
   ٢٠٠۵ سپتامبر 30 - ١٣٨۴  مهر8ه جمع -  )703(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http    

   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
  

 : اپوزيسيونیاطالعيه مشترک چهار حزب و سازمان سياس
  عليه منافع مردم استی اسالمی جمهوری اتمیماجراجوئ

 ٢٠٠۵ سپتامبر ٢٧ – ١٣٨۴ مهر ۵ شنبه سه
 با تصويب قطعنامه ی اتمی انرژی حکام بين المللی بسيار، شورای پس از کشمکش هاسرانجام
اين .  امنيت سازمان ملل را گشودی ايران به شورای پرونده اتمی اتحاديه اروپا، راه واگذاریپيشنهاد

 ی را12 و ق موافی را22 حکام تنها با مخالفت ونزوئال روبرو شد و با ی عضو شورا35قطعنامه از ميان 
 امنيت از حق وتو برخوردارند به مخالفت با ی که در شورایهيچيک از کشورهائ. ممتنع به تصويب رسيد

بدين ترتيب با تصويب اين قطعنامه، لبه تيغ سياست تحريم گردن حاکمان نابخرد رژيم را . آن برنخواستند
 ی است که در معرض تهديد قرارمران آن بيش از چيز اين منافع مردم ايینشانه گرفته است که با اجرا

 .گيرد
 به اين ی امنيت به اين دليل است که مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللی پرونده به شوراارجاع

 را در معرض تهديد ی هسته ايش، امنيت جهانی پنهانیارگان سپرده شده و حکومت ايران با فعاليت ها
 به مديرکل که خود اين نخستين باراست ی هسته ایليت ها بازداشتن ايران از فعایبرا.  دهدیقرار م

 ی ايران، اختياراتی نظامی کارگاه های به اشخاص، مراکز و اسناد از جمله برخی دسترسیآژانس برا
 و کامل یهمچنين از ايران خواسته شده است تعليق دائم. فراتر از اختيارات معمولش داده شده است

 . را به پذيرد و اجرا نمايدی سازین مربوط به غی فعاليت هایتمام
 ی که تحت لوای هسته ای سوخت چرخه های اورانيوم برای سازی سردمداران حکومت از حق غندفاع

منافع مردم ايران را بيش از هر .  گيرد، با منافع مردم ايران سازگار نيستی صورت میدفاع از منافع مل
 اش به یخل و سرکوبگرانه دایاجويانه بين الملل ماجریچيز حضور و ادامه اين حکومت و سياست ها

 وغير متعارف است و به کمک یاين حکومت غير قانون.  دهدیخطر انداخته و در معرض خطر قرار م
منافع مردم ايران را قبل از .  در قدرت مانده استی و مالی نظامیسرکوب و سرنيزه و با تکيه بر مافيا

 ی امور خارجه و الريجانر وزيی نژاد رئيس جمهور، متکیيز احمدهرچيز در اين دوره، سخنان تحريک آم
 خردانه لب به سخن یاينان چنان ناشيانه و ب.  ايران به خطر انداخته استیمسئول برنامه هسته ا

 ايران را در موضع موافق و ی مخالفان ارجاع پرونده اتمی توانستند حتیگشوده اند که در مدت کوتاه
 کند که ی اعالم می کيهان با خشک مغزمت، که روزنامه کامال وابسته به حکویانزم. ممتنع قرار دهند

 ی در خور توجهی امنيت نه فقط به زيان کشورمان نخواهد بود، بلکه دستاوردهایارجاع پرونده به شورا"
 "توطئه بيگانه"  است بهیچه نياز" نيز خواهد داشت

نخستين قربانيان سياست .  استی اسالمی ايران متوجه جمهوری بحران هسته ای اصلمسئوليت
اين بحران با اين حکومت ناساز با جهان متمدن زاده .  ماجراجويانه اين حکومت نيز مردم ايران اندیها

 یوقتراه حل فروکش م. شده و تا کوتاه کردن دستش از قدرت نيز با افت و خيز تداوم خواهد داشت
 ی سازی حکومت و تعليق غنیقف کردن برنامه هسته ا متوی برای و بين المللیبحران، فشار داخل

 سالها حکومت خود نشان داده است که جز یاين رژيم ط.  استی اسالمی جمهوریاورانيوم از سو
 به پذيرش ی اسالمی وادار کردن جمهوریبرا.  بند نيستی پایزبان زور و فشار به هيچ معيار

 ی و بين المللیوسيع و مشترک در سطح مل به يک حرکت ی شناخته شده ومقبول جهانیمعيارها
 . نيازمنديم

 است که ی از مناطقیخاورميانه يک.  هستيمی کشتار جمعی از سالح های عاری خواهان جهانما
 یبدون خلع سالح کشورها.  مسلح به اتم تبديل کرده اندی بنيادگرا آنرا به انبار باروتیحکومت ها

 .رامش و صلح به خود نخواهد ديد آی مرگبار، جهان رویمنطقه از سالحها
  اتحاد فدائيان خلق ايرانسازمان
  دموکرات کردستان ايرانحزب

 )اکثريت( فدائيان خلق ايران سازمان
  زحمتکشان کردستان ايرانی سازمان انقالب– مه له کو
  

  آنيم گري مي نداريم، اما اگر بخواهند ما را مجبور آنند فكر ديNPTفعال دليلي براي خروج از : الريجاني
   ٢٠٠۵ سپتامبر 29 - ١٣٨۴  مهر7ه پنج شنب

 نداريم، اما اگر آنان بخواهند NPTفعال دليلي براي خروج از «: دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد
 درست اجرا NPTاگر . آنيم با زور ما را به اجراي تصميمات خود مجبور آنند، در آن صورت فكر ديگري مي

 » .پذيريم اي باشد هرگز آن را نمي  اگر براي محروميت ديگران از حق فناوري هستهشود خوب است، اما
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 علي الريجاني عصر روز چهارشنبه  ،)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
گذشته در دومين روز از پنجمين اجالسيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تشريح روند فعلي 

المللي امروز ما هيچ تضميني  در صحنه بين«: اي با آشورهاي اروپايي پرداخت و گفت  هستهمذاآرات
 سال گذشته دانشمندان ايراني در رابطه با مسائل 18در . براي به دست آوردن سوخت نداريم

آنند آه تمام بار آن بر دوش نيروهاي متخصص داخلي بوده آه دستاورد بزرگي  اي آار مي هسته
 » است؟

اي  گويند دنبال سوخت هسته برخي از آشورهاي اروپايي و حتي برخي در داخل مي«: ي ادامه دادو
اي  ها به دنبال سوخت هسته ها و فرانسوي در جواب آنها بايد گفت چرا آمريكايي. رفتن به صرفه نيست

در حالي . آورند اي به دست مي ها از انرژي هسته  درصد انرژي برق را فرانسوي75هستند بطوري آه 
اي   نيروگاه هسته100ها بزرگترين منابع گاز و نفت را دارند و همچنان به دنبال تاسيس  آه آمريكايي

 » .هستند
الريجاني با بيان اينكه هدف غرب و بخصوص آمريكا اين است آه در دنيا يك نظام ارباب و رعيتي ايجاد 

اي  آوري هسته فن«: ، اظهار داشت  داشته باشندآنند تا به موجب آن بتواندن نبض اداره دنيا را در دست
، بلكه اين يك جنگ است  مشكل آمريكا با ما فقط مسائل اتمي نيست.  ما مهم است براي ما و آينده

اهللا، دموآراسي و مسائل ديگر را بهانه  ، فردا حقوق بشر، روز ديگر حزب آه اگر امروز به آن گردن نهيم
 » .آنند مي

هاي دو گانه  اهللا مقتدايي به عنوان مخبر يكي از آميسيون تر الريجاني، آيتپس از سخنراني دآ
ها و نتايج حاصله از آميسيون مربوطه را به حضار  نشست تخصصي روز اول اجالسيه گزارشي از بحث

ارائه آرد و در نهايت با تصويب آميسيون و پذيرش مصوبات آميسيون توسط اعضاي حاضر در جلسه، 
آه ستادي مرآب از پنج نفر از اعضاي جامعه مدرسين و چند نفر از علماي بالد مصوبات بنابر آن شد 
 . ها و اجالسيه را براي پيشبرد هر چه بهتر اهداف و تصميمات پيگيري نمايند آميسيون

ها و تصميمات  اهللا مومن، دبير شوراي عالي حوزه علميه گزارشي از فعاليت  آيت در ادامه اين برنامه،
 .  عالي ارائه آردشوراي

االسالم حسيني بوشهري مدير حوزه علميه قم گزارشي از حوزه علميه قم   حجت پس از پايان گزارش ،
 . و آماري از تعداد طالب و مدارس تحت پوشش را ارائه آرد

هاي علميه خواهران سراسر آشور نيز گزارشي اجمالي از وضعيت حوزه  اهللا شرعي، مدير حوزه آيت
 . هران ارائه آردعلميه خوا

آه باعث ) ره(يكي از اقدامات حضرت امام «: وي با تاآيد بر اهميت نقش زنان در جامعه، اظهار داشت
نجات آشور شد اين بود آه زنها را وارد ميدان آرد و حتي اجازه پرداخت شهريه از سهم امام و استفاد 

هاي علميه  جوابگوي وضعيت فعلي حوزهاين امكانات . از امكانات حوزه علميه را به خواهران دادند
 » .هاي علميه خواهران رسيدگي و توجه بيشتري شود خواهران نيست و تقاضا داريم آه به حوزه

آنان براي ترويج فرهنگ غرب . در تهاجم فرهنگي دشمن، نوك پيكان آن به سمت زنان است«: وي افزود
 » ايد؟ ري و معنوي آنان چه تالشي آردهآنند اما شما عزيزان براي رشد فك و فمينيسم تالش مي

آنند، بايد پرسيد آيا اين افراد زنان را در  خواني مي  زن در تهران براي خواهران روضه1400« : وي گفت
 » دهند؟ مسير صحيح قرار مي
اهللا جوادي آملي نيز به عنوان آخرين سخنران اجالسيه به اهميت تبليغ و نقش  به گزارش ايسنا، آيت

مسائل . آار روحانيت راه يابي به در درون دلهاي مردم است«: هاي علميه اشاره آرد و افزود وزهموثر ح
فكر و رسالت روحانيت، درون دل مردم است واين . مربوط به اقليم و امور دنيوي در آن دخيل نيست
 » .طلبد معارف مثل عروسي است آه خانه خالي مي

  وظيفه. پذيرد  آار هر آسي نيست و هر آسي هم آن را نميانذار«: اين مدرس حوزه علميه قم افزود
 » .ها انذار است  اصلي حوزه اصلي ما تاليف و تصنيف نيست بلكه وظيفه

دشمن بيكار ننشسته است و در حال «: اهللا جوادي آملي در بخش ديگري از سخنانش گفت آيت
 » .نويسي است پراآني و نسخه شبهه

ما بايد رشته آوه البرز باشيم آه دست يافتن به آن «: ، ادامه داد اي ايران وي با اشاره به پرونده هسته
بايد آن قدر محكم بود . گويند سخت و محكم باشيد گويند حمله آنيد مي سخت است، آيات به ما نمي
اي دشمن بايد بفهمد ايران همچون آوه است و آسي  در دانش هسته. آه جرات نزديكي به آن نباشد

 » .تواند مقابله آند با آوه نمي
 . اي پايان يافت  جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علماي بالد با صدور بيانيه پنجمين اجالسيه

  
 ) 1( سپتامبر شوراي حكام 24آندوآاوي در قطعنامه 

 شمشير داموآلس، مكانيسم ماشه
   ٢٠٠۵ سپتامبر 28 - ١٣٨۴  مهر6ه چهار شنب
باالخره در پي يك زورآزمايي ديپلماتيك آه اوج آن، سخنراني حماسي : دآتر شهرود امير انتخابي- آفتاب

 12 رأي موافق، يك رأي مخالف و 22دآتر احمدي نژاد در نيويورك بود، سرانجام قطعنامه شوراي حكام با 
قطعنامه اي آه به اعتقاد تحليل گران در طول بحران هسته اي ايران بي . رأي ممتنع به تصويب رسيد

 آه براي اولين بار، آشور در شرايط -2003 و به مراتب منفي تر و تندتر از قطعنامه سپتامبر سابقه بوده
 .  مي شودیابی ارز-بحراني قرار گرفت
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چرا اين قطعنامه، چنين زشت و اهانت بار شد؟ چرا حساسيت ديپلماسي هسته اي تا آن حد نزول 
مللي عليه ما صادر شود؟ و چرا بايد ناتواني آرد آه بدترين مصوبات تاريخ ايران، در يك مجمع بين ال

 بهآه در مصوبات قبلي (مادرحل و فصل مسائل خارجي به جايي برسد آه آليه حق و حقوق ما 
رسميت شناخته شده بود و حتي تعليق ما، به عنوان امري داوطلبانه و بدون الزام ، و فقط براي دوران 

 به موجب مصوبه يك نهاد بين المللي، به طور رسمي، ، زايل شود و)محدود، اعتراف حقوقي شده بود
 .از آن حقوق محروم گرديديم

.  سپتامبرخواستار چيزهايي شده است آه تاآنون در مورد آشور ما بي سابقه بوده است24 قطعنامه 
اين قطعنامه خواستار تعليق آامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي، تجديدنظر در ساخت 

 اروپا و اجراي باآتور تحقيقاتي آب سنگين، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي، بازگشت به روند گفتگو را
شامل دسترسي (تدابير شفاف آن هم فراتر از خواسته هاي رسمي توافقنامه پادمان و پروتكل الحاقي 
امي و تحقيق از به اشخاص، اسناد مربوط به اجرا، استفاده دوگانه از تجهيزات و برخي آارگاههاي نظ

 . شده است) مكانها
 جمهور احمدي نژاد، با شعارهاي تازه اي به سراغ مسائل خارجي رفت و از آن جمله آوشيد راه رئيس

با اين حال نه پيشنهاد ايشان و نه استراتژي تيم جديد هسته اي، . حلهايي مبتكرانه به جهان ارائه دهد
 چند ماه را عقب گرد بزرگ ينجا رساند آه تحليل گران، دستاورد انه تنها افاقه اي نكرد بلكه آار را به آن

در پرونده هسته اي ايران خواندند؛ به ويژه از آن رو آه به اعتقاد آنها اآنون شرايط بسيار وخيم تر از 
 .  گرديده است– 2003 يعني سپتامبر -شرايط اوليه بحران

 صدور اولين قطعنامه منفي عليه ايران، وضعيت  خاطر داريم آه درست دو سال پيش، شوراي حكام بابه
آن زمان بود آه مسئوالن . را به صورت بحراني درآورد و موقعيت ايران را در معرض تهديد جدي قرار داد

از »  هسته اييتدوين استراتژ«و ديگري » آنترل بحران«وقت دست به آار شده و طي دو گام، يكي 
 . خيزندگي بحران، جلوگيري نمودند

 به نظر مي رسد آه اآنون اين قطعنامه، آليه دستاوردهاي دو سال گذشته هسته اي آشور را نينچ
 . در اينجا من مي آوشم تفحصي در بندهاي قطعنامه اخير شوراي حكام داشته باشم. بر باد داده است

 
از سوي  Gov/2005/81خاطر نشان مي آنيم همان طور آه در قطعنامه « اشعار مي دارد آه Eبند . 1

شوراي حكام مورد تاسف قرار گرفت، سياست ايران در پنهانكاري، سبب نقضهاي متعدد توافقاتش در 
 . »مورد اجراي توافقنامه هاي پادمان شد

 آمده و به هيچ وجه در قطعنامه هاي پيشين شوراي - البته براي نخستين بار- بدي آه در اين بندتعبير
نقض توافقات آه خود به معناي . مي باشد» نقض توافقات«بارت حكام عليه ايران سابقه نداشته، ع

 خود تاست، هنگامي به آار مي رود آه آشور عضو به تعهدا) Non Compliance(»عدم پايبندي«
و يا قطعنامه هاي شوراي حكام عمل ) NPT(براساس مفاد پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي 

اين در . اه حل، پرونده اش به شوراي امنيت ارجاع داده مي شودنكرده باشد و بالطبع به عنوان آخرين ر
 ي تيم ستانهبه عبارت ديگر، برخورد خام د. است» ماشه«واقع همان شمشير داموآلس يا مكانيسم 

در اين قطعنامه به آار ) و زمينه ساز اقدامات عملي بعدي(هسته اي، اجازه داد آه حداآثر تعابير منفي 
 . رود
شدت اين خام دستي را دريابيم آافي است توجه آنيم آه تيم هسته اي پيشين تا آنجا  اينكه براي

در پرونده ايران » عدم پايبندي«پيش رفته بود آه در گزارش البرادعي رسما اعتراف شد آه وضعيت 
ه ايران در پي توصي« خود تصريح آرد آه 2004وجود ندارد و همچنين شوراي حكام نيز در قطعنامه نوامبر 

 FAILURE(تمامي موارد قصور و تقصيرهاي ) CORRECTIVE MEASURES(هاي اصالحي آژانس
BREACH (پيشين را اصالح آرده است«. 

 آنان آه با ادبيات حقوقي بين المللي آشنا هستند،به اين نكته مهم توجه دارند آه استفاده از عبارت 
است و اين خود صريحًا به » عدم پايبندي«آشكارا مساوي با » نقض تعهدات در اجراي توافق پادمان«

 . معناي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است
 حساسيت نظام در اين دو سال گذشته آه کشور با بحران هسته اي مواجه بود آن بود آه تمام

ود داشته شمشير داموآلس يا مكانيسم ماشه، باالي سر ايران نباشد؛ چرا آه اين تحليل همواره وج
 عمل ربلكه ابتكا.  گذار خواهد بودري آن در سياست خارجي آشور، تاثزيآه نه تنها جنبه هاي تحقيرآم

، آه از سوي اروپا به آار بردن اين تعبير با 2004ديپلماتيك را از خوديها، سلب مي نمايد؛ حتي در نوامبر 
نگذشت ، بلکه آن قدر مقاومت نمود تا اينكه  از کنار آن ی همراه بود، ايران نه تنها به سادگیادیفشار ز

 . سرانجام از متن قطعنامه، حذف گرديد
  

 ٨۴گزارش ويژه شرق از راى آشورهاى عضو شوراى حكام در قبال قطعنامه تابستان 
 آرايش نهايى در شوراى حكام

   ٢٠٠۵ سپتامبر 28 - ١٣٨۴  مهر6ه چهار شنب
 فرشاد محمودى

mahmoodi@journalist.com 
نامه اجالس تابستانى شوراى حكام سرانجام پس از شش روز مذاآره، جلسه و رايزنى گسترده قطع
براى نخستين بار درباره پرونده ايران شوراى حكام برخالف .  عضو هيات مديره آژانس تصويب شد٣۵
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راى اعضا رجوع به . روال معمول خود قطعنامه پيشنهادى را نه با اجماع آه با راى گيرى از تصويب گذراند
نشان دهنده اختالف آشورها بر سر مفاد قطعنامه بود، چنان آه بند دوم قطعنامه اختالف انگيزترين 

اين بند ايران را متهم به نقض معاهده و قصور مى آند و از صالحيت شوراى امنيت . بخش آن بود
 آشور ١٢ دادند،  آشور به اين قطعنامه راى مثبت٢٢. سازمان ملل در بررسى پرونده سخن مى گويد

 مخالف قطعى، ١١بيشتر پيش بينى مى شد چرخه سوخت اتمى، . راى ممتنع و يك آشور راى مخالف
انجام شد و مى توان » باز«اما با راى گيرى در شورا آه به شكل .  راى موافق دارد١۴ راى ممتنع و ١٠

اف آرده است و از اين پس  عضو شوراى حكام را آامًال شف٣۵از راى هر آشورى اطالع داشت، آرايش 
 .ديگرى نيازى به گمانه زنى نيست

••• 
 )راى مخالف به قطعنامه(ونزوئال 

سفير ونزوئال . ونزوئال تنها آشورى بود آه با قطعنامه اجالس تابستانى شوراى حكام قويًا مخالفت آرد
تالش ها را براى در آژانس بين المللى انرژى اتمى به همراه همسر خود در جريان اجالس بيشترين 

هم از » اجماع«به جاى » راى گيرى«پيشنهاد . تغيير پيش نويس قطعنامه اروپا عليه ايران انجام دادند
ونزوئال همچون ايران روابط .ونزوئال روابط بسيار گرمى با ايران دارد. سوى اين آشور ارائه و اجرا شد

 .تنش آلودى با آمريكا دارد
 )هراى ممتنع به قطعنام(روسيه 

روسيه آشورى آه سياست خارجى سياسى نسبت به تهران دارد، اين بار در جريان اجالس هفت 
سرگئى الوروف وزير خارجه روسيه در . روزه، به مدت شش روز از فعاليت هاى هسته اى ايران دفاع آرد

ران صلح گفت وگوهاى مكرر با رسانه ها اعالم آرد آه مسكو قانع شده اهداف برنامه هاى هسته اى اي
وزير خارجه آمريكا يك روز پيش از صدور قطعنامه عليه ايران با همتاى روسى . آميز و غيرنظامى است
به نظر مى رسد آه در جريان اين مذاآره تلفنى مسكو دست از مخالفت جدى . خود گفت وگو آرده بود

» مكانيسم ماشه«آن با ارجاع پرونده به شوراى امنيت برداشت، اما به قطعنامه پيشنهادى آه در 
راى روسيه اين بار آمتر از دفعات گذشته به سوى آمريكا . تعريف شده است، ممتنع راى داد

وزارت امور خارجه روسيه لحظاتى پس از تصويب قطعنامه جديد از ايران خواست با آژانس بين .چرخيد
ار بيانيه اى اعالم آرد ما وزارت امور خارجه روسيه با انتش. المللى انرژى اتمى همكارى داشته باشد

روى همكارى فعاالنه ايران به منظور پاسخگويى هر چه سريع تر به هرگونه سئوال باقى مانده در مورد 
روسيه اعتقاد دارد بسيار .برنامه هسته اى خود به آژانس بين المللى انرژى اتمى حساب مى آنيم

راى حكام آژانس بين المللى انرژى ضرورى است آه از فرصت باقى مانده پيش از جلسه بعدى شو
اتمى براى تشريح برنامه سازنده مشترك آه گرايش صلح آميز برنامه هسته اى ايران را تضمين آند، 

 .استفاده آنيم
 )راى ممتنع به قطعنامه(چين 

در حالى آه تصور مى شد جمهورى خلق چين اين عضو دائم شوراى امنيت در صورت راى گيرى به 
چين آه يك .هادى اروپا راى منفى بدهد، پكن نيز همچون روسيه راى ممتنع را برگزيدقطعنامه پيشن

عضو دائمى شوراى امنيت سازمان ملل و داراى حق وتو است، به وضوح بيان آرد آه اين مسئله بايد 
وو هيلونگ سفير چين در وين گفته است، .در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى حل وفصل شود

تقد است استفاده از ابزارهاى ديپلماتيك در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى براى حل پكن مع
اين امر به : وى مى گويد. مسئله هسته اى ايران به صلح و امنيت در منطقه مربوطه مى انجامد

تضمين رژيم بين المللى منع گسترش سالح هاى هسته اى مى انجامد و در راستاى منافع بنيادين 
براساس اين گزارش پكن همچنين ايران و اتحاديه اروپا را به ادامه مذاآرات با . ه طرف ها استهم

سفير چين در وين گفته ما از اتحاديه اروپا و ايران مى خواهيم گام هايى عملى . يكديگر ترغيب مى آند
اى عضو جنبش روسيه، چين و آشوره. را در سريع ترين زمان ممكن براى ازسرگيرى مذاآرات بردارند

عدم تعهد از حق ايران براى داشتن برنامه هسته اى صلح آميز دفاع مى آنند و بيم دارند اقدامات 
اين امر همچنين . شوراى امنيت به تحريم هاى تجارى نظير تحريم فروش نفت در اين آشور بينجامد
 .ن بيم داردممكن است به تالفى شديد نفتى ايران بينجامد و اين چيزى است آه چين از آ

 )راى ممتنع به قطعنامه(پاآستان 
ژنرال پرويز مشرف . پاآستان هم از جمله آشورهايى بود آه به قطعنامه پيشنهادى راى ممتنع داد

رئيس جمهور پاآستان چند ساعت پيش از تصميم گيرى شوراى حكام با همتاى ايرانى خود گفت وگو 
در جريان اجالس هفت روزه اعالم آرد آه اسالم آباد از شوآت عزيز نخست وزير پاآستان هم . آرده بود

پاآستان از جمله . هيچ اقدام سرآوبگرانه اى عليه برنامه هاى هسته اى ايران حمايت نمى آند
آشورهايى بود آه در جريان استراتژى جديد ايران يعنى گردش به شرق مورد بازديد دبير جديد شوراى 

 .عالى امنيت ملى ايران قرار گرفت
 )راى ممتنع به قطعنامه(برزيل 

 آشورى است آه به قطعنامه اجالس ١٢برزيل از آشورهاى در حال توسعه آمريكاى جنوبى و از جمله 
برزيل در ماه هاى اخير روابط بسيار گرمى با اروپا به خصوص . تابستانى شوراى حكام راى ممتنع داد

 .نامه قابل پيش بينى بودراى ممتنع اين آشور به قطع. فرانسه پيدا آرده است
 )راى ممتنع به قطعنامه(مكزيك 

www.iran-archive.com 



در حالى آه تصور مى شد مكزيك اين همسايه جنوبى اياالت متحده آمريكا سياست خارجى خود را در 
مورد مسائل آالن بين المللى با واشينگتن همسو آند، درباره رويكرد اين آشور به قطعنامه اخير 

مكزيك و برزيل آشورى از قاره آمريكا بودند آه به قطعنامه راى ممتنع . شوراى حكام اين اتفاق رخ نداد
راى ممتنع در شوراى حكام آژانس آن طور آه مقام هاى ايرانى تفسير مى آنند مخالفت با . دادند

 .قطعنامه است
 )راى ممتنع به قطعنامه(الجزاير 

 هسته اى ايران قرار داشته است يكى از آشور هايى آه طى دو سال گذشته در جريان تحوالت پرونده
اين آشور موافق چرخه سوخت اتمى ايران براى مصارف صلح آميز است اما ترجيح داده . الجزاير است

 .آه در جريان راى گيرى به قطعنامه سه آشور اروپايى راى ممتنع بدهد
 )راى ممتنع به قطعنامه(نيجريه 

 در حال توسعه نيز رده بندى نمى شود به قطعنامه نيجريه اين آشور آفريقايى آه در گروه آشور هاى
روابط ايران و نيجريه در سال هاى اخير رو به گرمى گذاشته است و . اروپايى ها راى منفى داده است

نتيجه اين گرمى روابط . در يك سال اخير مقام هاى بلندپايه در پايتخت آشور ها مهمان يكديگر بوده اند
پيشتر با موضع گيرى نيجريه تصور مى شد در صورت راى گيرى اين . امه بودراى ممتنع نيجريه به قطعن

 .آشور راى منفى به صندوق بيندازد
 ) راى ممتنع به قطعنامه(يمن 

جمهورى عربى يمن نيز آه در گروه آشور هاى غيرمتعهد آژانس قرار دارد به قطعنامه اروپايى ها راى 
هر چند آه گرمى روابط .  غيرمتعهد ها قابل تفسير استراى منفى يمن در چارچوب تصميم. منفى داد

ايران و يمن با سفر مقام هاى دو آشور حفظ شده است اما حسن روحانى دبير سابق شوراى عالى 
امنيت ملى ايران آه مسئوليت پرونده هسته اى را بر عهده داشت با سفر به اين آشور آوچك صنعا را 

 .ار داددر جريان تحوالت هسته اى ايران قر
 )راى ممتنع به قطعنامه(آفريقاى جنوبى 

آفريقاى جنوبى، مالزى و آوبا هيات تروئيكاى غيرمتعهد هاى آژانس را تشكيل مى دهند البته آوبا عضو 
آفريقاى جنوبى از جمله آشور هايى است آه موافق چرخه سوخت . شورا نيست و حق راى ندارد

در جريان فشار گسترده اروپا و آمريكا، به . عالم آرده استاتمى ايران است و اين موضع را بار ها ا
قطعنامه پيشنهادى نه راى مخالف بلكه ممتنع داده است و بيشتر تصور مى  شد آفريقاى جنوبى در 

 .صورت راى گيرى نظر منفى خود را نسبت به قطعنامه اعالم آند
 )راى ممتنع به قطعنامه(سريالنكا 

داشتند آه سريالنكا اين آشور آوچك موضع خود را در تحوالت جهانى با برخى از آارشناسان اعتقاد 
اما اين اتفاق دست آم در مورد قطعنامه سه . همسايه قدرتمند خود يعنى هند همسو خواهد آرد

در حالى آه هند در برابر چشمان متعجب ناظران راى موافق به . آشور اروپايى در شوراى حكام رخ نداد
 .النكا راى ممتنع را برگزيده استقطعنامه داد، سري

 )راى ممتنع به قطعنامه(تونس 
زين العابدين بن على رئيس جمهور . تونس عضو سازمان آنفرانس اسالمى و جنبش عدم تعهد است

اين آشور در ديدار با مقام هاى ايرانى از موضع مثبت آشورش نسبت به چرخه سوخت اتمى خبر داده 
رى در تاريخ شوراى حكام در قطعنامه براى ايران تونس راى ممتنع به صندوق اينك در اولين راى گي. بود

به نظر مى رسيد آه تونس تحت فشار غرب موضع مثبت خود را به راى تبديل نكرده . ريخته است
 .است

 ) راى ممتنع به قطعنامه(ويتنام 
ر هنگام راى گيرى هانوى موافق چرخه سوخت اتمى ايران براى مصارف صلح آميز هسته اى است و د

را به » ممتنع«اگر آن طور آه ايران راى . نيز راى ممتنع به قطعنامه پيشنهادى اروپا و آمريكا داده است
فشار اروپا و آمريكا در . معناى مخالفت با قطعنامه تفسير مى آند، موضع ويتنام را نبايد متغير دانست

 .وديك گام به عقب راندن ويتنام چندان هم غيرمحتمل نب
 )راى موافق به قطعنامه(آمريكا 

اياالت متحده آمريكا اين سرسخت ترين دولت مخالف برنامه هاى هسته اى و چرخه سوخت اتمى ايران 
سفير آمريكا در آژانس گفته است آه . مى گويد آه از نتيجه اجالس اخير شوراى حكام راضى است

منابع . ين المللى به شوراى امنيت فرستاده شوداآنون پرونده ايران بايد به علت عدم انجام تعهدات ب
رسمى آمريكا هم اينك از تصويب قطعنامه ابراز خرسندى مى آنند و آن را گام بزرگى به سوى منزوى 

نيكالس برنز معاون وزير خارجه آمريكا دقايقى پس از تصويب قطعنامه گفت آه . آردن ايران مى خوانند
 .اين يك گام بزرگ بين المللى است

 )راى موافق به قطعنامه(بريتانيا 
پادشاهى متحد بريتانيا آه از جمله نويسندگان قطعنامه عليه ايران بود پس از تصويب از آن استقبال 

 روز پيش همراه همتايان فرانسوى و آلمانى اش ١٠جك استراو وزير خارجه بريتانيا آه حدود . آرده است
د با انتشار بيانيه اى اعالم آرده است گزارش آخر محمد با رئيس جمهور جديد ايران ديدار آرده بو

البرادعى و ناآامى ايران در اعتمادسازى آه شوراى حكام پيش از آن خواستار آن شده بود چنين 
استراو در بيانيه اش گفته آه من و همكاران اروپايى ام به . تصميمى را حتمى و اجتناب ناپذير مى آرد

 خود مبنى بر اينكه بايد به مذاآرات فرصت بيشترى داده شود گوش فرا دقت به نگرانى هاى متحدان
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در روزهاى اخير . داديم و به همين دليل بود آه موافقت آرديم پرونده با سرعت به شوراى امنيت نرود
آه اقدامات ضدايرانى بريتانيايى ها در مجامع بين المللى عليه ايران افزايش يافته است برخى از 

 .ن در ايران خواستار اخراج سفير بريتانيا و قطع روابط با لندن شده اندسياستمدارا
 )راى موافق به قطعنامه(فرانسه 

وزير خارجه فرانسه در هفته هاى اخير پرونده ايران را نسبت به ارجاع به » فيليپ دوست بالزى«
ايى اعالم آرد آه شوراى امنيت تهديد مى آرد اما در روزهاى منتهى به اجالس با انجام مصاحبه ه

هر . پاريس موافق ارجاع پرونده به شوراى امنيت نيست اگر ايران به درخواست اروپايى ها توجه آند
چند ايران به درخواست اروپا براى تعليق مجدد تاسيسات هسته اى اصفهان عمل نكرد اما فرانسه از 

جديد فرانسه آه بيش از وزارت وزير خارجه . شدت عمل خود در ارجاع پرونده به شوراى امنيت آاست
بهداشت آشورش را هدايت مى آرده است به گونه اى سخن مى گويد آه نشان مى دهد چندان 

ابتكارى نسبت به پرونده ايران ندارد و تنها تصميم آارشناسان وزارت خارجه فرانسه را انتقال مى دهد و 
. انى اش به بريتانيا سپرده استبه نوعى هدايت سياست سه آشور اروپايى را همراه همتاى آلم
 .فرانسه مبتكر مذاآرات اروپايى ها با ايران در پرونده اتمى است

 )راى موافق به قطعنامه(آلمان 
جمهورى فدرال آلمان آه اين روزها درگير نتايج انتخابات و تعيين صدراعظمى است نيز از تصويب بيانيه 

 آلمان آه به علت درگيرى هاى انتخاباتى روزهاى يوشكا فيشر وزير خارجه. ابراز خرسندى مى آند
آمى را در مجمع عمومى سازمان ملل سپرى آرد و به آلمان بازگشت، گفته تصويب قطعنامه اخير با 
اآثريت آرا مى تواند نشانه اى براى ايرانى ها به حساب آيد تا بدانند آه جامعه بين المللى همچنان 

 .گران استنسبت به برنامه هاى هسته اى اش ن
 )راى موافق به قطعنامه(هند 

در سياست خارجى ايران هدف قرار گرفته » گردش به شرق«هند اولين آشورى بود آه در استراتژى 
هند در برابر تعجب عميق آارشناسان و سياستمداران و . شد و على الريجانى به آن آشور سفر آرد

بالفاصله پس از .  اروپا و آمريكا راى مثبت دادديپلمات ها با چرخشى غيرقابل پيش بينى به قطعنامه
پايان سفر على الريجانى به هند، وزير خارجه اين آشور به ايران آمد و از برنامه هاى هسته اى ايران 

با اين همه . البته در روزهاى اخير هند از سوى آاخ سفيد و آنگره آمريكا تحت فشار بود. حمايت آرد
ى حكام به غير از شكسته شدن اجماع و رجوع به آراى اعضا راى مثبت شگفتى اين دوره اجالس شورا

هند پس از تغيير موضع و موافقت با قطعنامه اروپا مدعى است آه راى مثبت اين . هند به قطعنامه بود
آشور به قطعنامه اروپا عليه برنامه هسته اى ايران در شوراى حكام به برخى نگرانى هاى اين آشور 

يك سخنگوى وزارت امور .  و منعكس آننده تغيير در موضعش در برابر ايران نيستپاسخ مى  دهد
خارجه هند مى گويد موضع هند مبنى بر اين آه زمان بيشترى بايد براى ارائه قطعنامه اى رضايت بخش 

وى مى گويد پيش نويس .درباره مسئله هسته اى  ايران صرف شود با دقت انتخاب شده است
تا زمان انجام مالحظات بيشتر درباره اين موضوع در نشست نوامبر ) ارجاع(عويق انداختن قطعنامه با به ت

سخنگوى وزارت امور خارجه هند در ادامه مى گويد هند با . شوراى حكام اين مسئله را تصديق مى آند
ارجاع اين مسئله به شوراى امنيت سازمان ملل مخالف است و پيش نويس قطعنامه با اين آه اين 

اين مسئله «. مسئله در اين مرحله در آژانس بين المللى انرژى اتمى بررسى شود موافقت آرده است
آه هند خود را در يك طرف يا طرف ديگر قرار داده باشد مطرح نيست بر عكس  دهلى نقش حمايت 

اين آشور آننده اى را در تضمين حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى الزم براى اقتصاد 
هند پس از اعالم مخالفت   هاى مكرر با ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى حكام ».ايفا آرده است

و اعالم اين آه سياست خارجى هند مستقل است و تحت فشار آمريكا يا آشور ديگرى تغيير نمى آند 
ونده ايران را در صالحيت به يك باره تغيير موضع داد و در شوراى حكام به قطعنامه اى آه بررسى پر

هند مى گويد گرچه .شوراى امنيت معرفى مى آند اما ارجاع فورى را خواستار نيست راى مثبت داد
عليه ايران در شوراى حكام راى داده است،اما انتظار دارد تهران به همكارى خود براى انتقال گاز با 

 .دهلى نو همكارى آند
 )راى موافق به قطعنامه(استراليا 

هر چند آه وزير . اى موافق استراليا به قطعنامه پيشنهادى اروپا و آمريكا آامًال قابل پيش بينى بودر
در اين ديدار وزير خارجه . خارجه استراليا چند روز پيش در نيويورك با وزير خارجه ايران ديدار آرده بود

استراليا همراه با سه آشور .  بوداستراليا از برنامه  هاى صلح آميز هسته اى ايران ابراز نگرانى آرده
 .اروپايى، آمريكا و آانادا در زمره مخالفان سرسخت چرخه سوخت اتمى ايران محسوب مى شود

 )راى موافق به قطعنامه(سوئد 
سوئد از مجموعه آشورهاى اتحاديه اروپا موضع تندى همچون سه آشور مذاآره آننده با ايران اتخاذ 

با اين همه راى مثبت سوئد به قطعنامه و همراهى با . نوان نكرده استنمى آند يا دست آم آن را ع
 .سه آشور اروپايى و آمريكا آامًال قابل پيش بينى بود

 )راى موافق به قطعنامه(آرژانتين 
بوئنوس «گرچه موضوع پرونده آسيا آه مربوط به اتهام آرژانتين به ايران در بمب گذارى مقر يهوديان در 

ايان رسيده و تمام متهمان ايرانى تبرئه شدند اما روابط سرد دو آشور راهى به سوى بود به پ» آيرس
آرژانتين همان طور آه پيش بينى مى شد در ائتالف با اروپا و آمريكا به قطعنامه . گرمى ندارند

 .پيشنهادى راى مثبت داد
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 )راى موافق به قطعنامه(اآوادور 
پيش از آغاز اجالس و حتى در روزهاى نخست . ام استاآوادور عضو گروه غيرمتعهدهاى شوراى حك

پيش بينى مى شد اآوادور به تبعيت از تصميم گروه غيرمتعهدها در حمايت از ايران وارد عمل شود اما 
رهبران اآوادور تا به حال هرگز موضع خود را در . با پيوستن به گروه مخالفان به قطعنامه راى مثبت داد

اى ايران به طور رسمى اعالم نكرده اند اما خروج اين آشور از تصميم گيرى قبال برنامه هاى هسته 
 .جمعى غيرمتعهدها چندان قابل پيش بينى نبود

 )راى موافق به قطعنامه(غنا 
در گزارش هاى قبلى شرق آمده . آشور آفريقايى غنا نيز همچون اآوادور عضو گروه غيرمتعهدها است

قبال برنامه هاى صلح آميز ايران و چرخه سوخت اتمى ندارد اما بود آه اين آشور موضع مشخصى در 
غنا نيز از جمله پنج آشورى است آه از . اينك با پيوستن به ائتالف غرب راى خود را عيان آرده است

 عضو غيرمتعهدها، خالف پيش بينى ها و راى سازمانى به قطعنامه ضدايرانى راى داده ١۴مجموع 
 .است

 )فق به قطعنامهراى موا(مجارستان 
اين آشور . همان طور آه گمان مى رفت مجارستان طبق  نظر اتحاديه اروپا در شوراى حكام عمل آرد

تمى ايران گرچه به اروپاى  شرقى روابط گرمى با تهران ندارد و موضع اش نسبت به چرخه سوخت ا
 .شكل رسمى اعالم نشده بود اما راى مثبتش به قطعنامه پيشنهادى گوياى نظر اين آشور است

 )راى موافق به قطعنامه(آانادا 
وزيران خارجه ايران و آانادا در روزهايى آه اجالس شوراى حكام آغاز شده بود در حاشيه مجمع 

اين نخستين ديدار وزيران خارجه ايران و آانادا پس از يك . عمومى سازمان ملل با يكديگر ديدار آردند
آانادا از دو سال پيش يكى از شش آشور مخالف اصلى چرخه . دوره تنش و سردى روابط دو آشور بود

سوخت اتمى ايران بود و ديدار اخير وزيران خارجه دو آشور هم بهبودى نسبت به اين ديدگاه اتاوا ايجاد 
 سال دير ٢دا پس از تصويب قطعنامه گفت آه از نظر اين آشور قطعنامه عليه ايران وزير خارجه آانا.نكرد

 .تصويب شد
 )راى موافق به قطعنامه(ايتاليا 

آشورى آه طى دو سال مذاآره ايران و سه آشور اروپايى خود را خارج شده  از گردونه مذاآرات مى 
ايتاليايى ها پس از آنكه نسبت . ق ريختدانست راى موافق خود را به قطعنامه شوراى حكام در صندو

به نتايج انتخابات ايران موضع انتقادى گرفتند و با واآنش تهران مواجه شدند مواضع خود را آمتر به 
رايزنى با اين آشور اروپايى نيز در دوره . شكل علنى نسبت به سياست خارجى ايران اعالم مى آنند

ى ايران به تبع توقف مذاآرات با سه آشور اروپايى معلق مسئوليت دبير جديد شوراى عالى امنيت مل
ايران و ايتاليا روابط تجارى خوبى با يكديگر دارند اما اين موضوع باعث نشد آه رم خالف . شده است

 .ديپلماسى اروپا به قطعنامه اى آه ايران آن را محكوم آرد، راى منفى بدهد
 )راى موافق به قطعنامه(ژاپن 

 اجالس شوراى حكام نيز مشخص بود آه دومين شريك تجارى ايران در آسيا خواسته پيش از برگزارى
آمريكا، آانادا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، . هاى گروه هشت آشور صنعتى جهان را اجابت خواهد آرد

توآيو تا به حال موضع رسمى خود را در قبال . بريتانيا، روسيه به همراه ژاپن اعضاى اين گروه هستند
با اين همه رفتار آينده اين آشور را مى . خه سوخت اتمى ايران به شكل رسمى اعالم نكرده استچر

پس از تصويب قطعنامه وزارت خارجه ژاپن طى موضعى رسمى اعالم .توان از هم اآنون پيش بينى آرد
 .آرد آه ايران بايد قطعنامه آژانس را آامًال جدى بگيرد

 )هراى موافق به قطعنام(آره جنوبى 
آره جنوبى گرچه تا به حال از فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران دفاع آرده است اما در راى گيرى 

البته آره جنوبى . براى صدور قطعنامه درباره گذشته فعاليت هاى ايران همراه اروپا و آمريكا شده است
جريان است با آمريكا و هم اآنون در مذاآرات شش جانبه اى آه براى حل مسئله اتمى آره شمالى در 

_ پيش بينى مى شد آه آره جنوبى در صورت راى گيرى در شوراى حكام . اروپا در حال همكارى است
.  به قطعنامه پيشنهادى راى ممتنع بدهد اما اين گونه نشد-اتفاقى آه با به اجماع نرسيدن اعضا رخ داد

 .آره جنوبى متحد اياالت متحده در جنوب شرقى آسيا است
 )راى موافق به قطعنامه(ند هل

اعضاى اتحاديه هرچند آه در سال هاى . پيش بينى راى اروپايى ها در شوراى حكام آار دشوارى نبود
اخير بر سر مسائل درونى و قانون اساسى اروپا اختالف نظر دارند اما درباره مسائل آالن سياست 

 . ها به قطعنامه اروپا راى مثبت دادهلند نيز همچون ديگر اروپايى. خارجى هماهنگ عمل مى آنند
 )راى موافق به قطعنامه(پرو 

آشورى آه تا به حال در مجامع بين المللى راى منفى در حمايت از ايران به صندوق ريخته است اين بار 
پرو از جمله آشورهاى عضو عدم تعهد است آه طبق پيش . در شوراى حكام به گونه اى ديگر عمل آرد

 مثبت عدم تعهد نسبت به فعاليت هاى اتمى ايران مى بايست راى مخالف به بينى ها و موضع
قطعنامه مى داد اما اين اتفاق روى نداد تا يكى از اعضاى عدم تعهد در گروه اروپا و آمريكا رده بندى 

 .شود و يك گام خود را به اروپا و مهمتر از آن آمريكا آه روابط گرمى با اين آشور ندارد نزديك آند
 )راى موافق به قطعنامه(هستان ل
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پيش از برگزارى اجالس شوراى حكام هم آسى انتظار نداشت آه عضو تازه اتحاديه اروپا موضعى 
لهستان گرچه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران را به رسميت مى . مخالف با اتحاديه اتخاذ آند

اين آافى بود تا ورشو راى . ستشناسد اما همچون ديگر آشورهاى اروپايى مخالف چرخه سوخت ا
 .موافق به قطعنامه بدهد

 )راى موافق به قطعنامه(اسلواآى 
در هفته پايانى شهريورماه اعالم شد آه حجم مبادالت اقتصادى ايران و اسلواآى نسبت به سال هاى 

 مانع اين خبر گرچه از رويداد خوبى حكايت دارد اما.  صددرصد افزايش يافته است٢٠٠۵اخير در سال 
همانطور آه حجم مبادالت گسترده اقتصادى ايران با هند و . نگاه مثبت اسلواآى به قطعنامه اروپا نشد

 .آلمان و ژاپن باعث نزديك شدن اين آشور ها در اجالس اخير شوراى حكام به ايران نشد
 )راى موافق به قطعنامه(پرتغال 

. قبال پرونده اتمى ايران علنى اعالم نكنندرهبران پرتغال ترجيح مى دهند موضع رسمى خود را در 
يعنى اينكه پرتغالى ها . پرتغال روابط ديپلماتيك فعالى با ايران ندارد، اما عضو قديمى اتحاديه اروپا است

هم از سياست خارجى اتحاديه پيروى مى آنند و راى آنها را براى دوره هاى بعد نيز بايد همسو با 
 .اتحاديه اروپا دانست

 )راى موافق به قطعنامه(ور سنگاپ
عضو موثر جنبش عدم تعهد سازمان آنفرانس اسالمى نيز آه گمان مى رفت از موافقان چرخه سوخت 

موضع . ايران است رايى مخالف پيش بينى ها به قطعنامه اروپايى ها داد و در آنار آمريكا و اروپا نشست
پيش از اجالس . ستانى شوراى حكام بودسنگاپور نيز همچون رفتار هند از شگفتى هاى اجالس تاب

شوراى حكام تصور مى شد آه در صورت راى گيرى سنگاپور راى منفى به قطعنامه پيشنهادى اروپايى 
اما به هر صورت اين اتفاق رخ .ها آه برضد برنامه هاى صلح آميز هسته اى ايران تنظيم شده بود،بدهد

 .نداد
 )راى موافق به قطعنامه(بلژيك 

 بلژيك نيز همانگونه آه پيش بينى مى شد همسو با اتحاديه اروپا به قطعنامه پيشنهادى راى پادشاهى
روابط ايران و بلژيك طى ماه هاى اخير به دنبال سفر رئيس مجلس به بروآسل آه همراه .مثبت داد

  .تشريفات ناقص و رفتار ناشايست ديپلماتيك بود به سردى گرائيده است
  

  نکنيد، آمريکا جرات حمله به ايران را ندارد دتردي ؛ یدکتر الريجان
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 به ايران را ندارند، آنها یترديد نکنيد که آمريکاييها جرات و توان حمله نظام:  گفتی الريجانی علدکتر
 .  کنند تا اراده ما را تضعيف کنندیفقط تهديد م

 در پنجمين اجالس ی سخنانی طی امنيت ملی عالیم، دبير شورادر ق" مهر" به گزارش خبرنگار 
 سراسر کشور به تشريح شرايط موجود مسئله یمشترک جامعه مدرسين حوزه علميه قم با علما

 . ايران پرداختیهسته ا
 يک عامل ی هسته ای به فناوریدستياب:  ايران گفتی با بيان تاريخچه مسئله هسته ای الريجاندکتر

 . هم از همين مسئله هراس دارندی غربیباال بردن توان کشور است و دولتها یبزرگ برا
 یآمريکا و و برخ:  در علوم مختلف اشاره کرد و اظهار داشتی هسته ای درادامه به فوايد فناوریو

اين مسئله در صحنه بين .  گيرندی از نيت ما ايراد می هسته ای در مسئله فناوری اروپايیکشورها
 . آنها توجه شودی توجه به عملکرد دولتها به نيت هایابقه بوده که به جا سی بیالملل
 ی دارد که با به دست آوردن فناوریايران شرايط:  در ادامه بيان کردی امنيت ملی عالی شورادبير

 .  شرايط قدرت در منطقه را تغيير خواهد دادیهسته ا
 یراه مسالمت آميز ديپلماتيک و مسئله انرژ سال اخير تالش ايران اين بود که از يک 2 یط:  گفتیو

 . خواهيم کردی کنند در مقابل آنها ايستادگی مقابل تندروی حل و فصل کند اما اگر طرفهایهسته ا
 است و ی خواست ملی هسته ای به فناوریغرب بايد بداند دست ياب:  خاطر نشان کردی الريجاندکتر

 . دست خواهيم يافتی هسته ایفناورما اگر در اين زمينه مقاومت کنيم حتما به 
 که رفتار زورگويانه و جنگ طلبانه و تهديدها صورت یتا زمان:  سخنان خود گفتی دربخش پايانیو

 . نداريمی تی خروج از ان پی برای پيدا نکند دليلیعمل
 از ی علما و روحانيت با يک عزم ملی ملت ايران بايد با راهبریدر مقطع حساس کنون:  تاکيد کردیو

 .حقوق مسلم خود دفاع کند
  

 است، ولي گزينه نظامي در دستور ايآليه گزينه ها در ارتباط با ايران مه: وزير امور خارجه بريتانيا گفت
 آار نيست 
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 آليه گزينه ها : امور خارجه بريتانيا در تاييد موضع آمريكا در قبال برنامه هسته اي ايران گفتوزير
جك .  است، اما اقدام نظامي عليه جمهوري اسالمي در دستور کار قرار نداردايدرارتباط با ايران مه

 هرچند سدی نویمخبرگزاري فرانسه . مشکل تنها با فشارهاي ديپلماتيك قابل حل است: استرا گفت
ب سالها فاصله دارد، اما آره شمالي احتماال داراي بمب اتمي است و جمهوري اسالمي با توليد بم

ايران براي آمريكا گرهي به مراتب آورتر از آره شمالي است، زيرا به گفته يك آارشناس، حکومت يران 
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 آمريكا اين نگراني وجود دارد رايهمچنين ب.  آندیاز سازمان هاي تروريستي در خاورميانه پشتيباني م
 . آه ايران به اوضاع نابسامان عراق دامن زند

به تمام گزينه ها در : سترا وزير امور خارجه بريتانيا امروز چهارشنبه در تاييد موضع آمريكا گفت اجك
ارتباط با برنامه هسته اي ايران مهيا ست، اما اقدام نظامي علي جمهوري اسالمي به گفته او در 

 . دستور جلسه قرار ندارد
تاييد موضع آمريكا در قبال برنامه هسته اي ايران مي وزير امور خارجه بريتانيا در ): راديو فردا( مودت فريبا
آليه گزينه ها درارتباط با ايران مهيا ست اما اقدام نظامي علي جمهوري اسالمي در به اصطالح : گويد

 آسوشيتدپرس به نقل از جك زاريخبرگ. دستور جلسه وجود ندارد و او اين امر را غيرمحتمل مي داند
طعنامه روز شنبه شوراي حكام آژانس بين المللي درها را براي تعامل استراو گزارش مي دهد آه ق

 . هاي ديپلماتيك بيشتر با ايران باز گذاشته است
 همچنين افزود نحوه برخورد جامعه بين المللي به مساله برنامه هاي هسته اي ايران از اهميت وي

يكي جهان تا سال هاي سال تاثير بسياري برخوردار است، زيرا اين امر مي تواند در صحنه ژئوپوليت
:  آند، گفتنميآقاي استراو بار ديگر ضمن تاآيد بر اين آه جنگ عليه ايران مساله اي را حل . بگذارد

 . مساله تنها با فشارهاي ديپلماتيك قابل حل است
 اين ميان خبرگزاري فرانسه در گزارشي تحليلي موضوع برنامه هاي هسته اي ايران را با آره در
مالي مقايسه مي آند و مي گويد هرچند آره شمالي احتماال داراي بمب اتمي است و جمهوري ش

 آرهاسالمي از مرحله توليد آن سالها فاصله دارد، اما ايران براي آمريكا گرهي به مراتب آورتر از 
ت آه مساله اينجا اس: اين خبرگزاري به نقل از يك آارشناس اموربين المللي مي گويد. شمالي است

براي مثال سپاه پاسداران ايران چه ارتباط هايي با گروه هاي افراطي دارد و آيا آنها را به سالح هاي به 
 . اصطالح آشنده مجهز مي آند يا نه

 براي آمريكا اين نگراني وجود دارد آه ايران به اوضاع نابسامان عراق دامن زند و به عوامل همچنين
ن آارشناس آسي تصور نمي آند آه آره شمالي از تروريسم حمايت آند، به گفته اي. القاعده پناه دهد

 در خاورميانه روريستياما اين نگراني وجود دارد آه ايران از سازمان هايي چون حزب اهللا و گروه هاي ت
 . پشتيباني آند

مالي آره ش:  سوي ديگر خبرگزاري فرانسه با اشاره به نظر آارشناسان ديگر بين المللي مي گويداز
اما ايران دومين توليدآننده نفت و . آشوري آوچك، فقير و در مجموع منزوي است آه منابع خاصي ندارد

 اين حربه براي زگاز طبيعي در جهان است آه تهديد آرده است در ارتباط با اختالف نظراتش با غرب ا
بر اين آه ايران داراي مواد تحكيم موقعيتش استفاده خواهد آرد و بنابراين هرچند هيچ گونه مدرآي دال 

هسته اي قابل توجه است وجود ندارد، اما حل مساله برنامه هاي اتمي ايران براي آمريكا به مراتب 
 به نظر مي رسد آه با تصويب شدن همشكل تر از آره شمالي است و اآنون به گفته خبرگزاري فرانس

رجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هموار مي قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي آه راه را براي ا
 .آند، مواجهه ايران و غرب مي رود آه ابعاد گسترده تري پيدا آند

 
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
  ؛ ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورادی جدی اعضایمعرف  

  دي رس16 به 14 متعهدها از ري ؛ تعداد غوستندي حکام پی ، بالروس ، کوبا به شوراهیسور
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 .  شدندی حکام معرفی شورادی جدی اعضای اتمی انرژی المللني و ساالنه آژانس بی نشست عمومدر
 ريي عضو تغ10 آژانس دی جدرهی مدئتي فرانسه   گزارش داد  در هیخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 کای که آمریتی شد هنوز اکثری  مدعی خبرگزارنیا.  آنها از جنبش عدم تعهد هستند تیکثرکرده اند و ا
 .  مانده است ی باقز صادر کند هنورانی اهي را علیهفته گذشته با استفاده از آن توانست قطعنامه ا

ند  حضور داشترمتعهدهاي عضو جنبش غ14 صادر شد رانی اهي حکام علی که قطعنامه شورای ادرجلسه
 فرانسه گزارش داده است در یآن گونه که خبرگزار.  ممتنع دادند ی  عضو آن به قطعنامه را10که 
 .ت اسکای با آمرتی است اما هنوز اکثردهي تن رس16 به رمتعهدهاي ، تعداد غدی جدرهی مدئتيه
 ئتيتار ه ساخوهي نخواهد کرد ، شريي شد که توازن قدرت تغی به آژانس مدعکی نزدی غربپلماتی دکی

 ازي که نی مشخصیري گمي اگر  تصمکهي دهد و در حالی می غربی صرف را به قدرتهاتی اکثرکی رهیمد
 تی اکثرني با همی مساله همکارراموني حاصل نشود پی و اجماعردی دو سوم دارد صورت نپذتیبه اکثر

 . شودی میري گميصرف تصم
 . هستندی ها ناراضیرانی نم از ایضا از اعی بعضیحت:  شده استی مدعني همچنپلماتی دنیا

 صورت گرفته است که ی کشور در کنفرانس عموم139 اجماع لهي آژانس بوسدی جدرهی مدئتي هانتخاب
  ،هی و سوری  ، نروژ، اسلوونیبي ل،ی اندونزونان،ی کوبا، مصر، ا،يبالروس، کلمب:  عبارتند  ازدی جدیاعضا

 ، تونس ، هیجري ، مجارستان ، لهستان ، نايتالیرو ، هلند ، ا ، پکی مکزنیگزی جاوستهي تازه پیکشورها
 .  شده اندتنامیپاکستان و و

 رهی مدئتي در هکای و آمرهي فرانسه، هند، روسس،ي شامل انگلی به همراه  پنج کشور اتمگری عضو د24
 . هستندیباق
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 ، کانادا ، لی ، برزکی ، بلژايال ، استرني ، آرژانتی جنوبیقای آژانس عبارتند از آلمان ، آفری دائمیاعضا
  .هي ، هند ، ژاپن و روسسي ، فرانسه ، انگلکای ، آمرني ، چیکره جنوب

 ، سوئد ، النکای ، سری ، اکوادور ، غنا ، پرتغال ، سنگاپور ، اسلواکری آژانس عبارتند از الجزای اعضاگرید
 . و ونزوئال منی
  

  2004هان در سال  ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي در ج648
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 2004گذاري مستقيم خارجي در آشورهاي در حال توسعه ، سال   به دليل افزايش جريان سرمايه
 سال رآود بود ، طي سال 3گذاري مستقيم خارجي در جهان بعد از   شاهد رونق اندآي در سرمايه

 درصد بيشتر از سال 2گذاري خارجي در جهان صورت گرفت آه   ه ميليارد دالر سرماي648 مبلغ 2004
 . بود 2003

 مهر 7 سپتامبر برابر با 29 آه پنجشنبه 2005گذاري خارجي   به گزارش ايلنا ، بر اساس گزارش سرمايه
المللي آردن تحقيق و توسعه انتشار   هاي فرامليتي و بين  ماه در سراسر جهان با موضوع شرآت

 درصد افزايش 40 با 2004گذاري خارجي به آشورهاي در حال توسعه در سال    جريان سرمايهيابد ،  مي
 درصد آاهش در 14 ميليارد دالر رسيد ، اما آشورهاي توسعه يافته ، به عنوان گروهي با 233به رقم 

 .اند  گذاري خارجي معرفي شده  جلب سرمايه
: شود ، آمده است   و توسعه ملل متحد تهيه ميدر اين گزارش آه هر سال از سوي آنفرانس تجارت 

 .المللي آردن تحقيق و توسعه در جهان ادامه مي يابد   روند حرآت به سوي بين
آند تا ابتكارات و   ها همچنان باقي خواهد ماند و آنها را مجبور مي  فشار رقابت بر شرآت: گويد   انكتاد مي

 . دهنداختراعات جديدتري را با هزينه آمتر ارائه
گذاري    ميليارد دالر ، بيشترين سرمايه96 ، اياالت متحده امريكا با 2004شايان ذآر است ؛ در سال 

 ميليارد دالر و سپس چين با رقم 78مستقيم خارجي را جلب نموده و پس از آن آشور انگلستان با رقم 
 . ميليارد دالر در مقام دوم و سوم جاي گرفتند 61
  

  ولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقد،عراق رويدادهاي 
  

واقع (نيروهاي پليس وامنيت عراق روز چهارشنبه طي مراسمي مسئوليت حفظ امنيت در شهر آربال 
 . را رسما از نيروهاي چند مليتي تحويل گرفتند ) آيلومتري جنوب بغداد ١٠٠  در 
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ري فرانسه از آربال در اين مراسم آه در يك ورزشگاه در وسط شهر انجام گرفت يك به گزارش خبرگزا

 . تحويل داد " آريم حسناوي"افسر آمريكايي پرچم عراق را به فرمانده پليس آربال سرتيپ 
در اين مراسم اظهار داشت آه پليس عراق تمام اقدامات الزم را براي تحويل گرفتن شهر " حسناوي"

 . هاي خود به دور از هر گرايش ديني يا سياسي عمل آند  اينك آماده است به مسئوليتانجام داده و
مشاور امنيت ملي عراق پيش از اين گفته بود آه نيروهاي چند مليتي ممكن است " موفق ربيعي"

 . شهر مهم عراق را به نيروهاي عراقي واگذار آند ١٠  مسئوليت حفظ امنيت در 
اي را برعهده دارد آه در آن نمايندگان نيروهاي چندمليتي و وزارت دفاع و  آه رياست آميته" ربيعي"

دسامبر آينده، ما بر اين  ١۵  از حاال تا زمان انجام انتخابات در : "آشور عراق نيز عضويت دارند، گفت
ار ها واگذ شهر مهم وشايد هم بخشهايي از بغداد به خود عراقي ١٠  باوريم آه مسئوليت حفظ امنيت در 

 ". شود
  

  سه گانه در يک شهر عراق ده ها کشته به جا گذاشتیانفجارها
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 خشونت ها در محدوده ی ارتش آمريکا نسبت به تشديد احتمالی که ژنرال های حالدر:بی بی سی
داگانه دست کم  دهند، شورشيان در حوادث جی عراق هشدار می قانون اساسی همه پرسیبرگزار

 . را کشته اندی و پنج سرباز آمريکايی عراق50
 ی کيلومتر80 جداگانه اما هماهنگ در بالد در ی در سه بمبگذار،ی بيمارستانی گزارش مقام هابه

 . شده اندی زخمی نفر کشته و تعداد زياد ديگر50شمال بغداد که عمدتا شيعه نشين است حداقل 
 در يک بازار ی انتحاری شده در حمالتی بمبگذاری گفت اتومبيل ها آسوشيتدپرسی به خبرگزارپليس
 . يک ايستگاه پليس منفجر شدی يک بانک و در نزديکی در حوال،ی فروشیسبز
 ی برای روز آت75 در عراق گفته است که ی آمريکايی انجام شد که فرمانده نيروهای حمالت در حالاين

 . خواهد داشتی حياتیآينده عراق اهميت
 'شمن صلحد'

 تازه ی داد گفت اگر قانون اساسی که در برابر يک کميته کنگره آمريکا شهادت می جورج کيسژنرال
 . ممکن است به وخامت گرايدی اکتبر رد شود، اوضاع امنيت15 روز یعراق در همه پرس

  نشده ازی که اين مقطع سپری کنگره گفت تا زمانی اعضای در پاسخ به پرس و جوهای کيسژنرال
 . خواهد کردی از عراق خودداری آمريکايیاظهار نظر درباره بيرون کشيدن نيروها
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 صلح و ثبات در خاور ميانه ی به همين کميته گفت که القاعده دشمن اصل،ی جان ابيزيد، همکار وژنرال
 . آن را نبايد دست کم گرفتیاست و تهديدها

 ی سربازان آمريکايمرگ
 در ی جاده ای در اثر انفجار بمبیاق اعالم کرد که پنج سرباز آمريکاي ديگر ارتش آمريکا در عری سواز

 . جان باخته اندی رمادیشهر غرب
 منفجر شد که اين نيروها ی است که بمب روز چهارشنبه زمانی آمريکا حاکی تفنگداران دريايبيانيه

 . بودندیدرحال انجام عمليات جنگ
 . درعراق استی ضدآمريکايی شورش های از پايگاه های نشين رمادی سنشهر

 عراق کشته شده ی خدمه ارتش آمريکا در خشونت ها13 پنج روز گذشته ی ها حاکيست که طگزارش
 .اند
 خدمه ارتش آمريکا در اين کشور 2000 دو سال و نيم گذشته از زمان آغاز جنگ عراق نزديک به یط

 .جان باخته اند
  

 سفارت اردن در بغداد یحمله به خودرو// بعقوبه در تلعفر وی عراق50 شدن دستکم یکشته و زخم
  هی هزار راکت در ناصر4کشف //

   ٢٠٠۵ سپتامبر 28 - ١٣٨۴  مهر6ه چهار شنب
 در تلعفر و بعقوبه ، ی عراق50 شدن دستکم یکشته و زخم:  الملل ني گروه ب- مهریخبرگزار
 سفارت اردن در بغداد و ی در کرکوک ، حمله به خودرویستی تروراتي مظنون به عمل11 یريدستگ

 .  اهم تحوالت امروز عراق است هی هزار راکت در ناصر4کشف 
.  عضو برجسته گروه انصار السنه در شهر کرکوک خبر دادکی یري عراق امروز ازدستگسي منبع پلکی

 ستی ترورسي پلیروهاين:  رابطه اظهارداشت نی شهر کرکوک دراسيسرهنگ سرحد قادر مسئول پل
 . کردند ريعضوگروه انصار السنه را در کرکوک دستگ" یاشی الریسام"نام معروف به 

 ییکای و آمری عراقیروهاي نگردي و از مظنون تحت پی عراقدي عبلهي قبی از اهالستی ترورنیا:  افزود یو
 .است 

 یروهاي شهروندان و نهي را علیستی تروراتي عملنی تاکنون چندیاشی عراق، رسي گفته مسئول پلبه
 را در شهر کرکوک از تن جدا نموده ی شهروند مصرکی سر راي اخني همچنی عراق انجام داده و ویتينام

 .است 
 در ی انتحاراتي زن با انجام عملکیامروز :  منبع در وزارت کشور عراق اعالم کردکی نکهی اگری دخبر

 . کردی زخم راگری تن د30 را کشته و ی عراق5 درشهر تلعفر دستکم سيمقابل مرکز جذب پل
 بزند وارد ی انتحاراتي دست به عملنکهی از اشي زن پنیا:  رابطه اظهارداشتنی تلعفر درامارستاني بریمد

 . عراق شد و خود را منفجر کردسي پلیروهاي به نوستني پیصف داوطلبان برا
 یت محل به وققهي دق45/10 ساعت ی انتحاراتي عملنی منبع در وزارت کشورعراق انی اعالم ابراساس

 . دهندی ملي را شهروند تشکاني داد و اکثر قربانیرو
 وب ی بر روی اهياني با انتشار بی ابومصعب الزرقاوی حال گروه القاعده در عراق به سرکردگنيدرهم
 . شهر تلعفر را برعهده گرفتسي حمله به مرکز جذب پلتي مسئولینترنتی اتیسا
 درشه سي براء بن مالک صبح امروزدرمقابل مرکزجذب پلیار از گردان انتحی آمده است  زنهياني بنیدرا

 . زدی انتحاراتيتلعفر دست به عمل
 کشور نی ای نظامکیبراثر انفجار بمب دست ساز در جنوب عراق :  اعالم کردی اهياني در بکای آمرارتش

 یصفوان حوال شهر یکی انفجار در نزدنیا : دی افزای مهياني بنیا. مجروح شد زي نگری تن دکیکشته و 
 . داد ی رو45/10ساعت 

 یتي امنیروهاي زن و سه تن از نکی از کشته شدن شش تن ازجمله تی گزارشها ازعراق حکانیآخر
 . در حوادث پراکنده در شمال عراق دارد ی مترجم عراقکی جسد زکشفيعراق و ن

 را به سي پلکیح ناشناس بامداد امروز افراد مسل:  خبرافزود نی شهرکرکوک با اعالم اسي مسئول پلکی
 .ضربه گلوله کشتند

 . نمودندري را درکرکوک دستگیستی مظنون به اعمال ترور11 عراق امروزیتي امنیروهاي با آن نهمزمان
 و یی مدرسه ابتداکی عهي معلم ش5 عراق امروز اعالم کرد چهار مظنون به دست داشتن در ترور سيپل
 شدگان به جرم خود اعتراف ري شود دستگیگفته م. است کرده ري راننده را در شهرحله دستگکی

 .کردند
 از شهروندان، ی اطالعاتافتیپس از در:  باره گفتنی درالی محاوسي پلسي رئري خضاسی سرهنگ

 70 واقع در - لحهی موی حمله خود را به روستای به وقت محل18 ساعت ی عراق حوالسي پلیروهاين
 ترور چهارمعلم مدرسه تیو توانستند عناصر  گروه ضاله را که درجنا آغاز کردند - جنوب بغدادیلومتريک

 .ندی راننده دست داشتند، بازداشت نماکی و ییابتدا
 دهی و جهاد وابسته به سازمان القاعده ددي عضو گروه  توحی محمود جنبابسي شدگان قري دستگنيدرب
 . شودیم
 کشور درعراق خبر داد اما گفت به نی ا خودرو سفارتکی اردن امروز از تعرض به ی منبع رسمکی

  .دي نرسیبي آسی خودرونی اانيسرنش

www.iran-archive.com 



 خودرو سفارت ستهایصبح امروز ترور:  خبر افزودنی با اعالم ای منبع دولتکی اردن به نقل از یخبرگزار
 .دي نرسیبي آن آساني از سرنشکی چياردن در بغداد را به رگبارگلوله بستند اما به ه

 یراندازي کرد هدف تی که پشت خودرو سفارت اردن حرکت میو شهروند عراق حمله خودرنیدرا
 . عراق کشته شدندسي راننده و پلکی آن یمهاجمان مسلح قرار گرفت که ط

 کی شده در ی بمب گذاری با استفاده از خودروی انتحاراتي درعملستي گزارشها از عراق حاکنیآخر
 . شدندی زخمگری تن د13 کشته و  تنکی شهر بعقوبه دستکم سي پلی بازرسستیا
 ی ملي تشکسي پلیروهاي تن از مجروحان را از ن8: خبر افزود نی منبع دروزارت کشور عراق با اعالم اکی

 .دهند
به .  کردند داي پتختی فرد ناشناس را در شمال پا7 کشورجسد نی اسي پلیروهاي رسد نی خبر مازعراق
 بسته شده بود به شانی اجساد که دستها و چشمهانی، ا به وزارت کشورعراقکی منبع نزدکیگفته 
 . قرار گرفته اندیراندازي هدف تکی رسد از فاصله نزدینظر م

 خبر هی در جنوب شهر ناصریی هزار راکت در منطقه صحرا4 از شي منبع ارتش عراق امروز از کشف بکی
 مختلف را در یبرهايلوله توپ با کال وگوشاي هزارراکت کات4 از شي ارتش عراق بیروهاين:  افزود یو. داد

 . کردندداي پهی جنوب ناصریلومتري ک50 واقع در هيسيمنطقه خم
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر7:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ سپتامبر 29 - ١٣٨۴  مهر7ه پنج شنب

خود گزارش هايی از تظاهرات در برابر روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی :بی بی سی
سفارت بريتانيا در تهران، جلسه مجلس و تصويب فوريت طرح مقابله با فشارهای هسته ای را منعکس 
کرده، از تازه ترين سخنرانی رييس جمهور نوشته و از رکود شديد بورس در بازار تهران خبر داده اند که با 

  .بحران هسته ای تشديد شده است
شته در جريان تظاهرات ديروز در برابر سفارت بريتانيا در تهران دانشجويان و بسيجيان پالکارد  نوشرق

  .اعالم شهادت کرده باشند" جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم"های خود را باال بردند تا با اعالم 
تهران به  برای اشغال سفارت آمريکا در ۵٨ آبان ١٣ تصاويری از تجمع دانشجويان در شرقبه نوشته 

نمايش گذاشته شد و اين تصاوير باعث آن شد که عده ای به فکر انقالب سوم و تسخير سفارت 
  .انگليس بيفتند

  . اين روزنامه گزاش می کند که تظاهرکنندگان سپس به سمت اين سفارتخانه حرکت کردند
ه و آن را يورش  عنوان اصلی خود را به تظاهرات ديروز برابر سفارت بريتانيا اختصاص دادکيهان

  .دانشجويان خشمگين برای دفاع از حق کشور در داشتن فناوری هسته ای خوانده است
 نوشته شده يکی از مسئوالن نيروی انتظامی در گفتگو با خبرنگار ما گفت کيهاندر بخشی از گزارش 

تيک، قاطی به خدا دوست داشتم االن اين لباس تنم نبود و به جای ايستادن در کيوسک پليس ديپلما
  .اين دانشجوهای شجاع بودم

.  در گزارش مجلس از زبان يکی از نمايندگان جناح راست نوشته اين طرح يک طرح تاکتيکی استشرق
در واقع دولت که در مذاکرات احساس می کند، موفق نبوده است، حاال می خواهد مجلس درباره آن 

  . تصميم تاکتيکی بگيرد
ماينده تهران، با نظرات فالحت پيشه مخالفت کرده ولی گفته قبول  احمد توکلی، نشرقبه نوشته 

  .دارم که محتوای طرح دارای اشکال است اما در حال حاضر فوريت طرح مطرح است
اين نماينده محافظه کار مجلس خواستار سکوت مخالفان و همصدايی همگان در موضوع هسته ای 

عی می گويند اين مسئله با منافع و مصالح ملی در شده و گفته مثًال فرانسه وقتی درباره يک موضو
من زبان فرانسه بلد نيستم اما کسانی که اين . ارتباط است همه حتی مطبوعات سکوت می کنند
  . جمله را ترجمه کرده اند به من چنين می گويند

يک طرح سه  در مقاله ای از طرح مجلس اتنقاد کرده و نوشته انتظار آن بود که نمايندگان کيهانمدير 
فوريتی را به تصويب برسانند و براساس آن، در صورت ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت 

 کنند، که متاسفانه نکردند و بزودی و در آينده NPTسازمان ملل، دولت را نيز موظف به خروج از معاهده 
  . اندای نزديک، متوجه خواهند شد که چه کوتاهی خسارت آفرينی مرتکب شده

 کشوری که به ١٣ نوشته رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با سفرای خراسان
  . اند ديدار و گفتگو کرد قطعنامه اخير شورای حکام رای مثبت نداده

ونزوئال، چين، روسيه، يمن، الجزاير، برزيل، مکزيک، نيجريه، پاکستان، آفريقای جنوبی، سريالنکا، تونس 
رهايی هستند که بروجردی مراتب قدردانی و تشکر رئيس و نمايندگان مجلس را از آنان به و ويتنام کشو

  . سفيرانشان خبر داده است
 از بيانيه سازمان مجاهدين انقالب خبر داده که در آن با اشاره به سياست اين سازمان برای آفتاب يزد

ر شورای حکام آژانس بين سکوت در شرايط سياسی حاضر نوشته شده با توجه به قطعنامه اخي
  . المللی انرژی هسته ای و نزديک شدن خطرات احتمالی، ناگريز از هشدار است

 محمود احمدی نژاد در اجتماع طالب گفته است تئوری های پولی و اقتصادی و ايرانبه نوشته روزنامه 
  .سيستم های پولی و بانکی وارداتی، ما را به مقصد نمی رساند
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 تاکيد کرده بايد باور کنيم که رباخواری بد است و ريشه پيشرفت، ايمان و اقتصاد انايروی به نوشته 
  . کشور را می خشکاند

 آمار بورس اوراق بهادار اين شرقاظهارات رييس دولت در حالی انتشار می يابد که به نوشته سرمقاله 
  . ماه نيز سير نزولی داشته است

ه کاهش شديد شاخص بورس تهران عمدتا بر اثر عوامل  با اشاره به اينکشرقنويسنده سرمقاله 
روانی و سياسی و تبليغاتی بوده نوشته توقف اين روند و معکوس کردن آن نيز زمانی به بار می نشيند 

که دولت جديد آشکارا و با استحکام تمام، پايبندی خود را به اصول يک اقتصاد آزاد با جهت گيری 
  .ايه گذاری اعالم داردخصوصی سازی و پشتيبانی از سرم

  
   مهر6:  تهرانیمرور روزنامه ها

   ٢٠٠۵ سپتامبر 28 - ١٣٨۴  مهر6ه چهار شنب
روزنامه های صبح امروز تهران، سه روز بعد از انتشار قطعنامه شورای حکام آژانس بين :بی بی سی

ر اخبار خود نگاه المللی انرژی اتمی همچنان اخبار و گزارش های مربوط به پرونده هسته ای را در صد
داشته و اظهار نظرهای مختلف را درباره چگونگی مقابله با اين تصميم منعکس کرده اند و انتقادهايی از 

برنامه های اقتصادی و انتصاب های جديد دولتی و بازنشستگی محمد خاتمی رييس جمهور سابق از 
  .تخدمات دولتی نيز از جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز صبح اس

 وزارت خارجه در دومين واکنش رسمی خود درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بين شرقبه نوشته 
المللی انرژی اتمی اعالم داشته است که اگر اين قطعنامه اصالح نشود ايران همه برنامه های تعليق 

  . شده غنی سازی اورانيوم را دوباره آغاز خواهد کرد
ی ديروز مجلس خبر داده و نوشته علی الريجانی، دبير شورای عالی  از جلسه غيرعلنايرانروزنامه 

امنيت ملی، ديروز در شرايطی در مجلس حاضر شد که با انتقاد چند نماينده عضو فراکسيون اقليت 
مواجه بود ولی در مصاحبه ای که بعد از جلسه با خبرنگاران داشت اعالم کرد که قطع روابط بازرگانی با 

يه ايران رای داده اند فعال مطرح نيست و دولت ترجيح می دهد که در آرامش به اين کشورهايی که عل
  . مسايل رسيدگی کند

 در سرمقاله خود با عنوان باشگاه اتمی اختصاصی نيست نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 
نشان کشورهايی از قبيل روسيه و چين که با آرای ممتنع خود در پرونده هسته ای ايران بی تفاوتی 

دادند نسبت به اين موضوع جدی هستند ولی به هر حال بايد به اين مقوله هم بطور واضح رسيدگی 
  . کرد که در باشگاه اتمی، چند کشور محدود سعی دارند مانع از ورود ديگران به اين باشگاه شوند

ه هر قيمتی به نظر اين روزنامه صبح، انحصاری کردن باشگاه اتمی حرف زوری است که می خواهند ب
  . آن را به کرسی بنشانند ولی ما بايد پايداری کنيم

رسانه های انگليسی را متهم کرده که در صدد ايجاد " حقه ويترين" در صدر اخبار خود با عنوان جوان
  . اين شبهه هستند که در ايران بر سر چالش های هسته ای مخالف هايی وجود دارد

کرده است که انجمن روزنامه نگاران ايران وجود مخالفت درباره  بدون ذکر منبع ادعا جوانگزارشگر 
  . رويارويی بر سر پرونده هسته ای را تکذيب کرده اند

 علی مزروعی، رييس انجمن روزنامه نگاران ايران، ملی خواندن پرونده کيهاندر همين حال به نوشته 
ه فعاليت های هسته ای هسته ای را يک شوخی خوانده و گفته چون روند تصميم گيری دربار

  . دموکراتيک نيست پس اين پرونده نمی تواند ملی خوانده شود
 فراکسيون اقليت اصالح طلب مجلس از دولت خواسته از ورود کشور به چالش آفتاب يزدبه نوشته 

  . های جدی و بی حاصل جلوگيری کند
توجه به نگاه جديدی که يک عضو فراکسيون اقليت مجلس خواستار آن شده که صدا و سيما هم با 

اتخاذ نموده است اجازه بررسی اين موضوع را به تمامی گروه های سياسی و صاحب نظران علمی با 
  .نقطه نظرات متفاوت بدهد تا پذيرش تصميمات اتخاذ شده از پشتوانه ملی برخوردار شود

 خودداری کرده و هر چه  در سرمقاله خود از دولت خواسته از پرداختن به خود و اقدامات افراطیجوان
زودتر با تشکيل اتاق های فکر در صدد رساندن خدمات به مردم باشد و وزارت خانه ها برنامه های کوتاه 

  . و ميان مدت خود را اعالم دارند
 در عنوان اصلی خود از نگرانی نمايندگان مجلس و کارشناسان درباره تورم و رکود ناشی از همبستگی

نفتی خبر داده و از جمله سخن احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس را در باالرفتن درآمدهای 
  .اين زمينه نقل کرده است
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