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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
آژانس بين المللي   - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

 تعامل ی آماده کرده است ولی المللني تقابل با جامعه بی خود را برارانی حکومت ا،یبر سر برنامه اتم
   یمتک:  دهدی محيرا ترج

  ٢٠٠۶  آوریل2 -1385 فروردین 13شنبه یک 
 ، در بازگشت از کنفرانس خلع سالح ژنو صبح شنبه در ی اسالمی امورخارجه جمهورری وزی متکمنوچهر
 ی شوراقتي را موجب تاسف دانست و گفت در حقرانی ای در باره برنامه اتمتي امنی شوراهيانيتهران ب

 ني آژانس بگاهی کرد و جاهياني بنی اقدام به صدور ایاسيبا نگاه س و یاسي اقدام سکی در تيامن
 رکلی مد،یمحمد البرادع.  کردفي اموراست تضعنگونهی به ایدگي که مرجع رسی اتمی انرژیالملل

 برعهده حکومت نی گفت ارانی جمعه شب، با اشاره به مواضع حکومت ا،ی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب
 حکومت و جهان غرب آن اني مدهيرس بست  به بنی کند که بتوان گفتگوجادیرا ا یطی است که شرارانیا

 ی المللني تقابل با جامعه بی برارانی گفت حکومت ایمتک.  از سر گرفته شودیا بر سر مسائل هسته
  .  شوددهی دهد راه تعامل برگزی محي خود را آماده کرده است اما ترجیبر سربرنامه هسته ا

 به دنبال رانی صبح شنبه اعالم کرد که حکومت ا،ی اسالمی امورخارجه جمهورریز و،ی متکمنوچهر
  .  آماده کرده استزي همه چی حال، خود را براني خود است اما در عیا تعامل در باره برنامه هسته

 با گفت، ی که در بازگشت از کنفرانس خلع سالح ژنو سخن میمنوچهر متک):  فرداویراد (ی کارونبهروز
  .  دانستیاسي سی آن را اقدامت،ي امنی شوراهيانيره به باشا

 موجب تاسف تي امنی شورایاقدام انجام شده از سو):  تهران،ی اسالمی جمهورویراد (ی متکمنوچهر
 هر کشور عضو ی از سوای ی اسالمی جمهوری از سوی روشن قانونتي فعالکی نکهی اليهست به دل

 کی در تي امنی شوراقتي و در حقردي قرار گیدش مورد بررس در سازمان تخصص خودی باNPTمعاهده 
 گاهی جافي عمال موجب تضعني کرد و همچنهياني بنی اقدام به صدور ایاسي و با نگاه سیاسي ساقدام

  . استی مباحثني به چنیدگي رسی و فنی شد که مرجع تخصصی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب
 رانی جهت انی است و از ااي با همه دنی که پنج مساومی گفت ما اعتقاد ندارني همچنیو.: ک.ب

 ی به انرژیابي دستNPT در تی سال عضو26 و بعد از کند ی خود را دنبال می حق قانونیفاياست
 یفاي جهت استتي امنی آژانس و شورامیدواري و ما اامداند ی را حق مسلم خود میا  هستهزيآم صلح

  . اقدام کنندرانی حق مسلم انیا
 یمي شدن تصمی شورا در جهت اجرائمیدواري افزود امني همچنی اسالمیامورخارجه جمهور ریوز

 باشد، ها یکننده نگران  برطرفگری دی و از سورانی ای سو در بردارنده حق قانونکیالطراف، که از  جامع
  . اقدام کند

عه شب، با اشاره به  جم،ی اتمی انرژیالملل ني آژانس برکلی مد،ی است که محمد البرادعی در حالنیا
 ی کند که بتوان گفتگوجادی را ایطی است که شرارانی برعهده حکومت انی گفت ارانیمواضع حکومت ا

  .  از سر گرفته شودیا  آن حکومت و جهان غرب بر سر مسائل هستهاني مدهيرس بست به بن
راه اول :  ندارد، گفتترشي دو راه برانی ایا  حل موضوع هستهنکهی ااني حال با بني در عی متکمنوچهر

 ی منبني بر همزيها ن  اول است و همه تالشنهی گزرانی احيتعامل و راه دوم تقابل است که البته ترج
  . آماده کرده استها نهیز همه گی خود را برارانی حال افزود حکومت اني اما در عیو. استوار خواهد بود

  
 سازمان ملل؛ريسك سياسي در بخش صنعت نفت اي ايران به شوراي امنيت  با ارجاع پرونده هسته

  يابد  افزايش مي
  گذاري خارجي با چالش مواجه خواهد شد   مسير پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه

  ٢٠٠۶  آوریل2 -1385 فروردین 13شنبه یک 
هاي اقتصادي و   نفت و گاز آشور به عنوان يك سالح استراتژيك و ملي و همچنين يكي از بزرگترين مزيت

  . اي آشور خواهد داد  سياسي آشور، قدرت تعامل قوي را به ايران در مواجهه با بحران هسته
  

عضو هيات مديره و امور حقوقي و قراردادهاي شرآت مهندسي و توسعه , دآترسيدنصراهللا ابراهيمي
لي و هاي فني، ما  محاسبه ريسك سياسي را، در آنار ديگر ريسك, درگفت وگو با خبرنگار ايلنا, نفت

المللي صنعت نفت دانست و از آن به   اقتصادي، يكي از فاآتورهاي ارزيابي اقتصادي قراردادهاي بين
گذاري در بخش   المللي و جذب سرمايه  هاي قابل توجه در انعقاد قراردادهاي بين  عنوان يكي از ريسك

  .انرژي ياد آرد
ت سازمان ملل ، بدون شك ريسك سياسي در اي ايران به شوراي امني  با ارجاع پرونده هسته: وي گفت

گذاري خارجي با   يابد و متعاقبا مسير پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه  بخش صنعت نفت افزايش مي
  .چالش مواجه خواهد شد ؛ البته موجي آه پس از نشست لندن برخاسته است
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اي ايران به شوراي   ه هستهدر خصوص احتمال قطع مذاآرات نفتي در صورت ارجاع پروند, دآتر ابراهيمي
اي ايران به شوراي امنيت تبعاتي براي آشور خواهد   اگرچه صرف ارجاع پرونده هسته: گفت, امنيت

المللي نيز بازار نفت و گاز را متاثر خواهد آرد ؛ اما هر اندازه سياست آالن   داشت، و در سطح بين
گذاري   اري اقتصادي و نحوه مواجهه با سرمايهگذ  آشور و تصميمات مديران ارشد آشور در بخش سرمايه

خارجي شفاف، مطمئن و از قاطعيت بيشتري برخوردار باشد، توانايي ما در بخش اجرا افزايش يافته و 
  .زني ما بيشتر خواهد شد  قدرت چانه

در اين خصوص با توضيح , عضو هيات مديره و امور حقوقي و قراردادهاي شرآت مهندسي و توسعه نفت
شوند، آه   آنندگان در فرايند مذاآرات قراردادي با ترديد مواجه مي  زماني مذاآره: خاطرنشان آرد, شتربي

اي از ابهام قرار داشته باشد، آه بديهي است قدرت   هاي آالن حاآم بر قراردادها در هاله  سياست
  .زني ما را آاهش خواهد داد  چانه

هاي   هزينه, اي ايران به شوراي امنيت ممكن است  رونده هستهآه ارجاع پ  با بيان اين, دآتر ابراهيمي
آشورهايي نظير روسيه، چين، هند و ژاپن آه : هاي صنعت نفت را افزايش دهد، اعالم آرد  اجراي طرح

ها در ايران فعال بوده و يا جوياي پروژه هستند و متقاضي گسترش روابط   هاي بزرگ نفت و گاز آن  شرآت
هاي اخير بر اساس   مخصوصا در صنعت نفت با آن آشورهاي هستند و ايران نيز در سالاقتصادي ايران 
المللي و حسن نيت دريچه بازار ايران را به سوي آنان گشود، نبايستي خود را در   اصل نزاآت بين

المللي آمريكا و سه آشور اروپايي قرار دهند، و تحت فشار آنان تصميمات   معادالت نامشروع بين
 -صورت عكس العمل سياسي  الملل بگيرند ؛ زيرا در غير اين  اصولي و خارج از اصول حقوق بينغير

  .اقتصادي ايران حتي در بخش صنعت نفت آرام نخواهد بود
الملل معقوالنه رفتار آرده   مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرآت متن، با اظهار اميدواري آه جامعه بين

در صورت تحقق اين امر :  را به شوراي امنيت ارجاع نكنند، خاطرنشان آرداي ايران  و پرونده هسته
شك مسووالن آشور از مقام معظم رهبري تا سران سه قوه برخورد مناسب و تصميم   نامشروع، بي
هاي سياسي و   جانبه مخصوصا در بخش عظيم صنعت نفت در خصوص ادامه روند همكاري  مقتضي همه

  .اتخاذ خواهند آرد, نام آردند  اي ثبت  ه در باشگاه مخالفان انرژي هستهاقتصادي با آشورهايي آ
نفت و گاز آشور به عنوان يك سالح استراتژيك و ملي و همچنين يكي از بزرگترين , بديهي است

اي آشور   هاي اقتصادي و سياسي آشور، قدرت تعامل قوي را به ايران در مواجهه با بحران هسته  مزيت
 سال گذشته، اقدامات سنجيده 27 اميدواريم آه در اين مرحله نيز همچون مراحل مختلف خواهد داد و

مسووالن نظام مبتني بر اصل استقالل و جمهوريت نظام موجب ارتقاي قدرت ايران در منطقه و 
  . سربلندي ملت ايران شود

يران به شوراي امنيت سازمان اي ا  آه صرف ارجاع پرونده هسته  در ادامه با تاآيد بر اين, دآتر ابراهيمي
در : ملل متحد به معناي تحريم بين المللي اقتصادي ايران مخصوصا در بخش صنعت نفت نيست، گفت

المللي به   هاي بين  هاي صهيونيست  چه شوراي امنيت بر اساس فشار آمريكا و البي  هر حال چنان
هاي   جهاني نيز متحمل پرداخت هزينهتصميم نامشروع تحريم ايران بپردازد، در اين صورت اقتصاد 

سنگيني خواهد شد ؛ چرا آه جمهوري اسالمي ايران همچون افغانستان و يا عراق نيست ؛ بلكه 
هاي   تواند ساليان طوالني برپايه  آه مي  ضمن اين, داراي ظرفيت تاثيرگذار بزرگ در منطقه و جهان است 
افزاري خود   افزاري و نرم  ند و از منابع عظيم سختبسترهاي محكم اقتصاد خود ايستاده و مقاومت آ

جهت خروج از انزواي سياسي و اقتصادي استفاده آند ؛ بلكه بخش انرژي دنيا را آه بسيار وابسته به 
عنوان مثال، شما اخيرا ضرورت ورود با قدرت ايران   به.نفت و گاز ايران است، با چالش جدي مواجه سازد

هايي آه منطقه و اروپا در جريان بحران گاز روسيه و   مللي گاز را پس از چالشال  به عرصه توزيع بين
  .ايد  مشاهده آرده, اوآراين و همچنين جمهوري گرجستان مواجه شده است

هاي عظيم امكانات و ساخت داخل و   با اين توضيح آه ايران اسالمي از توانمندي, اين استاد دانشگاه
گوي جذب   اگرچه توان داخلي آشور شايد پاسخ: گفت, استپيمانكاران داخلي برخوردار 

 ساله 20 ساله نباشد و يا نتواند تحقق اهداف چشم انداز 10 ميليارد دالري در برنامه 100گذاري  سرمايه
هاي پيشرفت اقتصاد آشور را   تواند چرخ  گاه نمي  المللي ايران هيچ  آشور را تضمين آند ؛ اما تحريم بين

، آشور را به سمت و سوي " نياز ما در اختراعات است"آه   ؛ بلكه چه بسا از باب اينمتوقف آند 
هاي   سازي ظرفيت  هاي موجود داخلي سوق داده و آن را مجبور به بهينه  مندي حداآثري از توانايي  بهره

 تلخ و هاي  ها ممكن ساخته، و از تجربه  داخلي در حد گسترده آند و همانند زمان جنگ از ناممكن
  .هاي ترقي و پيشرفت را استوار سازد  شيرين پله

اي به شوراي امنيت و تحريم احتمالي ايران با   ارجاع پرونده هسته: اظهارداشت, دآتر ابراهيمي
آنم دنيا دوباره ريسك   هاي سنگين حقوقي در سطح بين المللي مواجه خواهد بود و گمان نمي  چالش

وع آشورهاي بزرگ مخصوصا آمريكا و معاونت در اين اقدام غيرمشروع يك اقدام غيرقانوني و غيرمشر
الملل حاآم بر   هاي حقوقي و اصول حقوق بين  توسط شوراي امنيت را بپذيرد ؛ چرا آه بر اساس مولفه

اي،    و حق حاآميت ايران در برخورداري از انرژي هستهNPTروابط بين المللي و مواد مندرج در معاهده 
مطمئنا مردم . المللي ايران نخواهد داشت  يت صالحيت حقوقي الزم را جهت تحريم بينشوراي امن

المللي و مداخله در امور داخلي   شهيدپرور ايران و افكار عمومي جهان اجازه نقض قوانين و مقررات بين
اده نامشروع از اي خواه توسط يك آشور و يا استف  جانبه  آشورها را نخواهند داد ؛ لذا چنانچه اقدامات يك

الملل و اصول حقوقي حاآم بر آن قطعا   المللي نظير شوراي امنيت ، انجام پذيرد، جامعه بين  يك ابزار بين
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هاي گزافي خواهند پرداخت ؛ لذا حتي اگر ايران در اين نبرد نابرابر برنده نشود، اجازه نخواهد داد   هزينه
  .اي از اين بحران درآيد  برنده

المللي نفتي گذشته و طي   در خصوص قراردادهاي بين, وقي و قراردادهاي شرآت متنمدير امور حق
هاي ساليانه مصوب مجلس و با   قراردادهاي مزبور همگي بر اساس بودجه: گفت,فرايندهاي قانوني آن

در توضيح بيشتر , وي. شد  متقابل منعقد مي  مجوزهاي شوراي اقتصاد و با نظارت آميته نظارت بر بيع
متقابل قبل از شروع مذاآرات قراردادي با پيمانكاران نفتي مصوبه   در قراردادهاي بيع: داشت  عالما

شد و   شوراي اقتصاد درخصوص مبادرت به آن براساس شرايط و مقرراتي مالي و قانون مصوب اخذ مي
آه عالوه بر " بلمتقا  آميته نظارت بر بيع"قبل از امضاي قرارداد به تاييد آميته نظارتي موسوم به 

شد،   نمايندگاني از قوه مجريه شامل چند تن از نمايندگان معرفي شده مجلس شوراي اسالمي نيز مي
  .رسيد  مي

هاي   متقابل تاآنون بر اساس بودجه  آه تمامي قراردادهاي منعقده بيع  با تاآيد بر اين, دآتر ابراهيمي
اما در صورتي آه نسبت به قراردادهاي : ست، گفتساليانه و مجوزهاي قانوني شوراي اقتصاد بوده ا

االمر عمل خواهد   آينده تكاليف قانوني جديدي براي صنعت نفت درنظر گرفته شود، صنعت نفت حسب
چه تغييري در   چنان, گذاري در اين صنعت الزم است  آرد ؛ ولي نظر به اهميت استمرار در جذب سرمايه

در اسرع وقت , اين بخش عظيم و حساس متصور استهاي حاآم در   سطح قوانين و سياست
  .مسووالن صنعت نفت را مطلع سازند تا روند مذاآرات قراردادي خود را بر آن تنظيم نمايند

شرآت مزبور : اظهارداشت, در بحث مربوط به قرارداد آزادگان با شرآت ژاپني اينپكس, دآتر ابراهيمي
ه صورت جدي وارد فاز اجرايي پروژه نشده است ؛ اما از متاسفانه تاآنون به داليل غير قراردادي ب

هاي اقتصادي آشور، متاثر از فضاي سياسي   المللي در تعامل با پروژه  هاي نفتي بين  آه شرآت  آنجايي
تعهدات , رسد اين شرآت نيز تاآنون نتوانسته است  نظر مي  الملل هستند، به  حاآم بر روابط بين

المللي تفسير آرده، و به تعهدات خود به نحو   از فضاي مسموم سياسي بينقراردادي خود را خارج 
هاي بازار جهاني نيز شرآت مزبور را واداشته است آه بر   احسن عمل آند ؛ البته بهانه افزايش قيمت

اي طرح آزادگان پافشاري   هاي سرمايه  هاي خارج از قرارداد خود در خصوص افزايش سقف هزينه  خواسته
  .د ؛ لذا تلويحا و به صورت عملي به تعليق انجام تعهدات قراردادي خود مبادرت ورزدنماي

  
  کند، نه تحقيقی هستيم؛ ايران تمرين می سازیخواستار تعليق کامل غن: استرا
 بی بی سی:  و گو از شهريار رادپورگفت
  ٢٠٠۶ مارس 30 -1385 فروردین 10شنبه پنج 
 مارس، جک استرا، وزير امور 30 امنيت در آلمان در روز پنج شنبه ی پايان جلسه پنج عضو دايم شورادر

.  ما پاسخ دادی به پرسش های سی بی بی با بخش فارسی اختصاصیخارجه بريتانيا در گفت و گوي
 : خوانيدیمشروح اين گفت وگو را در ادامه م

 تشريح نتيجه گفت و گوها به  فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان و ميزبان جلسه ازمنظور
  را انتخاب کند؟ی يا انزوا يکی با جامعه بين المللیاين صورت چه بودکه گفت ايران بايد بين همکار

 ی انرژی المللني به تعهداتش در قبال آژانس بدی دارد؛ بای روشنفی وظارانی است که انی امفهومش
 ی سازی بر متوقف کردن تمام روند غنی حکام آژانس مبنی شورای عمل کند و به خواست هایاتم
 .  مربوط تن دهدی هاتي و فعالومياوران
 و به صورت گسترده ی اتمیرنظامي غی انرژنهي در زمی آن گاه باب همکاررد،ی را بپذفی وظانی ارانی ااگر

 رانیا ی براکای کنم با گذشت زمان، با آمری جهان و فکر می کشورهاری اروپا و ساهیتر، روابط با اتحاد
 .  استی مساله مهمرانی ایگشوده خواهد شد که برا

 لي رود و به دلی کشور انتظار منی که از اردی را بپذیفی همچنان حاضر نشود وظارانی مقابل اگر ادر
 وهي به شران،ی ایاسي سی به گردن گرفته، آن گاه انزوای اتمحاتي منع گسترش تسلماني در پتیعضو
 . خواهد بودرانی ملت ای برایندی خبر ناخوشانی و ا. مختلف بدتر خواهد شدیها
 

 ی کسچي نوشته شده، هرانی کنم که برخالف آنچه در پوسترها در سراسر ااني نکته را بنی ادي دهاجازه
 .  کننددي برق تول،ی هسته ای به کمک انرژانيرانیدر غرب قصد ندارد مانع از آن شود که ا

 استفاده ی نظاماتي نی برای اتمی نظامري غیو متعهد شده که از انرژ را امضا کرده ی معاهداترانی ااما
 تي را در مورد فعالی اتمی انرژی المللني سال آژانس ب18 ی برارانی که انجاستیمشکل ا. نخواهد کرد

 .  سه سال نتوانسته به تعهداتش عمل کندبای داده و تقربی خود فریها
 در نطنز و اصفهان بزرگتر رانی ای چرخه سوخت اتمساتي در مورد چرخه سوخت است و تاسنهای اهمه

 نی ال،ي دلني است و به همادی هم زی سازیسطح غن.  باشدروگاهي دو نیکی یاز آن است که برا
 .  وجود داردرانی ای واقعاتيترديدها درباره ن

ق و فعاليت  ادامه تحقيی امنيت و آلمان اين است که تحت هيچ شرايطی شورای دايمی منظور اعضاآيا
  پذيرند؟ی اورانيوم در ايران را نمی سازی غنیآزمايشگاه

 نیحرف ما ا. میری پذی را نمی مقاصد پژوهشی برای سازی غن،یطی شراچي تحت همیي گوی نمما
نخست کار را .  استنی بلکه تمرست،ي نقي تحققتي نامد، در حقی و توسعه مقي تحقرانیآنچه ا: است

 ی میشتري تعداد بد،ي گرفتادی را زشاني آمتي کار موفقوهي که شی و وقتدي کنیم آغاز وژيبا چند سانترف
 .دیساز
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 با گذشت زمان به رانیاگر ا. مي هسترانی چرخه سوخت اقي که ما خواستار تعلمی را بگونی ادي دهاجازه
 را  تواند چرخه سوختی الملل را جلب کرد، آن وقت منيتعهداتش عمل کرد و اعتماد کامل جامعه ب

 و شانه رنگي است که با نرانی انیاما ا.  دارند، اداره کندی هسته اري غی کشورهاریهمان گونه که سا
 .  قرار داده استیتي وضعني خود را در چنفش،ی کردن از وظایخال

آيا در .  امنيت را غير قابل توجيه توصيف کرده استی وزير امور خارجه ايران بيانيه شورا،ی متکمنوچهر
 مطرح شده در بيانيه یبرلين اين نکته از پيش پذيرفته شده بود که پاسخ ايران به خواسته هانشست 

  است؟یمنف
 ران،ی دولت ایما از سو.  کندی مفي گونه توصنی ها را اهياني بنی کند که ای اشتباه مرانی کنم ای مفکر
 .میري گی می مختلفیامهايپ
 که دولت مي کنی مافتی نشانه ها را درنی اگر،ی دیز سو شود و ای ماني بی اظهاراتني طرف، چنکی از
 .  به مذاکره استلی مارانیا
 فرانسه و آلمان نبود، بلکه ا،يتانی برکا،ی مواضع آمررندهي بود، و تنها دربرگکپارچهی ت،ي امنی شوراهيانيب

 .  دادی بازتاب مزي را نتي امنی شورارمتعهدي غی و اعضاهي و روسنيمواضع چ
 ی هاکي فکر کنند که تاکتدیآنها با.  مساله فکر کنندنی به ادی بارانی مقامات معقول دولت ان،ي همیبرا

 .  شده استا،يتانی از جمله برران،ی از دوستان دولت ایاري شدن بسگانهي سبب بران،یدولت ا
 یراه.  چقدر آسان استفشانی وظای و اجراتي وضعنی فکر کنند که خارج شدن از ادی آنها بانيهمچن
 .  باشندی درباره مذاکره جددی آنها بای کار وجود دارد ولنی ایبرا

 دانند که نظر روسيه و چين با نظرات آمريکا و اروپا متفاوت بوده است، چه در زمينه اعمال ی مهمه
آيا پس از مذاکرات در برلين، . ی مانند دخالت نظامی و چه در زمينه گزينه بعيدی اقتصادیتحريم ها
  توانيد بگوييد که اين اختالفات برطرف شده است؟یشما م
 نزد، جز ی حرفی در نشست برلين درباره حمله نظامی کسچي که همی بگودی بای درباره اقدام نظاماوال
 با ی کردم که تفاوتاني باره صراحتا بنی را در اايتانیو من موضع دولت بر.  دانستی که آن را منتفنیا

 . جهان نداردیکشورها ری و ساهي و روسنيموضع چ
 سازمان ملل، ی هامی تحریی و کارای درباره کارآمدهي امور خارجه روسری است که وزنی اقتي حقا،يثان

 گوش دادم و فکر شیاما من به دقت به حرفها.  ابراز کرده استی جدیدهای ترده،يبه صورت عام قض
 را سد مناسب ی هامی راه وضع تحر،هي روسوني گفته باشد که فدراسهي امور خارجه روسری کنم وزینم
 .  کندیم
 وضع می که تحرمي کنبی تصوی خواهد قطعنامه ایدلم نم. مي مساله به دقت فکر کننی درباره ادی باما
 ی باال نگه دارد، بتواند با انرژی المللني سرش را با افتخار در جامعه برانی خواهم ایبلکه م.  کندیم

 .  به تعهداتش هم عمل کندیند، ول کدي برق تولی هسته ازيصلح آم
 دهياما به عق. ري خای دارد یی شود، کارآی خوانده ممی که تحری هر اقدامای که آمي با دقت فکر کندیبا

 . ها موثر بوده اندمی بوده که تحری المللني بی ها اشتباه است، چون مواردمی دانستن تحریمن، منتف
 است که دولت ی آيد، آيا منظور يک جدول زمانی ميان م ايران بهی از سوی سازی صحبت از غنیوقت

 امنيت بگويند ی شورای دايمی شد آن، اعضای آن حساب کند که پس از سپری تواند رویايران م
  ايران اطمينان دارند؟ی هسته اینسبت به صلح آميز بودن فعاليت ها

 کرده نيي تعی حکام آژانس بين المللیا که شوری مذاکرات معقول را با ما آغاز کند و به تعهداترانی ااگر
 به لی مارانی در حال حاضر ای ولم،ي را بگنجانی جدول زمانني در مذاکرات چنمي توانیعمل کند، ما م

  .ستي نوع مذاکره ننیانجام ا
  

 المللي انرژي  فروردين ماه از مديرآل آژانس بين9اي در تاريخ  ملل با صدور بيانيه شوراي امنيت سازمان
هاي  گام ي روند پايبندي ايران به  روز گزارشي را درباره30خواست آرده است تا ظرف  ي دراتم

براي بررسي ارايه  درخواست شده از سوي شوراي حكام تهيه آرده و به شوراي حكام و شوراي امنيت
  .دهد
  ٢٠٠۶  آوریل2 -1385 فروردین 13شنبه یک 

ي  به نقل از پايگاه اينترنتي سازمان ملل، متن آامل بيانيه) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
  :يي ايران به شرح زير است ي هسته ي برنامه درباره شوراي امنيت

، در ارتباط با توجه )1385ماه  فروردين 9) 2006  مارس29 شوراي امنيت در تاريخ 5403ي  در جلسه »
  :ي زير را صادر آرد وي اين شورا بيانيهشوراي امنيت از س ، رييس»منع اشاعه«شورا به موضوع 

کند و حق  يي تاکيد مي هاي هسته سالح شوراي امنيت بار ديگر بر تعهدش به پيمان منع گسترش
توانند به تحقيق،  شود که بدون تبعيض مي يادآور مي کشورهاي عضو را طبق مواد يک و دو اين معاهده

  .آميز بپردازند د صلحبراي مقاص يي توليد و استفاده از انرژي هسته
المللي انرژي اتمي  هاي آژانس بين قطعنامه ها و شوراي امنيت با نگراني جدي، بسياري از گزارش

المللي انرژي  ي شوراي حكام آژانس بين ي ماه فوريه قطعنامه يي ايران از جمله ي هسته مرتبط با برنامه
المللي انرژي اتمي به آن  ل آژانس بينتوسط محمد البرادعي، مديرآ را آه (GOV/2006/14) اتمي

  .شود يادآور مي گزارش شده است،
 2006ي   فوريه27آه گزارش مديرکل به تاريخ  شود چنين با نگراني جدي يادآور مي شوراي امنيت هم

يي را  نشده هاي حل تعدادي از موضوعات و نگراني (GOV/2006/15) (1384هفتم اسفندماه (
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يي داشته  تواند ابعاد نظامي هسته آن موضوعاتي است آه مي ي  آه از جملهآند وار ذآر مي فهرست
 هاي گيري کند هيچ گونه مواد يا فعاليت المللي انرژي اتمي قادر نيست نتيجه بين باشد، و اين که آژانس

  .يي در ايران وجود ندارد يي اعالم نشده هسته
هاي مربوط به  براي ازسرگيري فعاليت شوراي امنيت همچنين با نگراني جدي تصميم ايران را

تحقيق و توسعه و تعليق همكاري با آژانس  هاي مربوط به سازي اورانيوم، از جمله فعاليت غني
  .شود الحاقي، يادآور مي المللي انرژي اتمي مطابق با پروتكل بين

م آژانس درخواست شده از سوي شوراي حکا هاي ضروري خواهد که گام شوراي امنيت از ايران مي
را آه براي  GOV/2006/14 ي اجرايي نخست قطعنامه المللي انرژي اتمي، به ويژه پاراگراف بين

آميز است و براي حل سواالت  اش منحصرا صلح يي هسته ي اعتمادسازي در خصوص اين آه برنامه
دار تعليق تمام ي استقرار مجدد آامل و پاي در راستا بر اهميت ويژه مانده ضروري است، بردارد، و باقي

المللي  سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه آه از سوي آژانس بين با غني هاي مرتبط فعاليت
  .آند آزمايي شود، تاآيد مي اتمي راستي انرژي

آزمايي  چنين تعليق و پايبندي آامل و مورد راستي دارد آه شوراي امنيت اين اعتقاد راسخ را اعالم مي
تعيين شده از سوي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به حل  ايران به ملزوماتي  قرار گرفته

 المللي به آار مثبت براي چنين راه ي بين آند و بر تمايل جامعه طريق مذاآرات آمك مي ديپلماتيک و از
  .آند يي در هر آجاي ديگر خواهد بود، تاآيد مي ي هسته حلي آه به نفع منع اشاعه

کند و مديرکل و  المللي انرژي اتمي حمايت مي بين امنيت قويا از نقش شوراي حکام آژانسشوراي 
 در  مانده شان براي حل موضوعات باقي يي و بي طرفانه جاري حرفه هاي ي آژانس را براي تالش دبيرخانه

ي  کردن همهالمللي انرژي اتمي براي روشن  ي کار آژانس بين و بر ضرورت ادامه ايران تحسين و تشويق
  .آند يي ايران تاکيد مي ي هسته ي مربوط به برنامه مانده باقي موضوعات

ي روند   روز گزارشي را درباره30خواهد ظرف  اتمي مي المللي انرژي شوراي امنيت از مديرآل آژانس بين
 درخواست شده از سوي شوراي حكام تهيه آرده و به صورت موازي به هاي پايبندي ايران به گام

  «.امنيت براي بررسي ارايه دهد شوراي حكام و به شوراي
ي ايران در آژانس  شوراي امنيت رويتر گزارش داد، نماينده ي رياست در همين حال پس از صدور بيانيه

ي گذشته اعالم آرد آه تهران به طور قطع مجددا تعليق  پنجشنبه بين المللي انرژي اتمي روز
  .گيرد نمياز سر  سازي اورانيوم را غني

ي آشورمان در آژانس  اصغر سلطانيه، نماينده ، علي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي نشست پنج عضو دايم شوراي امنيت به همراه  آستانه المللي انرژي اتمي اين اظهارات را در بين

  .يي تهران به رويتر اعالم آرد هسته آلمان برلين براي بررسي موضوع
ي  ي ايران نوشت آه مداخله متكي، وزير امور خارجه برگزاري انگليسي همچنين به نقل از منوچهراين خ

ايران گواه ديگري بر مانوردهي سياسي برخي آشورهاي غربي  يي ي هسته شوراي امنيت در مساله
  .است

المللي انرژي  شوراي امنيت براي گزارش آژانس بين ي آشورمان با انتقاد از تقاضاي وزير امور خارجه
انصافي، استاندارد  بي« روز آينده، آن را چيزي غير از 30تهران ظرف يي ي هسته ي برنامه اتمي درباره
  .ندانست» ها ت سياسي قدر دوگانه و بازي

بايد به : افزود گفت،  خلع سالح در ژنو سخن مي ي بر اساس اين گزارش، متكي آه در آنفرانسي درباره
  .داده شود آه اين پرونده را مديريت آند نرژي اتمي اجازهالمللي ا آژانس بين

آردن همكاري و ابتكارات بيشتر را از سوي ما دشوراتر  اين نتايج دنبال: وي با اشاره به روند فعلي افزود
  .آند مي

ي شوراي امنيت مبني  در واآنش به درخواست روز چهارشنبه ي دايم ايران در سازمان ملل نيز نماينده
سازي اورانيوم پايان دهد، اعالم آرد آه انرژي  ي غني هايش در زمينه فعاليت اين آه ايران بهبر 

  .شود المللي نمي حق ايران است و تسليم فشارهاي بين يي هسته
ي  از خبرگزاري آلمان، محمد جواد ظريف، نماينده به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نشان آرد آه ايران يك آشور در حال توسعه است و  خاطر لل ضمن اظهارات فوقايران در سازمان م
  .الينفك اين آشور است يي حق مندي از انرژي هسته بهره

  .تعهدات آشكاري دارد تي پايبند است و.پي.ايران به ان: ظريف افزود
 ايران ملي آردن صنعت  سال قبل و زماني آه50از  اياالت متحده: چنين خاطر نشان آرد سفير ايران هم

تواند خطري براي منطقه باشد، تاآنون ايران را تهديد  چنين حرآتي مي نفت را آغاز آرد، با اين عنوان آه
  .هم چيزي تغيير نكرده است آرده است؛ هنوز

المللي همكاري آند، اما  ي بين خواهد با جامعه مي ايران: يي متذآر شد ي هسته ي پرونده ظريف درباره
مان  ما به حقوق. دهد ايران به تهديدات واآنش خوبي نشان نمي .تواند فشار و تهديد را بپذيرد نمي

  .آميز نيز پايبنديم به حل اين مساله در شرايط صلح متعهد هستيم، اما البته
ي  يي اجازه گذشته به بازرسان هسته چنين خاطر نشان آرد آه آشورش در سه سال ظريف هم

  .ها را داده است از اين فعاليتبازبيني و بازديد 
يي  آور رييس دوره ي غيرالزام ي اين بيانيه گزارشي درباره از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه با انتشار

ي مذآور تمهيداتي در صورت انجام نشدن احتمالي اقدامات درخواستي  بيانيه در: شوراي امنيت نوشت
  .نشده است در نظر گرفته
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ي نه چندان تند در  اين بيانيه: فرانسوي افزود انشجويان ايران، اين خبرگزاريبه گزارش خبرگزاري د
 عضو موقتي اين شورا به تصويب رسيد آه وزراي 10و  حالي از سوي پنج عضو دايم شوراي امنيت

ي گذشته در برلين براي بررسي  آمريكا و انگليس نيز روز پنجشنبه آلمان، روسيه، خارجه فرانسه، 
  .وگو پرداختند ايران به گفت يي ستهي ه پرونده

باره مدعي شد،  آاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا در اين آور نيست، اما اگرچه اين بيانيه براي ايران الزام
  .يي ايران است ي هسته المللي از برنامه نگراني عمومي جامعه بين ي دهنده اين بيانيه نشان

ي  به گزارش خبرگزاري نووستي، نماينده. است و چين تنظيم شدهي مذآور از سوي روسيه  متن بيانيه
گيري دشوار بوده  ي شوراي امنيت گفت آه تصميم تصويب شده ي ي بيانيه روسيه در سازمان ملل درباره

  .است
» نقش اصلي«افزود، شوراي امنيت با اين بيانيه  ي روسيه در سازمان ملل آندري دنيزوف، نماينده

ي مهم اين است آه  نكته. آرام آردن اوضاع مورد تاييد قرار داده است لي را در تالش برايالمل آژانس بين
  .اند شوراي امنيت رويكردي مشترك را نشان داده پنج عضو دايم

ي شوراي امنيت سازمان ملل بر سر  اميدواري آرد بيانيه اين در حالي بود آه چين روز پنجشنبه ابراز
  .حمايت سياسي از آژانس بين المللي انرژي اتمي منجر شود بهيي ايران  ي هسته برنامه

از خبرگزاري آيودو، چين همچنين به تكرار  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
براي يافتن راه حلي براي اين موضوع را رهبري آند،  ها موضعش مبني بر اين آه آژانس بايد تالش

  .پرداخت
ي چين در اين باره گفت آه پكن اميدوار  خارجه ارش، آين گوانگ، سخنگوي وزارت اموربر اساس اين گز

  .را تقويت آند است پذيرش اين بيانيه، مسووليت آژانس
وگوي ديپلماتيك  يي ايران از طريق گفت هسته ما معتقديم آه هنوز فضا براي حل مشكل: گوانگ افزود
  .وجود دارد

خود را حفظ آرده و فضايي را ايجاد آنند آه به راه  داري بايد صبر و خويشتنوي ادامه داد، طرفين مربوط 
  .حلي ديپلماتيك بينجامد

يي آشورمان به  ي هسته ي برنامه چهارشنبه گذشته درباره ي آلمان روز در همين حال وزير امور خارجه
  .ايم به خط نهايي نرسيده ما هنوز: پارلمان آشورش گفت
حالي آه شوراي امنيت سازمان ملل روز چهارشنبه   در ،)ايسنا( دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري

ايران به اتفاق آرا به تصويب رساند، دويچه وله به نقل از فرانك والتر  يي اي را بر سر برنامه هسته بيانيه
بلژيك  ين الملليي آلمان افزود، احتمال دارد طرح پيشنهادي گروه بحران ب وزير امور خارجه ماير، اشتاين

  .آنندگان در نشست برلين مورد بررسي قرار بگيرد توسط شرآت
دهد، اما  سازي اورانيوم را مي ايران اجازه غني ي خبري آلماني افزود، اين طرح آه آه به اين شبكه

ماير برخوردار  خواند، از حمايت معاون اشتاين سازمان ملل فرا مي هاي تهران را به پذيرفتن بازرسي
  .است

يي ميان هند و  ي آلمان نوشت آه توافق هسته خارجه خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نقل از وزير امور
  .يي ايران مفيد نبوده است ي هسته برنامه آمريكا در اقدام براي اطمينان از

ي  وگوها بر سر برنامه ي گفت در بحبوحه يي آه آند زمان اين موافقت هسته وي گفت آه فكر مي
  .است يي تهران صورت گرفته، مسلما مفيد نبوده تههس

اي با مضمون درخواست از  نويس بيانيه ملل پيش از سوي ديگر، ژاپن از اين آه شوراي امنيت سازمان
  .اش را پذيرفته، استقبال آرد سازي اورانيوم غني هاي ايران براي متوقف آردن فعاليت

سي، ياسوهيسا .ام.از شبكه خبري تي به نقل) اايسن(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آشور : آنفرانس خبري در اين باره خاطرنشان آرد شيوزاآي، معاون ارشد وزير امور خارجه ژاپن در يك

داند و به  المللي براي ايران مي ي بين آشكار و يكپارچه از سوي جامعه ما اين بيانيه را به عنوان يك پيام
هاي پيوسته براي حل اين مساله به روشي ديپلماتيك ارزش   جهت تالشگام مهمي در آن به عنوان

  .نهد مي
ژاپن نيز . را به گرمي بپذيرد و صادقانه به آن پاسخ دهد ژاپن اميدوار است آه ايران اين بيانيه: وي افزود

المللي  نهاي بي آند تا به ايران توصيه آند آه به اين درخواست استفاده مي به نوبه خود از هر فرصتي
  .توجه آند

ي شوراي امنيت  ي روز چهارشنبه  بيانيه گزارشي نوشت، سي در.بي.ي خبري اي با اين وجود، شبكه
يي ايران، اقدامي را براي پوشاندن اختالف گسترده ميان پنج عضو  هسته ي سازمان ملل بر سر برنامه

  .دهد انجام نمي دايم اين شورا
ي خبري افزود، حتي پس از اين آه اين توافق  شبكه ، اين)ايسنا(ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان 
آمريكا در سازمان ملل، روسيه و چين را به تعديل زباني آه مورد نظر  ي حاصل شد، جان بولتون، نماينده

  .است، متهم آرد آاخ سفيد بوده
ه به اصرار روسيه، بندي سازمان ملل پس از اين آ بر اساس اين گزارش، پنج عضو دايم شوراي امنيت

شد،  ي شوراي امنيت اعالم مي المللي بر عهده امنيت بين آه بر اساس آن مسووليت حفظ صلح و
  .ي رييس اين شورا شد به توافق بر سر بيانيه حذف گرديد، موفق به دستيابي

سازمان ملل در با تكان دادن يك نسخه از منشور  بر اين اساس، پس از تصويب اين بيانيه، جان بولتون،
  .انتقاد آرد ها از موضع مسكو و پكن مقابل دوربين
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آه اين دو آشور از نقل قول آردن از منشور سازمان  آنچه آه امروز در اينجا رخ داد، اين بود: وي گفت
  .ملل امتناع آردند

زيرا با اين وجود پيام روشن است و آن اين است آه  اما ما آن را پذيرفتيم،: وي در ادامه ادعا آرد
  .غير قابل قبول است يي تهران هاي هسته ي سالح برنامه

 روز حاضريم تا شاهد اين باشيم آه آنها 30بازگشته و ما  توپ اآنون به زمين ايران: جان بولتون افزود
ر اساس منشور سازمان ملل، غيرمبهم به ايران است آه شوراي امنيت آه ب اين پيامي. آنند چه مي

  .امنيت است، اآنون مشغول حل و فصل اين موضوع است مسوول حفظ صلح و
تحريم عليه تهران هستند، معتقدند آه اشاره به  بر اساس اين گزارش، روسيه و چين آه مخالف اعمال

امي عليه ايران ي نظ اي براي اعمال تحريم يا حتي حمله پايه تواند بعدها به عنوان صلح و امنيت مي
  .مورد استفاده قرار بگيرد

آرد آه دولت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا  خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نقل از بولتون اضافه
» يي دنبال آردن سالح هاي هسته«آنچه را آه به ادعاي او  دوست دارد آه ايران از ليبي پيروي آند و

  .است، ترك آند
نمايندگان روسيه در سازمان ملل افزود آه اآنون نوبت آژانس  نستانتين دالگف، ازاين گزارش به نقل از آ

  .ي ايران تشكيل پرونده بدهد است آه درباره المللي انرژي اتمي بين
به تهديد عليه امنيت و صلح بين المللي را  وي در پاسخ به سوال خبرنگاراني آه علت حذف ارجاع

ايم و اين موضوع  اي آن را وارد بيانيه نكرده ما به طور ساده ايم، نكردهما آن را حذف : پرسيدند، گفت مي
  .متفاوتي است

شود، بايد شواهد قوي،  امنيت و صلح صحبت مي ي تهديد عليه دانيد آه وقتي درباره مي: وي افزود
  .در حالي آه ما چنين شواهدي را نداريم مشروع، ثابت شده و روشني را داشته باشيد،

ارگاني پيشبرد اين موضوع را بر عهده خواهد داشت،  رش افزود، اآنون بر سر اين آه اآنون چهاين گزا
ي  داند، وانگ گوانگيا، نماينده گيري مي شوراي امنيت را مسوول پي ابهام وجود دارد، با اين آه آمريكا

  .ر داده استالمللي انرژي اتمي را مورد تاآيد قرا بيانيه مسووليت آژانس بين چين گفت آه اين
المللي انرژي اتمي را در بر دارد و در  قوي از آژانس بين ي اول پيام حمايت وي افزود، اين بيانيه در وهله

هاي ديپلماتيكي آه به راه حل مبتني بر مذاآره بر سر اين موضوع منتهي  تالش ي ي دوم از همه وهله
  .آند حمايت مي شود،

فرانسه در سازمان ملل هم خاطرنشان آرد آه  السابلير، سفيربه گزارش آسوشيتدپرس، ژان مارك دو
مورد بحث ) پنجشنبه(داد، به ايران و به استراتژي آه امروز  آنچه شوراي امنيت در يك ماه انجام خواهد

  .خواهد داشت گيرد، بستگي قرار مي
ي روز  بيانيه(ين پذير است و ا فزاينده و برگشت وي ادامه داد آه اروپا خواهان رويكردي تدريجي،

  .اين رويكرد تدريجي است و قابل برگشت است ي اولين مرحله) ي شوراي امنيت گذشته
  .دهد ي بعدي رخ مي ندهد، مرحله سفير فرانسه ادامه داد آه اگر ايران پايبندي نشان

عليه ايران ي نظامي  ي اعمال تحريم يا گزينه مقدمه ي ياد شده وي در پاسخ به اين سوال آه آيا بيانيه
  «.نظامي سخن نمي گوييم ما از اقدام«است؟ پاسخ داد آه 

ها عليه ايران  نيز روز پنجشنبه در برلين تصريح آرد آه تحريم ي روسيه پس از اين جريان، وزير امور خارجه
  .يي اين آشور نخواهد انجاميد هاي هسته فعاليت به حل مناقشه بر سر

از خبرگزاري فرانسه، سرگئي الوروف، وزير امور  به نقل) ايسنا(يران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ا
ي آلمان در جمع  عضو دايم شوراي امنيت به اضافه اي ميان پنج ي روسيه پس از جلسه خارجه

  .ها بتواند براي حل موضوعات مختلف مفيد باشد ندارد تحريم خبرنگاران تاآيد آرد آه روسيه اعتقاد
ي آلمان از  ماير، وزير امور خارجه والتر اشتاين س گزارش خبرگزاري شينهوا، فرانكدر همين حال بر اسا

  .يي برگزيند موضوع هسته ايران خواست تا مسيري صحيح را در
مشترآي با پنج همتاي ديگرش گفت آه اين به  وي امروز پس از نشست برلين در آنفرانس مطبوعاتي

  .اش انتخاب آند يي ي هسته مذاآره را براي حل مساله ياايران بستگي دارد آه انزوا را برگزيند 
بوده است، از ايران خواست تا فرصت انتخاب مسير  دار ماير آه ميزباني نشست برلين را عهده اشتاين

  .اش به دست بگيرد يي هاي هسته فعاليت منتهي به مذاآرات را از طريق تعليق
  .ايران متمرآز بوده است  قبالي برلين بر استراتژي آتي در اجالس دو ساعته

ي ايران است تا ثابت آند  آنفرانس گفت آه اين وظيفه ي انگليس نيز در اين جك استرا، وزير امور خارجه
  .است آميز اش صلح يي ي هسته برنامه

ي اين  آننده ي اروپا نيز ديگر شرآت خارجي اتحاديه بر اساس اين گزارش، خاوير سوالنا، رييس سياست
  . بوده استنشست

ي پنج آشور عضو دايم شوراي امنيت و  امور خارجه خبرگزاري نيز آلمان از برلين گزارش آرد، وزيران
اي به تحريم  سازي را به حال تعليق درآورد، اما هيچ اشاره غني آلمان روز پنجشنبه به ايران گفتند آه

  .امتناع از انجام چنين امري نكردند اين آشور در صورت
ماير، وزير امور  خبرگزاري افزود، فرانك والتر اشتاين ، اين)ايسنا(رش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزا
اآنون به ايران بستگي دارد : در برلين در آنفرانسي مطبوعاتي گفت ي آلمان پس از اين نشست خارجه

  .انجام دهد آه انتخاب خود را
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آميز را  اش مقاصدي صلح يي ي هسته آه برنامه دهددر اجالس برلين اعالم شد، الزم است ايران نشان 
  .آند دنبال مي

المللي انرژي  احترامي به آژانس بين متهم به بي چنين ايران را ماير هم بر اساس اين گزارش، اشتاين
  .هاي مشترك ما باشد حلي ديپلماتيك بايد هدف تالش آه راه ما همگي توافق آرديم: اتمي آرد و گفت

  .آه ايران بايد مسير مذاآرات و نه مقابله را برگزيند ي آمريكا نيز گفت ايس، وزير امور خارجهآاندوليزا ر
آميز داشته  يي مسالمت ي هسته ايران بتواند برنامه هايي وجود دارد آه همواره راه: وي اظهار داشت

  .باشد
ي  وروف، وزير امور خارجهماير، شامل سرگئي ال اشتاين آنندگان در اين نشست عالوه بر رايس و شرآت

ي فرانسه و داي  ي انگليس، فيليپ دوست بالزي، وزير امور خارجه خارجه روسيه، جك استرا، وزير امور
  .ي چين بودند وزير امور خارجه بينگو، معاون

ي مشترك آشورهايي  داد، روز پنجشنبه گذشته در جبهه اين در حالي بود آه خبرگزاري فرانسه گزارش
هاي جديدي ايجاد شد، اما هنوز  يي ايران، شكاف ي هسته برنامه در نشست برلين بر سرآه حاضر 

  .پيش روست ي ديپلماتيك ظريفي جاده
خبرگزاري فرانسوي افزود، شش آشور بزرگ جهان  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي ايران به اتحاد دست  ي هسته  برنامهتالش براي جلوگيري از روز گذشته در برلين گرد آمدند تا در

  .يابند
انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين برگزار شد، به  ي آمريكا، اين نشست آه با حضور وزراي خارجه
ي مهم شوراي امنيت سازمان ملل بود، اما پس از پايان  بيانيه دنبال حفظ فشار بر تهران پس از

 اش هنوز براي اقناع روسيه و چين به بازداشتن ايران از اروپاييواشنگتن و ياران  وگو، ها گفت ساعت
  .آنند اش تالش مي يي ي هسته برنامه

ي شوراي  وگوها آه يك روز پس از تصويب بيانيه گفت اين گزارش ادامه داد، آشورهاي غربي به اين
ي  يس، وزير امور خارجهآاندوليزا را. بين بودند ايران برگزار شد، خوش يي ي هسته امنيت بر سر برنامه

 ي جهاني خواند و جك استراو، وزير امور اي قوي مبني بر اتحاد جامعه نشست را نشانه آمريكا اين
  .آرده است ي انگليس گفت آه تهران در حساب باز آردن بر دو پاره بودن افكار جهان اشتباه خارجه

ز اين نشست، آشكار بود آه چين و خبري پس ا ي اين گزارش آمده است، اما در آنفرانس در ادامه
اي را از روي  گويد هيچ گزينه دو آشور برخالف آمريكا آه مي هر. روسيه لحني متفاوت را دنبال مي آنند

  .بر يافتن راه حل صلح آميز اصرار آردند ميز آنار نخواهد گذاشت،
ين گفت آه آشورش ي چ وزرات امور خارجه بر اساس اين گزارش، داي بينگئو، طرف چيني و معاون

خواهد شاهد  آشفتگي در خاورميانه وجود دارد و پكن نمي ي آافي معتقد است در حال حاضر به اندازه
  .باشد ايجاد آشفتگي جديدي در منطقه

هاي مربوط به  ايران در صورت تعليق نكردن فعاليت با وجود اين آه واشنگتن به تهديد اعمال تحريم عليه
  .ي روسيه رويكرد ديگري دارد امور خارجه آند، وزير  مياش، پافشاري سازي غني

روسيه معتقد نيست آه اعمال تحريم به : گفت ي روسيه در اين باره سرگئي الورف، وزير امور خارجه
المللي  ي بين معتقديم بايد رويكردي متعادل در جامعه .هدف توافق بر سر موضوعات مختلف دست يابد

  .وجود داشته باشد
توجه به راي وتوي آنها در شوراي امنيت سازمان  ارش ادامه داد آه مخالفت چين و روسيه بااين گز

  .افكند توسط اين شورا سايه مي ها براي اقدامات بيشتر ملل، بر فرصت
ادعا شده  ي آمريكا آه خواست نامش فاش نشود، خارجه در اين گزارش به نقل از يك مقام وزارت امور

اي مبتني بر فصل هفتم منشور سازمان ملل خواهد بود  قطعنامه  منطقي بعدياست آه احتماال قدم
  .اعمال تحريم هموار آند تواند راه را براي آه مي

. اند خارجه روز پنج شنبه چنين مسيري را پيشنهاد داده اين مقام افزود آه رايس و برخي ديگر از وزاري
توافقي ميان طرفين وجود . توافق نظر وجود داردآه در اين مورد  گويم اما من نمي: وي ادامه داد

  .نداشت
ي آشورمان نوشت آه دولت ايران  از وزير امور خارجه از سوي ديگر، خبرگزاري جيحان نيز به نقل

  .اش است يي ي هسته بين المللي انرژي اتمي بر سر برنامه ي همكاري با آژانس خواهان ادامه
ي آشورمان در سخناني  منوچهر متكي، وزير امور خارجه ،(ايسنا(ن به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا

ها شده است، عالوه بر اين آنها  گو و ي گفت اوايل امروز خواهان ادامه ايران در: با خبرنگاران گفت
  .اند، همكاري ما با آژانس ادامه مي يابد ي همكاري صادقانه و مفيد ايران شده ادامه خواستار

چنين با آم اهميت شمردن احتمال اعمال تحريم  هم ي آشورمان روز پنجشنبه در ژنو وزير امور خارجه
اش  يي ي سناريوهايي آه مرتبط با موضوع هسته براي همه سازمان ملل عليه ايران گفت آه تهران

  .باشد، آمادگي دارد
بر افزود، منوچهر خبرگزاري شين هوا با انتشار اين خ ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آه پس از سخنراني در نشست خلع سالح در ژنو با خبرنگاران سخن  ي ايران  وزير امور خارجه متكي،
ايم، گرچه در شرايط آنوني، احتمال اعمال  براي هر شرايط ممكني آماده آرده خود را: گفت، افزود مي

  .ندارد تحريم وجود

www.iran-archive.com 



آنفرانس مطبوعاتي نوشت آه متكي در سخنانش   اينخبرگزاري فرانسه نيز با انتشار گزارشي از
 آردن  سازي اورانيوم براي غني را به منظور غني يي رسما پيشنهاد ايجاد يك آنسرسيوم منطقه

  .جمهوري اسالمي ارايه آرد يي ي هسته سوخت مورد نياز در برنامه
ستقرار يك آنسرسيوم تواند ا موضوع مي يك احتمال براي حل اين: بر اساس اين گزارش، وي گفت

  .ي سوخت باشد ي چرخه يي براي توسعه منطقه
  .است آه مقر اين آنسرسيوم در ايران خواهد بود اين گزارش ادامه داد، اظهارات متكي حاآي از اين
ي  آشورهاي منطقه را آه در حال حاضر برنامه تواند وي به اعضاي نشست گفت آه اين مرآز مي

ي آنها  ي بيشتر برنامه ملي درگير آند و هدف از آن توسعه اند، در سطح ادهي سوخت را توسعه د چرخه
  .براي اهداف غيرنظامي باشد

آشورهاي خارج از منطقه هم ممكن است در  بر اساس گزارش اين خبرگزاري، متكي ادامه داد آه
  .ندتوافق ميان طرفين، مجاز به همكاري شو يي مبتني بر شروط مورد چنين ترتيبات منطقه

گزارش : ي خود گفت آشورمان در سخنراني گسترده ي خبرگزاري ياد شده ادامه داد آه وزير امور خارجه
المللي، گمراه شدن و از نظر  ما سوءاستفاده از مكانيسم بين ي ايران به شوراي امنيت به نظر پرونده

  .است و مسلما براي ايران غير قابل پذيرش است قابل توجيه قانوني غير
صورت چند جانبه حمايت و بر حق ايران براي  ي در اين سخنراني از تالش براي خلع سالح آامل بهو

يي پافشاري  هاي هسته ي منع گسترش سالح معاهده يي بر اساس ي انرژي هسته ي برنامه توسعه
  .آرد

يي   هستههاي پژوهش در تهران، انحراف مواد سال ي متكي ادامه داد آه اين واقعيت آه در طول همه
  .به خودي خود شاهدي بر مقاصد صلح آميز ايران است هاي ممنوع صورت نگرفته، در جهت فعاليت

ي بين المللي را تشويق  انرژي اتمي نيز روز پنجشنبه جامعه المللي از سوي ديگر، مديرآل آژانس بين
نترل مشاجره بر سر مقاصد تحريم عليه ايران را دنبال نكنند تا از خارج شدن آ آرد آه تهديد به اعمال

  .تهران جلوگيري شود يي هسته
ي لس آنجلس تايمز، محمد البرادعي  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شان را در تالش براي  صداي«نيست و از آشورها خواست » الوقوع قريب«تاآيد آرد آه ايران تهديدي 
  «.ان پايين بياورنداير يي توقف فعاليت هسته

اين . نظامي براي اين موقعيت وجود ندارد هيچ راه حل: وي آه در دوحه سخن مي گفت، ادامه داد
  .دوام، راه حلي مبتني بر مذاآره است غيرقابل تصور است و تنها راه حل با) گزينه(

للي خواست آه صرفا بر ي بين الم اش از جامعه پنجشنبه اين گزارش افزود آه البرادعي در اظهارات روز
 عراق آه در آن بازرسان آژانس 2003ي سال  ي تكرار تجربه درباره او. اساس اطالعات درست عمل آند

 يي در عراق نيافتند، اما آمريكا بدون توجه به اين موضوع از اتمي هيچ سالح هسته المللي انرژي بين
  .هشدار داد يه اين آشور استفاده آرد،اطالعات جاسوسي بدون دليل و مدرك براي تشكيل پرونده عل

وزيران پنج آشور دايم شوراي امنيت و آلمان آه در  ي آمريكايي افزود آه در همين زمان، اين روزنامه
ي اخير  تر را در مقايسه با لحني آه در هفته جويانه لحني آشتي نشستي در برلين حضور داشتند، نيز

  .منيت سازمان ملل منجر شد، داشتندچهارشنبه در شوراي ا آه به توافق روز
تري  ي آمريكا نيز لحن نسبتا معتدل وزير امور خارجه ي اين گزارش آمده است آه آاندوليزا رايس، در ادامه

  .ي ايران داشته است درباره را نسبت به اظهارات اخيرش
اش  يي هاي هسته عاليتفرانسه نيز به امتناع ايران از تعليق ف در همين حال، ژاك شيراك، رييس جمهور

  واآنش نشان داد
ي  ي مساله روز پنجشنبه براي همفكري درباره ي آمريكا و رييس جمهور فرانسه وزيران امور خارجه

  .آردند يي ايران با يكديگر در پاريس ديدار هسته
بونافنت، ي ژروم  از خبرگزاري فرانسه، به گفته به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وي در اين ديدارنگراني عميق خود را از اين آه تهران بار  سخنگوي ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه،
  .اش امتناع آرده است، ابراز داشت يي هسته هاي ديگر از تعليق فعاليت

چهارشنبه در شوراي امنيت سازمان ملل تاآيد  با اين حال شيراك بر رضايت فرانسه پس از توافق روز
  .آرد

افزود آه شيراك در اين ديدار بر همگرايي در آراي  اين گزارش به نقل از سخنگوي رييس جمهور فرانسه
  .اميدواري آرد آه همفكري نزديك ميان دو آشور ادامه يابد پاريس و واشنگتن تاآيد آرد و ابراز

اش با شيراك  يي  دقيقه90ار ي آمريكا پس از ديد خارجه بر اساس اين گزارش، آاندوليزا رايس، وزير امور
به قصد راهي شدن به سوي فرودگاهي در خارج از پاريس و سفر به  بدون اظهار نظري، آاخ اليزه را

  .انگليس ترك آرد
ي  اي درباره اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل براي صدور بيانيه دبيرآل سازمان ملل نيز از اين آه ميان

  .حاصل شد، ابراز خشنودي آردتفاهم  يي ايران ي هسته برنامه
نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي آوفي عنان،   به )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  وي اعالم آرد آه اميدوار است ايران همان طور آه در بيانيه دبيرآل سازمان ملل روز گذشته به نقل از

المللي درباره  هاي جامعه بين ه درخواستتوضيح داده شده است، ب شوراي امنيت سازمان ملل
  .پاسخ دهد اش يي ي هسته برنامه
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ابراز اميدواري آرد ايران به حقوق خود طبق  دبيرآل سازمان ملل همچنين: وي همچنين ادامه داد
  .عمل آند) تي.پي.ان) يي هاي هسته معاهده منع گسترش سالح

ي گذشته اعالم آرد آه موضع روسيه در  ه روز جمعهروسي اين در حالي بود آه رييس آژانس انرژي اتمي
  .تغيير نكرده است يي ايران ي هسته قبال برنامه

پايگاه خبري روس بيزينس آانسالتينگ،  از  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دمي علوم هنگام امضاي يك توافق همكاري با آآا سرگئي آرينكو، رييس آژانس انرژي اتمي روسيه

ي  يي براي استفاده ي تكنولوژي هسته ايران براي توسعه روسيه گفت آه موضع مسكو بر اساس حق
  .صلح آميز اتخاذ شده است

ي  از اين آشور تضميني را مبني بر اين آه برنامه ي جهاني حق دارد وي ادامه داد، با اين حال جامعه
  .بود، طلب آند اش صرفا صلح آميز خواهد يي هسته
  .جهاني بايد اين دو اصل را مديريت آند ي ي رييس آژانس انرژي اتمي روسيه، جامعه به گفته

يي ايران از طريق  ي هسته مربوط به برنامه هدف روسيه اين است که تمام مسايل: کرينکو افزود
  .ديپلماتيک حل و فصل شود

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
يكي از اعضاي . ائتالف خبر داد ي عراق از بازنگري در رياست حكيم بر اين يك عضو ائتالف يكپارچه

شان با انتصاب ابراهيم  سياسي عراق در نشست هاي ليست العراقيه نيز اعالم آرد آه رهبران گروه
  .اند توافق آرده ي امنيتي آشور جعفري بر رياست آميته

  ٢٠٠۶  آوریل2 -1385 فروردین 13شنبه یک 
از خبرگزاري آويت، وائل عبداللطيف، عضو مذاآره  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

 رهبران سياسي عراق توافق  :مطبوعاتي در بغداد اظهار داشت ي ليست العراقيه در آنفرانس آننده
  . را برعهده داشته باشدي امنيتي آشور دولت آينده رياست آميته آردند تا ابراهيم جعفري در

  .معاونانش و تعدادي از وزرا خواهد بود اين آميته متشكل از نخست وزير، يكي از: وي گفت
هاي سياسي  مسلح از مسايل اختالف برانگيز گروه ي شبه نظاميان عبداللطيف با بيان اين آه مساله

جود ندارد و تنها اختالفات مربوط به ي وزارتي امنيتي و آميته ي هيچ اختالفي درباره: است، تصريح آرد
  .يعني مربو ط به شبه نظاميان مسلح است  قانون اساسي91ي  ماده

برخي خواهان منحل شدن و برخي منحل نشدن   دو ديدگاه در اين خصوص وجود دارد، :وي تصريح آرد
  .شبه نظاميان هستند
 و ثابت آه بتواند مشكالت آشور را حل استراتژيك قوي دولت آينده بايد به اهداف: وي خاطرنشان آرد

  .آند بپردازد
: تماس تلفني با پايگاه اينترنتي ايالف تاآيد آرد ي عراق نيز در از سوي ديگر يك عضو ائتالف يكپارچه
در حال حاضر طي مذاآراتي عدم صالحيت عبدالعزيز حكيم، رييس  چهار حزب پيوسته به ائتالف يكپارچه

ي عراق مورد بررسي قرار  عراق را براي رياست ائتالف يكپارچه ميمجلس اعالي انقالب اسال
  .دهند مي

يكپارچه خواستار برآناري ابراهيم جعفري از نامزدي  قاسم داوود، از اعضاي ائتالف: اين عضو تصريح آرد
هاي مستقل در حال بررسي برآناري داوود  الدعوه و گروه صدر حزب نخست وزيري شد و نمايندگان جناح

  .هستند از عضويت ائتالف
هاي عراقي درخصوص درخواست براي برآناري  گروه هاي شديد حكيم از واآنش: اين مقام تاآيد آرد

آننده از جعفري در بغداد و ديگر شهرهاي عراق بسيار نگران  هاي حمايت جعفري و برگزاري تظاهرات
  . است

 عضو ائتالف يكپارچه 130اعضاي حزب الدعوه با از  بهاءاالعرجي، از اعضاي جناح صدر و خضير الخزاعي،
  .ي رياست حكيم بر ائتالف يكپارچه اعتراض آنند ادامه اند تا نسبت به ارتباط برقرار آرده

هاي مخالف  هايي به گروه خواستند تا طي پيام اعضاي حامي نامزدي جعفري از حكيم: وي افزود
  .يد آندوزيري تاآ جعفري بر حفظ نامزدي وي در پست نخست

يك هيات آمريكايي و : رتبه در لندن اعالم آرد چنين به نقل از يك مقام ديپلماتيك عالي ايالف هم
سياستمداران عراقي جهت حل اختالف و تسريع تشكيل دولت  انگليسي به منظور اعمال فشار بر

  .شود بغداد مي وارد) يكشنبه(جديد امروز 
ي عراقي طي  رهبران ائتالف يكپارچه: اعالم آرد ي عراق چهيك مقام سياسي نزديك به ائتالف يكپار

  .وزيري شدند برآناري وي از نامزدي نخست پيامي به ابراهيم جعفري خواستار
رهبران ائتالف يكپارچه در اين پيام اعالم : گفت اين مقام طي تماسي تلفني با پايگاه اينترنتي ايالف

وزيري را  ري با برآناري، نام چهار نامزد احراز پست نخستجعف اند آه حتي در صورت عدم موافقت آرده
  .آرد تا يك نفر را انتخاب آند به پارلمان معرفي خواهند

ي عراق امضا  حكيم، رييس فهرست ائتالف يكپارچه اين پيام از سوي سيدعبدالعزيز: اين مسوول افزود
هاي سياسي پيروز در  ي گروهها تا به توجه به اعتراض شده است و حكيم از جعفري خواسته است

  .گيري آند نامزدي اين پست آناره انتخابات و بحران سياسي آشور، از
  .صدر در حال بررسي اين نامه است جعفري در حال حاضر با مقتدي: اين مقام تاآيد آرد
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ي ائتالف در منزل حكيم برگزار  هفت نفره ي نشست مهمي از سوي آميته: اين منبع خاطرنشان آرد
ي توافق عراق پرداخت آه خواستار برآناري  جبهه هاي ائتالف آردستان و د آه به بررسي پيامش

  .جعفري شده بودند
هاي  اعالي انقالب اسالمي، حزب الفضيله، گروه چهار تن از اعضاي اين آميته آه متشكل از مجلس

  .مخالفت آردند مستقل و سازمان بدر، با نامزدي جعفري
واآنشي در قبال آن صورت نداده مخالفت خواهد  حتماال جعفري با اين پيام آه هنوزا: اين مسوول گفت
  .آشيده شود دهد آه مساله به پارلمان آرد و ترجيح مي
نديم جابري، دبيرآل حزب الفضيله و حسين  عادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور،: اين منبع گفت

  .ست نخست وزيري خواهند بودپ شهرستاني، رييس حزب مستقل، از نامزدان احراز
ها است  ي اين گروه اي فرعي را آه در برگيرنده آميته هاي سياسي عراق رهبران گروه: اين منبع افزود

  .اند پيشنهادات ارائه شده، براي حل اختالفات تشكيل جلسه داده تشكيل داده و به منظور بررسي
ي آليدي براي نخست وزيري به درستي عمل  مسئله ي يك ديپلمات آمريكايي جعفري در دو به عقيده

ي يك رهبري  ها و ديگري ارايه وي در متحد ساختن عراقي نكرده است يكي از اين معيارها توانمندي
  .قوي بوده است

  .ديگري ندارند ي با اين حال وي تاآيد آرد مردم عراق هيچ چاره
 است  ها خواسته وش مستقيما از آنجورج ب وي اظهارنظرها از جانب رهبران شيعه مبني بر اينكه

  .جعفري را آنار گذارند، رد آرد
ما از جعفري : داخل ائتالف عراق گفت ي گروه مستقل در قاسم داوود، يكي از اعضاي برجسته

  .خواهيم آه شهامت نشان دهد و آنار برود مي
  .را رد آرد يكي از مشاوران ارشد جعفري باالفاصله اين درخواست

 درصد اعضاي 60قاسم داوود از جانب حداقل  درخواست: از مقامات ائتالف يكپارچه گفتيكي ديگر 
  .است ائتالف در پارلمان مورد حمايت قرار گرفته

  
منظور واداشتن رهبران عراقي به آنار  به ) يكشنبه (ي آمريكا و انگليس امروز  هاي عالي رتبه ديپلمات

  .وارد اين آشور شدند عراق،گذاشتن اختالفاتشان و تشكيل دولت جديد 
  ٢٠٠۶  آوریل2 -1385 فروردین 13شنبه یک 

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آاندوليزا رايس وزير  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي انگليس، به منظور برگزاري  عراق به همراه جك استرا، وزير خارجه ي آمريكا همزمان با ورود به خارجه
ما : يي اين آشور اعالم آرد مقامات دولت موقت آنوني و ميانجيگران مذهبي و قبيله هايي با تنشس
  .داريم پايان اين مذاآرات را بخواهيم قصد

ها مربوط است و نه وي و نه رايس  به خود عراقي استرا نيز اظهار داشت، انتخاب رهبران عراقي تنها
  .اند نداده ها را تغيير ماهيت ماموريت آن

زمان تشكيل دولت وجود دارد، بنابراين ما معتقديم و  ي المللي قابل توجهي درباره نگراني بين: وي افزود
  .روند را به سرعت پيش ببرند خواهيم اين از رهبران عراقي مي

تواند به پيشبرد فرآيند سياسي عراق آمك آند،  مي ما هر زماني آه فكر آنيم خروج ما: رايس نيز گفت
اي از  هاي تازه البته اين نكته حائز اهميت است آه گاهي اوقات پيام رسانيم و ر را به انجام مياين ام

  .ي وجود نگراني از تشكيل نشدن دولت عراق، ارسال شود درباره واشنگتن و لندن
هايي با عادل  چنين نشست هم. عراق ديدار آنند جمهور قرار است رايس و استرا با جالل طالباني رييس

جعفري نخست وزير عراق و رهبران ديگر اين آشور برگزار  جمهور و ابراهيم بدالمهدي معاون رييسع
  .شود مي

ما به عراق متعهديم؛ اما بايد شاهد : اعالم آرد از سوي ديگر، خبرگزاري رويتر به نقل از استرا
  .نفع همه است پيشرفتي در اين آشور باشيم و اين به

ها به يك دولت نياز دارند تا  آن. عراق وجود دارد ري براي آزمودن ملت و مردمهاي بسيا راه: رايس گفت
  .آزمايش وارد عمل شود بتواند از طرفشان در اين زمان

با بيان اين آه منتظر روزي است آه آمريكا بتواند  آاندوليزا رايس پيش از عزيمت به عراق در انگليس،
  .آند  گونه جدول زماني براي اين مساله ارايه نميگفت، هيچ زندان گوانتانامو را تعطيل آند

زندان گوانتانامو بيشتر از حد : با جك استرا گفت ي آمريكا در آنفرانس خبري مشترك وزير امور خارجه
  .دهد نمي مورد نياز به فعاليت خود ادامه

ين است آه افرادي آه گوانتانامو به رسميت بشناسيم و آن ا ما بايد يك دليل را براي وجود: رايس افزود
چيني يا دخالت فعاالنه در  ريزي، توطئه هاي نبرد و به خاطر طرح در ميدان برند در اين زندان بسر مي

  .اند تروريستي دستگير شده اقدامات
ي انگليسي را آزاد آرده است  گوانتانامو از جمله چند تبعه وي با بيان اين آه آمريكا بسياري از زندانيان

  .هستيم آه شرايط اجازه دهد آه گوانتانامو تعطيل شود ما منتظر روزي: تصريح آرد
اين مساله سياست يا هدف . بان جهان باشيم زندان خواهيم ما نمي: ي آمريكا افزود وزير امور خارجه
  .آمريكا نيست

گوتيك با برد، پس از بازديد از آليساي جامع  مي رايس آه به منظور يك سفر دو روزه در انگليس به سر
  .شهردار اين شهر ديدار آرد برن و رهبران مسلمان محلي در بلك
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آمريكايي و ضد جنگ در نقاط مختلف اين آشور و  چنين در پي سفر رايس به انگليس، تظاهرات ضد هم
  .برگزار شد آرد، در مقاصدي آه رايس در آن توقف مي

  .ور در مبارزه با تروريسم تمرآز داشتآش اين تظاهرات روي جنگ آمريكا عليه عراق و سياست اين
 تظاهرآننده با تجمع در مقابل اين سالن 200حدود  برن، زمان با ورود رايس به سالن اصلي شهر بلك هم

  .شرم بر تو : زدند فرياد مي
جنگ عليه  : آردند آه روي آن نوشته شده بود مي تظاهرآنندگان پالآارد بزرگ نارنجي رنگي را حمل

  .جنگ عليه اسالم استتروريسم، 
نظر تظاهرآنندگان تا حدودي با نظر من  : داشت رايس پس از ديد ار با رهبران مسلمان محلي اظهار

تنها راهي است آه از طريق آن صداي مردم به طور  يكسان است و آن اين است آه دموآراسي
  .شود آميز شنيده مي مسالمت

ي سابق اوگاندا به انگليس است، با  پناهنده مسلمان وبرن آه يك  يوسف جان وارماني، شهردار بلك
  .وگو آرد رايس ديدار و گفت

هر چقدر آه تظاهرآنندگان بيشتر اعتراض . نيستم  من نگران اعتراضات :وي در اين ديدار اظهار داشت
  .ها حق اعتراض دارند دهد آه آن مي آنند براي من بهتر است، زيرا نشان مي

اي در شمال شرق انگليس با تظاهرات ضدآمريكايي  مدرسه آمريكا هنگام بازديد ازي  وزير امور خارجه
  .مواجه شد آموزان و اولياي آنها دانش

ي آمريکا را به کشورش  وزير امور خارجه تظاهرکنندگان با سردادن شعارهاي ضدآمريکايي بازگشت
  .خواستار شدند

  .ريکايي و انگليسي از عراق را خواستار شدندآم چنين خروج فوري نيروهاي اين تظاهرکنندگان هم
. دانش آموز و والدين آنها شرکت داشتند 200 در اين تظاهرات آه در شهر بلکبرن بر پا شد، حدود

  .دهند مسلمانان تشکيل مي اکثريت دانش آموزان اين مدرسه را
گزار شد، تظاهرآنندگان شهر بلکبرن انگليس بر ي راهنمايي بلکگيت در در اين تظاهرات آه در مدرسه

  .دادند سر» ات برگرد رايس به خانه«شعارهاي 
اش را به شهر محل تولد خود  همتاي آمريكايي مسلمان محلي و فعاالن ضدجنگ زماني آه جك استرا

  «.ات برگرد خانه به«: برد، به آاندوليزا رايس گفتند مي
اي آه رايس از آن بازديد آرد، گرد هم  مدرسهاز   تن از معترضان خارج250 حدود  بر اساس اين گزارش،

  .شان را باال گرفتند پالآاردهاي آمدند و زماني آه او به محل رسيد
  .بلك برن داشته باشد، اما اين بازديد نيز لغو شد پيش از اين قرار بود رايس بازديدي هم از مسجدي در
 از مساجد اين آشور ديدار و در جمع از يكي آاندوليزا رايس قرار بود آه در سفر خود به انگليس

  .هاي ضد جنگ لغو شد پس از تظاهرات نمازگزاران جمعه حاضر شود، اما اين ديدار
من با مردمي که : تظاهرات در جمع خبرنگاران ادعا آرد اعتنا به اين در همين حال، کاندوليزا رايس بي
  .مشکلي ندارم خواستار دموکراسي هستند هيچ

من اين حرآت را : هاي آمريكا اظهار داشت سياست  اذعان به مخالفت افكار عمومي باچنين با وي هم
  .اين برايم تعجب آور نيست. ام آنم، ديده دارد و از آن بازديد مي در هر شهري آه در اياالت متحده وجود

  .اشتباه تاآتيكي در عراق مرتكب شده است آمريكا هزاران: ي آمريكا اذعان داشت وزير خارجه
غرب انگليس، در عين حال به ضرورت جنگ در  برن واقع در شمال ي بلك  در منطقه رايس طي سخنراني

در واقع هدف ما برآناري . عراق يك هدف استراتژيك بود هدف ما از جنگ در: عراق اشاره آرد و گفت
  .صدام از قدرت بود

دانم و در اين زمينه  خوبي ميعراق به  دست آم هزاران اشتباه تاآتيكي خود را در: رايس گفت
  .مطمئنم
آنيم، بايد ببينيم آه دستوراتي آه اتخاذ  نگاه مي اما زماني آه به لحاظ تاريخي به عقب: وي افزود

  .سختي بوده يا نه شده دستورات و تصميمات استراتژيك
د و عراق را از استراتژيك خود را در عراق تحقق بخشي واشنگتن هدف: ي آمريكا تاآيد آرد وزير خارجه

  .شر صدام رها ساخت
  .آشور به تحليل اين ديدار پرداختند هاي اين زمان با سفر رايس به انگليس، رسانه هم

  .ديپلماسي، به دنبال روابطي ويژه است استرا عالوه بر: ي ساندي ميرور نوشت روزنامه
  .ده استخود را پيدا آر آل زن ايده) استرا(او : چنين نوشت اين روزنامه هم

  .را عنوان داشت" روابط ويژه جك و آاندي يك"ي سان تيتري تحت عنوان  روزنامه
  

  هاي عراقي درباره تشكيالت شوراي امنيت ملي عراق توافق آردند   گروه
  ٢٠٠۶  آوریل2 -1385 فروردین 13شنبه یک 
هاي سياسي مختلف در   آسيونآرد آه فرا  اي اعالم  دولت عراق با صدور بيانيه: الملل  گروه بين, ايلنا

ن به توافق نظر دست   خود درباره تشكيالت شوراي امنيت ملي و ظايف آ) شنبه(نشست ديروز 
  .اند  يافته

هايي   اي شش نفره متشكل از شخصيت  بر اساس اين توافق نظر آميته«: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
هاي درباره اين شورا به   هاي همه طرف  ا ديدگاههاي سني و شيعيان به وجود آمده ت  عرب, از ُآردها

  ».شود  مي  يكديگر نزديك
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وزيران دفاع , وزير و يكي از معاونان وي  است آه شوراي امنيت ملي از شخص نخست  در اين بيانيه آمده
مشاور , اقتصاد خارجه و وزير مشاور در امور امنيت ملي رئيس ستاد مشترك ارتش, دادگستري, آشور
  .رئيس سرويس اطالعات و امنيت نظامي شكل خواهدگرفت, ت مليامني

» اياد عالوي«از اعضاي برجسته فهرست العراقيه به رياست » وائل عبداللطيف«در همين حال 
 91بلكه درباره ماده , وزير سابق عراق گفت آه اختالف نظر نه درباره وزيران امنيتي آابينه آينده  نخست

وي ادامه داد آه يك طرف خواهان اجرا و طرف ديگر خواهان . نظامي است   شبهقانون در زمينه نيروهاي
  .برچيدن اين ماده قانوني است

شبكه خبري الجزيره گزارش داد آه يك مقام ارشد نظام آمريكا از نبود سياست واضح و روشن از سوي 
: م آمريكايي اظهار داشتاين مقا. آرد  نظامي اظهار تأسف  هاي شبه  دولت عراق درباره فعاليت گروه

نظامي نداريد و دولت عراق بايد   هاي شبه  نيازي به گروه, هنگامي آه به دنبال تشكيل آابينه هستند«
  ».نيروهاي آمريكايي را مطلع آند, درباره چگونگي تعامل خود با اين گروه

  
  آنم   گيري نمي  آناره: ابراهيم جعفري

  ٢٠٠۶  آوریل2 -1385 فروردین 13شنبه یک 
وزير عراق درخواست برخي اعضاي فهرست ائتالف عراق يكپارچه براي   نخست: الملل  گروه بين, ايلنا
  . وزيري را نپذيرفت  گيري از سمت نخست  آناره

قاسم داوود از اعضاي برجسته فهرست ائتالف عراق يكپارچه از جعفري خواسته «: رويترز گزارش داد
گيري   وزيري آينده عراق آناره  باره تشكيل دولت وحدت ملي از نخستبود براي آاهش اختالف نظرها در

  » .آند
  . است  آرده  وي مدعي بود آه به نام تعدادي از اعضاي اين فهرست اين مطالب را مطرح

يك ديپلمات آمريكايي هم گفت آه واشينگتن معتقد است آه جعفري از توانايي آافي در زمينه وحدت 
  . وانايي الزم برخوردار نيستها ت  بخشي به عراقي

  » .هيچ جايگزين مناسبي براي جعفري در نظر نداريم«: وي در عين حال به خبرنگاران گفت
گيري   هم گفت آه جعفري از سمت خود آناره» الدعوه اسالمي«عضو برجسته حزب » جواد مالكي«

  . نخواهدآرد و تا پايان در صحنه حضور خواهد داشت
عادل «داخلي فهرست ائتالف عراق يكپارچه با يك رأي اختالف در مقابل جعفري در انتخابات 

نفر دوم مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رياست سيدعبدالعزيز حكيم توانست » عبدالمهدي
  . وزيري آينده عراق باشد  آانديداي اين فهرست براي بر عهده گرفتن سمت نخست

www.iran-archive.com 
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