بود
 عضو شوراى حكام از جمله ٣۵ عضو از ١۵. شد و شوراى حكام را غير فعال و ناتوان جلوه خواهد داد

 .افقندنمايندگان برزيل، هند، آفريقاى جنوبى و مالزى با نظر البرادعى مو
هر دو طرف بايد مواضع خود را تغيير دهند، . موضوع به بن بست رسيده است: اين مقاله مى افزايد

از نظر گاردين، در ميان سه آشور اروپايى، آلمان به عنوان ضعيف . ايرانى ها آمتر و اروپايى ها بيشتر
گاردين سرمقاله اى .  بپذيردترين حلقه تلقى مى شود چرا آه بيشتر از بقيه احتمال مى رود مصالحه را

دولت ايران هفت روز خوب : به اين مسأله اختصاص داد و نوشت» گزينه هاى هسته اى«را نيز با عنوان 
 .را پشت سر گذاشته است

 هماورد طلبى مجلسيان> 
اما ديروز در ميان خبرهاى داخلى و خارجى دو تن از چهره هاى سرشناس مجلس به هماوردطلبى با 

پرداختند، محمدرضا باهنر نايب رئيس و آمال دانشيار رئيس آميسيون انرژى مجلس هفتم غربى ها 
. درباره بازگشايى سايت نطنز و طرح لغو توافق تهران، ميان سه آشور اروپايى و ايران سخن گفتند
هنوز معلوم نيست آه اين گفته ها طى روزهاى آتى عملى خواهد شد يا نه، اما هرچه هست، 

ان اصولگراى ايران در قمار عاشقانه هسته اى خويش با غرب هر از گاهى به عمد آارتهاى سياستمدار
بازى خود را به رخ حريف مى آشانند، شايد منظور آنها آن است آه اگر آارتهاى درشت و البته خطرناك 

 .بايد در غالف باشد، از آن سوى هم آسى نبايد صحبت از حمله نظامى به ايران را پيش بكشد
 قدم بعدى ما نطنز است:  باهنر>

تا : محمدرضا باهنر با اشاره به مسائل هسته اى و قطعنامه اى شوراى حكام عليه ايران، تصريح آرد
 .آنجا آه مى توانستيم منتظر بمانيم و اعتمادسازى آنيم، اين آار را انجام داده ايم

 UCFبه فك پلمب تأسيسات نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
 اصفهان آار خود را شروع آرده و اين امرى غيرقابل برگشت است، البته در عين UCF: اصفهان، گفت

در اين خصوص : وى با بيان اين آه قدم بعدى ما نطنز است، گفت. حال ما مذاآرات را ادامه مى دهيم
اضع ما را بپسندند يا نپسندند، در هر صورت البته ممكن است آنها مو. نيز آماده مذاآره با آژانس هستيم

 .ما از حقوق ابتدايى و مسلم قانونى خود دفاع مى آنيم
اين تهديدات قابل پيش : باهنر با اشاره به احتمال ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت، گفت

منيت برود، باز هم مواضع لذا اگر پرونده ما به شوراى ا. بينى است، اما مواضع ما نيز قابل دفاع است
  .خود را قابل دفاع دانسته و مذاآره مى آنيم

  
  حکام شد ی به قطعنامه شورارانی ایبندی خواستار پاعنان
  ٢٠٠۵ اوت 12 - ١٣٨۴ مرداد 21ه جمع
 ی انرژی المللني حکام آژانس بی شوراري خواست به قطعنامه اخرانی سازمان ملل متحد از ارکليدب
 . بندباشدی آن پایبه اجرا عمل کند و یاتم
 نشست شب گذشته انی عنان پس از پای فرانسه ، کوفی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 که ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورادی خواست به قطعنامه جدرانی حکام، از ایشورا
 . شده است ،گردن نهدی سوخت هسته ادي و تولی سازیخواستارتوقف غن

 رکلي واحد سخن گفت و دبی با صدای اتمی انرژی المللنيآژانس ب:  عنان گفت ی کوفیسخنگو
 . قطعنامه استنی ایسازمان ملل هم خواهان اجرا

 را ی سوخت هسته ادي خواست تولرانی از ای شب گذشته در قطعنامه ای اتمی انرژی المللني بآژانس
 . کرده استلی با آژانس ابراز تمای ادامه همکاری قطعنامه برانی با رد ازي نرانیمتوقف کند، ا

 که ی قطعنامه استقبال کرده است اما هشدار داده است در صورتنی واشنگتن اگرچه از اگری دی سواز
 تي امنی به شوراندهی در ماه آرانی ای ارجاع پرونده هسته ای نباشد، برابندی قطعنامه پانیتهران به ا

 .تالش خواهد کرد
 ی حل پرونده هسته ای برای راهجادی حکام خواستار ای از نشست روز گذشته شوراشيپ عنان یکوف
 . امر دانسته بودنی تحقق ای راه برانی را بهتررانی وایی اروپاهی اتحاداني شده بود و ادامه گفتگو مرانیا
 متنشج و گری که ممکن است اوضاع را بار دی خواسته بود از هرگونه اقدامربطی ذی از همه طرف هایو

 . کنندی کند، خودداریبحران
  

   ي شوراي حكام و قطعنامه عليه ايران جلسه
  ي شوراي حكام را نپذيرفت ايران قطعنامه
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  ٢٠٠۵ اوت 12 - ١٣٨۴ مرداد 21ه جمع
المللي انرژي اتمي بر سر صدور  سرانجام پس از سه روز مناقشه ميان اعضاي شوراي حكام آژانس بين

يي ايران، در دومين جلسه از نشست اضطراري شوراي حكام آه پس  ي هسته مهاي عليه برنا قطعنامه
از چند بار به تعويق افتادن به علت اختالفات شديد اروپا و جنبش عدم تعهد بر سر متن و لحن قطعنامه، 

اي را عليه آشورمان صادر و با اجماع و  تشكيل شد، اعضاي شورا قطعنامه) پنجشنبه(عصر روز گذشته
   .گيري به تصويب رساندند رايبدون 

المللي انرژي  ، بنا به اعالم پايگاه اينترنتي آژانس بين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي انرژي اتمي قراربود راس  ي نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين اتمي، دومين جلسه

يي ايران  ي هسته ار شود تا به بررسي پرونده پنجشنبه به وقت وين در مقر اين سازمان برگز١٥ ساعت 
ي اروپا آه چهارشنبه شب به شورا  هاي مربوطه در اين آشور و قطعنامه ها و قطعنامه و اجراي پادمان

ي اختالفات شديد ميان  ها خبر دادند، ادامه تحويل داده شد، بپردازد، اما بعد از ظهر روز گذشته ديپلمات
ها امكان و  است تا طرف جاد يك ساعت و نيم تاخير در برگزاري نشست شدهعدم تعهد و اروپا باعث اي

هاي پشت درهاي بسته و رايزني براي رسيدن به توافق با  زمان بيشتري را براي برگزاري نشست
   .يكديگر داشته باشند

سي روز گذشته پيش از برگزاري نشست شورا به نقل از سيروس ناصري، .بي.ي خبري بي شبكه
يي حق مسلم ايران است،  ي ايران با اروپا با ذآر اين آه توليد سوخت هسته آننده يات مذاآرهرييس ه
   .ي فرآوري اورانيوم پايان يافته است ي اروپا در خصوص ادامه مذاآرات با اتحاديه: افزود

ي اعطاي ي اروپا برا سي با رد پيشنهادات اتحاديه.بي.ي شبانگاهي خبر بي وگو با برنامه ناصري در گفت
ما در حال حاضر به : اي از آب نبات چوبي خواند و گفت امتيازات اقتصادي و سياسي آنها را مجموعه

   .مذاآرات آنوني يا مذاآرات در آينده اميد چنداني نداريم
آامال اشتباه است آه در : وي با رد انتقادات صورت گرفته نسبت به فك پلمب تاسيسات اصفهان گفت

ي روسيه بايد  تعداد معدودي از آشورهاي جهان، آمريكا و چند آشور اروپايي به عالوهنظر بگيريم فقط 
   .توليد انحصاري سوخت را در دست داشته باشند

آنم براي آمريكا و به ويژه  فكر مي: ي ايران در بخش ديگري از سخنانش گفت آننده رييس تيم مذاآره
   .بزرگي خواهد بودي اشتباه  اروپا حرآت در مسير رويارويي محاسبه

اگر چنين باشد . به هيچ وجه هيچ مبناي حقوقي براي رفتن به شوراي امنيت وجود ندارد: وي ادامه داد
   .حاصل انتخابي سياسي است و آن اشتباهي بسيار بسيار بزرگ است

سازي محتاط بوده است، در  تا حدي در خصوص شفاف”اين گزارش ادامه داد آه ناصري پذيرفت ايران 
   “.شد ها ويران مي ي آمريكايي غير اين صورت اين برنامه با اقدامات ناخوانده

يي  ي هسته بر اساس اين گزارش چين نيز پيش از برگزاري اين نشست اعالم آرد آه از ارجاع پرونده
   .شمارد آند و اين آار را سودمند نمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حمايت نمي

 وانگ گوانگيا، - چاپ پاآستان -ي داون  ي دانشجويان ايران، به نقل از روزنامهبه گزارش خبرگزار
المللي انرژي اتمي  ي اروپا و آژانس بين دولت ايران، اتحاديه: ي چين نزد سازمان ملل اعالم آرد نماينده

 امنيت آنيم آه ارجاع مساله به شوراي دهند و ما فكر نمي در حال حاضر مذاآراتي حساس را انجام مي
   .سودمند باشد

ي اروپا براي رسيدن به توافق بر سر اين  هاي آژانس و اتحاديه وانگ به خبرنگاران گفت آه چين از تالش
   .آند موضوع حمايت مي

اي احتمالي عليه ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل وتو خواهد آرد،  وي از اين آه آيا چين قطعنامه
   .د است آه بخواهيم در اين باره چيزي بگوييمخيلي زو: سر باز زد و گفت

چنين گفت آه چين با اعمال هرگونه تحريمي عليه ايران مخالف  ي چين نزد سازمان ملل هم نماينده
   است

ي سه آشور اروپايي از ايران  ي اروپا عليه ايران نوشت آه قطعنامه خبرگزاري رويتر با اشاره به قطعنامه
سازي را مجددا محقق سازد و به مديرآل  هاي مربوط به غني تمام فعاليتتعليق آامل : خواسته است

هايي را آه از تاسيسات اصفهان رفع شده بود، دوباره بر روي اين  اجازه دهد تا دوباره مهروموم
   .تاسيسات بگذارد

 پايبند ي اروپا مدعي شد آه اگر ايران به اين قطعنامه هاي اتحاديه اين خبرگزاري به نقل از ديپلمات
   .نباشد، آنها در ماه سپتامبر از شوراي حكام خواهند خواست تا موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد

نويس قطعنامه عليه ايران را به  اين گزارش به نقل از يك ديپلمات اروپايي آه نامي از وي نبرد، پيش
د آه اين قطعنامه در عين حال به اي تند توصيف آرد آه آمريكايي را راضي خواهد آرد و مدعي ش اندازه
   .توانند با آن آنار بيايند اي است آه آشورهاي در حال توسعه مي گونه

ي  گيري بر سر تصويب قطعنامه وي گفت، اين امكان وجود دارد آه اعضاي شوراي حكام مجبور به راي
 اما اجماع را ترجيح توانيم پيروز شويم گيري مي در راي: شوراي حكام عليه ايران شوند و ادعا آرد

   .دهيم مي
ي  وگو با بخش خبري شبكه المللي انرژي اتمي در گفت مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين

اين قطعنامه نسبت به : ها عليه ايران اظهار داشت ي اروپايي ي قطعنامه سي ورلد درباره.بي.بي
ست و خواستار بازگشت ايران به يي در ايران ابراز نگراني جدي آرده ا هاي هسته ازسرگيري فعاليت

   .هايش حتي در تاسيسات اصفهان شده است تعليق فعاليت
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وي خاطرنشان آرد آه در اين قطعنامه حرفي از اعمال تحريم عليه ايران به ميان نيامده است و ادامه 
در آن تواند اين باشد آه مساله را به شوراي امنيت ارجاع دهد و  نهايت اقدام شوراي حكام مي: داد

   .جاست آه امكان اعمال تحريم وجود خواهد داشت
در حال حاضر اجماعي بر سر قطعنامه حاصل نشده است؛ با وجودي آه : فلمينگ خاطرنشان آرد

آنند، آن از حمايت خوبي در ميان  چنان آشورهايي هستند آه از پذيرش اين قطعنامه خودداري مي هم
   .آشورهاي عضو برخوردار است

خواهند طي آن قطعنامه  ي بعدازظهر روز گذشته آه همه مي  بنابراين پيش از برگزاري جلسه:وي افزود
با اجماع تصويب شود تا پيامي مشترك به ايران ارسال شود، مذاآراتي پشت درهاي بسته در اين 

   .خصوص در جريان است
 درخواست از تمام سخنگوي آژانس با اشاره به اظهارات آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل مبني بر

محمد البرداعي هم اين را درخواست خواهد آرد و : ها براي ادامه دادن به مذاآرات تصريح آرد طرف
ها در حال انجام  چنين معتقد است سيستم بازرسي وي هم. خواهد گفت آه بهترين راه، مذاآره است

   .و حصول پيشرفت است
ي ايران مبني بر اين آه حق تهران  آننده مذاآرهي اظهارات سيروس ناصري، رييس هيات  وي درباره

از نظر حقوقي، بسياري : سازي بپردازد، مدعي شد آميز از جمله غني هاي صلح است به انجام فعاليت
بسياري از . دانند اي ويژه مي اش در گذشته، پرونده يي مخفي هاي هسته ايران را به دليل فعاليت

آوشند قطعات اين پازل را آنار هم قرار دهند تا  زرسان آژانس مياند و با مسايل هنوز حل و فصل نشده
خواهد آه اين  اعتمادي زيادي نسبت به اين آشور وجود دارد و آژانس مي بي. به نتيجه دست يابند
   .مسايل حل شوند

رساني شوراي  ي اطالع بر اساس اين گزارش خبرگزراي رويتر گزارش داد،علي آقامحمدي، دبير آميته
ي اروپا آه به شوراي حكام ارايه شده  نويس قطعنامه  امنيت ملي آشورمان در واآنش به پيشعالي

   .از سرگيري تعليق در ايران هيچ معنايي نخواهد داشت: است، گفت
هاي  روند مذاآرات با اروپا اثبات آرده است آه تعليق فعاليت. معناست ازسرگيري تعليق بي: وي گفت

   .ما راه حل مساله نيست
ها در تاسيسات اصفهان به معناي به هم زدن بازي نيست و  آقامحمدي تاآيد آرد، ازسرگيري فعاليت

   ".يي بوده است بست هسته براي خروج از بن"اين اقدام فقط 
ي  نويس قطعنامه در اين ميان خبرگزاري فرانسه گزارش داد، آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با پيش

هاي  آنند، اما اين آشورها در نشست يي ايران به شدت مخالفت مي ستهي ه ي برنامه اروپا درباره
   .اند نشيني آرده شان عقب پيشين شوراي حكام از مواضع

ي عضو جنبش عدم تعهد آه نامي از وي نبرد، گزارش  اين خبرگزاري به نقل از يك ديپلمات عالي رتبه
صادر شود و بيم دارد اين امر به منزوي شدن ي ايران  اي درباره خواهد قطعنامه داد آه عدم تعهد نمي

   .العمل نشان دادن اين آشور منجر شود ايران بينجامد و به عكس
مشكل عدم تعهد اين است آه ايران عضوي از اين جنبش است و اين جنبش به شدت : وي ادامه داد

قي آه داوطلبانه شان است و تعلي آنند حق مشروع با اعمال فشار بر آنها عليه آنچه آه احساس مي
   .آند اند، مخالفت مي انجام داده

آنند شوراي حكام منحصرا به  ديپلمات يادشده گفت، برخي آشورهاي عضو عدم تعهد احساس مي
   .ابزاري براي منافع اروپا تبديل شده است

اي آه به سه آشور اروپايي تسليم آرده، تمامي  براساس اين گزارش، عدم تعهد در اصالحيه
   .اش را حفظ آند، حذف آرده است خواهد تعليق داوطلبانه هايي را آه از ايران مي افپاراگر

الملل سازمان انرژي اتمي  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ، دآتر محمد سعيدي، معاون امور بين
   .آنيم ي سه آشور اروپايي قابل پذيرش نيست و ما آن را رد مي قطعنامه: آشورمان به رويتر گفت

   .گيرد ي اروپا تصويب شود، ايران توافق پاريس را نقض شده در نظر مي ي اتحاديه اگر قطعنامه: وي افزود
ي منع  چنين بر خالف معاهده پذيرد، زيرا قانوني نيست و هم ايران اين قطنامه را نمي: سعيدي ادامه داد
   .يي است هاي هسته گسترش سالح

ي   ارشد ايراني گزارش آرد، طرح آفريقاي جنوبي براي حل مسالهخبرگزاري رويتر به نقل از يك مقام
   .يي ايران بعيد است آه مورد پذيرش قرار بگيرد هاي هسته فعاليت

آند آه  هايي آه نامي از آنها نبرد، نوشت، اين طرح پيشنهاد مي اين خبرگزاري به نقل از ديپلمات
شده تبديل شود، به جاي ديگري  ه به اورانيوم غنيمحصول تاسيسات فرآوري اورانيوم ايران پيش از آن آ

   .صادر شود
اين خبرگزاري به نقل از يك مقام ارشد ايراني آه نامي از وي نبرد، ادامه داد آه اين ايده بعيد است به 

   .ي اجرا در بيايد مرحله
اختيار داشته يي را در  ي سوخت هسته خواهد آه چرخه ايران مي. چنين اتفاقي نخواهد افتاد: وي گفت
   .باشد

هايي آه نامي از آنها نبرد، ادامه داد، طرح آفريقاي جنوبي شامل  اين خبرگزاري به نقل از ديپلمات
است و پس از آن براي  (UF6) انتقال آيك زرد اورانيوم به ايران براي تبديل آن به گاز هگزافلورايد اورانيوم

   .فريقاي جنوبي بازگردانده خواهد شديي به آ سازي و تبديل به سوخت هسته انجام غني
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سازي نخواهد آرد، سوخت  بر اساس اين طرح، ايران سپس با تضمين اين آه خودش اورانيوم را غني
   .يي را به دست خواهد آورد هسته

المللي انرژي اتمي تاييد آرد آه  اين گزارش ادامه داد، سيروس ناصري، رييس هيات ايران در آژانس بين
   .بر روي ميز مذاآرات قرار داشته استچنين طرحي 

   .تابو امبكي، رييس جمهور آفريقاي جنوبي اين طرح را ارايه آرده است: وي به خبرنگاران گفت
هايي به آن  پيش از آن آه ما نظري در اين باره بدهيم، منتظريم تا ببينيم پاسخ اروپايي: وي گفت
   .خواهند ببينند اين طرح چيست آه آنها ميهايي مبني بر آن وجود دارد  ظاهرا نشانه. چيست

ي اروپايي در تهران آه نامي از وي نبرد، ادامه  در عين حال اين خبرگزاري به نقل از يك ديپلمات عاليرتبه
   .داد آه اين ايده بعيد است امكان عملياتي شدن پيدا آند

المللي انرژي اتمي ادامه داد آه  يندر عين حال اين خبرگزاري به نقل از يك ديپلمات اروپايي در آژانس ب
   .دارد“ بسيار تمايل”المللي انرژي اتمي به اين طرح  محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين

ي آمريكا نيز با اشاره به فك پلمب تاسيسات اصفهان  بر اساس اين گزارش سخنگوي وزرات امور خارجه
 را گام منفي ديگري از سوي ايران در جهت نقض ما اين اقدام: جويانه ابراز داشت در اظهاراتي مداخله

   .گيريم توافق پاريس در نظر مي
اين اقدام ايران : اساس افزود ي اين آشور در ادعايي بي آدام ارلي، سخنگوي وزرات امور خارجه

   .سازد تر و گرفتارتر مي ي آن است آه اين آشور فقط خود را منزوي دهنده نشان
المللي  اري نزديك با سه آشور اروپايي و ديگر اعضاي شوراي حكام آژانس بينما به همك: وي ادامه داد

آه از سرگيري  خواهيم پيامي جدي را به ايران بفرستيم مبني بر آن دهيم و مي انرژي اتمي ادامه مي
پاسخ  هاي فرآوري اورانيوم و همكاري آامل با آژانس در حل تمامي مسايل بي ي تعليق فعاليت دوباره
   .يي اين آشور بسيار اهميت دارد ي هسته ي برنامه رهدربا

اي جدي را  آوشيم تا اجماع در خصوص قطعنامه آه مي ي آمريكا با ذآر اين سخنگوي وزرات امور خارجه
ايم، از جمله  ي مستمري را از سوي ايران شاهد بوده آننده اقدامات تحريك: به دست آوريم مدعي شد
ا، رد پيشنهاد اروپا، ازسرگيري فعاليت فرآوري اورانيوم و شكستن امتناع پذيرش پيشنهاد اروپ

آه ايران از همكاري با  المللي مبني بر اين ي بين ها؛ اين پيامي بسيار روشن را به جامعه مهروموم
فرستد و اين پيامي است آه اعضاي شورا به وضوح آن را  آند، مي المللي خودداري مي ي بين جامعه
   .اند شنيده

خواهيم به ايران فرصتي براي انجام اقدامي صحيح را بدهيم، يعني  چنين گفت آه ما مي ي همارل
   .آند گيرد و هماهنگ با توافق پاريس اقدام مي خواهيم شاهد باشيم آه ايران، تعليق را از سر مي مي

اش  يي ي هسته خبرگزاري اتريش نيز گزارش داد، استراليا از ايران خواست تا به مذاآرات بر سر برنامه
   .ادامه دهد

   .اي را پيش رو دارد ايران گزينه: ي استراليا گفت اين خبرگزاري ادامه داد، الكساندر داونر، وزير امور خارجه
المللي و رفتار  ي بين تهران نبايد فكر آند آه انزوا از جامعه: اساس ادامه داد وي در ادامه در اظهاراتي بي

بر اساس اين گزارش، وي ابراز اميدواري آرد آه . موفقيت ملي استغيرمسووالنه راهي به سوي 
   .دولت ايران تصميمي عاقالنه اتخاذ آند

ي ايران با  ي چين در ديدار با غالمعلي خوشرو، معاون وزير امور خارجه لي ژائوشينگ، وزير امور خارجه
ي  آميز در خصوص مساله حلي رضايت چين تمايلي مداوم براي راه: اعالم اين مطلب اظهار داشت

   .وگوهاي ديپلماتيك دارد يي ايران از طريق گفت هسته
آميز در يك  يي بتواند به صورت رضايت ي هسته ها صبور باشند و مساله ما اميدواريم تمام طرف: وي گفت

   .چارچوب سازماني بر اساس همكاري سازنده حل و فصل شود
   .ي چين مالقات آرد ر امور خارجهچنين با ژانگ يوسوئي، معاون وزي خوشرو هم
ترين مساله  مهم. اي حساس قرار دارد يي ايران در حال حاضر در مرحله ي هسته مساله: ژانگ گفت

   .وگو و مشاوره است حفظ روند گفت
يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حمايت  ي هسته چين اعالم آرده است آه از ارجاع پرونده

   .شمارد ا سودمند نميآند و اين آار ر نمي
دولت ايران، : اعالم آرده بود) چهارشنبه(ي چين نزد سازمان ملل روز گذشته  وانگ گوانگيا، نماينده

دهند و ما  المللي انرژي اتمي در حال حاضر مذاآراتي حساس را انجام مي ي اروپا و آژانس بين اتحاديه
   . باشدآنيم آه ارجاع مساله به شوراي امنيت سودمند فكر نمي

ي اروپا براي رسيدن به توافق بر  هاي آژانس و اتحاديه وانگ به خبرنگاران گفته است آه چين از تالش
   .آند سر اين موضوع حمايت مي

اي احتمالي عليه ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل وتو خواهد آرد،  وي از اين آه آيا چين قطعنامه
   .ست آه بخواهيم در اين باره چيزي بگوييمخيلي زود ا: سر باز زد و گفته بود

چنين گفت آه چين با اعمال هرگونه تحريمي عليه ايران مخالف  ي چين نزد سازمان ملل هم نماينده
   .است

ي پيشنهادي سه آشور اروپايي با اصالحات  دقايقي پس از تشكيل نشست شوراي حكام قطعنامه
تمامي : فلمينگ گفت.  عضو آژانس به تصويب رسيد٣٥ اندآي آه در آن صورت گرفته بود، با اجماع 

   .ها در خصوص لحن قطعنامه با يكديگر توافق داشتند طرف
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الملل سازمان انرژي اتمي آشورمان در  اين در حال است آه دآتر محمد سعيدي، معاون امور بين
اتي پيش با اجماع در اي آه لحظ جمهوري اسالمي ايران قطعنامه: وگو با خبرنگار ايسنا اعالم آرد گفت

   .المللي انرژي اتمي به تصويب رسيد را قبول ندارد شوراي حكام آژانس بين
ايران اين : وي با اشاره به اين آه مفاد اين قطعنامه براي آشورمان قابل پذيرش نيست، تاآيد آرد

   .پذيرد قطعنامه را نمي
ي آمريكا در شوراي حكام آژانس  هخبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد، گرگوري شولت، نمايند

ي نشست  اي آه روز گذشته در دومين و آخرين جلسه المللي انرژي اتمي با اشاره به قطعنامه بين
دهد  اضطراري شوراي حكام عليه ايران به تصويب رسيد، مدعي شد آه تصويب اين قطعنامه نشان مي

   . مسير خطرناآي آه در آن قرار دارد، متحد استاش مبني بر خروج ايران از المللي در اراده ي بين جامعه
ي آژانس در شوراي حكام  ي مصوبه ، متن آامل قطعنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

   :به شرح زير است
   ٢٠٠٥ ي مصوبه يازدهم اوت  قطعنامه »

  شوراي حكام، 
(a) ٢٠٠٤ ر  نوامب٢٩ هاي مصوب شورا در تاريخ  با يادآوري قطعنامه (GOV/٩٠/٢٠٠٤) ، ٢٠٠٤ سپتامبر  ١٨ 

(GOV/٧٩/٢٠٠٤) ، ٢٠٠٤ ژوئن  ١٨ (GOV/٤٩/٢٠٠٤) ، ٢٠٠٤ مارس  ١٣ (GOV/٢١/٢٠٠٤) ، نوامبر  ٢٦
 ٢٠٠٣ (GOV/٨١/٢٠٠٣)  ٢٠٠٣  سپتامبر ١٢ و (GOV/٦٩/٢٠٠٣) ٢٠٠٣  ژوئن ١٩ ي شورا در  و بيانيه 

(GOV/OR.1072) ،  
(b)  ٢٠٠٤  سپتامبر ١٨ ي  ي مصوبه آه در قطعنامهبا يادآوري اين (GOV/٧٩/٢٠٠٤)  شورا ضروري دانست

سازي از جمله توليد مواد خوراك از  هاي مربوط به غني براي افزايش اعتماد ايران فورا تمامي فعاليت
  را به حال تعليق درآورد،  UCF جمله از طريق آزمايش و يا توليد در

(c) ٢٠٠٤  نوامبر ٢٩ ي مصوبه  طعنامهبا يادآوري اين آه در ق (GOV/٩٠/٢٠٠٤)  شورا با عالقه از توافق
 ٢٠٠٤  نوامبر ١٥ ي اروپا آه در  ي عالي اتحاديه ميان ايران، فرانسه، آلمان و انگليس با حمايت نماينده

(INFCIRC/٦٣٧)  ،منتشر شد، ياد آرد  
(d) ٢٠٠٤  نوامبر ٢٩ صوب ي م گونه آه در قطعنامه آند آه همان مجددا تاآيد مي (GOV/٩٠/٢٠٠٤)  تاآيد

ي اضافي   نوامبر به عنوان اقدام داوطلبانه١٤ شد، تحقق آامل و پايدار تعليق آه از سوي ايران در 
غيرالزام آور از نظر حقوقي و براي اعتمادسازي به مديرآل اعالم شد، براي پاسخگويي به مسايل 

  مانده ضروري است،  باقي
(e) يي ايران هنوز حل و فصل نشده  ي هسته ي مربوط به برنامه مانده آند مسايل باقي  ميخاطرنشان

يي اعالم  گيري آند هيچ مواد يا فعاليت هسته است و آژانس هنوز در موقعيتي نيست آه نتيجه
  يي در ايران وجود ندارد،  نشده

(f) با يادآوري مجدد ارزيابي مديرآل در GOV/يي اعالم  ه تمامي مواد هستهمبني بر اين آ ٨٣/٢٠٠٤
  اند،  هاي ممنوعه منحرف نشده اند و اين مواد به سوي فعاليت شده در ايران مورد بررسي قرار گرفته

(g) يي براي  ي آاربردي از انرژي هسته با به رسميت شناختن حقوق آشورها براي توليد و استفاده
شان تحت معاهده، با در نظر گرفتن نياز   الزاماتآميز از جمله توليد انرژي برق، هماهنگ با اهداف صلح

   آشورهاي در حال توسعه و
(h) يي جهت اهداف  هاي اجرايي براي جلوگيري از به آار گيري مواد هسته با تاآيد بر لزوم پادمان

ي هاي قابل اجرا برا آور از نظر حقوقي و با تاآيد بر اهميت حياتي پادمان ممنوعه بر خالف توافقات الزام
  يي،  ي انرژي هسته تسهيل همكاري در زمينه

المللي انرژي اتمي مبني بر   به آژانس بين٢٠٠٥ ي يك اوت  با ابراز نگراني جدي نسبت به اطالعيه .١ 
هاي فرآوري اورانيوم در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان را از  اين آه ايران تصميم گرفته است فعاليت

رآل در آن آمده است آه در هشت اوت ايران آيك زرد اورانيوم را در اولين سر بگيرد آه در گزارش مدي
 اوت ايران مهر و ١٠ بخش خط توليد اين تاسيسات وارد آرد و در گزارش مديرآل مبني بر اين آه در تاريخ 

   در اين تاسيسات را رفع آرد؛ UF4 موم خطوط توليد و
ي مديرآل ناشي  ه از رويدادهاي گزارش شده به وسيلهبا ابراز تاآيد بر اهميت جبران موقعيتي آ .٢ 

   چنين اجازه براي مذاآرات بيشتر در رابطه با اين موقعيت؛ شده است و هم
سازي از  هاي مربوط به غني با درخواست از ايران براي برقراري مجدد تعليق آامل تمامي فعاليت .٣ 

يا توليد در تاسيسات فرآوري اورانيوم بر همان ها  جمله توليد مواد خوراك، از جمله از طريق آزمايش
هاي پيشين شورا درخواست شده است، و  مبناي داوطلبانه و غيرالزام آور از نظر حقوقي آه در قطعنامه

   هايي آه از اين تاسيسات برداشته شده است؛ اعطاي اجازه به مديرآل براي نصب مجدد مهروموم
رت نزديك موقعيت ادامه دهد و هرگونه اقدامات ديگر را به صورت شود به نظا از مديرآل درخواست مي .٤ 

   مناسب به شورا اطالع دهد؛
ي  هاي پادماني در ايران تحت معاهده شود گزارشي جامع از اجراي توافق از مديرآل درخواست مي .٥ 

    ارايه آند؛ و٢٠٠٥ يي و اين قطعنامه را تا سوم سپتامبر  هاي هسته منع گسترش سالح
   «.چنان به قوت خود باقي است تصميم پيگيري اين مساله هم .٦ 

المللي انرژي اتمي با اعالم اينكه گزارشي  بر اساس اين گزارش، محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين
 اي پنجره”يي ايران را در تاريخ سوم سپتامبر منتشر خواهد آرد، افزود آه  ي هسته ي برنامه جديد درباره
   .ي اروپا وجود دارد براي انجام مذاآرات بيشتر ميان تهران و اتحاديه“ از فرصت
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اي را عليه ايران مبني بر بازگشت به تعليق به تصويب  ي شوراي حكام آه قطعنامه وي پس از جلسه
   .اي از فرصت را داريم چنان پنجره ما هم: رساند، گفت

   .وگو ايجاد شود ع بحران از طريق گفتهر فرصتي بايد براي رف: البرادعي ادامه داد
اي را از  گزارش ايسنا حاآي است، سيروس ناصري رييس هيات ايراني حاضر در شوراي حكام بيانيه

   :ي پيشنهادي اروپا قرائت آرد آه متن آامل آن به شرح زير است جانب ايران در خصوص قطعنامه
   اين مناقشه بر سر چه بوده است؟»

   ر چه چيزي واآنش نشان داده است؟اين نهاد در براب
   اند؟ ها چه بوده انگيزه

   هدف چه بوده است؟
   نتيجه چيست؟

   چه چيزي در خطر است؟
ايران عمليات در تاسيسات تحت حفاظت را براي توليد «: اي آه در دست است، ساده است مساله

   «.اتمي آغاز آرده استالمللي انرژي  ي آژانس بين يي تحت نظارت گسترده خوراك جهت سوخت هسته
هاي آژانس فعاليت  معاهده و عضو پادمان NNWS يك عضو«: بار ديگر با تغييري اندك بگويم اجازه دهيد يك

ي  يي تحت نظارت گسترده در در تاسيسات تحت حفاظت را براي توليد خوراك جهت سوخت هسته
   «.المللي انرژي اتمي آغاز آرده است آژانس بين
   . مناقشه استي اين اين هسته

ي اول يك مساله باشد؟ آيا آسي قادر  تواند در درجه آيا آسي قادر است توضيح دهد اين چگونه مي
اي فوري تشكيل  اي شورا بايد براي بررسي اين موضوع جلسه است حدس بزند چرا و تحت چه بهانه

ريع موجب شده دهد؟ آيا آسي قادر است توضيح دهد چه چيزي هشداري را براي اقدامي بسيار س
   است؟

علت آن . ها داشته باشد آننده براي اين پرسش جا پاسخي قانع آس در اين آنم آه هيچ من باور نمي
توان از اين نهاد خواست در برابر اقدامي آه در  چطور مي. واضح است، زيرا پاسخي وجود ندارد

ي الينفك است، واآنش نشان گيري از حق هاست و تجلي محدود بهره و پادمان NPT هماهنگي آامل با
   .آس دريغ شود تواند از هيچ اش نمي يك حق آه در معناي ساده. دهد

گويند آه  آنند، مي آشورهايي آه اين بحث را به راه انداختند و روز گذشته از اين تصميم حمايت مي
   .دهند يي چنين آاري را انجام مي هاي هسته تحت مفهوم منع توليد سالح

شان  يي هستند يا براي تامين امنيت يي هسته هاي هسته ي سالح ين آشورها آه دارندهدر عين حال ا
يي هستند يا قاطعانه بر  آنندگان انحصاري سوخت هسته ها تكيه دارند يا توليد تحت هر شكلي بر آن

   .اند پوشي از اين قابليت تحت هر شرايطي ايستاده عدم چشم
يي  سازي جهت توليد سوخت هسته از مواد خوراك براي غنينكته اين است آه چگونه ميزان اندآي 

يي در  موضوع نگراني است، در حالي آه برخي از اين آشورها از جمله آشورهاي فاقد سالح هسته
تواند مستقيما و در هر زماني آه بخواهند  ها بر روي خروارها پلوتونيوم جداسازي شده آه مي ميان آن

   اند؟ رف شود، نشستهيي منح هاي هسته به سوي سالح
ها فراموش  چه آن آن. ها پايبندي خوبي دارند پاسخ متعارف اين بوده است آه اين آشورها به پادمان

آوري  آه اين آشورها هرگز به اجبار از دستيابي به مواد، تجهيزات و فن آنند اين است آه بگويند اين مي
ترين  اي از آامل اختيار ما قرار دهيد و ما نمونهاندآي از آن دسترسي را در . اند يي محروم نشده هسته
   .اي خواهيم داشت سازي ممكن را ارائه خواهيم آرد و پايبندي نمونه شفاف

هاست و هدفي آه روشن است، حرآت  بديهي است آه انگيزه، اعمال فشار بر قرباني اين محروميت
شده، اگر ايران تسليم شود براي اي آه براي ايران تجويز  نسخه. از تحريم به سوي محروميت است

ايران . خوشبختانه ايران آوتاه نخواهد آمد. تمامي ديگر آشورهاي در حال توسعه نيز اعمال خواهد شد
   .يي خواهد بود ي سوخت هسته آننده ي آينده توليد و تامين طي يك دهه

يي را با جديت و  ه، تسليحات هستNPT ي ديگر و عضو چون تمامي آشورهاي در حال توسعه ايران هم
   .قاطعيت نپذيرفته است

است؛ حقي آه بيش  NPT اش بر اساس مندي از حق خواهد انجام دهد، بهره چه آه ايران مي ي آن همه
   .از دو دهه است از آن محروم شده، محروميتي آه جدي و قاطعانه بوده است

   :المللي انرژي اتمي بر اين اصول استوار است آژانس بين
   .آميز يي براي اهدف صلح آوري هسته ائه و تسهيل مواد و فنار: اول
   حفاظت از مواد و تاسيسات: دوم
   يي تضمين ايمني هسته: سوم

ها  تعجبي نيست آه آمريكايي. ي دوم به شدت زير سوال رفته است اولين الزام آژانس به حكم گزينه
   .ي تماميت آژانس است حقيرآنندهنامند، عبارتي آه ت اين آژانس را سگ نگهبان سازمان ملل مي

اگر به مقررات مراجعه آنيد، آژانس بايد به ايران در عملياتي آردن و ارتقاي توان ايران براي توليد سوخت 
شود، درست همانند ساير آشورهاي  نيز مي UCF يي آمك آند آه اين مساله شامل بخش هسته

ب، ما شاهد اين هستيم آه از اجرايي شدن خ. شان شود درحال توسعه آه بايد اين امر شامل حال
جا اتخاذ شد آه  اما موضوع مسخره آن است آه تصميمي اين. اين الزام، جلوگيري و منع شده است

اگر اين نهاد نسبت به عمليات در . آند حتي به هدف دوم و داراي حرمت آژانس نيز خيانت مي
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آند، پس اين نهاد بايد  شود، ابراز نگراني مي ها و نظارت آامل انجام مي تاسيسات ما آه تحت پادمان
   ي ما چه بگويد؟ ي تاسيات غيرپادماني در سراسر جهان و به ويژه در منطقه ي اشاعه درباره

هاي عدم انحراف  اند آه تضمين اند و اقدام آرده اند، نشان داده گونه مدعي بوده ها اين ها مدت آمريكايي
تر از دو سال پيش  ه آن منجر شد آه اين آشور جنگي را در آمهمين باور ب. آژانس نامعتبر است

ايران، عراق نيست، و آمريكا ... آيا اين يك آشناپنداري است؟ متاسفم اين با آن مشابه نيست . بيفروزد
تصميم روز گذشته آژانس بيش از هر چيز يك راي عدم . ي جهاني نيست ديگر آن پليس خودخوانده
   .م پادمان استاعتماد به آژانس و نظا

اي از آغاز مسيري به سوي تقابل ناخواسته و غير ضروري است آه همان طور آه در بيان  اين نشانه
   . خواهند بود ها در آن بازنده مديرآل آمده است، تمام طرف

   .ما به آژانس و نظام پادمان معتقديم
   .ما به همكاري با آژانس ادامه خواهيم داد

   . به طور آامل تحت پادمان حفظ خواهيم آردمان را هاي ما فعاليت
   .اصفهان تحت نظارت آامل خواهد ماند UCF فعاليت

   .محصول توسط آژانس مهرو موم خواهد شد
. يي اجرا خواهيم آرد ي توليد سوخت هسته مان را در برنامه در يك آالم ما به طور آامل تمام الزامات
   .ني وجود نداردبنابراين به هيچ وجه هيچ جايي براي نگرا

   .آنيم ي اعتبار آژانس آه اين قطعنامه را صادر آرده است، اعتنا نمي ما به ترديدها درباره
   .هاي آن است اين قطعنامه در اصل راي عدم اعتماد به اعتبار آژانس و نظام پادمان

 وجود اين بر اساس درخواست دبيرآل سازمان ملل متحد و مديرآل براي بازگشت به مذاآرات، ما با
   «.ايم نيتي آشكار آماده شرط و حسن هياهو، براي مذاآراتي عاري از پيش

اش در تگزاس با خبرنگاران  ي شخصي به گزارش رويتر، جورج بوش، رييس جمهور آمريكا آه در مزرعه
آژانس : آرد، در خصوص نشست شوراي حكام و تصميم اتخاذ شده در خصوص ايران گفت صحبت مي

انرژي اتمي روز گذشته گزارشي را منتشر آرد آه نسبت به تصميمات ايران ابراز تاسف المللي  بين
   .آند و اين اولين گام مثبت است مي

ها صداي مشترآي را  وي افزود آه استراتژي آمريكا همكاري با سه آشور اروپايي است تا اينكه ايراني
آند،  خواند، صحبت مي“ يي ايران اتي هستههاي تسليح طلبي جاه”ي آنچه وي آن را  آه با آنها درباره

   .آنم من اين اولين گام مثبت آژانس را تحسين مي: بشنوند و ادامه داد
يي در  آميز هسته اساس عليه فعاليت صلح بر اساس اين گزارش، رييس جمهور آمريكا در اظهاراتي بي

 نبايد ابزار و وسايلي را آه آنها را ها جهان در حال ائتالف در اين انديشه است آه ايراني: آشورمان گفت
   .سازد، در اختيار داشته باشند يي مي قادر به توليد سالح هسته

ي اروپا بسيار مشكل است آه به روند مذاآراتي  براي اتحاديه: ي انگليس در شوراي حكام گفت نماينده
   . روز اخير مخدوش شده است١٠ ادامه بدهد آه طي 

ي انگليس در شوراي حكام نيز پس از صدور قطعنامه  جويان ايران، نمايندهبه گزارش خبرگزاري دانش
ي مصوب روز گذشته  سي در اين باره آه اگر ايران قطعنامه.بي.ي خبري بي عليه ايران به شبكه

ي ديگر در شوراي  آنگاه ما دوباره به تشكيل يك جلسه: را نپذيرد، چه خواهد شد؟ گفت) پنجشنبه(
ي ارجاع ايران به شوراي امنيت مطرح شود، چرا آه شوراي  آرد آه طي آن مسالهحكام فكر خواهيم 
   .يي ايران بهره بگيرد تواند از الزام حقوقي براي به حال تعليق درآوردن فعاليت هسته امنيت است آه مي

مسيري تحريم فراتر از : وي در اين باره آه آيا به اين ترتيب عليه ايران تحريم اعمال خواهد شد؟ گفت
   .گيرد است آه از آن صحبت آردم، قرار مي

ي  ي آشورمان با رد قطعنامه اين گزارش حاآي است، حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه
اين قطعنامه، سياسي و با فشار آمريكا و : المللي انرژي اتمي عليه آشورمان اظهار داشت آژانس بين

   .بناي حقوقي و منطقي بوده و غيرقابل قبول استپيمانانش به تصويب رسيده و فاقد م هم
  

و  سه آشور اروپايي با تصويب اين قطعنامه، مخالف روح پادمان و گفت: وي با اعالم اين مطلب، افزود
   .اند چنين تفاهم تهران و پاريس عمل آرده گوهاي انجام شده در طول دو سال گذشته و هم

هاي جمهوري اسالمي ايران  در حالي آه فعاليت: مه دادي آشورمان ادا سخنگوي وزارت امور خارجه
گيرد، تصويب اين قطعنامه  هيچ انحرافي از مقاصد صلح آميز نداشته و تحت نظارت آژانس صورت مي

   .آارآيي و استقالل آژانس را مورد ترديد جدي قرار مي دهد
چنان بر  نظر نكرده و هم رفجمهوري اسالمي ايران از حقوق مشروع خود ص: آصفي در پايان تاآيد آرد

 .يي تاآيد دارد آوري هسته ي صلح آميز از فن استفاده
  

 ی مسئله هسته استي نلی مایکس: نگي فلمسايمل بر ادامه گفتگوها به عنوان تنها راه حل ؛ ديبا تاک
  شود دهي کشییاروی به رورانیا

  ٢٠٠۵ اوت 12 - ١٣٨۴ مرداد 21ه جمع
 تنها کيپلماتی دیگفت و گوها:  گفتی اتمی انرژی المللنيژانس ب آی رسمی سخنگونگي فلمسايمل

 ییاروی نوع روکی موضوع به نی الی به تبدلی ماچکسي باشد و هی مرانی ایراه حل پرونده هسته ا
 . ستين
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 العالم با اشاره به صدور ی با شبکه خبری اختصاصی در گفت و گونگيفلم" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 اظهار رانی ای درباره پرونده هسته ای اتمی انرژی المللنيحکام وابسته به آژانس ب یقطعنامه شورا

 خواهان ام کدچي گفتگو دعوت کردند و هی به اجراربطی ذیهمه مذاکره کنندگان از طرف ها: داشت
 . ستي نییاروی روی مسئله به نوعنی الیتبد
 ی باشد و اگر اعتماد سازیحل اختالفات م تنها راه کيپلماتی دیهمه معتقدند گفت و گوها:  افزودیو

 . آسان خواهد شدزي مذاکرات نابدیادامه 
 ساتي از جمله در تاسرانی در اومي اورانی سازی غنی هاتي کامل فعالقي با اشاره به ضرورت تعلیو

 ی شورا منی عضو ا35 حکام موضع منسجم  یقطعنامه شورا:  اصفهان خاطر نشان ساختیهسته ا
 قيعل را به حالت تومي اورانلی تبدی هاتي منصرف شود و فعالمشي خواهد از تصمی مرانی اباشد که از

 .درآورد
 به رانی ای درباره ارجاع پرونده هسته ای سخنچگونهي حکام هیدر نشست شورا:  افزودنگيفلم
 . مطرح نشدتي امنیشورا

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
شيعيان عراق خواستار خودمختاري در مرآز و جنوب اين :عراق  اسالمي  انقالب  س مجلس اعاليرئي

 آشور هستند 
  ٢٠٠۵ اوت 12 - ١٣٨۴ مرداد 21ه جمع

 . عراق، خودمختاري شيعيان در مرآز جنوب عراق را خواستارشد  اسالمي  انقالب  رئيس مجلس اعالي
نويس   آه آميته تدوين پيش  در حالي, )ايلنا(ي آار ايران الملل خبرگزار  به گزارش گروه اخبار بين

اساسي دائم عراق به مجلس ملي   نويس قانون  اساسي دائم عراق تنها سه روز ديگر تا ارائه پيش  قانون
يكي از رهبران سياسي شيعيان عراق خودمختاري شيعيان در مرآز و جنوب اين , اين آشور فرصت دارد
 .آشور را خواستارشد

رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه در » عبدالعزيرحكيم«خبرگزاري فرانسه گزارش داد آه 
گفت، در اظهاراتي ضمن مهر تاييد زدن به درخواست ُآردهاي   شهر نجف در جمع خبرنگاران سخن مي

وب اين استقالل شعيان عراق در مرآز و جن, عراق مبني بر در اختيارداشتن خودمختاري در شمال عراق
 .آشور را خواستار شد

نياز است شيعيان مناطق خودمختاري در مرآز و جنوب عراق «: وگو با خبرنگاران گفت  در گفت» حكيم«
شود، اين است آه چند   ن بحث مي  اي آه هم اآنون در مورد آ  باشند و تنها مسأله  در اختيار داشته

 ».باشدمنطقه خودمختار براي شيعيان در عراق وجود داشته 
استقالل , رهبر آنگره ملي عراق» احمد چلبي«پيش از اين برخي از سياستمداران شيعه همچون 

رهبر » حكيم«اما اين نخستين بار است آه . نشين اين آشور را خواستار شده بودند  مناطق شيعه
رلماني اين عراق را در انتخابات پا  ملي  هاي مجلس  ائتالف عراق يكپارچه آه توانست اآثريت آرسي

 .زند  از خودمختاري شيعيان مي, آشور در ژانويه گذشته به دست آورد
» مقتدا صدر«رهبر شيعيان عراق و » سيستاني  علي  يت اهللا  آ«اين اظهارا ت را پس از ديدار با » حكيم«

 »الدعوه«نخست وزير عراق نيز آه رهبري حزب » ابراهيم جعفري«. ايراد آرد, روحاني مبارز شيعه
اعالم آرده بود » سيستاني  اهللا علي  آيت«هفته گذشته پس از ديدار با , شيعيان عراق را بر عهده دارد

 .آند  آه رهبر شيعيان عراق از استقرار نظام فدرال در عراق حمايت مي
ور نظر ميان شيعيان و ُآردهاي عراق در مورد استقرار نظام فدرال در اين آش  ايجاد اتفاق, شود  اضافه مي

و خودمختاري ُآردها در شمال و شيعيان در مرآز و جنوب عراق آه داراي بيشترين ذخاير نفتي عراق 
تنها منجر به نگراني اعراب اهل سنت عراق شده است آه هنوز مخالف استقرار نظام فدرال در , است

 .عراق هستند
است؛   نون اساسي عراق شدهاز ديگر مواردي آه منجر به ايجاد اختالف نظر در مورد نحوه تدوين قا

رود در فرصت   انتظار مي. زنان عراق است  ارتباط اين با حكومت و حقوق, مسأله نام رسمي اين آشور
اساسي دائم عراق رهبران سياسي اين آشور آه در بغداد   نويس قانون  باقيمانده تا مهلت تدوين پيش

 .وفصل اين اختالفات بپردازند  ه حلوگو در مورد نحو  وگفت   به بحث, اند  مده  گردهم آ
  

 یدرخواست رسم// ستیصدور حکم اعدام چند ترور// در عراقییکای آمری کوپتر آپاچی هلکیسقوط 
 عراق از مصر 

  ٢٠٠۵ اوت 12 - ١٣٨۴ مرداد 21ه جمع
 ییکای و آمری عراقی شدن تعدادی در کرکوک و کشته و زخمکای آمری کوپترآپاچی فروند هلکی سقوط
 .  دهند ی ملي تحوالت امروز عراق را تشکنیمالت پراکنده مهمتردر ح
 شدن دو ی اززخمییکای آمری منبع نظامکی فرانسه ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 شهر کرکوک در شمال عراق خبر کی در نزدی کوپتر آپاچی فروند هلکی کشور در سقوط نی اینظام
 .داد
 . نکردی کوپتر اشاره ای هلنیرباره علت سقوط ا دیشتري باتي به جزئیو
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 در دو حمله مسلحانه ی از جمله دو نظامی عراق5 ارتش عراق امروز از کشته شدن نکهی اگری دخبر
 . شمال بغداد خبر داد یومتري کل120جداگانه در سامراء در 

 ی گشتانيش م تبادل آتانی در جری نظامکی از جمله ی چهار عراق،ی گفته سروان سالم هادبه
 . و عراق با مردان مسلح در مرکز سامراء کشته شدندکایمشترک ارتش آمر

 در سامراء پرتاب کردند ی نظامري غی خودروکی ی که مردان مسلح به سویدر انفجار بمب:  افزودیو
 . شدندی زن زخمکی از جمله گری کشته و دو تن دی عراقی نظامري غکی
 رعب و جادی و سارق مسلح را به جرم استی ترور9دادگاه نجف اشرف  نکهی اگری گزارش مهر، خبر دبه

 . به اعدام محکوم کردی ناامنجادیوحشت و قتل و ا
 . عراق ارسال شده استی به دادگاه عالدیي تای نفر برا9 نی الفرات، احکام اعدام اونیزی گزارش تلوبه
 ها در نوبت محاکمه و صدور حکم تسی ازتروریگری در نجف اشرف، تعداد دیتي مقام امنکی گفته به

 .اعدام قرار دارند 
 نی از اشيپ.  کنند ی ها صادر مستی تروری نجف حکم اعدام برای بار است که دادگاه هاني نخستنیا

 ی و عالنافي دادگاه استدیي احکام اعدام صادر کرده بود که به تاستی سه تروری برازيدادگاه شهر کوت ن
 .دي رسزين
 ري دستگی مصرستی دولت عراق رسما از مصر خواست سوابق دو ترورنکهی اگری، خبر د گزارش مهربه

 . مقامات دولت بغداد قرار دهداريشده در عراق را در اخت
 ی موثر در گروه هاتي و فعالی و همکاری را به جرم جاسوسی عراق اعالم کرد که دو تبعه مصردولت
 . بازداشت کرده است یستیترور
 از دولت مصر درخواست کرد در مورد یادداشتی ی الفرات، وزارت امور خارجه عراق طونیزی گزارش تلوبه
 . بغداد قرار دهداري در اختی اطالعاتی مصرستی دو ترورنیا
 وارد عراق شده بودند که ازعناصر هی خاک سورقی از طری دو تبعه مصرنی گزارش، انی اساس ابر

 موسوم به رعد به یتي امناتي عملانی در جری دومصرنیند، ا روی به شمار میالقاعده و گروه الزرقاو
 . از آنها ادامه داردیی افتادند و بازجوی عراقیدام کماندوها

 شده ري دستگیستی تروری در عراق در ارتباط با گروه های تبعه مصر15 از شي ماه گذشته بکی یط
  .اند
  

/  وکردعهينشست مهم رهبران ش/ یس قانون اسانی تدوی روشي مانع پ18 مانع از 14 شدن برطرف
  عراق ی استان هااني می نفتی درآمدهاعیتوافق بر سر توز

  ٢٠٠۵ اوت 13 - ١٣٨۴ مرداد 22شنبه 
 شي مانع پ18 مساله مورد اختالف از 14 عراق یمی دای قانون اساسنی تدوتهي عضو کمکی گفته به
 .  روند حل و فصل شده است نی ایرو
 یمی دای قانون اساسنی تدوتهي عضو کمکی فرانسه، یر به نقل از خبرگزار مهی گزارش خبرگزاربه

 نکهی خبر داد از جمله توافق بر انی گانه در روند تدو18 مساله مورد اختالف از اختالفات 14عراق از حل 
 . داشته باشنداري عراق را در اختی مجمع ملی های درصد کرس25زنان حداقل 

 قانون نی مسائل مورد اختالف در روند تدوی حل برخینبه به توافق برا عراق امروز شیاسي سرهبران
 هنوز حل و سمي اما مساله فدرالافتند،ی  دست ی نفتی درآمدهامي تقسی از جمله توافق برایاساس

 .فصل نشده است 
 نی حل و فصل اختالفات مربوط به روند تدوی را برایی رشته نشست هاکی عراق از هفته گذشته سران

 یروهاي نندهی را آغاز کردند که درباره چهار مساله مهم مورداختالف مانند نام دولت، آینون اساسقا
 مي و تقسعیتوز اوضاع در کرکوک و ی سازی عادی برایو برنامه زمان بند)  کردانيشبه نظام( شمرگيپ

 .دندي به توافق رسی نفتیدرآمدها
 یی به توافق ابتدایابياز دست) ی عرب سنیاعضااز  ( ی قانون اساسنی تدوتهي المطلک عضو کمصالح
 . خبر دادی سنی و کردها و عرب هاانيعي شاني می نفتی درآمدهامي تقسیبرا
 عراق بر اساس ی استان هاانيدر م) بغداد(ی با نظارت حکومت فدرال مرکزی نفتی درآمدهای گفته وبه

 . خواهد شدعی هر استان توزتيتعداد جمع
 تی کردها ساکن آن هستند و در جنوب که اکثرتی کشور که اکثرنیق در شمال ا عرای نفتی غنمنابع
 . دهند، قرار گرفته استی ملي تشکانيعي آن را شتيجمع

 التی داشتن ای براانيعي شتی از درخواست اکثری سنی عرب هاتياقل:  فرانسه نوشت یخبرگزار
 . هستندني خشمگی طلبیی جدای و درخواست کردها برایفدرال
 استان به سهم عادالنه نی کرد اگر ادی ماه گذشته محمد مصبح استاندار بصره در جنوب عراق تهدرد

 .ردي نکند، به شدت اعتراض خواهد کرد تا حق خود را بگداي دست پی نفتیخود از درآمدها
 رسد از حوزه ی بشکه در روز مونيلي نفت عراق که به حدود دو مدي ذکر است بخش اعظم تولانیشا
 . شودی کشور انجام منی و اکثر صادرات نفت از جنوب اردي گی جنوب صورت می نفتیها
 نشست ی از برگزاری قانون اساسنی تدوتهي عضو کمی است که محمود عثمان از کردهای در حالنیا

 وحل و فصل موانع ی بررسی براکپارچهی کردستان و ائتالف عراق ی هاوني سران فراکساني میمهم
 .بر داد مانده خیباق
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 24(  آگوست 15 یعنی مانده ی در مهلت باقی قانون اساسسی نوشي اصرار دارد پکایآمر:  گفت یو
 . کنندی در همه نشست ها مشارکت می برسد و آنها به شکل گسترده و جدبیبه تصو) مرداد
رائه به  مسائل مورد اختالف در مهلت مقرر حل و فصل نشود و  پس از ای احتمال دارد برخی گفته وبه

 . شودی بررسیمجمع مل
  عراق ی قانون اساسی اساسنامه ناظران همه پرسبیتصو
 ی همه پرسی بر روند اجرای و عراقی المللني بی هامي انتخابات عراق تی عالاتي هسي گفته رئبه

 .  کنندی کشور شرکت منی ای سال جارانی و انتخابات پای قانون اساسنیمربوط به روند تدو
 مستقل انتخابات عراق ، ی عالاتي هی شورات،ی کوی مهر به نقل از خبرگزاریبرگزار گزارش خبه

و انتخابات  ) ندهی اکتبر آمهين ( ی مربوط به قانون اساسی مربوط به ناظران همه پرسژهیاساسنامه و
 . کردبیرا تصو) اواسط دسامبر (ندهیآ

 15 حداکثر دی بایتخابات سراسرو ان)   مهر23(  اکتبر 15 ی مربوط به قانون اساسیهمه پرس
 .برگزار شود )  84 آذر24(دسامبر

 از چهاربخش دیاساسنامه جد:  مستقل انتخابات عراق گفت ی عالاتي هی شورای از اعضااری ادیفر
 آنها را تي و شرائط فعالندهی و انتخابات آی شده است که نحوه استفاده از ناظران همه پرسليتشک

 . کندیمشخص م
 همه اتي نظارت بر تمام ابعاد عملی برای المللني و بی عراقی هامي تاتي هنی اشاره کرد که انیا به اریا

 را انتخاب خواهند کرد تا عملکرد خود را ی ها ناظرانمي تنی را ثبت خواهد کرد که ای و انتخابات آتیپرس
 .به طور موثر انجام دهند

 کرده باشند، اجازه نظارت داده خواهد نييبت شده تع ثی هامي تنی که ایتنها به ناظران:  کرددي تاکیو
 .شد
 اتي های وانتخابات کامال مستقل از دولت ی شده ناظران همه پرسبی تصودی اساس اساسنامه جدبر
 دهندگان و ی بر روند ثبت نام رای مستقل عمل خواهند کرد و نقش آنها منحصر به نظارت عملیعال

 یارهاي آن بر اساس معی آن و برگزاری بر سالمت اجرای مبنیرش و انتخابات و ارائه گزایهمه پرس
 . خواهد بودی المللنيب
 ناظران ی هامي در قبال تماس ها و صحت و تردد وسالمت تیتي مسئولچي هاتي هنی اار،ی گفته ابه

 . باشدی خود می نظارتفی مرتبط با وظای هانهی و هزیتی حماري مسئول تدابیمينخواهد داشت و هر ت
 
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد21:  ايرانی بر هفته نامه هایمرور
  ٢٠٠۵ اوت 12 - ١٣٨۴ مرداد 21ه جمع

گروه تندور انصار حزب اهللا بيانيه تندی عليه فعاالن سياسی، فرهنگی و روزنامه نگاران :بی بی سی
د پرونده هسته ای، گزارش هايی درباره شيوه های منتشر کرده و هفته نامه ها با ابراز نگرانی از رون

  . مقابله با گسترش بيماری وبا و آماده باش وزارت بهداشت چاپ کرده اند
 ارگان انصار حزب اهللا بيانيه ای از اين گروه تندرو حامی رئيس جمهور را در صفحه اول خود چاپ يالثارات

  ".دوران جديد و مسئوليت های ما"کرده با عنوان 
 اين بيانيه دولت به مقابله با روزنامه نگاران، عناصر فرهنگی و سياسی و اصالح وزارت اطالعات در

  .تشويق شده و انصار حزب اهللا اعالم کرده از اين پس به مسئوليت خود عمل خواهد کرد
رفته انصار حزب اهللا، دوران خاتمی را فرصتی توصيف کرده که در پناه آن نقاب از چهره جريان نفاق برگ

وقت آن رسيده تا در پناه هوشياری مردم و با دستان پرتوان حزب "شده و اکنون به گفته اين هفته نامه 
اهللا، شرنگ تلخ ذلت و رسوايی به کام نفاق ريخته شود تا از کجراهه ستيز با خدا و مومنان باز 

  ."ايستند
 برده می شود که در ده سال از گروه انصار حزب اهللا به عنوان بخشی از لباس شخصی ها نيز نام

گذشته نقش موثری در برهم زدن تجمعات قانونی و حادثه کوی دانشگاه تهران داشته اند بی آن که از 
  .سوی نيروهای انتظامی و امنيتی بازخواست شوند

  عناصر ناباب فرهنگی و سياسی
لف هرز ريشه کرده و با پنهان ع"را که مانند " ژورناليسم منافق"به نوشته اين بيانيه، قوه قضائيه بايد 

از " شدن پشت نقاب فريبنده مردم گرايی عليه ارزش های انقالب و حاميان راستين آن فعاليت می کند
  ." رافع مسئوليت امت حزب اهللا در عمل به تکليف نخواهد بود"ريشه برکند ولی اين حرکت 

توصيف شده و خطاب به " غبار آلود"اب در اين بيانيه، فضای فرهنگی کشور در عرصه سينما، تئاتر و کت
آيا انتظار دفاع از هجوم ناجوانمردانه مزدوران عرصه هنر و قلم، به دار و : "دولت جديد نوشته شده است

  "ندار و هستی آرمان های ملت توقعی نا به جاست؟
روهای وزارت  که در آن ني٧٧انصار حزب اهللا از اصالحاتی که بعد از وقوع قتل های زنجيره ای پائيز 

طی هشت سال گذشته تاکنون شبکه مخفی و مرموز : "اطالعات دست داشتند، انتقاد کرده و نوشته
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نفاق با نابودی شاکله مديريت انقالبی در وزارت اطالعات، عمال راه را بر اجرای توطئه های براندازی 
  ."جريان نفاق جديد هموار ساخته است

گستاخی مستقيم و بی پرده به ارکان نظام اسالمی و خطوط "اتمی به عقيده اين گروه در دوره آقای خ
وادادگی در مقابل دهان های "، بدعتی فراگير شده و "قرمز اسالم و امت حزب اهللا و قانون اساسی

  .رذيلتی زشت است" شکسته و حياهای دريده
مگان تمام شده در اين بيانيه تاکيد شده است که در پی حاکميت دولت و موقعيت جديد، حجت بر ه

 خار در چشم و  گذشت، آن زمانی که فدائيان واليت و جانبازان دفاع از اسالم و انقالب،"است و 
استخوان درگلو، کاسه صبر تلخی و مرارت بنوشند و هتاکان بی پروا در وسط ميدان به رقص پايکوبی 

  ."بپردازند
اگرچه : "را بگيرد" شوم و شرم آور"اين روند انصار حزب اهللا از وزارت اطالعات دولت جديد خواسته جلوی 

عناصر و نيروهای حزب اهللا در تهران و شهرهای سراسر کشور از اين پس نظاره گر بی تفاوت و خاموش 
  ."اين خيانت عظيم نبوده و به اقتضای مسئوليت و تکليف عمل می کنند

" امت حزب اهللا"بيانيه خود از اين گروه که در انتخابات از محمود احمدی نژاد حمايت می کرد، در 
ناميد، بپردازند که به گفته انصار " عوامل و عناصر نفاق و معاندانی"خواسته به شناسايی دقيق آنچه 

  ".تاکنون با گفتار و رفتار خود به عنوان شريک جرم توطئه ها بوده اند"حزب اهللا، 
 شناخته ترين گروه های تندرو در  وارد صحنه سياسی شدند از٧٠انصار حزب اهللا که در اوايل دهه 

جمهوری اسالمی به حساب می آيند که در دو سه سال گذشته فعاليت آنها محدود شده بود اما به 
نظر می رسد با آغاز به کار دولت سعی دارد عالوه بر تشويق دولت جديد به همراهی، فعاليت خود را از 

  .سر گيرد
ن خشم و انتقام الهی با مباشرت حزب خدا در قلع و قمع طوفا"بيانيه انصار حزب اهللا تاکيد کرده 

  ."گسترده شاخ و برگ و رگ و ريشه منافقان عظيم تر خواهد بود
 نيز که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود در ياداشتی از دولت پرتو سخن

به عقيده ياداشت نويس . سايی کندنام برد، شنا" نفوذی ها"خواسته کسانی را که از آنها با عبارت 
  ."سدی بر سر راه عدالت هستند و بدون طرد آنها رسيدن به مقصود دشوار است"پرتو سخن، اين افراد 

، برای رسيدن به جامعه آرمانی برخودار از عدالت راهی جز انهدام پايگاه های پرتو سخنبه نوشته 
ستانداری ها، فرمانداری ها، ادارات و ساير مراکز دولتی بايد وزارتخانه ها، ا. دشمن و جريان نفوذ نداريم

  .از اين گونه افراد پاکسازی شود
  شورای امنيت؛ بازی کودکان

در حالی که وضعيت پرونده هسته ای ايران به مراحل بغرنجی رسيده و شورای حکام برای بررسی اين 
به شورای امنيت وجود دارد، برخی پرونده جلسه اضطراری تشکيل داده و احتمال ارسال پرونده ايران 

  .مقامات ايرانی از آن استقبال کرده اند
:  از احمد توکلی نماينده محافظه کار مجلس انتقاد کرده که در يک گفتگوی تلويزيونی گفته بودصدا

  ."شورای امنيت آنقدر ها هم که عده ای گمان می برند ترسناک نيست"
ن به شورای امنيت مثل بازی کودکان با تفنگ های آب پاش است به گفته آقای توکلی رفتن پرونده ايرا

پس به گفته او، بهتر است بگذاريم اين آب به رويمان پاشيده شود تا ترسمان از تفنگ آب پاش فرو 
  .بريزد

 از اين مقايسه ابراز تعجب کرده که چگونه می توان مسائل بين المللی را با يک صداياداشت نويس 
  .٧جی . پی . ايسه کرد و آيا بازی با شورای امنيت، بازی با تفنگ آب پاش است يا با آربازی کودکانه مق

اين نشريه اين سئوال را مطرح کرده که آيا کسانی در حکومت می توانند بدون آگاهی از نظر مردم، 
  .تصميم به جنگ بگيرند

عه تهران را نظر دولت  سخنان هفته گذشته احمد جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جماميد جوان
  .جديد در باره پرونده هسته ای تعبير کرده است

آقای جنتی در پاسخ به تهديد ايران مبنی بر ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت گفته 
  ."خربزه ای که می خوريم پای لرز آن می ايستيم. بهتر است اين قدر تهديد نکنند: "بود

گر در دولت محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق، سخنان آقای جنتی غير رسمی  ااميد جوانبه نوشته 
تلقی می شد اما با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد می توان نظرات او را موضع رسمی دولت جديد 

  .دانست
 برگزاری جلسه اضطراری شورای حکام، بعد از آغاز فعاليت تاسيسات هسته ای اصفهان ايران جمعه
  . ای پرونده هسته ای دانسته که می تواند لحن قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا را تندتر کندرا دور تازه

در کنار ادامه مذاکرات هسته ای، : " وضعيت ايران را با کره شمالی مقايسه کرده و نوشتهپرتو سخن
 بوده زيرا شرط تعليق را نپذيريم همچنان که کره شمالی نپذيرفته و مذاکره برای اين کشور سودمند

همچنان که به فعاليت هسته ای خود ادامه می دهد وارد فعاليت های هسته ای با کاربرد نظامی 
  ."شده است و غرب هم نتوانسته در برابر آن هيچ واکنش جدی از خود نشان دهد

  آشکار شدن دولت پنهان
ی احمدی نژاد از دولت درحالی که در آستانه تشکيل دولت جديد بر حجم انتقاد های نشريات حامی آقا

:  به نقل از مصطفی تاج زاده معاون پيشين وزير کشور نوشته اميد جوانهای گذشته افزوده شده،
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توانستند مشکالت کشور را حل کنند من شخصا از آنها تشکر می کنم و اعالم می ) اين آقايان(اگر "
  ."کنم که ما اشتباه کرديم

ه شده و دولت پنهان گذشته، امروز دولت آشکار شده است و به گفته آقای تاج زاده حکومت يک پارچ
  .بايد پاسخگوی مردم باشد

 که در انتخابات از آقای احمدی نژاد حمايت کرده، در سرمقاله اين شماره از پرتو سخندر همين حال 
زمزمه های : مخالفت نمايندگان مجلس با فهرست وزرای پيشنهادی رئيس جمهور خبرداده و نوشته

  .د در مخالفت با اکثريت اين افراد، پيام چندان خوشی در تعامل مجلس با دولت منتخب نداردموجو
به نوشته اين هفته نامه، فراکسيون اکثريت محافظه کار مجلس با اين فهرست مخالفت کرده اما بهتر 

به ليست پيشنهادی " بدون توجه به ساليق شخصی و برداشت های تنگ نظرانه"است نمايندگان 
  .ئيس جمهور مثبت رای دهندر

  نگرانی از حضور نظاميان
 در سرمقاله اين شماره از درگيرهای های کردستان، بمب گذاری در ساختمانی در خيابان ولی صدا

عصر و ترور قاضی مسعود احمدی مقدس ابراز نگرانی کرده که مبادا عده ای در سايه ترور و وحشت در 
  .صدد نظامی کردن کشور باشند

، کسانی از اغتشاش در فضای کشور سود می برند که در پی امنيتی کردن فضای صداشته به نو
  .کشور هستند تا نظاميان موقعيت جدی تری در ساختار سياسی کشور بيابند

:  سرنخ ترور آقای مقدس معاون دادستان تهران را به مطبوعات نسبت داده و نوشتهپرتو سخن
ن و آمران اين ترور را شناسايی کنند می توانند از طريق مطبوعاتی مسئوالن قضايی اگر بخواهند عامال"

که پروژه اعتصاب اکبر گنجی را که به حکم همين قاضی در زندان است، پيگيری می کنند، به آمران اين 
  ."ترور برسند

  
   مرداد22:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اوت 13 - ١٣٨۴ مرداد 22شنبه 
ول هفته تهران در صدر اخبار خود از رد قطعنامه آژانس بين المللی انرژی روزنامه های ا:بی بی سی

اتمی توسط ايران خبر داده و از قول مقامات مختلف نوشته اند که ايران حاضر به پذيرش محدوديت در 
  . فعاليت های هسته ای خود نيست

 کابينه احمدی نژاد که به ابراز نگرانی درباره وضعيت جسمی و حيات اکبر گنجی، و گمانه زنی درباره
احتمال زياد فردا به مجلس معرفی خواهد شد بخش هائی از گزارش های خبری روزنامه های تهران 

  .است
از سرگيری فعاليت ( نوشته اروپايی های ناراضی از تازه ترين تصميم هسته ای ايران ايرانروزنامه 

ه جهانی، جلسه اضطراری وين را با هدف برانگيختن و بسيج حس مخالفت جامع) سايت اصفهان
  . تشکيل دادند

تصميم «اما مدعوين اين اجالس سرانجام در ميان اختالف نظر دو جبهه حاميان و منتقدان اقدام ايران به 
  . يعنی صدور قطعنامه ای ابهام آلود بسنده کردند» ميانه
شته زمان سردادن شعارهای  در سرمقاله خود در اشاره به بجران جديد در روابط ايران و غرب نوشرق

بنيان برافکن سپری شده، نه می توان جغرافيای سياسی کشورها را ناديده گرفت و تغيير داد و نه متاع 
تنها تروريست ها هستند که از تيره شدن فضای سياسی . رفتن به جنگ با محور شر خريداری دارد

  . منطقه سود می برند و جنگ عراق آن را ثابت کرد
ارشی از اختالفات درون هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی منتشر کرده که در آن  گزکيهان

ضمن اشاره به بخش هائی از قطعنامه آژانس آمده است تصميم های سياسی موجود در شورای 
  . حکام دگرگونی های شديدی به وجود آمد
ينه محمود احمدی نژاد استعفا  که برای عضويت در کابکيهانحسين صفارهرندی معاون سابق سردبير 

داده به نوشته اين روزنامه گفته است شايد يکی از نتايج منطقی قطعنامه از نظر مردم اين باشد که ما 
  . درباره باقی ماندن در پيمان ان پی تی تجديدنظر کنيم

و  در سرمقاله خود نوشته قطعنامه اخير شورای حکام برای ملت ايران جمهوری اسالمیروزنامه 
پيام ، اينست که استقالل کشور هزينه دارد؛ اگر قرار است . مسئوالن ايرانی پيام روشنی دارد

دستاوردهای انقالب را حفظ کنيم ، بايد در برابر زورگوئی ها و قلدری های آمريکا و اروپا بايستيم و البته 
  .  بکنندمطمئن باشيم که آنها در برابر اراده جمعی ملت ايران هيچ کاری نميتوانند

   امور خارجه خبر داده که وزارت"  روسيه  دوسرباخت سياست" در گزارش اصلی خود با عنوان اعتماد
   ادامه  کند و به  متوقف  را بالفاصله  اورانيوم سازی  غنی های  تا فعاليت  است  خواسته  از ايران روسيه
  . بپردازد   هسته ای  انرژی المللی  بين  با آژانس  تنگاتنگ همکاری
   واسطه  به  روسيه تواند مورد ترديد قرار دارد چرا که رهبران  می  داليلی  به گيری  موضع ايناعتماد به نظر 
   اين  هسته ای ها، تجهيزات  با برنامه  بهتر از هرکسی  آن يی  هسته های  در برنامه  با ايران  نزديک همکاری

  . هستند آشنا   آن ها و امکانات کشور، قابليت
 نوشته نگرانی هائی در باره احتمال دستگيری معصومه شفيعی همسر اکبر گنجی به وجود جوان

  . آمده است
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اين روزنامه بدون ذکر منبع خود نوشته در بازديد از خانه گنجی دست نوشته هائی پيدا شده که نشان 
  . می دهد که نامه های گنجی نوشته کيست

ه پاسداران به دو نامه آخری است که در ادامه اعتصاب عذای گنجی اشاره روزنامه وابسته به سپا
به گزارش همين روزنامه . نوشته شد و وی در آن خواستار استعغای رهبر جمهوری اسالمی شد

مسوولی در بيمارستان ميالد اعالم کرده است که گنجی وزن زيادی کم کرده و از جمعه گذشته به بعد 
 منتقل شده است و دست او به خاطر ICUر دست چپ او ايجاد شده به به خاطر لخته ای خونی که د

  .نارسايی خون سرد شده است
 نشان می دهد که در اجتماع اصالح طلبان چهره های مشهور سياسی از اکبر شرقگزارشی در 

از جمله سعيد حجاريان گفته گنجی می تواند . گنجی به خاطر تصميم گيری منفرد وی انتقاد کرده اند
  . رخواست طول درمان کند و از اين شرايط خالصی يابدد

 رجبعلی مزروعی رييس انجمن روزنامه نگاران گفته است حادثه ای که برای گنجی رخ شرقبه نوشته 
چطور می شود در جامعه ای چنين شود ولی آن جامعه واکنشی . داده همه ما را به تامل وامی دارد

 مراسم گفته است کارسياسی و اصالح طلبی يک تنه انجام محسن کديور نيز در همين. نشان ندهد
  .گنجی بايد بداند که اصالحات تدريجی و جمعی است و بايد اعتصاب غذايش را بشکند. نمی شود

 معاون سياسی وزير کشور از تشکيل جلسه وزيران کشور، دادگستری و ايرانبه نوشته روزنامه 
ی خبر داده و گفته مدارک و اسناد نشان می دهد نظامی اطالعات برای رسيدگی به تخلفات انتخابات

  . ها با رنگ و لعاب تکليف، وسوسه ورود به عرصه سياست را پيدا کرده اند
به گفته مرتضی مبلغ وسوسه ورود عناصر نظامی به عرصه سياست بسيار خطرناک است، به همين 

 سياسی کامًال منع شده اند و در دليل در ادبيات دموکراسی، جريان های نظامی از ورود به عرصه
کشور ما امام اين مسئله را شرعًا ممنوع کردند و در قوانين موضوعه نيز اين امر به شکل صريح منع 

  .شده است
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