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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
  

  ي اروپا عليه ايران ي پيشنهادي اتحاديه متن آامل پيش نويس قطعنامه
   ٢٠٠۵ سپتامبر 22 - ١٣٨۴ شهريور 31شنبه پنج 

 اروپا تا اين لحظه، آه در پي فشارهاي روسيه ، چين، هند و غير ي آخرين متن پيشنهادي اتحاديه
يي ايران  ي هسته تري تنظيم شده است، به صراحت ارجاع پرونده متعهدها دوباره با لحن ظاهرا ماليم

ي آژانس   اساسنامهXII.Cآند اما بر اساس بند  به شوراي امنيت سازمان ملل را در خواست نمي
هاي بسيار ايران در الزاماتش مبني بر پايبندي به توافق  ي، آنچه را قصورها و نقضالمللي انرژي اتم بين

چنين آمده است آه عدم اعتماد  در اين بيانيه هم.  ناميده، عدم پايبندي خوانده استNPTهاي  پادمان
هاي  يي ايران منحصرا داراي اهداف صلح آميز است به پرسش ي هسته حاصله نسبت به اينكه برنامه

انجاميده است آه در چارچوب صالحيت شوراي امنيت به عنوان سازماني است آه مسووليت اصلي 
 . دار است المللي را عهده حفظ صلح و امنيت بين

نويس  به وين، متن آامل اين پيش) ايسنا(به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران 
 : باشد اش عمل آند به شرح زير مي ر از الزامات پادمانيقطعنامه آه در آن از ايران درخواست شده فرات

 
 شوراي حكام 

a (2005  اوت 11 ي شورا را در  هاي مصوبه شود قطعنامه يادآور مي) GOV/2005/64 ( 2004  نوامبر 29و 
)GOV/2004/90 ( 2004  سپتامبر 18و) GOV/2004/79 ( 2004 ژوئن   18و) GOV/2004/49  ( مارس 13و 

 2004) GOV/2004/21 ( 2003  نوامبر 26و) GOV/2003/81 (  2003  سپتامبر 12 و در تاريخ 
)GOV/2003/64 (2003  ژوئن 19 ي شورا در  و بيانيه) Gov/OR.1072 ( و نتايج رياست شورا در مارس

 2005/) Gov ( 2005  ژوئن 25 و/) Gov ( 
b( شود آه بند  يادآور ميIVآند آه هيچ  يي تصريح مي اي هستهه ي سالح ي منع اشاعه  معاهده

ي  چيزي در معاهده نبايد به عنوان تاثير گذار بر حقوق الينفك تمامي اعضاي معاهده براي توسعه
 و Iهاي  يي براي مصارف صلح آميز بدون تبعيض و مطابق با بند تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته

IIمعاهده تفسير شود  . 
c (ي پادمان در  شان براي تحقق توافقنامه طرفانه اي و بي انه به جهت اقدام حرفهاز مدير آل و دبيرخ

مانده در ايران و راستي آزمايي اجراي تعليق در ايران تقدير  ايران به منظور حل مسائل پادماني باقي
 . آند مي

d (ل به الزاماتش ي طوالني از زمان را در عم شود قصورهاي ايران در تعدادي موارد طي دوره يادآور مي
يي،  در رابطه با گزارش مواد هسته) INFCIRC214(تي .پي. هاي ان ي پادمان بر اساس توافقنامه

شوند،  پردازش و استفاده از آن و نيز اعالم تاسيساتي آه در آنها چنين موادي پردازش و انبار مي
 GOV/67/2005آرده و در  گزارش 2003  نوامبر 10  مورخ GOV/75/2003همانطور آه دبيرآل در گزارش

  تاييد آرده است؛ 2005  سپتامبر 2 مورخ 
e (آند همانطور آه دبيرآل در گزارش  چنين يادآوري مي همGOV/83/2004 گزارش 2004  نوامبر 15  مورخ 

آننده و تاخير در دسترسي  آاري گسترده، اطالعات گمراه آرده است، همكاري ايران با آژانس با پنهان
ي  شود همانطور آه شورا در قطعنامه يي مشخص شده است وياد آور مي تاسيسات هستهبه مواد و 

Gov/2003/81هاي بسياري در الزامش  آاري ايران به نقض  ابراز تاسف آرده است، سياست پنهان
 ي پادمان انجاميده است؛  مبني بر پايبندي به توافقنامه

f (در راستاي حصول اطمينان از راستي آزمايي آژانس شود آه شوراي حكام تصميم گرفت آه يادآور مي 
يي، ضروري و فوري است آه ايران تمامي  المللي انرژي اتمي درخصوص عدم انحراف مواد هسته بين

قصورهاي شناخته شده از سوي آژانس را بهبود بخشد و به طور آامل با آژانس به منظور حصول 
ي پادمان با انجام تمامي اقدامات الزم از جمله ديگر  توافقنامهاطمينان از راستي آزمايي پايبندي ايران به 

 : موارد در آنار موارد زير همكاري آند
) i (هاي محيطي براي آژانس به هر مكاني آه آژانس  گيري اعطاي دسترسي نامحدود از جمله نمونه

 ، و هاي ايران ضروري در نظر بگيرد براي هدف راستي آزمايي تصحيح و تكميل اظهاريه
) ii (هاي ديگري آه آژانس براي حل  ي چنين اطالعات و توضيحات ديگري و برداشتن چنين گام ارائه

هاي  گيري يي از جمله نتايج حاصله از نمونه هاي هسته تمامي مسائل باقيمانده آه مواد و فعاليت
 گيرد؛  گيرد، ضروري در نظر مي محيطي را در بر مي

g (طور آه مدير آل گزارش آرده است، آژانس پس از دو سال و نيم آند آه همان خاطرنشان مي
ي مهم را  ها و تحقيقات فشرده هنوز در موقعيتي نيست آه برخي مسايل به تعويق افتاده بازرسي

 سازي آامل ايران ضروري و مقتضي است؛  روشن سازد و اينكه شفاف
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h (اي طوالني از  هاي مهم طي يك دوره هاريهي اظ هاي ايران در شكست در ارائه ترديد نسبت به انگيزه
 ؛ 2003 زمان و در دنبال آردن سياست پنهان آاري تا اآتبر 

i (يي ايران؛  ي هسته هاي مستمر در درك آژانس از وجوه حساس اشاعه در برنامه نگراني از وقفه 
j (عتماد ساز را و هاي پيشين درخصوص اهميت اقدامات ا شود تاآيد مطرح شده در قطعنامه يادآور مي

 14هاي پيشين تاآيد آردند آه تحقق آامل و پايدار خاطرنشان شده به مدير آل در  اينكه قطعنامه
ي آژانس مورد  آور از نظر حقوقي آه بايد به وسيله  به عنوان اقدامي داوطلبانه و غير الزام2004نوامبر 

 ده ضروري است؛ مان گويي به مسايل باقي راستي آزمايي قرار گيرد، براي پاسخ
k (2005  اوت 11 ي  ي شورا در قطعنامه عميقا نسبت به اينكه ايران تاآنون نه تنها دررعايت خواسته 

هاي مربوط به غني سازي از جمله توليد مواد خوراك  براي دوباره برقرار آردن تعليق آامل تمامي فعاليت
آم  است بلكه دست ورانيوم شكست خوردهاز جمله از طريق آزمايشات يا توليد در تاسيسات فرآوري ا

است و در دادن اجازه به مدير آل   اوت تا آنون توليد آرده10 را از UF6 آيلوگرم اورانيوم در شكل 6800
است، شكست خورده است، در  هايي آه از اين تاسيسات برداشته شده ي پلمب براي نصب دوباره

 مانده ضروري است،  گويي به مسايل باقي راي پاسخها ب آه تعليق آامل و پايدار اين فعاليت حالي
l (آند آه ايران تاآنون در رعايت درخواستهاي مكرر براي تصويب پروتكل  چنين ابراز نگراني مي هم

اش براي ساخت راآتور تحقيقاتي آب سنگين شكست خورده است، در  الحاقي و تجديد نظر در تصميم
يي ايران  ي هسته آميز برنامه زي درخصوص ماهيت منحصرا صلح آه چنين اقداماتي به اعتماد سا حالي

 آمك خواهد آرد؛ 
 
m (ي  پيگيري اطالعات مربوط به برنامه"آند آه دبيرآل گزارش آرده است آه آژانس به  خاطرنشان مي

صالحيت "و " دهد تواند به آن برنامه مربوط باشد ادامه مي هايي آه مي يي ايران و فعاليت هسته
يي  هاي هسته هاي احتمالي مربوط به سالح آزمايي فعاليت آژانس براي دنبال آردن راستيحقوقي 

 ؛ )gov/67/2005" (محدود است
n-سپتامبر از اين به عنوان يك 16اش در شوراي حكام مورخ  آند آه دبير آل در بيانيه  خاطر نشان مي 

 شفاف ساز بيشتري به عنوان پيش ي خاص راستي آزمايي ياد آرده است آه مستلزم اقدامات پرونده
يي  هاي هسته شرط براي آژانس در قادر بودن به بازسازي سابقه و ماهيت تمامي وجوه فعاليت

 . ي ايران و براي جبران آمبود اعتماد ايجاد شده است گذشته
o (وز حل يي ايران تا اين لحظه هن ي هسته ي مربوط به برنامه مانده آند آه مسايل باقي خاطرنشان مي

يي  گونه مواد و غعاليت هسته و فصل نشده است و آژانس در موقعيتي نيست آه نتيجه بگيرد هيچ
 اي در ايران وجود ندارد، شوراي حكام  اعالم نشده

هاي  هاي بسيار ايران در الزاماتش مبني بر پايبندي به توافق پادمان دهد قصورها و نقض تشخيص مي) 1
NPT همان طور آه در GOV/75/2005 توضيح داده شده است، در چارچوب بند XII.Cي   اساسنامه

 آژانس برابر با عدم پايبندي است 
يي ايران آه در گزارش  هاي هسته ي پنهان آاري فعاليت دهد آه سابقه هم چنين تشخيص مي) 2

ها، مسايلي آه در جريان راستي آزمايي آژانس در  مديرآل اشاره شده است، ماهيت اين فعاليت
 تاآنون روشن شده است و عدم اعتماد حاصله 2002هاي اعالم شده از سوي ايران از سپتامبر  بيانيه

هاي انجاميده  يي ايران منحصرا داراي اهداف صلح آميز است به پرسش ي هسته نسبت به اينكه برنامه
صلح و است آه در چارچوب صالحيت شوراي امنيت به عنوان سازماني است آه مسووليت اصلي حفظ 

 دار است؛  المللي را عهده امنيت بين
هاي پيشين ادامه دهد و هر  خواهد به اقداماتش براي اجراي اين قطعنامه و قطعنامه  از دبيرآل مي-3

را به ) GOV/67/2005(گونه اقدامات بعدي مربوط به مسايل مطرح شده در گزارش دوم سپتامبرش 
ي مورد نياز بر اساس   و اطالعيهXIICرد نياز بر اساس بند شورا آه به جدول زماني و چارچوب گزارش مو

 . ، گزارش دهد  خواهد پرداختIII.B.4بند 
هاي الزم، از ايران  ي تضمين در راستاي آمك به دبير آل براي حل مسايل باقي مانده و ارايه. 4

 : خواهد مي
) i (راتر از مطالبات رسمي توافق اقدامات شفاف ساز مورد درخواست دبير آل در گزارشش را آه به ف

ها و پروتكل الحاقي بسط داده شده اجرا آند و همكاري آامل و به موقع با دبير آل را دنبال آردن  پادمان
ي دسترسي به مكان مشخص و اطالعاتي آه ممكن است آژانس در  هاي راستي آزمايي و ارايه فعاليت

ترش دهد، تا زمان تكميل و تصويل پروتكل حمايت از تحقيقات در حال انجامش درخواست آند، گس
الحاقي به عمل مطابق با شرايط پروتكل الحاقي بر اساس الگلوي پروتكل الحاقي 

))INFCIRC/540(Corrected ( امضا آرده است ادامه دهد2003 سپتامبر 18آه آن را در  . 
) ii (ر آه در هاي مربوط به غني سازي همانطو تعليق آامل و پايدار تمامي فعاليتGOV/67/2005 آمده 

 . است و فعاليت بازفرآوري را دوباره برقرار سازد
) iii (آند تجديد نظر آند در ساخت راآتور تحقيقاتي آه با آب سنگين آار مي . 
) iv (بيدرنگ پروتكل الحاقي را به طور آامل تصويب و اجرا آند . 
) v (ا شرايط پروتكل الحاقي بر اساس الگويي تا تكميل و تصويب پروتكل الحاقي به عمل مطابق ب

 .  امضا آرده است عمل آند2003 دسامبر 18آه در )INFCIRC/540(Corrected((پروتكل الحاقي 
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خواهد تعهداتش را به طور آامل رعايت آند و به روند مذاآراتي آه در دو سال اخير  از ايران مي. 5
 . پيشرفت خوبي داشته است ادامه دهد

ي پادمان در ايران، اجراي مشروط پروتكل  خواهد به اقداماتش براي اجراي توافقنامه آل مياز دبير . 6
الحاقي و دنبال آردن اقدامات شفاف ساز بيشتر مورد نياز آژانس براي قادر شدن به بازسازي سابقه و 

ادامه ي ايران و جبران آمبود اعتماد ايجاد شده  يي گذشته هاي هسته ماهيت تمامي وجوه فعاليت
 . دهد

 . گيرد آه موضوع هم چنان دنبال شود تصميم مي. 7
  

از وين، متن آامل بيانيه جمهوري ) ايسنا(به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران 
 : اسالمي ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به شرح ذيل است

   ٢٠٠۵ سپتامبر 22 - ١٣٨۴ شهريور 31شنبه پنج 
 خانم رييس 

همچنين مايلم از عدم تعهد براي همكاري و . در آغاز مايلم از گزارش آقاي دآتر البرادعي تشكر آنم
مايلم حمايت خود را از اظهاراتي آه توسط رييس عدم تعهد قرائت . شان قدرداني نمايم  حسن نيت

 . شده بيان نمايم
المللي تا حد  گيري نمود آه جامعه بين توان نتيجه با بررسي ابعاد فني و حقوقي موضوع به آساني مي

اي ايران  هاي هسته ها و فعاليت  سياسي و اغراق آميز در مورد برنامه زيادي با ارايه اطالعات جانبدارانه
 . از سوي برخي گمراه شده است

ار گيرد، اي ايران آه بايستي صرفا به شيوه تكنيكي در چارچوب آژانس مورد بررسي قر  هسته برنامه
ها  فقدان گزارش فعاليت. عبارت پنهان آاري صحيح نبوده و گمراه آننده است. سياسي شده است

اي آه ايران موظف به اطالع به آژانس از طريق فرم اطالعات طراحي  مانند ايجاد تاسيسات هسته
)DIQ ( تحت موافقتنامه پادمان جامع)Infcirc214 (بود . 

و چنين اقدامي پنهان . گرديد يي تغذيه شود اعالم مي ز آنكه مواد هسته روز قبل ا180صرفا بايستي 
هاي طراحي و ساخت تاسيسات آغاز شد،  بايد يادآوري شود آه زمانيكه برخي از فعاليت. آاري نيست

چنين مقرراتي نسبت به تاسيساتي مانند تاسيسات غني . پروتكل الحاقي اساسا وجود نداشت
شد آه آژانس حتي چهار سال قبل از آنكه ايران   تبديل اورانيوم اعمال ميسازي در نطنز و تاسيسات

آخر اينكه واقعيت اين است آه آژانس در موقعيتي . اجباري به اعالم آن داشته باشد، آنرا اعالم آرده بود
 . تتواند در مورد قصد اعضا قضاوت نمايد، از اينرو عبارت پنهان آاري خارج از چارچوب اس نبوده و نمي

يي ايران، مايلم  به عنوان يك مورد در تاييد اين اظهارات مبني بر سو تعبير و قضاوت در مورد برنامه هسته
 پادمان جامع، اوره اورانيوم آه بعنوان آيك زرد شناخته شده ذيل هر  اطالع دهم آه طبق موافقتنامه

و ) a(34و ) b( آه در بند گونه مقررات پادمان قرار نداشته و صرفا بايستي صادرات و وارداتي
 تن از اين مواد را وارد آرده و آژانس را 530ايران . گرديد ي پادمان اشاره شده گزارش مي موافقتنامه

اما چنين موادي ) pre pafeguared(اگر چنين مواردي قبال تحت پادمان قرار داشته . مطلع ساخته است
اطالعات طراحي تاسيسات . مايي قرار گرفته است از سوي آژانس مورد راستيي آز1998آامال در سال 

 به آژانس گزارش شده و اين زودتر از آن بود آه ايران مجبور به چنين آاري 2000تبديل اورانيوم در سال 
 آيلوگرم از اين مواد را در سطح تحقيقات آزمايشگاهي 57 سال گذشته صرفا 26ايران در طول . شود

در موارد متعددي، نتيجه .  از آنها در سطح رساله دانشجويان بوده استمورد استفاده قرار داده و برخي
با وجود شفافيت آامل و آميت جزيي اورانيوم طبيعي آه در تحقيقات . ابن تحقيقات منتشر شده است

 . اند و توسعه استفاده شده، جريانات سياسي در اين باره جنجال نموده
 توانست آه بخشي از ابعاد 2004هاي ايران، آژانس تا نوامبر  در نتيجه اقدامات اصالحي و ساير فعاليت

و همانطور آه ) هاي تبديل اورانيوم و غني سازي ليزر فعاليت(هاي ايران را مورد تاييد قرار دهد  اظهارنامه
به شورا گفته شد، بعنوان مسايل عادي پادمان تحت موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي مورد پيگيري 

 . هد گرفتقرار خوا
درباره موضوعي آه در بيانيه اتحاديه اروپا در خصوص معدن گچين مطرح شد، بايد اشاره شود آه اگر 

 نبوده اما ايران اطالعات 214چه ايران موظف به اطالع دادن در مورد معادن اورانيوم تحت موافقتنامه 
اب آژانس با عنوان منابع اورانيوم، جامعي در مورد معادن از جمله معدن گچين ارايه نموده است آه در آت
 . توليد و تقاضا آه به عنوان آتاب قرمز شناخته شد، چاپ شده است

اي ارايه دهد آه آن اظهارنامه  در اين خصوص، طبق پروتكل الحاقي ايران بايستي به آژانس اظهارنامه
از اينرو عجيب . اشدمتضمن تعيين محل، وضعيت عملياتي و ظرفيت ساالنه تقريبي معادن اورانيوم ب
هاي فرايند خرد آردن اوره  است آه اتحاديه اروپا موضوع جزيي مانند پوشش اسم تكنسين را آه نقشه

اي آه اتحاديه  در ارتباط با بيانيه. را تهيه آرده دليلي براي ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت تلقي آند
ز فرآوري نشده ذخيره شده در آانتينرها بيش از  باUO2اروپا قرائت آرد مبني بر اينكه تعداد آلي 

ها آه مورد نظرش  تعدادي است آه قبال اعالم شده گمراه آننده است، زيرا آژانس از تعداد آامل بسته
داند موضوع مرتبط ميزان  همانطور آه آژانس مي. است و نه تعداد هر يك از آانتينرها آگاه بوده است

ا ميزان اعالم شده سازگار بوده و نه با تعداد آانتينرهايي آه قرار بوده يي پرتوزدايي شده ب مواد هسته
 . است به عنوان ضايعات معدوم شود
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 هنوز اين را مورد شناسايي قرار نداده است آه  در مورد موضوع پلونيوم، به نظر ميرسد آه اتحاديه
ي  فاده باشد، تحت موافقتنامهيي نبوده و هر فعاليتي آه مربوط به توليد يا است پلونيوم مواد هسته

ايران، غليرغم اين بعنوان همكاري اطالعات الزم را در . پادمان و حتي پروتكل الحاقي قابل گزارش نيست
 . مورد پروژه تحقيقاتي آه يك دهه قبل خاتمه يافته، ارايه نموده است

ي احتمالي تسليحاتي ارتباط ها  گزاررش مدير آل با اين فرض آه اين با فعاليت49استراليا درباره بند 
درخواست مدير آل آه در اين بند منعكس شده توصيه آلي بوده و . دارد، قضاوت نادرست نموده است

باعث تاسف است آه نماينده استراليا اين . نسبت به تمامي اعضا از جمله استراليا قابل اعمال است
 . بخش از گزارش را سو تعبير آرده است

اقدامات ذيل .  همكاري ايران گسترش يافته است2003طلع ساخت آه از اآتبر مدير آل شورا را م
 : باشد توسط ايران مبناي ارزيابي وي مي

 . اي آه ايران آن را تصويب آرده است  اجراي موقت و داوطلبانه پروتكل الحاقي، بگونه-
  دو ساعت يا آمتر، مطابق با پروتكل الحاقي در موارد متعدد ظرف) 20بيش از ( دسترسي تكميلي -
هاي  هاي مربوط به فعاليت ها تحقيقات گزارش پيشرفت  ارايه اطالعات جزيي در مورد تاريخچه فعاليت-

 ، راآتور تحقيقاتي توليد آب سنگين، millingغني سازي تبديل اورانيوم جداسازي پلوتونيوم معادن، 
 شيان، پارچين متعاقب اتهاماتي آه از -ها به سايت نظامي مانند آالهدوز، لويزان   ارايه دسترسي-

هايي آه متعمن استفاده از  اي از فعاليت سوي يك آشور مشخص ارايه نمود و يك نتيجه هيچ نشانه
يي باشد را نشان نداد و بازرسان آژانس باشد را نشان داد و بازرسان آژانس هيچ تجهيزات  مواد هسته

 . پايه بوده است اين نشان داد آه اتهامات بي. دبا آاربرد دوگانه يا مواد را مشاهده نكردن
مدير . نمونه برداري محيطي انجام پذيرفت. ، دسترسي آزاد به سايت نظامي داده شد2005 در ژانويه -

 . آل نتايج را گزارش آرد
 و متعاقب آن ارايه 2004 مي 21 صفحه اظهارنامه اوليه پروتكل الحاقي در 1000 ارايه بيش از -

 . هاي منظم آه از سوي آژانس راستي آزمايي شده است هاظهارنام
 1300 2003نهايت اينكه، بايد در اينجا ثبت شود آه ايران دسترسي نامحدودي را ارايه آرده و از سال 

 . سابقه بوده است  نفر بازرسي انجام پذيرفته آه در طول تاريخچه آژانس بي-روز 
 اشاره 2005 سپتامبر 17ران، جناب آقاي احمدي نژاد در همانطور آه توسط رياست جمهوري اسالمي اي

شد، جمهوري اسالمي ايران آماده است بعنوان اقدام اعتماد ساز، به صورت جدي وارد مشارآت در 
 . هاي خصوصي و دولتي با ساير آشورها در اجراي سوخت گردد بخش

 .  ناخواسته استاين فرآيند نهايت شفافيت است و مبناي محكمي راي حل و فصل بن بست
يي ايران  المللي انرژي اتمي مرآز ثقل سياست هسته تعامل و همكاري فني و خصوصي با آژانس بين

است و شروع و ادامه مذاآرات با ساير آشورها بايد در چارچوب تعامل ايران با آژانس به اجرا گذاشته 
 . شود

هاي تبديل اورانيوم ابراز شده و اينكه   فعاليتها در مورد شروع از اين نكته اطالع داريم آه برخي نگراني
 . ها اعالم شود ضرورت دارد آه هدف صلح آميز اين فعاليت

 تحت UCFها در  مايلم تاآيد آنم همانطور آه در گزارش مدير آل نيز اشاره شده است، تمامي فعاليت
 .  استIAEA تحت نظارت UCFنظارت آامل و جامع آژانس بوده و محصول 

 .  ايران مايل است آه از دآتر البرادعي براي بازديد از تهران دعوت به عمل آوردبعالوه
در جريان بازديد ايشان، برخي موضوعات باقيمانده مورد بحث قرار خواهد گرفت و اينكه چگونه همكاري 

طمينان يي ايران ا هاي هسته با آژانس ادامه يابد تا آژانس قادر باشد در مورد ماهيت صلح آميز برنامه
 . يابد

تواند در چارچوب مذاآرات، مورد بررسي قرار  در اين چارچوب، پيشنهادات متعددي ارايه شده آه مي
 . گيرد

 
 خانم رييس 

باشد و ما   جلوگيري از مقابله، مذاآره با حسن نيت و بدون فشار و بدون هر گونه تهديدي مي تنها راه
 . ايم هبراي مذاآرات با صميم قلب و عزم راسخ آماد
 . شتابزدگي موجب خسارات زياد است. بيش از هر چيز، اين فرايند نياز به زمان دارد

اجازه دهيد آه تهديد را آنار گذارده، به ميز مذاآره بازگشته و به خودمان براي حل مسالمت آميز 
 . موضوع وقت بدهيم

  
 رويارويى ديپلماتيك در وين

   ٢٠٠۵ر  سپتامب21 - ١٣٨۴ شهريور 30شنبه چهار 
 وقوع دو اتفاق در دو روز اول اجالس شوراى حكام باعث شد آه نشست سپتامبر -ایرانگروه سياسى 

اول، گزارش جانبدارانه . اين شورا به آانون بزرگترين رويارويى ميان جناح غربى و غيرغربى تبديل شود
ه پروژه هسته اى ايران به محمد البرادعى آه با درخواست اختيارات بيشتر براى بازرسى و اعالم اينك

شفاف سازى فوق العاده نياز دارد، سوءظن ها و بهانه جويى ها عليه ايران را تشديد آرد و دوم 
گنجاندن موضوع ارجاع به شوراى امنيت در پيش نويس اروپايى ها آه موجى از واآنش و انتقاد دولت 

 .هاى درون و بيرون شوراى حكام را برانگيخت
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اى حكام با عبور سريع از چند بحث و موضوع فرعى، از امروز وارد دستور آار برنامه اجالس فصلى شور
برعهده ) آانادا(اجالسى آه رياست آن را يكى از دولت هاى رقيب ايران . هسته اى ايران مى شود

طبق گزارش ناظران حاضر در وين، توسل اروپايى ها به اهرم شوراى امنيت باعث شده آه در . دارد
 آنونى همه نگاه ها به سمت آرايش نيروها و صف بندى سياسى اعضا در درون شوراى حكام مرحله

 .معطوف شود
 آشور عضو شوراى حكام اآنون به دو قطب آامًال رقيب تبديل شده اند آه در يك سوى آن آمريكا، ٣۵

نكه ايران درخواست ژاپن، استراليا و آانادا به اتفاق سه آشور اروپايى جبهه گرفته اند و با ادعاى اي
قطعنامه قبلى شوراى حكام مبنى بر توقف فعاليت سايت اصفهان را نپذيرفته است، مى آوشند شورا 

سوى ديگر جبهه غيرمتعهدها و دو قدرت چين و . را به سمت اتخاذ تصميم هاى راديكالتر سوق دهند
ژانس و با منطق ديپلماسى حل روسيه قرار دارند آه معتقدند مسأله هسته اى ايران بايد در چارچوب آ

 آشور غيرمتعهدها در آخرين حرآت خود با صدور بيانيه اى ضمن مخالفت صريح با طرح ١٣. و فصل شود
 .ارجاع پرونده به شوراى امنيت از پيشنهاد هسته اى رئيس جمهورى ايران حمايت آردند

ى شوراى حكام بودند، اين بار با غيرمتعهدها آه تاآنون بازيگرانى حاشيه نشين در معادالت تصميم گير
بسيج قوا و تحت پشتوانه دو قدرت روسيه و چين به متن آمده و تالشى همه جانبه براى تغيير پيش 

اتفاق تازه اى آه غيرمتعهدها را به پيگيرى . آغاز آرده اند) طرح ارجاع به شوراى امنيت(نويس تند اروپا 
ه حلقه ديگر آشورهاى اروپا نظير ايتاليا، اسپانيا، اتريش اهدافشان مصمم آرده است، تالش ميانجيگران

 .و پرتغال است آه با موضوع ارجاع پرونده به شوراى امنيت مخالفت آرده اند
به هر روى، همه گزارش ها حاآى از آن است آه شوراى حكام در سومين روز اجالس تابستانى خود 

ى جناح غربى اين شورا بر آشاندن پاى قدرتى لحظات دشوار و نفس گيرى را سپرى مى آند و پافشار
موقعيت اين عاليترين نهاد تصميم گير در امور ) شوراى امنيت(خارج از حوزه صالحيت آژانس اتمى 

شوراى حكام آه تاآنون قضاوت هاى خود را با . هسته اى جهان را با حالتى دشوار روبرو آرده است
 مى رساند اين بار بر سر پيش نويس تند اروپايى ها با تضاد و اتفاق نظر اعضا به انجام» اجماع«قاعده 

دامنه اختالف ميان اعضا، اآنون به اندازه اى است آه حتى برخى آگاهان . و شكاف عميق روبرو است
 .زنگ خطر تجزيه درونى شورا را به صدا درآورده اند

 گزارشى آه منشأ سوءظن بود> 
محمد .  اتمى، گزارشى متفاوت از هميشه ارائه آرددر اجالس جارى شوراى حكام، رئيس آژانس

البرادعى آه گزارش او غالبًا مبناى اصلى تصميم گيرى ها است اين بار انتظاراتى فراتر از معمول متوجه 
به اعتقاد اغلب ناظران او با درخواست اختيار بازرسى بيشتر از ايران اولين پايه سوءظن تازه . ايران آرد

او در ابتدا اظهار . مقدمات گزارش البرادعى مثبت بود.  در اين اجالس بنيان نهادنسبت به تهران را
 ميالدى تاآنون روند خوبى در چارچوب تصحيح نقض هاى گذشته ايران و ٢٠٠٣از اآتبر سال «: داشت

در چارچوب توانايى هاى آژانس براى راست آزمايى وجوه خاص برنامه هاى هسته اى ايران ايجاد شده 
 ».است

بخش هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم، غنى سازى ليزرى و توليد سوخت و آب سنگين از جمله «
 ».مسائلى هستند آه تحت نظارت بازرسان قرار دارد

با اين حال اين پيشرفت ها آرام بوده و آژانس درخواست «: اما نيمه دوم گزارش رئيس تغيير لحن داد
بازرسى هاى موفقيت آميز آژانس در زمينه » «.ه آرده استهاى مكررى براى اطالعات بيشتر ارائ

تاريخچه فعاليت هاى غنى سازى سانتريفوژ، زمينه اصلى براى حل مسائل مربوط به آلودگى هاى 
و باب سوء تفسيرها و بدبينى ها از اين فراز گزارش گشوده شد آه » . در ايران خواهد بودLEUباقيمانده 

آه اين يك مورد از بازرسى هاى خاص است و نياز به اقدامات شفاف ترى البرادعى با اشاره به اين 
دو دهه از فعاليت هاى پنهانى، موقعيت را به گونه اى درآورده آه فراتر رفتن از محدوديت «: دارد، گفت

 ».هاى توافقنامه پادمان ها و پروتكل الحاقى را در تحقيقات آژانس الزام آور مى سازد
اين امر براى آژانس ضرورى است آه قادر باشد تاريخ و ماهيت تمامى وجوه «: دالبرادعى تأآيد آر

 » .فعاليت هاى هسته اى ايران را بازسازى آند و بتواند اعتماد از بين رفته را بار ديگر برقرار نمايد
 ».هدبنابراين از ايران مى خواهم آه اقدمات اعتمادساز و شفاف خود را بيش از ميزان موجود افزايش د«

 اين گونه اروپا به اهرم شوراى امنيت دست يازيد> 
آنگونه آه برخى محافل ديپلماتيك گفته اند، اولين تالش جناح غرب براى تهيه پيش نويس قطعنامه اى 

با موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت از حدود دو هفته پيش آغاز شد، يعنى هنگامى آه 
رفتن . دى از توقف سايت اصفهان وارد مذاآرات جديد با تروئيكاى اروپا شدندنمايندگان بوش پس از نا امي

محسوب ) اروپا و آمريكا(النتيك به سمت بحث شوراى امنيت تا پيش از اين مرز اصلى اختالف دوسوى آت
مى شد، چرا آه اين اتفاق به معنى شكست قطعى ديپلماسى اروپا و آژانس و نهايتًا پيروزى گفتمان 

اما در آخرين اقدام طبق گزارش ايرنا، سه آشور اروپايى . زورمحورى آمريكا بر ايده مداراجويى اروپا است
 .باالخره با خواسته آمريكا همراه شدندنگران از طرح هسته اى رئيس جمهورى ايران، 

طبق گزارش ناظران از اولين ساعات آغاز نشست آژانس بين المللى انرژى اتمى در شهر وين در روز 
دوشنبه، آشورهاى فرانسه، بريتانيا و آلمان پيش نويس اوليه قطعنامه اى را آه خواهان اين حرآت 

 . ع آرده انداست، ميان اعضا توزي) ارجاع به شوراى امنيت(
اما سؤال جدى در برابر طراحان قطعنامه جديد اين است آه به راستى آيا آنها به دنبال رفتن به شوراى 
امنيت هستند در شرايطى آه مى دانند ممكن است شوراى حكام با ارجاع پرونده ايران به برترين نهاد 

www.iran-archive.com 



روپايى همراهش پلهاى گريز و از اين روست آه طرف آمريكايى و سه ا. سازمان ملل موافقت نكند
هدف ما «: چنان آه شولت نماينده آمريكا در وين به بى بى سى گفت. بازگشت را تخريب نكرده اند

اما براى اين آار الزم است ايران تغيير جهت دهد و . همچنان دست يافتن به راه حلى ديپلماتيك است
 آامل با آژانس بين المللى انرژى اتمى همكارى براى پايان دادن به فعاليتهاى فرآورى اورانيوم به طور

 ».آند و به ميز مذاآرات بازگردد
اعالم آردند آه هدف اين » مهر«در همين راستا است آه بسيارى از منابع خبرى اصولگرايان نظير 

 ۵اروپا آه بعد از رد طرح . قطعنامه رفتن به شوراى امنيت نيست، بلكه رسيدن به طرح ماشه است
ذشته اش از سوى ايران تا به حال متحمل شكست شده است بشدت در حال البى با آگوست گ

گروههاى حاضر در شوراى حكام است تا بتواند در قطعنامه اى شديد عليه ايران دوباره مكانيزم ماشه را 
 .به متن قطعنامه بازگرداند

اى مشترآى را آغاز آرده اند و بر بعد از ظهر ديروز اين سه آشور و آمريكا رايزنيه: اين گزارش مى افزايد
اساس شنيده ها درصددند تا با طرح مجدد مكانيزم ماشه در متن قطعنامه راه را براى ارجاع اتوماتيك 
پرونده ايران به شوراى امنيت در آينده هموار آنند آه با همراهى اخير البرادعى با اين آشورها چنين 

زيرا البرادعى با گزارش اخير خود . ران امكان پذيرتر استمسأله اى در صورت تصويب قطعنامه عليه اي
 .چنين راهى را هموار آرده است

طرح ماشه ترجمه ديگرى از افزايش اختيارات البرادعى است آه به آژانس امكان مى دهد هر زمان از 
در : دتوضيح بيشتر اين ماجرا را سايت بازتاب مى نويس. همه آس و در همه زمينه ها بازرسى مى آند

و بازجويى از مديران » پارچين«و » آالهدوز«اين درخواستها، بازرسى دوباره از مجتمع نظامى و سرى 
شهردارى، وزارت دفاع و سازمان انرژى اتمى به عنوان پيش شرط آژانس براى نشست هفته جارى 

ى به اين درحالى است آه موارد فوق در گزارش ماه گذشته برادع. شوراى حكام ذآر شده است
از » NPT«شوراى حكام قيد شده بود آه اين گزارش به دليل خارج شدن از مواضع حقوق بين الملل و 

 .سوى جمهورى اسالمى رد شد
 جبهه گسترده مخالفان طرح اروپايى> 

غيرمتعهدها . جبهه رقيب غربى ها در شوراى حكام اين بار با سازماندهى تازه وارد رقابت شده است
وارترى در مخالفت با قطعنامه اروپايى ها از خود نشان مى دهند و در همان حال اين بار عزم است

شرآاى منطقه اى ايران نظير هند، روسيه و چين مقاومت صريحى در برابر توصيه ها و درخواست هاى 
مقامات بلندپايه آمريكا، : از همين رو است آه خبرگزارى رويترز گزارش داد. واشنگتن ابراز مى آنند

اديه اروپا، آانادا و ژاپن در شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى موفق نشدند روسيه را براى اتح
 . ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت متقاعد سازند

اما رويترز در خبر ديگرى اعالم آرده آه آمريكايى ها براى تغيير نظر روسيه از سازوآار ديگرى نيز 
موضوع برنامه هسته اى ايران در حاشيه اجالس مجمع : رويترز مى نويسد.  آرداستفاده خواهند

شامل آشورهاى آمريكا، » ٨گروه «عمومى سازمان ملل در نيويورك در ميهمانى شام وزراى خارجه 
ژاپن، آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، آانادا و روسيه مطرح شده و به بحث و گفت وگو گذاشته شده 

 . بود
اين حال ايرنا در گزارشى به نقل از يك ديپلمات آشورهاى جنبش عدم تعهد عضو شوراى حكام با 

هم اآنون اتحادى از روسيه، چين، هند و آشورهاى جنبش عدم تعهد در دفاع از حق مسلم : گفت
قرار ايران براى دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى ايجاد شده است و آنها در برابر آمريكا و اروپا 

 . گرفته اند
اما بار اصلى مقابله با استراتژى جناح غربيها بر دوش غير متعهدها است، به جز دو آشور پرو و 

 . عضو اين ائتالف تالشى همه جانبه براى تغيير در پيش نويس اروپا آغاز آرده اند١٣سنگاپور 
اعالم آردند آه ) سه و آلمانانگليس، فران(نمايندگان گروه نم در نشستى با سه آشور اتحاديه اروپا 

در اين نشست، آشورهاى اتحاديه . نخواهند گذاشت مسأله ايران در نهادى خارج از آژانس مطرح شود
آشورهاى نم پس از . اروپا نيز توضيحاتى درباره عناصر مورد نظر پيش نويس قطعنامه خود ارائه آردند

دانسته و اعالم آردند آه » بسيار بد«نويس را شنيدن اظهارات سه آشور اتحاديه اروپا مفاد اين پيش 
  .عناصر اين پيش نويس با يكديگر تضاد دارد

  
 پذيريم  مذاآره در درون تهديد را نمي:علي الريجاني

   ٢٠٠۵ سپتامبر 20 - ١٣٨۴ شهريور ٢9شنبه سه 
ست خبري ،علي الريجاني، در نش)ايلنا ( به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

: هاي نظنز هيچ آدام بر خالف مقررات آژانس نيست، گفت   اصفهان و نه فعاليتUCFخود با بيان اينكه نه
وگوهاي فراوان و پر فراز و فرودي با اروپا داشتيم آه نتيجه همه اين اقدامات در   در اين دو سال گفت

تعليق آنيم تا اعتمادسازي انجام شود سازي را   هاي غني  نهايت اين شد آه اروپا از ما خواست فعاليت
  .هاي عيني به توافق برسيم  و بر سر تضمين
اي خود را   خواهد آه همه فناوري هسته  ها مذاآره اروپا از ما مي  اآنون و بعد از ماه  هم: وي ادامه داد

اگر قرار بود آه آنار بگذاريم اما بحث ما اين است آه ما تضمين عيني را براي داشتن فناوري پذيرفتيم و 
  .سازي را تعطيل آنيم ديگر مذاآره معنا نداشت  غني

اي به ايران   دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره اظهارات مقامات اروپايي مبني بر ارائه نيروگاه هسته
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بين سه مبحث نيروگاه، تسليحات و فناوري خلط شده : سازي گفت  در صورت دست برداشتن از غني
  . دليلي دارد آه ما آشور خود را از داشتن چنين فناوري محروم آنيماست اما چه

 تاآنون ايران همه گونه همكاري انجام داده و 2003از سال : وي به گزارش البرادعي اشاره آرد و گفت
ايم و هم اآنون نيز به همكاري خود با   پذيرفتهNPTبسياري از سواالت نيز پاسخ داده است، ما مقرارات 

  .دهيم  ادامه ميآژانس 
: الريجاني با بيان اينكه متعجبم آه چرا با طرح رئيس جمهور برخوردهاي غير اصولي صورت گرفت، گفت

هايي نظير عدم حرآت ايران به سوي ساخت سالح، مرجع قرار دادن آژانس و   اين طرح داراي مولفه
ردن گفت وگوها با چارچوب  و سازنده ذآر آNPTحقوقي بودن پرونده ايران، مفيد دانستن مقرارت 

  .مشخص بود
شرايط بايد آرام باشد تا بتوان در فضاي آژانس به گفت وگوها ادامه داد ضمن اينكه گفت : وي تصريح آرد

  .وگوها بايد بر اساس عملكرد باشد و نه تئوري نيت خواني
هاي صلح    فعاليتاز آشوري آه: دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به تسليحات اتمي آمريكا گفت

اي هستيد اين تئوري نيز   گويند آه شما به دنبال تسليحات هسته  آنند و مي  آميز دارد، نيت خواني مي
  .نظير اقدامات پيش دستانه آمريكاست

طرح احمدي نژاد مسأله : پذيريم، افزود  الريجاني با بيان اينكه ما مسؤوليت پاسخگويي به آژانس را مي
هاي مختلف در مسايل هسته اي ايران شده بود و   استار سرمايه گذاري شرآتمهمي داشت آه خو

  .اين بهترين شفافيت است
 دنبال آنيم اما NPTبراي ما مهم است آه فناوري هسته اي خود را در چارچوب آژانس و : وي ادامه داد

  .دهد  فشار بيش از حد پاسخ درستي نمي
ها و غرب پند دهد   ن صنعت نفت ايران بايد به انگليسيملي شد: دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت

  .سازي نيز خواست ملي ايرانيان است  زيرا غني
مگر در قضيه ملي شدن صنعت نفت : الريجاني با بيان اينكه با غرور ملي يك آشور نبايد بازي آرد، گفت

  . ددهي  دستاورد زيادي داشتيد آه باز خود را در معرض يك آزمون ديگر قرار مي
اند آه آره شمالي به   آمريكا و اروپا پذيرفته: اي آره شمالي، گفت  هسته وي با اشاره به برنامه

اي خود ادامه دهد و تنها به سمت تسليحات اتمي نرود در حالي آه ما هم اآنون   هاي هسته فعاليت
  .ايم آه هيچ برنامه تسليحاتي نداريم  هم اعالم آرده

اگر بخواهيد آشوري را از دانشي :  هيچ دولتي نيست آه از حقش بگذرد، گفتالريجاني با بيان اينكه
  . آند  آه به دست آورده محروم آنيد هيچ آشوري با شما معامله نمي

زني با اروپا ايران را خسته آرده   گوييم آه دو سال مذاآره و چانه  دوستانه مي: الريجاني تصريح آرد
  .بال تهديد ملت ايران استاست زيرا اروپا در مذاآرات به دن

:  آماده مذاآره هستيم، گفتNPTهاي مشخصي مانند آژانس و  وي با تأآيد بر اينكه تنها چهارچوب
  .پذيريم زيرا مذاآره همراه با تهديد مذاآره نيست، بلكه ابالغيه است مذاآره در درون تهديد را نمي

ي خوبي براي سه آشور اروپايي است تا اين فرصت بسيار: دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد
  . المللي نشان دهند نقش خود را در عرصه بين
اندآه سه آشور اروپايي   رسد ملت ايران و جهانيان به اين نتيجه رسيده  وي با بيان اينكه به نظر مي

واريم آه دنياي امروز دنياي تندروي نيست و اميد: استعداد آافي را براي حل چنين بحراني ندارند، گفت
 در فضاي عادالنه تصميم گيري آند و تالش ما اين است آه با يك رفتار   المللي انرژي اتمي آژانس بين

  . صحيح ديپلماتيك حقوق ايران را حفظ آنيم
نويس قطعنامه سه آشور اروپايي آه در آن خواستار ارجاع پرونده   الريجاني درباره احتمال تصويب پيش

پيش نويس مذآور عناصر و : اند، گفت  اي امنيت سازمان ملل متحد شدهاي ايران به شور هسته
ها منتشر شد مربوط به  هايي دارد آه ساعتي پيش مطرح شد و آنچه آه روز گذشته در رسانه مولفه

  .  شهريور تا به حال بوده است17
ال فقط بر خواست ما تا به ح: نويس بر تعليق پافشاري شده است، گفت  وي با بيان اينكه در اين پيش
آرديم و نه چيز ديگر اما از ديپلماسي نيز بايد استفاده آرد زيرا بسياري از   ملي مردم خود حساب مي

آشورها از اين روش راضي نيستند و تالش ما اين است آه آژانس را به سمت يك رفتار معقول سوق 
  .دهيم

آند،   ان است و اروپا هم تالش خود را مياما مسأله بده بست: دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد
ها لولوي شوراي امنيت  اند؛ اگر در آخر آار اروپايي  شوراي امنيت چماقي است آه بر سر ما نگه داشته

را نشان دهند ما چه خواهيم آرد؟ آما اينكه ديديم پس از چند سال آار با آره شمالي علي رغم 
ناختند اما شوراي امنيت به معناي آن نيست آه ملت تمامي مسايل حق اين آشور را به رسميت ش

  .ايران رو به قبله بشود
قصد ما از گسترده آردن دايره مذاآرات نفي مذاآره ال اروپا نبود : دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت

  .بلكه حرف ما اين است آه نباد ديپلماسي ايران معطل مذاآره با اروپا باشد
نتايج اين انتخابات :ايج انتخابات آلمان بر موضع اين آشور در قبال ايران گفتالريجاني درباره تاثير نت

  .تغييري در موضع آلمان نخواهد داد
ما براي روشنگري در شرايط عادي و :  را نمي پذيرد، گفتNPTالريجاني با بيان اينكه ايران چيزي وراي
  .مسالمت آمير آماده هنمكاري هستيم
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 براي شرآت در آنفرانس عمومي آه سازمان انررژي اتمي ايران نيز در آن وي سفر آقازاده به وين را
  .عضويت دارد، ذآر آرد

دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اظهارات استرا وزير خارجه انگليس ميني بر اينكه ايران بايد 
اوردند، اروپا معتقد آنها درمقابل آره شمالي چيزي به دست ني:روش آره شمالي را در پيش بگيرد، افزود

  .است آه ايران نبايد فناوري داشته باشد اما اگر چنين بود ديگر چه لزومي براي مذاآره وجود داشت
به ما مي گويند آه به : وي با بيان اينكه هيچ تضمين بين المللي براي ارائه سوخت وجود ندارد، گفت

ها عوض شوند، چه اتفاقي مي افتد؟ ما   روسيه گفته ايم آه به شما سوخت ارائه آند اما اگر دولت
  .توانيم سرنوشت ملت خود را به اميال دولتهايي آه مي روند و مي آيند گره بزنيم  نمي

اين :وي همچنين درباره اظهارات استرا مبني بر اينكه مذاآرات به نقطه دشواري رسيده است، گفت
 غيور و با فرهنگ است و شما نمي نقطه دشواري نيست بلكه يك نقطه عطف است ملت ايران، ملتي
  .توانيد ملت ما را دست دوم بگيريد و در مقابل ارده ملي ما بايستيد

الريجاني با بيان اينكه ما از اينكه طرح آره شمالي را اجرا آنيم و مجبور شويم با عدم رعايت بعضي از 
ر با ما صحبت آنند، ايران تجديد اما اگر با زبان زو: خارج شويم، استقبال نمي آنيم، گفتNPTمقررات از 

  .نظر مي آند
اگر با زبان تهديد با ايران با ما صحبت آنند،در اجراي پروتكل ترديد : دبير شوراي عالي امنيت ملي، گفت

  .جدي مي آنيم و غني سازي را آغاز خواهيم آرد
 يا نمي خواهد و يا آژانس: اصفهان ربطي به غني سازي ندارد، افزودUCFوي با تاآيد بر اينكه عمليات

  .نمي تواند در ساير موارد نظارت آند
اگر آنها ضرب االجل تعيين آنند از نظر ايران تفاوتي با فرستادن پرونده به شوراي : الريجاني تصريح آرد

  .امنيت ندارد
ايرانيان انرژي اتمي را بخشي از غرور ملي خود مي دانند و با آسي آه در مقابل حق : وي ادامه داد

  .يران اسالمي بايستد همان آاري را مي آنند آه در مورد خليج فارس آردندا
ما پروتكل را داوطلبانه اجرا آرديم :دبير شوراي عالي امنيت ملي، درباره تصويب پروتكل در مجلس گفت

  .اما هنوز مجلس تصميمي براي تصويب آن نگرفته است
 با مرور زمان ما موضوع غني سازي را فراموش اروپا فكر نكند آه: دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت

  .داريم  مي آنيم و از آن دست برمي
طرح رييس جمهوري مبني بر مشارآت شرآتهاي خارجي در برنامه صلح آميز : علي الريجاني ادامه داد

ين اي ايران نگاه مسالمت آميز ايران را نشان مي دهد زيرا اگر ما به دنبال پنهان آاري بوديم چن  هسته
  .موضوعي را مطرح نمي آرديم

الريجاني در پاسخ به اين سوال آه آيا اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود گام بعدي ايران 
ما قطعا در مورد پروتكل الحاقي تصميمات جدي خواهيم داشت، اما در :  خواهد بود؟ گفتNPTخروج از 

  . تري انجام دهيم  بايد مطالعه جديNPTمورد 
اين :  در پاسخ به اين سوال آه آيا ايران حاضر به مذاآره بدون پيش شرط با آمريكاست، گفتوي

 سال با تهديد آمريكا 27مسايل در حد سخنراني است؛ مگر مي توان گذشته را ناديده گرفت، ما 
 از و روي آاغذ تهديد برداشته شود، تهديد زماني" لقلقه لسان"زندگي آرده ايم و مگر ممكن است با 

  .بين مي رود آه ما توان استراتژيك خود را با موقعيت ژئوپليتيك خود گره بزنيم
 درصد سهم داشته باشد هيچ دغدغه اي نداريم، 51در مشارآت خارجي در حدي آه ايران : وي گفت

از نظر مقررات ايران نيز راه را براي اين آار باز مي آند و ضريب امنيت ملي ما را باال مي برد اين آار هم 
  .باال بردن سطح توانايي هاي ما و هم از نظر چرخش اطالعات مفيد است

: وي با ابراز تاسف از اينكه مرجعي آه بايد آار حقوقي آند دچار سياست زدگي شده است، گفت
دولت ايران هنوز به طور آامل شكل نگرفته است و بايد مجال داد تا بتوان در درون مذاآرات به تفاهم 

  .رسيد
هنوز ما در اين حجم سوختي توليد نكرده ايم : ريجاني درخصوص فروش سوخت به ديگر آشورها گفتال

  .آه بخواهيم صادر آنيم
اين يك موضوع امنيتي است و مساله اي نيست آه بتوانم : وي درباره تعداد سانتريفوژهاي ايران گفت

  .آن را در اينجا مطرح آنم
ما اين آا را : ، گفتUF6مبني بر ارائه آيك زرد به آنها و دريافتالريجاني درباره طرح آفريقاي جنوبي 

  .براي حدود شش ماه معقول مي دانيم اما در دراز مدت اين طرح را قبول نداريم
جزئيات اين طرح بايد بررسي : اي ايران گفت  وي درباره نحوه حضور آشورهاي مختلف در برنامه هسته

  .عالم آردشود و ضوابط را به آشورهاي مختلف ا
دانند آه نقش جمهوري  همه مي: الريجاني درباره نقش ايران در اوضاع عراق و افغانستان گفت

بينيد امروز در عراق شيعيان  اسالمي ايران در عراق و افغانستان همواره آرامش بخش بوده و اينكه مي
شود؛ ضمن آنكه از  ط ميآنند به ايران مرتب هايشان را اعالم مي در مسيري آامال دموآراتيك خواسته

نظر امنيت ملي آرامش همسايگانمان نيز به نفع ما خواهد بود و دليلي ندارد آه ما به دنبال تنش در اين 
  . آشورها باشيم

خواهند در اين آشورها پادگان  وي با بيان اينكه آمريكا و ديگران بايد توضيح دهند آه تا چه زماني مي
  .ن آشورها نيز نفس بكشندبگذاريد مردم اي: بسازند، گفت
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شود آه فضاي  دبير شوراي عالي امنيت ملي ابراز اميدواري آرد آه مسيري آه در اين آشورها طي 
  . مردم ساالري را به ارمغان آورد

مساله عقب نشيني رژيم صهيونيستي از : وي به موضوع خاورميانه و صلح فلسطين اشاره آرد و گفت
هاي زيادي از اين  جه فداآاري مردم فلسطين بود اما هنوز بخشغزه بسيار مهم است آه در نتي
  .سرزمين در اختيار اين رژيم است

مساله فلسطين حل شده نيست ضمن اينكه موضع ايران در فلسطين دموآراتيك : الريجاني ادامه داد
  .است ما معتقديم ملت فلسطين خود بايد در مورد سرنوشتشان تصميم بگيرند

موآراسي با سرنيزه همان مذاآرات با تهديد براي ايران است بنابراين راه ايران براي د: وي تأآيد آرد
  .آمك به ايجاد صلح و امنيت پايدار در منطقه امري آامال روشن است

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور31:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ر  سپتامب22 - ١٣٨۴ شهريور 31شنبه پنج 

روزنامه های صبح آخرين روز هفته در تهران در آستانه طرح پرونده ايران در هيات رييسه :بی بی سی
آژانس بين المللی انرژی اتمی به گمانه زنی درباره نتيجه اين اجالس پرداخته و به نقل از منابع خارجی 

يادآوری بيست و پنجمين . د شدپيش بينی کرده اند که پرونده ايران به شورای امنيت فرستاده نخواه
سالگرد آغاز جنگ ايران و عراق بخش عمده ای از صفحات روزنامه های امروز صبح را به خود اختصاص 

  .داده است
 نوشته اغلب نمايندگان مجلس و فعاالن سياسی با تمجيد از طرح هسته ای احمدی نژاد، تاکيد کيهان

  . منيت سازمان ملل اتفاق خاصی برای کشور رخ نخواهد دادمی کنند با ارجاع پرونده ايران به شورای ا
به نوشته روزنامه ايران يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است با ارجاع 

پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، اتفاق عجيبی رخ نمی دهد، زيرا ما عضو ان پی تی هستيم و 
  .تر از اين چارچوب عليه ايران عمل کنندآژانس و اروپا نمی توانند فرا

 در سرمقاله خود نوشته پرونده ايران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی به يکی از بزنگاه های شرق
  . خود رسيده است

اين روزنامه اظهار نظر می کند که تا کنون همه تصميمات اين شورا بر اصل اجماع استوار بوده اما در 
است چندين روز وقت ببرد، گسستی حکمفرما شده که رسيدن به اجماع را به اجالس جاری که ممکن 

  .. سود هر يک از طرفين دشوار کرده و دسترسی به راه حلی ميانه نيز احتمال اندکی دارد
 آمده است در حالی که کشورهای ضعيف با ديپلماسی قوی از قدرتمندان شرقدر پايان سرمقاله 

ليل محدوديت های خود ساخته از شمال و جنوب و شرق و غرب در حال امتياز می گيرند ايران به د
امتيازدهی است و همه اينها ناشی از يک نقطه ضعف اساسی يعنی فقدان اعتماد به نفس و ناتوانی 

  . در جمع آوری و بسيج نيروها و عوامل قدرت خود، برای رسيدن به هدف است
است خود بخش عمده ای از توان و وقتش را صرف  نوشته احمدی نژاد از نخستين روز های ريشرق

حل و فصل معضالت و چالش های پديد آمده در عرصه سياست خارجی کرده است در حالی که وی با 
تکيه بر شعار هايی در حوزه رفاه و عدالت اقتصادی به قدرت رسيد ولی اکنون بازيگر عرصه پرتالطمی 

  . ن نداشتشده است که خود تمايل چندانی به ورود به آ
 نوشته طرز نشستن و حرکات دست کريستينا امانپور سرگزارشگر سی ان جمهوری اسالمیروزنامه 

  . ان در مصاحبه با احمدی نژاد و کلماتی که برای وی به کار می برد توهين آميز بوده است
رنگار را به ايران اين روزنامه به نقل از يک سايت نزديک به محافظه کاران از وزارت ارشاد خواسته اين خب

  . ممنوع الورود کند که کمترين مجازات اوست
سی ان ان همزمان با حضور احمدی نژاد در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک مصاحبه ای 

  . با وی ترتيب داده بود
ت و  مدير اين روزنامه گفته است پايبندی ايران به قوانين آژانس هسته ای مستند اسکيهانبه نوشته 

  . به همين جهت امکان ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت وجود ندارد
  . روزنامه های امروز صبح در مقاالت و گزارش های حماسی از جنگ هشت ساله يادکرده اند

 - در بيانيه نهادهای انقالبی و سازمان های مختلف که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ جوانبه نوشته 
  .  صادر شده بر آمادگی ايران برای مقابله با تهديدهای آينده تاکيد شده است- يا هفته دفاع مقدس

 معاون دادستانی کل کشور خبر داد که متن نهايی شکايت ايران عليه صدام جوانبه نوشته روزنامه 
آماده شده است و پس از امضای آن توسط دادستان کل کشور به رييس قوه قضاييه تقديم و از آن 

  . م می شودطريق اقدا
اين روزنامه ای يکی از منابع قضايی نقل می کند که چون دادستان کل کشور در سفر است، منتظريم 

  .که برگردد و متن نهايی را امضا کند
  

   شهريور30:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ سپتامبر 21 - ١٣٨۴ شهريور 30شنبه چهار 
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های بزرگ و گزارش های اصلی خود را به پرونده روزنامه های صبح امروز تهران عنوان :بی بی سی
هسته ای ايران و تصميم های هيات رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی اختصاص داده اند و در 

حاليکه روزنامه های هوادار دولت خواستار خروج از آن پی تی و از سرگيری فعاليت های غنی سازی 
ولت خواسته اند با احتياط بيشتری عمل کند و مردم را در اورانيوم شده اند، روزنامه های مستقل از د

  .جريان خطرها و تهديدها قرار دهد
توقف فعاليت های هسته ای کره شمالی انعکاس اندکی در روزنامه های امروز صبح تهران داشته 

  .است
فته است اين روزنامه ها در عنوان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرده اند که گ

ايران قوی تر از هميشه با اراده ای راسخ برای پيشبرد اهداف خود ايستاده و تسليم هيچ گونه فشاری 
  . نمی شود

 از زبان آيت اهللا خامنه ای نوشته رييس جمهور محترم در سازمان ملل حرف دل ملت ايران همبستگی
  . را زد

   در حل  ديپلماسی مجال"آن روبروست نوشته  در بررسی وضعيتی که پرونده هسته ای ايران با اعتماد
 از   پس  اخير به ويژه  در روزهای  که  است  سوالی ، اين  است  پايان  رو به  ای ايران  هسته  پرونده مساله

   های  رسانه  متحد از سوی  ملل  سازمان  عمومی  در مجمع  ايران جمهوری  نژاد رييس  احمدی سخنرانی
  .   می شود جهان تکرار خبری

   و خارجی  ايرانی  سياسی های  و مقام  از صاحبنظران  بسياری  سوال  اين اين روزنامه می افزايد که به
   است  بحرانی  اوضاع دهد که  می   نشان  روند جاری  فرجام ها درباره  گمانه اند، اما برآيند همه  گفته  پاسخ
  .  باشد  رسيده  ناکامی  به  ديپلماسی  که  ای  اندازه  به اما نه

   آن چه می گويند تنها تا آدرس  تهران  و هم  غرب  در پايان نوشته خود تاکيد کرده هماعتمادگزارشگر 
گويد و می   نمی  سخن  بعدی  از آدرس  کس  هيچ شود ولی  محدود می   ملل  سازمان  امنيت شورای
  شود؟  می  تنها ابزار موثر شناخته سی هنوز ديپلما  که  است  جز اين  مهم آيا اين: پرسد

 در سرمقاله خود با تاکيد بر اين که امروز بايد در پی رفع تهديدها بود نوشته متاسفانه رسانه آفتاب يزد
های کشور به جای نقد و بررسی حقايق به انعکاس آرزوها و آرمان ها اکتفا می کنند، سعی در کوچک 

  .طرها دارندکردن تهديدها و به فراموشی سپردن خ
 به مسئوالن پيشنهاد کرده که هر وضعيتی در پيش باشد صادقانه خطرها را با مردم آفتاب يزدسردبير 

  . در ميان بگذارند
ای سخن گفته و   از واکنش گسترده طرح ابتکاری رييس جمهوری درخصوص مذاکرات هسته خراسان

ع پرونده ايران به شورای امنيت اضافه کرده از از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی در مورد احتمال ارجا
دهد اما اگر  سازی رخ نمی  سازی نيست و تا قبل از تاسيسات نطنز غنی   جزو پروسه غنیUCFنظر ما 

  . گيری خواهيم کرد رفتار غرب تند باشد درخصوص تعطيلی تاسيسات نطنز تصميم 
زنی برای مسايل  ه است دو سال چانه  نوشته علی الريجانی در بازگشت از سفر نيويورک گفتشرق

 کننده  ای ايران در محافل کاری، ايران را خسته کرده است و اين به نفع کشورهای مذاکره هسته 
  . سازی اورانيوم خواست مردم است نيست، چرا که غنی

 در سرمقاله خود برای چندمين بار پيشنهاد کرده که نمايندگان مجلس با تصويب طرحی سه کيهان
وريتی دولت را موظف کنند که در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت فورًا از معاهده ان پی تی ف

  .خارج و از ورود بازرسان آژانس به کشور جلوگيری کند
 مصوبه مجلس در يکی از بندهای خود بايد مجهز به نوعی مکانيسم کيهانبه نظر سرمقاله نويس 

ت موظف شود در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت بدون نياز ماشه باشد به اين معنا که دول
  . را عملياتی سازدNPTبه هرگونه بررسی مجدد يا رايزنی اضافی و بی درنگ خروج ايران از 

 در سرمقاله خود با اشاره به آنچه که افزايش روزافزون مظاهر فساد و جمهوری اسالمیروزنامه 
 مبارزه با مفاسد اجتماعی می نامد نوشته هر گاه در سال های اخير فحشا و لزوم طرح های ضربتی

سخن از اصالح وضع پيش آمد عده ای به اين بهانه که بايد کار فرهنگی کرد مانع اجرای طرح های 
  . ضربتی شدند

سرمقاله اين روزنامه در اشاره به مفاسد اجتماعی از فيلم های سينمايی و فعاليت های هنری نام 
 نوشته به علت بی توجهی مسووالن در فيلم های سينمايی اوضاع کشور تاريک نشان داده می برده و
  .شود
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