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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

درخواست آرد آه از ارجاع  المللي انرژي اتمي علي الريجاني روز پنجشنبه از مديرآل آژانس بين
  .آند گيرييي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جلو ي هسته مساله

  ٢٠٠۶ فوريه ٢ - ١٣٨۴ بهمن ١٣پنجشنبه 
از خبرگزاري آلمان، علي الريجاني، دبير شوراي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي انرژي اتمي ضمن  محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين عالي امنيت ملي ايران، در پيامي به

تان  هاي خوب آنم آه از تمام امكانات و توانايي  شما درخواست مياز من: تاآيد برمطلب فوق نوشت
  .انجامد، اجتناب آنيد رسان مي اقداماتي آه به اين روندي آسيب براي اجتناب از

هاي خارجي در تهران فكس  براي خبرگزاري بر اساس اين گزارش،وي در بخش ديگري از اين پيام آه
ي  ي عادالنه درباره قابل توجهي براي يك قطعنامه هاي يتها و قابل هنوز فرصت:شده، آورده است

براي سد آردن مسير و رفتن به سوي ناآرامي و مسير خطرناك  ي حاضر وجود دارد و ضرورتي مناقشه
  .نيست

مساله به شوراي امنيت، نظارت آژانس در ايران به  چنين هشدار داد آه در صورت ارجاع الريجاني هم
يي آه به صورت داوطلبانه  آميز هسته هاي صلح تمام فعاليت د خواهد شد ويي محدو صورت گسترده

  .بدون محدوديت از سرگرفته خواهند شد برند، درحال تعليق به سر مي
از اعضاي شوراي حكام که نسبت به سايرين هيچ  تعدادي«الريجاني در اين نامه با اشاره به اين که 

المللي انرژي  ، از مديرآل آژانس بين»تصميمات خاص نمايند بهرحجاني ندارند، از قبل شورا را محکوم 
گذارد، واکنش نشان  هاي آژانس تاثير مي گيري اقدامات آه در تصميم اتمي خواست آه نسبت به اين

  .دهد
آشکار ساخته و به اعتبار تصميمات آن لطمه  را بر شورا» فشار سياسي«وي تاآيد آرد آه اين امر 

  .زند مي
يي ايران به  ي هسته مبني بر گزارش مساله امه تاآيد شده است آه هر گونه تصميم شورادر اين ن

ها بروز نکرده است و حتي  چرا آه اتفاق خاصي در بازرسي شوراي امنيتهيچ توجيه فني و قانوني ندارد
  .رف شده استمانده نيز برط افزايش يافته وابهامات در تعدادي از موارد باقي هاي ايران با آژانس همکاري
هاي تحقيق و توسعه نيز  ازسرگيري فعاليت ي اين نامه همچنين تصريح شده است آه در ادامه

شوراي امنيت باشد، چرا که اين فعاليت کامال قانوني  تواند مستمسک تصميمات حاد و گزارش به نمي
  .داوطلبانه و موقت انجام گرفته بوده است آميز بوده و تعليق به صورت و صلح

يي تاآيد آرد و يادآور شد آه پايبندي ايران به پيمان  هسته آميز بودن تحقيقات چنين بر صلح الريجاني هم
  .يي به تاييد آژانس نيز رسيده است هسته هاي منع گسترش سالح

پروتکل الحاقي را داوطلبانه اجرا آرده و در بازرسي  دبير شوراي عالي امنيت ملي سپس افزود آه ايران
پادمان و پروتکل الحاقي همکاري نموده است و تمامي اين اقدامات مبتني  طور داوطلبانه، فراتر ازها به 

 هاي مذاکره قرار داده و تالش نموده است جمهوري اسالمي فرض را بر اعتماد به طرف بر اين بوده که
  .شرايط اعتماد متقابل را فراهم و تحکيم نمايد

مذاکره ايران، شوراي حکام را نسبت به گزارش به  هاي نانچه طرفدر اين نامه تصريح شده است آه چ
اين فشار موثر افتد و به هر نحوي پاي شوراي امنيت به موضوع  شوراي امنيت تحت فشار قرار دهند و

ايران کشيده شود، آخرين ضربه به مبناي اعتماد جمهوري اسالمي ايران وارد  آميز يي کامال صلح هسته
  .يب خواهد آردتخر شده و آن را

 بر -جمهوري اسالمي ايران، عقال و قانونا  در اين شرايط دولت: در اين نامه خاطرنشان شده است
هاي داوطلبانه را  خواهد بود کليه اقدامات و همکاري  ناچار-مبناي مصوبات مجلس شوراي اسالمي 

د خواهد شد و کليه يي ايران به شدت محدو هاي هسته فعاليت متوقف نمايد و نظارت آژانس بر
  .يي بدون هيچ محدوديتي از سر گرفته خواهد شد هسته آميز هاي صلح فعاليت

رفت در مسير  تمايلي به اين شرايط نداشته و آن را عقب چنين با اشاره به اين آه ايران در اين نامه هم
يرآل درخواست داند، از مد ها و از جمله آژانس مي ضرر همه طرف يي و به حل و فصل مساله هسته

  «.گيري آن اقدام نمايد ها و امکانات در جلوگيري از شکل تمامي صالحيت با استفاده از«شده است 
مذاکره را بهترين مسير براي کمک به آژانس در » ي الريجاني، جمهوري اسالمي ايران همچنان به گفته

هاي   آشور اروپايي و طرفاعتقاد دارد چنانچه مذاکرات سه يي مي داند و حل و فصل مساله هسته
تواند ضمن کمک به حل و فصل  به صورت جدي و سازنده ادامه يابد، مي ديگر فارغ از فشار و تهديد و

  .رسيدن به راه حل نهايي مساله هسته اي در زماني معقول موثر واقع شود مسايل جاري در
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بتواند در فضايي مسالمت آميز و اميدوار است  الريجاني همچنين تاآيد آرد آه جمهوري اسالمي ايران
را براي افزايش اطمينان و رفع ابهام در خصوص صلح آميز باقي  فارغ از هر گونه تهديد وفشار، ترتيباتي

  .اش با طرفهاي ديگر توافق نمايد ماندن فعاليتهاي هسته اي
فني آژانس از اينكه گزارشهاي بي طرفانه و  درنامه الريجاني همچنين به اطمينان ايران نسبت به

مي تواند، اعضا را پيش از گذشته مطمئن سازد که هنوز  همکاريهاي صورت گرفته و پيشرفتهاي حاصله
براي خاتمه منصفانه و مسالمت آميز اين مناقشه وجود دارد و  فرصتها و ظرفيتهاي قابل توجهي

 نيست،اشاره شده آنها و هدايت کار به مسيرهاي ناهموار و پرمخاطره ضرورتي براي مسدود کردن
  .است

  
  درباره ايرانینشست فوق العاده آژانس اتم

  ٢٠٠۶ فوريه ٢ - ١٣٨۴ بهمن ١٣پنجشنبه 
 فوق العاده در مقر اين آژانس در ی نشستی اتمی حکام آژانس بين المللی شورایاعضا:بی بی سی

 امنيت ی ايران به شورایوين پايتخت اتريش تشکيل داده اند تا درباره ارجاع يا عدم ارجاع پرونده اتم
 .سازمان ملل متحد تصميم بگيرند

 با ايران ی درگير در مناقشه اتمی امنيت سازمان ملل همراه با آلمان که از دولتهای عضو دائم شوراپنج
 حکام آژانس خواسته اند به رئيس آژانس مأموريت دهد ی از شورای پيش نويس قطعنامه ایاست ط
 ی به شوراد داشته باشی ايران که ممکن است جنبه تسليحاتیعاليت اتم درباره آن بخش از فیگزارش

 .امنيت عرضه کند
 . حکام استی درباره اين درخواست دستور کار نشست فوق العاده شورای گيرتصميم
 در محل ی سخنرانی نژاد، رئيس جمهور ايران طی روز پيش از آغاز اين نشست، محمود احمديک

 تن یدر مسائل مربوط به برنامه هسته ا" یقلدر" بود که کشورش به  بوشهر گفتهینيروگاه اتم
 . نخواهد گذشتی صلح آميز هسته ای به انرژینخواهد داد و هرگز از حق دستياب

 سال پيش مستقل شده و حاال هم تا رسيدن به ٢٧ بايد بدانند که ايران ی قالبیابرقدرتها: " گفتاو
 ".حقوق کامل مقاومت خواهد کرد

 گفته بود ايران با اهداف ی پيش از آن جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، نيز با قاطعيت مشابهیساعات
 را ی اين کشور به سالح هسته ای دستيابی اش جهان را به مبارزه طلبيده و دنيا بايد جلویهسته ا
 .بگيرد
ه تعهدات و  امنيت بی اش به شورای ايران تهديد کرده است که در صورت ارجاع پرونده اتمدولت

 مرتبط با ی اش پايان داده و کليه فعاليتهای داوطلبانه خود با غرب بر سر فعاليت هسته ایهمکاريها
 . اورانيوم را از سرخواهد گرفتی سازیغن

  نظراتفاق
 حکام قرار ی که در دستور کار نشست فوق العاده شورای نظر تحليلگران پيش نويس قطعنامه ابه

 در مورد برنامه ی امنيت است که هرنوع اقدامیحه ميان پنج عضو دائم شورا مصالیگرفته قرار نوع
 ين را حداقل تا ماه مارس که گزارش جامع رئيس آژانس بی ايران از جمله تحريم اقتصادیهسته ا
 . اندازدی در مورد ايران آماده خواهد شد به تعويق می اتمی انرژیالملل
الحه بر سر متن پيش نويس قطعنامه رضايت داده تا نشان دهد که  آمريکا نيز اعالم کرده که به مصدولت

 . استی بر اتفاق نظر بين المللی مبتنیدر مورد ايران به دنبال راه حل سياس
 روشن، اين ی حکام آژانس با اکثريتی کنند که شورای می نزديک به آژانس پيش بينیديپلماتها

 گويد اين پيش نويس نه تنها یه آمريکا در آژانس م شولت، نمايندیقطعنامه را تصويب کند و گريگور
 . ديگر را همراه داردی از کشورهایحمايت اتحاديه اروپا بلکه اياالت متحده، روسيه، چين و تعداد زياد

ما مايليم ايران بداند که اين شورا با توجه به سوابق ايران در مسائل : " اين پيش نويس آمده استدر
 ." اش اطمينان نداردی هسته ای برنامه هایور در پيگير به نيات اين کشیامنيت

 با بازرسان ی کامل و بدون قيد وشرطی خواهد که هرچه زودتر همکاری همچنين از ايران مقطعنامه
  .برقرار کند"  داشته باشندی تواند بعد نظامی که میفعاليتهاي "ی شناسايیآژانس را برا

  
 ی به برادعیيادداشت هشدارآميز الريجان

  ٢٠٠۶ فوريه ٢ - ١٣٨۴ بهمن ١٣پنجشنبه 
 تصميم ی برای اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی با نشست فوق العاده شوراهمزمان:بی بی سی

 دبير ،ی الريجانی امنيت سازمان ملل متحد، علی ايران به شورای در مورد ارجاع پرونده اتمیگير
 آن ی رئيس آژانس فرستاده و ط،یمد برادع محی برای اين کشور يادداشتی امنيت ملی عالیشورا

 امنيت گرفته شود، دولت ی که اگر در اين نشست تصميم به ارجاع کشورش به شورادههشدار دا
 داوطلبانه خود با آژانس را یجز اينکه کليه همکاريها"  نخواهد داشتیچاره ا "ی اسالمیجمهور

 .متوقف کند
 امنيت، نظارت بازرسان آژانس بر ی ارجاع ايران به شورا گونه که در اين يادداشت آمده، در صورتآن

 اورانيوم که ايران به ی سازی مرتبط با غنی اين کشور محدود خواهد شد و کليه فعاليتهایفعاليت اتم
 . از سرگرفته خواهد شدی هيچ محدوديتیصورت داوطلبانه متوقف کرده است ب
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 را ی رئيس آژانس اعالم کرده بود مناقشه ای برادع محمد،ی الريجانی از انتشار متن يادداشت آقاپيش
 در قبال فعاليت ی به شمار آورد و شرايط کنونی ايران جريان دارد نبايد خطر جدیکه در مورد فعاليت اتم

 . قلمداد کردی ايران را نبايد مرحله بحرانیاتم
 یب اعتماد جامعه جهان جلی حکام به خبرنگاران گفته بود ايران هنوز برای در حاشيه نشست شورایو

 خود فرصت دارد و هدف از اين نشست نيز اين است که ايران را وادارد تا پيش از تاريخ یبه فعاليت اتم
 ايران ی فعاليت اتمد خود را در موریآينده که او قرار است گزارش دوره ا) پانزدهم اسفند(ششم مارس 

 . حل مناقشه برداردی برایعرضه کند، گامهاي
 امنيتند، اين را ی ايران به شورای که به دنبال ارجاع پرونده اتمی دولتهايیح کرده بود که حت تصريیو

 که او گزارش خود را در ماه مارس به یکامًال روشن ساخته اند که در اين مرحله و يقينًا تا پيش از زمان
عليه ايران اتخاذ ) تحريمهمچون  (ی امنيت بدهد قرار نيست از اين شورا خواسته شود اقدامیشورا

 خواهند عالوه بر فرستادن ی اند و میکند، بلکه اين دولتها صرفًا به دنبال حل مناقشه از راه ديپلماس
  . اين کشور باز بگذارندی واضح به ايران باب فرصت را به رویپيام

  
  المللى انرژى اتمى در باره ايران انتشار سند محرمانه آژانس بين

  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 
سازى اورانيوم  اتمى، ايران خود را آماده براى غنى المللى انرژى طبق اطالعات آژانس بين:رادیو آلمان

ها و خبرگزاريهاى  المللى انرژى اتمى، آه در اختيار رسانه آژانس بين اى از در گزارش محرمانه. آند مى
در ايران به صورت فشرده آارهايى به قصد آماده گرفته است، آمده است آه هم اآنون  المللى قرار بين
  .گيرند سازى اورانيوم انجام مى وسايل غنى آردن

وين در باره برنامه  شنبه دوم فوريه در خواهد در روز پنج المللى انرژى اتمى مى شوراى حكام آژانس بين
 اين راهى است آه .بپردازد اتمى ايران و دخالت دادن شوراى امنيت سازمان ملل متحد به مشاوره

اگر چه اين هنوز بدين معنا . دهند نمى بتازگى چين و روسيه نيز به طور اصولى با آن مخالفت نشان
 .ايران هم موافقت خواهند آرد نيست آه اين دو آشور با مقرر شدن تحريم عليه

گونه آه در سندى  آن اما. اند سازى اورانيوم را آغاز نكرده اى در ايران آار غنى هنوز متخصصان هسته
حكومت جمهورى اسالمى تدارك   آمده است، رهبرى المللى انرژى اتمى محرمانه متعلق به آژانس بين
شده است آه ايران دستور ساخت اجزاى  در اين سند همچنين ذآر. بيند همه چيز را براى اين آار مى

 .بمب اتم را در اختيار دارد
المللى  بين ى رسيده است آه عضو شوراى حكام آژانس آشور٣۵در اين ميان اين گزارش به دست 

مشاوره خود را در باره  المللى انرژى اتمى گيرى آژانس بين آميته عالى تصميم. انرژى اتمى هستند
سپس احتمال دارد آه شوراى حكام پرونده  .اى ايران بر پايه اين سند مهم آغاز خواهد آرد برنامه هسته

 .بسپارد ازمان ملل متحدايران را به شوراى امنيت س
نظامى را دنبال  اى خود اهدافى امريكا سالهاست بر اين گمان است آه حكومت ايران با برنامه هسته

شده وجود  به اورانيوم غنى براى توليد اسلحه اتمى نياز. آند و درصدد توليد اسلحه اتمى است مى
صصان ايرانى تاسيسات اتمى نطنز را فك متخ المللى انرژى اتمى با نظارت بازرسان آژانس بين. دارد

 .اورانيوم را آماده نمودند سازى پلمب آرده، در آنجا مقدمات غنى
رود آه  مى المللى انرژى اتمى سخن از بخشهاى جديدى در تاسيسات نطنز در گزارش آژانس بين

 استفاده نشده  فوژسانتري هاى اما بنابر اين گزارش هنوز از دستگاه. اند جايگزين تجهيزات قديمى شده
 .است

از سندى نام برده  المللى انرژى اتمى، از آژانس بين  ، دو ماه پيش، در گزارشى٢٠٠۵در ماه نوامبر سال 
اين سند در اختيار ايران  طبق آن گزارش،. بود حاوی دستور ساخت اجزاى اسلحه اتمى شده بود آه

اشاره آرده بودند به اينكه اين دستور  ذشتهالمللى انرژى اتمى در سال گ آارشناسان آژانس بين. است
آنند  المللى انرژى اتمى انتقاد مى بازرسان آژانس بين .به تنهايى براى توليد اسلحه اتمى آافى نيست

افزون بر اين به آنها اجازه مصاحبه با . سند به آنها داده نشده است به اينكه حق تهيه آپى از اين
  . استنيز داده نشده دانشمندى ايرانى

  
  متن آامل پيش نويس قطعنامه اروپا در مورد پرونده هسته اى ايران

  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 
 ژانويه لندن به همراه آمريكا، روسيه و چين بر گزارش برنامه ٣٠سه آشور اروپايى آه در نشست : مهر

يروز متن پيش نويس اوليه قطعنامه هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل توافق آرده بودند د
  . خود در اين خصوص را به اعضاى شوراى حكام ارائه دادند

متن آامل اين پيش نويس آه در آن و برخالف عدم نتيجه گيرى بخش بازرسى آژانس از فعاليت هاى 
 به پادمانى اخير و بدون استناد به گزارش دبيرآل خواستار گزارش تمام تصميمات و اقدامات مربوط

  :پرونده ايران در شوراى حكام به آژانس بين المللى انرژى اتمى شده است، چنين است
  به شوراى حكام• 
A-با يادآورى قطعنامه هاى تصويب شده تاآنون توسط شوراى حكام درباره برنامه هسته اى ايران  .  
B- ٢٠٠٣ ژوئن ۶ همچنين يادآورى گزارش هاى) GOV/2003/40( ٢٠٠٣ آگوست ٢۶؛   
)GOV/2003/63( ٢٠٠٣ نوامبر ١٠؛   
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)GOV/2003/75( ٢٠٠۴ فوريه ٢۴؛   
)GOV/2004/11( ٢٠٠۴ ژوئن ١؛   
)GOV/2004/34( ؛Corr.٢٠٠۴؛ اول سپتامبر ٢٠٠۴ ژوئن ١٨ به تاريخ ١) GOV/2004/60( نوامبر ١۵؛ 

٢٠٠۴) GOV/2004/83( ٢٠٠۵؛ اول آگوست) INFCIRC /684(  ٢٠٠۵ آگوست ٨؛   
)GOV/2005/61(٢٠٠۵ آگوست ١٠ ؛  
)GOV/2005/62( ٢٠٠۵ سپتامبر ٢؛   
)GOV/2005/67 ( ٢٠٠۵ نوامبر ١٨و همچنين   
)GOV/2005/87 .(  
C- هيچ چيز در پيمان « پيمان منع گسترش سالح هاى هسته اى آه تصريح مى آند ۴ با اشاره به ماده

ننده براى توسعه نبايد به نحوى تفسير شود آه به حقوق غيرقابل انكار همه آشورهاى امضاآ
 و ١تحقيقات، توليد و استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى به گونه اى فاقد تبعيض و در تطابق با مواد 

  ». همين پيمان لطمه بزند٢
D- با تقدير از مديرآل و دبيرخانه آژانس براى تالش هاى حرفه اى و بى طرفانه در جهت اجراى توافق 

  .  پادمانى باقيمانده و نيز راستى آزمايى اجراى تعليق از سوى ايرانپادمانى در ايران و حل مسائل
E- سپتامبر شوراى حكام آه تاآيد مى آرد٢۴ با يادآورى قطعنامه  :  
قصورهاى متعدد و نقض تعهدات ايران نسبت به توافق پادمانى ان پى تى همان طور آه در * 

GOV/2003/75١٢ت به ماده  آمده است، نشان دهنده عدم پايبندى نسب.Cاساسنامه آژانس است  .  
تاريخچه مخفى آارى در فعاليت هاى هسته اى ايران، ماهيت اين فعاليت ها، مسائل پديد آمده در * 

 و در نتيجه عدم اعتماد بر صلح آميز بودن ٢٠٠٢زمينه راستى آزمايى بيانيه هاى ايران از سپتامبر 
 در صالحيت شوراى امنيت به عنوان سازمان مسئول حفظ قطعى برنامه هسته اى ايران بر ابهاماتى آه

صلح و امنيت بين المللى است افزوده و اينكه تصميم مى گيرد زمان و محتواى گزارش الزم بر اساس 
 اساسنامه آژانس را در يك تاريخ ديگر مورد بررسى قرار B.4.3 و اعالميه الزم بر اساس ماده C.١٢ماده 
  . دهد

F-نكه همان طور آه توسط مديرآل و پس از حدود سه سال فعاليت راستى آزمايى  با اشاره به اي
فشرده گزارش شد، آژانس هنوز در موقعيتى نيست آه در مورد برخى مسائل مهم مربوط به برنامه 

هسته اى ايران نتيجه گيرى آند و يا اينكه اعالم دارد هيچ ماده يا فعاليت هسته اى اعالم نشده اى در 
  . ود نداردايران وج

G- با يادآورى اظهارات مديرآل آه شفافيت آامل ايران را ضرورى و بدون تاخير دانسته و اعالم داشته 
  .آه براى اينكه آژانس قادر به روشن آردن مسائل باقيمانده باشد، نيازمند اختيارات اضافى است

H-زات، مواد و فعاليت هاى هسته  با تاآيد بر درخواست هاى آژانس براى همكارى ايران مربوط به تجهي
اى آه قابل استفاده در بخش نظامى متعارف و نيز در زمينه غيرنظامى دارند و در گزارش سپتامبر 

  . مديرآل اشاره شد
I- مديرآل گزارش داد ايران سندى مربوط به ملزومات آيين نامه اى براى آوچك آردن ٢٠٠۵ نوامبر ١٨ در 

UF6دادن فلز اورانيوم تهى شده، طبيعى و غنى شده به شكل هاى نيم  به فلز و ريخته گرى و شكل  
  .آره اى را دراختيار دارد

J- با اعالم نگرانى  جدى درباره برنامه هسته اى ايران و موافقت مبنى بر اينكه يك دوره گسترده 
  .اعتمادسازى از سوى ايران الزم و ضرورى است

K-ادامه آار به منظور يافتن راه حلى ديپلماتيك براى اجراى  با تاآيد مجدد بر عزم شوراى حكام براى 
  مسائل مطرح شده در اين قطعنامه و قطعنامه هاى گذشته

  :در بخش دوم قطعنامه پيشنهادى سه آشور اروپايى آمده است» مهر«به گزارش 
سته اى تاآيد مى آند آه امكان حل پرسش هاى مهم و ايجاد اعتماد به ماهيت صلح آميز برنامه ه -١

ايران با پاسخگويى مثبت اين آشور به درخواست هاى شوراى حكام از ايران براى انجام اقدامات 
  : شوراى حكام در اين راستا ضرورى مى داند آه ايران. اعتمادساز ممكن است

تعليق تمامى فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم، از جمله تحقيقات و توسعه، را بارديگر به * 
  .رد اجرا بگذارد و آژانس اين تعليق را راستى آزمايى آندمو
  . در آار احداث رآآتور آب سنگين تجديدنظر آند* 
  .پروتكل الحاقى را به سرعت تصويب آرده و آن را به طور آامل به مورد اجرا بگذارد* 
ساند، همچنان بر  به امضا ر٢٠٠٣ دسامبر١٨تا زمان تصويب پروتكل الحاقى آه ايران آن را در تاريخ * 

  .طبق شروط اين پروتكل عمل آند
 به مورد اجرا بگذارد، اين GOV/2005/67اقدامات اعتمادساز را بر طبق درخواست مدير آل از جمله در * 

اقدامات اعتمادساز فراتر از مواردى خواهد بود آه به طور رسمى در توافق پادمانى و پروتكل الحاقى 
است احتمالى آژانس براى تقويت تحقيقات جارى خود، شامل دسترسى درخواست شده و بنا به درخو

به افراد و اسناد مرتبط با تهيه مواد، تجهيزات با آاربرد دوگانه، آارگاه هاى مشخص متعلق به نيروهاى 
  نظامى و تحقيقات و توسعه خواهد بود، 

وراى حكام، انجام اين از مديرآل مى خواهد آه به شوراى امنيت سازمان ملل گزارش آند آه ش -٢
از اين قطعنامه و تمامى قطعنامه ) آپى هايى(اقدامات را از ايران درخواست آرده و نيز روگرفت هايى 
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هاى مصوب پيشين در مورد اجراى توافق هاى پادمانى در ايران و همچنين آپى هايى از تمامى گزارش 
  .نتقل آندهاى مرتبط ارائه شده به شوراى حكام را به شوراى امنيت م

نسبت به اين مسئله آه آژانس هنوز در موقعيتى نيست آه برخى موضوعات مهم در ارتباط با  - ٣
برنامه هسته اى ايران را روشن سازد، ابراز نگرانى شديد مى آند، اين موضوعات شامل اين حقيقت 

، زيرا اين فرآيند با توليد است آه ايران سندى در زمينه توليد نيم آروى هاى فلز اورانيوم در اختيار دارد
شوراى حكام همچنين از ايران مى خواهد اين سند را تحت . قطعات تسليحاتى هسته اى مرتبط است

  . مهر و موم آژانس باقى نگاه دارد و يك آپى آامل از آن را در اختيار آژانس قرار دهد
راى حكام از ايران مبنى بر حفظ عميقًا ابراز تاسف مى آند آه ايران به رغم درخواست هاى مكرر شو -۴

 فعاليت ٢٠٠۵ اوت ٨تعليق تمامى فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى و بازفرآورى، اين آشور در تاريخ 
 نيز گام هايى در جهت ٢٠٠۶ ژانويه ١٠هاى تبديل اورانيوم را در آارخانه اصفهان از سر گرفت و در تاريخ 

راى حكام حفظ تعليق اين فعاليت ها را براى پرداختن ازسرگيرى فعاليت هاى غنى سازى برداشت، شو
  . ضرورى اعالم آرده بود) در خصوص برنامه هسته اى ايران(به مسائل مهم 

از ايران مى خواهد آه درك آند، با توجه به سابقه ايران در ارتباط با توافق پادمانى همچنان آه در  -۵
ود مسائل الينحل، اين شورا نسبت به قصد ايران قطعنامه هاى پيشين به ثبت رسيده است، و نيز وج

براى دستيابى به قابليت توليد مواد انشقاق پذير اعتماد ندارد، اين موارد در آنار موارد ديگر موجب شده 
شورا . آه آژانس نتواند نتيجه گيرى آند هيچ مواد يا فعاليت اعالم نشده اى در ايران وجود ندارد

 آه در موضع خود هم در قبال اقدامات اعتمادساز و هم در قبال مذاآراتى همچنين از ايران مى خواهد
  . آه مى تواند منجر به افزايش اعتماد شود، تجديدنظر آند

چنانكه مديرآل چنين . از ايران درخواست مى آند آه با آژانس به طور آامل و فورى همكارى آند -۶
آه به طور مشخص در روشن )  درخواست مى آنداز ايران(همكارى را ضرورى و ديرهنگام مى داند و 

ساختن فعاليت هاى احتمالى آه مى توانسته بعد نظامى هسته اى داشته باشد، به آژانس آمك 
  . آند
از مديرآل درخواست مى آند آه به تالش هاى خود براى اجراى توافقنامه پادمان هسته اى آژانس  -٧

قنامه مزبور تا زمان اجرايى شدن آن، با ديدگاه معطوف به يافتن با ايران و نيز اجراى پروتكل الحاقى تواف
شوراى حكام . اطمينان از عدم وجود مواد يا فعاليت هاى هسته اى اعالم نشده در ايران ادامه دهد

همچنين از مديرآل مى خواهد آه اقدامات شفاف ساز بيشتر مورد نياز براى قادر ساختن آژانس به حل  
و روشن ساختن تاريخچه و ماهيت تمامى جنبه هاى فعاليت هاى هسته اى و فصل مسائل مهم 

  . گذشته ايران را دنبال آند
از مديرآل درخواست مى آند آه در نشست عادى آتى شوراى حكام، گزارشى در مورد اجراى اين  -٨

 ماه قطعنامه و قطعنامه هاى پيشين ارائه آرده و آن گزارش را به همراه هرگونه قطعنامه نشست
  . مارس شوراى حكام به شوراى امنيت سازمان ملل منتقل آند

  .مقرر مى دارد آه همچنان موضوع را در دست بررسى داشته باشد -٩
  

 اما پكن  هاي غربي نشاني از همراه شدن چين و روسيه با غرب بود، بنا به تحليل ي لندن اگر چه بيانيه
تهران  شان را به گيري، معاونان وزيران امور خارجه ضعالزم ديدند براي توضيح چرايي اين مو و مسكو
  .اعزام آنند

  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 
ي لندن را سندي  ، آشورهاي غربي درحالي آه بيانيه)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

تر شدن ايران  از خشمگينآنند به هر صورت ممكن  اند، اما تالش مي آرده براي موفقيت خود قلمداد
  .جلوگيري آنند

به ) چهارشنبه(ي روسيه صبح امروز  امور خارجه شود آه معاون وزير اين اخبار در حالي منتشر مي
  .وگو آردند يي ايران با مقامات آشورمان بحث و گفت هسته ي ي مساله تهران سفر آرده و درباره

ايتارتاس به نقل از يك منبع در سفارت روسيه در تهران  يبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، خبرگزار
ي چين صبح امروز  آيسلياك همراه با همكارش از وزارت امور خارجه سرگئي: با اعالم اين خبر افزود

وارد شد و به اين ترتيب نمايندگان روسيه و چين مذاآراتي را با علي الريجاني،  به تهران) چهارشنبه(
  .يت ملي آشورمان برگزار آردندشوراي عالي امن دبير

اعالم آرده بود آه نمايندگان روسيه و چين به  ي روسيه روز گذشته سرگئي الوروف، وزير امور خارجه
روسيه . ي لندن بپردازند تشريح جزييات توافق مذاآرات شش جانبه آنند تا به زودي از تهران بازديد مي

يي ايران به شواري امنيت موافقت  ي هسته رجاع مسالهخواست شرآاي غربي براي ا احتماال نتواند با
  .يابي به نتايج ادامه دهد نشست لندن توافق شد تا آژانس به تالش براي دست آند و در

اش در آنگره گفت آه آمريكا به  سخنراني ساالنه با اين وجود، جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در
  .يي ايران ادامه خواهد داد هسته ي تحريك جهان براي مواجهه با برنامه

پايگاه اينترنتي آاخ سفيد، بوش، شب گذشته مدعي  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از
طلبد و جهان نبايد به ايران اجازه  اش جهان را به مبارزه مي يي هسته هاي طلبي دولت ايران با جاه: شد

  .يي دست يابد هاي هسته سالح دهد آه به
واشنگتن عليه آشورمان مدعي شد آه ايران  ي ورزانه  اين سخنراني در اعالن موضع خصومتوي در

  «.لبنان است و اين بايد پايان داده شود ها و آشوري حامي تروريسم در قلمرو فلسطيني«
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  ينالمللي انرژي اتمي با تاآيد بر ا در مقر آژانس بين ي ايران اين اظهارات در حالي مطرح شد آه نماينده
اش به شوراي امنيت، لغو همكاري داوطلبانه با آژانس قطعي  يي هسته ي آه در صورت ارجاع پرونده

  .يي ايران خواهد بود ي هسته چنين رخدادي پسرفت بزرگي در پرونده :است، خاطرنشان آرد
سي گفته است که .بي. ي خبري بي شبكه وگو با به گزارش ايسنا، علي اصغر سلطانيه در گفت

ي  در صورت ارجاع به شوراي امنيت، بر مبناي مصوبه ميم ايران براي لغو همکاري داوطلبانه با آژانستص
  .مجلس اين کشور بوده و قطعي است

اجراي : يي ايران خواهد بود، گفت ي هسته پرونده که چنين رخدادي پسرفت بزرگي در وي با بيان اين
ي پذيرش  نظر از ادامه  از تعليق داوطلبانه و صرفدولت ايران ي مجلس به معناي دست کشيدن مصوبه

  .بود پروتکل الحاقي خواهد
با منوچهر متكي در لندن ) چهارشنبه(احتماال امروز  از سوي ديگر وزير امور خارجه انگليس گفت آه

ي  آميز بودن برنامه ايران شانسي نهايي را براي ثابت آردن صلح آند تا به وي بگويد ديدار مي
  .دارد اش به جهان يي هسته

بايد به او بگويم واقعا الزم است : رويتر، جك استرا گفت به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از
جهاني نه به عنوان يك تهديد بلكه به عنوان فرصتي نهايي براي بازگشتن  آه به موضع توافقي جامعه

  .بنگرد به مسير اصلي
مسير اصلي مسيري است آه بر اساس آن  راديو بي بي سي گفت ،بر اساس اين گزارش، استرا به 

 به تعهداتي آه واردش شده نيز پايبند  شود، يي مي هسته ايران ضمن اينكه مطمئنا قادر به توليد برق
  .دهد انجام نمي شود،  يي مي به توسعه ظرفيت سالح هاي هسته ماند و هيچ آاري آه منجر مي

داوري و محترم نشمردن نظرات طرف  آرد آه پيش  آشورمان تاآيد ي ارجهدر همين حال، وزير امور خ
  .دشواري رو به رو خواهد آرد ديگر دستيابي به هرگونه راه حلي را با

شنبه در ديدار با آوفي عنان، دبيرآل  روز سه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، منوچهر متكي
ي  ق ايران بر اساس مقررات و موازين بين المللي ادامهحقو سازمان ملل متحد در لندن با يادآوري

  .يي را حق قانوني و مشروع آشورمان دانست آميز هسته صلح آوري ي فن تحقيقات در زمينه
چه  چنان: گرفت، اظهار داشت افغانستان صورت مي ي آنفرانس بازسازي وي در اين ديدار آه در حاشيه

المللي انرژي اتمي اتخاذ آنند،  آتي شوراي حكام آژانس بين تاي در نشس ها تصميم عجوالنه اروپايي
  .درنگ اجرا خواهد شد هاي داوطلبانه بي بر قطع همكاري ي مجلس ايران مبني مصوبه

: نظرات طرفين مذاآرات باشد، تاآيد آرد و افزود ي آننده متكي بر ضرورت دستيابي توافقي آه تامين
ديگر دستيابي به هرگونه راه حلي را با دشواري رو به رو  رفداوري و محترم نشمردن نظرات ط پيش

  .خواهد آرد
با درايت و تدبير پشت  آرد آه وضع دشوار آنوني چنين اظهار اميدواري ي آشورمان هم وزير امورخارجه

  .سر گذاشته شود
الم آرد، ي فرانسه نيز اع وزير امور خارجه ها از سوي غرب، آفريني از سوي ديگر، در راستاي تنش

يي ايران اقدام به اعمال تحريم  گيرد آه عليه برنامه هسته مي احتماال شوراي امنيت ماه آينده تصميم
  .آند

رويتر به نقل از فيليپ دوست بالزي، وزير امور خارجه  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، خبرگزاري
  .در خواهد بود در ماه مارس اقدام آندسازمان ملل در صورت لزوم، قا فرانسه افزود، شوراي امنيت

ها امكان پذير و قابل تصور  ي آاملي از تحريم گستره وي در مصاحبه با روزنامه فرانسوي لو پاريزين گفت،
  .است

جهاني و ثبات خاورميانه را با چالش روبرو آرده  وي ايران را متهم آرد آه جامعه بين المللي، امنيت
  .و تاثيرگذاري به اين آشور واآنش نشان دهيم  ثبات، اتحادما بايد با: است و افزود

) پنجشنبه(سر موضع هند در نشست فردا  اين در حالي است آه نخست وزير هند گفت آه تصميم بر
  .دايم شوراي امنيت اتخاذ خواهد شد ي اعضاي در وين براساس طرح مقدماتي قطعنامه

اي مانموهان سينگ، نخست  نقل از مشاور رسانه ن خبر بهبه گزارش ايسنا، خبرگزاري هند با اعالم اي
هند موضعش را بر اساس منافع ملي اين آشور اتخاذ  وزير هند افزود آه سينگ اعالم آرد، دولت

شود، بستگي  المللي انرژي اتمي ارايه مي آه در آژانس بين اي آند و موضعش به متن قطعنامه مي
  .دارد

گراي  وزير هند شب گذشته با رهبران احزاب چپ اي سينگ افزود، نخست سانجايا بارو، مشاور رسانه
ها براي اولين بار با ديگر اعضاي دايم  و همصدايي آن ي حرآت ناگهاني چين و روسيه هندي درباره

  .يي ايران به شوراي امنيت صحبت آرد ارجاع برنامه هسته شوراي امنيت سازمان ملل در
احتماال موضع هند تحت تاثير : ها برده نشده، افزود آن دولتي هند آه نامي ازاين گزارش به نقل از منابع 

  .گيرد و انگليس در تصميم براي ارجاع ايران به شوراي امنيت قرار مي پيوستن روسيه و چين به آمريكا
 آي هند و دآتر راجا.بي.آارت، دبيرآل حزب سي اين گزارش به نقل از بارو افزود آه سينگ با پراآاش

گيري در نشست فردا  ي واآنش هند به احتمال راي درباره ي اين حزب يكي ديگر از اعضاي برجسته
  .وين تبادل نظر آرد) پنجشنبه(

المللي  عدم مخالفت هند با ايران در آژانس بين اين گزارش ادامه داد، احزاب چپ گراي هندي خواستار
  .اند انرژي اتمي شده

www.iran-archive.com 



اي است آه   در راستاي محورهاي بيانيه قطعنامه  هند مطلع شده آه متنبارو در اين باره گفت، دولت
  .همچنين آلمان در لندن صادر شد توسط پنج عضو دايمي شوراي امنيت و

  .هند مبتني بر آن خواهد بود ما منتظر متن اين قطعنامه هستيم و موضع: وي افزود
ي اعضاي دايمي شوراي  اساس اصول بيانيهبر  ي بارو ، طرح مقدماتي قطعنامه ياد شده وي به گفته
  .بندي مي شود امنيت صورت

تحوالت جديد را مد نظر داشته و نگرششان را بر  آارات نيز در اين باره گفت آه احزاب چپ هند هم
  .آنند اساس ان مشخص مي

يي  ستهي تسليحات ه ي اشاعه براي حل مساله از سويي ديگر، آوفي عنان نيز رويكردي دورنگرانه را
  .خواستار شد

رساني سازمان ملل، دبيرآل  پايگاه اينترنتي مرآز اطالع به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از
امروز تيتر اخبار مربوط به ايران است و تقريبا هم : در لندن اظهار داشت شنبه سازمان ملل عصر روز سه

  .هده منع اشاعه در خطرندچرا آه الزامات و تعهدات بنيادين معا صحيح است،
ي  ديگر تاآيد آرد آه آنكارا معتقد به حل مساله ي ترآيه نيز از سوي در عين حال، وزير امور خارجه

  .يي ايران از طريق ديپلماسي است هسته
ي آناتولين تايمز، عبداهللا گل در لندن به  روزنامه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از

  .اند شان را در اين خصوص به طرف ايراني منتقل آرده هاي ديدگاه گفت آه مقامات ترآيهخبرنگاران 
هاي آشتار  ما مخالف سالح: تحريم بر ايران دارد، گفت ي اعمال وي در پاسخ به اين آه چه نظري درباره

ن يي براي تامي در حال انجام مطالعات بر روي انرژي هسته ايران گفته است آه. جمعي هستيم
  .اش است نيازهاي انرژي
ي آافي شفاف  دارد آه ايران در اين موضوع به اندازه المللي انرژي اتمي اعتقاد آژانس بين: گل ادعا آرد
  .نبوده است

گر خواهد  آنكارا تحوالت در اين زمينه را از نزديك نظاره چنين اظهار داشت آه ي ترآيه هم وزير امور خارجه
  .خواهد آرد وگوها آمك بود و به گفت

سازي  آه انتظار دارد ايران پيشنهاد مسكو براي غني ي اندونزي نيز روز چهارشنبه گفت وزير امور خارجه
  .بپذيرد اورانيوم با تجهيزت روسيه را

ي اندونزي گفت آه مذاآره  وزير امور خارجه به گزارش ايسنا، آسوشيتدپرس افزود، حسن ويراجودا،
وگوهاي فني بر سر اين پيشنهاد، ميان  اعالم آرده آه گفت  نظر اخيرش با ويي ايراني در تبادل آننده

  .شود فوريه برگزار مي 16روسيه و ايران در روز 
  .شده، نامي نبرد ي ايراني ياد آننده براساس اين گزارش وي از مذاآره

 دارد آه ايران اين جاآارتا گفت آه احتمال زيادي وجود ي اندونزي به خبرنگاران در وزير امور خارجه
  .پيشنهاد را بپذيرد

  .حل مشكل است احتماال اين پيشنهاد راه: وي افزود
يي ايران بايد در چارچوب آژانس  ي هسته آه مساله ي چين نيز از سويي ديگر تاآيد آرد وزير امور خارجه

  .شود المللي انرژي اتمي حل و فصل بين
لي ژائو شينگ آه روز گذشته در لندن با منوچهر  مي شينهوا،به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رس

حل  چنين ابراز اميدواري آرد آه يك راه اسالمي ايران ديدار آرده، هم ي جمهوري متكي، وزير امور خارجه
  .بلندمدت براي اين مساله يافت شود ديپلماتيك

يي  آميز از انرژي هسته  صلحي براي استفاده بر اساس اين گزارش، وي گفت، در حالي آه حق ايران
  .نيز بايد الزاماتش را برآورده آند بايد مورد احترام واقع شود، اما اين آشور

حلي از طريق  ي اروپا به همكاري براي رسيدن به راه اتحاديه چنين ابراز اميدواري آرد آه ايران و لي هم
  .دهند مذاآرات ديپلماتيك ادامه

تواند طرح روسيه را نيز دچار مشكل  امنيت مي ورود به بحث شوراي: تاين در حالي بود آه متكي گف
  .ي مجلس وزن يكساني دارند نظر اجراي مصوبه گزارش يا ارجاع به شوراي امنيت از. آند

ي  وگو با وزير خارجه من در گفت: گذشته گفت ي آشورمان شب به گزارش ايسنا، وزير امورخارجه
ورود به بحث شوراي امنيت ممكن است خود طرح روسيه را  ه آردم آهي مهم اشار روسيه به اين نكته

هاي مختلف صورت  هايي فشرده در تهران، وين و نيويورك و پايتخت تالش نيز دچار مشكل نمايد، بنابراين
 دوستان ما متوجه حساسيت اين موضوع شوند و اين حساسيت نه از باب يك نگراني، آه از مي گيرد تا

  .ه بتوانيم از طريق ديپلماتيك اين شرايط را مديريت آنيمباب اين است آ
نگراني از شوراي امنيت نيست و امروز هم زبان تهديد  بحث ما: ي آشورمان تصريح آرد وزير امور خارجه

هاي اجتماعي را  ها يا هر قدرت ديگري حتي گروه امروز هم آمريكايي اش را از دست داده و آارآيي
  مجبور به پذيرش امري آنند؛ خصوصا آه اين تهديد بر يك درخواست خالف قانون وتهديد توانند به نمي

  .مقررات مبتني باشد
هاي  در خصوص امكان تعليق مجدد فعاليت چنين در ارتباط با نگراني دانشمندان آشورمان وي هم
ات آننده هاي مالقات شونده و يا مالق تمام طرف در اين قصه ما به: شان، اظهار داشت تحقيقاتي

پذير نيست و بنابراين در آليت فرمولي آه  هيچ وجه تعليق ايم آه تحقيقات موضوعي است آه به گفته
  .ايم، تعليق تحقيقات وجود ندارد آرده مان طرح ما با دوستان
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ي  ي برنامه يي درباره به بيانيه پنج آشور هسته ي آشورمان در پاسخ از سوي ديگر وزارت امور خارجه
تي و .پي.فاقد هر گونه اساس قانوني و حقوقي بوده و مغاير با ان اين بيانيه:  ايران اعالم آرديي هسته

  .المللي انرژي اتمي است بين اساسنامه آژانس
ي وزارت امور خارجه در پاسخ  ايران، متن آامل بيانيه به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان

  :شرح زير است يي به به بيانيه پنج آشور هسته
نيم گذشته با به آارگيري تمام تالش خود  در شرايطي آه جمهوري اسالمي ايران ظرف دو سال و »

اي عضو  انرژي اتمي صورت داده است، پنج آشور هسته المللي اي را با آژانس بين همكاري گسترده
  .المللي نمودند شده بيناي آامال سياسي و خالف موازين شناخته  بيانيه شوراي امنيت اقدام به صدور

يي، پروتكل الحاقي  هاي هسته منع گسترش سالح جمهوري اسالمي ايران با پايبندي آامل به معاهده
ها و اقداماتي فراتر از پروتكل همه مساعي خويش را در  بازرسي و اجراي داوطلبانه مفاد آن پذيرش

و در حالي آه مسير مذاآره هنوز باز و زدايي و اعتمادسازي به آار گرفت  جهت شفافيت آامل، ابهام
تواند  هاي سياسي مي حل معقول پيش روست، انگيزه توجهي براي دستيابي به راه هاي قابل فرصت

  .تر سازد دشوارتر و پيچيده وضعيت را
بهانه تحقيق و توسعه تهديد به شوراي  هاي مدعي تمدن ملتي را به موجب تاسف است آه دولت

يي جمهوري  هاي هسته حالي آه تمام فعاليت چنين بسيار موجب تعجب است درهم . امنيت نمايند
ها از اين  آژانس قرار دارد و آژانس امكان بيشترين بازرسي اسالمي ايران به طور داوطلبانه تحت نظارت

 هايي بخواهند با طرح موضوع در شوراي امنيت عمال اين روند را متوقف و تداوم دولت تاسيسات را دارد،
مصوبه  اقدامات داوطلبانه جمهوري اسالمي ايران را با مشكل قانوني و جدي روبرو آرده و حسب

  .داوطلبانه نمايند هاي مجلس شوراي اسالمي دولت جمهوري اسالمي ايران را ناچارا به قطع همكاري
ژانس تي و اساسنامه آ.پي.و مغاير با ان اين بيانيه فاقد هر گونه اساس قانوني و حقوقي بوده

حاصلي جز سلب حيثيت آژانس و تضعيف نقش معاهدات و  المللي انرژي اتمي است و اين اقدامات بين
  .آنندگان آن بايستي مسووليت عواقب اقدامات خود را بپذيرند الملي ندارد و صادر هاي بين نهاد

دار شدن  و حقوقي آژانس و موجب خدشه لحن دستوري و تحكيم آميز بيانيه، ناقض استقالل فني
شوراي امنيت شده و نشان دهنده آلوپ  حقوق آشورهاي عضو و شوراي حكام، حتي ساير اعضاي

ها و جامعه  ها دولت بر خالف خواست و اراده ملت هاي بزرگ براي اداره جهان بسته و آوچكي از قدرت
  .باشد المللي مي بين

يي را دارند به جاي   هستههاي سالح جاي بسي تاسف است آشورهايي آه خود بزرگترين ذخاير
 در حال توسعه  يي، تي مبني برخلع سالح هسته.پي.ان اعتمادسازي و عمل به تعهدات تصريح شده در

يي بوده و در عين حال به استفاده از آنها عليه  هاي هسته تر سالح آيفي و ساخت انواع جديد و پيچيده
 يي حصار خود بر دانش و تكنولوژي هستهنمايند، درصدد حفظ ان يي تصريح مي هسته آشورهاي غير

را از حق قانوني  ها المللي سعي دارند ساير ملت هاي بين باشند و با استفاده از ابزاري از سازمان مي
اعتمادي جامعه جهاني به  از بي همه اينها موجي. يي محروم نمايند استفاده صلح آميز از انرژي هسته

هايي  اتخاذ اقداماتي سازنده و بر داشتن گام نمايد تا با جاب ميها را موجب شده است آه اي اين دولت
  .عملي اعتماد جامعه جهاني را جلب نمايند

ها در خصوص برنامه صلح آميز  به پرسش نظرها و پاسخگويي به اعتقاد ما برطرف آردن اختالف
گو، اماآن پذير است و ارعاب، از طريق مذاآره و گفت يي ايران در فضايي آرام و فارغ از فشار و هسته

منطق و مفاهمه در مسير اعتمادسازي حرآت آرد و اين تهديدها  توان با بكارگيري ابزار آماآان مي
تي ايجاد نخواهد .پي.ايران براي پيگيري حقوق قانوني خود تحت مفاد ان خللي در اراده ملت و دولت

  «.آرد
  

  امنيت شدیرا ايران به شویاروپا رسمًا خواهان گزارش فعاليت اتم
  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 

 از اتحاديه اروپا از رئيس ی بريتانيا، فرانسه و آلمان رسمًا به نمايندگی دولت اروپايسه:بی بی سی
 ايران که ممکن است جنبه ی خواسته اند در مورد آن بخش از فعاليت اتمی اتمی انرژیآژانس بين الملل

 . امنيت سازمان ملل متحد عرضه کندی به شورایگزارش داشته باشد یتسليحات
 امنيت به اتفاق بر سر ی اين دولتها از آژانس پس از آن مطرح شد که پنج عضو دائم شورادرخواست

 شود آن بخش از فعاليت ی به توافق رسيدند که بنابرآن از آژانس خواسته میپيش نويس قطعنامه ا
 . داشته باشد به اين شورا گزارش کندیليحات ايران را که ممکن است جنبه تسیاتم
 ايران است و چين که ايران به حمايتش در ی برای هسته ای فناوری روسيه که فراهم آورنده اصلیحت

 امنيت ی ايران به شورای امنيت اميد بسته در توافق بر سر گزارش فعاليت اتمی شورایبرابر تصميمها
 . شورا همداستان شده اندیاعضابا آمريکا، فرانسه و بريتانيا، ديگر 

 شود که قرار است ی امنيت يک روز پيش از آن مطرح می ايران به شورای گزارش فعاليت اتمدرخواست
 در مورد ارجاع يا ی تصميم گيری برای اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی و پنجگانه شورای سیاعضا

 .ر بنشينند امنيت به شوی ايران به شورایعدم ارجاع پرونده اتم
 داوطلبانه خود با ی امنيت به تعهدات و همکاريهای تهديد کرده است که در صورت ارجاع به شوراايران

 اورانيوم را از ی سازی مرتبط با غنی اش پايان داده و کليه فعاليتهایغرب بر سر فعاليت هسته ا
 .سرخواهد گرفت
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 کشورش به یپرونده هسته ا" گزارش" که  وزيرخارجه ايران خاطر نشان ساخته،ی منوچهر متکالبته
 آن است که یاين پرونده نيست و توضيح داده که ارجاع پرونده به معن" ارجاع "ی امنيت به معنایشورا

 نحوه باره امنيت رأسًا دری شود و شورای نمی بررسی اتمی انرژیموضوع ديگر در آژانس بين الملل
 است که پرونده ايران ی امنيت به اين معنیرش به شورابرخورد با ايران تصميم خواهد گرفت اما گزا

 . شودی مجددًا به آژانس بازگردانده می تصميم گيریبرا
 در مورد قطع ی اسالمی که دولت جمهوری باشد که تهديدهايی تواند به اين معنی می توضيحچنين

 یه در مرحله کنون اورانيوم مطرح کردی سازی غنی و ازسرگيریروند ديپلماتيک حل مناقشه هسته ا
 . نخواهد شدی امنيت مطرح است عملیکه تنها بحث گزارش به شورا

 مذاکره تنها راه حل است: هند
 کرده که منازعه مربوط به برنامه ی همين حال، مانموهان سينگ، نخست وزير هند اظهار اميدواردر

 .  متحد حل شود امنيت سازمان مللی ايران از طريق مذاکره و نه ارجاع به شورایهسته ا
 امنيت توضيح ی پرونده ايران به شورای سينگ حاضر نشد درباره موضع هند در مورد ارجاع احتمالیآقا

 .  کندی می هند بررسیدهد و گفت اين موضوع را با توجه به منافع مل
 پرونده  مالفورد، سفير آمريکا در هند هفته گذشته پس از آنکه گفته بود اگر هند از موضوع ارجاعديويد

 آمريکا با هند پايان داده خواهد شد، مورد انتقاد ی امنيت حمايت نکند، به معاهده اتمیايران به شورا
 . قرار گرفت

 .  بدون در نظر گرفته شدن کليت موضوع تفسير شده استی مالفورد گفت اظهارات وی از آن، آقاپس
 را منعکس کرده که ینها آن حس شديد امور خارجه آمريکا نيز گفت سفير اين کشور در هند توزارت
  . ايران دارندی کنگره آمريکا درباره برنامه هسته ایاعضا

  
شوراي امنيت ارجاع دهند، ما بر  يي ايران را به اگر به هر نحوي بحث هسته: الريجاني تصريح آرد

 نتيجه آن پروتكل الحاقي را متوقف آرده آه مان اجراي داوطلبانه اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي
  .ها را بايد برداريم ي تعليق است، هم چنين آليه آژانس هاي ايران و  پايين آمدن سطح همكاري

  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 
دآتر علي الريجاني، دبير ) ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته

 تن از 100آنفرانس خبري آه امروز بعد از ظهر با حضور حدود  شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در
يي آشورمان و  برگزار شد به سواالت بسياري در زمينه مساله هسته خبرنگاران داخلي و خارجي

  .گفت تحوالت منطقه پاسخ
حقوق و تكاليف ايران نسبت به عضويتش در آژانس  دآتر الريجاني در ابتداي سخنان خود با اشاره به

. آند تي مطالبه نمي.پي.چيزي جز حقوق خود را در چارچوب ان ايران: المللي انرژي اتمي گفت نبي
خواهد به نوع ديگري تعبير شود، اما قاعدتا اينگونه  آنچه آه ايران مي ممكن است در جو تبليغاتي

اش  يي تهجمهوري اسالمي ايران حل موضوع هس. آنيم نظارت آژانس آارمان را دنبال مي ما با. نيست
ادامه  داند و تاآنون تالش آرده و در اين زمينه تالش خود را در چارچوب مذاآره آار درستي مي را

تا مسير حل و فصل  ها وجود داشته باشد آنها را حل خواهد آرد دهد و اگر ابهامي در اين فعاليت مي
  .گيري شود موضوع در چارچوبي عقالني پي
هاي عيني برسيم آه  در چارچوب مذاآرات به تضمين  نيم گذشته قرار بودوي با بيان اينكه در دو سال و

هاي اروپا نسبت به انحراف از مسير صلح  از سويي نگراني يي براي ايران حفظ شود و فناوري هسته
آنها بيشتر دنبال انصراف ايران از . ها ارايه آردند چنين چيزي نبود اروپايي اما آنچه. آميز تامين شود

  .يي بودند صلح آميز هسته فناوري
اي نوشتيم و اعالم آرديم آه اين مذاآرات صرفا  نامه ما براي شروع دوباره مذاآرات: الريجاني گفت

در اين . هاي مختلف نيستيم است و به دنبال هيچ گونه مشوق درباره مسايل مربوط به غني سازي
  .دانيم آغاز آرديم غني سازي مييي را آه امري جدا از  سوخت هسته راستا تحقيقات مربوط به

متاسفانه سه آشور اروپايي . حقي را تعيين آرد ها ما معتقديم نبايد براي دانايي ملت: وي افزود
  . ژانويه را در پي آن لغو آردند18داشتند؛ لذا مذاآرات  هاي نادرستي از ديدگاه ايران دريافت

هاي ايران داشتند بايد آن را  يم؛ اگر ابهامي در ديدگاهدان نمي ما اين آار اروپا را مناسب: الريجاني گفت
  .آردند دنبال مي در درون مذاآرات

آنيم آه ظرفيت خود را در بررسي اين مساله  تاآيد مي الريجاني با بيان اينكه به دوستان اروپايي خود
المللي  اي و بين طقهتوانند يكي از مسايل مهم من آرديم آنها مي فكر مي ما: صفر ندانند خاطر نشان آرد

  .آنيم ها در اين مسير استقبال نمي در عين حال ما از ناتواني اروپايي .را حل آنند
آنها نبايد از ابزار زورمندانه و خشونت آميز  :دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان خاطر نشان آرد

  .استفاده آنند يي عليه ايران و براي حل مساله هسته
تواند از حقوق ايرانيان در زمينه  اسالمي ايران نمي هيچ دولتي در درون جمهوري: دوي خاطر نشان آر

  .نظر آند يي صرف هسته استفاده از فناوري صلح آميز
 مجلس شوراي اسالمي  اينكه ما بر اساس مصوبه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با تاآيد بر

ها را برداريم و نتيجه اين  ا متوقف آرده و آليه تعليقالحاقي ر موظف هستيم اجراي داوطلبانه پروتكل
اين در حالي است آه ما فكر : هاي ايران و آژانس خواهد بود، افزود همكاري آار پايين آمدن سطح
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آنند  اما اگر آنها راه ديگري را انتخاب. چه پيوند ايران و آژانس بيشتر باشد بهتر است آنيم هر مي
  .اي جز اجراي مصوبه مجلس نخواهد داشت هجمهوري اسالمي ايران چار

آشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه  به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي
ما فكر : ماند؟ گفت جايي براي بررسي طرح روسيه باقي مي يي آيا در شرايط جديد پرونده هسته

ها  اما اگر اروپايي.  مناسبي براي غني سازي برسيمتوانيم به فرمول مي آرديم در درون مذاآرات مي
 يي به هر نحوي به شوراي امنيت ارجاع شود بر اساس مصوبه انجام دهند آه موضوع هسته رفتاري را

  .ي تعليقات هستيم مجلس ما موظف به برداشتن آليه
يي ايران را از  ستهتواند داشته باشد آه مساله ه مي من معتقدم طرح روسيه اين ظرفيت را: وي افزود

اگر شرايط به نحوي . بايد در يك شرايط مناسب و خوب صورت گيرد اما بررسي آن. بن بست خارج آند
  .ماند شود ادامه يابد ديگر جايي براي طرح روسيه باقي نمي تبليغاتي دنبال مي آه اين روزها در بعد

ت شيراك و مقامات آلمان و انگليس مبني اظهارا الريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري آه درباره
حالي آه اين آشورها ايران را براي ازسرگيري تحقيقات  اند در بر استفاده از بمب اتمي آرده

با نظر شما موافقم، اين آه به خاطر تحقيق و : آنند گفت امنيت مي اش تهديد به شوراي يي هسته
 آاري بسيار ناپسند و ناخرسندآننده است و اين را به شوراي امنيت ارجاع دهند توسعه پرونده ايران

  .تابد نمي هاي قوي اين برخورد را بر همچنين ذهن. دانم الملل مناسب نمي براي آينده روابط بين رفتار را
يي ايران و تحقيقات  هاي هسته آمريكا آه مرتبا فعاليت وي با اشاره به اظهارات برخي رهبران جهان مثل

گويد؟ خوب نيست  چرا چنين دروغ بزرگي را مي: آنند ابراز داشت مترادف مي  اتميما را با توليد بمب
دارند  هاي ايران وقتي بازرسان آژانس نظارت دقيق در فعاليت. دنيا به طور شفاف دروغ بگويد اينگونه در

  .توان در چنين شرايطي به سمت توليد بمب اتمي رفت گويد آه مي هيچ عاقلي نمي
اروپايي مبني بر اينكه ايران نبايد اساسا دانش  وي در خصوص برخي اظهارنظرها از سوي آشورهاي

آنند آه ما  جلسات خصوصي آنها صراحتا به ما اعالم مي در: يي داشته باشد تصريح آرد هسته
روز حرف ما ام. آنند داشته باشيد، اما اينها را علني مطرح نمي يي خواهيم آه شما دانش هسته نمي

يي  هايي به دانش برتر هسته خواهيد ملت واقعي خود را علني مطرح آنيد آه نمي اين است آه منويات
  .آنند دست پيدا

دانند  يي باال رود؛ در حالي آه به خوبي مي دانش هسته خواهند تراز ايران در آنها نمي: الريجاني افزود
  .يي نيست هسته ايران به دنبال تسليحات

ي از اين  با استفاده: اظهارات ژاك شيراك گفت عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره بهدبير شوراي 
وجود آنكه سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه پس از اين  با. ادبيات از سوي هر آشوري مخالفم

نظري به آشور خاصي نداريم؛ اما در آل اين ادبيات را پسنديده  :شان گفت اظهارنظر رييس جمهور
  .نمدا نمي

اگر : آند گفت عقايدي دارند ايران مذاآره مي وي درپاسخ به اين سوال آه چرا با آشورهايي آه چنين
مان مذاآره  يي ما درخواست آردند آه در رابطه با مساله هسته اي از يادتان باشد ابتدا آنها طي نامه

 ه عنوان يك نهاد نظارتي ازالمللي انرژي اتمي بايد ب اين است آه آژانس بين اما واقع مساله. آنند
واقعي  ما شاهد آن هستيم آه در صحنه. يي آشورهاي عضو حمايت آند هاي صلح آميز هسته فعاليت

  .آنند هاي خود عليه برخي آشورهاي عضو استفاده مي برخي آشورها از ظرفيت
ان ملل متحد زير نشان داد آه مرجعيت آژانس و سازم اين بيانيه: وي با اشاره به بيانيه لندن افزود

  .دهند هستند آه به اين نهاد دستور مي  شش آشور-سوال رفته است و پنج 
شايد منطق . خواهند از زور خود استفاده آنند مي يي الريجاني ادامه داد آشورهاي داراي قدرت هسته

  .به اين نوع رفتار آنها بازگردد ها ايران براي نپذيرفتن اين زورگويي
تصميم مديرآل آژانس مبني بر ارايه گزارشش در   امنيت ملي آشورمان با اشاره بهدبير شوراي عالي

چرا به سخنان مديرآل : اظهارات آوفي عنان در اين زمينه گفت ماه مارس به شوراي حكام و هم چنين
هاي  ننهادند؟ اين نشان دهنده اعمال فشار سياسي اين آشورها بر ظرفيت آژانس اين آشورها وقعي

  .استآژانس 
: ي فرداي شوراي حكام اظهار داشت از جلسه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در ارزيابي

ي آزمون  معتقدم در جلسه فردا اين شورا در نقطه. آند مي بايد ديد فردا شوراي حكام چگونه عمل
  .مهمي قرار خواهد گرفت

با مقامات : ر خارجه چين و روسيه اظهار داشتامو الريجاني درباره ديدار امروز خود با مقامات وزارت
. مذاآراتي داشتيم و نقطه نظرات خود را به يكديگر منتقل آرديم وزارت امور خارجه اين دو آشور امروز

در عين حال . هايي با نظرات ما داشت يي ايران نظراتي داشتند آه تفاوت هسته آنها براي حل مساله
  .رهبران خود در ميان گذارندهاي ما را با  ديدگاه آنها بايد

پنهاني نبود، بلكه مطالبي بود آه تاآنون نيز مطرح  آنچه ما به آنها منتقل آرديم چيز: الريجاني افزود
  .ايم آرده بوده

شنيده شده آنها خواستار تعليق حتي يك روزه  وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در اخباري
هر پيشنهادي بايد يك مبناي عقالني داشته : ابراز داشت ستنديي ه تحقيقات مربوط به سوخت هسته

توانيم براي ده روز اين تحقيقات را متوقف آنيم؛ به شرط آنكه اين آار  مي ما. يك روز آه هيچ. باشد
يي نيست؛ چرا  ها نيازي به تعليق تحقيقات هسته براي افزايش بازرسي. داشته باشد وجهه عقالني
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بنابراين در اين  . سازي و اهميتي آه اين موضوع براي آنها دارد نخواهد داشتربطي به مساله غني آه
  .آنيم شرايط ما حتي يك روز هم اين تحقيقات را متوقف نمي

تي را ميثاق خوبي .پي.آشورمان با بيان اينكه ايران ان به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي
 به آشورهايي آه  اش يعني خلع سالح و آمك  عمده ه دو وظيفهتوجه ب اگر آن با: داند اظهار داشت مي

  .دانيم تي مي.پي.يي برخوردار نيستند دنبال شود، ما نيز خود را پايبند به ان هسته از فناوري صلح آميز
هاي ايران با آژانس در راستاي اجراي  همكاري وي در پاسخ به سوالي درباره زمان و چگونگي قطع

ما قطع : ها در صورت ارجاع به شوراي امنيت گفت داوطلبانه فعاليت ل الحاقي و تعليقداوطلبانه پروتك
هاي خود را  خواهيم همكاري تي مي.پي.آنيم؛ ما در چارچوب ان آژانس را دنبال نمي همكاري ايران با

عتقد م هاي مان همكاري آرديم، اما تاآنون وراي پروتكل الحاقي براي شفاف سازي فعاليت. دهيم ادامه
 سايت نظامي 20از  تاآنون بازرسان آژانس از بيش. نيستيم آه اين آار بايد به يك رويه تبديل شود

يي تغيير دهند برخي از  هسته اند، اما اگر آنها رفتار خود را در مسير بررسي پرونده بازديد آرده
  .ند به آار خود ادامه دهندتوان بازرسان نمي شود و ديگر هاي آژانس در مراآز مختلف برداشته مي دوربين

: پذيرد گفت اش مي يي بررسي مساله هسته هايي را در مسير وي در خصوص اينكه آيا ايران مشوق
در اين . هايي بهتري براي حل اين مساله وجود دارد راه ها اين است آه بايد ببينيم چه تر از مشوق مهم

يي   مسلم خود در استفاده از انرژي صلح آميز هستهدنبال انصراف ايران از حق ها به مسير نبايد اروپايي
  .باشند

آند؛ شايد برخي  يك راه عقالني را دنبال مي ديپلماسي ما: وي در پاسخ به سوال ديگري اظهار داشت
هاي ايراني در مذاآرات باعث شد آه  اما هوشياري ديپلمات آردند آه بايد ايران را سرگرم آرد فكر مي

  .باشيم و از مذاآرات خواب آلود بپرهيزيم  را داشتهاي مذاآراتي سازنده
تر  هاي ما بايد امتياز دهند تا شرايط سخت ديپلمات نبايد اينگونه تصور شود آه: الريجاني تاآيد آرد

  . برد داشته باشد-ميداني برد  ما معتقديم مذاآرات بايد. نشود
ي چند سال خواهيم برد در حالي آه نتيجه آن برا الريجاني با بيان اينكه چه نفعي از انجام مذاآراتي

  .آند اش حساب مي يي خود بر روي توان ملي حقوق هسته ايران در حفظ: هاست گفت تعليق فعاليت
ملت ايران پيام خود را در رابطه با مساله  دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اينكه

ها و ساليق مختلف در ايران از حفظ  همه گروه: فتگ يي به درستي به دنيا منتقل آرده است هسته
. آنند حتي ايرانيان خارج از آشور نيز بر اين امر مصمم هستند مي يي دفاع فناوري صلح آميز هسته

ها اين است آه خود را در مقابل  توصيه ما به اروپايي. آنيم ملي را دنبال مي بنابراين ما خواستي
  . بلكه سعي آنند در آنار آنها باشندملي ايرانيان قرار ندهند خواست

مبني بر اينكه رفتار تحقير آميزي را در مسايل گذشته  وي با اشاره به اظهارات وزير امور خارجه انگليس
ي اسبق آمريكا  ايم و هم چنين اظهارات آلبرايت، وزير امور خارجه دنبال آرده الملل نسبت به ايرانيان بين
خواهيد يكبار  مي چرا: ها دانسته است افزود اري نادرست از سوي آمريكايي مرداد را رفت28آودتاي  آه

ايران خواسته مشروعي را دنبال  آنيد ملت اگر حس مي. ديگر خود را در برابر اين آزمون قرار دهيد
  .آند خود را در مقابل آن قرار ندهيد مي

يي   صورت ارجاع مساله هستهسوال آه در دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به اين
پرونده : شوراي عالي امنيت ملي ايران خواهد بود گفت ايران به شوراي امنيت اين ناآامي به عهده

بلكه مربوط به مسوولين جمهوري اسالمي است؛ چه در زمان آقاي  يي مربوط به يك فرد نيست هسته
  .ده جمعي همه مسووالن در آار استگيرد، بلكه ارا نژاد فرد تصميم نمي خاتمي و يا آقاي احمدي

ايران سست نخواهد شد و اين گونه فراز و  در مقابل برخي ناماليمات اراده ملت و دولت: وي گفت
معتقدم اين روند بر روي خواست ملت تاثيري نخواهد  فرودها در بررسي يك مساله طبيعي است اما

  .گذاشت
 خاورميانه و يا خليج  يي در منطقه ي هسته يك جزيره يجادوي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با ا

مهم اين است آه همه قبول داشته باشيم يك رژيم : المللي موافقيد گفت بين فارس با نظارت يك نهاد
 اگر براي برخي آشورها نظام. يي تمام آشورها تسري داشته باشد هاي هسته بر فعاليت حقوقي بايد

يي  هسته  برخي ديگر از آزادي عمل برخوردار باشند با نوعي آنارشيسمحقوقي خاصي را جعل آنند و
  .من معتقدم مشكل بر سر خاك و يا جاي مشخصي نيست. روبرو خواهيم شد

بر : يي ايران گفت هاي هسته زمان رفع تعليق فعاليت الريجاني در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه
تكل را در صورت ارجاع به شوراي امنيت لغو خواهيم آرد و در پرو اساس مصوبه مجلس اجراي داوطلبانه

بخواهد  اما اگر اين آار. اقدامات داوطلبانه در موقع مناسب اين آار را صورت خواهيم داد مورد رفع تعليق
  .انجام گيرد به سرعت خواهد بود

ها  اجراي زودهنگام تحريمدرباره تاثير همراهي آنها و  وي در خصوص حمايت روسيه و چين از بيانيه لندن
يي ايران حل  زحمات زيادي آشيدند تا به نحو مطلوبي مساله هسته اين آشورها: عليه ايران گفت
هاي ديگري براي حل  آنيم هنوز راه در عين حال آه فكر مي. مانع نظرات آنها شويم توانيم شود ما نمي

 ايران به شوراي امنيت مسايل متنوعييي  در صورت ارجاع مساله هسته. يي وجود دارد هسته مساله
نيستيم آه فقط ضرر  اين ما. آنيم آنها بيشتر از ما نگران هستند درباره تحريم ما فكر مي. رخ خواهد داد

  .خواهند آرد ها و آشورهاي چين و روسيه بيش از ما ضرر آنيم قطعا اروپايي مي
اگر اين آار . ع به شوراي امنيت بسته نيستارجا هاي مقابله براي ايران در صورت راه: الريجاني گفت

  .متقابل ايران را داشته باشند صورت گيرد آنها بايد توقع اقدام
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هنوز درهاي مذاآره بسته : آشورمان تصريح آرد به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي
 معتقديم در صورت ادامه ما. خود را يك بار ديگر بازنگري آنند توانند شرايط عقالي اروپايي مي. نيست

  .بازي برد نخواهند آرد مسير فعلي آنها در اين
مالقات ما درباره : با مقامات چين و روسيه گفت وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره مالقات امروز خود

ما معتقديم بايد فرصت داد آه مسير ديپلماسي . نه طرح روسيه يي بود حلي در مساله هسته يافتن راه
  .از يك غناي الزم برخوردار شود تا بتواند در ديپلماسي عمومي ظهور آند ذاآرات ايران و روسيهدر م

هاي سناريوهاي دوم ايران آه از آن در صورت ارجاع  مولفه الريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه
 سناريوها عمل من بر اين نظرم؛ بايد به برخي: بريد گفت امنيت نام مي يي به شوراي مساله هسته

  .افتد توانند حدس بزنند در سناريوي دوم چه اتفاقي مي عقال مي. اش سخن گفت درباره آرد نه
طرح روسيه بايد به لحاظ زماني، مكاني،  :هاي مربوط به طرح روسيه گفت وي با اشاره به بررسي

تواند موضوع   نميما معتقديم اين طرح به تنهايي .امكانات فني و مسايل ديگر بررسي دقيقي شود
خود را درباره اين طرح اعالم آرده است، اما معتقديم هنوز به آار  ايران نظر. يي ايران را حل آند هسته

  .نياز است آارشناسي بسياري
يي  در شرايط ارجاع پرونده هسته. دنبال شود تواند طرح روسيه طبعا در يك شرايط عادي مي: وي گفت

در عين حال بر اين نظرم آه با گزارش مساله . خواهيم گرفت گري قراربه شوراي امنيت در مسير دي
ها ديگر  حل هايي داشت اما قطعا در اين راه حل توان راه آنجا هم مي يي به شوراي امنيت هسته
  .يي استفاده آرد  آشورهاي قبلي حاضر در مذاآرات هسته ظرفيت توان از نمي

يي در داخل خاك ايران باشد و  ساز فعاليت هسته زمينه ان بايدغني سازي در خاك ديگر: الريجاني افزود
  .يا دو روز آن را به سرانجام رساند اين چيزي نيست آه بتوان در يك

يي به  اقدام آننده براي ارجاع مساله هسته وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با آشورهاي
تواند هم عرض  آنم رفتار با اين آشورها نمي تصور مي :شوراي امنيت چه رفتاري را خواهيد آرد گفت

  .يكسان با آنها نخواهيم داشت قطعا ما رفتاري. يكديگر باشد
اگر شرايط با عصبيتي آه در حال : يادآور شد يي هاي هسته وي در خصوص برداشتن تعليق از فعاليت

اما در . زيادي نخواهد بردبر خواهيم داشت و اين آار زمان  شود ادامه يابد تعليقات را حاضر دنبال مي
يي ايران به آار نبرند و مساله را در درون مذاآرات  نسبت به مساله هسته شرايطي آه رفتار تند را

  .توان در مورد ادامه دادن به تعليق در غني سازي بحث آرد آنند مي همچنان دنبال
اي ايران در مقابله با  قههاي منط هاي ظرفيت مصداق دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان درباره

آنچه براي ما در اين زمينه مهم است اين است آه : امنيت گفت تصميم به ارجاع ايران به شوراي
هاي  در يكي از نظرسنجي. رفتار غرب و آشورهاي ديگر حساس شوند هاي منطقه درباره ملت

يي ايران  قه و موضوع هستهآشورهاي منطقه آه نسبت به رفتار آمريكا در منط هاي آمريكا از دانشگاه
استفاده  يي بود آنها ابراز داشته بودند آه اين حق ايران است از فناوري صلح آميز هسته سوال شده

ما بسيار حايز اهميت  اين ديدگاه براي. آنند آند و به نوعي آشورهاي اروپايي به ايران زورگويي مي
  .دانند مي  خود بهترهاي ديگر هم بايد بگويم عاقالن در خصوص ظرفيت. است

ها پيرامون طرح اين آشور به ايران  اوليه با روس در مذاآرات: وي در پاسخ به سوالي ديگر اظهار داشت
موقتي است لذا با توجه به مسايل ديگر در اين طرح ما هنوز به  آنها خود نظرشان اين بود آه اين طرح

اما ما معتقديم . بعدي در شرايط خاص خود را داردايم و احتياج به مذاآرات  نرسيده بحث زمان بندي آن
متفاوت  روسيه قابل بررسي است در عين حال آه اين حرف با قابل پذيرش بودن اين طرح آامال طرح
  .است

مجبور به مذاآره با هيچ آشوري نيستيم؛ ملت  ما: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تصريح آرد
  .آند ايران بر روي توان خود فكر مي

را عوض آنند و از حالت يك آشور دردسر ساز در  ها بايد رفتارشان آمريكايي: الريجاني اظهار داشت
  .آند آنم آه ايران بر روي توان ملي خود ايستادگي مي مي منطقه خارج شوند، اما باز هم تاآيد

ايم آه  بار گفتهچندين : يي ايران گفت هسته هاي پيرامون شروع تحقيقات وي با اشاره به جنجال
اين داد و بيدادها هيچ وجه عقاليي ندارند اين در حالي  گيرد و تحقيقات در يك مقياس آوچك صورت مي

  .ها دارند بر فعاليت است آه بازرسان نظارت آاملي
عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سوالي  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دبير شوراي

توان  استفاده آرد گاهي از ظرفيت دشمن هم مي ها بايد ياست از همه ظرفيتدر عالم س: گفت
  .ها به معناي محصور سازي نيست ظرفيت بنابراين استفاده از. استفاده آرد

ديپلماسي در آن : هاي ديپلماتيك اظهار داشت راه آارهاي ايران در صورت تحريم وي در خصوص راه
  .بود دشرايط از جنس ديگري برخوردار خواه

تيم : اي آشورمان گفت انتقادات وارد به تيم هسته دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره به
اي ايران شاهد هستيد به دليل  هايي آه در تحوالت هسته فرود آند و اين فراز و اي تغيير نمي هسته

  .ايران است هوشياري آنان در حفظ حقوق
هوشياري به اين معنا است آه امروز بخش زيادي از  :يجاني ادامه دادبه گزارش ايسنا، دآتر علي الر

  .حال فعاليت است اي آشورمان در فناوري صلح آميز هسته
 سال جنگ را به 8ها  از انقالب اسالمي آمريكايي بعد: وي با بيان اينكه ايران آشور مظلومي است گفت

اي به ما  امروز در بحث هسته. ند ازآن بيرون آمديممقاومت بود آه سربل ايران تحميل آردند، اما راه ما
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حقوق خود منصرف شويم، آيا شما معتقديد آه بايد به خواست آنان پاسخ مثبت دهيم؟  گويند از مي
واقعي  اي اي آشور به اين مساله معتقد نيست؛ بنابراين مسايل مربوط به تغيير تيم هسته هسته تيم

  .نيست
: هاي اروپايي و ايجاد تحوالت اخير گفت رفتار آشور ار مقتدي صدر از ايران بروي با اشاره به تاثير ديد

هاي سياسي در عراق مراوده  ي گروه نياورده است؛ ما با همه ديدار با آقاي صدر مشكلي به وجود
  .نشينيم وگو مي آيند و با آنها به بحث و گفت سني به ايران مي هاي شيعه و گروه. داريم

بسياري از آنها و در : ها با ما ارتباط دارند افزود ي گروه ي عراق همه يان اينكه در صحنهالريجاني با ب
هاي  نسبت ما با گروه. ارتباط بودند؛ آقاي صدر از دوستان ايران است ي سلطنت صدام با ما در دروه

  . داشته باشندبتوانيم آنها را با يكديگر همگرا آنيم تا بتوانند حكومت مستقلي را عراقي اين است آه
با جنگ دموآراسي برقرار آردن از ريشه غلط  :وي با اشاره به هدف آمريكا از حضور در عراق گفت

  .دموآراسي را بسازند ها هستند آه بايد خود اين ملت. است
ها بايد بتوانند  يي آمريكا: خصوص پيروزي حماس گفت وي با اشاره به تحوالت فلسطين و موضع ايران در

  .را به هر شكلي هضم آنند ه در فلسطين اتفاق افتادهآنچه آ
اين نوعي دموآراسي تحت . ها تاسف آور است فلسطيني العمل آنها در برابر انتخاب برخورد و عكس

  .آنند را در جوامع دنبال مي فشار است آه در دوران مدرنيته آن
هاي دوگانه  اين رفتار: يران گفتاي ا ي هسته مساله ي غرب در خصوص وي با اشاره به رفتار دوگانه

در نظر . ها به نفع آمريكا در منطقه نيست اين رفتار. شده است باعث بيداري مردم در منطقه و جهان
اند آه حضور آمريكا در منطقه براي صلح  مردم در شش آشور منطقه معتقد بوده  درصد85 تا 75سنجي 

  تواند داشته باشد؟  منطقه چه معني ميها در بنابراين حضور آمريكايي. نيست و دموآراسي
گويم با غرور ملي  غيور و رشيد است و به شما مي از تاريخ پند بگيريد؛ ملت ايران: الريجاني گفت

  .ايرانيان بازي نكنيد
  .قدم برداريد و از زمان به نفع خود استفاده آنيد ايد آگاهانه در مسيري آه برداشته: الريجاني افزود
ي تحقيقات  مبني بر اينكه آيا ايران در زمينه امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سواليدبير شوراي 

در عالم سياست مثل اينكه دروغ پردازي باب : است؟ گفت اش اقدام به حفر تونلي آرده يي هسته
اي جلوي چشم آژانس  ي هسته تحقيقاتمان در زمينه. تونل نداريم ما هيچ احتياجي به. شده است

آنم آه چنين مطالبي از آجا بيرون  تعجب مي. داشته باشيم مشكلي نيست ا اگر تونل همضمن. است
  آيد؟ مي

بنابراين چنين : اي ايران حضور دارند گفت هسته وي با بيان اينكه بازرسان آژانس مستمرا در مراآز
  .احتمالي آامال منتفي است

ي لندن نگاه آمرنگي  ي بيانيه مضا آنندهآشور ا رسد شش الريجاني در پاسخ به سوالي آه به نظر مي
دوستان ما در روسيه و چين در توضيحي آه به ما دادند : اند گفت داشته به مذاآرات بين ايران و روسيه

 توانم در آن دخالتي آنم؛ اين منطق آنهاست، من نمي. تالش دارند مذاآرات برقرار باشد اعالم آردند آه
مطرح را برنتافتند بايد  هاي اروپايي ابتكارات مذاآرات بين ايران و اروپا آشوري بين  اما اينكه چرا در فاصله

آنها بر اين تصور . خوبي پرداخته شود بگويم آه عجله و عصبيت آنها باعث شد آه طرح روسيه نتواند به
 همانطور آه آنيم اما به آنها اعالم مي. پذيريم آنها را مي هستند آه اگر به ايران فشار آورند ما پيشنهاد

  .اي ندارد چنين اراده ايم ايران از قبل گفته
ها طي شود هر چند آه در آن  برخي مسير اي نيست گاهي بايد ظاهرا چاره: الريجاني ادامه داد

  .هاست اروپايي اين نگاه فعلي. خسارت وجود داشته باشد
ان براي طرح ابتكارات جديد وجود تند نكنند تا امك ها سعي آنند فضا را الريجاني توصيه آرد، اروپايي

ي گزارشش در ماه مارس مطرح آرد معقول بود؛ اما از  مبني بر ارايه آنچه مديرآل آژانس. داشته باشد
  .توانيم در برابر اين خواست آاري آنيم و ما نمي آن استفاده نكردند

ات ايران و اروپا هيچ چيز شود در مذاآر گفته مي به گزارش ايسنا، الريجاني در پاسخ به اين سوال آه
موضوع جديدي نبوده جه نيازي بوده آه نمايندگان سه  اگر: جديدي مطرح نشده است اظهار داشت

خود منتقل آنند و سپس به افكار عمومي بياورند؟ بنابراين حتما  آشور اروپايي مسايل را به مسووالن
 ي آنها را توانيم جلوي اراده ذيرند؛ ما نمياست؛ اما شايد نخواستند آه آن را بپ چيز جديدي در آن بوده

  .بگيريم
. اي داشته باشد اي ايران بايد مبناي هسته هسته ي هر پيشنهادي براي حل مساله: وي ابراز داشت

شرايط نفس گير به راه حل برسند؛ اما ما اين شرايط را مطلوب  ممكن است برخي بخواهند ايرانيان در
يي نگران هستند در حال حاضر ما  د انحراف ايران به سمت تسليحات هستهمور دانيم؛ اگر آنها در نمي

 ارجاع به شوراي(دهند آه مبناي عقالني ندارد؟  پس چرا پيشنهادي مي. سازي هستيم غني در تعليق
زماني براي  اگر آنها فرصتي دهند آه موضوع در طريق مذاآره دنبال شود، حتما در اين مسير) امنيت

  .يه به دست خواهد آمدبررسي طرح روس
اي  مذاآرات ناموفق ايران و اروپا آيا امكان مذاآره وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه پس از

: ي آمريكا در طي اين مذاآرات وجود دارد خاطر نشان آرد نظارت پشت پرده مستقيم با آمريكا با توجه به
اين آشور در  ي طرح آرده بودند، اما وزير امور خارجهها چنين پيشنهادي را م ايد آمريكايي شنيده قبال

براي ما تعجب آور است؛ چون  اظهار نظري سياسي نسبت به ايران مساله را آامال رد آرد و اين رفتار
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هايشان را يكسان آنند  خوب است آنها اول حرف .بينيم ها مي ديپلماسي آشفته اي را در رفتار آمريكايي
  .و سپس اقدام آنند

  .ي زيتون را داشت شاخه توان با يك دست شمشير و با دست ديگر نمي:  افزودوي
ملت ايران از قبل از انقالب . ملت ايران بردارد آمريكا دست از رفتار دردسرساز براي: الريجاني گفت

شان تغيير آرده  آنها بايد به طور عملي نشان دهند آه رفتار .اسالمي رفتار آنها را شاهد بوده است
  .ستا

بايد ديد اين طرح را در چه شرايطي : داشت ي طرح روسيه اظهار وي يك بار ديگر در سوالي درباره
  .طرح در شرايط معقول و توام با آرامش مورد قرار خواهد گرفت قطعا اين. توان به طور زنده دنبال آرد مي

در : ي هسته اي گفت اشاره به حل مساله الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با
ي پينشهادهاي ديگري و نيز طرح روسيه گفتگو  درباره مذاآرات بروآسل و مذاآراتي آه با چين داشتيم

  .پيشنهادات را بررسي آنيم اما بايد فرصت داد تا اين. داشتيم
يت اي به شوراي امن ي هسته ايران با ارجاع مساله وي با اشاره به خروج اروپا از مذاآرات هسته اي

آيد آه اروپا تحقير شود؛ همانطور آه در اين مسير تحقير خود  خواهيم شرايطي به وجود ما نمي: گفت
  .پذيريم را نمي

هاي آنها را در  حل مساله به اروپا داشتيم نگراني  در طرح ها و پيشنهاداتي آه ما براي :الريجاني گفت
  .نظر گرفته بوديم

ام  من در تماس با دبيرآل سازمان ملل اعالم آرده ن با بيان اينكهدبير شوراي عالي امنيت ملي آشورما
 همچنان معتقديم آه راه مذاآره باز است  :آنيم افزود دفاع مي از مذاآرات سازنده در زمانبندي مشخص

  .از اين فرصت استفاده آنند تا به يك تفاهم معقول برسيم و دوستان اروپايي بايد
به شوراي امنيت جنس ديگري از ديپلماسي  يي ايران ي هسته ع مسالهبا ارجا: وي خاطر نشان آرد

  .فعال خواهد شد
دفاع از ملت فلسطين بخشي از توان : گفت وي در پاسخ به سوالي مبني بر حمايت ايران از حماس

آگاهند، همچنين به لحاظ ديني و ملي حمايت از  ملي ماست و سياستمداران مختلف از آن به خوبي
  .بينيم ما تهافتي بين اين دو نمي. آند مي ين به منافع ملي ما آمكملت فلسط

هاي اروپايي در موضوع  بر نوع تصميم گيري آشور وي با اشاره به تاثير سياست خارجي ايران در منطقه
مان با  ي مسايل مختلف سياست خارجي مجموعه درباره توانيم در يك ما مي: اي گفت هسته
هاي  ي رويكرد خواهند به بهانه اگر آنها مي. مذاآره داشته باشيم ها ه اروپاييهاي مختلف از جمل آشور

 ي تر و حل مساله اي را بهانه قرار دهند اين تنها شرايط راپيچيده ي هسته مساله ايران در منطقه
  .اي را مشكل خواهد آرد هسته

بگيرند آه آيا با فشار و تهديد آنها بايد تصميم  دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اينكه
آنند  ي گزارش مديرآل آژانس در ماه مارس تحمل مي باشند يا تا ارايه توانند دستاورد زيادي داشته مي
 قطعا. آنيم هر يك از اين دو راه آنها راهشان باز است، اما ما راه دوم را توصيه مي براي انتخاب: گفت

  .تبعاتي خواهد داشتاگر آنها اين راه را نپذيرند برايشان 
گزارشي داده است مبني بر تبديل فلز به اورانيوم  الريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آژانس

ظاهرا اشتباه اعشاري رخ : صفحه ارائه شده است، ابراز داشت براي مقاصد تسليحاتي آه در پانزده
اگر بتوان با اين مقدار اطالعات بمب . نيست؛ بلكه يك و نيم صفحه است بحث پانزده صفحه. داده است

  .گيرم، اين در حالي است آه شبيه به اين اطالعات در اينترنت بسيار است طال مي ساخت، من شما را
آنها با : زدند گفت ها را مي اطالعات نيز آنها همين حرف ي اين الريجاني با بيان اينكه قبل از ارائه

 احمدي نژاد در دولت جديد آنگونه است ما در فعاليت چون سياست هايي مثل اين حرف آه بهانه
 اما مگر زمان آقاي خاتمي هم همين آار را نكرديد؟. توانيم اعتمادي داشته باشيم نمي اي ايران هسته

بيشتر تعليق  اي ايران براي اعتماد سازي هاي صلح آميز هسته ي فعاليت آنقدر فشار آورديد آه همه
  .شد

ها مذاآرات  پيامي براي ما نداشتند، ما با اين آشور ي لندن  و روسي از بيانيهمقامات چيني: وي گفت
دارند تا به نحوي آرام از شرايط فعلي عبور آنيم؛ در عين حال آه ممكن  ايم آنها تالش مختلفي داشته
  .هايي با يكديگر داشته باشيم نظر است اختالف

هاي ارائه داده  شهادي در شش بند را به اروپاييپين وي در خصوص برخي اخبار مبني بر اينكه ايران
آنم بايد اجازه دهيم  مطرح شده وجود ندارد و تصور مي چنين چيزي به آن شكل آه: است، گفت

  .ي ديپلماسي عمومي بيايد خود پيش رود و سپس به عرصه اي در چارچوب ديپلماسي خاص هسته
ارجاع مساله به شوراي امنيت طرح روسيه محلي  رتوي با اشاره به اظهارات خود مبني بر اينكه در صو

آنم؛ ارزيابي من از شرايط اينگونه است  روسيه صحبت نمي من از جانب: از اعراب نخواهد داشت گفت
به برقراري شرايطي عادي است؛ در عين حال تسلطي هم بر نظر خود  آه زنده بودن طرح روسيه منوط

  .ندارم
قطعا اين زمان بعد از اجالس فرداي : ها گفت فعاليت ن برداشتن تعليق ازي زما وي يك بار ديگر درباره

  .ي اين اجالس بستگي دارد بنابراين به نتيجه تعيين خواهدشد؛ شوراي حكام
به امير جديد آويت براي انتخابش تبريك : آويت گفت ي تحوالت اخير الريجاني در پاسخ به سوالي درباره

هاي  روابط ما با آويت گسترش بيشتري خواهد يافت و پروژه است آهگويم و پيش بيني ما اين  مي
  .برخوردار شود مشترآمان از تحرك بيشتري
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پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ظاهرا در  به گزارش ايسنا، دبير شوراي امنيت ملي آشورمان در
اين هم :  شده است گفتي لندن به ايران آورده بيانيه مالقات امروز خود با مقامات چين و روسيه پيام

خواهند آن را با  ي خود مي خواهند با رفتار زورگويانه ها مي آشور يكي از مسايل جالبي است آه برخي
 هاي پيشرفته هستند آه بايد دانش اما در نظر آنها فقط آشور. ي جهان مطرح آنند جامعه عنوان نگراني

استفاده از  ي هاي برتر زمينه ژي و ديگر دانشي نانوتكنولو حتي در زمينه. اي را داشته باشند هسته
  .دهند امكانات را به ما نمي

آنند؛ در حالي آه  ايران در اين علوم القاي ترس مي الريجاني ابراز عقيده آرده آنها نسبت به پيشرفت
مند  ه اي بهر خواهيم شما از دانش هسته آنند آه ما نمي اعالم مي آنها در مذاآرات خصوصي صراحتا

  .القاعات قابل توجه است ويد؛ اين گونهش
  .شكن است اين رفتار غرب اعتماد: وي در پايان اظهاراتش افزود

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
حل براي نجات عراق تشكيل دولت متحد ملي  تنها راه: اياد عالوي رييس ليست العراقيه اظهار داشت

  . است
  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 

 اياد -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي سياسي عراق بايد  تمام گروه: وگو با اين روزنامه تاآيد آرد عالوي، رييس ليست العراقيه در گفت

  .  درستي تشكيل شده است، دريابنداهميت تشكيل دولت متحد ملي را آه بر اصول
دولت متحد ملي بايد بر سه محور . ايم ما ماهيت دولت متحد ملي را تعيين آرده: عالوي تصريح آرد

ها و  گيري دوم تصميم. ي تمام پنج گروه پيروز انتخابات باشد ابتدا بايد در برگيرنده. اصلي متمرآز باشد
ي آاري دولت متحد  ي برنامه رد و سوم اينكه تعيين مسالهها صورت گي تعيين ضوابط با مشارآت گروه

  . ملي و هدايت آن به سوي ثبات سياسي و امنيتي عراق باشد
انتخابات در فضايي پر از آشوب، حمله و با تقلب صورت گرفت؛ لذا : رييس ليست العراقيه خاطرنشان آرد

ها نيز بر آن   واقعي آه برخي گروهبايد به محورهاي تشكيل دولت متحد ملي بپردازيم؛ چرا آه خطر
  . هاي انتخاباتي است ي صالحيت اصرار دارند در زمينه

ما شروطي براي مشارآت در دولت آينده داريم و آن اين است آه دولتي متناسب با : وي تاآيد آرد
هاي سياسي عراق داشتيم، اعالم  ما در مذاآراتي آه با گروه. هاي ملي تشكيل شود تمام خواسته

هاي ملي تشكيل نشود، طي مذاآراتي مهم به منظور  آرديم اگر دولت متحد ملي با توجه به صالحيت
  . گيري خواهيم آرد ها تصميم گيري مشترك تمام گروه بررسي موضع

از نظر ما تشكيل . ما مخالفت و اعتراضي نسبت به نامزدهاي نخست وزيري نداريم: عالوي تصريح آرد
آنيم و تنها  هاي وزارتي دخالتي نمي ما در حال حاضر در انتخاب پست. دولت متحد ملي مهم است

  . خواهيم اصول حفظ شود مي
 شوراي دولت موقت اجرا 91بايد قانون : وي بر پايان حضور شبه نظاميان در عراق تاآيد آرد و افزود

به نظاميان در شود؛ همانطور آه زماني آه نخست وزير بودم بخش اعظم آن را اجرا آردم؛ چون اگر ش
ها  دولت متحد ملي متعلق به تمام عراقي. تواند تشكيل شود عراق حضور يابند، دولت متحد ملي نمي

  . است و لذا بايد به حضور شبه نظاميان پايان داد
هاي خود در قبال  رويم و هرگز از خواسته ي سياسي عراق آنار نمي ما هرگز از صحنه: وي ادامه داد

  .داريم يي آه در جهت حفظ وحدت ملي است، دست بر نميها آمال و خواسته
  

زيادي شبه نظامي در عراق خبر  نيروهاي عراقي و آمريكايي از آشته و مجروح شدن و دستگيري تعداد
 صبح به وقت محلي ١٠ ساعت ) چهارشنبه(امروز  اين در حالي است آه دادگاه صدام آه قرار بود. دادند

  .درهاي بسته در جريان است آنون پشتآغاز شود، با مدتي تاخير ا
  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 

ي   چاپ امارات متحده-ي االتحاد  ي روزنامه نوشته به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي گسترده  نيروهاي مشترك ارتش آمريكا و عراق طي حمله: آردند  منابع نظامي عراق اعالم-عربي 

آه با هدف شناسايي ) االسكندريه، الطيفيه و المحموديه(مرگ  ي سه شهر مثلث حومهبه 
 تن ديگر را ٧٥ موفق شدند سه شبه نظامي را آشته، چهار تن را زخمي و و  ها صورت گرفت، تروريست

  .بازداشت آنند
مله به دو بازار در وابسته به پليس عراق نيز با ح نيروهاي حافظ نظم:  چنين تاآيد آردند اين منابع هم

ها   شبه نظامي را دستگير آردند آه هشت تن از آن٨٠ از  ي الدوره در جنوب بغداد، بيش منطقه
  .و يمني بودند سوداني و چهار تن مصري، تونسي

تروريستي آه در الدوره دستگير شدند، از  بيشتر مظنونان: منابع نظامي عراق خاطرنشان آردند
و گروه عمر بودند آه اقدام به آشتار مردم عراق و ايجاد   وجهاد، انصار السنهتشكيالت القاعده، توحيد

  .آردند اين آشور مي يي در هاي طايفه فتنه و آشوب
عمليات انتحاري در جنوب بغداد، دست آم هشت تن  در اثر: ي تلويزيوني الجزيره نيز خبر داد شبكه

  . تن ديگر زخمي شدند٣٠  آشته و 
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صبح امروز يك عامل انتحاري در مرآز تجمع : گفت امنيتي عراق نيز درخصوص اين حادثهيكي از مقامات 
  .خود را منفجر آرد) بغداد جديد(ي جنوب بغداد  منطقه آارگران در نزديكي مسجد السامرايي در

پيوست و تمامي قربانيان آن آارگراني بودند آه   دقيقه به وقت محلي به وقوع٣٠/٦ اين حادثه ساعت 
  .نتظر پيدا آردن شغل بودندم

برواري وزير آار عراق و همسر آرد غازي عجيل  نسرين: از سوي ديگر، منابع خبري عراق اعالم آردند
  .جان سالم به در برد جمهور عراق، از ترور الياور معاون رييس

ك سليمان در مسير خودروي حامل برواري در شهر براساس اين گزارش، شبه نظاميان با انفجار يك بمب
داشتند آه اين حادثه به مجروح شدن يك تن از محافظان  بيك در شمال شرق بغداد، قصد ترور وي را

  .خودرو وارد شد وي منجر شد و خساراتي نيز به
اهللا در شهرك المقداديه  ل امام مسجد رسو چنين همسر شيخ قاسم دحام الحمداني شبه نظاميان هم

  .فرزندانش در منزلش به قتل رساندند  تن ازدر شمال بغداد را به همراه دو
نزديكي بهرز در شمال شرق بغداد، چهار نيروي پليس  هاي عراق نيز در روستاي طرفه در ديگر درگيري

  .آشته و پنج تن ديگر زخمي شدند
در التاجي نيز به آشته شدن چهار نيروي  انفجار خودروي بمب گذاري شده در مرآز ايست بازرسي

  .س منجر شدديگر پلي
جوان عراقي را در آاميوني آشف آرد آه آثار  ١١  پليس عراق در راه الغزاليه در غرب بغداد نيز جسد

  .شد مشاهده مي ها  آن شكنجه و جاي گلوله در سر
  .الرستميه، آسره و عطش در شرق بغداد آشف شد ي چنين جسد چهار عراقي ديگر نيز در منطقه هم

  .ي عراق را نيز در بغداد ربودند وزارت امور خارجه الساده، يكي از آارمندانشبه نظاميان آامل عبد
  .شهر ربوده شد يكي از مهندسان شرآت نفت عراق در آرآوك نيز در اين

 هزار دالر جايزه براي شناسايي و ١١ اهالي الحديثه،  هايي بين نيروهاي آمريكايي نيز با پخش بيانيه
  .سربازان آمريكايي در اين منطقه حمله آرده بود، تعيين آردند هدستگيري يك شبه نظامي آه ب

الحديثه تعداد زيادي از ساآنان اين منطقه را دستگير  چنين با حمله به مناطق مختلف اين نيروها هم
  .آردند
نظرسنجي انجام شده از سوي دانشگاه مريلند آمريكا  : نيز نوشت- چاپ امارات -ي البيان  روزنامه
  .ها با حمله به نيروهاي آمريكايي در اين آشور موافق هستند عراقي  درصد از٤٧ دهد آه  ينشان م

از اين افراد آه موافق حمالت هستند، تمايلي   درصد٤١ چنين حاآي از آن است آه  اين نظرسنجي هم
  .ندارند نشيني سريع اين نيروها از عراق به عقب

 درصد ٤١ ها ،   درصد سني٨٨ دهد، در مجموع  مي نشانچنين  نظرسنجي اين دانشگاه آمريكايي هم
  .آنند تاييد مي  درصد آردها اين حمالت را١٦ شيعيان و 

اي اعالم آرد آه نظاميان اين  در عراق در اطالعيه ارتش آمريكا مستقر: خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد
  .تيراندازي تلفاتي در بر نداشته استاند؛ اما اين  تيراندازي آرده آشور به سوي خودروي سفير آانادا

هيچ آس زخمي . آور بود اين حادثه تاسف :يك مقام ارتش آمريكا آه خواست نامش فاش نشود، گفت
  .هاي آانادايي تماس داريم ما با مقام. نشد

  .خودداري آرد ي اين حادثه وي از ذآر جزئيات بيشتر درباره
اين خودرو حامل چند تن از اعضاي هيات  : اعالم آرداس آانادا در گزارشي.بي.ي خبري سي شبكه

  .بغداد بود آه هدف تيراندازي قرار گرفت ي الخضرا ديپلماتيك آانادا در داخل منطقه
  .آمريكايي از راننده خواسته بودند تا بايستد ي آانادا گفت آه سربازان سخنگوي وزارت امور خارجه

اين درخواست ترتيب اثر نداد، سربازان از ترس  راننده بهزماني آه : اس آمده است.بي.در گزارش سي
  .خودرو شليك آردند اين آه وي يك عامل انتحاري است، به سوي

  .دست بررسي است هاي آمريكايي و آانادايي در ي فوق توسط مقام حادثه
  .پنتاگون در اين باره توضيحي نداده است

زد و سرش را  گروگان آلماني را در حالي آه حرف مي  نليچ،ي خبري الجزيره نيز تصاويري از رنه برو شبكه
  .تصاوير صدا نداشتند اين.  نشان داد داد، تكان مي

هاي آلماني را از اين  را در عراق تعطيل نكند و شرآت اند، اگر آلمان سفارتش گيران تهديد آرده گروگان 
ده متوقف نكند، دو مهندس آلماني با دولت عراق طي سه روز آين اش را آشور خارج نكند و همكاري

  .آشند مي گروگان گرفته شده را
ي آريستين ساينس مانيتور آه   ساله٢٨ آارول، خبرنگار  اين نوار يك روز پس از انتشار تصاويري از جيل

  .شد در عراق گروگان گرفته شده، پخش
زنان زنداني عراقي، پاسخ مثبت مبني بر آزادي تمامي  اند آه به درخواست ربايندگان ها گفته آمريكايي

  .دهند نمي
همكاري با آساني آه داراي نفوذ هستند، همه آار  در: ي آمريكا گفت آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
  .خواهان آزادي آارول هستند انجام شده، تعداد زيادي از مردم

 تن از آنان آشته ٣٩ حداقل گروگان گرفته شدند آه   خارجي از زمان آغاز جنگ در عراق٢٥٠ بيش از 
  .شدند

است، اعالم آرد آه براي گسترش اخبار در  سازمان خبرنگاران بدون مرز آه گروه حامي خبرنگاران
  .آند به خاورميانه اعزام مي  گروهي را هاي عربي جهت آزادي آارول، رسانه
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  . را خواستار شدپسرش و سه همكار وي پدر آانادايي گروگان گرفته شده در عراق نيز آزادي
هيت واقع در غرب بغداد، دو آودك عراقي آشته  در درگيري ميان سربازان آمريكا و مهاجمان در شهر

  .سربازان هنگام رفتن به خانه موجب آشته شدن آنها شد عدم توجه دو عراقي به فرمان ايست. شدند
ير يك خودروي غيرنظامي در شهر انفجار بمبي در مس چنين اعالم آردند آه صبح امروز منابع خبري هم

  .مجروح شدن سه تن ديگر منجر شد بعقوبه، به آشته شدن يك عراقي و
 نفره از آارشناسان نظامي خود را تا پايان ١٠ هيات  وزارت دفاع اسلووني نيز اعالم آرد آه قصد دارد يك

  .ماه فوريه به عراق اعزام آند
  

   جمعي در رسانه هايايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن13:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه ٢ - ١٣٨۴ بهمن ١٣پنجشنبه 

روزنامه های صبح امروز تهران سخنان روز گذشته جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا را در :بی بی سی
حاشيه پاسخ مقامات ايرانی منعکس کرده و در عنوان های اول خود واکنش دبير شورای عالی امنيت 

واکنش .  چاپ کرده اند که از اروپا خواسته است در صدد تحميل نظرات خود به ايران نباشندملی را
هاشمی رفسنجانی رييس محمع تشخيص مصلحت و احمدی نژاد رييس جمهوری نسبت به سخنان 

رييس جمهوری آمريکا و بيانيه اجالس لندن، و ترديد درباره مناسب بودن طرح هسته ای روسيه از جمله 
  .عنوان های بزرگ خبری روزنامه های آخر هفته تهران استديگر 

 آمده است که علی الريجانی در پاسخ يکی از خبرنگاران گفت تا به حال شرقدر گزارش اصلی 
 سايت نظامی بازديد کردند اما اگر آنها رفتار خود را تغيير دهند، نه تنها ٢٠بازرسان آژانس از حدود 

 مورد درخواست، بازديد کنند بلکه برخی از دوربين ها نيز برداشته خواهد بازرسان نمی توانند از مراکز
  . شد

 نوشته مسئول پرونده هسته ای ايران درباره طرح هسته ای روسيه گفت طرح روسيه در آفتاب يزد
بر اروپاييان سوار شده است و آنان " عصبيت"زمان مناسب بايد بررسی شود و در حال حاضر که 

  .می گيرند، اين طرح جايگاهی برای بررسی نداردعجوالنه تصميم 
 از واکنش وزير امور خارجه به بيانيه اجالس لندن خبر داده و نوشته منوجهر متکی در ديدار با خراسان

توصيف کرده و گفته از نظر جمهوری " اقدامی شتابزده"جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، بيانيه لندن را 
دهی به آن، دارای وزن يکسانی برای اجرای  ان به شورای امنيت يا گزارش اسالمی ارجاع پرونده اير

  .بالفاصله مصوبه مجلس شورای اسالمی است
 در مقاله ای با استدالل های فنی اثبات کرده است که تصميم کشورهای اروپايی به ارجاع کيهاناما 

ر هيچ معنايی جز نوعی پرونده هسته ای به شورای امنيت نيست بلکه گزارش آن است و اين کا
  . التماس از جانب غرب برای خريد زمان وجود ندارد

اين روزنامه می نويسد که غرب از آنجا که در نهايت نه تمايل و نه توان درگيری با ايران را دارد، مايل به 
 نيست، -د که با ارجاع پرونده به شورای امنيت عمال آغاز خواهد ش-جلو انداختن زمان رويارويی با ايران 

اما ضمنا نمی خواهد تهران نسبت به اينکه اوضاع امن و امان است و نهايتا خطری وجود ندارد، کامال 
  . احساس آرامش بکند

 يکی از نمايندگان مجلس گفته با توجه به شرايط جديد جهانی در مورد فعاليت های شرقبه نوشته 
 برخورد کند و تعيين نرخ چهل دالر ١٣٨۵ودجه هسته ای ايران، مجلس بايد با دقت بيشتری با اليحه ب

  . برای هر بشکه نفت و خالی کردن صندوق ذخيره ارزی درست نيست
 نوشته سعيد ابوطالب گفته است اگرارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال شرق

  . يم، بايد دقت کنيمتحريم مطرح باشد، بيش از هر زمان به موجودی حساب ذخيره ارزی احتياج دار
  ".ايستاده ايم، باج نمی دهيم:  نماينده ٢٢٠بيانيه " در عنوان بزرگ صفحه اول خود نوشته کيهان

اين عنوان گزارشی است از جلسه ديروز مجلس که در آن نمايندگان به ياری مذاکره کنندگان هسته ای 
ورای امنيت بايد عمليات غنی سازی رفته و اعالم داشته اند که در صورت ارجاع پرونده ايران به ش

  . اورنيوم آغاز شود
 مدير اين روزنامه در جمعی از بسيجی ها گفته است ارجاع پرونده ايران به شورای کيهانبه نوشته 

امنيت بيرون از چارچوب ان پی تی، غيرحقوقی و غير فنی و تصميمی سياسی است که اگر چنين 
  .  اساسا منطقی نيستامری واقع شود، حضور ما در ان پی تی

حسين شريعتمداری افزوده پس از ارجاع هم هيچ کاری نمی توانند بکنند، آنان به هر لحاظی توان 
  .برخورد با ما را ندارند و نهايتا چند تحريم عليه ما به کار می برند

بار خود  با عنوان پنج راه حل ديگر وجود دارد اگر اروپا بخواهد، همين موضوع را در راس اخخراسان
  .منعکس کرده است

 از قول رييس کميسيون انرژی مجلس نوشته با توجه به شرايط جديد پيش آمده در  ايرانروزنامه
وضعيت پرونده هسته ای و بيانيه چين و روسيه در ارايه گزارش به شورای امنيت قيمت نفت به بشکه 

  .دالر می رسد١٠٠ای 
تاکيد بر اين که پرونده ايران هرگز به شورای امنيت ارجاع  با ايرانکمال دانشيار به نوشته روزنامه 

نخواهد شد، گفته استفاده از انرژی هسته ای در حال حاضر از اکسيژن هوا و از نان برای کشور ما 
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واجب تر است و به تکنولوژی هسته ای نيز در بخش های مختلف نظير بهداشت، صنعت و کشاورزی 
  .نياز داريم

ه کار صبح تهران اخبار مربوط به اعتراض مسلمانان به کشورهای اسکانديناوی را روزنامه های محافظ
جمهوری که پس از پخش يک کاريکاتور از تلويزيون دانمارک صورت پذيرفته منعکس کرده اند و روزنامه 

 با فهرست کردن نشريات کشورهای مختلف اروپايی که کارتون بحث برانگيز را منتشر کرده اسالمی
سيده چرا در ايران اقدامات گسترده ای برای محکوم کردن اهانت رسانه های اروپايی به پيامبر اند پر

تجمعات و , اسالم به عمل نيامده است در حالی که در بسياری از کشورهای اسالمی راه پيمايی ها 
  .اقدامات زيادی عليه اين حرکت ضد اسالمی صورت گرفته است 

  . انتظار از جمهوری اسالمی ايران بيش از اين استاين روزنامه ادامه می دهد که
  

   بهمن12:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  فوریه1  - ١٣٨۴بهمن 12شنبه چهار 

بيشتر روزنامه های صبح امروز تهران واکنش دبير شورای عالی امنيت ملی را به بيانيه :بی بی سی
اين . مانند پايان ديپلماسی منعکس کرده انداجالس لندن در صدر اخبار خود آورده و با عنوان هايی 

روزنامه ها به گفته هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اهميت داده اند که 
  . ضمن انتقاد از غرب گفته است ايران بايد با درايت از همه راه ها برای احقاق حقوق خود استفاده کند

ه کشور اروپايی به همراه چين، روسيه و امريکا در شرايطی  در صدر اخبار خود نوشته س ايرانروزنامه
با قرار گرفتن پرونده ايران در مسير شورای امنيت موافقت کردند که پيش از اين چين و روسيه به طور 

  .تلويحی مخالفت خود را با ارجاع يا ارايه هرگونه گزارش ضد ايران ابراز داشته بودند
ی اسالمی تاکيد کرده با اين حال به نظر می رسد که به رغم گزارش گزارشگر روزنامه خبرگزاری جمهو

  . اوليه اروپا به شورای امنيت برای ارجاع پرونده ايران، اين اقدام چندان آنی و پرشتاب صورت نپذيرد
 نوشته وزير خارجه روسيه برای توجيه عمل خود در دادن رای به بيانيه جمهوری اسالمیروزنامه 

ه است در اين بيانيه از شورای حکام آژانس خواسته شده است که موضوع پرونده اجالس لندن گفت
  . ايران را به شورای امنيت گزارش کند، و نه آن که پرونده را به شورا ارجاع کند

 در گزارشی از واکنش ايران به بيانيه لندن نوشته اگر پرونده به شورای امنيت ارجاع می شرقروزنامه 
تصميمی عليه ايران می گرفت اما در شرايط حاضر شورای امنيت می تواند نسبت به شد آن شورا بايد 

  . گزارش حرکتی انجام ندهد
  .  تاکيد کرده که راه مذاکره هنوز بسته نشده استشرق
   تا حد زيادی  سياسی  ناظران  از ديد غالب  که  ديپلماتيک  در تحولی  شب  نوشته دوشنبهاعتماد

 و وزير خارجه آلمان در   امنيت  شورای  عضو اصلی۵   خارجه  بود، وزرای بينی  پيش  ابل و غيرق غيرمنتظره
 امضا رساندند تا   را به  ای  توافقنامه  ، سرانجام  حکام  شورای العاده  فوق   تا اجالس  روز مانده  سه فاصله
  . نند گزارش ک  ملل  سازمان  امنيت  شورای  را به  ايران  ای  هسته پرونده

 اين سئوال را مطرح کرده است که چرا روسيه و چين به بيانيه ضدايرانی اجالس لندن کيهانطنز نويس 
رای موافق داده اند، و خود در پاسخ، چين را دروغگويی خوانده که بعد از جلسه به خبرنگاران گفته ما با 

  .بيانيه مخالف بوديم
" ۵+١"ی عالی امنيت ملی در واکنش به بيانيه گروه  علی الريجانی دبير شورااعتماد ملیبه نوشته 

با اشاره به اين که جمهوری اسالمی ايران تقاضای گفتگو با اروپايی ها را مطرح کرده است، گفته است 
اين امر نشان می دهد که ايران همه راه های مسالمت آميز را برای رسيدن به فناوری صلح آميز 

  . خواهد طی کندتی می .پی.هسته ای در چارچوب ان
 ضمن انتقاد شديد از پيشينهادهای هيات مذاکره کننده ايرانی به طرف های کيهانمدير روزنامه 

اروپايی مذاکره هسته ای، در سرمقاله اين روزنامه نوشته بهترين راه حل خارج شدن ايران از ان پی تی 
  . است

رجی و امنيت ملی مجلس نوشته  از زبان يکی از نمايندگان عضو کميسيون سياست خاآفتاب يزد
  . سياست ما باعث شد که کشورهای عضو شورای امنيت با آمريکا هم رای شوند

 از زبان آقازاده رييس سازمان انرژی اتمی ايران نوشته به نظرم شورای  اعتماددر همين حال روزنامه
هد چون که رفتار ما با حکام آژانس نمی تواند روز پنجشنبه به ارچاع پرونده به شورای امنيت رای د

  . آژانس شفاف و قانونی بوده است
   موافقت  امنيت  شورای  به  ايران  پرونده  گزارش  با ارجاع  و روسيه  چين  اينکه رغم  نوشته علی اعتماد

 دو   بيايد اين  پيش  امنيت  در شورای  ايران  تحريم  احتمال  که  در صورتی کردند اما هنوز مشخص نيست
  . خواهند داد  رايی ر چهکشو

 از قول يک مسئول هواپيمايی خبر داده که رادار برج مراقبت فرودگاه مهرآباد که از شش روز آفتاب يزد
  . پيش قطع شده بود بار ديگر به کار افتاده است

اين مسئول توضيح داده که قطعات رادار به علت تحريم اقتصادی ايران در داخل و توسط متخصصان 
  . ی ساخته و نصب شددانشگاه

اين در حالی است که کارشناسان اعزامی از سوی کميته بازرسی مجلس که به کار سقوط هواپيمای 
 رسيدگی می کند اعالم داشته اند که کم کاری و غفلت برج مراقبت فرودگاه مهرآباد از ١٣٠سی 

  .عوامل سقوط و کشته شدن صد و چند نفر بوده است
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 اعضای کميسيون مجلس گفته است که در روزهای گذشته هنگام بررسی  نوشته يکی ازآفتاب يزد
خود پانزده هواپيما را ديده که در آسمان دور می زدند و منتظر بودند که برج مراقبت بدون رادار به آن ها 

  . اجازه فرود بدهد
نامه ها و سايت های دو روز بعد از اخبار پراکنده ای که درباره آزادی شهرام جزايری ثروتمند جوان در روز

 وکيل شهرام جزايری تاييد کرده که دومين دادگاه تجديد نظر شرقاينترنتی داده می شد به نوشته 
اتهام اخالل در نظم صادراتی کشور را رد کرده و اين حکم به او ابالغ شده بنابراين دليلی برای ماندن 

  . وی در زندان وجود ندارد
 با افشاگری روزنامه های محافظه کار به دادگاه کشانده شد و در آن شهرام جزايری ثروتمند جوانی که

جا اعتراف کرد که مبالغ هنگفتی برای امور خيريه به مقامات کشور پرداخته است به اتهام اخالل در 
وی که از سه سال پيش در زندان . نظام صادراتی کشور به بيست و هفت سال زندان محکوم شد

  . به دست می آورد تا منتظر رای دادگاه بدوی باشداست اينک آزادی خود را
هنوز هم معتقديم در درون مذاکرات می توانيم به نتايج خوبی برسيم، اما اگر : وی خاطر نشان کرد

اروپايی ها شرايط را در مسير غيرمسالمت آميز تعريف کنند ممکن است آنها آغاز کننده باشند اما 
  .بنابراين خيلی به نفع کشورهای اروپايی هم نخواهد بود. باشندمعلوم نيست آنها پايان دهنده هم 

در اين راستا وزير خارجه آلمان گفت که ارجاع يا گزارش پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت به 
اروپا همچنين درخواست کرد که تا ماه مارس پرونده ايران تنها در مسير . معنای پايان ديپلماسی نيست

اشد و در اين ماه با گزارش البرادعی پرونده ايران مستقيمًا بر روی ميز پنج عضو دايم شورای امنيت ب
  .قرار بگيرد
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