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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

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

   رانی ای درباره موضوع هسته اتي امنی شوراهيانيمتن کامل ب
  ٢٠٠۶ مارس 30 -1385 فروردین 10شنبه پنج 
 را در هفت بند درباره موضوع ی اهياني سازمان ملل پس از سه هفته سرانجام بتيمن ای شورایاعضا

  .  دو بند آن حذف شده است هياني بسی نوشي کردند که نسبت به پبی تصورانی ایهسته ا
 شرح نی آن را منتشر کرده به اترزی روی که خبرگزارهياني بنیمتن کامل ا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

  : است 
 ی هسته ای منع گسترش سالح هاماني بر تعهد خود به پگری سازمان ملل متحد بار دتي امنیاشور* 
 حق یضي تبعچگونهي عضو بدون هی را که براساس آن کشورهاماني پنی و دو اکی کند و بند ی مديتاک

 انجام ديول  و تقي تحقنهي زمنی در ازي استفاده کنند و نزي اهداف صلح آمی برای  هسته ایدارند از انرژ
  . کندی میادآوریدهند 

 ی المللني آژانس بی گزارش ها و قطعنامه های جدی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانتي امنیشورا* 
 ی شوراهی شود که از جمله انها قطعنامه ماه فوری مادآوری رانی  ای را درباره برنامه هسته ای اتمیانرژ

در .  استی اتمی انرژی المللني کل اژانس بری مدیلبرادع محمد اهی و هفتم فورستيحکام و گزارش ب
   که ی مهم از جمله مسائلی های از مسائل و نگرانی گزارش شمارنیا
 مسئله  اشاره شده است که نی به اني داشته باشد مطرح شده است و همچنی تواند ابعاد نظامیم

 ی و مواد هسته اتهاي فعالرانی در اای کند ایري  گجهي نتوانسته است نتی اتمی انرژی المللنيآژانس ب
  .ري خایاعالم نشده وجود دارد

 مرتبط ی هاتي فعالیري را در ازسر گرانی امي ، تصمی جدی سازمان ملل متحد با نگرانتي امنیشورا* 
 ماني پی با اژانس را براساس پروتکل الحاقی همکارقي و توسعه و تعلقاتي ازجمله تحقی سازیبا غن

  . شودی مادآوری ی هسته ایح هامنع گسترش سال
 ني حکام آژانس بی را که  شورای خواهد اقداماتی مرانی سازمان ملل متحد از اتي امنیشورا*  
 خود خواستار ان شده و هی قطعنامه ماه فوریی در پاراگراف نخست اجراژهی بطور وی اتمی انرژیالملل
 یشورا. هد است  انجام دی ضروررانی ایته ا بودن برنامه هسزي صلح امنهي  درزمی اعتماد سازیبرا
 و ی سازی غننهي در زمرانی  ایتهاي کامل و ادامه دار  تمام فعالقي تعلژهی وتي بر اهمني همچنتيامن

  . دارددي و توسعه تاکقي ازجمله تحقیبازفراور
 به رانیه ا شددیي  کامل و تایبندی و پاقي تعلنگونهی سازمان ملل متحد معتقد است اتي امنیشورا* 

 قی ازطررانی ای در حل مسئله هسته ای اتمی انرژی المللني حکام اژانس بی شورایدرخواست ها
 زراي  آملح کشور صرفا اهداف صنی ای برنامه هسته انکهی اني و تضمکيپلماتی  دیمذاکره و به گونه ا

 حل ی مثبت برای به تالشی المللني جامعه بلی بر تمایدي مهم است و تاکاري کند بسیدنبال م
  . مسئله استنی ازيمسالمت آم

 ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس  بی سازمان ملل متحد به شدت از نقش شوراتي امنیشورا* 
 حل ی شان برای طرفانه و حرفه ای بی به علت تالش های کل آژانس و همکاران وری و از مدتیحما

 روشن شدن همه ی براتيد و بر لزوم ادامه فعال کنی می قدردانرانی  ای برنامه هسته ازيصلح آم
  . کندی مدي تاکرانی ایمسائل مهم درباره برنامه هسته ا

 خواهد ظرف مدت ی می اتمی انرژی المللني کل آژانس بری سازمان ملل متحد از مدتي امنیشورا* 
  . ارائه کندی اتمی انرژی المللني آژانس بی به درخواستهارانی ایبندی درباره پای روز گزارشیس
  

  امنيت درباره ايران در برلينیحمايت از بيانيه شورا
  برلين از ی رييسیمرتض:بی بی سی
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 امنيت ی مذاکرات خود در برلين از بيانيه شورای امنيت به همراه آلمان، در پی عضو دايم شوراپنج

 . حمايت کردندی اسالمی جمهوری هسته ایسازمان ملل متحد درباره برنامه ها
 مارس برگزار شد، فرانک والتر اشتاين ماير، کاندوليزا رايس، جک 30 اين نشست که روز پنج شنبه، در

 الوروف، وزيران امور خارجه آلمان، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه ی سرگئ،یاسترا، فيليپ دوست بالز
 اتحاديه اروپا ی خارجترخارجه چين و خاوير سوالنا، مسئول سياس بينگو، معاون وزير امویو نيز دا

 .شرکت داشتند
  يا انزوایهمکار
 والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، پس از پايان نشست در جمع خبرنگاران تاکيد کرد که فرانک

 .و ندارد پيش ری هيچ گزينه ديگری بين المللی يا انزوای با جامعه جهانیايران جز همکار
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 بر سر ی با جامعه جهانی والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان گفت ايران بايد بين همکارفرانک
 . را برگزيندی خود يا انزوا يکی هسته ایبرنامه ها

 کند و يا ی به تصميم و انتخاب ايران دارد که يا با اقداماتش خود را منزوی گفت اکنون اين امر بستگیو
 . پشت ميز مذاکره باز گرددانيکه به 

 امنيت در آلمان، ی امور خارجه آلمان گفت نشست مشترک وزيران امور خارجه پنج عضو دايم شوراوزير
 شده بود و به همين دليل، پس از انتشار بيانيه، اين ی امنيت برنامه ريزیپيش از صدور بيانيه شورا

 . مذاکرات بدل شدیموضوع به محور اصل
 چين و روسيه ،یجه آلمان با اشاره به حمايت وزيران امور خارجه آمريکا، سه کشور اروپاي امور خاروزير

 در ی است به ايران تا نشان دهد که جامعه جهانی امنيت گفت نشست برلين پيامیاز بيانيه شورا
 ید ساز زمينه اعتمان هماهنگ و يکپارچه دارد و تا ايران در ايی ايران موضعی هسته ایبرابر برنامه ها

 امنيت ناظر بر امور خواهد ی را برآورده نسازد، شورای اتمی انرژی آژانس بين المللینکند و خواسته ها
 .بود

 مطرح ی کرد که جواب ايران به خواسته های والتر اشتاين ماير در پايان اظهارات خود ابراز اميدوارفرانک
 .شده مثبت باشد

  دوباره از طرح روسيهحمايت
 امنيت به عنوان ی کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا از بيانيه شورا،ین نشست خبر ادامه ايدر

 پنج کشور دايم و همچنين آلمان ياد کرد و گفت ی نشان دادن اتحاد و همسويیگام اوليه اين شورا برا
که در برلين  ی اتحادمان که داده شده استفاده نکند، اين کشورها با هی روزه ا30اگر ايران از فرصت 

 .نشان دادند، دوباره مساله را دنبال خواهند کرد
 ايران و ی کننده باشد، آيا گفت و گوهایاگر جواب ايران مثبت و راض" رايس در پاسخ به اين سوال خانم

 . را رها کرده استی، اظهار داشت ايران چنين سکوي" از سر گرفته خواهد شدیسه کشور اروپاي
 روسيه ی کشورش از طرح پيشنهادیکا در عين حال بار ديگر بر حمايت و پشتيبان امور خارجه آمريوزير
 . اورانيوم ايران در خاک آن کشور تاکيد کردی سازی غنیبرا

 ی و اجرايی سياسیپشتيبان
 جک استرا وزير امور خارجه بريتانيا نيز تصريح کرد که نظر اين کشور عينا همان ،ی اين نشست خبردر

 . وزير امور خارجه آلمان به عنوان ميزبان شرح داده شدیز سو است که ایموضع
 . ايران يک فرصت مهم است که بايد از آن استفاده کندی امنيت برای استرا گفت بيانيه شورایآقا
 ی مطرح شده در قطعنامه قبلی گفت ايران يا بايد راه انزوا را در پيش بگيرد و يا تمام خواسته هایو

 . امنيت نيز هست، اجرا کندی را که مورد تاکيد شورای اتمینرژ ایآژانس بين الملل
 آژانس بين ی از خواسته های و اجرايی سياسی امنيت، پشتيبانی استرا تاکيد کرد بيانيه شوراجک
 . استی اتمی انرژیالملل

 ' نياز استیبه زمان بيشتر'
 مکرر به نقش آژانس بين  الوروف، وزير امور خارجه روسيه با اشارهی سرگئ،ی اين نشست خبردر

 ی و همکاری اتمی انرژی گفت روسيه بر اين نظر است که از طريق آژانس بين المللی اتمی انرژیالملل
 برسد و هم اعتماد ی اتمی بر استفاده صلح آميز از انرژیکامل ايران، هم ايران بايد به هدف خود مبن

 . ايران حاصل شودی نسبت به برنامه هایجهان
 هيچ ،ی اتمی انرژی مدير کل آژانس بين الملل،ی محمد البرادعیوروف گفت طبق گزارش ها الیسرگئ

 است به دست نيامده و به همين دليل نيز، ی ساخت سالح اتمی بر اينکه ايران در پی مبنیگونه دليل
 . يا تحريم وجود نداردی بحث درباره گزينه نظامی برایهيچ گونه پايه ا

 امنيت اشاره نکرد، اما گفت به علت ی روزه مطرح شده در بيانيه شورا30ت  به طور صريح به مهلیو
 . در نظر گرفتی بحث و نتيجه گيری برای زمان بيشتری مساله، بايستیپيچيدگ
 را ی اتمی انرژی گفت چين نقش آژانس بين المللی وزير امور خارجه چين نيز در اين نشست خبرمعاون

 . داندید آمده مموثرترين عامل در حل بحران پدي
 که ايران از نيويورک و برلين دريافت کرده، بايد به طور کامال شفاف و طبق ی گفت با پيام هايیو

 . کندی با اين آژانس همکاری اتمی انرژی آژانس بين المللیخواسته ها
 کار  يا تحريم در دستوری نظامی تاکيد کردند که بحث درباره گزينه های در اين کنفرانس خبرحاضران

 بودن جواب ايران به ی در صورت منفی بعدی نيز درباره گام هایمذاکراتشان نبوده است و هيچ پيشنهاد
 . امنيت مطرح نشده استیبيانيه شورا

 پايان دهد و با ی جامعه بين المللی در عين حال تاکيد شد که ايران بايد به نگرانی اين نشست خبردر
 . ميز مذاکره بازگرددیيک، به پا ديپلماتیتوجه به اهميت راه حل ها

 است، ی سازی مربوط به غنی تاکيد بر تعليق کامل فعاليت های امنيت به معنای از بيانيه شوراحمايت
 گام ،یبا وجود اين، در نشست برلين نيز به اين موضوع اشاره نشده که در صورت عدم تحقق چنين امر

  . چه خواهد بودیبعد
  

  سازي در ايران را خواستار شدند   در اجالس برلين تعليق غنيي حاضر وزيران امور خارجه
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ي پنج آشور عضو دايم شوراي امنيت و آلمان  خبرگزاري آلمان از برلين گزارش آرد، وزيران امور خارجه
اي به تحريم اين  اما هيچ اشارهسازي را به حال تعليق درآورد،  به ايران گفتند آه غني) پنجشنبه(امروز 

  . آشور در صورت امتناع از انجام چنين امري نكردند
ي آلمان پس از اين  ماير، وزير امور خارجه به گزارش  ايسنا ، اين خبرگزاري افزود، فرانك والتر اشتاين

ا انجام اآنون به ايران بستگي دارد آه انتخاب خود ر: نشست در برلين در آنفرانسي مطبوعاتي گفت
  . دهد

اي از تهران  شود آه شوراي امنيت سازمان ملل در بيانيه اين درخواست يك روز پس از آن مطرح مي
  .  روز آينده به حال تعليق درآورد30سازي را ظرف  هاي مرتبط با غني ش تقاضا آرد تا تال

آميز را   مقاصدي صلحاش يي ي هسته در اجالس برلين اعالم شد، الزم است ايران نشان دهد آه برنامه
  . آند دنبال مي

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

  . يكا نيز گفت آه ايران بايد مسير مذاآرات و نه مقابله را برگزيندي آمر آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
آميز داشته  يي مسالمت ي هسته هايي وجود دارد آه ايران بتواند برنامه همواره راه: وي اظهار داشت

  . باشد
ي  ماير، شامل سرگئي الوروف، وزير امور خارجه آنندگان در اين نشست عالوه بر رايس و اشتاين شرآت

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

  
گزارش پرونده ايران به : وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران در نشستي مطبوعاتي در ژنو گفت

  .شوراي امنيت اقدامي اشتباه بود
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المللي انرژي اتمي به  اميدواريم با مذاآره و گفت و گو اين موضوع در آژانس بين: افزود"منوچهر متكي"

  . نتيجه برسد
اي در ژنو در جمع خبرنگاران حضور  وي آه پس از نشست روز پنجشنبه آنفرانس خلع سالح هسته

تعيين وقت تحميلي براي انجام برخي : روزه براي گزارش آژانس افزود ٣٠   يافته بود ، با اشاره به مهلت
  . فعاليتها ، بعد ديگري از تصميم گيريهاي عجوالنه است

اند آه اهداف ديگري را پي  البته برخي دنبال بهانه هستند و صريحا اعالم آرده: وي همچنين گفت
  . گيرند مي

آنان ايرادها و اشكاالت فراواني مي بينيم آه جهان نيز در ماجراي ما در فعاليتهاي : متكي در ادامه افزود
  . شاهد آن بود" گوانتانامو"و " ابوغريب"

بحث توليد سوخت : اي ايران گفت هاي هسته درباره برنامه" راه حل"وي در پاسخ به سوالي درباره 
براي توليد سوخت " اي آنسرسيوم منطقه"اي راه حلهاي مختلفي دارد آه يكي از آنها ايجاد  هسته
  . اي است هسته

  : متكي در ادامه با اشاره به آمادگي ايران براي ادامه گفت و گوها افزود
ايم ، اما اگر آساني اهداف ديگري را  دانيم و براي آن آماده در هر حال ما مذاآرات را مسير مناسبي مي

  . دنبال آنند ، اين امر فقط مساله را پيچيده تر خواهد آرد
رژيم : گفت" احتمال حمله اسرائيل به خاك ايران"زير امور خارجه ايران در پاسخ به سوالي درباره و

  . صهيونيستي هميشه يك منبع خطر براي آل منطقه بوده است
  . به نظر ما در وضعيت موجود رژيم صهيونيستي ظرفيت اجراي تهديدات خود را ندارد: متكي تصريح آرد

  : گفت" اي فراوان آالهكهاي هسته"ري اين رژيم از وي با اشاره به برخوردا
  . آشورها نبايد خود را در وضعيت دوگانه موجود ببينند

" اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران"وي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره 
يا تعامل ، مذاآره و تفاهم و يا هاي براي حل اين مساله  فعال اينچنين احتمالي وجود ندارد ، گزينه: گفت

  . سخت تر آردن شرايط است و ترجيح ما گزينه اول است
چگونگي آمادگي ايران براي برخورد با تحريمهاي "متكي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر 

 ايم ، اما در زمان حاضر تمرآز همانگونه آه گفتم خود را براي شرايط مختلف آماده آرده: گفت" احتمالي
  . بر آار ديپلماتيك است

هاي مختلف نيز ظرفيتها و  ترجيح ما دستيابي به توافق است اما در حوزه: وزير امور خارجه ايران گفت
  . ايم تواناييهاي خود را در گذشته افزايش داده

در زمان حاضر ما عمال خود را با : وي با اشاره به تحريمهاي پس از انقالب عليه جمهوري اسالمي گفت
  . ايم ريمهاي موجود تطبيق دادهتح

متكي همچنين در پاسخ به سوالي درباره موضع هند در قبال مساله هسته اي ايران و تاثير آن بر خط 
  . اي مهم و تاريخي است رابطه ايران و هند رابطه: لوله انتقال گاز به اين منطقه گفت

لوله گاز بر اساس نياز منطقه تعريف شده و آشورهاي منطقه عالقمند به اجراي آن هستند : وي افزود
  . ، مذاآرات دوجانبه پيرامون خط لوله گاز انجام شده و در تدارك مذاآرات سه جانبه هستيم
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 دارد ، در اينكه يك آشور منافع خود با ديگران را چگونه تعريف آند به خودش بستگي: متكي تصريح آرد
  . عين حال ايران از يك آشور دوست انتظار دارد آه روابطش با ديگران موجب تضعيف روابط با ايران نشود

  . ايران و هند براي حفظ روابط خويش بايد مراقب تحرآات طرفهاي سوم باشند: وي افزود
هر : اي گفت متكي در ادامه اين نشست درباره سرانجام طرح روسيه در زمينه مشارآتهاي هسته

پيشنهادي آه متضمن حقوق و راههاي دستيابي ايران به حق قانوني خود بر اساس پيمان عدم اشاعه 
  . اي گردد و از سوي ديگر تحكيم اين معاهده را در پي داشته باشد ، قابل بررسي است سالح هسته

ما پيشنهاد مقامات : گفتوي همچنين در پاسخ به سوالي درباره مذاآرات ايران و آمريكا درباره عراق 
  . عراق براي اين مذاآره را پذيرفتيم ، اين مذاآرات فقط در باره عراق خواهد بود

متكي در پاسخ به سوالي مبني بر استفاده ايران از اهرم نفتي براي مقابله با برخوردهاي احتمالي 
ود را در اين چارچوب دنبال بينيم و حقوق و تكاليف خ اي را در آژانس مي ما راه حل انرژي هسته: گفت
  . آنيم مي

  
  بيانيه شوراى امنيت عليه ايران و واآنش دولت جمهورى اسالمى

  ٢٠٠۶ مارس 30 -1385 فروردین 10شنبه پنج 
  بهنام باوندپور
البته در . سازى اورانيوم را متوقف آند تا غنى شوراى امنيت يك ماه به ايران مهلت داد:رادیو آلمان

چهارشنبه در نيويورك تصويب آرد، اعمال تحريم عليه ايران در صورت  راى امنيت ديروزاى آه شو بيانيه
حال پس از تصويب اين بيانيه، امروز . مطرح شده در نظر گرفته نشده است عدم اجراى خواستهاى

ار ديد اضافه وزير خارجه آلمان، با هم وزيران خارجه پنج عضو دائم شوراى امنيت به) مارس ٣٠(شنبه  پنج
 .به گفتگو بپردازند اى ايران آردند، تا بر سر يك استراتژى مشترك بلندمدت در رابطه با مناقشه هسته

مبنى بر دادن  با در نظر گرفتن خواست روسيه و چين، دولتهاى غربى داراى حق وتو، از خواست خود
 . آردندموافقت نظر آرده، و با دادن مهلتى يك ماهه به ايران  روزه صرف١۴االجل  ضرب

گام مهم «يك  خانم آاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا از بيانيه صادر شده عليه ايران به عنوان
سازمان ملل متحد اعالم آرد آه  در مقابل، محمد جواد ظريف نماينده ايران در. استقبال آرد» ديپلماتيك

 .آرد جمهوري اسالمي در مقابل هر گونه فشارى ايستادگى خواهد
الزامى براى مخاطب  الملل هاى ديگر، از لحاظ حقوق بين صادره عليه ايران برخالف برخى قطعنامهبيانيه 

اعضاى . سازد شوراى امنيت مهيا مى آورد، بلكه اين امكان را براى اقدامات آتى بيانيه به همراه نمى
ورانيوم را چه در عرصه سازى ا خود در رابطه با غنى اند، تمامى فعاليتهاى شوراى امنيت از ايران خواسته

سازى اورانيوم در ايران نيز بايستى از  تحقق توقف غنى. متوقف آند صنعتى و چه در عرصه تحقيقاتى
 .المللى انرژى اتمى مورد بررسى قرار گيرد و تاييد شود بين سوى آژانس

 موظف خواهد اتمى المللى انرژى بر اساس متن بيانيه شوراى امنيت، محمد البرادعى رييس آژانس بين
رابطه با مناقشه اتمى ايران،  بود، پس از يك ماه گزارشى را در مورد پيشرفت يا عدم پيشرفت در

شده  اعالم آرد، پذيرش خواستهاى مطرح شوراى امنيت سازمان ملل متحد. تسليم شوراى امنيت آند
يپلماتيك در جهت هموار آردن تواند به راه حلى د مى) باشد آه بتواند قابل اثبات(در بيانيه توسط ايران 
در بيانيه شوراى امنيت در مورد گامهاى بعدى، چنانچه ايران خواستهاى  البته. مسير مذاآره بينجامد

بيانيه  همچنين با پافشارى چين و روسيه، بندى در. اجرا نكند، سخنى به ميان نيامده است مورد نظر را
و صلح جهانى  مان ملل در مورد حفاظت از امنيتحذف شده آه در آن بر مسئوليت شوراى امنيت ساز

 .تاآيد شده بود
تاآيد بر آمادگى جمهورى  در اين ميان منوچهر متكى وزير خارجه ايران، در برابر خبرنگاران در ژنو، ضمن

همكارى با آژانس براى حل مناقشه،  المللى انرژى اتمى و اسالمى براى ادامه مذاآره با آژانس بين
اقدامى با مقاصد سياسى و از اساس غلط  اى ايران در شوراى امنيت را نامه هستهاصوال بحث بر

اى ايران در شوراى امنيت را يك اقدام  آميز هسته صلح طرح موضوع فعاليتهاى”: وى از جمله. دانست
و از سوى ديگر جايگاه مهم . آند شوراى امنيت را تضعيف مى اين جايگاه مهم. دانيم سياسى مى

اى ايران در  آنيم آه موضوع فعاليت هسته ما فكر مى. تضعيف خواهد آرد المللى اتمى را نآژانس بي
 اى به دليل اى در فعاليت هسته انتقال پرونده و يا گزارش پرونده. بررسى قرار بگيرد آژانس بايد مورد

دارى از برخور .ست آه قطعا قابل دفاع نخواهد بود تحقيق و توسعه به شوراى امنيت، بنيان غلطى
 .“است» تى.پى.ان» آميز حق طبيعى آشورها در قالب معاهده اى براى مصارف صلح فناورى هسته

رايس وزير خارجه  اى خود، خانم آاندوليزا جويانه در برنامه هسته با وجود تاآيد ايران بر مقاصد صلح
وى افزود، . ران استبراى اي «پيامى بسيار روشن«آمريكا تاآيد آرد آه بيانيه شوراى امنيت متضمن 

المللى  شانه خالى آردن از زير تعهدات بين داشتن برنامه اتمى و تالشهاى ايران درجهت پنهان نگاه
خارجه آمريكا تاآيد آرد آه بيانيه نشانگر اين است آه جامعه  وزير. خود، براى جهان قابل پذيرش نيست

وى پيش از سفرش به برلين براى . نظر دارداى ايران اشتراك  برنامه هسته جهانى در نگرانى نسبت به
اظهار  جان بولتون ضمن. “تر است ايران اينك از هر زمان ديگرى منزوى”: همتايان خود افزود گفتگو با

بعدى در رابطه با  رضايت از تصويب بيانيه عليه ايران و تمرآز وزيران خارجه شش دولت بر گامهاى
خارجه آاندوليزا رايس در متقاعد  وزير”: ايس در برلين گفتاى، در مورد حضور خانم ر مناقشه هسته

او . پيشرفتهايي دست پيدا خواهند آرد آردن همتايان خود موفق خواهد بود و وزيران خارجه به
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ايران داراى سالحهاى اتمى باشد غيرقابل قبول  خواهد اين مسئله واضح را مطرح آند آه، اينكه مى
 .“شود جلوى اين امر را گرفت آرد آه چگونه مى ورت خواهداست، و او با همتايان خود مش

سازمان ملل هشدار  در اين ميان، به نقل از خبرگزارى فرانس پرس، محمد جواد ظريف نماينده ايران در
اقداماتى از خود واآنش خوبى نشان  داد آه ايران تسليم فشار و ارعاب نخواهد شد و در مقابل چنين

واآنش « و نسبت به آن  امنيت را بررسى آرده  دولت ايران بيانيه شوراىوى افزود،. نخواهد داد
 .را نشان خواهد داد» مناسب

وزير خارجه آلمان  اضافه وزيران خارجه پنج آشور داراى حق وتو به)  مارس٣٠(شنبه  حال، امروز پنج
مشترك بلندمدت در رابطه با استراتژى  اند، تا درباره يك ماير، در برلين گرد هم آمده فرانك والتر اشتاين

 .بپردازند اى ايران با يكديگر به گفتگو برنامه هسته
تصويب بيانيه شوراى  طبق گفته جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل، دولتهاى داراى حق وتو، در

بولتون . درباره متن بيانيه نينجامد امنيت شتاب آردند، تا ديدار در برلين به بحثهاى طوالنى و آشدار
 .درباره استراتژى آينده بپردازند توانند به بحث گفت، حال وزيران خارجه شش دولت مى

آمريكا و دولتهاى اروپايى  آند، اش تاآيد مى جويانه خود در برنامه اتمى در حالى آه ايران بر اهداف صلح
جان بولتون در همين . تپذير نيس امكان سادگى آنند، آارى آه به اثبات اين ادعا را از مدعى طلب مى

 .“برابر ايران قرار گرفته است تكاليف بسيارى در”: گويد رابطه است آه مى
  

 ی در باره توقف غنی روز گزارش30 خواست ظرف ی اتمی انرژی المللني از آژانس بتي امنیشورا
  کند هي تهرانی در اومي اورانیساز
  ٢٠٠۶ مارس 30 -1385 فروردین 10شنبه پنج 
 خواست رانی از حکومت اد،ي عضو آن رس15 همه بی که به تصوی اهياني سازمان ملل در بتين امیشورا
 ی انرژی المللني از آژانس بتي امنی شوراهيانيب.  را متوقف کندومي اورانی سازی غنیتهاي فعالهيکل
توقف  ی براها تهران از درخواستیروي پی چگونگنهي را در زمی روز گزارشی پس از سخواهد ی میاتم
 اظهار داشت ی اهي اطالعی طکای امور خارجه آمرری وزس،ی رازايکاندول.  بدست دهدومي اورانی سازیغن
 پنهان کردن ی تالشها برای که به گفته وفرستد ی را به تهران می قابل اشتباهري غامي پهياني بنیکه ا

 در سازمان کای آمرندهینما. است قبول بل قاري آن غی المللني در تعهدات بی آن و کوتاهیبرنامه هسته ا
محمد .  استی اتمحاتي به تسلیابي دستی در پرانی است که حکومت انی اهياني بنی ااميملل گفت پ
 از حق خود ی المللني بداتی و بخاطر تهدستي نی هسته ای سالحهای در پرانی گفت که افیجواد ظر
 .  صرفنظر نخواهد کردی هسته ای انرژنهيدر زم

 به اقدام د،ي رسبی که بعدازظهر چهارشنبه به تصورانی ایا  درباره برنامه هستهتي امنیرا شوهيانيب
 تي امنیشورا.  نداردیا  اشارهی سازی تهران در امر غنیتهاي شورا در صورت عدم توقف فعالیاحتمال
 .  را متوقف کندومي اورانیساز ی از تهران خواسته است غنهياني بنیدر ا

 رساند، بی را به تصوی اهياني سازمان ملل به اتفاق آرا بتي امنیشورا): وفردایراد( خمسه پور بکتاش
 ی پانزده عضو شورایتمام.  را متوقف کندومي اورانی سازی غنیتهاي فعالهي خواهد کلیکه از تهران م

 . کردندتی حماهياني بنی روز گذشته با اتفاق نظر از متن ات،يامن
 که از حق وتو برخوردارند تي امنی شورای پنج عضو دائمانيه مذاکره م اتفاق نظر پس از چند هفتنیا

 . هستندتي امنی شورای فرانسه و انگلستان، پنج عضو دائمن،ي چکا،ی آمره،يروس. حاصل شد
 نهي را در زمی روز گزارشی پس از سخواهد ی می اتمی انرژی المللني از آژانس بتي امنی شوراهيانيب

 . بدست دهدومي اورانی سازی توقف غنیز درخواستها برا تهران ایروي پیچگونگ
 ی اهي اطالعی طکای امور خارجه آمرری وزس،ی رازاي استقبال کرد و کاندولهياني بنی ابی از تصوواشنگتن

 ی تالشها برای که به گفته وفرستد ی را به تهران می قابل اشتباهري غامي پهياني بنیاظهار داشت که ا
 .  قبول استابل قري آن غی المللني در تعهدات بی آن و کوتاهی هسته اپنهان کردن برنامه

 ی سازی تهران در امر غنیتهاي شورا در صورت عدم توقف فعالی به اقدام احتمالتي امنی شوراهياني بدر
 گفت تي امنی شوراهياني در سازمان ملل درباره بکای آمرندهیجان بولتون، نما.  نشده استیاشاره ا

 بوده ی هسته ای بدنبال سالحهای است که بگفته ورانی به دولت ایامي شود پی فرستاده م کهیاميپ
 . استرانی از دولت ای آشکار است که خواهان پاسخاري بسیامي پنی افزود، ایو. است
 است که داوطلبانه تحت ی کامل از تعهداتیروي شود، پی که مطالبه می بولتون گفت پاسخجان

 . برگرفته شده اندی هسته ایالحهامعاهده منع اشاعه س
 به افت،ي نتي امنی در شورای سخنرانی برای که فرصتفی در سازمان ملل، محمد جواد ظررانی اندهینما

 از حق خود ی المللني بداتی و بخاطر تهدستي نی هسته ای سالحهای در پرانیخبرنگاران گفت که ا
 .  صرفنظر نخواهد کردی هسته ای انرژنهيدر زم

 و تي امنی شورای امور خارجه پنج عضو دائمرانی که وزدي رسبی به تصوی در حالتي امنی شوراهينايب
  .کنند ی مداری با هم دنيآلمان امروز در برل

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
   است ری مغا آنانی دموکراسی ها درقبال عراق با ادعاییکای آمرمواضع : ی جعفرميابراه
  ٢٠٠۶ مارس 30 -1385 فروردین 10شنبه پنج 
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  .  عراق هشدار دادیاسي در امورسکای آمری عراق درباره دخالت هاری وزنخست
 مزی تاورکیوي در مصاحبه با نی  جعفرمي فرانسه ابراهیبه نقل ازخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

   یافزود برخ
 در ی از دموکراستی در حماکای جمهور آمرسیي موضع جرج بوش ر باری مغاییکای مسئوالن آمراظهارات

  .عراق است
 در ی دموکراساستي سشبردي کشور از پنی جمهور اسیي و جرج بوش رکایدولت آمر:  گفت یجعفر

 ندی شدن فرادی حال مردم عراق از تهدنی با اندی گوی کشور سخن منیعراق و حفاظت از منافع ا
  .رانند کشور نگنی در ایدموکراس
 گردد که در ی باز مییکای مسئوالن امری مسئله به اظهارات برخنیمنشاء ا:  عراق افزود ری وزنخست

  . در عراق است ی دموکراسی برقرارندی فرآجیتعارص با نتا
 سمت ی عراق نامزد خود را برای مجمع ملی  مخالفت ها پس از آن که حزب اصلنیا:   گفتیجعفر

  .غاز شده است کرد آی معرفیرینخست وز
 عراق دفاع کرد و مخالفت خود را با یاسي از حضور مقتدا صدر درصحنه سني عراق همچنری وزنخست

 شبه ی گروه های از حضور صدر و برخیري عراق در جلوگییکای آمرنيشي پل برمر حاکم پی هااستيس
  . عراق اعالم کرداستي عراق در صحنه سینظام
 دی روند و بای کشور به شمار منی از ای عراق هستند و بخشتيقع از وای گروه ها بخشنیا:  گفتیو

  .وندندي کشور بپنی اسيبه ارتش و پل
  
 عليه آشورمان از آنچه دخالت ايران در تشكيل دولت  هايش ترين جوسازي جمهور آمريكا در تازه رييس 

  . متحد ملي عراق خواند، ابراز نگراني آرد
  ٢٠٠۶رس  ما30 -1385 فروردین 10شنبه پنج 

به نقل از خبرگزاري فرانسه، جورج بوش در اين رابطه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  » .بدون شك در حال حاضر ما نگران نفوذ ايران در تشكيل دولت ملي عراق هستيم«: ادعا آرد

ود آنچه نفوذ آشور ها قادر خواهند ب جمهور آمريكا ابراز اطمينان آرد آه عراقي با اين وجود، رييس
ها سرانجام  ي من عراقي ه به عقيد«: اثر سازند و در ادامه اظهار داشت ي آنها خواند را بي همسايه

خواهند روي پاي خود بايستند، دولت ملي خود را داشته باشند و خواهند گفت در  خواهند گفت، مي
  » .ان اداره آنندپس بگذاريد آارهايشان را خودش. اند گذشته با ايران مشكل داشته

يي ايران، حمايت خود را از  ي هسته به گزارش خبرگزاري فرانسه، بوش با ابراز نگراني مجدد از برنامه
  . بست ايجاد شده پايان دهد، اعالم آرد حل ديپلماتيك آه به بن يك راه

  
تا روز گذشته ) 2003مارس (از زمان شروع جنگ عراق : خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد

  . اند  پرسنل ارتش آمريكا در عراق آشته شده2325دست آم ) چهارشنبه(
  ٢٠٠۶ مارس 30 -1385 فروردین 10شنبه پنج 

، اين خبرگزاري آمريكايي همچنين گزارش داد، تعداد )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 تن، اسپانيا 13 تن، بلغارستان 17 تن، لهستان 18 تن، اوآراين 27 تن، ايتاليا 103تلفات ارتش انگليس 

 تن، اسلواآي و دانمارك سه تن، السالوادور، استوني، هلند، تايلند هر آدام دو تن و تعداد تلفات 11
  . مجارستان، قزاقستان و لتوني هر آدام يك تن بوده است
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