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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  تي امنی به شورارانی ای دوباره فرانسه به ارجاع موضوع هسته ادیتهد
   ٢٠٠۵ سپتامبر 25 - ١٣٨۴  مهر3ه یکشنب

 خود را متوقف نکند احتمال ومي اورانی سازی غنی هاتي فعالرانیچه ا امور خارجه فرانسه گفت چنانریوز
 .  سازمان ملل متحد وجود داردتي امنیارجاع پرونده اش به شورا

 امروز ني امور خارجه فرانسه همچنری فرانسه ، وزیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 ی اتمی انرژی المللني نشود وآژانس بیکره عقالن حاضربه مذارانی که ایدرصورت:  کرد حی تصرکشنبهی

 ارجاع پرونده احتمال نی صورت  انی را ثابت کند در ای نظامی هسته اتي ما نبود هرگونه فعالینتواند برا
 سازمان ملل تي امنی به شورارانی وجود دارد  و من شخصا معتقدم که ارجاع پرونده اتي امنیبه شورا

 .ست  اتيمتحد مهم و حائز اهم
 حال متذکر ني کرد درعی مصاحبه مسی درمنطقه پارانیهودی تي اقلی سراسروی که با رادی بالزدوست

 با ی هسته اتي فعالی به سورانی که امیری پذی ما نمرای  قاطعانه و ثابت اتخاذ کرد زی موضعدیبا: شد 
 . حرکت کندیاهداف نظام

 .اذ موضع قاطعانه را خوب دانست و اتخی سه عنصرمذاکره ، همکارني همچنی بالزدوست
  لي و اسرائکای امکان وجود دارد که آمرنی اای سوال که آنی امور خارجه فرانسه درپاسخ به اریوز

 ی امر درحال حاضر به طورکلنی پاسخ داد ای را مورد حمله قرار دهند که ورانی ای هسته اساتيتاس
 .ستيمطرح ن
 قطعنامه ی منطقري دوگانه وغی روز شنبه در موضعیم اتی انرژی المللني حکام آژانس بیشورا

 . کردبی و فرانسه را تصوسي سه کشورآلمان ، انگلیشنهاديپ
 ی ارجاع پرونده به شورای برانهي محکوم شده و زمرانی حساس ای هسته ای هاتي قطعنامه فعالنیدرا
 . سازمان ملل متحد را هموار ساخته استتيامن

 ني آژانس بی منظقري غمي تصمرانی ، ایی سه کشوراروپایشنهادي پیامه ا پس از صدور قطعنبالفاصله
 ی سازی دانست و به جهان اعالم کرد همچنان به غنی قانونري را محکوم و آن را غی اتمی انرژیالملل
 . دهد اما باب مذاکرات را همچنان باز دانست ی ادامه مومياوران

  
 !  نبود کای آمر به علت فشاررانی اهي ما علی منفیرا: هند

   ٢٠٠۵ سپتامبر 25 - ١٣٨۴  مهر3ه یکشنب
 ی انرژی المللني حکام آژانس بی در شورارانی ای هسته ای برنامه هاهي علی اعالم کرد که در راهند
 .  نبوده استکای تحت فشار آمریاتم
 هيدر آژانس عل خود ی هند با دفاع از راتدپرس،ي آسوشیبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 نو ی نداشته است و دهلیري گمي تصمنی در ای نقشکای ادعا کرد که فشار آمررانی ایبرنامه هسته ا
 . ادامه دهدرانیهمچنان قصد دارد تا به احداث لوله گاز ا

 نو ی دهلمي و تصمستي نقتي فراتر از حقیزي چچيه:  شد ی مدعی اهياني امور خارجه هند در بوزارت
 مستقل خود ی هایابی خود را بر اساس ارزماتي واشنگتن نبوده است و هند تصمیفشارها ريتحت تاث

 . کندی کشور اتخاذ میو هماهنگ با منافع مل
 دی قرار دارد و بادی تهدتي اعالم کرد هند در وضعهياني با انتشار بزي هند نستيمارکس-ستي کمونحزب

 ی که گفته است اگرهند موضعکای کنگره آمراميساله در پ منی و اکای آمرای و رانی اای را انتخاب کند یکی
 دو کشور به شي پی چندی ادامه دهد توافق هسته ارانی خود با ایهایمستقل اتخاذ کند و به همکار

 . کامًال مشهود است د،ي نخواهد رسبیتصو
  

 موافق، ی را با بيست و دو رای سه کشور اروپائی حکام در اجالس روز شنبه خود قطعنامه یشورا
  مخالف تصويب کردی ممتنع و يک رایدوازه را
 ٢٠٠۵ سپتامبر ٢۴ – ١٣٨۴ مهر ٢ شنبه
 که در آن ی اسالمی جمهوری در باره برنامه هسته ای سه کشور اروپائی روز شنبه قطعنامه عصر

 امنيت سازمان ملل متحد است، با اکثريت آرا ی اين برنامه، در صالحيت شورایگفته شده است بررس
 . به تصويب رسيدی حکام انرژیدر شورا

 آژانس یاز وين، مليسا فلمينگ، سخنگو) ايسنا( دانشجويان ايران ی خبرگزاری گزارش خبرنگار اعزامبه
 ی منفی مثبت، يك آشور رایبيست و دو آشور به اين قطعنامه را«: اعالم کردی اتمی انرژیالملل بين

 » . ممتنع دادندیو دوازده آشور را
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 جنوبي، سريالنكا، ی يمن، الجزاير، برزيل، چين، مكزيك، نيجريه، پاآستان، روسيه، آفريقایآشورها
 .  ممتنع به اين قطعنامه دادندیتونس و ويتنام را

 .  آه مخالفت خود را با اين قطعنامه اعالم آرد، ونزوئال بودی آشورتنها
، غنا، مجارستان، هند، ايتاليا، ژاپن، آره، هلند،  استراليا، بلژيك، آانادا، اآوادور، فرانسه، آلمانآرژانتين،

 .  مثبت دادندیپرو، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواآي، سوئد، انگليس و آمريكا به اين قطعنامه را
 سپتامبر اعالم 25 اروپاييها تا يکشنبه ی خود را به قطعنامه پيشنهادی حکام رأی رود شورای مانتظار
 کند 

 درباره نحوه برخورد با ی تصميم گيری که برای اتمی انرژیژانس بين الملل حکام آی شورانشست
 ی ممتنع و يک رای را12 مثبت، ی رأ22 قطعنامه اين شورا تشکيل شد با ی ايران از اجرایخوددار

 . امنيت فرستادی ايران را به شورایمخالف پرونده اتم
 امنيت سازمان ی پرونده ايران به شورا فرستادنی حکام در نشست خود برای اساس گزارشها شورابر

 . ارايه ندادندیامل متحد تاريخ
 حکام آژانس بين یشورا:  پيرامون تصويب اين قطعنامه نوشتی در گزارشی سی بی بی خبرپايگاه
 ی اتحاديه اروپا که خواهان ارجاع پرونده فعاليت هسته ای به قطعنامه پيشنهادی اتمی انرژیالملل

 یخص مثبت داد، هرچند در اين قطعنامه زمان مشیمنيت سازمان ملل شده است رأ ایايران به شورا
 . عليه اين کشور درنظر گرفته شده استی چنين اقدامیبرا

 حکام ی شورای امنيت در نشست بعدی ايران به شورای رود زمان ارجاع پرونده هسته ای مانتظار
 .تعيين شود که در ماه نوامبر آينده برگزار خواهد شد

 منع ی که عليه ايران تصويب شده، اين کشور متهم به موارد متعدد نقض پيمان بين المللی قطعنامه ادر
 ی اعتمادی اين کشور ابراز بی شده و نسبت به برنامه هسته ای هسته ایگسترش جنگ افزارها

 .شده است
يز به بحث  حکام که چند روز جريان داشت يک بار ديگر نی شورای نشست جاری قطعنامه طاين

 مفاد آن موجب شد که تدوين کنندگان در آن ی از اعضا با برخیگذاشته شده بود اما مخالفت تعداد
 . حکام دهندی دوباره تحويل شورایتجديدنظر کنند و آن را با اعمال تغييرات

 ی ايران به شورای شود اين است که ارجاع فوری که در قطعنامه مشاهده می تغيير محسوستنها
 . به ارجاع در زمان نامشخص تبديل شده استامنيت
 بريتانيا، فرانسه و آلمان هستند، پاسخ به اين پرسش را که آيا ی کنندگان قطعنامه که دولتهاتدوين

 امنيت سازمان ملل متحد، به ی است يا نه در ظرفيت شورای به سالح هسته ایايران به دنبال دستياب
 . ت جهان دانسته اندعنوان نهاد موظف به تأمين صلح و ثبا

 ممتنع دادند و ونزوئال ی بودند که به اين قطعنامه رأی از جمله کشورهايی جنوبی چين و آفريقاروسيه،
 ی روی است که دولت هند که ايران به ميزان زيادی مخالف داد، اين در حالی بود که رأیتنها کشور

 . مثبت دادی کرد به قطعنامه رأیحمايت آن حساب م
 شود که اين کشور اعالم کرده است به هيچ وجه حاضر ی تصويب می عليه ايران در شرايطقطعنامه

 کند و ی عقب نشينی اورانيوم و توليد سوخت هسته ای سازینيست از موضع خود در مورد حق غن
 د، امنيت بگيری حکام تصميم به ارجاع پرونده ايران به شورای که شورایتهديد کرده است که در صورت

 خود را که همچنان در تعليق نگه داشته و شامل مراحل پيشرفته ی از فعاليت هسته ایخشهايآن ب
 ی شود از سر خواهد گرفت و در عضويت خود در پيمان بين المللی اورانيوم می سازی از فرايند غنیتر

 . تجديدنظر خواهد کردی اتمیمنع گسترش جنگ افزارها
 ی سازی مربوط به غنی شود تا تمام فعاليتهایايران مکلف م اروپاييان، ی متن قطعنامه پيشنهاددر

 را ی هسته ای منع گسترش جنگ افزارهای به پيمان بين المللیاورانيوم را متوقف کند، پروتکل الحاق
 با ی اتممذاکراتدر مجلس خود به تصويب برساند، در برنامه ساخت رآکتور آب سنگين تجديد نظر کند و 

 .رانسه و آلمان را از سر گيرد بريتانيا، فیدولتها
 ی اسالمی پنجشنبه و پس از اعالم تجديد نظر اروپاييان در قطعنامه مورد نظر آنان، مقامات جمهورروز

 ی را به تصويب برسانند که، به گفته آنان، دارایهشدار دادند که اين کشورها قصد دارند قطعنامه ا
 اين ی هسته ادهف ايران از مفاد قطعنامه، پرون که در صورت تخلیسازوکار ماشه است به اين معن
 . امنيت ارجاع شودیکشور به طور خودکار به شورا

 
 ی آمريكا و انگليس در ارجاع مساله« : تاآيد آردی اتمی انرژیالملل  در آژانس بينی هيات ايرانرييس
 » . امنيت شكست خوردندی ايران به شورایي هسته
   ٢٠٠۵ سپتامبر 24 - ١٣٨۴  مهر2ه شنب
از وين، جواد وعيدي، معاون امنيت ) ايسنا( دانشجويان ايران ی خبرگزاری گزارش خبرنگار اعزامبه
 حكام عليه ايران در ی شورای  آشورمان پس از تصويب قطعنامهی امنيت ملی عالیالملل شورا بين

 » .شدشكسته  وين ی گرايانه  اولين بار در تاريخ روح اجماعیبرا« :جمع خبرنگاران اظهار داشت
 » . بسيار آمريكا و انگليس اتخاذ شدی حكام به دليل فشارهایتصميم امروز شورا« :  اظهار داشتیو

 » . بر سر آن حاصل نشدی داشت و اجماعی سياسی اين تصميم آامال انگيزه« :  تصريح آردیوعيد
 ی ين آه فقط غرب از برنامه در آژانس و ایبند دهد، اول دسته اين دو چيز را نشان مي« :  ادامه دادیو

 » . پيش رفتن وجود نداردی برای ايران نگران است و دوم اين آه اجماعیي هسته
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 » .شود و تهديد، تهديد حسن نيت، باعث نشان دادن حسن نيت مي« : تاآيد آردیوعيد
آنون به  ايران ایي  هستهی خواستند پرونده آمريكا و انگليس مي« : تصريح آردی عضو هيات ايراناين

 » .اند  امنيت برود، اما شكست خوردهیشورا
 » .آنها نتوانستند اجماع را از آن خود آنند« : گفتیوعيد

 ی  داشتن چرخهی ايران برای آنند آه اين تصميم برنامه انگليس و آمريكا آرزو مي« : خاطرنشان آردیو
 » . را برچيند، اما شكست خواهند خوردیي سوخت هسته

 پس از تصويب قطعنامه درباره ايران ی اتمی انرژیالملل  آمريكا در آژانس بينی ط نماينده همين ارتبادر
 امنيت گزارش ی آژانس الزم است آه به شورای  ايران بر اساس اساسنامهیي  هستهی مساله« :گفت
 » .شود
ز تصويب  آمريكا درآژانس پس ای  شولت، نمايندهی ايسنا از وين، گرگوری گزارش خبرنگار اعزامبه

 تقدير یچنين سه آشور اروپاي  اروپا عليه ايران از مديرآل آژانس، بازرسان اين سازمان و همی قطعنامه
 . آرد
 » . پادمان پايبند نبوده استی ايران به الزاماتش تحت موافقتنامه« : ادعا آردیو

 یي  هستهی چنين تشخيص داده است آه ماهيت برنامه شورا هم«:  شدی مدعی مقام آمريكاياين
 انجاميده ی را همراه خود دارد آه اين به سواالتیآار  و فريبیآار  از پنهانی طوالنیا ايران تاريخچه
 » .باشد  امنيت سازمان ملل ميی آن در صالحيت شورایاست آه بررس

 فزاينده عليه صلح و ی ايران باعث اعمال تهديدیي  هستهیها ما نگرانيم آه فعاليت«:  ادعا آردیو
 » . شودیامنيت جهان

 ی اش به طور فزاينده جامعه گرايانه  ايران و رويكرد مواجههیآار نيرنگ آميخته با پنهان«:  ادامه دادیو
 » .آند  را تهديد ميیالملل بين
 است را متوقف آند، یها آه باعث نگران آژانس از ايران درخواست آرده است آه اين فعاليت«:  گفتیو

 » . و به ميز مذاآرات بازگرددبا آژانس صادق باشد
 » .اميدواريم مقامات ايران نيز همين گزينه را انتخاب آنند« : آمريكا در پايان گفتی نماينده

 
  قطعنامه تصويب شدهمتن
   ٢٠٠۵ سپتامبر 24 - ١٣٨۴  مهر2ه شنب:مهر
  حکام؛یشورا

a ( 2005 آگوست 11 حکام در ی مصوبه شورای قطعنامه های آورادیبا) GOV/2005/64(نوامبر 29، در 
2004) GOV/2004/90 ( 2004 سپتامبر 18در، )GOV/2004/79( 2004 ژوئن 18، در) GOV/2004/49 ( ،

 2003 سپتامبر 12و در ) GOV/2003/81( ،2003 نوامبر 26در ) GOV/2004/21( ،2004 مارس 13در 
)GOV/2003/69(2003 ژوئن 19 حکام در ی شوراهياني، ب) GOV/OR.1072(استی ریري گجهي، و نت 

 ؛)GOV/OR.1130 ( 2005و ژوئن ) GOV/OR.1122 ( 2005 حکام در مارس یشورا
b ( کشورها را در استفاده از ضي که حقوق بدون تبعی تی حقوق مندرج در بند چهارم ان پیادآوریبا 

 اول یبندها تی ضمن رعاز،ي مقاصد صلح آمی و استفاده برادي تول،ی توسعه علمی برای هسته ایانرژ
  شناسد؛ی متي به رسمماني پنيو دوم هم

c (انجام توافقنامه پادمانها و ی طرفانه اش برای و بی حرفه ای به خاطر تالشهارخانهي کل و دبریاز مد 
 و شی کشور ستانی ای ها از سوقي تعلیی آزمای راستدیي و تارانیحل مسائل مهم پادمانها در ا

 م؛ي کنی میقدردان
d ( ی ان پی عمل به تعهداتش نسبت به توافق پادمانی برایدی در مدت زمان مدرانی قصور ایرادآویبا 
 اعالم نطوري و کاربرد آن و همی ، بازفرآوریدر رابطه با گزارش انتقال مواد هسته ا) INFCIRC214 (یت

  کلری مدارش شده بود؛ همانطور که در گزرهي در آنجا پردازش و ذخی موادني که چنیساتيتاس
)GOV/2003/75 ( ,گزارش شد و در 2003 نوامبر 10 خیو در تار )GOV/2005/67 (سپتامبر 2 خیبه تار 

  قرار گرفت؛دي مورد تائ2005
 
e (همانطور که در قطعنامه مي کنی خاطرنشان منيهمچن GOV/2005/81حکام مورد ی شورای از سو 

 ی متعدد تعهداتش در مورد اجرای ، سبب نقض های در پنهان کاررانی ااستيتاسف قرار گرفت، س
 .  پادمان شدیتوافق نامه ها

f (خاطرنشان کرد 2005 سپتامبر 2 حکام در ی کل در گزارش خود به شوراری کند که مدیخاطرنشان م 
 اظهارات ی جنبه های برخدیي تای آژانس برایی و در توانارانی ای در اصالح نقض های خوبشرفتيکه پ
 . است انجام شده رانی ایجار

 
g (مي سال و ن2 که بعد از ستي نی کل گزارش داد آژانس هنوز در موضعریعالوه بر آنها، همانطور که مد 

 شفاف نکهیضمن ا.  را روشن کندماندهي از مسائل مهم باقی فشرده ، بعضقاتي ها و تحقیبازرس
 .  دار بوده استري و تاخزي اجتناب آمرانی کامل ایساز

 
h (کی بي و تعقی دوره زماندی تمدی صدور اظهارنامه ها در راستای در قصور برارانی ای هازهيانگ 
 . نامشخص است2003 تا اکتبر سال ی پنهانکاراستيس
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i (نگران کننده است رانی ای هسته ایادامه نقصان مستمر درفهم آژانس از ابعاد حساس برنامه ها . 

 
j (اعتماد ري تدابتي در خصوص اهمی قبلیها صورت گرفته در قطعنامه داتي شود تاکی میادآوری 

 به 2004 نوامبر 14 کل آن را در گزارش ری که مدقي انجام کامل و دائم تعلنکهی مجدد ادي و تائیساز
 ید قرار گرفته براي آژانس مورد تائی از سوی تعهد آور حقوقري داوطلبانه و اعتماد ساز و غیعنوان اقدام

 ت؛ اسی مسائل مهم ضروررامونيبحث پ
 
k (2005 اوت 11 حکام در قطع نامه ی تا کنون به درخواست شورارانی که اقتي حقنیبا تاسف از ا - 
 ه،ی مواد تغذدي شامل تولی سازی مربوط به غنی هاتي تمام فعالی دائمقي دوباره تعلی بر برقراریمبن

 .  پاسخ نداده است-ومي اورانلی تبدساتي در تاسديتست ها و تول
 
l (و ی و بررسی پروتکل الحاقبی تصوی زمان به درخواست مکرر برانی تا ارانی مساله که انی انيهمچن 

در .  کند ، نگران کننده استی می اعتنائی بني آب سنگیقاتي راکتور تحقکی نظر در ساخت دیتجد
  به اعتمادرانی ای هسته ای بودن برنامه هازي صرفًا صلح آمتي است که به ماهیري تدابنی اکهيحال
 .  کمک خواهد کردیساز

 
m (هسته ی هاتي اطالعات مربوط به برنامه و فعالیريگي کل گزارش داد که آژانس به پریعالوه بر آن مد 
قدرت "  گزارش داد کهني تواند در رابطه با آن برنامه ها باشد ادامه خواهد داد و همچنی که مرانی ایا

."  محدود استربوطه، میتهاي و فعالی هسته ای احتمالحاتي تسلدیي تابي تعقی آژانس برایقانون
)GOV/2005/67(؛ 
n (موضوع،نی از اژهی وی بررسکی کل به عنوان ری از اظهارات مدتیحما  
 
o (ای مواد چي برسد که هیري گجهي نتنی که به استي نیطی کند که آژانس هنوز در شرایخاطرنشان م 

 . دارد وجود نرانی در ای اظهار نشده ای هسته اتيفعال
 
 :  آمده استرانی اهي ها علیی در ادامه قطعنامه اروپانی مهر از وی گزارش خبرگزاربه
 آن در اتي که جزئNTP ی اطاعت از موافقنامه پادمانی از تعهداتش در راستارانی اینقضها و قصور ها) 1
)GOV/2003/75 (از بند یبندی شد ، عدم پاحیتشر XII.Cباشد ی از مقررات آژانس م . 
 نی اتي کل به آن اشاره شد ، ماهری که در گزارش مدرانی ای هسته ای پنهانی هاتي فعالخچهیتار) 2

 صادر رانی ای از سو2002 که از سپتامبر سال ی هائهي که با توجه به اعالمی ها و مسائلتيفعال
 تي صالحینا به عنوان ارگتي امنی شورانکهیبا توجه به ا.  استدهی آژانس روشن گردی از سودهیگرد

 . آنجاست تي در صالحزي مسائل ننی را برعهده دارد، ای المللني بتي حفظ صلح و امنتيدار مسئول
 گزارش ی و برانيشي پی آن و قطعنامه های اجرای خود برای کل خواسته شد به تالشهاریاز مد) 3

 خی به تاری در گزارش و کهی در باره مسائلشتري تالشها شامل هرگونه تحوالت بنیا. دوباره ادامه دهد
 ازي مورد نش گزاری حکام ارائه شد، از جمله زمان و محتوایبه شورا) GOV /67/2005(دوم سپتامبر 

 .  باشدی از مقررات آژانس مIII.B.4 مورد در خواست در بند هي و اطالعXII.Cطبق بند 
 ی خواسته مرانیالزم از ا ینهاي و فراهم کردن تضمنحلی حل مسائل الی کل براری کمک به مدیبرا) 4

 :شود 
) i (توافق ی رسمی خواسته های شفاف وراري کل درخواست شده، تدابریهمانطور که در گزارش مد 

 به اشخاص، اسناد مربوط به اجرا، استفاده دوگانه ی شامل دسترسینامه پادمان و پروتکل الحاق
 . شود و مکان ها اجرا قاتي و تحقی نظامی کارگاههای برخزات،يتجه

) ii (ی بازفرآورتي و فعالی سازی مربوط به غنی هاتي فعالی دائم و کامل تمامقي مجدد تعلیبرقرار ، 
  آمده است ؛GOV /64/2005همانطور که در 

) iii (در اراک ني آب سنگیقاتي راکتور تحقکی نظر در ساخت دیتجد  . 
) iv (ی کامل پروتکل الحاقی و اجرای فوربیتصو .  
) v (براساس ی بر ادامه عمل طبق شروط مندرج در پروتکل الحاقی پروتکل الحاقبی کامل تصویااجر 

 . امضا شد 2003 دسامبر 18 که در -) INFCIRC/540 (ی پروتکل الحاقهيمدل اصالح
 کند و به روند گفتگوها که در دو سال تی تا کامال تعهدات خود را رعامي کنی درخواست مرانیاز ا) 5

 . داشته است بازگرددی خوبیتهاشرفيگذشته پ
 یريگي و پی محتاطانه پروتکل الحاقی اجرای خود برای به تالشهامي کنی کل درخواست مریاز مد ) 6

 اقدامات آژانس را نیا.  باشد ادامه دهد ی که مورد در خواست آژانس مشتري بیاقدامات شفاف ساز
 و کسر سازد را دوباره برانی گذشته ایته ا هسیتهاي ابعاد فعالی تمامتي و ماهخی کند تاریقادر م

 . اعتماد بوجود آمده را جبران کند 
 . موضوعات همچنان در دستورکار است نی به ایدگي رسی برایري گميتصم) 7
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حضور آمريکا در عراق علت تشديد //  امنيت هستم یمخالف تحريم و ارجاع ايران به شورا:پوتين
 خشونت ها است 

   ٢٠٠۵ سپتامبر 25 - ١٣٨۴  مهر3ه یکشنب
 امنيت ی ايران به شورای پوتين رئيس جمهور روسيه گفت مخالف ارجاع موضوع هسته اوالديمير
 . هستم

آمريکا و روسيه دشمن :  با شبکه فاکس نيوز افزود ی مهر پوتين امروز در گفتگويی گزارش خبرگزاربه
 . شوندی میريک يکديگر تلق شی بين المللیيکديگر نيستند بلکه در بسيار از فعاليت ها

 ی انرژی با آژانس بين المللیامروز، ايران به اندازه کاف:" همچنين ضمن رد تحريم عليه ايران گفتیو
 مدير کل اين آژانس نيز به ما گفت، بنا براين ی کند و اين مساله را محمد البرادعی می همکاریاتم

 ". امروز پيش بروندیاجازه بدهيم واقعيت ها
 دو سال، یمهور روسيه همچنين در ادامه با اشاره به مشکالت عراق گفت که آمريکا بايد ط جرئيس
 خود را از عراق خارج نمايد و اظهار داشت که روسيه بر اين موضع است که حضور آمريکا در ینيروها

 که  دهد و من بر اين باورمی انجام اقدامات خشونت بار به پيش سوق می مسلح را برایعراق گروهها
 به کشور ديگر صادر کرد و اين قابل پذيرش ی توان از کشوری را نمی انقالب و ايدئولوژ،یدموکراس
 .نيست

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
ساعت گذشته در نقاط مختلف عراق را  ٢۴  خبرگزاري فرانسه روز يكشنبه از بغداد گزارشي از حوادث 

 . دمنتشر آر
   ٢٠٠۵ سپتامبر 25 - ١٣٨۴  مهر3ه یکشنب

بر اثر تيراندازي دزدان مسلح به سوي : يك منبع وزارت آشور عراق آه خواست نامش فاش نشود،گفت
نفر ديگر  ٩  دو پليس آشته و ) واقع در غرب بغداد" (منصور"يك دستگاه اتوبوس حامل پول در محله 

 . زخمي شدند
 . هزار دالر آمريكا از محل حادثه گريختند ٨۵٠  هر امروز پس از سرقت به گفته اين منبع، سارقان ظ

در محله منصور واريز " الرشيد"قرار بود اين پول آه متعلق به وزارت دارايي عراق بود در شعبه بانك 
 . شود

گذاري شده را در شرق بغداد در مسير آاروان نيروهاي ويژه پليس  يك انتحاري يك دستگاه خودروي بمب
 . تن ديگر زخمي شدند ١٠  پليس آشته و  ١٣  منفجر آرد آه در نتيجه 

اجساد چهار عراقي آه چشمان و دستان آنها بسته و بر اثر اصابت گلوله به ناحيه سر آشته شده 
 . در بغداد آشف شد" الشعله"بودند در محله 

ند اما در اين گزارش به انگيزه دار را هنگام عزيمت به مسجدي در غرب بغداد آشت افراد مسلح، يك مغازه
 . قتل اشاره نشده است

انفجار يك دستگاه دوچرخه : يك مقام وزارت آشور عراق آه به نام وي اشاره نشده است، گفت
دو تن ) آيلومتري جنوب بغداد ١٠٠  واقع در " (حله"در شهر " المكتبات"گذاري شده در خيابان  بمب

 . زخمي به جا گذاشت ۶٨  آشته و 
ها  رو و خيابان از خون پوشيده شده بود و برخي از مغازه هايي از پياده در پي اين انفجار بخش:  افزودوي

 . هاي زيادي شدند دچار خسارت
دقيقه پيش از انفجار يك مرد جوان آه لباس سنتي عربي به تن داشت، دوچرخه  ١۵  به گفته شاهدان، 

 . آردرو قرار داد و محل را ترك  را در آنار پياده
عراق " المهدي"نظاميان موسوم به ارتش  در جريان درگيري بامداد امروز نيروهاي آمريكائي با شبه

 . ، در بغداد هشت تن از شبه نظاميان مذآور آشته شدند"مقتدي صدر"وابسته به
آه پايگاه نيروهاي هوادار " شهرك صدر"اين درگيري نيمه شب شنبه با يورش سربازان آمريكائي به 

 . باشد، روي داد تدي صدر ميمق
عضو اين هيات و ) ساله ٧٠  " (شيخ مولود حسن الترآي"اي از ترور  هيات علماي مسلمان با صدور بيانيه

 . خبر داد) واقع در شمال بغداد" (اعظميه"در منطقه " الدهان"امام جماعت مسجد 
 . اند شدهداشتن در اين ترور متهم  در اين بيانيه نيروهاي آمريكايي به دست

هاي مقيم  قانون انتخابات به عراقي: اي اعالم آرد آميته عالي مستقل انتخابات عراق نيز با صدور بيانيه
پرسي  دهد اما اجازه شرآت آنها در همه خارج از آشور اجازه شرآت در انتخابات سراسري آتي را مي

 . دده اآتبر آينده برگزار خواهد شد را نمي ١۵  قانون اساسي آه در 
شرآت اقشار مختلف مردم عراق در انتخابات بايد فرصت تعيين مسير : در اين بيانيه آمده است

 . دموآراسي در عراق را براي تمام مردم اين آشور فراهم سازد
  
 مي تقسی درباره عراق از آنچه که وی کنفرانسی کرد با برگزاریدواري امور خارجه فرانسه ابراز امریوز

 .  شودیري جلوگديعراق نام
   ٢٠٠۵ سپتامبر 25 - ١٣٨۴  مهر3ه یکشنب
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:  مطلب افزودنی درادامه ای دوست بالزپيلي فرانسه، فیبه نقل ازخبرگزار"مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 نی ای داخلیاسي سی هافي  عراق با حضور تمام گروهها و طی المللني کنفرانس بدوارميام

 چي خواهد ماند و شاهد هی کشور باقکی که عراق مي کن درکمي که ما بتوانیکشوربرگزار شود به طور
  .مي نباشی گروهچي ههي از ناحی بندميگونه تقس

 بدون اعالم نيهمچن) سی منطقه پارانیهودی تي اقلویراد (ی جوی امورخارجه فرانسه درگفتگو با رادریوز
 نی ای کنونسکیر: د  آن اعالم کری درمورد عراق و محل برگزاری المللني کنفرانس بیموعد برگزار
 .ري خای خواهد شد مي تقسی عراق به زودایاست که آ

 و کي دمکراتی ما عراق را به کشورنکهی برای مبنکای آمری جمهورسي جرج بوش رئدهیا:  افزودیبالز
 هی کشور درسانی اميني بی کند  اما ما  اکنون می هدف را دنبال مکی مي کنی ملی استقالل تبدیدارا

 قرارگرفته است و آنچه که اکنون ی فتنه طائفه گرندهیرفزاي و کشتارروزانه تحت تاثزيت آماعمال خشون
 . دهندی همچنان به کارخود ادامه می ملی گروههاای موضوع است که آنی به ایمهم است آگاه

 نی درآخردی دولت جدلي تشکزي انتخابات ونی و برگزاری قانون اساسی با اشاره به همه پرسیو
 نی اما امي را درعراق شاهد هستی قانون اساسشرفتيما پ:  اعالم داشت ی سال جاریانیپا یروزها

 . توام است یاسي سی گروههای برخی با انزواشرفتيپ
 به رای را مطرح کرد زیتي منحصرا امنی راه حل های را بجایاسي سی راه حل هاشنهادي پانی درپایبالز

 یروهاي بلکه درگروداشتن نستي نتي حافظ امنیروهاي ن عراق تنها  درگرو وجودندهی آیاعتقاد و
 . استکي دمکراتیاسيس
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  مهر2:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ سپتامبر 24 - ١٣٨۴  مهر2ه شنب

 و گمانه زنی روزنامه های اولين روز هفته در تهران عنوان های اصلی خود را به گزارش ها:بی بی سی
هايی درباره بحران هسته ای ايران اختصاص داده و از زبان مقامات مختلف ايران از مردم خواسته اند که 

از تهديدها نهراسند و در عين حال خبر داده اند که اروپا در مقابل حمايت های بعض اعضای هيات 
  .رييسه آژانس بين المللی از قطعنامه عليه ايران صرفنظر کرد

 با عنوان نفس اروپايی ها در شورای حکام به شماره افتاده است، نظر يک روزنامه اروپايی را در انکيه
. اروپايی ها در حال به هم ريختن هستند: صدر اخبار خود نقل کرده و از قول ديپلمات ها در وين نوشته

د روسيه، چين، هند و آنها می خواهند اجماعی عليه تهران به وجود بياورند اما به دليل مخالفت شدي
  .اعضای غيرمتعهدها در اين کار کامًال ناموفق بوده اند

  .  نوشته با حمايت شديد غيرمتعهدها و روسيه از ايران نقشه اروپايی ها شکست خورداعتماد
  . در عنوان اصلی خود از تغيير موضع اروپا درباره فعاليت های هسته ای ايران خبر داده استخراسان

ملت ايران را نبايد از تحريم اقتصادی و تهديدهای :  از زبان رهبر جمهوری اسالمی نوشتهرانايروزنامه 
  . سياسی ترساند

 از صدور سومين قطعنامه کشورهای اروپايی به عنوان آخرين خبر نوشته و اضافه کرده که اين شرق
   .قطعنامه تفاوتی با قطعنامه قبلی ندارد و مورد پذيرش ايران قرار می گيرد

 ها هر چند باور دارند که از اکثريت آرای در شورای حکام  اروپايی:  در عنوان اصلی خود نوشتهجام جم
برخوردارند اما مايل نيستند بی گدار به آب بزنند زيرا ممکن است برخی از کشورها که قبال قول حمايت 

ور در جلسه خودداری کرده و رای  کم از حض آنان را از هرگونه قطعنامه گرفته بودند، در ميانه راه، دست
  . مورد نظر، به طور کافی، فراهم نگردد

  . با حمايت شديد غيرمتعهدها و روسيه از ايران نقشه اروپايی ها شکست خورد:  نوشتهاعتماد
  ها و  از ديپلمات  گروهی  در دست  ای  هسته  پرونده ، سکان در دو سال:  در گزارش خود نوشتهاعتماد
   اکنون  مجلس  بود اما با افزايش ابعاد بين المللی اين پرونده، نمايندگان  ملی  امنيت ی عال شورای
  .اند  شده   زمينه  بيشتر در اين  تاثيرگذاری خواهان

   هسته  پرونده  حول  مباحث  دوباره  گرفتن  حاضر و با اوج  در حال  نشينان به نوشته اين روزنامه، پارلمان
  . اند تر برآمده   جدی   نقش ، درصدد ايفای ای

 دو هفته بعد از تکذيب وجود طرحی برای ملزم کردن دولت به خروج از پيمان الحاقی، شرقبه نوشته 
رييس مجلس خبر داده که اينک عده ای از نمايندگان مجلس برای دفاع از حق ملت ايران در انرژی 

  .هسته ای قاطعانه ايستاده اند
در شرايطی که امروز پيش آمده جمعی از نمايندگان : "حدادعادل گفتهبه نوشته شرق، غالمعلی 

بيش .مجلس درصدد هستند با تقديم طرحی، دولت ايران را موظف به تعليق اجرای پروتکل الحاقی کنند
  ."از اين نمی توان شاهد چانه زنی های بی حاصل بود

ر جديدی از مذاکرات هسته ای را با ايران دو:  از زبان سخنگوی شورای عالی امنيت ملی نوشتهکيهان
ولی کوتاه آمدن از حق مان امکان پذير نيست و ما در نقطه شروع قرار . طرف های جديد آغاز خواهد کرد

  . داريم
ما طرح های : ، علی آقا محمدی در سخنرانی برای اعضای احزاب مختلف گفتهکيهانبه نوشته 

 احمدی نژاد مطرح کرده است و گرنه ما در ارتباط با پرونده مختلفی داريم که مقداری از اين طرح را آقای
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چون که آنقدر دنيا شلوغ نشده که آدم نتواند در آن حرف حساب . هسته ای دارای طرح هايی هستيم
  .بزند

 نوشته کشورهای اروپايی به خاطر پيدا کردن راهی برای قانع کردن کشورهای ديگر عليه همبستگی
نويسنده سرمقاله . تغيير کردند و به اين ترتيب به سياست ماشه رو آوردندايران قطعنامه خود را 

 پيشنهاد کرده که ايران برای جلوگيری از تهديدها تعليق فعاليت های هسته ای را دست همبستگی
کم تا پايان دوران رياست جمهوری جورج بوش به اجرا درآورد تا وضعيت اقتصادی که برای مردم اهميت 

  .رونق گيرداصلی دارد، 
  

  اول مهر:  ايرانیهفته نامه ها
   ٢٠٠۵ سپتامبر 23 - ١٣٨۴  مهر1ه جمع

همزمان با جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای بررسی پرونده :بی بی سی
هسته ای ايران، هفته نامه ها به دفاع از مواضع ايران پرداخته و در عناوين اصلی خود مطالبی درباره 

  .  فرهنگی کشور و عمليات استشهادی چاپ کرده اندوضعيت
در حالی که پرونده اتمی ايران در مرحله حساسی قرار گرفته و گفتگوها در مقر آژانس بين المللی 

شورای حکام : " ارگان خبرگزاری دولتی ايران نوشتهايران جمعهانرژی هسته ای در وين ادامه دارد، 
  ".ان به شورای امنيت دچار دودستگی استآژانس در زمينه ارجاع پرونده اير

به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ايران، روسيه به عنوان تنها شريک هسته ای ايران يکتنه در برابر 
  .اتحاديه اروپا ايستاده است تا در فرصت ديگری راه حل مناسبتری برای حل اين مشکل بيابد

:  از محمدنبی حبيبی دبيرکل اين تشکل نوشته ارگان حزب مؤتلفه در عنوان اصلی خود به نقلشما
  ."جمهوری اسالمی به بازی پرونده هسته ای خاتمه می دهد"

به گفته آقای حبيبی، آمريکا و بريتانيا و چند کشور ديگر می خواهند سالها پرونده ايران باز باشد و آنها 
وری اسالمی دست آنها را بتوانند افکار عمومی جهان را در جهت اهداف خود منحرف کنند اما جمه

  .خوانده و بزودی به اين بازی خاتمه خواهد داد
به عقيده دبيرکل مؤتلفه، طبيعی ترين موضع در برابر اخالل در روند مذاکرات، ابتدا تعليق و سپس خروج 

  .از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای است
خوانده، به دفاع از " پايان استثمار هسته ای"ز آنچه  ارگان انصار حزب اهللا نيز در عنوان اصلی ايالثارات

طرح آقای احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران برای حل مسئله هسته ای اشاره کرده که به نوشته اين 
  .نشريه غرب را به انفعال واداشته است

رهای  به اروپا و آمريکا هشدار داده که ايران بر اساس مفاد پيمان منع گسترش جنگ افزايالثارت
  .هسته ای می تواند دانش هسته ای خود را به کشورهای مسلمان انتقال دهد و آن را تکثير کند

اين نشريه اين احتمال را بررسی کرده که در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، ايران بايد در 
ا در دستور کار قرار برنامه اش تجديدنظر کند و خروج از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای ر

  .دهد
  جايگاه ارزشها در سازمان ملل

 عنوان اصلی خود را به سخنان هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئيس جمهور در سازمان پرتوسخن
از داستان رستم و : "ملل اختصاص داده و با انتقاد از سخنان محمد خاتمی رئيس جمهور سابق تيتر زده

  ."ن و عدالت طلبی احمدی نژاداسفنديار خاتمی تا شعار و دي
 با چاپ بخشهايی از سخنان آقای خاتمی در سازمان ملل و مصاحبه شبکه سی ان ان با او پرتوسخن

از وی انتقاد کرده که چرا در نطق رسمی سخنی از دين و ارزشها نگفته و به جای تکيه بر تمدن 
  .اسالمی، به تبيين تمدن کهن ايرانی پرداخته است

ويسنده، علت آنکه هيئت آمريکايی تا انتها به سخنان آقای خاتمی گوش کرد نزديکی به عقيده ن
تفکراتش با آنان است اما چون آقای احمدی نژاد به جای تعريف و تمجيد از آمريکا و فرهنگ و نژاد آنها از 

اسالم و عدالت اسالمی سخن گفت، هيئت آمريکايی هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد، جلسه را 
  .ترک کرد

در فرهنگ مدعيان اصالح طلبی تکيه بر اصول اسالم ناب و دفاع از فرهنگ : "اين هفته نامه اضافه کرده
اسالمی ملت ايران تفکری متحجرانه است و واپسگرا ولی کسانی که پشت تريبون مهم سازمان ملل 

د هديه می برند و از رستم و اسفنديار سخن می گويند و برای دبيرکل سازمان خشتی از تخت جمشي
به جای دفاع از منافع ملت مسلمان ايران و فرهنگ اسالمی خودی، از آمريکا و فرهنگ آن تمجيد می 

  ."کنند، روشنفکر و پيشرفته اند
  انقالب فرهنگی يا انحطاط فرهنگی

محمدتقی مصباح يزدی، روحانی پرنفوذ محافظه کار که پس از چند سال سکوت، بعد از انتخابات 
  .رياست جمهوری به صحنه بازگشته از وضعيت فرهنگی کشور انتقاد کرده است

اگر کسی وضع فرهنگی کشور در اول انقالب را با حاال : " به نقل از آقای مصباح يزدی نوشتهپرتوسخن
  ."ر نمی کند اين کشور همان کشور است و اين مسئوالن همان دولتمران اسالمی اندمقايسه کند باو

به گفته اين روحانی ارشد حوزه علميه قم، برخی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری هيچ اسمی از 
انقالب و ارزشهای اسالمی نبردند و اين نشان می دهد که وضع فرهنگی کشور رو به انحطاط  اسالم، 
  . است
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 همچنين سخنان آقای مصباح يزدی را در ديدار با کامران باقری لنکرانی وزير يالثارات و اميدجوان
شورای عالی انقالب فرهنگی در اسالمی شدن دانشگاهها کوتاهی : "بهداشت نقل کرده اند که گفته

  ".کرده است
قرار بود علما کتابهای : "آقای مصباح يزدی که يکی از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی است، گفته

دانشگاهی را مورد بررسی قرار دهند و اشکاالت آن را شناسايی کنند اما بعد از ده سال هنوز نتيجه آن 
  ".مشخص نشده است

به گفته اين عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، حوزه های علميه برای همکاری با دولت در اين 
عد از انقالب محصوالت و فارغ التحصيالن خود را تقديم زمينه آمادگی دارند هر چند حوزه علميه ب

  .دستگاههای اجرايی و قضايی کرده و عمقی در کارهای حوزه به وجود نيامده است
  مرغ عزا و عروسی

، صبحمسعود ده نمکی عضو سابق انصار حزب اهللا که در سالهای گذشته به انتشار نشرياتی نظير 
تشبيه " مرغ عزا و عروسی"، انصار حزب اهللا را به اميد جوانبا  سرگرم بود در گفتگو جبهه و شلمچه

کرده که در دوره حاکميت اصالح طلبان متهم به وابستگی به جناح راست در دوره حاکميت راست متهم 
  .به وابستگی به جريان چپ شده است

 ضروری آقای ده نمکی ثبت نام برای عمليات استشهادی را برای کشوری که در معرض تهديد است
  . "استفاده سياسی از آن ضربه به منافع ملی است: "دانسته اما گفته است

به گفته اين عضو سابق انصار حزب اهللا، عمليات استشهادی نيازی به ثبت نام ندارد و تا وقتی که می 
  .شود با قوای نظامی جلوی دشمن ايستاد نوبت به عمليات استشهادی نمی رسد

  به نعل و به ميخ
هللا عسگراوالدی دبيرکل سابق مؤتلفه از تشکيل کميته های تحت نظر رئيس جمهور برای تعيين حبيب ا

وزرا بايد معاونان خود را انتخاب کنند و اگر رئيس جمهور بخواهد برای : "معاونان وزرا انتقاد کرده و گفته
  ."زير استآنها معاون انتخاب کند با قانون همخوانی ندارد و به گونه ای سلب اختيار از و

به گفته آقای عسگراوالدی، اين ظلم به وزير است که بگوييم تو بايد تحت نظارت مجلس قرار بگيری و 
  .به آنها جواب بدهی ولی حق نداری معاون خود را انتخاب کنی

اين عضو باسابقه مؤتلفه همچنين برخی نمايندگان مجلس را که در روز رأی اعتماد در مخالفت با برخی 
بعضيها در مجلس تندروی کردند و زمينه را برای تضعيف : "ن گفتند مورد انتقاد قرار داده و گفتهوزرا سخ

  ."رئيس جمهور از سوی دشمنان فراهم کردند
  

   مهر3:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ سپتامبر 25 - ١٣٨۴  مهر3ه یکشنب

نشينی اروپا و حمايت کشورهای روزنامه های امروز تهران يک روز بعد از آن که از عقب :بی بی سی
مختلف از ايران در مناقشه هسته ای خود خبر داده بودند، تصويب قطعنامه اروپا را در صدر اخبار خود 

نقل کرده و از زبان مقامات مختلف از واکنش شديد ايران نسبت به اين قطعنامه نوشته و خواستار 
  . شده اندتجديد نظر ايران در روابط خود با کشورهای اروپايی

  . از قول محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری نوشته دولت اسالمی راه درازی در پيش داردهمبستگی
ورق " که ديروز خبر از پيروزی ايران به دليل حمايت روسيه و غيرمتعهدها داده بود با عنوان اعتماد
عمال نفوذ قوی اروپايی ها گزارشی را در صدر شماره امروز خود آورده و در آن نشان داده که ا" برگشت

  .باعث پيروزی آنان شد
گزارشی از تصويب قطعنامه اروپا در هيات " چک های بی محل روسيه و چين" با عنوان آفتاب يزد

رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی در صدر اخبار خود چاپ کرده و در سرمقاله خود نوشته متاسفانه 
 چه را قبال آزموده بوديم آزموديم تا معلوم شود که بر وعده های بار ديگر بر خالف توصيه دلسوزان آن
  .ديگران نمی توان و نبايد دل بست

خبر از تصميم روز گذشته " پيش نويس غيرقانونی اروپا بدون اجماع تصويب شد"کيهان با عنوان بزرگ 
  . هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی داده

نوان های خبری روزهای گذشته خود که از عقب نشينی اروپا و شکست اين روزنامه بدون اشاره به ع
اروپاييان خبر داده بود در سرمقاله خود بار ديگر قبول قطعنامه هيات رييسه آژانس را ذلت نظام اسالمی 

  . خوانده است
اده  در سرمقاله اين روزنامه، نامه هايی را که روز گذشته دولت برای آژانس فرستکيهانمدير مسئول 

  . چيزی خوانده مانند شمشير کشيدن در برابر توپ و تانک که عملی بی فايده است
حسين شريعتمداری در عين حال از نمايندگان مجلس هم انتقاد کرده که چرا با وجود شعارها و 

ادعاهای خود از درايت و درک الزم برای حفظ منافع ملی کشورشان برخوردار نيستند و در چالش هسته 
  .ش روی، همواره چند قدم عقب تر از حريف بوده اندای پي

 واکنش شديد ايران نسبت به قطعنامه شورای حکام را در صدر اخبار خود آورده و جمهوری اسالمی
در سرمقاله خود اين قطعنامه را نشانه دشمنی شديد آمريکا با جمهوری اسالمی دانسته و نوشته 

ن نيست که تنها به زيان ايران تمام شود بلکه تمام کشورها از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت چنا
  . آن زيان می بينند
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 بدون اشاره به گزارش و گمانه زنی های خود در روزهای گذشته که همگی از شکست جوانروزنامه 
اروپا و پيروزی سياست هسته ای دولت جديد حکايت داشت نوشته احزاب سياسی به طور يکپارچه در 

  .ان هسته ای همعقيده هستندمورد بحر
به نوشته اين روزنامه، يک عضو مجمع روحانيون مبارز با تاکيد بر اينکه کليه کشورهای همسايه و به 

ويژه ابرقدرت ها در اين مقطع زمانی دسترسی ايران به تکنولوژی هسته ای را بر نمی تابند، گفته 
ا دارند که ايران به محض دسترسی به انرژی دشمنان از قدرت هسته ای ايران می ترسند و اين خوف ر
  .هسته ای نسبت به آنها عکس العمل نظامی داشته باشد

 در خبری از قول رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته ارجاع پرونده شرق
 ايران به شورای امنيت اهرم مهلک و کشنده ای برای جمهوری اسالمی ايران نيست، اما در آن صورت

  . بايد روابطمان را با کشورهای اروپايی به خصوص انگلستان مورد تجديد نظر قرار دهيم
  . روزنامه های ديگر هم از زبان عالء الدين بروجردی خواستار قطع روابط تهران و لندن شده اند

تانيا  سخنگوی وزارت خارجه گفته قطع روابط و بازگرداندن سفرای ايران و بريآفتاب يزداما به نوشته 
  .کذب است
 از قول فرمانده نيروی مقاومت بسيج با اشاره به اشتياق ديگر کشورهای دنيا برای الگوگيری از اعتماد

بسيج، از ايجاد گروه های کاری مشترک با کشورهای اسالمی و غيراسالمی برای ساماندهی 
  . نيروهای مردمی کشورهای طرف خبر داده است

نوب لبنان و منطقه بالکان شده و از زبان سردار حجازی آمده است بسيج  اشاره ای به جاعتماددر خبر 
  .يک الگوست و سرتاسر جهان اسالم را تحت تاثير دارد

  
  اي ايران نگاهي به سير پرونده هسته

   ٢٠٠۵ سپتامبر 25 - ١٣٨۴  مهر3ه یکشنب:ایرنا
 داريوش غفاري : از

اي  نج روز بحث و بررسي در خصوص پرونده هستهالمللي انرژي اتمي پس از پ شوراي حكام آژانس بين
 . ايران، در نهايت عصر شنبه، قطعنامه اروپا را به تصويب رساند

 
هاي پيشنهادي به  هاي قبل شوراي حكام در خصوص ايران آه قطعنامه هاي دوره برخالف نشست

هاي   آمد و تالشگيري به عمل رسيد، اين بار در خصوص اين قطعنامه راي صورت اجماع به تصويب مي
 . اي نرسيد آمريكا و اتحاديه اروپا براي دستيابي به اجماع در خصوص اين قطعنامه به نتيجه

آه به تصويب رسيد، تعليق ) انگليس، فرانسه و آلمان(در قطعنامه پيشنهادي سه آشور اتحاديه اروپا 
اف اصفهان، توقف ساخت .سي.سازي اورانيوم توسط ايران، تعليق مجدد فعاليت مرآز يو آامل غني

نيروگاه آب سنگين اراك، دادن اختيارات فراتر از قوانين آژانس به مديرآل براي دسترسي به اشخاص، 
 . مراآز و اسناد خاص در ايران گنجانده شده است

 
اي بود آه ازسوي سه آشور اروپايي دراين دوره  سومين پيش نويس قطعنامه متن قطعنامه تصويب شده

 . راي حكام ارايه شده بوداز نشست شو
 . ها در اين پيش نويس است تصويب واجراي پروتكل الحاقي توسط مجلس ايران از ديگر خواسته

المللي انرژي اتمي بالفاصله در قبال اين قطعنامه  يك عضوهيات جمهوري اسالمي ايران درآژانس بين
 . واآنش نشان داد و آن را ناعادالنه خواند

 
ها و پيمان منع  آژانس، موافقتنامه پادمان  درخواست فراتر ازچهارچوب اساسنامهايران هيچ:وي گفت

 . را نخواهد پذيرفت) تي.پي.ان(اي  هاي هسته گسترش سالح
 

المللي انرژي اتمي خواسته شده است، گزارش جديدي  در اين قطعنامه همچنين از مديرآل آژانس بين
 . المللي انرژي اتمي ارايه دهد  حكام آژانس بيناي ايران به شوراي هاي هسته درباره برنامه

 
در قطعنامه مصوب شوراي حكام از مديرآل آژانس خواسته شده است، به تالش هاي خود براي اجراي 

توافق پادماني با ايران و اجراي موقت پروتكل الحاقي به اين پيمان و پيگيري اقدامات شفاف ساز ديگر 
  .مورد درخواست آژانس ادامه دهد

 
اي به شوراي امنيت درخواست نشده، اما زمان آن باز  گرچه دراين قطعنامه ارجاع فوري پرونده هسته

 . گذاشته شده است
 

اي ايران به دنبال به بن بست رسيدن  دوره جديد تحرآات آشورهاي اروپايي و آمريكا عليه پرونده هسته
 درپيشبرد مذاآرات و از سرگيري فعاليت مجتمع اي ايران و اروپا به دليل عدم جديت اروپا مذاآرات هسته

 . اصفهان از سوي ايران آغاز شد. اف.سي.توليد وفرآوري اورانيوم يو
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دنبال توافقي آه بين جمهوري اسالمي ايران وسه آشوراروپايي در بروآسل شكل گرفت، قرار شد  به
 . آرات ارايه آنداروپا طي دو ماه پيشنهادهاي جديدي را براي بررسي امكان ادامه مذا

 
آننده حق مسلم  در نهايت طرح ارايه شده از سوي سه آشور اروپايي طرحي آامال غيرمنطقي و تضييع

 . اي بود آه با واآنش مقامات ايران مواجه شد ملت ايران در استفاده از فناوري صلح آميز هسته
 

 شكست آشيده شدن مذاآرات جمهوري اسالمي ايران در عين اينكه قصد داشت با درايت مانع از به
 . شود، از سويي خواستار دستيابي به حق مسلم خود بود

 
پيشنهاد جامع براي ادامه مذاآرات ، پيشنهادي غيراصولي و  اي درارايه اروپا عالوه برتاخير يك هفته

 . غيرقابل پذيرش از سوي ايران را ارايه آرد
 

اي در  سازي اورانيوم و چرخه سوخت هسته ا غنيهاي مرتبط ب تصميم ايران براي از سرگيري فعاليت
 . اصفهان نيز به دليل عدم وفاي به عهد اروپا بود

 
اي  هاي هسته انگليس همزمان با اعالم ازسرگيري فعاليت اصفهان اعالم آرد آه از سرگيري فعاليت

اهد آرد، گرچه هاي بسيار خو ايران درتاسيسات اصفهان، مذاآره با اروپا را دچار مشكالت و پيچيدگي
 . اين مذاآرات با عدم جديت اروپا پيش از اين با بحران مواجه شده بود

 
المللي انرژي اتمي تحويل داد،  اي آه اواسط مرداد ماه به آژانس بين جمهوري اسالمي ايران در نامه

يطه اصفهان بر اساس تعريف آژانس در ح" اف.سي.يو"اي  شروع فعاليت تاسيسات هسته اعالم آرد آه
 . گنجد و منطبق بر حقوق حقه ايران است سازي نمي فعاليت غني

 
ها صرفا متمرآز بر  سازي نيز خارج است و فعاليت فعاليت اين تاسيسات حتي از دايره اول و دوم غني

 . شود ها را شامل نمي اين تاسيسات بوده و ساير مكان
 

هايي بود آه تنها فعاليت آن متوقف شده  شاصفهان از بخ. اف.سي.مجتمع توليد و فرآوري اورانيوم يو
 . بود و آژانس اقدام به پلمب آن نكرده بود

 
جمهوري اسالمي ايران در نامه خود عدم همكاري با آشورمان را در دستيابي به فن آوري صلح آميز 

 اي هاي هسته اي ، به معناي ناديده گرفتن حقوق حقه ايران بر اساس پيمان منع گسترش سالح هسته
 . دانست) تي.پي.ان(
 

هاي  در اين نامه تاآيد شده است آه به رغم اين فشارها و محدوديت ها، ايران با اتكا به توانمندي
هاي آژانس  ها و بررسي اي دست يافته است و مجموع بازرسي بومي خود به فن آوري صلح آميز هسته

ا هيچ گونه انحراف به سوي اهداف ه المللي انرژي اتمي به اثبات رسانده است آه اين فعاليت بين
 . نظامي و غير متعارف نداشته است

 
المللي انرژي  مدير آل آژانس بين" محمد البرادعي"ميالدي  ٢٠٠٣  در اين نامه همچنين به گزارش سال 

هاي اتمي گذشته ايران به سوي اهداف نظامي و غيرمتعارف منحرف  اتمي مبني بر اينكه فعاليت
 . نشانه حسن نيت ايران ارزيابي شده استنشده، استناد و 

 
سازي  جمهوري اسالمي ايران حتي در نامه خود اعالم آمادگي آرده بود آه موضوع فعاليت غني

آند و هر اقدام نتيجه بخشي را آه از  اورانيوم و چرخه سوخت را از طريق مذاآرات ثمربخش پيگيري مي
 . م باشد، انجام دهدسازي الز طريق مذاآرات براي فعاليت مجدد غني

 
سازي  هاي خود با آژانس و مذاآره با اروپاييان را اقدامي درجهت شفاف ايران آليه همكاري

واعتمادسازي عنوان آرده و خواستارآن شده است آه اروپاييان نيز به تعهدات و تكاليف خود در چارچوب 
 . توافقنامه پاريس جامه عمل پوشند

 
هاي آژانس از  با اشاره به اجراي پروتكل الحاقي و موافقت با بازرسيدر بخش ديگري از اين نامه 

المللي انرژي اتمي در چارچوب مقررات  اي ايران، بر ادامه اين همكاري هابا آژانس بين تاسيسات هسته
 . اين سازمان تاآيد شده است

 
سازي نيست و  از غنياي در اصفهان به معني آغ ايران همچنين اعالم آرده است آه آغاز فعاليت هسته

 . ها را نيز ادامه خواهد داد مذاآره با اروپايي
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المللي انرژي اتمي در واآنش به تصميم ايران براي ازسرگيري  محمد البرادعي مدير آل آژانس بين
اصفهان، از جمهوري اسالمي ايران خواست، از دست زدن " اف.سي.يو"اي  فعاليت تاسيسات هسته

 . خواند، خودداري آند" م عجوالنهاقدا"به آنچه آه وي 
 

البرادعي در واآنش به اين نامه از ايران خواست حال آه اروپا در آستانه ارايه طرحي در مورد امتيازهاي 
اي اجتناب  اي به ايران است، تهران از هر اقدام عجوالنه سياسي، اقتصادي، امنيتي و فن آوري هسته

 . ورزد
سبت به تصميم منطقي جمهوري اسالمي ايران در از سرگيري به دنبال واآنش برخي آشورها ن

المللي انرژي اتمي  اي خود در نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين هاي هسته بخشي از فعاليت
 . اي از سوي آشورمان منتشر شد آه به درخواست سه آشور اروپايي برگزار شد، بيانيه

 
اي ايران قرائت شد، مواضع ايران  آننده هسته يم مذاآرهعضو ت" سيروس ناصري"توسط  دراين بيانيه آه

المللي در اين زمينه تشريح  هاي منفي بين اي وبرخي واآنش هاي هسته نسبت به ازسرگيري فعاليت
 . آرد

 
سازي اورانيوم و استفاده صلح آميز از انرژي  در اين بيانيه با تاآيد مجدد بر حق مسلم ايران در غني

بر صلح آميز بودن اين ) تي.پي.ان(اي  هاي هسته يمان منع گسترش سالحاي براساس پ هسته
اي تاآيد  ها از طرف ايران و اعتقاد ايران بر نفي هرگونه استفاده خشونت آميز از امكانات هسته فعاليت
 . شد

 
اي باقي  هاي هسته اين بيانيه خاطرنشان آرد آه ايران يك آشور متعهد به پيمان منع گسترش سالح

اي آن تحت  هاي هسته هاي اتمي اعتقادي نداردو تمامي فعاليت ساخت سالح اهد ماند، بهخو
 . المللي انرژي اتمي وبر اساس پروتكل الحاقي است نظربازرسان آژانس بين

 
اي خود، فراتر از سيستم امنيتي آژانس  هاي هسته ناصري تاآيد آرد آه ايران با تعليق داوطلبانه فعاليت

 . نرژي اتمي عمل آرده استالمللي ا بين
 

المللي انرژي اتمي به اثبات  ايران در دو سال اخير همكاري آامل خود را با آژانس بين: وي تاآيد آرد
اي خود را به آژانس معرفي آرده است و راه را براي تمامي راست  رسانده، تمام فعاليت هسته

 . موار ساخته استالمللي انرژي اتمي ه هاي آژانس بين ها و بازرسي آزمايي
 

المللي انرژي اتمي،  هاي منتشره توسط آژانس بين در اين بيانيه تاآيد شده بود آه بر اساس گزارش
هاي اتمي انجام نداده است و همواره با بازرسان آژانس  ايران هيچ اقدامي در جهت توليد سالح

 . همكاري آامل داشته است
 

ماه گذشته آامال دواطلبانه بوده است و  ٢٠  اي ايران در   هستههاي تعليق فعاليت: افزود اين بيانيه مي
توافقات بروآسل وپاريس ايران مجددا داوطلبانه  ميالدي نيز با توجه به ٢٠٠۴  در فوريه و نوامبر سال 

هاي وابسته به آن ادامه داد  سازي اورانيوم و فعاليت اي خود در زمينه غني هاي هسته تعليق فعاليت به
سازي  اف اصفهان آه مرحله قبل از غني.سي.اي يو سفانه اروپاييان در زمينه فعاليت مرآزهستهآه متا

 . است، مشكالتي را فراهم آرده و حاضر به همكاري نيستند
 

هاي عيني  اي از ضمانت دربيانيه ايران تاآيد شده بود آه در طرح پيشنهادي اتحاديه اروپا هيچ نشانه
هايي بودند و به همين خاطر  اساس توافقنامه پاريس ملزم به چنين ضمانتوجود نداشت واروپاييان بر

 . گيرد طرح پيشنهادي آنان مورد تاييد ايران قرار نمي
 

اي خود را  سازي هسته بدون شك اين عادالنه نيست آه از ايران خواسته شود آه تعليق داوطلبانه غني
 . بيش از اين ادامه دهد

 
خارج نخواهد شد و عضو اين پيمان و " تي.پي.ان"تاآيد آرده است آه از پيمان ايران در عين حال بارها 

وفادار به آن باقي خواهد ماند و بر اساس قوانين هيچ تخلفي نكرده آه بتوان آن را به شوراي امنيت 
 . سازمان ملل ارجاع داد

 
سوي اتحاديه اروپا مذاآرات به دنبال اين تحوالت آشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس آه به نمايندگي از 

العاده شوراي حكام آه در مرداد ماه برگزار شد، پيش  آنند، در جريان نشست فوق با ايران را پيگيري مي
 . اي ايران به شوراي حكام ارايه آردند هاي هسته اي را در خصوص فعاليت نويس قطعنامه

 
 . اي خود بر حذر باشد هاي هسته دد فعاليتدراين قطعنامه ازايران خواسته شده بود آه ايران ازآغازمج
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اروپا در اين قطعنامه مقدماتي ضمن ابراز نگراني از تصميم ايران به از سرگيري فعاليت 

هاي پيشين  سازي به قطعنامه هاي غني تعليق فعاليت اند با ادامه اصفهان، ازتهران خواسته تاسيسات
 . شوراي حكام پايبند باشد

 
المللي انرژي اتمي در حالي برگزار شد آه  شوراي حكام آژانس بين) العاده فوق(نشست اضطراري 

 . اختالف بين نمايندگان اتحاديه اروپا و جنبش عدم تعهد در شوراي حكام همچنان باقي بود
هاي آشورمان به طرح پيشنهادي ارايه شده از سوي سه آشور اروپايي تنظيم  يكي از اعتراضات مقام

لي بود آه تا ماه سپتامبر با ايران مذاآره آند و در نهايت پس از روشن شدن سياست آن بر مبناي حداق
 . دولت جديد، پيشنهاد خود را تكميل آند

 
اي خطاي غير قابل بازگشت خواهد  ها گوشزد آرد آه چنين شيوه جمهوري اسالمي ايران نيز به اروپايي

نباشد به اقدامات عملي دست خواهد زد و البته بود و در صورتي آه طرح اروپا براي ايران قابل قبول 
 . همچنان آماده مذاآرات خواهد بود

 
آه اعطاي " چارچوب توافق بلند مدت"اي اتحاديه اروپا به ايران تحت عنوان  صفحه ٣۴  در طرح پيشنهادي 

هاي  اي به ايران در ازاي توقف فعاليت اي از امتيازات اقتصادي سياسي، فن آوري و هسته مجموعه
سازي اورانيوم، امتيازهاي اقتصادي،  شد، تاآيد شده بود آه در ازاي توقف غني اي را شامل مي هسته

 . خريد نفت بيشتر و همكاري در احداث تاسيسات اتمي آب سبك را دراختيار ايران قرار خواهد گرفت
زمان تجارت جهاني اتحاديه مذآور همچنين وعده داده بود آه در تصويب درخواست عضويت ايران در سا

 . نيز فعاالنه شرآت آند و به آن راي مثبت دهد
در اين طرح اروپا پا را فراتر گذاشته و تاآيد آرده بود آه در صورتي آه ايران فعاليت تاسيسات اتمي خود 

را از سر گيرد، مذاآرات با ايران قطع و پرونده اتمي اين آشور به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع 
 . شدخواهد 

در اين طرح از مجلس شوراي اسالمي خواسته شده بود تا پايان سال جاري ميالدي پروتكل الحاقي 
 . را به تصويب برساند) تي.پي.ان(اي  هاي هسته پيمان منع گسترش سالح

به دنبال اين تحوالت روند مذاآرات ايران و اروپا متوقف شد، زيرا جمهوري اسالمي ايران با اين شرايط آه 
 . آند، حاضر به ادامه مذاآرات نبود وپا بر خالف توافق پاريس عمل ميار
 

اي ايران به شوراي  ازاين پس آلمان، فرانسه و انگليس تهديدات خود را درخصوص ارجاع پرونده هسته
 . امنيت سازمان ملل آغاز آردند

 
مهوري ايران آشورهاي انتخابات رياست ج در اين روزها با توجه به نزديكي به برگزاري نهمين دوره

 . اروپايي منتظر برگزاري انتخابات و مشخص شدن رييس جمهوري جديد ايران بودند
 

دانند آه نتيجه انتخابات رياست جمهوري به گونه اي باشد آه ادامه مذاآرات را  اروپا و غرب احتمال مي
 . با شرايط موجود امكان پذير آند

 
ر نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري چند روز پس از روي محمود احمدي نژاد منتخب ملت ايران د

اي خود اعالم آرد  هاي هسته آارآمدن به عنوان ششمين رييس جمهوري آشورمان در خصوص برنامه
اي از بن بست دارد آه اين اظهارات مورد توجه محافل سياسي  آه ابتكاري براي خروج مذاآرات هسته

 . داخلي و خارجي قرار گرفت
اي ايران را در جريان نشست مجمع  هسته  جمهوري اعالم آرد آه طرح ابتكاري خود درباره برنامهرييس

 . عمومي سازمان ملل اعالم خواهد آرد
المللي را در دو  اي و بين مواضع و پيشنهادهاي تهران درخصوص مهمترين مسايل منطقه: وي گفت

 . آردجلسه سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل بيان خواهم 
رييس جمهوري آشورمان درسخنان خود در مجمع عمومي سازمان ملل با انتقاد از آشورهاي غربي 

شدن برنامه اتمي ايران هستند، هرگونه حمله پيشگيرانه به هر آشوري را يك  آه خواستار برچيده
 . جويانه يكطرفه دانست اقدام مداخله

 
ها، با  ها به بهانه ايجاد امنيت و رفاه براي برخي قدرت فشارها، تهديدات و تحميل جنگ برملت: وي افزود

 . فلسفه وجودي سازمان ملل متحد مغايرت دارد
 

حق ملت ايران  اي آه آميز هسته هاي صلح احمدي نژاد همچنين در اين اجالس باتاآيد بر ادامه فعاليت
و جامعه جهاني اعالم المللي انرژي اتمي  است، براي مذاآره در اين زمينه با محوريت آژانس بين

 . آمادگي آرد
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رييس جمهوري در اين سخنراني اعالم آرد آه جمهوري اسالمي ايران آمادگي داردازهمكاري و 
اي خود  هاي هسته سازي و ديگر فعاليت هاي غني مشارآت آشورهاي اروپايي و ديگر آشورهادرفعاليت

 . گيري آند بهره
هاي  ها و رايزني ديد تالش هاي خود نمي مطابق با خواستهاروپا آه طرح پيشنهادي رييس جمهوري را 

اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اجالس ماه سپتامبر  خود را براي ارجاع پرونده هسته
 . شوراي حكام آغاز آرد

 
المللي انرژي اتمي بر اساس قطعنامه نشست اضطراري ماه گذشته شوراي حكام،  مديرآل آژانس بين

هاي  صفحه از فعاليت ١۵  هفته پيش از برگزاري نشست فصلي شوراي حكام گزارشي آتبي دريك 
 . اي ايران را در اختيار اعضاي شوراي حكام قرار داد هسته

 
اي ايران حاوي نكات منفي و  هاي هسته هاي قبلي وي درخصوص فعاليت گزارش مديرآل همانند گزارش

 . ها بود ن فعاليتهاي مثبت در خصوص اي بعضا برخي جنبه
مدير آل آژانس " محمد البرادعي"گزارش  صفحه به ١٣١ اي در جمهوري اسالمي ايران نيزدرجوابيه

 . اي ايران پاسخ داد هاي هسته المللي انرژي اتمي به شوراي حكام در مورد فعاليت بين
 در عين حال تصريح در اين گزارش به طور مفصل به بندهاي مختلف گزارش البرادعي پاسخ الزم داده و

 . شده است آه ايران به همكاري خود با آژانس ادامه خواهد داد
المللي انرژي اتمي به دليل برخي اطالعات  جمهوري اسالمي ايران در اين جوابيه همچنين از آژانس بين

اي آامال فني در  اي ايران آه بايستي به شيوه اغراق آميز و برخورد سياسي با موضوعات هسته
 . المللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار گيرد، انتقاد آرد رچوب آژانس بينچا

توان به  با نگاهي مختصر به ابعاد حقوقي و فني، به سادگي مي: دربخشي از اين گزارش آمده است
المللي تا اندازه زيادي باجانبداري و اطالعات اغراق آميز و سياسي  گيري رسيد آه جامعه بين اين نتيجه
 . اي ايران به راه خطا رفته است هاي هسته ها و فعاليت رارتباط با برنامهشده د

 
اي آامال فني در چارچوب آژانس  اي ايران آه بايستي به شيوه بر پايه اين گزارش ، موضوعات هسته

اين امر به منظور منحرف ساختن . المللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار گيرد، سياسي شده است بين
هاي امنيتي فوري و جدي ناشي از نقض ماده شش معاهده عدم  المللي از نگراني عه بينتوجه جام

اي، تحوالت اخير درساخت  هاي هسته اي، وجود تعداد انبوهي از آالهك گسترش سالح هاي هسته
اي و تهديد بالقوه اتمي اسراييل آه تنها مورد  اي بوسيله دو دولت هسته انواع جديد تسليحات هسته

 . گيرد در خاورميانه است، صورت مي" تي.پي.ان"ضو در غير ع
تفاهم ها، آشفتگي ها، سوء  هاي جدي خود درباره سوء در اين جوابيه، ايران همچنين نگراني

ها و دست آم گرفتن پيشرفت بسيار زيادي آه تا آنون بوسيله تعدادي از اعضاي شوراي  برداشت
 . ب آژانس صورت گرفته را اعالم آردحكام براي حذف موضوعات صرفا فني از چارچو

 
اي و عدم امكان  هاي صلح آميز هسته هاي آشورمان بر ادامه فعاليت به دنبال اين روند و تاآيد مقام

بازگشت به وضعيت قبل و از سرگيري تعليق فعاليت مجتمع اصفهان درآستانه نشست شوراي حكام 
آماده آرد آه درآن از شوراي حكام  اي ايران ستههاي ه اي را عليه فعاليت اروپا پيش نويس قطعنامه

شوراي امنيت  اي خواسته شده بود آه پرونده ايران به صورت فوري به المللي انرژي هسته آژانس بين
 . ارجاع شود

اي خود  هاي هسته دراين پيش نويس قطعنامه همچنين تاآيد شده بود آه ايران بايد به تعليق فعاليت
 . اف اصفهان را نيز مجددا به حالت تعليق درآورد.سي.هاي مربوط به يو ادامه داده و فعاليت

 . اروپا درمذاآرات پاريس به ايران داده بود، نشده بود اي به تعهداتي آه دراين پيش نويس اشاره
 

المللي انرژي  پيش از برگزاري اجالس ماه سپتامبر شوراي حكام بين اعضاي شوراي حكام آژانس بين
 . قرار گرفتن ايران در دستور آار نشست فصلي اين شورا اختالف نظر وجود داشتاتمي بر سر 

 
در . در مقر اين موسسه در وين پايتخت اتريش آغاز شد) شهريور ماه ٢٨  (سپتامبر  ١٩  اين نشست 

حالي آه گروهي از آشورهاي عضو شوراي حكام باقرار گرفتن پرونده ايران در دستور آار شوراي حكام 
 . ف بودندمخال

در " نم"پيش از برگزاري نشست شوراي حكام، آشورهاي روسيه، چين، هند و آشورهاي گروه 
 . اي ايران به شوراي امنيت به صراحت اعالم آردند شوراي حكام مخالفت خود را با ارجاع پرونده هسته

 
 وجود ندارد و اين ايران به شوراي امنيت اين آشورهامعتقد بودند آه هيچ دليلي براي ارجاع پرونده

 . موضوع بايد در چارچوب آژانس حل و فصل شود
سه آشور اروپايي در پيش نويس قطعنامه خود خواستار ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت 

 . خوانده اند، شده بودند" ادامه عدم همكاري ايران"در صورت آنچه آه آنان 
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نرژي اتمي خواسته است، در نشست جاري شوراي حكام موضوع المللي ا در اين قطعنامه از آژانس بين
 . اي ايران به شوراي امنيت را به بحث و تصويب برساند ارجاع پرونده هسته

 
، روسيه، چين و هند با پيش نويس "نم"آشور جنبش عدم تعهد عضو شوراي حكام موسوم به گروه  ١٣  

 . ي ايران به شوراي امنيت مخالف آردندا قطعنامه اتحاديه اروپا براي ارجاع پرونده هسته
اميد به : المللي انرژي اتمي اعالم آرد مديرآل آژانس بين" محمد البرادعي"درعين حال در اين اجالس 

 . بازگشت به مذاآرات با ايران وجود دارد و اميدوارم آه اين بحران از طريق گفت وگو حل شود
المللي انرژي اتمي قرار داده و   زيادي را در اختيار آژانس بينايران مدارك و اسناد: البرادعي اظهار داشت

هاي نظارتي و بازرسي هاي زيادي از سوي آژانس در ايران صورت گرفته است، با اين  همچنين فعاليت
 . وجود اميدواريم ايران باز هم شفاف تر عمل آند

 پرونده ايران و احتمال ارجاع آن به عضوي حكام بر سر نحوه برخورد با ٣۵  ها بين اعضاي شوراي  اختالف
شوراي امنيت، عمال اعضا را به دو قطب و جناح حامي و مخالف ايران تقسيم آرده است و همين امر 

 . بخشد امكان طوالني شدن نشست حتي تا مدت يك هفته و بيشتر را تقويت مي
 

عي مدير آل آژانس المللي انرژي اتمي محمد البراد در اولين نشست شوراي حكام آژانس بين
: المللي انرژي اتمي گفت هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي با قدرداني از همكاري بين

سازي ليزري، تبديالت اورانيوم و راآتور آب سنگين ايران از حالت ابهام در آمده و به  موضوعاتي چون غني
 . وضعيت عادي باز گشته است

 قطعات در ايران با همكاري پاآستان در حال حل شدن است و به اين مساله منشا آلودگي: وي افزود
 . شود شكل نيز اظهارات ايران تاييد مي

ميالدي تاآنون روندخوبي  ٢٠٠٣  ازاآتبرسال : المللي انرژي اتمي اظهار داشت مديرآل آژانس بين
است آزمايي وجوه هاي آژانس براي ر ايران و درچارچوب توانايي هاي گذشته درچارچوب تصحيح نقض

 . ايران ايجاد شده است اي هاي هسته خاص برنامه
هاي مكرري براي اطالعات بيشتر  ها آرام بوده و آژانس درخواست وي در عين حال گفت آه اين پيشرفت

 . ارايه آرده است
ود مديرآل آژانس در ادامه از ايران خواست آه اقدامات اعتمادساز و شفاف خود را بيش از ميزان موج

 . اي به نقض توافقات پاريس از سوي آشورهاي اروپا نكرد افزايش دهد اما اشاره
 

ايران باعث بروز اختالف در شوراي حكام شد به  پيش نويس اول قطعنامه پيشنهادي شديد اروپا عليه
اي آه اين اختالف باعث شد تا پيش نويس قطعنامه مذآور با گذشت اولين روز نشست شوراي  گونه

 . نهايي و ارايه نشودحكام 
هاي پيشين شوراي حكام پيش نويس قطعنامه پيشنهادي خود را  اتحاديه اروپا در ساعات اوليه نشست

داد تا با جمع آوري آراي آنان متن را اصالح و نهايي آند، اما در اين نشست چنين  دراختيار اعضا قرار مي
 . روالي طي نشد

 
روز برگزاري نشست شوراي حكام  ۵  پا تا حدي بود آه اروپا در طي ها با قطعنامه پيشنهادي ارو مخالفت

اي ايران  هسته و در نهايت درخواست فوري خودبراي ارجاع پرونده مجبور شد دو بار ديگر آن را اصالح آرده
 . را ازاين قطعنامه بردارد
 ايران به شوراي امنيت، ها با قطعنامه پيشنهادي اروپا، به جاي ارجاع فوري پرونده به رغم همه مخالفت

اي ايران به شوراي امنيت در اجالس بعدي  مكانيسم ماشه و بازگذاشتن راه براي ارجاع پرونده هسته
 . شد شوراي حكام گنجانده

هاي خود عليه ايران را با اجماع به  ه هاي قبل نشست شوراي حكام آه قطعنام اروپا بر خالف دوره
نتوانست به يك اجماع نسبي در اين خصوص دست يابد و در نهايت تصويب رسانده بود، در اين نشست 

 . اين قطعنامه با آراي آشورهاي عضو شوراي حكام به تصويب رسيد
 

آشور راي ممتنع دادند و تنها آشور ونزوئال با  ١٢  آشور راي مثبت و  ٢٢  به قطعنامه پيشنهادي اروپا 
 . عنوان آردراي منفي مخالفت خود را با اين قطعنامه شديد 

اي ايران بار ديگر بر  هاي هسته جمهوري اسالمي ايران بار ديگر با رد قطعنامه اروپا در خصوص فعاليت
 . اي تاآيد آرد حق خود براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته

جمهوري اسالمي ايران به مفاد پيمان : منوچهر متكي وزير امور خارجه در واآنش به اين قطعنامه گفت
 . بيند اي پايبند بوده و در اين بين راه مذاآره را بسته نمي هاي هسته منع گسترش سالح

جمهوري اسالمي ايران طي روزهاي آينده مواضع و اقدامات خود را در خصوص قطعنامه شنبه : وي افزود
 . شب شوراي حكام بيان خواهد آرد
 است، ضمن آنكه از تمامي ابزارهاي تكيه ما بر حفظ حقوق ملي: وزير امور خارجه خاطرنشان آرد

 . ديپلماتيك جهت رسيدن به حق خود استفاده خواهيم آرد
تصويب اين قطعنامه از سوي سه آشور اروپايي در واقع اجراي سناريوي از پيش تعيين شده : وي گفت

 . شود اعتنايي به نظر اعضاي غيراروپايي شوراي حكام محسوب مي آمريكا و بي
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ساله اجماع را در راي گيريهاي شوراي حكام  ۴٠  سه آشور اروپايي روال : ه ايران گفتوزير امور خارج
 . المللي انرژي اتمي در رابطه با موضوع ايران شكستند آژانس بين
سه آشور اروپايي با اتخاذ اين تصميم و ارائه قطعنامه سياسي و غير حقوقي خود، نشان : متكي گفت

 . گذشته خود پايبند نيستنددادند آه به توافقات دو سال 
سازي و اجراي آن در چارچوب پروتكل الحاقي  موضوع تعليق فعاليتهاي مربوط به غني: متكي ادامه داد

در طول يك سال گذشته، اقدامي داوطلبانه بود، اما قطعنامه صادره فاقد مباني حقوقي است و به هيچ 
 . وجه از سوي ما پذيرفتني نيست

اي از  ايران به هيچ وجه از حق خود در دسترسي به فناوري هسته: ران تاآيد آردوزير امور خارجه اي
اي آمده است،  جمله چرخه سوخت براي اهداف صلح آميز، آنگونه آه در پيمان منع اشاعه سالح هسته

 . دست نخواهد آشيد
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