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

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق اي رويداده

  
ها از جمله يكي از  تن از تروريست 25اي اعالم آرد آه تعداد  در بيانيه) شنبه سه(دولت عراق امروز 

  .آرده است مسووالن القاعده را در مناطق مختلف عراق دستگير
  ٢٠٠6 آوريل ۴  - ١٣٨5 فروردين ١۵سه شنبه 

از خبرگزاري عراق، بر اساس اين بيانيه ارتش  به نقل) ايسنا(ري دانشجويان ايران به گزارش خبرگزا
ي تروريستي القاعده را  جمله يكي از مسووالن شبكه عراق توانست شش تن از عناصر تروريستي از

هاي جعلي،   گرم طال، آامپيوتر، پاسپورت250مقادير زيادي اسلحه، پول،  ي الرمادي دستگير و در منطقه
  .ي التوحيد و الجهاد را آشف و ضبط آند هايي متعلق به شبكه آتاب پرونده و

ي  ي ديگري در منطقه ها نيز در حادثه تروريست تعداد سه تن ديگر از اين: در اين بيانيه آمده است
  .ي يرموك در موصل دستگير شدند در منطقه الرمادي، سه تن در بصره و يك تن ديگر

نيز در خيابان حيفا در مرآز بغداد از دست  راق توانست يك پزشك عراقي رادر همين حال، ارتش ع
  .ربايندگان برهاند

طالباني رييس جمهور عراق، در يك آنفرانس مطبوعاتي  جالل: پايگاه اينترنتي المحيط نيز اعالم آرد
  .شودصدور هرگونه حكمي، در مورد تمام اتهاماتش محاآمه  اظهار داشت آه صدام بايد پيش از

اي آه از سوي رائد  عالي جنايي عراق امروز در بيانيه دادگاه: ي الجزيره گزارش داد از سوي ديگر شبكه
ي االنفال و   اعالم آرد آه تحقيقات درخصوص حادثه صدام قرائت شد، ي جوحي قاضي تحقيقات درباره

ي آنها صدام  ن آه از جملهاز مردم آردستان عراق به پايان رسيده است و متهما آشته شدن هزاران تن
  .اند شيميايي هستند، به دادگاه ارجاع داده شده و علي

  .معتبر و اظهارات شاهدان عيني استفاده شده است در اين تحقيقات از مدارك: در اين بيانيه آمده است
  .االنفال به خود دادگاه بستگي دارد ي براساس اين بيانيه، زمان برگزاري دادگاه حادثه

  .شدند ها هزار تن از آردها آشته ي االنفال ده حادثهدر 
احتماال صدام و : ي عراقي الصباح گفت روزنامه وگو با جعفر الموسوي، دادستان دادگاه صدام در گفت
جمعي  ماه آينده به دليل صدور فرمان آشتار دسته علي حسين المجيد معروف به علي شيميايي

  .انفال محاآمه خواهند شد ي هشتاد در آردهاي آردستان در دهه
هزار تن از آردهاي مناطق مختلف آردستان  180 ي هشتاد انجام شد، تعداد ي االنفال آه دهه در حمله

  .هاي شيميايي آشته شدند حلبچه با سالح  تن از مردم5000عراق به همراه بيش از 
شهرك صدر در حمايت از ابراهيم تن از مردم  300 از سوي ديگر، خبرگزاري فرانسه از تظاهرات نزديك به

  .الجعفري خبر داد
  .زاد، سفير آمريكا در بغداد شدند خليل چنين خواهان اخراج زلماي تظاهرآنندگان هم

علي سيستاني، محمد باقر صدر و محمد  هايي از آيت اهللا العظمي سيد ها در حالي آه عكس آن
ايي در حمايت از نخست وزيري الجعفري و شعاره صادق صدر مراجع فقيد عراق را در دست داشتند،

  .اخراج سفير آمريكا از بغداد سر دادند
نشيني  آه در آن خواهان تعيين زمان دقيق عقب هايي را توزيع آردند تظاهرآنندگان در پايان بيانيه

  . بودند نيروهاي آمريكايي از عراق شده
شدن دو آارمند عراقي آه در سفارت امارات آشته   يك منبع وزارت آشور عراق امروز از در همين حال،
  .آردند، خبر داد در بغداد آار مي
المنصور توسط گروه مسلح ناشناسي هدف گلوله  ي اين دو آارمند عراقي در منطقه: يك منبع گفت
  .قرار گرفتند

حه واقع ي الفت اثر انفجار بمبي دست ساز در منطقه در: در تكريت نيز يك مقام پليس عراق اظهار داشت
  .در شمال بيجي، يك عراقي آشته شد

ي الشرقاط  آنار رود دجله در نزديكي منطقه الهويه در همين حال، پليس عراق از آشف جسدي مجهول
  .خبر داد

ي القبله واقع در شمال بصره خودرويي آه  منطقه افراد مسلح در: يك مقام امنيتي نيز اظهار داشت
قرار دادند و يك پليس آشته و دو تن ديگر به شدت مجروح   بود هدفحامل دو پليس و يك افسر عراقي

  .شدند
انگليس و افراد مسلح يك عراقي به شدت مجروح  در همين حال، در بصره در درگيري نيروهاي گشت

  .شد
ي جاري دو گور دسته جمعي در  طي هفته: اعالم آرد هاي غير دولتي در الناصريه مقام يكي از سازمان

  .شده است  جدا در جنوب الناصريه آشفدو مكان
گور دوم توسط مرآز الشهدا و سازمان اوقاف   آيلومتري الناصريه آشف شد و35گور نخست : وي گفت

  .شيعه شناسايي شد
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احتمال .  حفاري را بر عهده داشتند عمليات ي الخضرا هاي خارجي در منطقه شرآت: وي تصريح آرد
  .نظامي ارتش عراق و شهروند استان الناصريه باشد  افسرانرود اين دو گور شامل اجساد مي

ي  ي الطالبيه و نيز دو جسد را در منطقه منطقه پليس عراق سه جسد را در: يك مقام امنيتي نيز افزود
  .اند ي البياع آشف آرده الدوره و يك جسد را در منطقه ي در منطقه الجامعه و دو جسد را

ارتش دانمارك امروز در جنوب عراق مورد هدف افراد  خودروي گشت: الم آردارتش دانمارك نيز امروز اع
  .خسارتي بر جاي نگذاشت مسلح ناشناس قرار گرفت آه هيچ

  :چنين خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد هم
آمريكايي در عراق آشته شدند آه از اين ميان پنج تن در   تن ديگر از نظاميان9طبق اعالم ارتش آمريكا، 

اين ترتيب شمار  به . ي غربي اين آشور بوده است مناطق دور افتاده ي رانندگي در ي سانحه تيجهن
 تن رسيد آه در مقايسه با 13در عراق به ) آوريل(آمريكايي در ماه جاري ميالدي  ي نظاميان آشته شده

  .مارس تقريبا به نصف آاهش يافته است ماه
دو تفنگدار نيروي دريايي و يك نظامي يك  از آمريكايي،ي ارتش آمريكا سه سرب براساس اطالعيه

  .اند مفقود شده" اسد"نزديكي پايگاه هوايي  ي گذشته در اثر واژگوني يك آاميون در شنبه
در اين . تفنگداران نيروي دريايي ارتش آمريكا بودند  نظامي آشته شده همگي از9طبق اين اطالعيه 

راي سرنگوني اين آاميون وجود ندارد و اين حادثه از حمالت ب اطالعيه اعالم شده آه دليل خاصي
  .شود خصمانه ناشي نمي

  .يك نظامي در استان االنبار آشته شدند چنين در روز يكشنبه سه تفنگدار دريايي آمريكا و هم
 به اين سو آمترين 2004ي  شدند آه از فوريه  نظامي آمريكايي در عراق آشته31در مارس گذشته 

  .داشت را براي ارتش اين آشور به همراهتلفات 
 609، 2005غير نظامي عراقي در دسامبر  375طبق آمار و ارقام خبرگزاري آسوشيتدپرس، دست آم 

  .شدند ي امسال آشته  تن در فوريه741تن در ژانويه و 
ثر انفجار يك امنيتي عراق خبر دادند آه امروز در ا مقامات: در همين حال، خبرگزاري فرانسه گزارش داد

زمان اجساد ديگري از  بغداد، دو آودك عراقي آشته شدند و هم بمب در يك منزل مسكوني در شرق
  .آشف شد قربانيان در حوالي پايتخت

پليس عراق در مناطقي نزديك . ها مجروح شدند خانواده در جريان اين انفجار سه تن ديگر از اعضاي اين
در اواخر روز دوشنبه پيدا آرد و اجساد پنج تن ديگر ساعتي بعد پيدا  شهرك صدر اجساد چهار تن ديگر را

اجساد مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و عالوه بر اين آه دست و پايشان بسته  ي اين آليه. شد
  .شد هايي از شكنجه نيز در بدنشان يافت مي نشانه بود،

ي انتحاري جان سالم به در  مروز از يك حملها ي محلي در شهرداري سامرا يكي از مقامات عالي رتبه
  . پنج گارد امنيتي مجروح شدند گذاري شده بمب برد، اما بر اثر انفجار اين خودروي

واقع در " ترميه"ي  طي عملياتي در منطقه در همين حال، دولت عراق از آشته شدن سه شبه نظامي
  .شمال بغداد خبر داد

هاي آرام دانشجويان و  بصره شاهد تظاهرات : نيز نوشت-ندن چاپ ل-ي الشرق االوسط  روزنامه
  .معيشتي را خواستار بودند آارگراني بود آه بهبود وضعيت تحصيلي و

دانشگاه بصره با برپايي تظاهراتي آرام افزايش  ي اين روزنامه، تعداد زيادي از دانشجويان به نوشته
  .دندخواستار ش خدمات تحصيلي و بهبود وضعيت آموزشي را

شعارهايي از رييس دانشگاه و وزير آموزش عالي  تظاهرآنندگان با در دست داشتن پالآاردها و سردادن
  .و تحصيلي را افزايش دهند اين آشور خواستند تا سطح خدمات آموزشي

اعتراض آرده و آن را در عدم پيشرفت مسايل  چنين به وضعيت اسكان دانشجويان آنندگان هم تظاهر
  .دانستند هاي آموزشي دانشجويان موثر اناييعلمي و تو

و نقل  هاي دولتي در ناوگان حمل قرار گرفتن اتوبوس جمعي از رانندگان اتوبوس در بصره نيز آه به دليل
اعتصاب در برابر ساختمان استانداري بصره رسيدگي به وضعيتشان را  اند، با اين استان، بيكار شده

  .درخواست آردند
  

ائتالف : هرست ائتالف يكپارچه را مسوول تاخير در تشكيل دولت جديد عراق دانست و گفتاياد عالوي ف
  . ها شده است يكپارچه دچار دوگانگي ارزش

  ٢٠٠6 آوريل ۴  - ١٣٨5 فروردين ١۵سه شنبه 
اياد عالوي، نخست وزير سابق عراق و رييس فهرست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مشكل تشكيل دولت :  گفت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  وگوي آوتاهي با روزنامه ر گفتالعراقيه، د
آنها يا بايد به . هايي است آه فهرست ائتالف يكپارچه به آن دچار شده است به دليل دوگانگي ارزش

 نتايج انتخابات سراسري و انتخاباتي آه در داخل فهرست انجام شده ايمان داشته باشند و ابراهيم
  . الجعفري را نامزد خود بدانند و يا اعتقادي به نتايج انتخابات سراسري و داخلي نداشته باشند

  . شد اگر مشكالت داخل فهرست ائتالف نبود، دولت جديد عراق تشكيل مي: وي افزود
چنين پيشنهاد جعفري را براي ادغام شبه نظاميان با ارتش رد آرد و گفت آه بر اساس قانون  عالوي هم

  .  آه در زمان دولت وي صادر شده، شبه نظاميان بايد منحل شوند91
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 واشنگتن در خصوص عراق از آشورهاي منطقه خواست تا در -وي در ادامه با اشاره به مذاآرات تهران 
اين مذاآرات شرآت داشته باشند تا موضوع مذاآرات تنها به عراق مربوط نباشد، بلكه تمامي اوضاع 

  .  قرار گيردمنطقه مورد بررسي
  

آنفرانس خبري در بغداد، بر ضرورت تشكيل هرچه سريعتر دولت  آاندوليزا رايس و جك استرا در يك
  .آردند يكپارچه ملي در عراق تاآيد

  ٢٠٠6 آوريل ۴  - ١٣٨5 فروردين ١۵سه شنبه 
دوليزا رايس، الجزيره، آان ي تلويزيوني به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اش در بغداد با  جك استرا، همتاي انگليسي ي آمريكا در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با وزير امور خارجه
ي تعيين نخست وزير عراق  عراق اظهار داشت آه مساله چه سريعتر دولت جديد در تاآيد بر تشكيل هر

  .گيري آنند يمآنها بايد زودتر در اين خصوص تصم ي مردم اين آشور است و بر عهده
رييس جمهور آمريكا آشكارا به مخالفت از انتصاب  خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش آرد، جورج بوش،

  .پرداخته است الجعفري براي دور دوم نخست وزيري
. الجعفري و جالل طالباني، رييس جمهور تشكيل شود دولتي آه آمريكا مدنظر دارد شايد بدون حضور

آوشد تا با آمك احزاب سكوالر و سني مانع ابقاي الجعفري در  مي هاي عراق استطالباني آه از آرد
هاي  اما اين امر موجب تعميق بن بست سياسي آه به دليل وقوع خشونت مقام نخست وزيري شود

  .نيز شد، گرديده است تر يي وخيم فرقه
 شاره به اخباري مبني بر تغييرمجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در اين باره با ا ماجد غماص، نماينده
از طرف  توافق بر سر مسئله نخست وزيري براي ما اهميت بااليي دارد، ولي: ابراهيم جعفري گفت

  .ائتالف هنوز ابراهيم جعفري آانديداي نخست وزيري است
آخرين وضعيت تشكيل دولت عراق گفت آه در حال  وگو با خبرنگار ايسنا درباره ماجد غماص در گفت

هاي مربوط به آن در  هاي نخست وزيري وي بحث خط مشي ها و ضر جلساتي در رابطه با اساسنامهحا
  .حال انجام است
 امنيتي  آميته"اي تحت عنوان  وزيري آميته نخست روز گذشته طبق اساسنامه امنيت: وي ادامه داد

مسايل امنيتي است، گيري در رابطه با  وزارت براي تصميم آه شامل چند مقام ارشد" وزيري نخست
  .تشكيل شد

گيري نشده و جلسات ديگري نيز برگزار خواهد شد،  تصميم غماص با بيان اين آه هنوز درباره همه چيز
  .وزير هنوز تصميم گرفته نشده است نخست درباره انتخاب: افزود

وزيري، ابراهيم  خستاز طرف ائتالف هنوز آانديداي ن :وي با اشاره به احتمال تغيير ابراهيم جعفري گفت
هاي سياسي ادامه پيدا آند و به طول بينجامد  ها و تشكل گروه جعفري است؛ ولي اگر اعتراض بقيه

  .به پارلمان موآول خواهد شد گيري در اين رابطه تصميم
وزيري براي ما اهميت  بر اينكه توافق بر سر نخست نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با تاآيد

آنيم انتظار داريم بقيه به  نظر گرفتن مالحظاتي آسي را انتخاب مي زماني آه ما با در: ، ادامه داددارد
 هاي سياسي باز ها و تشكل بگذارند، ولي از طرف ديگر بايد باب گفتگو را با بقيه گروه تصميم ما احترام

  .ها استمرار يابد بگذاريم و اجازه ندهيم آه تنش ميان گروه
ها ايجاد شده و استمرار يابد و  گيري در تصميم ها باعث خواهد شد آه خال تنش ميان گروه: وي افزود

  .از اين مسئله سوء استفاده آنند هاي تروريستي و همچنين اشغالگران گروه
  .در دولت آينده حضور داشته باشند هاي حقيقي عراق بايد مولفه: غماص همچنين تاآيد آرد

تشكيل دولت در عراق مشخص است؛ انتخابات انجام  اآنون روند: ين باره گفتچنين صباح زنگنه در ا هم
تصويب رسيده است و دموآراسي آه در ابتدا مورد پذيرش همه  گرفته، قانون اساسي با اآثريت آرا به

  .شده است بوده است تا حدودي برقرار
اضر روند تشكيل دولت در عراق  در حال ح :مسايل عراق در گفتگو با ايسنا گفت صباح زنگنه، آارشناس

 هاي دموآراسي آه از ابتدا مورد پذيرش بوده، مشخص است و تمام به مشخص بودن پايه با توجه
  .نيروهاي موثر بايد تسليم نتيجه انتخابات و دموآراسي باشند

صد باال اساسي به رفراندوم گذاشته شد و مردم با در انتخابات انجام گرفته و قانون: وي خاطرنشان آرد
منتخبان مجلس عراق بايد نخست وزير انتخاب آرده و معرفي آنند آه اين را  آن را پذيرفتند و اآنون اآثر

  .دادند نيز انجام
عراق طي شده مورد انتظار آمريكا و انگليس نبوده  وي با بيان اين آه روندي آه تاآنون در تشكيل دولت

ائتالف :  در انتخاب مردم خدشه وارد آنند گفتاساسي و هم آنند هم در قانون است و سعي مي
وزيري  عراق را داشت ابراهيم جعفري را به عنوان آانديداي نخست يكپارچه آه اآثريت آرسي مجلس

  .آمريكا و انگليس سعي دارند با اعمال فشار آن را تغيير دهند معرفي آرده است، ولي
خواهند ابراهيم جعفري نخست وزير نشود يا  مي  آمريكا و انگليس :اين آارشناس مسايل عراق گفت

  .نخست وزير ضعيفي شود
آنند و تالش دارند با  حربه و ابزار استفاده مي ها به عنوان ها از اهل سنت و عرب آن: وي ادامه داد

ناامني و همچنين مشكالت اقتصادي و اجتماعي مردم  آاهش اختيارات نخست وزير باعث افزايش
  .بدبين آنند سبت به اين روندها را ن شوند تا آن
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اآثريت آرسي را در مجلس عراق دارد ابراهيم جعفري  زنگنه با اشاره به اينكه ائتالف يكپارچه عراق آه
هايي درباره تغيير ابراهيم  بحث: انتخاب و معرفي آرده است، گفت را به عنوان آانديداي نخست وزيري

خصا بپذيرد و ائتالف يكپارچه نيز نخواهد پذيرفت و دانم وي ش من بعيد مي جعفري وجود دارد، ولي
  .شود گيري در ائتالف يكپارچه ناديده گرفته است آيت اهللا سيستاني بپذيرد آه نتايج راي همچنين بعيد

اصال مالك نيست؛ بلكه آنچه اهميت دارد اين است  هاي ديگر وي ادامه داد آه اآنون پذيرش نظر گروه
  .ها نيز ملغي خواهند شد اگر تغيير آند ديگر توافق  مشخص است وآه قواعد بازي دموآراسي

هاي اين دو آشور  انگليس نبايد اجازه داده شود آه دخالت مريكا و با توجه به فشار آ: زنگنه تاآيد آرد
  .ها شود درگيري ها و اشغالگر باعث تداوم تنش

دم تشكيل دولت در عراق بعد از اصلي ع  دليل :يك آارشناس مسايل عراق نيز در اين خصوص گفت
ها فروپاشي ائتالف  و انگليس است و قصد آن هاي آمريكا گذشت چهار ماه از انتخابات آارشكني

  .يكپارچه عراق است
 خارجي خبرگزاري دانشجويان -مسايل عراق در گفتگو با خبرنگار سياسي  عباس آاميار، آارشناس

 گذرد، ولي اآنون چهار ماه از انتخابات عراق مي: ر عراق گفتدرباره روند تشكيل دولت د (ايسنا(ايران 
باعث  وزير انتخاب نشده و عدم تشكيل دولت هرج و مرج سياسي به وجود آورده آه هنوز نخست

  .ناامني و وضعيتي ناپايدار در سراسر عراق شده است
:  و ادامه دادآمريكا و انگليس دانست هاي وي علت تاخير در تشكيل دولت عراق را آارشكني

گذاري زيادي روي او  وزيري معرفي آردند و سرمايه ها عالوي را به عنوان آانديداي نخست آمريكايي
عالوي حتي در بين شيعيان نتوانست راي آافي را به دست آورد و  انجام دادند؛ ولي اين چنين نشد و

  .ها شد آن اين موجب نارضايتي
عراق است و سعي دارد با اعمال فشار آن را مجبور  تالف يكپارچهقصد آمريكا فروپاشي ائ: آاميار گفت

  .ابراهيم جعفري دست بكشد آند از آانديداي انتخابي خود
ها  ديدار رايس و استرا و مصاحبه مطبوعاتي آن هاي اخير رامسفلد و همچنين گيري وي سخنان و موضع

ا پيامي را براي ائتالف يكپارچه عراق در اين اظهارات مستقيم :را در همين راستا ارزيابي آرد و گفت
  .ابراهيم جعفري دربرداشت خصوص منصرف شدن از

توان اين را پذيرفت؛ چرا آه ابراهيم  به راحتي نمي :وي در رابطه با احتمال تغيير ابراهيم جعفري گفت
ا انتخاب شد و چهارچوب منتخبان ائتالف يكپارچه عراق با اآثريت آر جعفري با يك روند دموآراتيك در

  .برد تشكيل جلسات ديگري در داخل ائتالف است آه زمان مي تغيير آن مستلزم
 گروهي در ائتالف باعث ايجاد شكاف  نظر و موضع از طرفي تغيير: اين آارشناس مسايل عراق ادامه داد

  .است آه آمريكا به دنبال آن است و اختالف داخلي خواهد شد آه همان چيزي
سر انتخاب ابراهيم جعفري به وجود آمده است را به  توان توافقي را آه بر به راحتي نمي: دوي ادامه دا

برد و  توافقي بر سر آانديداي ديگر به وجود بيايد، يا اين آه زمان مي هم زد؛ چرا آه بعيد است چنين
  .مردم عراق نيست اين به نفع

ها در  المي، نيز معتقد است آه آمريكاييي مردم تهران در مجلس شوراي اس نماينده پرويز سروري،
انتخابات  اي غير از آنچه در شان براي حصول نتيجه اند، چرا آه تالش عراق آامال منفعل شده موضوع

جهاني دچار مشكل جدي  ي ريزي آنها در منطقه و عرصه عراق شاهد بوديم به ثمر نرسيد و تمام برنامه
  .مخدوش آنند اي م عراق را به هر بهانهشد، لذا به دنبال آن هستند آه آرا مرد

وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان  گفت ي مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، در نماينده
معنوي جمهوري اسالمي ايران، در جهت تقويت صلح و امنيت در  نفوذ: ، اظهار داشت)ايسنا(ايران 

ها با علم به اين  باشد، غير قابل انكار است، لذا آمريكايي تاييد مردم هم مي منطقه آه به نوعي مورد
  .اي و چالشي بكشانند آنند موضوع مذاآره را به موضوعات حاشيه با خباثت تالش مي موضوع،
ايجاد آنند آه حاصل آن، ناامني عراق باشد و  آنند وضعيتي را ها تالش مي ي وي آمريكايي به گفته

  .آمريكا در منطقه الزامي است د آه حضورخروجي آن، احصاء اين امر شو
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين14:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  آوریل3 -1385 فروردین 14شنبه دو 

زلزله لرستان، آزمايش موشکی ايران، تحوالت پرونده هسته ای از جمله مطالب صبح :بی بی سی
که بعد از چهارده روز منتشر شده و مطالب ديگری از جمله نامه فيزيکدانان برجسته امروز تهران است 

  .جهان و پيشنهاد تشکيل يک هيات ميانجی برای حل بحران هسته ای ايران را نيز چاپ کرده اند
 در عنوان های اصلی خود از موشک های شگفتی سازی خبر داده اند که توسط اعتماد و همبستگی
  .ی ايران آزمايش شد و خبر آن به سرعت در جهان پيچيدنيروهای نظام

 نوشته نسل جديد موشک های رادارگريز ساخت وزارت دفاع که با موفقيت آزمايش شد به طور شرق
همزمان می تواند چند هدف را مورد اصابت قرار دهد و از کمند موشک های ضد موشک هر دشمنی با 

  .دقت باال عبور کند
قل از معاون فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران از موشک ديگری خبر داده که  به نجوانروزنامه 

  . سريع ترين موشک زير سطح جهان است و روز گذشته آزمايش شده است
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 متر بر ثانيه است و هيچ ناوی نمی تواند ١٠٠نام دارد " حوت" سرعت اين موشک که جوانبه نوشته 
  . از اين موشک فرار کند

  .  گفته است فقط دو کشور در دنيا دارای اين موشک هستندجوانبه مقام نظامی 
 در سرمقاله آن روزنامه ضمن تجليل از دانشمندان نظامی کشور برای ساخت کيهانمدير روزنامه 

  .موشک های جديد از قول يک خبرگزاری آمريکايی نوشته اين موفقيت حاصل دوران تحريم ايران است
ار زيادی از انديشمندان، کارشناسان فيزيک هسته ای و فعاالن صلح طلب  از نامه شمايرانروزنامه 

دنيا به کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل، خبر داده که در آن خواسته شده که سازمان ملل در بحران 
  . هسته ای ايران دخالت کند

مانعت از جنگ های فيزيکدانان دنيا برای م" مبتکر نگارش اين نامه نهاد بين المللی کيهانبه نوشته 
 شخصيت بين المللی برای عضويت در کميسيون ميانجی پيشنهاد ١١است و فهرستی از " هسته ای

شده که بين آنان نام محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، مارتی آهتيساری، رييس جمهوری 
؛ آخرين رييس جمهوری "ميخاييل گورباچف"سابق فنالند،گرو هارلم برونداتالند، نخست وزير سابق نروژ، 

  . اتحاد شوروی، و آيت اهللا سيدعلی حسينی سيستانی ديده می شود
 از قول دکتر مجتهدزاده نوشته با تصويب بيانيه شورای امنيت درباره مساله هسته ای ايران، جام جم

  . گزارش پرونده هسته ای به مديرکل آژانس بين المللی اتمی بازگردانده شد
اگر ايران درخواست های شورای امنيت در اين بيانيه را " در پاسخ به اين سوال که اين استاد دانشگاه

در اين صورت احتمال دارد مساله هسته ای ايران مجددا به شورای : گفت " نپذيرد ، چه خواهد شد؟
  . امنيت گزارش شود

ر، نرخ سود سپرده و  از قول منبع آگاه گزارش داده که بنابر تصويب شورای پول و اعتباايرانروزنامه 
 درصد باالتر از نرخ سود سپرده و تسهيالت بانک های دولتی خواهد ٣تسهيالت بانک های خصوصی 

  . بود
 درصد تصويب شده بود که اينک شورای ١۶ و ١۴ سود تسهيالت بانکهای دولتی بين ايرانبه نوشته 

 درصد تعيين کرده ١٩ تا ١٧ين پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهيالت بانکهای خصوصی کشور را ب
  .است

  . روزنامه های مختلف امروز صبح اخبار مربوط به زلزله های نوروزی را در صدر اخبار منعکس کرده اند
جمهوری  گزارشی ميدانی از لرستان را به عنوان مهم ترين خبر خود نقل کرده و روزنامه شرق

ر اين استان متاسفانه هنوز امنيت واقعی و  نوشته عليرغم گذشت سه روز از وقوع زلزله داسالمی
عده ای از اراذل و اوباش و فرصت طلب از موقعيت . مديريت درست در منطقه برقرار نشده است 

سواستفاده کرده و بسياری از اموال مردم را به سرقت برده و به انبار هالل احمر بروجرد و انبار 
  .جهادسازندگی دستبرد زده اند

  
   فروردين15:  تهرانیهامرور روزنامه 

  ٢٠٠6 آوريل ۴  - ١٣٨5 فروردين ١۵سه شنبه 
گزارش هايی درباره زلزله زدگان لرستان، مشکالت ثابت ماندن ساعت رسمی کشور در :بی بی سی

اولين روز کاری سال، اظهار نظر درباره پرونده هسته ای و مذاکرات ايران و آمريکا از جمله مهمترين اخبار 
  .روزنامه های امروز صبح تهران استو گزارش های 

  . از قول يک نماينده مجلس نوشته مذاکره با آمريکا فرصتی برای واشنگتن استآفتاب يزد
به نوشته اين روزنامه حميد حاج بابايی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته 

  . ی توطئه آمريکايی ها خواهند بوداست روسيه و چين در پرونده هسته ای اگر دقت نکنند اولين قربان
روزنامه ايران در گزارشی به مناسبت مذاکرات ايران و آمريکا با کاردار سفارت ايران در بغداد مصاحبه ای 

ترتيب داده و از زبان وی نوشته درخواست آمريکايی ها برای مذاکره درباره عراق با ايران است، مانند 
  . آنچه قبال در افغانستان انجام شد

وی گفته است از طرف ايران به اين درخواست تا مدتی پيش پاسخ داده نشده بود تا اينکه مقامات 
  .عراقی اين درخواست را مطرح کردند

 از کاردار سفارت ايران در بغداد پرسيده است آيا در اين مذاکرات طرف های عراقی ايرانخبرنگار روزنامه 
مالقات خواهيد کرد و آقای قمی در پاسخ ) سفير آمريکا(د هم حضور خواهند داشت يا شما و خليل زا

گفته است ترکيب تيم های مذاکره هنوز معلوم نيست، اما در مورد حضور عراقی ها در مذاکرات با توجه 
به اينکه پايه گذاری مذاکره بنا به درخواست مقامات عراقی است، اگر مذاکراتی صورت گيرد، چون 

دولت عراق هم حضور خواهد داشت و ما به عنوان طرف ايرانی بر حضور موضوع عراق است نماينده 
  . طرف عراقی در مذاکره تاکيد داريم، ضمن اينکه يکی از مالحظات ما انجام علنی مذاکرات است

 در عين حال از قول يک روزنامه عرب زبان گزارش داده که اياد عالوی، نخست وزير سابق،  ايرانروزنامه
ست تا کشورهای منطقه نيز در مذاکرات ايران و آمريکا در مورد عراق مشارکت کنند تا عراق در تالش ا

  . موضوع اين گفتگو تنها در مورد عراق نباشد، بلکه خاورميانه را نيز در بر بگيرد
 چند گروه سياسی وابسته به اقليت مخالفت خود را با انجام گفتگوهای ايران و آمريکا ايرانبه نوشته 
  . ده انداعالم کر
 در گزارشی از عمليات نجات در مناطق زلزله زده لرستان از قول رييس جمعيت هالل جوانروزنامه 

  . احمر نوشته عمليات اسکان زلزله زدگان لرستان پايان يافته و آسيب ديدگان هيچ مشکلی ندارند
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 ۴١٨شته و يک هزار و  ک۶٣ خانه را تخريب کرده و ٣٠٠ زلزله لرستان بيش از ايرانبه گزارش روزنامه 
  . نفر مجروح به جای گذاشته است

، رييس هالل احمر مهمترين مشکل موجود را اسکان موقت زلزله زدگان عنوان جوانبه نوشته روزنامه 
 درصد افرادی که فاقد سرپناه بودند از چادرهای ٩٠ ساعت بعد از حادثه بيش از ٢۴تقريبًا : کرد و گفت

  . ا در حال حاضر هيچ گونه مشکلی برای زلزله زدگان لرستان وجود نداردامدادی برخوردار شدند ام
  .يک روز پيش روزنامه ها خبر از نگرانی مردم و کمبود شديد چادر در مناطق زلزله زده خبر داده بود

 اعالم ٨۴ در گزارشی با اشاره به تصميم دولت بر ثابت ماندن ساعت که در آخرين روز سال شرق
 اول فروردين به همين جهت دردساز شد چرا که ساعت پروازهای فرودگاه به هم ريخت شده نوشته روز

و مسافران نمی دانستند به ساعت درج شده در بليت توجه کنند و يا آن را به ساعت ثابت شده از 
  . سوی دولت تبديل کنند و مسئوالن فرودگاه مجبور شدند دوباره از سر برنامه ريزی کنند

وضعيت مدارس در اولين روز کاری نيز بهتر از فرودگاه ها نبود و ديروز صبح زود پدران و   شرقبه نوشته
مادران، مجبور شدند بچه ها را بيدار کنند و سراسيمه به مدرسه برسانند و خيلی ها هم در اين 

اين وضع به جايی رسيد که آموزش و پرورش . ٨ است يا ٧گيرودار نمی دانستند ساعت شروع درس 
وز صبح اعالم کرد استثنائا همين يک روز اختيار با مديران مدارس است که چه وقتی در مدرسه ها را دير

  . بگشايند
 جلوگيری از تغيير ساعت کشور را به طعنه از پيشرفت های بزرگ علمی خوانده و  آفتاب يزدطنزنويس

گر استکبار جهانی نوشته به اين ترتيب همه مشکالت مملکت در سال آينده حل می شود البته ا
  .بگذارد

 خبر داده که پخش فيلم سينمايی لورل و هاردی در شب شهادت رسول جمهوری اسالمیروزنامه 
  .از شبکه استانی همدان موجب خشم مردم شد) ص (اکرم 

به نوشته اين روزنامه در حالی که رهبر جمهوری اسالمی سال جاری را سال پيامبر اعظم اعالم کرده 
ند چرا اين شبکه به جای تهيه و تدارک و پخش فيلم های مناسب اين مناسبت که در مردم می گوي

شب رحلت صاحب نام امسال بايد پخش می شد، اقدام به پخش سلسله وار فيلم سينمايی طنز 
  .کرده است 

   و وی است   رسيده  پايان  به  گنجی  محکوميت  اعتقاد ما دوران  نوشته به  اکبر گنجی  از زبان وکيلاعتماد
  . شود  می  تلقی آزاد شده
   خالف  و نه  است  و مقررات  ضوابط  خالف  نه  از زندان  در خارج  گفته است حضور موکلم  مواليی يوسف
  . برد  بسر می   از زندان  در خارج  و مقررات  قوانين  مطابق  گنجی ، بنابراين قانون

 بود   گفته  از اين  پيش  تهران  دادستانی های  امور زندان ا، معاون محمود ساالرکي  بر اين خبر افزوده اعتماد
   شد که  اعزام  روزه  هفت  مرخصی  به٨۴   سال  اسفند ماه٢٧ روز   گنجی  تهران  دادستانی  با موافقت که
   می  معرفی ن زندا  بايد خود را به رسيد و وی  می  پايان  به  جاری  ماه  فروردين  در روز پنجم  مرخصی اين

   محسوب ، غيبت  است  نکرده  معرفی  زندان  خود را به  وی  که  مدتی  کار را نکرد بنابراين  اين کرد که
  . شود  بايد محاسبه شود که می

  
  / ٨٤ يي در سال  ي هسته شمار مساله روز

  آور شوراي امنيت از طرح پيشنهادي ايران تا صدور بيانيه غيرالزام
  ٢٠٠۶  آوریل3 -1385روردین  ف14شنبه دو 

  زهرا اصغري: گزارش از خبرنگار ايسنا
آور رياست شورا از مديرآل آژانس  غيرالزام ي  با صدور بيانيه١٣٨٥  فروردين ماه ٩ شوراي امنيت در تاريخ 

ن ي روند پايبندي ايرا روز پس از اين تاريخ گزارشي را درباره ٣٠ خواست تا ظرف  المللي انرژي اتمي  بين
از سوي شوراي حكام تهيه آرده و به صورت موازي به شوراي حكام و به  هاي درخواست شده به گام

ي  اين در حالي است آه ايران در واآنش به تصويب بيانيه. بررسي ارايه دهد شوراي امنيت براي
  عدولاعالم آرد از اقداماتش بر مبناي راه قانوني آه تاآنون دنبال آرده و حقوقش شوراي امنيت

محوريت آژانس  وگوها و با نخواهد آرد، اما در همين حال تعامل و توافقي همه جانبه را بر مبناي گفت
  .المللي انرژي اتمي خواستار شد بين

اش با  يي ، ايران مذاآرات هسته)ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته
ي  ه سال پيش براي جلوگيري و خنثي آردن تهديد ارجاع پروندهس سه آشور اروپايي را نزديك به

امنيت آغاز آرد، اما در سال گذشته سرانجام اين مساله به شوراي امنيت  اش به شوراي يي هسته
  : است١٣٨٤ يي آشور در سال  شماري از تحوالت هسته آيد روز آنچه در پي مي .آشانده شد

  /٨٤ فروردين /
هاي عيني آه از  ها براي تضمين اي از راه حل مجموعه ايران) ماه سوم فروردين ( ،٢٠٠٥  مارس ٢٣ در 

در طرح پيشنهادي ايران . تنظيم شده بود را به اروپا، ارايه داد سوي دانشمندان و متخصصان مستقلي
 مين راو داراي منافع متقابل ميان ايران و سه آشور اروپايي آه در واقع بهترين تض به اروپا، روابط قوي

  .هاي طرفين ايجاد خواهد آرد، تاآيد شده بود براي احترام به نگراني
هاي فني  ايران، با اين هدف آه از طريق تضمين سازي ي غني ي محدود آردن برنامه در اين طرح مساله

 ي بحث مربوط به چرخه. در آن راه نداشته باشد نيز آمده بود و عيني هيچ گونه نگراني مربوط به اشاعه
ي بازفرآوري و توليد پلوتونيوم؛ تعيين سقف براي غني سازي در  نگراني درباره سوخت باز، به منظور رفع
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نيازهاي  ي ي غني سازي صرفا به حدي آه برآورنده ي برنامه ، محدود آردن دامنه(LEU) پايين سطح
  .سوختي راآتورهاي ايران باشد، از ديگر محورهاي پيشنهاد ايران به اروپا بود

يي نيز مدنظر قرار داده شده بود آه پروتكل  نامه آيين گذاري و عالوه بر موارد مذآور، اقدامات قانون
يي از طريق قانون ملي الزام آور و  سازي و استفاده از سالح هسته الحاقي، منع دايم توسعه، ذخيره

م اجراي پروتكل الحاقي، در اين چارچوب تداو. صادرات ايران، از آن جمله بودند تقويت مقررات آنترل
 هاي بي ي تضمين مستمر بازرسان در محل تاسيسات غني سازي و تبديل به منظور ارايه حضور
  .ي مضاعف از جمله پيشنهادات ايران به اروپا بود سابقه

وگويي با فيگارو با اشاره به روند  در گفت ماه سيدمحمد خاتمي، رييس جمهور وقت  فروردين١٦ در 
ايران  اصلي آه در توافق پاريس است اين آه از يك طرف،  مساله: ران و اروپا اظهار داشتمذاآرات اي

اش به سوي توليد تسليحات  يي هاي هسته اساس آن فعاليت تضميني عيني ارايه دهد آه بر
ي  ديگر اروپا تضميني قاطع ارايه دهد آه بر اساس آن امنيت و توسعه يي منحرف نشود و از طرف هسته

 اش را به طور موقت به حالت تعيلق يي هاي هسته آند و در ازاي اين شرايط ايران فعاليت ن را تضمينايرا
ما . مساله را جدي بگيرد ايم، لذا اآنون انتظار داريم آه اروپا اين در آورده و اين آاري است آه انجام داده

  .پذيريم مان را نمي هاي يتفعال حل منطقي را در نظر بگيريم، اما تعليق هميشگي حاضريم يك راه
ها متوجه شوند آه پيمان منع  است اروپايي الزم: وگو افزود رييس جمهور سابق ايران در اين گفت

يي با اهداف  آوري هسته دهند فن المللي به ما اجازه مي بين يي و معاهدات هاي هسته گسترش سالح
اگر آنها بكوشند با اعمال فشار، ما را مجبور آنند از فعاليت . داشته باشيم آميز را در اختيار صلح

  .آميز صرف نظر آنيم، اين امر براي ما پذيرفتني نخواهد بود صلح يي هسته
  /٨٤ ارديبهشت /

ي  مذاآراتي را با هدف دستيابي به توافقاتي درزمينه  ارديبهشت در لندن٩ ايران و سه آشور اروپايي در 
  .هايي قطعي و محكم از سوي اروپا انجام دادند ايران و تضمين هايي عيني از سوي ي تضمين هاراي

مذاآرات نبايد طوالني شود و طرفين بايد درمدتي آوتاه  مقامات تهران از همان آغاز تاآيد داشتند آه اين
شروعش براي يي همواره تاآيد داشت آه از حق م مذاآرات هسته ايران از آغاز. به نتيجه برسند

آميز از انرژي  ي صلح يي و استفاده ي آامل سوخت هسته بر چرخه سازي اورانيوم و تسلط غني
هاي غربي تنها تضمين عيني  نخواهد آرد و اين در حالي بود آه برخي ديپلمات نشيني يي، عقب هسته
سازي  غني ، توقفاش ارايه دهد يي هاي هسته آميز بودن فعاليت تواند درخصوص صلح ايران مي را آه

  .اورانيوم عنوان آرده بودند
با اروپا در ژنو در زمان مسوليت حسن روحاني بر  ي ايران آننده سيروس ناصري، عضو ارشد هيات مذاآره

سازي اورانيوم در ايران آه اآنون  ي غني نظري گفت آه پايان برنامه يي آشورمان در اظهار پرونده هسته
شده  ي آن مذاآره ي اروپا درباره اي نبوده آه در مذاآرات با اتحاديه د، گزينهبر سر مي در حال تعليق به

  .باشد
  .آل تصور توقف پوچ است: وي گفت

آنيم آه هيچ افق ديگري وجود ندارد، دليلي براي  اي آه احساس اين ديپلمات ادامه داد آه در هر لحظه
  .داشت ادامه دادن به اين روند وجود نخواهد

لندن براي رسيدن به پيشرفت محسوس براي روشن   آه در هر حال اين دور از مذاآرات درناصري گفت
  .مناسبي نبود ي ي اين بحث جلسه شدن افق اجرايي آينده

عالي امنيت ملي سابق آشورمان يك روز پس  در همين حال بود آه دآتر حسن روحاني، دبير شوراي
سازي در  آند آه غني اصفهان، اشاره و اعالم مي UCF در سازي اورانيوم از مذاآرات لندن به شروع غني

شود و ساير احتماالت در مورد  شود، پي گرفته مي انجام مي سطحي همانند آنچه در اصفهان
  .شود مذاآراتي خواهد بود آه در آينده انجام مي سازي اورانيوم منوط به غني

اندازي شد،  سما و با حضور بازرسان آژانس راهاصفهان ر UCF  مردادماه آه تاسيسات١٠ از اين مقطع تا 
عالوه بر اين . شدن مسير مذاآرات با سه آشور اروپايي را شاهد هستيم  ها عليه ايران و بسته تهديد

 جمهوري در ايران و حساسيت غرب به ويژه سه آشور اروپايي به روي آار آمدن دولت رياست انتخابات
  .آرد جديد به اين روند آمك مي

ماه با توجه  ي وقت آلمان در دوم ارديبهشت خارجه رگزاري فرانسه به نقل از يوشكا فيشر، وزير امورخب
اصفهان در صورت اتالف وقت  UCF سازي اورانيوم در هاي غني فعاليت به تصميم ايران به ازسرگيري

هاي مربوط به  ليتدر صورت ازسرگيري فعا(دانند آه  ها خود مي ادعا آرد آه ايراني اروپا در مذاآرات
  .باشد مي فراخواندن شوراي امنيت) جايگزين(چه چيزي جايگزين خواهد شد و آن ) سازي اورانيوم غني

انجام مذاآره با ايران را روشن ساخت مبني بر اينكه  اما فيشر در بياني منحصر به فرد هدف اروپا از
  «.ي در ايران برسيمتوقف دايمي فرآيند غني ساز هدف از مذاآرات اين است آه به«

 بر مهمترين مساله سياست ٨٤ آه در سال  انتخابات رياست جمهوري ايران مهمترين رخدادي بود
  .خارجي ايران و جهان تاثير گذاشت

 ارديبهشت درباره تاثير انتخابات رياست ٢٩ آشورمان در  يي ي هسته ي پرونده يك عضو تيم مذاآره آننده
از ابتداي شكل گيري مذاآرات بين : يي ايران و سه آشور اروپايي گفت ستهه جمهوري بر روند مذاآرات

  .يي آشور تحت الشعاع مباحث داخلي قرار نگيرد ي هسته ايم مساله داشته دو طرف سعي
  /٨٤ خرداد/
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ها قصد دارند در پيشنهادشان ايران را از انجام غني  هايي مبني بر اين آه اروپايي ماه شائبه در خرداد
 ٣ در . تر آرد گيرانه مساله رويكرد ايران را به ادامه مذاآرات سخت ي محروم آنند، مطرح شد و اينساز

  ژنو در بروآسل انجام شد، اما اين مذاآرات٤ بخش بودن مذاآرات  مقدماتي براي نتيجه خرداد مذاآراتي
صراحتا اعالم آردند آه  آراتمقامات ايراني پس از اين مذا. يي پايان يافت ي اميدوارآننده هيچ نتيجه بي

آنها احتمال جلوگيري از . تر خواهد بود مشكل ي اروپا از هميشه از اين پس مذاآرات ميان ايران و اتحاديه
  . دانستند٥٠  - ٥٠ شكست مذاآرات را 

شايد .  خردادماه در ژنو برگزار شد٤ عاليرتبه در  مذاآرات ايران و سه آشور اروپايي در سطح مقامات
  .زني گيري نه چانه مذاآرات ميان ايران و اروپا بود، مذاآراتي براي تصميم ي نهايي در اآرات ژنو مرحلهمذ

مذاآرات گفت، چيزي آه ما در اين مذاآرات ارايه آرديم  جك استرا وزير امور خارجه انگليس پس از اين
ورد بحث قرار داده بودند اين ها آنها را م مان با ايراني پيشتر مقامات يكسري از پيشنهادها بود آه

 ها را تا ماه ژوئيه، يا اوايل آگوست، با جزئيات بيشتري مطرح ميز است و اين آه اين پيشنهادات روي
  .چنين چارچوب توافق پاريس در حال اجرا باقي خواهد ماند خواهيم آرد و هم

گيري  ر قادر ساختن ما به بهرهاساس توافق پاريس ب روحاني نيز پس از اين دور از مذاآرات نيز گفت آه
  .تبعيض استوار است آميز بدون هاي صلح از تمام فعاليت

دوماه صبر براي آماده شدن . در مذاآرات نگران است با وجود آن آه ايران اعالم آرده بود از اتالف وقت
نيت ملي و يا اوايل آگوست آه به گفته دبير شوراي عالي ام پيشنهاد اروپايي ها در اواخر ژوئيه

ي پيشنهادي جامع به ايران در طي دو سال  ها متعهد به ارايه آه اروپايي آشورمان براي اولين بار بود
رياست  در شرايطي آه ايران در آستانه انتخابات. آمد شدند آمي دور از انتظار به نظر مي مي مذاآره

  .مرآز بودها در دنيا بر اين رويداد سياسي مت جمهوري قرار داشت و تمام نگاه
آردند همكاري در روابط تجاري به عنوان مشوقي  مي ها در پيشنهادشان به ايران مطرح آنچه آه اروپايي

اش ادامه دهد، بر اين اساس بود آه آمريكا با برداشتن  سازي ي غني برنامه براي ايران بود تا به تعليق
موافقت  ي پيوستن ايران به اين سازمانورود ايران به سازمان تجارت جهاني با مذاآرات برا وتويش از

ي  اروپا در خصوص مساله ي ها اعالم آردند آه اين تصميم پس از توافق ايران و اتحاديه خبرگزاري. آرد
  .شود يي در ژنو اتخاذ مي هسته

ها در تهران مورد بررسي و به صورت مشروط  اروپايي  روز از مذاآرات ژنو پيشنهاد١٠ پس از گذشت 
هاي آاري و راهبري و ارتباطات بين سه وزير اروپايي و دبير  ماه آميته ي اين دو  آن آه در فاصلهمبني بر

 ها به نحوي باشد آه موجب امنيت ملي برقرار باشد تا مسير تعيين پيشنهاد اروپايي شوراي عالي
  .تفاهم و نزديكي بيشتر باشد پاسخ داده شد

 ٢٣ المللي انرژي اتمي در  حكام آژانس بين ي شورايانتخاب مجدد محمد البرادعي در نشست فصل
 به عنوان ٢٠٠٩ ي ديگر را تا نوامبر سال  ي چهار ساله دوره خردادماه به عنوان مديرآل آژانس براي يك

  .انرژي اتمي به وي اعطاء آرد المللي رييس آژانس بين
  /٨٤ تير/

 قبل از اعالم نتايج قطعي انتخابات رياست روز  تيرماه يك٣ محمد خاتمي رييس جمهور سابق ايران در 
ايران با توجه به حساسيت غرب به نتيجه انتخابات در ايران و تاثير  يي جمهوري در ارتباط با پرونده هسته

سياستهاي اصولي ما در رابطه با مسايل خارجي و در رابطه : يي خاطر نشان آرد هسته آن بر مساله
آنم  نمي آامال روشن است و نتيجه انتخابات هرچه باشد من فكريي و ديگر مسايل  مسايل هسته با

  .تغيير اساسي و بنيادي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ايجاد شود
يي و دبيري  از مسووليت پرونده هسته پس از انتخابات رياست جمهوري استعفاي حسن روحاني

يي از ديگر مواردي بود آه در روند مذاآرات  هسته شوراي عالي امنيت ملي و تغيير تيم مذاآره آننده
همين حال با گذشت اندك زماني از بر سر آار آمدن دولت جديد،  در. يي تاثيرگذار بود ي هسته پرونده

انگليس اعالم آردند آه ادعاهاي اخير مطرح شده عليه رييس جمهور منتخب ايران  وزراي خارجه آلمان و
  .يي اروپا و ايران تاثيري نخواهد گذاشت تهنشده است و بر مذاآرات هس اثبات

  /٨٤ مرداد /
) اول اوت( مردادماه سال جاري ١٠ اتمي در تاريخ  المللي انرژي اي رسمي به آژانس بين ايران در نامه

ها نسبت به  هاي تند اروپايي اورانيوم اصفهان اقدام آرد آه با واآنش اندازي تاسيسات فرآوري براي راه
 اي ها در واآنش به اين اقدام ايران به محمد البرادعي نامه اروپايي. ايران مواجه شد  باقطع مذاآرات

اگر اجرا  هاي در حال تعليق اصفهان، تصميم براي ازسرگيري فعاليت«نوشته و در آن مدعي شدند آه 
المللي  نحكام آژانس بي  شوراي٢٠٠٤  نوامبر ٢٩ ي مورخ  ي پاريس و قطعنامه نامه شود، هر دو توافق

  «.انرژي اتمي را نقض خواهد آرد
مردادماه از تهران خواستند تا به عنوان  ١٤  سه آشور اروپايي در آخرين پيشنهادشان به ايران در

ي سوخت نخواهد  هاي چرخه آور ارائه دهد آه به دنبال فعاليت الزام بخشي از روند اعتمادسازي تعهدي
 آب سنگين را به طور آامل تعطيل نمايد و در عوض با رآآتور تحقيقاتي چنين ساخت رفت و هم
هاي  يي غيرنظامي، همكاري ي هسته و امنيتي، حمايت بلندمدت از برنامه هاي سياسي همكاري

تحقيرآميز  تكنولوژي و غيره روبه رو خواهد شد، اما اين پيشنهاد قاطعانه از سوي ايران رد و اقتصادي و
  .اعالم شد

هايي براي خارج آردن طرفين از  آغاز آرد طرح اصفهان را UCF هاي خود در عاليتپس از آنكه ايران ف
ي آن طرح آفريقاي جنوبي، براي تامين اورانيوم  آه از جمله بست به وجود آمده در مذاآرات مطرح شد بن
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ن به اصفها UCF تواند آن را پيش از بازگرداندن به آفريقاي جنوبي در تاسيسات مي ايران است آه تهران
هاي سه آشور  ديپلمات آرد اما اورانيوم تبديل آند، در حالي آه ايران از اين پيشنهاد استقبال مي گاز

سازد  آردند؛ به اين علت آه ايران را قادر مي اروپايي پيشنهاد آفريقاي جنوبي را غير واقع بينانه اعالم
رفع آند و نيز يك پيروزي بزرگ براي ايران سازي را  الزم براي غني ي توليد گاز اورانيوم مشكالتش درباره
در نهايت آن آه اين پييشنهاد از سوي آفريقاي جنوبي تكذيب . ها خواهد بود اروپايي و شكست براي

  .شد
  /٨٤ شهريور /

هاي پيشنهادي اروپا  سوي اروپا لغو شد؛ چرا آه مشوق  اوت از٣١  آشور اروپايي در ٣ مذاآرات ايران و 
واقعي در مقابل واقعيت  اش امري غير يي هاي هسته آردن فعاليت اختن ايران به رهابراي متقاعد س

ايران در اين مقطع به طور جدي . يي بود آميزهسته آوري صلح دستيابي به فن خواست ايران يعني
  .اش محروم سازد افزارانه از حق مسلم اروپا قصد دارد ايران به شكلي نرم دريافت آه

ملي ايران در حالي سكان هدايت و مديريت  ني، دبير جديد شوراي عالي امنيتدآتر علي الريجا
مذاآرات ايران و سه آشور اروپايي به دنبال از سرگيري  يي آشور را به دست گرفت آه ي هسته پرونده
  .بست مواجه شده بود با بن يي در اصفهان ي هسته ها فعاليت

: شد، دراظهار نظري تاآيد آرد محسوب مي آاري ويالريجاني پيش از سفر به وين آه اولين سفر 
  از انجام  المللي اعتماد و اقناع بين  و مفاهمه براي   مذاآره استمرار  ايراني با تاآيد بر سياست  طرف

و   و اعضاي غيرمتعهدها در چارچوب  از اروپايي  اعم  آژانس  عضو شوراي حكام   آشورهاي  با همه  مذاآرات
  .آند مي  استقبال NPT   اهداف

با آشورمان، براستقبال ايران از   مبني بر لغو مذاآرات   آشور اروپايي  سه  وي با ابراز تاسف از موضع
  .تاآيد آرد NPT آشورهاي عضو شوراي حكام در چارچوب انجام مذاآره با تمامي

انس، حامل پيشنهادي از محمد البرادعي مديرآل آژ الريجاني در سفر خود به وين عالوه بر ديدارش با
بست به وجود آمده در حل و  ابتكاري تازه در خصوص خروج از بن سوي رييس جمهور جديد ايران نيز بود؛

همچنين ممانعت از ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل آه در طي دو  يي و فصل مساله هسته
  .شد فشرده به عنوان خط قرمز ايران محسوب مي سال مذاآره

تواند ظرف يك مدت منطقي به  جمهور جديد مي ريجاني اين ابتكار را بهترين چيزي دانست آه رييسال
  .ي آن بپردازد تشريح و ارايه

مذاآرات فقط براي مذاآره انجام : بازگشت از وين گفت دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي ايران پس از
ي سوخت  د و هدف نهايي ايران داشتن چرخهشو هدف انجام مي گيرد، بلكه براي رسيدن به يك نمي

يي آشور در راستاي سياست نگاه به شرق  مسوول پرونده هسته همچنين. يي در آشور است هسته
ي  آننده همچنين مذاآره.  شهريور به هند سفر آرد٨ تاآيد آرده بود در  آه با شروع مسوليتش بر آن

 م مشاوراتي مهم با رهبران ارشد پاآستاني به شهريور براي انجا١٦ ايران نيز در يي جديد هسته
  .آباد سفر آرد اسالم

شهريور شوراي حكام اعالم آرد آه  ١٩  مدير آل آژانس در گزارش خود درباره ايران در نشست
ي يافت شده در ايران به طور عمده از  شده بسيار غني يي در خصوص آثار اورانيوم هاي هسته بازرسي

  .آند اين ذرات ناشي از تجهيزات وارداتي بوده، حمايت مي ر اين آهاظهارات تهران مبني ب
 به مسكو رفت تا به  اتمي در سفري قريب الوقوع شهريورماه، رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي ٢٢ 

  .يي ايران آمك آند بحث هسته هاي مذاآره در اجراي سياست افزايش طرف
جمهوري ايران اولين سفر خارجي  اش به رياست انتخاب ازسفر محمود احمدي نژاد به نيويورك آه پس 

آنچه اين سفر را از اهميتي دو . را به صدر اخبار روز دنيا برد وي محسوب مي شد، يكبار ديگر ايران
هاي  ها و سياست اين بود آه دنيا اين فرصت را براي شنيدن ديدگاه آرد چندان برخوردار مي

جمهوري ايران در اين سفر حامل طرحي  رييس. دانست غتنم ميايران بسيار م جمهوري جديد رييس
 هاي گذاري بر اساس اين طرح ايران سرمايه. يي بود بست هسته خروج ايران و غرب از بن ابتكاري براي
عيني مبني  اش را به عنوان ابزاري براي فراهم آردن تضمين يي ي هسته المللي در برنامه مشترك بين

اما . آرد پيشنهاد مي يي منحرف شود، تواند به سوي استفاده از سالح هسته نميبر آنكه اين برنامه 
  .برخورد آرد هاي اوليه به اين طرح بسيار سرد و نا اميدآننده غرب در واآنش

ها در شوراي حكام  مطبوعاتي اش با توجه به تهديد يي آشور در اولين آنفرانس مسول پرونده هسته
امنيت و واآنش هاي سرد به طرح ابتكاري رييس جمهور ابراز  ن به شورايمبني بر ارجاع مساله ايرا

سازي را آغاز، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف  زور، ايران بدون ترديد غني داشت آه درصورت استفاده از
  .تي را بررسي خواهد آرد.پي.ان و خروج از

ي  هاي بحث ارجاع مساله جرقهانرژي اتمي  الملي شهريور شوراي حكام آژانس بين٢٨ در نشست 
اي آه در اين نشست به تصويب  در قطعنامه. مطرح شد يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل هسته

آن آه بر عدم پايبندي ايران به الزاماتش برپايبندي به توافق  ٣   و٢ ، ١ رسيد با استناد به بندهاي 
ي  اساسنامه III.B.C و XIIC بايد براساس موادآند و اينكه موضوع ايران  مي اشاره NPT پادمانهاي
 اين قطعنامه در حالي به تصويب رسيد آه بازرسان. آند شوراي امنيت گزارش شود تاآيد مي آژانس به

ايران در جريان  را از سوي NPT آژانس هيچ گزارشي مبني بر عدم پايبندي ايران به الزامات پادمانهاي
موثر در شوراي حكام مورد  اين قطعنامه از سوي اآثر آشورهاي. دهايشان ارايه نكرده بودن بازرسي

  .استقبال قرار گرفت
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در واآنش به تصويب اين قطعنامه تاآيد آرد  ي آشورمان حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه
غيرقابل «و » غيرحقوقي«يي ايران  آميز هسته هاي صلح فعاليت ي ي شوراي حكام درباره آه قطعنامه
  .ايران است از سوي» قبول و اجرا

  /٨٤ مهرماه /
اصفهان ترك آرده بود اما وزيران  UCF هاي شروع فعاليت با وجود آن آه اروپا خود ميز مذاآرات را پس از

ي  پس از مدتي از ايران خواستند آه به ميز مذاآرات بر سر برنامه ي اروپا ي اتحاديه امور خارجه
اش بازگردد، اين در حالي  ي سوخت هاي مربوط به چرخه تمامي فعاليتتعليق  اش با شرط يي هسته

  .دانست بازگشت به ميز مذاآرات را بدون هيچ پيش شرطي قابل قبول مي بود آه ايران
هاي  رويارويي و تقابل سياسي در موضوع فعاليت ايران در اقدامي داوطلبانه و براي جلوگيري از مسير

ي اروپا  المللي انرژي اتمي و اتحاديه تمايل مدير آل آژانس بين رام به ابرازاش و البته با احت يي هسته
ي  گيري مذاآرات با سه آشور اروپايي را با انگيزه تعامل و مذاآرات، پي براي بازگشت به مسير

 ايران تاآيد آرد آه قطعا. در حقوق مسلم ملت ايران مفيد دانسته و از آن استقبال آرد سازي اطمينان
  .اين دور از مذاآرات آغاز به آار نطنز در دستور آار خواهد بوددر 

عنوان سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي آه  جم، به انتصاب حسين انتظامي، موسس روزنامه جام
يي آشورمان  در ساختار مديريت جديد پرونده هسته جايگزين علي آقامحمدي مي شد از ديگر تحوالت

يي آامل شد، اين تغييرات در حالي صورت  تيم مذاآره آننده هسته ييرات دربه اين ترتيب دايره تغ. بود
يي تغييرات اساسي در تيم مذاآره را پس استعفاي حسن  پرونده هسته گرفت آه مسوالن جديد

  .آرده بودند روحاني منتفي اعالم
 در مسير مذاآرات در عبور از بحران به وجود آمده يي و ي هسته تحرآات ديپلماتيك ايران براي حل مساله
دور، مالزي، اندونزي، آمريكاي التين، به ويژه سفر منوچهر متكي  اواخر مهرماه درآفريقاي جنوبي،آسياي

  .چين در همراه آردن موضع اين آشور با ايران از اهميت بسياري برخوردار بود وزير امور خارجه به
  /٨٤ ماه  آبان/

ماه يكي از   آبان٤ جهان بدون صهيونيسم در  ر در همايشسخنراني محمود احمدي نژاد رييس جمهو
سازي سياسي عليه ايران و در  هرچه بيشتر و جنجال هاي غرب براي اعمال فشار مهمترين بهانه

احمدي نژاد در اين سخنان به طرح اين سوال . افكار عمومي جهان بود اش در ميان يي هاي هسته برنامه
  ت؟صهيونيسم چيس پرداخت آه واقعا

هاي جديدي را به  انرژي اتمي اجازه داد تا دسترسي المللي در اين ماه ايران به بازرسان آژانس بين
يي به شوراي امنيت  ها براي جلوگيري از ارجاع مساله هسته تالش سايت پارچين به عنوان بخشي از

  .داشته باشند
يي اجازه يافتند از اين سايت نظامي  مذاآرات هسته اين براي دومين بار بود آه بازرسان آژانس در طي

يي  هاي فراتر از پادمان هسته نشست ماه سپتامبر شوراي حكام همكاري ايران پس از. ايران بازديد آند
  .را با آژانس انجام داد آه بازديد از سايت پارچين يكي از اين موارد بود و پروتكل الحاقي

يي به جود آمده در  بست هسته خروج از بن برايماه پيشنهاد جديدي از سوي مسكو   آبان١٣ در 
پيشنهاد روسيه آمادگي دارد شرآت سهامي مشترك توليد  بر اساس اين. مذاآرات به ايران داده شد

  .آند يي با ايران را تاسيس سوخت هسته
ي پايين تواند آار پردازش اورانيوم با غنا ايران مي در اين طرح آه در روسيه امكان پذير تلقي شده است،

اصفهان به انجام برساند، مشروط بر آن آه با تعليق آامل تمامي ديگر  را در تاسيسات فرآوري اورانيوم
 خبرگزاري ها اعالم آردند فرآوري اورانيوم ممكن است. راستاي توافق پاريس موافقت آند ها در فعاليت

اساس اين طرح  همچنين بر.  شودفعاليتي براي احياي وجهه باشد آه ايران بتواند به انجام آن مجاز
ها با اين ايده مخالف  ايراني .گذاري مشترك در عمليات روسيه خواهند بود ها مالكين سرمايه ايراني

اين . سازي اورانيوم در ايران قرار گيرد نبودند، اما داشته و دارند آه شرآت سهامي مشترك غني
  .پيشنهاد با واآنش مثبت البرادعي همراه بود

ي را از سوي  ا ماه، نامه  آبان١٥ امنيت ملي در  الملل شوراي عالي  وعيدي، معاون امور بينجواد
ارايه آرد اين نامه حامل پيام اعالم آمادگي ايران به از سرگيري   آشور اروپايي٣ الريجاني به سفيران 
بندي   زمانايران به ادامه مذاآرات در چارچوبي روشن و با. پيش شرطي بود مذاآرات بدون هيچ

 پاسخ ماند و تا نشست نوامبر آرد، اما اين درخواست ايران از تروئيكاي اروپا بي مي مشخص تاآيد
  .اي بين طرفين انجام نشد شوراي حكام هيچ مذاآره

ماه و ايگورايوانف دبير شوراي امنيت ملي  آبان ٢٠  ديدار تروئيكاي جنبش عدم تعهد با مقامات ايراني در
آه تا نشست ماه نوامبر شوراي حكام و ارايه گزارش البرادعي به اين   بعد از آن در حاليروسيه يك روز

  .ها عليه ايران مورد توجه قرار گرفت بود و در آاهش فشار شورا باقي نمانده
اتمي براي ارايه در نشست نوامبر شوراي حكام  المللي انرژي يي مديرآل آژانس بين گزارش پنج صفحه

 با  حكام در سپتامبر تهيه و منتشر شد، تفاوت اين گزارش ماه بر اساس مصوبه شوراي  آبان٢٨ در 
ي سپتامبر پرداخته  هاي ايران پس از قطعنامه آه تنها به عملكرد و فعاليت هاي پيشين در آن بود گزارش
  .هاي پيشين آشورمان تمامي فعاليت بود و نه

 آليات طرح يك ٨٤ ايران به شوراي امنيت در آبان  وعها نسبت به ارجاع موض به دنبال افزايش تهديد
داوطلبانه در صورت گزارش يا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت  فوريتي الزام دولت به تعليق اقدامات
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 راي ١٠  راي موافق ، ١٨٣ اين طرح با . نمايندگان مجلس شوراي اسالمي رسيد سازمان ملل به تصويب
  . نماينده حاضر به تصويب رسيد١٩٧  راي ماخوذه از ١٩٦ از راي ممتنع،  ٣ مخالف، 

  /٨٤ آذرماه /
يي  ي هسته قطعنامه، يك روزه به بررسي مساله  آذرماه شوراي حكام آژانس بدون صدور٤ نشست 

اي آه در اين نشست صادر شد شورا از ايران خواست تا شفافيت  بيانيه در. ايران به آار خود پايان داد
 همچنين شورا بر اين. تي و پروتكل الحاقي فراهم آند.پي.توافقات موقت پادماني ان  فراتر ازآاملي را

نمايندگان . آند ي اضطراري تصويب درخواست تاآيد آرد آه ايران پروتكل الحاقي را به عنوان يك مساله
ر آار، جدول زماني و است تا دستو ها و تعامالت نياز ايران در آژانس اعالم آردند آه براي ادامه همكاري

  .مورد توافق قرار گيرد گونه مذاآره مبنايي براي مذاآره پيش از انجام هر
اين هم از سوي ايران و هم روسيه تكذيب  در اين نشست پيشنهاد منسوب به روسيه آه تا پيش از

انس در اين باره ابراز نماينده انگليس در آژ. اروپا قرار گرفت شده بود به يكباره مطرح و مورد توجه آمريكا و
  .ها را به صورت جدي مورد مالحظه قرار دهد ي روس خواهيم تا ايده مي داشت آه ما از ايران

وزراي خارجه سه آشور اروپايي پاسخ نامه الريجاني   آذر٦ سرانجام پس از بيست و يك روز در تاريخ 
آمد آه  اما به نظر مي. را دادند) ماه آبان(مبر و اروپا را آه در ماه دسا  ايران براي از سرگيري مذاآرات بين

 اين فرصت مذاآراتي را نه براي مذاآرات رسمي بلكه براي رسيدن به مبناهايي از مذاآره ها اروپايي
  .رسمي بين دو طرف در سر داشتند

ات آنفرانسي خبري هدف از ادامه و انجام مذاآر  آذر دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در١٤ در 
آشور و اين آه انحرافي در اين مسير وجود نخواهد داشت  يي در داخل خاك آوري هسته را داشتن فن

  .اعالم آرد
با سه آشور اروپايي پس از يك دوره فترت در روند  پس از اين قرار بر اين شد تا مذاآرات اوليه ايران

ي موثري را در بر داشته باشد،  آنكه نتيجهشود، اما اين مذاآرات بدون    آذرماه در وين انجام٣٠ مذاآرات 
  .ماه صورت گرفت  دي٢٨ هاي طرفين محدود شد، ادامه اين دور از مذاآرات در ديدگاه صرفا به بيان

مگاوات از نوع آب سبك با طراحي متخصصان ايراني  ٣٦٠ يي ايران با ظرفيت  احداث اولين نيروگاه هسته
  .بود ٨٤  يي در آذر از ديگر رويدادهاي هسته

  /٨٤ ماه  دي/
در آژانس به پيشنهاد رييس سازمان انرژي اتمي و  انتصاب علي اصغر سلطانيه به عنوان نماينده ايران

  .يي ايران بود از ديگر تغييرات مهم در بحث هسته  جمهوري به تاييد احمدي نژاد، رييس
اي ايران مطرح شده بود رسما به اي بر رسانه ماه طرح پيشنهادي مسكو آه پيشتر به شكلي  دي٣ در 

ها بر آن بود آه روسيه تحت فشار آمريكا و برخي  تحليل در همان زمان برخي. ايران اعالم شد
رسمي پيشنهاد منسوب به او تن به اين آار داده است، با اين  آشورهاي اروپايي نسبت به اعالم

  .ن ارايه نكردطرح را به طور آامل و مدون به ايرا وجود روسيه باز هم اين
تواند  آشورمان رسما اعالم آرد آه پيشنهاد روسيه مي يي با اين وجود رييس تيم مذاآره آننده هسته

يي بوشهر و  روسيه درخصوص تامين سوخت سال اول نيروگاه هسته براساس قرارداد فيمابين ايران و
ايران تاييد آرد آه . يرديي مجددا به روسيه، مورد بررسي قرار گ هسته انتقال پسماندهاي سوخت

 روسي در خاك روسيه براي انجام غني سازي -برتاسيس يك شرآت مشترك ايراني  پيشنهاد روسيه
  .آرد مبتني است، بر اين اساس بود آه ايران مذاآراتي جدا از مذاآرات با اروپا را آغاز اورانيوم

المللي انرژي اتمي مبني از   آژانس بينالبرادعي رييس اي را به ماه تهران اعالم آرد آه نامه دي ١٣ 
يي داده است؛ اين موضوع بازتابي گسترده در ميان  ي هسته زمينه سرگيري فعاليت تحقيق و توسعه در

اما با اعالم اين تصميم از سوي . هاي خارجي داشت يي ايران و رسانه هسته آشورهاي طرف مذاآرات
همانگونه آه شروع . ست قانوني و حقوقي آردشروع به فرافكني نسبت به اين خوا ايران غرب
از  سازي از سوي ايران به افكار عمومي دنيا القاء شده بود، اصفهان به انجام غني UCF در ها فعاليت

شد و  يي نيز به اقدام براي توليد صنعتي مطرح هاي مربوط به تحقيقات هسته سرگيري فعاليت
حكام آژانس عليه  ي سنگين و آامال سياسي را در شوراي متاسفانه غرب توانست با اين اهرم قطعنامه

  .ايران به تصويب برساند
انجام اقدامات الزم براي شروع تحقيقات مربوط به  ماه براي  دي١٧ همزمان با ورود بازرسان آژانس در 

نيز به سرپرستي معاون دبير شوراي امنيت روسيه و معاون  يي به تهران، هيات روسي سوخت هسته
اي دو روزه بر سر ايده  سازمان انرژي اتمي روسيه براي مذاآره ر امور خارجه و آارشناسانوزي

  .تهران شدند پيشنهادي مسكو وارد
اش را  يي هاي مربوط به تحقيقات هسته آژانس فعاليت ماه رسما با حضور بازرسان  دي٢٠ ايران در تاريخ 

اش موجب شد تا مقامات  يي  مربوط به تحقيقات هستههاي گيري فعاليت اقدام ايران به از سر. آغاز آرد
اي براي بررسي موضوع ارجاع  ي اروپا مذاآره ي اتحاديه و سه آشور نماينده آمريكا، چين، روسيه

اين  هر چند .ماه در لندن انجام دهند  دي٢٦ يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل د ر هسته ي برنامه
آشور اروپايي  ا به دليل مخالفت چين و روسيه در بر نداشت، اما سهي مورد نظر غرب ر نشست نتيجه

  .به اين مساله شدند  بهمن ماه براي رسيدگي١٣ ي شوراي حكام در  ي ويژه خواستار تشكيل جلسه
  /٨٤ ماه  بهمن/

ع مقامات آشورمان اعالم آردند آه در صورت ارجا با تهديد غرب به ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت
سازي را به طور  ي غني حكام به شوراي امنيت برنامه ي شوراي يي در نشست ويژه ي هسته مساله
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يي را  هاي هسته موظف است مطابق مصوبه مجلس تمامي فعاليت دولت. آامل از سر خواهند گرفت
  .حالت تعليق در آورده بود، از سربگيرد آه تاکنون داوطلبانه به

  تحرآات موثر ديپلماتيك ايران براي خنثي آردن خواست ماه از  بهمن٤ ن در سفر الريجاني به مسكو و پك
  .ايران به شوراي امنيت بود اروپا و آمريكا در ارجاع موضوع

يي از  ازسرگيري تحقيقات مربوط به سوخت هسته پس از آنكه دور دوم مذاآرات ايران و اروپا به دليل
 بهمن ازسرگرفته ١٠ ماه متوقف شد، اين مذاآرات در دي ٢٨  طرفه نوسط اروپا در سوي ايران به طور يك

ي اروپا  آمريكا، فرانسه، انگليس، آلمان و رييس سياست خارجي اتحاديه وزيران چين، روسيه،. شد
ي مشترآي اعالم آردند آه به اين توافق رسيدند تا در  اي در لندن در بيانيه جلسه  بهمن طي١٠ در

سوي  هاي الزم از اش را براي اتخاذ گام  بهمن اين شورا تصميم١٣ در ي شوراي حكام  ويژه نشست
گزارش ماه مارس  در اين بيانيه وزيران توافق آردند آه شوراي امنيت بايد منتظر. ايران گزارش آند

  .اش را اتخاذ آند البرادعي بماند تا براساس آن تصميم
كا تعجب و اعتراض افكارعمومي در ايران را آمري در حالي آه همراهي روسيه با سه آشور اروپايي و

گونه آه روسيه  اي رسمي اعالم آرد همان روسيه در بيانيه ي برانگيخته بود، اما وزرات امورخارجه
در عين حال روسيه و چين الزم ديدند براي . منطقي با ايران صورت گرفت خواستار آن بود، برخوردي

 ايران در واآنش. شان را به تهران اعزام آنند يران امور خارجهگيري، معاونان وز موضع توضيح چرايي اين
هاي آژانس  نظارت به اين اقدام تهديد آرد آه در صورت هرگونه ارسال مساله ايران به شوراي امنيت،

  .شود آميز در حال تعليق آغاز مي هاي صلح محدود و تمام فعاليت
ي سه آشور اروپايي عليه  يافت آه قطعنامه  بهمن در حالي پايان١٣ نشست ويژه شوراي حكام در 

 موافق در شوراي حكام تصويب و ٢٧ پنج ممتنع و  يي آشورمان با سه راي مخالف، ي هسته برنامه
بالفاصله پس از آن رييس جمهوري . امنيت در آن ذآر شد يي ايران به شوراي ي هسته گزارش مساله

  .وتكل الحاقي را صادر آردي پر داوطلبانه ايران فورا دستور تعليق اجراي
اي به نقل از دبير شوراي عالي  در پاريس طي بيانيه ماه سفارت ايران با اين حال در روزهاي پاياني بهمن
يي ايران، انجام  ي هسته آميز بودن برنامه بهترين راه تضمين صلح امنيت ملي ايران اعالم آرد آه

سازي  ي غني تفاده از سانتريفوژهايي است آه درجهالمللي انرژي اتمي و اس بين هاي آژانس بازرسي
شود، ايران  هايي پذيرفته در اين بيانيه آمده بود آه اگر چنين تضمين. آنند ايران را محدود مي اورانيوم

  .تسليم پروتكل الحاقي را به مجلس براي تصويب آن خواهد پذيرفت
  /٨٤ اسفند /

سازي اورانيوم ايران در خاك  مذاآره درباره پيشنهاد غني  انجامدر اولين روز از اسفند، هيات ايراني براي
همزمان با آن وزير امور خارجه آشورمان به دعوت خاوير سوالنا، رييس  .روسيه به مسكو سفر آرد

 اي آه طرفين بر مواضع اين سفر در شرايط پيچيده. اتحاديه اروپا به بروآسل سفر آرد سياست خارجي
  .توانست راهگشا باشد د ميآردن خود پافشاري مي

يي ايران در بروآسل بدون آن آه تفاهمي در بر  هسته مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا بر سر مساله
  .داشته باشد، پايان يافت

اسفند براي پيدا کردن راه خروج سياسي و  به ايران در ششم» روس اتم«سفر سرگي کرينکو، رييس 
ايران انجام شد اما طرفين پس انجام مذاآرات اعالم  يي ي هسته لهديپلماتيك در اوضاع پيچيده مسا

با اين حال توافقات محدود اما مثبتي به . آار مذاآرات نبوده است آردند آه پيشنهاد مسكو در دستور
  .دست آمد
 اسفند در خصوص طرح ١٠ يي  وگوهاي هسته انجام گفت ترين ترآيب تيم مذاآراتي ايران براي عاليرتبه

حضور دآتر علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي  .شدند شنهادي روسيه راهي مسكو پي
در اين . گيري خواهد شد آن بود آه درباره طرح روسيه قطعا تصميم آشورمان در اين مذاآرات حاآي از

  .تر از آنچه در تهران صورت گرفته بود انجام شد تر و محكم آامل مذاآرات توافقاتي
مهمترين و آخرين دور آن در فرودگاه مسكو انجام  اش در روسيه آه ي بالفاصله پس از مذاآراتالريجان

هاي توافق شده با روسيه بحث و درارتباط با  روي چارچوب ها بر يي شد، به وين رفت تا با اروپا
يقات ايران در اين مذاآرات تعليق تحق. تبادل نظراتي را صورت دهد يي آشورمان هاي هسته فعاليت
  .نپذيرفت اش را يي هسته

. رفت، بدون تصويب قطعنامه پايان يافت مي  اسفند، نشست شوراي حكام همانگونه آه انتظار١٥ در 
   ماه ي بهمن ايران بود، بنابراين مطابق بند هشت قطعنامه اين نشاندهنده عدم اجماع در شورا عليه

يي ايران به شوراي   اتمي از فعاليت هستهالمللي انرژي آژانس بين شوراي حكام، گزارش مديرآل
اي براي بررسي گزارش مدير  ي ديگر جلسه همين جلسه تعيين شد تا يك هفته در. امنيت گزارش شد

 ايران در واآنش به اين اقدام شوراي حكام اعالم آرد آه ديگر الزامي. امنيت تشكيل شود آل درشوراي
  .نعتي نداردسازي ص به اقدامات داوطلبانه در خصوص غني

گزارش مديرآل آژانس تشكيل شد آه بدون دست   دو جلسه شوراي امنيت براي بررسي٨٤ در اسفند 
  .اي پايان يافت يافتن به نتيجه

مورد بحث بود، دبير شوراي عالي امنيت ملي  يي ايران در شوراي امنيت ي هسته در حالي آه پرونده
درخواست سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي   اسفند در اظهاراتي درباره٢٥ آشورمان در 

ي عراق و حل مشكالت اين آشور، اعالم  مذاآره با آمريكا در مساله انقالب اسالمي عراق از ايران براي
 ايران و. آنيم پذيريم و افرادي را براي اين مذاآره مشخص مي مذاآره با آمريكا را مي آرد آه درخواست
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اند اما اين براي  داشته اتي مثل افغانستان به طور غيرمستقيم با يكديگر ارتباطآمريكا تاآنون در موضوع
مقامات دو آشور اعالم آردند . نشستند مي اولين بار بود آه دو طرف به طور رسمي پشت ميز مذاآره

  .شود يي ايران را شامل نمي موضوع هسته آه مذاآرات مذآور تنها درباره عراق است و
  زهرا اصغري: ار ايسناگزارش از خبرنگ
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