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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان - ايرانپروژه اتمي رژيم

  
ي   سانتريفيوژش براي استفاده20آقامحمدي ادعاي رويتر مبني بر صرف نظر ايران از فعال نگه داشتن 

 . تحقيقاني را تكذيب آرد
 ٢٠٠۴ نوامبر 26 -  ١٣٨٣ آذر 6جمعه 

يت ملي تبليغات شوراي عالي امنيت ي سياستگذاري شوراي عالي امن علي آقامحمدي، رييس آميته
، در پي ادعاي خبرگزاري رويتر مبني بر اين آه )ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران  ملي در گفت

 سانتريفيوژش صرف نظر آرده است، ضمن تكذيب 20ي تحقيقاتي از  ايران از خواست خود براي استفاده
 .هت تحقيق و توسعه داراي اهميت استاي ج براي ايران داشتن مجموعه: اين خبر گفت

اند و ايران درباره آن با آنها مذاآره آرده و بر  ها نسبت به آن نقطه نظر مخالف داشته اروپايي: وي افزود
  .اين امر تاآيد آرده است

  
 .ي اروپا درباره ايران عصر امروز در شوراي حكام منتشر شد نويس پيشنهادي قطعنامه آخرين پيش
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به وين، نكته اصلي حذف شده در اين ) ايسنا(به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران

اي اجرا آرده آه گويي آن را  قطعنامه بندي است آه در آن تصريح شده بود ايران پروتكل را به گونه
 تصويب آرده است؛ 

 :گردد ديم ميمتن آامل اين پيش نويس به شرح ذيل تق
 شوراي حكام،

 ١٨  ، )٢٠٠٤/٧٩  /GOV (٢٠٠٤   سپتامبر ١٨  هاي تصويب شده در شورا در تاريخ  با يادآوري قطعنامه) الف
، )٢٠٠٣/٨١  /GOV (٢٠٠٣   نوامبر ٢٦  ، )٢٠٠٤/٢١  /GOV (٢٠٠٤   مارس ١٣  ، )٢٠٠٤/٤٩  /GOV(، ٢٠٠٤  ژوئن 

 ،)١٠٧٢  /GOV/OR (٢٠٠٣   ژوئن ١٩  ي شورا در تاريخ  و بيانيه) ٢٠٠٣/٦٩  /GOV(، ٢٠٠٣   سپتامبر ١٢  و 
ي  در خصوص اجراي توافقنامه) ٢٠٠٤/٨٣  /GOV(با يادآوري همراه با قدرداني از گزارش اخير دبيرآل ) ب

  در ايران، NPTهاي  پادمان
هاي بسياري را   نقض٢٠٠٣  بر با يادآوري ويژه از ارزيابي دبيرآل مبني بر اين آه اقدامات ايران تا اآت) پ

 گزارش آمده است، منجر شده، اما از آن ٨٦  در تعهداتش براي عمل به توافق پادمان آه در پاراگراف 
هايي از سوي ايران و توانايي آژانس در تاييد برخي  زمان به بعد پيشرفت خوبي در تصحيح چنين نقض

 هاي آنوني ايران صورت گرفته است،  جوانب بيانيه
ي ايران  يي اعالم شده همچنين با يادآوري ارزيابي دبيرآل مبني بر اين آه تمامي مواد هسته) ت

اند، با اين حال آژانس هنوز  هاي ممنوع منحرف نشده اند و چنين موادي به سوي فعاليت محاسبه شده
 ان وجود ندارد،اي در اير يي اعالم نشده در موقعيتي نيست آه نتيجه بگيرد هيچ مواد يا فعاليت هسته

هاي مربوط به غني  هاي پيشين شورا از ايران را براي تعليق تمامي فعاليت با يادآوري درخواست) ث
 ي آن به عنوان يك اقدام اعتمادساز داوطلبانه، سازي و پردازش دوباره

 را تا UF6يد هاي مربوط به غني سازي از جمله تول با يادآوري همراه با نگراني از اين آه ايران فعاليت) ج
 برخالف درخواست شورا در سپتامبر مبني بر اين آه ايران فورا تمامي چنين ٢٠٠٤   نوامبر ٢٢  

 هايي را به حالت تعليق در آورده ادامه داده است،  فعاليت
ي عالي  با يادآوري و خرسندي از توافق ميان ايران، فرانسه، آلمان و انگليس و با حمايت نماينده) چ

منتشر شد و طي آن ايران تصميمش را براي ادامه و گسترش ...) سند ( نوامبر ١٥  ي اروپا آه در  اتحاديه
هاي مربوط به غني سازي و پردازش دوباره مطرح آرد و با يادآوري همراه با رضايت  تعليق تمامي فعاليت

راي مديرآل فرستاده شد و  نوامبر از سوي ايران ب١٤  آه به دنبال اين توافق، گزارش اين تصميم در تاريخ 
  دعوت شد،٢٠٠٤   نوامبر ٢٢  طي آن از آژانس براي راستي آزمايي اجراي اين تعليق از 

 با شناسايي اين آه اين تعليق يك اقدام اعتمادساز داوطلبانه و نه يك اقدام حقوقي است،) ح
ح آميز از جمله توليد با شناسايي حق آشورهاي در توسعه و آاربرد انرژي اتمي براي مقاصد صل) خ

 الكتريسيته طبق تعهداتشان به معاهده با توجه به نياز آشورهاي در حال توسعه،
يي براي اهداف ممنوعه،  هاي آارآمد براي جلوگيري از استفاده مواد هسته با تاآيد بر نياز به پادمان) د

د براي تسهيل همكاري در زمينه هاي آارام ها و با تاآيد بر اهميت حياتي پادمان مغاير با موافقتنامه
 يي، انرژي هسته

ي باقيمانده  با تقدير از مديرآل و دبيرخانه براي آاري آه تاآنون براي حل تمام مسايل مربوطه) ذ
 اند،  ي اجراي پادمان در ايران آرده درباره

زفراوري را به هاي مربوط به غني سازي و با  از اين واقعيت آه ايران تصميم گرفته تمامي فعاليت-١  
عنوان يك اقدام اطمينان ساز و داوطلبانه آه از سوي آژانس راستي آزمايي خواهد شد تعليق آند و 
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شود آه شورا اجراي آامل و پايدار اين اقدام اعتمادساز را براي  گشترش دهد، استقبال و تاآيد مي
 .داند پرداختن موضوعات باقيمانده اساسي مي

 دبيرآل را آه تصميم ايران براي ادامه و گسترش تعليق اجرايي شده است ٢٠٠٤   نوامبر٢٥  بيانيه -٢  
  چنان بررسي اين را آه تعليق همچنان راستي آزمايي خواهد هم آند و از مديرآل مي استقبال مي

شود ادامه دهد و در صورتي آه آژانس متوجه شد تعليق به طور آامل ادامه نيافته و يا از راستي  مي
 تمامي عناصر تعليق تا زماني آه تعليق در حال اجراست جلوگيري به عمل آمده، به اعضاي آزمايي

 .شورا اطالع دهد
 از تداوم تعهد داوطلبانه ايران به عمل مطابق بندهاي پروتكل الحاقي به عنوان اقدامي اعتمادساز آه -٣  

 ايران بار ديگر تصويب فوري شود و از هايي آه مطرح شده بود را تسهيل آرد استقبال مي حل پرسش
 .پروتكل الحاقي را خواستار است

هايي را در تعهداتش براي پايبندي به توافق   آه نقض٢٠٠٣  از سياست پنهان آاري ايران تا اآتبر - ٤  
 شديدا ابراز نگراني مي آند و مجددا بر اقدامات اصالحي آه در گزارش دبير آل آمده NPTهاي  پادمان

 آند، د مياذعان و تاآي
 ـ تالش مديرآل براي پيگيري تحقيقاتش درباره موضوعات باقيمانده به ويژه منشا آلودگي و حدود ٥  

چنين اجراي آامل موافقتنامه پادمان ايران و پروتكل الحاقي با رويكردي براي  برنامه سانتريفيوژ ايران، هم
 .شود يي اعالم نشده در ايران استقبال مي هاي هسته تامين تضمينهاي معتبر درباره نبود مواد و فعاليت

 بر اهميت مداوم گسترش همكاري فوري ايران با مديرآل در خصوص مسايلي آه باال ذآر شد تاآيد -٦  
شود به عنوان اقدامي اعتمادساز هرگونه دسترسي به سايتهاي مورد  شود و از ايران خواسته مي مي

 .ل آندداند تسهي درخواست آژانس را آه ضروري مي
  . از مديرآل مي خواهد يافته هايش را آن گونه آه مناسب مي داند به شورا گزارش آند-٧  
  

  قابل اثبات باشددی بارانی ای از سوی سازی غنقي تعلرشیپذ: بوش
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 در متقاعد کردن یی امروز جمعه در تگزاس از تالش سه کشور اروپاکای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش " 
 .  مرتبط با آن استقبال کردیتهاي و تمام فعالی سازی غنقي تعلرشی پذی برارانیا
 فرانسه و س،ياز تالش سه کشور انگل: "  بوش اعالم کردترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 ."نم کی می قدردانی المللني محترم شمردن خواست جامعه بی برارانی ابيآلمان در ترغ
 صحبت با رهبران ی برای خوب است که قابل اثبات باشد و من به دنبال فرصتیتنها توافق:  "  افزودبوش

 ." کشورها هستمنیا
 انتخابات در موعد از نی کرده است که ایدواري ابراز امزي انتخابات عراق نی در مورد برگزارني همچنبوش
 . برگزار شودهی شده  درماه ژانونييقبل تع

  
نامه نهايي به   در صورت انعقاد توافق: جمهور روسيه پس از نشست مشترک با اتحاديه اروپا  سرئي

 دهيم   همكاري با ايران ادامه مي
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اي   مسكو از تصميم ايران براي توقف توليد فناوري آامل چرخه سوخت هسته: جمهور روسيه گفت  رئيس

آميز از انرژي اتمي با   هاي خود با تهران براي استفاده صلح  د و آماده است تا به همكاريآن  استقبال مي
 . نامه ادامه دهد  توجه به اين توافق

در آنفرانسي خبري درباره نتايج نشست اخير " والديمير پوتين"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 
 ايران براي توقف آامل فناوري چرخه سوخت استقبال ما از بيانيه: روسيه با اتحاديه اروپا تأآيد آرد

 .آنيم  مي
به گزارش خبرگزاري ايتارتاس، وي بابيان اينكه الزم است اظهارات نمايندگان ايران در خصوص اين 
 .مسأله مورد مطالعه بيشتر قرار گيرد، ابراز اميدواري آرد تمام مشكالت در سطح فني بسته شود

اي ايران   حال، به عقيده ما پيشرفت زيادي صورت گرفته است تا پرونده هستهبه هر : پوتين تأآيد آرد
 .بسته شود

آنيم تا از انرژي   دهيم و به آنها آمك مي  اي انجام مي  ما با ايران مذاآرات دوجانبه: وي در پايان گفت
نامه نهايي به همكاري   آميز استفاده آنند و قصد داريم در صورت انعقاد توافق  اي براي مقاصد صلح  هسته

 .خود با ايران ادامه دهيم
 

 ماند  آننده باقي مي  اي جدي و نگران  هاي ايران مسأله  فعاليت: سخنگوي وزارت خارجه آمريکا
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عنوان   نوز بهاي ايران ه  به عقيده ما، برنامه هسته:   گفت" آدام ارلي", به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
 .پاسخ آه الزم است مورد توجه قرار گيرد، باقي مانده است  يك مسأله بسيار جدي با چند سؤال بي

طور آامل و منصفانه   اي ايران بر اساس گزارش مديرآل آژانس به  وي ابراز اميدواري آرد برنامه هسته
 .مورد بحث و بررسي قرار گيرد

نامه پاريس چه اقداماتي بايد صورت   اينكه بر اساس توافق:   گفتبه گزارش خبرگزاري فرانسه، ارلي 
 . بگيرد، موضوع بحث و توافق خواهد بود
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اي باقي   آننده  هاي ايران مسأله نگران  با اين حال، نتيجه آلي اين است آه فعاليت: وي ادامه داد
 .ماند و همچنان سؤاالتي وجود دارد آه الزم است پاسخ داده شود  مي
آس هيچ ترديد و سؤالي درباره   لي با بيان اينكه آنچه ما خواستار آن هستيم وضعيتي است آه هيچار

مطمئنًا چنين شرايطي در حال حاضر وجود : آنچه ايران قصد دارد انجام دهد نداشته باشد، ادعا آرد
 .ندارد

هاي ايران در   يتالمللي است آه در جريان آن فعال  هدف ما به وجود آورن شرايطي بين: وي گفت
المللي و آامًال شفاف باشد   اي و اقدامات ايران، آامًال مطابق با تعهدات و الزامات بين  هاي هسته  بخش

 .و تهديدآننده نيز نباشد
 

اي ايران اتفاق افتاد و همه   آه در قضيه پرونده هسته  آنچه:هاي نماز جمعه تهران  احمد جنتي در خطبه
  ، براي من بسيار تلخ و دردناك است ها تعطيل شد  فعاليت
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حضور مردم در : هاي نماز جمعه تهران ، گفت   ، احمد جنتي در خطبه" ايلنا"به گزارش خبرنگار 
 .آننده بود   تر   راهپيمايي روز قدس پر شور و دلگرم
دافي آه ما در توافقنامه داشتيم اين بود آه اه: اي ايران ، گفت   جنتي ضمن اشاره به مسايل هسته

اي بايد آاري آنيم آه پرونده ايران به شوراي امنيت نرود و اجماعي عليه ما   ما در مورد مسايل هسته
اي به   در جهان ايجاد نشود ، ضمن اينكه آشورهاي ديگر حق ما را در دستيابي به فناروي هسته

ها تعطيل شد و براي من بسيار تلخ و دردناك   افتاد و همه فعاليترسميت بشناسند ، اما آنچه آه اتفاق 
 .است 

آنند ، بايد قرار داد را به   شكني مي  براساس آيات قرآن اگر ديديم طرف قرارداد پيمان: وي تصريح آرد 
 .سوي او پرت آرد و اگر به توافقات و تعهدات عمل نكنند ، بايد اين گونه عمل آنيم 

هاي خود محكم و   رهبر ، مردم و تمام مسوولين ما بر حقوق و خواسته: بان يادآور شد دبير شوراي نگه
ها   اندازي  دنيا بايد حقوق ملت و اين مرز و بوم را به رسميت بشناسد و از اين سنگ. اند   پا برجا ايستاده

بدون نياز به اي را به صورت بومي   آوري هسته  شود و اين ملت ملتي است آه فن  چيزي حاصل نمي
ديگران به دست آورده و اين ملت ملتي است آه به خود آفايي در زمينه گندم رسيده است و هرگز 

هاي امام و فرهنگ   ها را ديكته آرد و هدايت  ريزي آرده و برنامه  توان براي چنين ملتي برنامه  نمي
 .اسالمي در روح اين ملت نهادينه شده است 

اآنون ايران در فضاي مناسبي قرار دارد و امكان ارجاع پرونده ايران به : واري آرد وي در ادامه ابراز اميد
شود و   آم به رسميت شناخته مي  اي آم  شوراي امنيت وجود ندارد و حق استفاده از فناوري هسته

 .هاي خود برسيم   مجموع آنچه اتفاق افتاده است ، خوب بوده است و اميدواريم به تمام خواسته
قطعًا آمريكا تا جايي آه بتواند آارشكني خواهد آرد و ما اميدوار هستيم آه : ي خاطر نشان آرد جنت

اروپا به تعهدات خود عمل آند ، غير متعهدها آه هم پشتيبان ما هستند ، اروپا محدود بودن تعليق را 
 .اند و اين بسيار اميدوار آننده است  پذيرفته

اي ايران تا به حال خوب پيش رفته است و اميدواريم در    مسايل هستهرسد روند  به نظر مي: وي افزود 
 .آينده نيز به خوبي پيش برود 

است و آمريكا با   نهايت رسانده  آمريكا قصاوت را در عراق به بي: وي با پرداختن به مسايل عراق ، گفت 
 .الم و مسلمين خير استاين اعمال در حال آندن گور خود است و نهايتًا عاقبت اين روند براي اس

  
 پرونده ايران نبايد ديگر در دستور آار آژانس قرار بگيرد : موسويان
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 دستگاه سانتريفيوژ، مسأله مهمي نيست و بازرسان 20تقاضا براي ادامه استفاده از : ايران اعالم آرد

 .ضد ايران را مورد بررسي قرار دهندمتحد نبايد تحريم بر   ملل  اي سازمان  هسته
هاي سانتريفيوژ مسأله مهمي   دستگاه: به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، حسين موسويان گفت

اي   هاي هسته  اي آه تطابق اقدامات ايران با پيمان منع گسترش سالح  نيستند و ما در خصوص قطعنامه
 . اتمي و اتحاديه اروپا پيشرفت خوبي داشتيمژي  المللي انر  آند با آژانس بين  را بررسي مي

مذاآرات در خصوص اينكه آيا بند ماشه در اين قطعنامه گنجانده شود تا در صورت نقض توافق : وي افزود
 .پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود، ادامه دارد

هاي مربوط به آن توافق    فعاليتسازي و  ما بر سر تعليق غني: برگ، موسويان تصريح آرد  به گزارش بلوم
 .ايم و پرونده ايران نبايد ديگر در دستور آار آژانس قرار بگيرد  آرده

هاي   المللي انرژي اتمي نسبت به اينكه ايران توافق پاريس براي تعليق فعاليت  مقامات آژانس بين
نظر    سانتريفيوژ، صرف دستگاه20شمارد و از درخواست براي استفاده از   سازي را محترم مي  غني
 .بين هستند  آند خوش  مي

  
  بسته شود رانی نظر اني با تامدیپرونده با": مهر" با ی اختصاصی در گفتگوانیموسو
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 اني چهارجانبه می با رو به جلو خواندن گفتگوهانی وی در گفتگوهایرانی مذاکره کننده ااتي هیسخنگو

 نکهیگفتگوها همچنان ادامه دارد و ضمن ا:  کرد دي تاکیی کشور اروپا3 کشورمان با یتهاپلماید
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 ی با برقرارزي ونر کشو3 یتختهای ، پانی در روند مذاکرات صورت گرفته ، ما در وی قابل قبولیشرفتهايپ
  . مي دهی خود ادامه می هایزنی به ران،ي و برلسی از تهران با لندن ، پارییتماسها
 یهمواره در مالقاتها:  گفت نیو"به " مهر "ی با خبرنگار اعزامی اختصاصی در گفتگوانی  موسونيحس
 اصول را دنبال کرده نی مشترک خودشان ، اعمال ای در نشستهارمتعهدهاي غقی از طرزي و نميمستق

 .میا
 یدن ، اتخاذ آن در راستا ؛ داوطلبانه بومی داردي نکته تاک3 ما بر قيدر بحث تعل:  افزود نهي زمنی در ایو

 .ستي نی الزام آور حقوققي تعلنکهی ازي و نیاعتماد ساز
وجود ندارد ، » ماشه آشکار  « زمي از اعمال مکانی حاکی بندی فعلسی نوشي در پنکهی ااني با بیو

 چي که همی کشور گوشزد کرده ا3 نی بارها به انی هفته خود در ونیدر چهار دور مذاکره ا: اظهار داشت 
 اصالح دی و بامیری پذیباشد را نم » یماشه مخف«  که احتمال سوء استفاده از آن به عنوان یجمله ا
 .شود
 اصل است که تمام نی بر ای تهران استواراستيس:  کرد دي تاکیرانی مذاکره کننده ااتي ارشد هعضو
 راستا بارها نیه کننده در ا مذاکراتيه.  در چارچوب پادمان و پروتکل باشددی آژانس بای بعدیتهايفعال

 .ردی پذی را نمرديگ قرار بیگری دري و تفسري که بتواند بعدا مورد تعبی جمله اچياعالم کرده که ه
 از دستور کار رانی پرونده ،  خارج شدن موضوع انی محور مذاکرات در قبال اني ، چهارمی گفته وبه

 . استی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بیشورا
ماشه « :  محقق شده اظهار داشت نی که تا ظهر جمعه در مذاکرات وییشرفتهاي پاني در بانیموسو
 پرونده نکهی ای براقيادامه تعل"  بند که نی حذف شده و اسی نوشي پیبه صورت کامل از بندها»  آشکار

 . خوردی، به چشم نم"  است یدر داخل آژانس حل شود ، اساس
 خارج نکهیضمن ا: افزود " مهر" در گفتگو با ی ملتي امنی عالیرا شوی خارجاستي سونيسي کمسيرئ

 در دی آژانس بایتهاي نکته هم که فعالنی لحاظ شده ؛ ایشدن پرونده از دستور شورا در متن فعل
 . در چند قسمت گنجانده شده استزيچارچوب پروتکل و پادمان باشد ن

 ی میريگي پیرانی توسط مذاکره کنندگان ازي چ از هرشي که در حال حاضر بیی خواسته هاحي در توضیو
 تواند مورد یم » یماشه مخف«  ، دو کلمه در متن حاضر وجود دارد که به عنوان یکی: شود ، گفت 

 .رديسوء استفاده قرار گ
 است و به داوطلبانه بودن ی سازی غنقي که مربوط به تعلی جمالتلي بر تکمنيهمچن:  افزود انیموسو

 .می داردي تاکزي کند نی خدشه وارد میقوقو عدم الزام ح
  

 ایران از خواست خود برای استفاده آزمایشی از سانتریفوژها صرف نظر کرد 
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خبرگزاری رویترز ادعا کرد ایران با صرف نظر کردن از درخواست خود از اروپایی ها برای مستثنی شدن 
 زمایشهای تحقيقاتی با این کشورها به توافق رسيد بيست سانتریفيوز برای آ

رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نزدیک به گفتگوهای ایران و اروپا مدعی " مهر"به گزارش خبر گزاری 
شد ایران از درخواست خود برای کسب اجازه  در مورد استفاده از تعدادی سانتریفوژ برای مصارف 

 .تحقيقاتی صرف نظر کرده است 
این منبع رویترز تصریح کرد ایرانی ها به توافق رسيدند که از درخواستشان صرف نظر کنند و در حال 

 .حاضر منتظر نامه تائيدیه ای هستند که باید به محمد البرادعی مدیرکل آژانس تسليم شود
  
 کلمه ی رواروپا همچنان/  اضافه شد یدی جدفیتعار/ اکثر نظرات نم لحاظ شد /  سوم اروپا سی نوشيپ

sustainاست ستادهی ا  
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 ري غی پافشارني داشتند و همچنرانی که با ای سرانجام و بعد از مذاکرات فشرده ایی کشور اروپاسه

 نی خود ارائه و آن را به عنوان تازه تری در متن قبلیراتيي انجام اصالحات مد نظرشان، تغیمتعهد ها برا
 .  گروه نم گذاشتنداري خود در اختسینو شيپ
 متعهد ها ري مورد نظر غراتيي شده اکثر تغادی دی در نسخ جدنی مهر از وی گزارش خبرنگار اعزامبه

 . افزوده شده استیشنهادي به متن پیدی جدفی عبارات و تعاریاعمال ول
 ، به رانی توسط اقي بودن تعلیق الزام حقوري در چند بخش متن به داوطلبانه و غحی تصرراتيي تغنیمهمتر
 ی از انرژزي ساتفاده صلح آمی حقوق کشورمان بر اساس مقررات موجود براهي شناخته شدن کلتيرسم

 . استیتض کل به وقت مقري دبی منوط کردن گزارش بعدنطوري به شرط عدم انحراف و همیهسته ا
 ی مورد اعتراض است و معنارانی ااتيه ی که از سوsustain اروپا بر کلمه مورد مناقشه گری دی سواز
 . از آن قابل استناد است مقاومت کرده استیشگيهم

 
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
 معاون رئيس جمهورى عراق وارد تهران شد 
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روزه   ظور ديدارى سهمن  جمهورى عراق، صبح امروز در رأس هيأتى به  ، معاون رئيس"ابراهيم الجعفرى"
 .وارد تهران شد

به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، جعفرى قرار است در مدت اقامت خود در تهران با مقامات عالىرتبه 
 .وگو آند  ايران ديدار و درباره تحوالت عراق و مسائل دوجانبه بحث و گفت

 
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
 يرتر نشده جلوي ضرر را بگيريد  تا د

 ٢٠٠۴ نوامبر 27 -  ١٣٨٣ آذر 7ه شنب:سرمقاله جمهوری اسالمی
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

تهيه پيش نويس قطعنامه جديد براي اجالس شوراي حكام سازمان انرژي اتمي توسط سه آشور 
حتي براي خوشبين ترين , اجالس انگليس و فرانسه و اصرار آنها بر مطرح ساختن آن در , اروپائي آلمان 

قصد دارند در يك بازي , اعم از اروپا و آمريكا , افراد نيز جاي آمترين ترديدي باقي نگذاشت آه غرب 
 . آودآانه ما را سرگرم آنند و در موقع مقتضي اهداف خود را تحقق بخشند

داشتن چرخه .  باشدهدف نهائي و مشترك اروپا و آمريكا اينست آه ايران از چرخه سوخت محروم
هر . حق قانوني و شناخته شده آليه آشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي است , سوخت 

, آشور آه به عضويت آژانس درآمده و پيمان منع توليد و گسترش سالح هسته اي را امضا آرده باشد 
كه داراي چرخه سوخت اول آن. حداقل از سه حق قانوني شناخته شده بين المللي برخوردار است 

دوم آنكه هر وقت ) .  پيمان 4ماده (اتمي باشد و بتواند از فناوري غني سازي اورانيوم استفاده آند
و ) .  پيمان 10ماده (مصلحت خود را در ادامه عضويت در آژانس نديد حق دارد از اين پيمان خارج شود 

دست يابي به فناوري هسته اي آمك سوم آنكه آژانس انرژي اتمي موظف است به اعضا خود براي 
البته اين محدوديت نيز وجود دارد آه هيچيك از اعضا حق ندارند از مسير فناوري صلح آميز هسته . نمايد

 ) .  پيمان 2ماده (اي منحرف شوند و به طرف ساخت سالح هاي اتمي بروند 
, ري غني سازي و چرخه سوخت تالش اروپا و آمريكا براي محروم ساختن ايران از فناو, براين اساس 

تمام بحث هاي يكسال و نيم . آامال خالف قانون و تضييع حق مسلم يك آشور عضو آژانس است 
گذشته نيز بر سر همين نكته بوده است و اآنون نيز همين است آه اروپا و آمريكا و اصوال هيچكس حق 

وئي و گستاخي و با بهانه تراشي هاي ندارد اين حق را از ايران سلب آنند البته آنها در نهايت پرر
موهوم و مسخره تمام توان خود را براي محروم ساختن ملت ايران از اين حق قانوني و طبيعي بكار 

 . گرفته اند
اهي ساير آشورهاي خارج از باشگاه اتمي شده و اروپا و آمريكا اآنون آه پرونده ايران موجب حق خو

احساس مي آنند نميتوانند با شيوه هائي آه تاآنون بكار بسته اند مانع دست يابي اين آشورها به 
يكباره درهاي باشگاه , به ترفند جديدي روي آورده اند تا بتوانند بدون دردسر , چرخه سوخت شوند 
غربي ها در , همانطور آه دو هفته قبل طي مقاله اي هشدار داديم .  همه ببندنداتمي جهان را به روي

در پيمان توليد و منع گسترش سالح هاي اتمي , نظر دارند در بهار آينده با تصويب يك پروتكل جديد 
يكي از اين . تجديدنظر آنند و دو نكته اساسي آه تامين آننده حقوق آشورهاست را از آن حذف نمايند

آه قرار است اينگونه تغيير آند آه آن دسته  ) 4ماده (و نكته حق دست يابي به چرخه سوخت است د
ديگر هرگز حق , به غني سازي اورانيوم دست نيافته اند ) بهار آينده (از آشورها آه تا تاريخ تجديدنظر 

 و تكثير سالح هاي و ديگري حق خروج از پيمان منع توليد, رفتن به طرف غني سازي را نداشته باشند 
 . آه از اين پس هيچ آشور عضو حق نداشته باشد از اين پيمان خارج شود ) 10ماده (اتمي است 
آامال مشخص است آه اروپا و آمريكا با معطل ساختن پرونده ايران و گروآشي هائي آه , درحال حاضر 

ن از چرخه سوخت و حق خروج از مي آنند درصدد آشاندن اين ماجرا به بهار آينده و محروم ساختن ايرا
اين هشدار را در .تي هستند. پي . تي با توسل به اهرم پروتكل جديد يعني تجديدنظر در ان . پي . ان 

روزهائي آه مباحث مربوط به توافقنامه پاريس در جريان بود داديم ولي متاسفانه آسي توجه نكرد و 
ه آن هشدار آامال بموقع و درست بوده و مسئولين اآنون ثابت شده است آ. توافقنامه پاريس امضا شد

 . جمهوري اسالمي نبايد به اروپا خوشبين باشند
براي . تا ديرتر نشده بايد جلوي ضرر را گرفت . مشكلي را حل نمي آند, تاسف گذشته را خوردن 

ض عهد و حال آه اروپائي ها براي چندمين بار مرتكب نق. هنوز فرصت داريم , جلوگيري از اين ضرر 
ديگر به آنها اعتماد نكنيم و با تمام توان و امكانات به راه اندازي چرخه سوخت روي آور , خيانت شده اند 

شويم و به دنيا اعالم آنيم آه به فناوي غني سازي اورانيوم دست يافته ايم تا غربي ها نتوانند ايران را 
شايسته است مجلس شوراي , ه بر اين عالو. مشمول آنچه در بهار آينده تصويب مي آنند نمايند

تي را نيز مورد بررسي قرار دهد و هرچه سريع تر درباره آن تصميم . پي . موضوع خروج از ان , اسالمي 
 . گيري نمايد

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  ی با عناصر بعثداری دی برای دولت عالوميتصم
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 اردن با تختی در پاییدارهای انجام دی دولت موقت برامي امور خارجه عراق از تصمری وزیباری زاريهوش
 عراق یاسي ساتي ورود در عملی ها انجام دهد تا آنها را برای معارض از جمله بعثی گروه هایبرخ

 . متقاعد کند
 ییدارهای دیدولت موقت عراق  به زود:  گفت یباری ، زانيب مهر به نقل از روزنامه الی گزارش خبرگزاربه

 یاسي آنها به مشارکت در روند سقی تشوی معارض برای گروه های برخندگانی اردن با نماتختیرا در پا
 .برگزار خواهد کرد

 . کندی کند، استقبال می که خشونت را نفیدولت عراق از هر حزب و گروه:  گفتی و
 و تماس خواهد داری نشست نخواهد بود بلکه صرفا به صورت دای در قالب کنفرانس دارهای د،ی گفته وبه

 شود ی برگزار می ملی کنفرانس که به منظور آشتی برگزارای دولت اعتقاد دارد هرگونه تالش رایبود،  ز
 . در بغداد برگزار شوددیبا
 با داخل عراق داشته یی ها تماسدی برند و شای افراد معارض در خارج عراق بسر منی ای گفته وبه

 هستند ني رده پائی رهبران بعثی و چه بسا برخیاسي و سی اجتماعی هاتي افراد شخصنیباشند ا
 .ستندي نگردي افرات تحت پستي در لایاما از افراد رده باال 

م  عدی برایانی را به هر جری بهانه اچي کند و هی دارد با همه همکارلیدولت موقت تما:  گفت یباریز
 . کشورندهد یاسي ساتيمشارکت در عمل

 و روهاي مشارکت تمام نی دولت برالی بر تمادي تاکی در امان را برادارهای دنی علت موافقت با انجام ایو
 . کشور خواندیاسي عراق در روند سی هاانیجر
 کردن اي مهقی از طرندهی انتخابات آی توانند به عراق در برگزاری مهی همسای کرد که دولت هادي تاکیو

 مشارکت اتباع عراق درآن کشورها واجازه اتي عمللي ها به مشارکت و تسهی عراققیاوضاع و تشو
 . مقاومت کمک کنندقی و تشوکیندادن به تحر

 ی توانمندرای در حال حاضر فاجعه بار خواهد بود زگانهي باني نظامینيعقب نش:  گفتني همچنیباریز
  .ستيل ن و کامی کافی و نظامیتي امنیها
 ی صورت متي امنی بر اساس مجوز قطعنامه شورای خارجانيحضور نظام:  افزودی گزارش مهر، وبه
 . مرحله به آن کمک کندنی عراق از آنها خواسته است در اتي حاکمی و دولت دارارديگ
 که سه شنبه در قاهره برگزار خي در نشست شرم الشهی همسایعراق از کشورها:  کرددي تاکیباریز

 به دولت عراق کمک تي امنی عراق و کنترل مرزها و برقراردی ارتش جدزي تجهیشد، درخواست کرد برا
 . نباشدگانهي بیروهاي به حضور نیازي نگریکند تا د

 
  انتخابات در موعد مقرر یعزم دولت موقت عراق بر برگزار
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 عراق در موعد مقرر آن ی انتخابات سراسری برگزاری خود براید موقت عراق بر عزم و اراده جدولت

 .  کردديتاک)  بهمن 11 (هی ژانو30 یعنی
"  دولت موقت عراق در گفتگو با برنامه ی استان هاراموری وزفي مهر ، وائل عبداللطی گزارش خبرگزاربه

 یعنیات را در موعد مقرر آن دولت مصمم است تا انتخاب:  کرد حی تصرکایآمر" سوا "ویراد" جهان اکنون 
 .برگزار کند )  بهمن 11 (هی ژانو30
 در پروسه انتخابات یی مستلزم مشارکت همه مردم بدون هرگونه استثنایعدالت و دمکراس:  افزودیو

 گروه ی است که برخی انتخابات در موعد مقرر آن در حالی دولت موقت عراق بر برگزارديتاک.   است
 . انتخابات کرده اندمی به تحردی تهد کشورنی اتي اقلیها

 کرد که حی انتخابات در موعد مقرر آن تصری بر برگزاردي با تاکزي امور خارجه عراق نری وزیباری زاريهوش
 امور ریعبداهللا گل وز.   ستندي مردم عراق نتی اکثرندهی کرده اند نمامی که انتخابات را تحرییگروه ها

 انیهشدار داد در صورت شرکت نکردن در انتخابات ز) اهل سنت( ق  عراتي به اقلزي نهيخارجه ترک
 .دیخواهند د
 کرده تی افتادن انتخابات عراق حماقی عرب از به تعوهی اتحادزي و نتی  مصر، اردن ، عربستان ، کوتاکنون
 .اند
زاب  زمان ثبت نام احدی مستقل انتخابات عراق از تمدی عالاتي هی سخنگواری ادی فرگری دی سواز
به ) آذر12( مدت دوم ماه دسامبر نی خبر داد که اگری هفته دکی تا ني نشی در مناطق سنیاسيس
 . رسدی مانیپا
 انتخابات ی برگزاری برای آماده سازی احزاب براازي انتخابات به علت نیی اجرای عالاتيه:  گفت اریا

 . را گرفته است مي تصمنی ها ای مشارکت همه عراقی برالیوتما
 که نی و صالح الدی موصل، الرمادی زمان ثبت نام شامل استان هادی تمدی برامي تصمیگفته و به

 . شودی وسامراء قراردارند متی ناآرام فلوجه ، تکریشهرها
 

  در عراق تاکنونییکای آمری نظام230 شدن ده هزار و یکشته و زخم
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 از شي کشته و ب1230 کشور را در عراق تاکنون نی ای آمار کشته هانیآخر" اگونپنت " کای دفاع آمروزارت
 .  از رقم اعالم شده استشي ها بییکای تلفات آمری هزار مجروح اعالم کرد هرچند آمار واقع9
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 " کای وزارت دفاع آمری، بر اساس آمارها"  سوا "ییکای آمروی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
 اشغالگر بوده است اني نظامی براني خوناري ماه بسني گذشته ، ماه نوامبر دوملیپس از ماه آور" پنتاگون

. 
 از آنها در یمي ماه کشته شده اند که ننی در اییکای آمری نظام109 گزارش  دستکم نی اساس ابر
 . اند دهي فلوجه به قتل رسی هایريدرگ
 1230 عراق تاکنون هي کند که از آغاز جنگ علی اشاره منی به اکای وزارت دفاع آمری آمارهانی ترتازه
 مي وخی هزار تن از آنها به حد5 شده اند که جراحت  ی زخمگری هزار تن د9 از شي کشته و بینظام

 . شده استیاست که مانع بازگشت مجدد آنها به خدمت نظام
 از ییکای آمراني نظامیماه برا نی ترنيگذشته خون) بهشتی اردنیفرورد (لی است که ماه آوری در حالنیا

 .آغاز اشغال عراق تاکنون اعالم شده است
 لی درماه آورانیيکای آمری باره  با اشاره به تعداد کشته هانی در امزی تاورکیوي ذکر است روزنامه نانیشا
 .  ها خواندییکای آمری ماه برانی ماه را کشنده ترنیا

 است امدهي ندی در کشورشان پدی وجه آزادچي اند که به ه به اشکال مختلف اعالم کردهزي عراق نمردم
 کرد تياقل.  استدهي به مرحله عمل نرسکی چي آنان اعالم کرده بود هی براکای که آمرییو برنامه ها

 زي ها نیسن.  کندی مقاومت مشتري اعتراض دارد و بکای آمری هااستي به سگری دی از گروههاشيب
 لي که به دلزي نانيعيش.  ها هستندیشته اند و خواهان بازگشت بعثپرچم صدام را در عراق برافرا

 ی به دست آوردن آنها روش های دارند برای اژهی وی مسائل مربوط به مذهب خود خواسته هایبرخ
 .  را به کار گرفته انددیجد

غاز جنگ  تا  خود در عراق از آی نظام800 از کشته شدن 83 /9/3 خیدر تار" پنتاگون" کای دفاع آمروزارت
 .خبر داده بود ) 83 خرداد8( سپتامبر28روز جمعه 

 خود در عراق اني تلفات نظامی بشدت از انتشار شمار واقعکای گردد که آمری منتشر می آمار در حالنیا
 ند،ی ارائه نمای رابطه اطالعات واقعنی که درای و خبرنگارانیونیزی تلوی کند و با شبکه های میخوددار

 . کندیورد مبه شدت برخ
 نسبت به جرج کای آمری افکار عموماني از خشم وانزجار را درمی در عراق موجکای تلفات آمرشیافزا

 .  شده استکای در آمری وتي عوامل باعث کاهش روز افزون محبوبنيبوش به وجود آورده است و هم
 را  83 / 28/7 خی عراق در تار درییکای آمراني براساس آمار پنتاگون تلفات نظامییکای آمریروهاي تلفات ن

 . تن اعالم شد 1100
 کهي جنگ در عراق بوده است درحالی رسمانی و پا2003 به ذکر است که آمار وارقام فوق از مارس الزم

 شي تلفات به مراتب بنی شماراییکایرآمري غی موارد منابع رسمی ودر برخی رسمريطبق آمار منابع غ
 ی منابع خبربه ی با هدف کنترل افکار عمومکای شده وزارت دفاع آمر است که در آمار کنترلیزيآن چ

 ی کشته شده نظامیروهاي تعداد تلفات نی منابع خبری راستا برخني باشد ودر همیارسالشده ، م
 . کنندی رد در حدود سه هزار تن اعالم مکایآمر

 
 خواستار به تعويق افتادن انتخابات عراق هستم :چي     عدنان پاچه
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شماري از احزاب سياسي اهل سنت در عراق خواستار به تعويق افتادن انتخابات سراسري عراق 

 . شدند
الملل ايلنا، گروهي از سياستمداران برجسته اهل سنت عراق خواستار تعويق   به گزارش سرويس بين

 .برگزار شود، شدند)    بهمن ماه 11( ژانويه 30تاريخ زمان انتخابات پارلماني اين آشور آه قرار است در 
، وزير امورخارجه سابق عراق و عضو شوراي "چي  عدنان پاچه"به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 

به تعويق انداختن انتخابات سراسري عراق براي دست آم سه ماه، فرصتي در : ملي عراق، اعالم آرد
اشت تا روحانيون و مسلمانان اهل سنت اين آشور را آه خواستار اختيار سياستمداران عراق خواهد گذ

 .اند، از اين تصميم منصرف آنند  تحريم انتخابات شده
آس نيست آه   به نظر من به سود هيچ: ، رهبر حزب مستقل دمكرات عراق، در ادامه افزود"پاچه چي"

 . شوندگروهي از مردم عراق از شرآت در انتخابات سراسري اين آشور محروم
: اند  هفت حزب اهل تسنن ديگر نيز خواستار به تعويق افتادن انتخابات پارلماني عراق شده و اعالم آرده

دولت عراق بايد به آنان تضمين دهد آه مسلمانان اهل سنت عراق در دولت آتي اين آشور آه احتماال 
 .تحت رهبري شيعيان اين آشور خواهد بود، به حاشيه آشانده نخواهند شد

، وزير امورخارجه عراق، در تالش براي جلب حمايت مسلمانان اهل "هوشيار زيباري"است؛   گفتني
نمايندگان دولت عراق به زودي در اردن با نمايندگان احزاب مخالف دولت از : سنت اين آشور، گفت
آرد، آنان ديدار آرده و تالش خواهند , ، رئيس جمهور مخلوع عراق"صدام حسين"جمله برخي طرفداران 

 .را متقاعد آنند، دست از طغيان برداشته و در انتخابات سراسري عراق شرآت آنند
 

  هزار نفر گذشت 2آمار قربانيان فلوجه از مرز 
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 .شمار آشته شدگان حمله آمريكا به شهر فلوجه از مرز دو هزار نفر گذشت
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در حمله نيروهاي آمريكا و : يلنا، يكي از مقامات دولت عراق اعالم آردالملل ا  به گزارش سرويس بين
ابومصعب "شماري از سربازان ارتش عراق به شهر فلوجه آه با هدف از ميان بردن شورشيان طرفدار 

 .اند  رهبر شبكه تروريستي القاعده در عراق، انجام گرفت، بيش از دو هزار نفر آشته شده, "زرقاوي
در اين حمله : ، وزير امنيت ملي عراق، با اعالم اين خبر افزود"قاسم داود"گزاري فرانسه، به گزارش خبر
 80ترين عمليات نظامي نيروهاي آمريكا در يك سال گذشته در عراق است، حدود دو هزار و   آه گسترده

 .اند   نفر از شورشيان عراق دستگير شده1600نفر آشته و بيش از 
، نخست وزير "اياد عالوي"ريكايي و شماري از سربازان ارتش عراق به دستور گفتني است؛ نيروهاي آم

دولت موقت عراق، از چندي پيش به منظور برقراري ثبات در عراق در آستانه انتخابات پارلماني اين 
 .اند  پايگاه شورشيان در شهر فلوجه را هدف حمله قرار داده, آشور

 
 کرده می انتخابات را تحرینی دیاسي حزب و گروه س66:ق مسلمانان اهل تسنن عرای علمایسخنگو

 اند 
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 برهم زدن ی را به تالش براییکای مسلمانان اهل سنت عراق اشغالگران آمری علمااتي هیسخنگو

 .  متهم کردیوحدت ملت عراق و شعله ور کردن جنگ طائفه ا
 جي مسلمانان اهل سنت در گفتگو با روزنامه الخلی علمااتي هی مهر ، سخنگوی گزارش خبرگزاربه

 ی هایري ترورها در عراق باعث بروز فتنه ودرگالی داد که سرميما هرگز اجازه نخواه:  کردحیامارات تصر
 . شودی و قومیطائفه ا

ث تفرقه  علما را هدف قرار داده است هرگز باعی ترورها که برخالیسر:  کرد دي تاکی حارث الضاریمثن
 . نخواهد شدیو برهم خوردن وحدت ملت عراق و بروز فتنه طائفه ا

 را که ملت عراق به ی و وحدت ملی خواهند دوستی ترورها هستند منی که طراح اییآنها:  گفت یو
 .آن چشم دوخته است، برهم زنند 

کنده کند هدفش تمام   داد صفوف ما را از هم پرامي ترورها که ما هرگز اجازه نخواهالیسر:  افزودیو
 ی است که اشغالگران و دنباله روهای شعله ورکردن فتنه طائفه ای جامعه عراق برای هافيعناصر و ط

 . کنندی هدف تالش منی ایآنها برا
 مستقل ی ملی و تشکل هاینی و دی حزب مل66 متشکل از یستيل:  گفت ی گزارش مهر، الضاربه

 گرفته است مي داده است تصملي عراق آن را تشکی ملیوهاري که کنگره موسسات نیمخالف اشغالگر
 . کندمی برگزار شود ، تحریالدي مندهی که قرار است آغاز سال آیانتخابات سراسر

 
 بخشد  هاي عراق را مي   درصد از بدهي80آويت 
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 .هاي آويت را ببخشد   درصد از بدهي80 اين آشور در نظر دارد   وزارت خارجه آويت اعالم آرد،
به گزارش خبر گزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از اي ام اي اينفو، شيخ محمد الصباح وزير خارجه آويت با 

 .رسد   ميليارد دالر مي16 تا 12ميزان اين بدهي ها به : اعالم اين خبر گفت
 درصد ديگر پس از اينكه 30يده خواهد شد وها به زودي بخش   درصد از اين بدهي30براساس اين برنامه،

 20عراق با صندوق بين المللي پول طرح اصالحات اقتصادي را امضا آرد بخشيده مي شود و بخشش
 .درصد ديگر به سه سال ديگر موآول خواهد شد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر۶:  ايرانیهفته نامه ها 

 ٢٠٠۴ نوامبر 26 -  ١٣٨٣ر  آذ6جمعه :بی بی سی 
اميد جوان توافق هسته ای ايران و اروپا، گروگان گيری آمريکايی ها بعد از اشغال سفارت آن کشور در 

 سال ٢۵ايران و جنگ هشت ساله با عراق را مهمترين چالش های بين المللی جمهوری اسالمی در 
  .گذشته معرفی کرده است

 سه موضوع اين است که ايران در هر سه مقوله مرتب و با  وجه مشترک ايناميد جوانبه نوشته 
تاکيد هر گونه انعطاف را مردود دانسته اما دست آخر به قبول شرايط و پايان ديپلماتيک بحران تن داده 

  .است
:  گفته های بهزاد نبوی عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را مثال آورده که گفته بوداميد جوان

تن بمب اتم را ندارد و اقدام در اين راستا برای کشوری نظير ما تهديد است پس نبايد ايران قصد ساخ"
همه بايد بدانند ما دنبال سالح . عده ای طوری عمل کنند که تصور شود قصد ساختن بمب اتم را داريم

و امنيت هسته ای نبوديم و نيستيم زير اين سالح نه تنها برای ما امنيت ايجاد نمی کند بلکه استقالل 
  ."ملی را تهديد می کند

مهرداد خدير ياداشت نويس اين نشريه اضافه کرده، اگر در اين مدت اين نگاه تبليغ و ترويج می شد اين 
همه تشويش و دودلی به جان برخی ها نمی افتاد که خيال کنند اگر سالح هسته ای نداشته باشيم 

  .قادر به دفاع از خود نيستيم
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پيروزی : " شماره، توافق هسته ايران و اروپا را پيروزی ديپلماسی ناميده و نوشته در سرمقاله اينصدا
گفتگو و مذاکره شايد مقدمه ای باشد برای اين که بسياری از مقاماتی که ميانه ای با گفتگو نداشتند، 

  ."در ديدگاه های خويش تجديد نظر کنند و بدانند که گفتگو هميشه نخستين و بهترين راه است
اگر : " توافق به دست آمده را بهترين کار در شرايط فعلی دانسته و نوشتهصدامقاله نويس سر

ايران به پيشنهادات غير منطقی و در واقع جار زدن های بی فايده و شاخ و ) ديپلمات های(نمايندگان 
ملکت شانه کشيدن های تو خالی عده ای از آقايان جناح راست توجه می کردند حاال کالی مردم و م

  . "پس معرکه بود و چه بال ها که انتظار اين ملت را نمی کشيد
 ارگان اين تشکل چاپ شده، از هيات جامجامعه اسالمی مهندسين با انتشار بيانيه ای که در نشريه 

ايرانی مذاکره کننده با اروپايی ها حمايت کرده و از آنها خواسته که ضمن تعامل سازنده با دنيا از حقوق 
  .اع کنند و از حق ايران برای برخوداری از تکنولوژی هسته ای و چرخه سوخت نگذرندملت دف

 بسته شدن پرونده هسته ای ايران را نتيجه اوليه موافقت نامه با اروپا ارزيابی جامسرمقاله نويس 
صداقت و عدم صداقت اروپا در انجام تعهداتش به زودی در صحنه عمل روشن خواهد : "کرده و نوشته

 و اولين آزمون، خارج شدن پرونده ايران از دستور کار شورای حکام و عادی شدن جريان پرونده شد
  ." هسته ای ايران است

 ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی با اشاره به اجالس شورای حکام آژانس بين ايران جمعهدر مقابل، 
اه عملی نيست و ديپلمات های بسته شدن پرونده در اين مقطع کوت: "المللی انرژی هسته ای نوشته

ايرانی می کوشند با استفاده از همکاری اروپا بحث ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت را که آمريکا با 
  ."سر سختی دنبال می کند، عقيم گذاشته و اين پرونده را از حالت اضطراری خارج کنند

ی طوالنی است و با يک سال و دوسال  روند بسته شدن پرونده ايران پروسه اايران جمعهبه نوشته 
  .به پايان نمی رسد بلکه مسئله اصلی اين است که بحث اضطرار و فوريت از روی پرونده برداشته شود

 که به محافظه کاران نزديک است در عنوان اصلی خود به موافقان و مخالفان مذاکرات نسيم البرز
  ." مذاکرات هسته ای حفظ کنندتعادل واقعيت و آرمان را در"هسته ای توصيه کرده 

، موافقت نامه ايران و اروپا در جهت گزينش حداقل شر انجام گرفته است و بايد نسيم البرزبه نوشته 
به آن احترام گذاشت و دايره نقد را آن چنان گسترده و بی حد و مرز نگرفت که هرج و مرج در تصميم 

  .دی به مسئوالن ارشد را در ذهن توده ها بپراکندگيری ها را به اذهان متبادر کند و بذر بی اعتما
 که در قم منتشر می شود در عنوان اصلی خود توافقنامه ايران و اروپا را متناقض پرتو سخندر مقابل، 

با اين که می دانيم اروپايی ها هيچ گاه به تامين چرخه سوخت از سوی : "و پر ابهام خوانده و نوشته
 رضايت نخواهند داد آيا منطقی است که استفاده ازاين حق مسلم را منوط ايران و غنی سازی اورانيوم

  . "به توافق دو جانبه و رضايت طرفين کنيم
 نوشته، اين همه شتاب زدگی برای جلب رضايت غرب و بسته شدن پرونده اتمی ايران پرتو سخن

  چيست و آيا پذيرش تعليق داوطلبانه غنی سازی جای افتخار دارد؟ 
اگر احساس کنيم که : " ارگان انصار حزب اهللا به نقل از محمد عباسی نماينده گرگان نوشتهيالثارات

غربی ها در مذاکرات خود قصد وقت کشی دارند تا اساسنامه آژانس را عليه ما تغيير دهند، از ان پی 
  ."تی خارج خواهيم شد

اگر معلوم شود که : "گفته ارگان اين تشکل شمامحمد نبی حبيبی دبير کل حزب موتلفه به نشريه 
منافع ملی ايران می خواهد دستخوش سياست بازی ها شود، ايران بايد راه مستقل خود را برود و 

  ."توافق ها ديگر ارزش نخواهد داشت
بحث بر سر انتخابات رياست جمهوری سال آينده و نامزدهای احتمالی ادامه دارد و علی اکبر واليتی 

که از وی به عنوان يکی از نامزدهای احتمالی نام برده می شود در جمع وزير خارجه پيشين ايران 
جريان ارزشگرا معتقد به عقل جمعی است اگر عقل جمعی ما به نامزده : "شورای مرکزی موتلفه گفته

  ."مشترکی رسيد همه ما موظف به حمايت و تقويت او هستيم
ساختار شکن به دنبال از بين بردن نهادهای در سال های اخير يک جريان : "آقای واليتی همچنين گفته

قانونی و ستيز با بنيان های انقالب و آرمان های مردم بود و مردم با درک شرايط تاريخی کشور به 
جريانی روی آوردند که اولين دغدغه آنها صيانت از منافع ملی و نگهبانی از آرمان هايی است که خون 

  ."های پاکی برای آن ريخته شده است
 گزارشی از تالش های اصالح طلبان برای دستيابی به نامزد مشترک در انتخابات رياست يران جمعها

جمهوری چاپ کرده و به شرح آخرين تالش ناموفق اين گروه برای جلب نظر محمد موسوی خوئينی ها 
 رد اين دعوت از سوی آقای خوئينی ها: پرداخته و نوشته" سالم"مدير مسئول روزنامه توقيف شده 

  .شده است
در زمينه زنان خيابانی، خال قانونی : "راوی به نقل از عشرت شايق نماينده تبريز در مجلس نوشته

  . "نداريم و اگر ده نفر از زنان خيابانی اعدام شوند ديگر زن خيابانی نخواهيم داشت
 احترام می گذارند و به گفته خانم شايق، زن بدون خانواده يک ريال هم ارزش ندارد، در جامعه ما به زن

  .اين زنان هستند که خودشان را باور ندارند
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