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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  در باره برنامه اتمي جمهوري اسالمي تي امنیهشدار وزير امور خارجه آلمان در کنفرانس جهان
  2005 فوریه 13 – 1383 بهمن 25ه شنبیک
ين روز همايش امنيتي در شهر مونيخ، يوشکا فيشر وزير امور خارجه آلمان نسبت به  سومين و آخردر

ازسرگيري برنامه غني سازي اورانيوم از سوي ايران هشدار داد و متذکر شد اگر ايران چنين کند، ديگر 
نوبت به شوراي امنيت سازمان ملل مي رسد که به بررسي مساله اتمي ايران بپردازد و همزمان از 

مريکا خواست از تالش هاي سياسي اروپاييان در حال مساله اتمي ايران بيشتر حمايت کند، چرا که آ
يوشکا فيشر توليد . به عقيده فيشر نقش فعال آمريکا به حل مساله اتمي ايران کمک بيشتري مي کند

يک کابوس جنگ افزارهاي اتمي از سوي ايران و مسابقات تسليحات هسته اي در منطقه خاورميانه را 
 . خواند
کنفرانس بين المللي امنيت که از ديروز کار خود را در شهر مونيخ آلمان آغاز ): راديو فردا( فاميلي شيرين

در اجالس امروز سخنرانان به مساله تقويت نقش سازمان ملل و . کرده است، امروز پايان مي يابد
 گزارشگر راديو فردا در انکارمان شهرام ميريتماس تلفني داريم با هم. برنامه هسته اي ايران پرداختند

 آقاي ميريان مرکز ثقل گفتگوهاي سخنرانان امروز در کنفرانس بين المللي امنيت چه بود؟ . آلمان
در ادامه بحث ها و سخنراني ها پيرامون پيمان نظامي ناتو، پيکار با ): راديو فردا( ميريان شهرام

سترش مناسبات اروپا و آمريکا، امروز يکشنبه در سومين و آخرين تروريسم، برنامه اتمي ايران، لزوم گ
 نقش سازمان ملل يتروز همايش امنيتي در شهر مونيخ، يک مورد هم به اين موارد اضافه شد و آن تقو

آقاي .  ساله آن آقاي کوفي عنان اولين سخنران اين گردهمايي بود66سازماني که دبير کل . متحد بود
.  گذشته به خاطر ابتکارهاي تازه و نوي خودش به دريافت يک نشان افتخار نايل آمدکوفي عنان شامگاه

 ويژه از کشورهاي ثروتمند خواست به عضو اين سازمان 191دبير کل سازمان ملل در ابتداي سخن از 
ديه تعهدات بيشتري در قبال ماموريت سربازان اين سازمان بر عهده بگيرند و از پيمان نظامي ناتو و اتحا

اروپا خواست براي پايان دادن به خشونت و کشت و کشتار در منطقه دارفور سودان مساعي بيشتري 
 امروز خود در مونيخ خطاب به کشورهايي که نانکوفي عنان در بخش ديگري از سخ. به خرج دهند

سپس بايد از اين کشورها بازرسي هاي بيشتري به عمل بيايد و : داراي تاسيسات اتمي هستند گفت
. بدون آنکه از کشوري خاص نام ببرد، بر قطع برنامه غني سازي اورانيوم در کشورها تاکيد بيشتري کرد

 سخنران امروز همايش امنيتي در مونيخ به اهميت نقش ديگرسناتور آمريکايي خانم هيلري کلينتن 
از کشورهايي سازمان ملل در تضمين صلح و آرامش و حل معضالت جهاني اشاره کرد و به انتقاد 

خانم کلينتن در اينجا از آمريکا نام برد و . پرداخت که مي کوشند از اهميت اين سازمان جهاني بکاهند
 .  که در تالشند اين سازمان جهان را تضعيف کنندياريدر اين کشور هستند بس: گفت
 .  آلمان بودظاهرا امروز تنها کسي که راجع به ايران صحبت کرد يوشکا فيشر وزير خارجه: ف . ش

آقاي فيشر در سخنان امروز خود نسبت به ازسرگيري برنامه غني سازي اورانيوم از :  ميريانشهرام
سوي ايران هشدار داد و متذکر شد اگر ايران چنين کند، ديگر نوبت به شوراي امنيت سازمان ملل مي 

 سياسي از تالش هاي رسد که به بررسي مساله اتمي ايران بپردازد و همزمان از آمريکا خواست
اروپاييان در حال مساله اتمي ايران بيشتر حمايت کند، چرا که به عقيده فيشر نقش فعال آمريکا به حل 

يوشکا فيشر توليد جنگ افزارهاي اتمي از سوي ايران و . مساله اتمي ايران کمک بيشتري مي کند
 درباره اين موضوع که انانند و در پايمسابقات تسليحات هسته اي در منطقه خاورميانه را يک کابوس خو

در حال حاضر نمي توان : آيا اعمال تحريم عليه ايران مي تواند حکومت ايران را قوي يا ضعيف کند، گفت
 .به روشني در اين باره اظهار نظر کرد

 
ويورك رويتر گزارش داد آه خاوير سوالنا گفته است، در صورت شكست مذاآرات با ايران، اين پرونده به ني

 .خواهد رفت
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ي خبري دويچه وله نيز گزارش داد، خاوير سوالنا،  ، شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اروپا در چهل و يكمين آنفرانس امنيتي مونيخ از ايران خواست تا  رييس سياست خارجي اتحاديه

 .اش را مشخص آند يي ي هسته ي برنامه گستره
يي آخرين چيزي است آه ممكن است آسي در  سالح هسته: بر اساس اين گزارش، سوالنا گفت

 .خاورميانه آن را خواستار باشد
بست رسيدن  آسوشيتدپرس نيز گزارش داد، وي به ايران هشدار داد آه عواقب شكست و به بن

 .اش را در نظر داشته باشد يي مذاآرات هسته
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ي اروپا ادامه داد آه شكست مذاآرات، ايران را به سوي ترديد، انزوا،  ست خارجي اتحاديهرييس سيا
 .فقر و احتماال خطر پيش خواهد برد

 .اين براي ما، خاورميانه و ايران بسيار بد خواهد بود: سوالنا ابراز داشت
  

  هواپيماي تجسسي بدون سرنشين برفراز آسمان ايران
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دولت بوش به منظور يافتن شواهدي از : واشنگتن پست به نقل از مقامات آمريكايي آگاه نوشت
يي در ايران و بررسي ضعف دفاع هوايي اين آشور نزديك به يك سال  هاي تسليحاتي هسته برنامه

  .آورد است آه هواپيماي تجسسي بدون سرنشين را برفراز آسمان ايران به پرواز در مي
ي آمريكايي به نقل از سه مقام آمريكايي  ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي نظامي  هواپيماهاي آوچك بدون سرنشين از طريق پايگاه: آگاه از جزييات اين عمليات سري نوشت
 و فيلترهاي طراحي شده آنند و از رادار، ويديو، عكاسي آمريكا در عراق به حريم هوايي ايران نفوذ مي

ها قابل دستيابي نيست، استفاده  آوري اطالعاتي آه با ماهواره يي، جهت جمع براي جذب ذرات هسته
 . آنند مي

ي  واشنگتن پست افزود، جاسوسي هوايي اقدامي متعارف براي آمادگي نظامي جهت انجام يك حمله
 . شود اب و تهديد به آار گرفته مياحتمالي هوايي است و همچنين به عنوان ابزاري براي ارع

ي آمريكايي ادامه داد، مقامات ايراني، اروپايي و آمريكايي آه همگي به علت حساسيت  اين روزنامه
اند، دولت ايران آه به علت نداشتن روابط ديپلماتيك با  اند، نامشان فاش نشود، گفته موضوع خواسته

اش  هاي حريم هوايي  طور رسمي نسبت به نقضآند، به واشنگتن از وساطت سوييس استفاده مي
 . اعتراض آرده و آن را غيرقانوني دانسته است

ي اين روزنامه، يك مقام آمريكايي اذعان آرد آه آمريكا از هواپيماهاي تجسسي استفاده  به نوشته
 .اند هآند، اما شكايت ايران بر پروازهايي متمرآز بوده است آه هواپيماهاي پنتاگون انجام داد مي

 . آمريكا در پاسخ، عبور هواپيماهاي آمريكايي از مرزهاي ايران را تكذيب آرد: وي افزود
هواپيماهاي بدون سرنشين در ابتدا توسط بسياري از شهروندان غيرنظامي : واشنگتن پست افزود

 ساآنان اين هاي ايران مطرح شد آه آيا ايران مشاهده شد و در اواخر ماه دسامبر اين مساله در روزنامه
 .اند يا خير آشور شاهد بشقاب پرنده بوده

هاي  اين گزارش حاآي است، اين عمليات تجسسي در حالي انجام گرفته است آه دولت بوش لفاظي
ي اطالعاتي آمريكا در جستجوي اطالعاتي براي حمايت از  اش را تشديد آرده و جامعه ضدايراني

 . يي توليد آند وشد به طور مخفيانه سالح هستهآ گويد ايران مي اظهارات بوش است آه مي
اواخر ماه دسامبر، ايرانيان ساآن حواشي درياي خزر و ساآنين مرزهاي مشترك : واشنگتن پست افزود

هاي سبز و آبي آمرنگي را  آردند آه رگه ي نورهاي قرمزي را در آسمان گزارش مي با عراق مشاهده
شده است، سپس از  لحظاتي پس از رويت ناپديد ميآرده است و  داشته و با سرعت حرآت مي

آژانس فضايي ايران خواسته شد تحقيقاتي را آغاز آند، آارشناسان فضايي مشاوره آردند و به سرعت 
 .با مقامات روسي آه مشتاق بودند در اين باره بيشتر بدانند، توافقاتي به امضا رسيد

 سال قبل در 25ي هوايي ايران آه برخي از آن حدود اما صحت نداشتن اين راز از سوي فرماندهان نيرو
 . هاي آمريكايي آشنا هستند، اثبات شد آمريكا آموزش ديده و با تاآتيك

آنها اوايل ماه گذشته هواپيماهاي تجسسي را تشخيص دادند و : ي ايراني گفت يك مقام عالي رتبه
 .  درگير نشودشوراي امنيت ملي ايران تصميم گرفت با هواپيماي بدون سرنشين

اين اقدام به عنوان يك تصميم سياسي مهم است و منعكس آننده اين باور در : واشنگتن پست افزود
 .اي به ايران صورت بگيرد ايران است آه بعيد است به زودي حمله

آند، گفته  هاي فرادريايي را هدايت مي ي اين روزنامه، آژانس امنيت ملي آمريكا آه عمليات به نوشته
 . هاي شناسايي در ايران ندارد ، اطالعاتي براي ارايه درباره عملياتاست

گويند، هواپيماي بدون سرنشين يكي از چندين ابزاري است آه براي جمع آوري  مقامات آمريكايي مي
 .گيرد اش مورد استفاده قرار مي هاي نظامي يي ايران و قابليت هاي هسته اطالعات از برنامه

اند آه  مقامات آمريكايي تاييد آرده: ، واشنگتن پست افزود)ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 
هاي دسامبر و ژانويه در مرزهاي شمالي و   و سپس در ماه2004اين هواپيماها براي اولين بار در آوريل 

 .اند غربي ايران پرواز آرده
ي  جامعه: ين عمليات آگاهي دارد، گفتيك مقام سابق آمريكايي آه به طور مستقيم از مراحل ابتدايي ا

، استفاده از عراق به عنوان پايگاهي 2003اطالعاتي آمريكا بالفاصله پس از تصرف بغداد در اوايل آوريل 
اند، اما اين پروازها در  هواپيماها از آن زمان برفراز ايران پرواز آرده. براي جاسوسي از ايران را آغاز آرد

 . تر شد سال گذشته رايج
يي را در   اين مانورهاي هوايي باعث شد نيروي نظامي ايران دفاع از تاسيسات هسته2004در بهار 

ي بشقاب پرنده را گزارش آرده  شهرهاي اصفهان و بوشهر آه اولين بار ساآنان اين مناطق، مشاهده
 .بودند، افزايش دهد
ها طي ماه گذشته پس از اين آه  تها و ديگر ساي مواضع دفاعي اطراف اين سايت: مقامات ايران گفتند

 . اند، افزايش يافت روشن شد توسط هواپيماهاي آمريكايي رويت شده
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ي اعتماد  ي روزنامه ، در اين گزارش آمده است، در مقاله)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  ، حضور اشياي پرنده دسامبر منتشر شد و سازمان سيا آن را به انگليسي ترجمه آرد25آه در تاريخ 

ناشناس در آسمان بوشهر گزارش شده است، پس از اين آه آارشناسان مسكو فرا خوانده شدند، 
 .ي پرواز بشقاب پرونده در ايران گزارش داد ي انگليسي پراودا درباره روزنامه

ختلف در انواع مختلف هواپيماهاي بدون سرنشين با قابليتهاي م: يك مقام اطالعاتي آمريكايي گفت
آردند و نسبت به  برخي در فاصله چندصدپايي از زمين حرآت مي. خصوص ايران به آار گرفته شدند

آوري  ها مجهز به فن هاي زميني ايران داشتند، اين هواپيما تري را از فعاليت ها بررسي دقيق ماهواره
فرستد، هرگونه  و تحليل ميگيرد و آنها را به پايگاه براي تجزيه  فيلتر هوايي هستند آه ذرات را مي
ها  يي در مكاني باشد آه از آنجا نمونه تواند نشانگر وجود آار هسته وجود پلوتونيم اورانيوم يا تريتيم مي

 . جمع آوري شده است
اين روزنامه به نقل از مقامات ايراني ادامه داد، آخرين مورد جاسوسي در اواسط ماه ژانويه صورت گرفت 

 . اري نشست شوراي عالي امنيت ملي در تهران براي بررسي اين موضوع شدآه همزمان با برگز
مان را روشن  براي نيروي هوايي ما مشخص بود آه قصد آنها اين بود آه ما رادارهاي: اين مقام گفت

 . آنيم
“ آرايش جنگي دشمن”ي آنچه نظاميان آن را  آمريكا اين تاآتيك را آه براي ارتقاي اطالعات درباره

هاي آره و ويتنام عليه شوروي و چين و در هر دو جنگ عليه عراق  شود، در جنگ وانند، انجام ميخ مي
 . به آار گرفت

ي سياست خارجي  توماس آيني، يك آلنل بازنشسته نيروي هوايي آمريكا و مدير اجرايي موسسه
توانيم همه چيز  ما ميشان  ها براي به آار انداختن رادارهاي با حساس آردن ايراني: جان هاپكينز گفت

آنند، بردي آه  هايي آه آنها از استفاده مي شان از جمله فرآانس هاي دفاعي ي سيستم را درباره
 .شان دارند و البته نقاط ضعف آنها درك آنيم رادارهاي

ها بايد فراموش آرده باشند آه نيمي از مردان ما را  اما اين عملي نشد، آمريكايي: يك مقام ايراني گفت
اند، پس از يك جلسه با نيروي هوايي آه سه هفته پيش برگزار شد مقامات امنيت ملي  آموزش داده

شان را روشن نكنند يا به هيچ وجه به تماس با اين هواپيماهاي  ايران دستور دادند نيروها رادارهاي
 . جاسوسي نپردازند

خاموش گذاشتن رادارها . لت نكنيددخا: تصميم ما اين بود: براساس اين گزارش اين مقام ايراني گفت
هاي دفاعي هوايي ايران محروم  شود نيروهاي آمريكايي از اطالعات حياتي مربوط به سيستم باعث مي

 .اي در جريان است يا خير تر خواهد شد آه بگويد آيا حمله بمانند، اما اين براي ايران مشكل
آميزي را از طريق سفارت سوييس در  راضي رسمي اعت يك مقام دولت بوش گفت آه دولت ايران نامه

نامه سپس به پنتاگون و مقامات  ي آمريكا فرستاده است آه اين شكايت تهران براي وزارت امور خارجه
 . ي دولت بوش نيز ارايه شده است عالي رتبه

 اند، اين هواپيماهاي جاسوسي نيز براساس منابع اطالعاتي آمريكا آه با اين عمليات آگاهي داشته
  .يي ايران بكنند هاي هسته ي فعاليت نتوانسته آمك چنداني به افزودن به اطالعات آمريكا درباره

  
ي  ي عدم اشاعه با سرجيو دارت، رييس آنفرانس بازنگري معاهده) يكشنبه( بعد از ظهر امروز خرازی
 .وگو آرد ديدار و گفت) NPT(هاي آشتار جمعي  سالح

  2005ه  فوری13 – 1383 بهمن 25ه شنبیک
، در اين مالقات آخرين تحوالت مربوط به )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

برپايي آنفرانس بازنگري، چگونگي مساعدت جمهوري اسالمي ايران به آنفرانس و نحوه مشارآت 
 .وگوي طرفين قرار گرفت آشورهاي عضو در آن مورد بحث و گفت

وزير امور خارجه آشورمان در اين ديدار ضمن تشريح مواضع آشورمان در قبال سيد آمال خرازي، 
جمهوري اسالمي ايران :  اعالم آردNPTيي و متعهد بودن جمهوري اسالمي ايران به  مسايل هسته

هاي آشتار جمعي در سال  ي همكاري تنگاتنگ با آنفرانس بازنگري معاهده عدم گسترش سالح آماده
 .باشد آميز برگزار شدن اين آنفرانس مي  جهت موفقيت2005

 بايد تقويت شود و نبايد در جهت تضعيف معاهده مذآور آن NPTچنين خاطرنشان آرد آه  خرازي هم
 .گونه آه برخي آشورهاي غربي خواهان آن هستند، حرآت آرد

يچ گونه آشورهاي در حال توسعه در اين بازنگري ه: چنين تصريح آرد وزير امور خارجه آشورمان هم
يي و  ي تكنولوژي هسته تبعيض جديدي را برنخواهند تافت، چون سابقا در مورد آشورهاي دارنده

آشورهايي آه فاقد آن بودند، تبعيض وجود داشت و اآنون آه زمان بازنگري آن فرا رسيده، تبعيض جديد 
  .از سوي آشورهاي در حال توسعه قابل قبول نيست

  
 اي در اختيار خواهند داشت    زيادي سالح هستهبه زودي آشورهاي: کوفي عنان

  2005 فوریه 13 – 1383 بهمن 25ه شنبیک
 . اي ديگر آارايي الزم را ندارد  هاي هسته  پيمان منع گسترش سالح: دبير آل سازمان ملل هشدار داد

ترل اگر آن: هشدار داد, دبير آل سازمان ملل, "آوفي عنان"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
 .اي خواهند بود  به زودي آشورهاي زيادي داراي تسليحات هسته, اي تشديد نشود  هاي هسته  سالح
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با , گفت  المللي امنيت در مونيخ آلمان سخن مي  آه در آنفرانس بين" عنان"به گزارش خبرگزاري رويتر، 
اي مانع از دستيابي   ي هستهها  در طول چند دهه پيمان منع توليد و تكثير سالح: اعالم اين مطلب افزود

به , اي شده اما در شرايط آنوني اگر اقدامات جديدي اتخاذ نشود  بسياري آشورها به تسليحات هسته
 .اي در اختيار خواهند داشت  زودي آشورهاي زيادي سالح هسته

 .دانستهاي مختلف جهان   در ادامه تنها راه پيشگيري از اين وضعيت را همكاري مشترك دولت" عنان"
گفتني است؛ دبير آل سازمان ملل در اظهارات خود به نام هيچ آشوري اشاره مستقيم نكرد اما وي در 

اي ابراز   هفته جاري در خصوص اظهارات دولت آره شمالي مبني بر در اختيار داشتن تسليحات هسته
 .نگراني آرده بود

اي، از   اي مختلف به تسليحات هستهبراي پيشگيري از دستيابي آشوره" عنان"از جمله پيشنهادات 
تشديد قوانين بازرسي، تصميم آشورها مبني بر آنار گذاشتن غني سازي اورانيوم و : اين موارد نام برد

 .المللي انرژي اتمي  همكاري بيشتر ميان شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين
  

 اي ايران و سه کشور اروپايي  ت هستهاظهارات مقامات جمهوري اسالمي درباره پايان دور سوم مذاکرا
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محمد . دور سوم مذاکرات ايران با بريتانيا، آلمان و فرانسه درباره اين فعاليت ها ديروز به پايان رسيد
ه خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي در کرمانشاه ابراز اميدواري کرد که ايران و اروپا در اين مذاکرات ب

حسين موسويان، از مسئوالن ارشد هيات مذاکره کننده با اروپا نيز در مورد اين . تفاهم دست يابند
. مذاکرات گفت اروپايي ها در اين دوره از مذاکرات در مقايسه با دوره هاي گذشته جدي تر بوده اند

ا سه کشور حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي نيز گفت اگر مذاکرات ب
او افزود در اين صورت . اروپايي به جايي نرسد، پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع مي شود
سخنان حسن روحاني در . احتمال استفاده کشور هاي عضو شوراي امنيت از حق وتو بسيار کم است

ه با روسيه و چين، دو تضاد با سخنان مقامات ديگر ايراني است که مي گويند تهران با روابط نزديکي ک
 . عضو دائمي شوراي امنيت دارد نبايد از شوراي امنيت بترسد

دور سوم مذاکرات ايران با ترويکاي اروپا يعني انگلستان، آلمان و فرانسه ): راديوفردا(حميد فاطمي 
د مواضع در حالي که مقامات اروپايي و آمريکايي مي کوشن. درباره اين فعاليت ها ديروز به پايان رسيد

خود را در قبال برنامه اتمي ايران به يکديگر نزديک کنند مقامات ايراني هم در پايان اين مذاکرات در اين 
رئيس جمهوري اسالمي ايران نيز در کرمانشاه ابراز اميدواري کرد که ايران . باره ابراز نظر هايي کرده اند

 . و اروپا در اين مذاکرات به تفاهم دست يابند
رئيس جمهوري اسالمي ايران که براي افتتاح چند طرح صنعتي و عمراني به ): راديوفردا(ظيما نازي ع

کرمانشاه سفر کرده است امروز در گفتگويي که با خبرنگاران در اين شهر داشت درباره پرونده هسته 
ين اي ايران گفت اميدوارم شاهد تفاهم بيشتري با اروپا باشيم هر چند کساني خواستار شکست ا

محمد خاتمي تاکيد . مذاکرات هستند اما ما اميدواريم با هوشياري اروپا به نتيجه مطلوب دست يابيم
 . کرد که عزم دولت و ملت ايران دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي است

پا به گزارش خبرگزاري رويتر از تهران ايران در مورد به نتيجه رسيدن مذاکراتش با سه کشور اتحاديه ارو
خواست آلمان، فرانسه و بريتانيا از ايران اين است که . بدون دخالت شوراي امنيت خوشبين است

آمريکا مدعي است که ايران اين . برنامه سوخت اتمي خود را در برابر پاداش هاي اقتصادي تعطيل کند
 براي نيروگاه سوخت را براي کالهک هاي اتمي خود مي خواهد اما تهران مي گويد که قصد دارد از آن

 . هايش استفاده کند
روز گذشته در مذاکرات چهار روزه ايران با سه کشور اروپايي که پشت در هاي بسته در ژنو جريان 
داشت، حسين موسويان از مسئوالن ارشد هيات مذاکره کننده با اروپا در مورد اين مذاکرات گفت 

وي افزود اگر در دو . ره هاي گذشته جدي تر بوده انداروپايي ها در اين دوره از مذاکرات در مقايسه با دو
دور مذاکرات آينده نيز اروپا همين قدر جدي باشد مذاکرات ادامه خواهد يافت و احتمال دارد که ظرف 

 . سه ماه به توافق برسيم
ايران پيش از اين گفته است در صورتي به مذاکرات ادامه خواهد داد که در پي سه ماه نشاني از 

فت ديده شود و به نشانه حسن نيت برنامه غني کردن اورانيوم خود را تا زماني که مذاکرات در پيشر
با اين حال همواره تاکيد کرده است که به هيچوجه توليد سوخت خود . جريان است متوقف کرده است

 . حسين موسويان افزود که جزئيات اين مذاکرات سري است. را براي هميشه متوقف نخواهد کرد
از سوي ديگر حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران گفت اگر مذاکرات با سه کشور 

او افزود در اين صورت . اروپايي به جايي نرسد پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع مي شود
سخنان حسن روحاني در . احتمال استفاده کشور هاي عضو شوراي امنيت از حق وتو بسيار کم است

تضاد با سخنان مقامات ديگر ايراني است که مي گويند تهران با روابط نزديکي که با روسيه و چين، دو 
حسن روحاني که در جمع دانشجويان . عضو دائمي شوراي امنيت دارد نبايد از شوراي امنيت بترسد

ريکا سخن مي گفت افزود سه کشور روسيه، آلمان و فرانسه زماني در مورد عراق در برابر آم
 .ايستادگي کردند اما اکنون هر سه کشور آرزوي داشتن رابطه اي نزديک با آمريکا را دارند

 
  توقف غني سازي در ايران هدف نهايي اروپاست:ها خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات
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 اروپا در ژنو به نقل از ديپلماتهايي آه -يران ي ا خبرگزاري فرانسه با اشاره به پايان مذاآرات چهار روزه
اند آه هياتي را به ايران بفرستند تا به  مذاآره آنندگان اروپايي پيشنهاد آرده: نامي از آنها نبرد نوشت

 .اين آشور در دستيابي به راآتور تحقيقاتي آب سبك آمك آند
اين حرآت اولين گام : ، اين خبرگزاري فرانسوي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .است(!) ي غني سازي اورانيوم  عيني در جهت تشويق ايران به رها آردن برنامه
 .افزايد، واآنش ايران به اين پيشنهاد طي مذاآرات به سرعت مشخص نشده است اين گزارش مي

آلمان، فرانسه و انگليس در مذاآرات ماه : نام ادامه داد  فرانسه به نقل از يك ديپلمات بيخبرگزاري
 .ها پاسخي به آن ندادند ي راآتور آب سبك پيشنهاد داده بودند، اما ايراني ژانويه در ژنو نيز درباره

:  باره گفتي مطالعات استراتژيك لندن در اين يي موسسه گري سيمور، آارشناس منع توليدات هسته
 (!)اند اين هيات را به ايران بفرستند تا نشان دهند پيشرفتي حاصل شده است ها خواسته اروپايي

نشست اخير بايد به همراه نشستي ديگر آه در سطح آارشناسي در ماه : يك ديپلمات ديگر نيز گفت
اخر همان ماه مارس برگزار خواهد شد به عنوان بخشي از يك روند در نظر گرفته شود و سپس او

تر براي اولين بررسي آلي ميزان پيشرفت مذاآرات برگزار  ي تدارآاتي در سطحي عالي نشست آميته
 .خواهد شد

ي  آنند آه هيچ يك از مشوقهاي اروپا پيش از حل مساله ها تاآيد مي اين گزارش حاآي است، ديپلمات
م چنين به پيوستن آمريكا به روند مذاآرات ي اين مشوقها ه سازي اورانيوم ارايه نخواهد شد و ارايه غني

 (!)نيز بستگي دارد
ي اروپا  توقف غني سازي هم چنان هدف نهايي اتحاديه: اين گزارش به نقل از ديپلمات اول ادامه داد

 .است
ي اينكه آيا ممكن است اروپا با دست برداشتن از اصرارش مبني بر اينكه تاسيسات غني  وي درباره

اول بايد در اصل توافق حاصل : ان را متوقف آند دري را به روي مصاحله بگشايد، گفتسازي بايد آارش
 .شود

ها براي نشان دادن صلح آميز  ي مهم در مذاآرات تعيين اين است آه ايراني مساله: ديپلمات ديگر گفت
 .توانند ارايه دهند هاي عيني را مي هايشان چه تضمين بودن فعاليت

  
يي ايران متحد  هاي عيني هسته با آمريكا براي رسيدن به تضمين:نيتي مونيخشرودر در آنفرانس ام

  هستيم
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موفقيت يعني تهران : يي ايران و اروپا گفت آميز بودن مذاآرات هسته ي تعريفش از موفقيت شرودر درباره
اش در خدمت اهداف  يي ي هسته  آه برنامهآزمايي را ارايه دهد هاي عيني و قابل راستي بايد ضمانت

 . مان متحد هستيم ما براي رسيدن به اين هدف با دوستان آمريكايي. آميز باقي خواهد ماند صلح
به نقل از پايگاه اينترنتي دولت آلمان، گرهارد شرودر، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ما : ه مناسبت افتتاح آنفرانس امنيتي در مونيخ ابراز داشتدر پيامي ب) شنبه(صدراعظم آلمان امروز 
بنابراين بايد به پايبندي . يي جلوگيري آنيم هاي هسته بايد از گسترش نقض حقوق بشر و تكثير سالح

هاي منع تكثير را بدون  يي برسيم و رژيم هاي هسته هاي منع گسترش سالح جانبه به پيمان همه
 .اشكال آنيم
 .  هدف ماست و خواهد بود آه از تسليحاتي شدن خاورميانه اجتناب آنيماين: وي افزود

: يي نيست، در ادامه ادعا آرد صدراعظم آلمان بدون آنكه اشاره آند تهران در پي توليد تسليحات هسته
ي  مان و اتحاديه اين هدفي براي مذاآرات با ايران است آه ما با همكاري دوستان انگليسي و فرانسوي

 . دهيم تا اين روند به موفقيت منجر شود ما اين عمل را با قاطعيت انجام مي. بريم ي به پيش مياروپاي
هاي ديپلماتيك  من قويا دولت آمريكا را تشويق آردم آه از اين توافق آه حاصل تالش: شرودر گفت

ايران غلبه اين بدان معناست آه بر در انزوا قرار گرفتن شديد . است، به صورت فعاالنه حمايت آند
 .شود مي

: وي در ادامه در اظهاراتي آه مطابق روح توافق پاريس ميان ايران و سه آشور اروپايي نيست، گفت
پوشي خواهد آرد آه عالوه بر  يي به صورت پايدار چشم ي هسته چرا آه ايران تنها در صورتي از گزينه

 .اش نيز تامين شود اش، منافع امنيتي قانوني منافع اقتصادي
مان و  بنابراين اين ضرورت وجود دارد آه در همراهي با شرآاي آمريكايي: صدراعظم آلمان ادامه داد

  .توسعه دهيم) فارس(ي خليج  هاي امنيتي پايداري را در منطقه وگو، ساختار گفت
  

 نشست بعدی کارگروه هسته ای ایران و اروپا 
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در )  اسفند19 و 18( مارس آینده 9 و 8ه هسته ای ميان ایران و اروپا در روزهای نشست بعدی کارگرو
 . شهر پاریس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر بعد از پایان نشست اخير هر سه کميته سياسی، تجاری و هسته ای که در 
به عنوان (ر فرانسه ژنو سویيس برگزار شد مقرر گردید تا دور بعدی گفتگوهای کارگروه هسته ای د

 به انجام برسد) مسوول اروپایی مذاکرات در بخش هسته ای
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طرح تحريم کلي ايران و حمايت از دمکراسي خواهان مخالف جمهوري اسالمي به سناي آمريکا ارائه 
 شد 
  2005 فوریه 12 – 1383 بهمن 24ه شنب

 روز چهارشنبه اليحه اي را با سناتور ريک سانتروم، رئيس مجمع جمهوري خواهان در سناي آمريکا،
اين اليحه تمام تحريم ها، نظارت ها و قوانيني را . عنوان آزادي ايران و حمايت از آن به سنا تسليم کرد
عالوه بر آن شامل تمام شرکت ها، موسسات و . که در حال حاضر عليه ايران وجود دارد، در بر مي گيرد

. مال تحريم عليه ايران و ليبي مورد تحريم قرار مي گيرندسازمان هايي است که با توجه به قانون اع
 ميليون دالر براي کمک به گروه هاي طرفدار 10اليحه پيشنهادي از سوي سناتور سانتروم همچنين 

 . دمکراسي که با رژيم فعلي ايران مخالف هستند در نظر گرفته است
 بر تحريم کلي ايران و حمايت از مخالفان يک سناتور آمريکايي طرحي را داير): راديوفردا(علي سجادي 

 . جمهوري اسالمي که به دمکراسي پايبند هستند به مجلس سناي آمريکا ارائه کرد
، رئيس مجمع جمهوري خواهان در Rick Santorumسناتور ريک سانتروم ): راديوفردا(پريچهر فرزام 

اين . ن و حمايت از آن به سنا تسليم کردسناي آمريکا، روز چهارشنبه اليحه اي را با عنوان آزادي ايرا
. اليحه تمام تحريم ها، نظارت ها و قوانيني را که در حال حاضر عليه ايران وجود دارد در بر مي گيرد

عالوه بر آن شامل تمام شرکت ها، موسسات و سازمان هايي است که با توجه به قانون اعمال تحريم 
 . گيردعليه ايران و ليبي مورد تحريم قرار مي

 ميليون دالر براي کمک به گروه هاي طرفدار 10اليحه پيشنهادي از سوي سناتور سانتروم همچنين 
سناتور گفت ما نمي توانيم در . دمکراسي که با رژيم فعلي ايران مخالف هستند در نظر گرفته است

وي اضافه کرد با . کنيماقدامات الزم براي حمايت از آمريکايي ها در داخل خاک خود و خارج از آن تاخير 
 ميالدي، چهار سال قبل منتشر شد و 2001توجه به گزارش وزارت امور خارجه آمريکا که در سال 

الگوهاي آن سپاه پاسداران انقالب و وزارت اطالعات و امنيت ايران هر دو همچنان در برنامه ريزي و 
ي که تروريسم را براي رسيدن به حمايت از اعمال تروريستي درگير هستند و از گروه هاي گوناگون

 .اهداف خود به کار مي برند حمايت و پشتيباني مي کنند
سناتور سانتروم، رئيس مجمع جمهوري خواهان در سناي آمريکا مي گويد گزارش وزارت امور خارجه 

آمريکا نشان مي دهد که ايران کمک هاي مالي، پناهگاه امن، آموزش هاي الزم و همچنين سالح هاي 
در اين اليحه . نگين را در اختيار حزب اهللا لبنان، حماس و جهاد اسالمي فلسطيني قرار داده استس

آمده است که ايران همچنين با حمله هاي تروريستي که عليه کارمندان ارتش آمريکا در برجهاي خبر در 
 که از سوي  صورت گرفت ارتباط داشته و عالوه بر آن به حمله هايي1996عربستان سعودي در سال 

 ميالدي در عربستان سعودي انجام شد نيز 2004شبکه تروريستي القاعده عليه غير نظاميان در سال 
 .مرتبط بوده است

اگر اليحه سناتور سانتروم در مجلس سنا تصويب شده و به صورت قانون در آيد، ضوابطي را پايه ريزي 
يه گذاري خارجي براي حمايت از تروريسم و مي کند که براي دولت ايران دسترسي به درآمدها و سرما

اين اليحه همچنين مي . همچنين توليد جنگ افزارهاي نابودي همگاني بسيار مشکل تر خواهد بود
گويد تمام تحريم هايي که اکنون از سوي اياالت متحده آمريکا عليه ايران اعمال مي شود، همچنان تا 

ر تهديدي براي آمريکا و متحدان آن نيست به قوت خود زماني که رئيس جمهوري اعالم کند ايران ديگ
 .باقي خواهد ماند

سناتور سانتروم گفت اين مساله بسيار اهميت داد که دولت آمريکا پيام پشتيباني و همبستگي خود را 
وي ادامه داد اين اليحه کمک . به ملت ايران که مي خواهند خود درباره حکومت خويش تصميم بگيرند

مورد نياز را در اختيار گروه هاي طرفدار دمکراسي که به پيشبرد عقايد دمکراتيک و اصول هاي بيشتر 
مربوط به آن متعهد هستند قرار مي دهد، در اختيار کساني که با وجود زندگي کردن تحت تسلط دولتي 

که آزادي را تهديدي براي حفظ قدرت خود مي نگرد، همچنان به تالش هاي خود براي برقراري 
 .کراسي ادامه مي دهنددم
 
  مي هسترانی ای در پرونده هسته اکای اروپا و آمرییخواستار همسو : شريف
  2005 فوریه 13 – 1383 بهمن 25ه شنبیک
 و اروپا رانی ای با اشاره به گفتگوهاخي مونتي امورخارجه آلمان در سخنان امروز خود در کنفرانس امنریوز
 در کای مشترک اروپا و آمراستيما خواهان اتخاذ س:  نشان ساخت  کشور خاطرنی ای برنامه هارامونيپ

  . مي هسترانی ای هسته ایتهايقبال فعال
 امورخارجه آلمان در ادامه ریوز " شري فوشکای"  آلمان ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 انجام رانی ای پرونده هسته ا حلی برایادی زی تا کنون تالشهاسيآلمان ، فرانسه و انگل:  کرد حیتصر

 .  و اروپا رهنمون شود رانی اني مشترک بی استراتژکی تالشها به اتخاذ نی ای تماممیدواريداده اند که ام
 تريپ"  که توسط یصدر اعظم آلمان در سخنان" گرهارد شرودر : "  در ادامه نوشت ی منبع خبرنیا

 خواست تا با در کای قرائت شد از مقامات آمرخي مونتي کشور در کنفرانس امننی دفاع اریوز" اشتروک 
 را پا با ارویی موضع همسورانی ای هسته ای در خصوص برنامه هاکيپلماتی داستي گرفتن سشيپ

 .اتخاذ کند 
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 کهي من کامًال مشخص است که در صورتیبرا:  خاطر نشان ساخت ني امورخارجه آلمان همچنریوز
 کشور نی ای از خود نشان ندهد پرونده هسته ای خوبی همکاررانیو ا نکرده داي پیگفتگوها روند خوب

 .  سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد تي امنیبه شورا
 هسته ی در قبال برنامه هاکای مشترک اروپا و آمراستي مطلب که خواهان اتخاذ سنی با تکرار اشريف
 .  شده است لی تبدی به معضل بزرگانهي در خاورمی اتمحاتيمسئله تسل:  ، افزود مي هسترانی ایا
 در رانی امورخارجه اریوز " یکمال خراز"  قرار است روز چهارشنبه با ني امورخارجه آلمان همچنریوز
 کشور در نی سفارت ادی به منظور افتتاح ساختمان جدرانی امورخارجه اریوز . دی و گفتگو نماداری دنيبرل
 .  شود ی آلمان می راهنيبرل
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق ي رويدادها
  
 عراق را در ی مجمع ملی های ، کرسی فهرست انتخابات12: عراق ی انتخابات سراسری نهائجینتا
  کردندمي خود تقسانيم
  2005 فوریه 13 – 1383 بهمن 25ه شنبیک
 برگزار شد، با هی ژانو30ز  عراق که در روی شرکت کننده در انتخابات مجمع ملی فهرست انتخابات12

 .  را از آن خود کنندی مجمع ملی کرس275 شرکت کنندگان، توانستند ی آرانیشتريکسب ب
 نیشتري فهرست براساس کسب ب12 نی ای فرانسه، اسامی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 مستقل انتخابات یعال تهي کمیارسخنگوی ادی فری از سوکشنبهی امروز ی مجمع ملی هایآرا و کرس
 . شرح اعالم شدنیعراق به ا

 مجلس سي رئميزحکی که عبدالعزیستاني اهللا ستی آتیمورد حما" کپارچهیائتالف عراق "  فهرست - 1
  )ی کرس132(  عراق در صدرآن قرار دارد ی انقالب اسالمیاعال

 مسعود استیرات به ر دو حزب دموکاني میمانيشکل گرفته ازهم پ" ائتالف کردستان"  فهرست -2
 )ی کرس71 ( ی جالل طالباناستی به ریهني مهی و اتحادیبارزان

 )ی کرس38کسب (  عراق  رموقتی نخست وزی عالوادی ااستیبه ر" هيالعراق" فهرست -3
 دفاع ری جمهور موقت عراق که حازم الشعالن وزسياوررئي الی غازاستیبه ر"  ونيعراق" فهرست -4

 ).ی کرس5(ور دارد  در آن حضزي نیکنون
 )ی کرس3" ( عراقیجبهه ترکمن ها" فهرست -5
 )ی کرس2(  صدر ی مقتدانی به جرکینزد"  مستقلینخبه ها و کارگزاران مل" فهرست -6
 )ی کرس2 (یستي کمونشاتی گرایدارا" اتحاد ملت "  فهرست -7
 )ی کرس2" ( کردستانیائتالف اسالم"  فهرست -8
 )ی کرس1 (عهيش" ی مرکزی فرمانده- عراق یمسازمان عمل اسال" فهرست -9

 )یکرس1 ( ی عرب سن- ی عدنان پاچه چاستیبه ر"  عراقیتجمع دموکراتها"  فهرست-10
 )یکرس1 (یحي مس-" ی ملنی النهرنيائتالف ب" فهرست -11
  )یکرس1 ( ی مشعان الجبوراستیبه ر" ی و آزادیآشت" فهرست -12
واجد حق 14000000 نفر از 266 هزار و 456 و ونيليتخابات هشت م اننی به ذکر است مجموعا دراالزم
 هزار و 30 حداقل دی بای مجمع ملی کرسکی کسب ی برای شرکت کرده اند و هر فهرست انتخاباتیرا

 . به دست آوردی را750
 آرا را کسب نیشتري قرار خواهد گرفت که بی فهرستاري در اختماندهي باقی کرس16 به ذکر است الزم
 . ده باشدکر
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
   بهمن25:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 فوریه 13 – 1383 بهمن 25ه شنبیک:بی بی سی

روزنامه های امروز تهران درعنوان های اصلی خود به انعکاس بازتاب راه پيمايی های سالگرد انقالب 
  . ت سرما و برف بی سابقه در کشور خبر داده اندادامه داده و در گزارش هايی از وضعي

روزنامه های مختلف امروز در گزارش هايی از خرابی ها و خسارت های برف سنگين شمال کشور خبر 
از تلفاتی داده اند که در رشت رخ داده و در عين حال نوشته اند در اين شهر از سه روز قبل آب و گاز 

  . قطع شده است
  . امه ها خدمات راه و شهری در مناطق وسيعی از کشور دچار اختالل شده استبه نوشته اين روزن

 روزنامه شهرداری تهران در عنوان اصلی صفحه اول خود بدون اشاره به مشکالت خدمات همشهری
  .شهری در تهران نوشته برف ترافيک را مختل کرد 

تعطيلی مدارس را می توان در خانه جبران اين روزنامه با انتقاد از وضعيت توزيع گاز و نفت نوشته اگرچه 
  . کرد، اما خانه سرد و عاری از نان و آذوقه و سوخت را نمی توان اداره کرد

 تاکيد کرده که مسئوالنی هستند که گاهی متأسفانه مثل مردم عادی و بی خبر، غافلگير همشهری
. ارس يا دانشگاهها تعطيل کردمی شوند در حالی که بيمارستانها و نانوايی ها را نمی توان مثل مد

  .چنان که جلوی بارش برف را نمی توان گرفت
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 در سرمقاله امروز خود با بررسی برف و رقابت های انتخابات رياست جمهوری نوشته مبارزه با شرق
  . زلزله و برف راديکال ترين نوع فعاليت سياسی است

شهروندساالری بدون شهرسازی هر دو  با تاکيد بر اين که شهرسازی بدون شهروند و شرقسردبير 
بی معنی هستند و مردم را بايد با عينی ترين اليه های سياست آشنا کرد پيش بينی کرده که از 

  . نامزدهای رياست جمهوری نظر آن ها درباره برف پرسيده شود
 نفت  درباره قطع گاز در مناطق شمالی تهران نوشته شده که در اين روزها شرقدر بخشی از گزارش

  . به صورت رايگان در شمال تهران توزيع شده تا کمبود گاز جبران شود
  .  توزيع رايگان نفت در بيست نقطه تهران شروع شده استشرقبه گفته يک مقام دولتی به 

 برف و سرما حتی در بازگشت افغان ها به کشورشان هم تاخيرهايی ايجاد کرده و آفتاب يزدبه نوشته 
روند بازگشت افغان ها متوقف شده و مسئوالن دولتی اعالم کرده اند در مورد در چند روز گذشته 

مهاجران قانونی اين تاخير قابل پذيرش است اما مهاجران غيرقانونی بايد در مهلت قانونی به کشور خود 
  .برگردند

امه تغييراتی در بودجه ساالنه کشور در کميسيون فرهنگی مجلس از جمله موضوع هايی است که روزن
 ميليارد ١۴٧ موجب می شود که آفتاب يزدهای امروز به آن اهميت داده اند تغييراتی که به نوشته 

  . ريال به بودجه صدا و سيما و نهادهای مذهبی افزوده شود
 در گزارش جامعی از اين تغييرات نشان داده که محافظه کاران از بودجه ميراث فرهنگی، سازمان شرق

گردشگری و کمک به سازمان های غيردولتی کاسته و سه هزار ميليارد ريال به های زنان و جوانان، 
  . بودجه دفتر ولی فقيه در دانشگاه ها، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمی و منازل طالب افزوده اند

، يکی از روحانيون محافظه کار مجلس گفته است با توجه به اهميت تحقيقات دينی و شرقبه نوشته 
  .می بر بودجه دفترهای نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها افزوده شداسال

 اعالميه سپاه پاسداران در سالگرد صدور فتوای قتل سلمان رشدی، در رسانه ايرانبه نوشته روزنامه 
اعالميه ای که مطابق آن سپاه پاسداران تاکيد کرده که . های اروپايی انعکاس وسيعی داشته است

 کتاب آيه های شيطانی سرانجام گرفتار آتش قهر انقالبی و خشم فرزندان امام نويسنده انگليسی
  .خمينی خواهد شد و حکم ارتداد و اعدام وی تغير ناپذيرست

 که روز گذشته با انتقاد کيهان روبرو شده بود که چرا گزارش راه پيمايی های سالگرد شرقروزنامه 
روز پيامدهای اين راه پيمايی ها در رسانه های جهانی را به انقالب را در صدر اخبار خود نياورده است ام

  . عنوان مهم ترين خبر نقل کرده 
اين روزنامه از قول احمد توکلی يکی از نامزدهای محافظه کاران برای رياست جمهوری آينده نوشته 

بات، مردم حق حکومت را بيشتر رعايت می کنند چرا که در بدترين شرايط نيز با شرکت در انتخا
راهپيمايی ها و ديگر صحنه ها به وظيفه خود عمل می کنند ولی مسئوالن حقوق شهروندان را رعايت 

  .نمی کنند
 

   بهمن24: مرور روزنامه تهران
  2005 فوریه 12 – 1383 بهمن 24ه شنب:بی بی سی

صاص داده روزنامه های امروز تهران گزارش های اصلی خود را به جشن های سالگرد پيروزی انقالب اخت
و با عکس های مختلف از راه پيمايی های شهرهای مختلف نوشته اند با وجود هوای سرد و برفی که 
  .در بيشتر نقاط کشور باريده بود مردم بسياری گرد آمدند تا سالگرد بيست و دوم بهمن را گرامی دارند

يان بيست و دوم بهمن به  در صدر اخبار خود خبر از پاسخ کوبنده راه پيماجمهوری اسالمیروزنامه 
جورج بوش رييس جمهوری آمريکا داده و در خبر ديگری نوشته عظمت اين راه پيمايی ها باعث شدند 

  .که دشمنان از حمله به ايران پشيمان شوند
اين روزنامه در سرمقاله خود نوشته ترديدی نيست که روسای دولت های آمريکا و بريتانيا پيام راه 

د انقالب را شنيده و از هم اکنون آن را در محاسبات خود وارد کرده اند اما اين پيمايی های سالگر
  . مسئوالن و سياستمردان داخلی است که بايد اين پيام را بشنوند

 مهم ترين بخش از سخنرانی رييس جمهور خاتمی در مراسم سالگرد حيات نو اقتصادیبه نوشته 
  .ردم آزادانه رای خود را بدهندانقالب آن جا بوده است که گفته بگذاريد م

 آن جا که رييس دولت با تذکر اين که آخرين بار است که در اين مراسم به ايرانبه نوشته روزنامه 
عنوان رييس جمهور جاضر می شود از مردم به خاطر قصورهای خود و دولتش عذرخواهی کرد، با ابراز 

  .احساسات مردم روبرو شد
و برف در شهرهای شمالی و مرکزی کشور در صدر اخبار بيشتر روزنامه گزارش هايی از ريزش باران 

  . های امروز صبح تهران نقش بسته است
 برای نخستين بار، برف به ارتفاع دو متر در استان گيالن بيش از هزار منزل مسکونی و شرقبه نوشته 

 برق و گاز نشان از آن به گزارش اين روزنامه در بسياری از شهرها قطع. واحد صنفی را تخريب کرد
داشت که مسئوالن محلی از کمبود امکانات برای مقابله با حوادث طبيعی رنج می برند و هنوز غافلگير 

  . می شوند
روزنامه های مختلف اولين روز هفته تهران از آغاز دور سوم مذاکرات ايران و اروپا با سردی استقبال کرده 

  .امکان تفاهم های دو طرف کم و کمتر شده استو از قول منابع مختلف نوشته اند که 
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 احتمال داده که اين مذاکرات که در روزهای آخر هفته جريان داشت بی نتيجه پايان گرفته آفتاب يزد
  . باشد

 نظر حسن روحانی، رييس تيم مذاکره گر هسته ای ايران را منعکس کرده که گفته است همشهری
ا، آلمانها و فرانسويها که در گذشته، در ماجرای عراق عليه شرايط فعلی مناسب نيست؛ چرا که روسه

آمريکايی ها وارد عمل شدند و اجازه مطرح شدن پرونده ايران را در شورای امنيت ندادند امروز برای 
  . نزديکی به آمريکا و جبران گذشته تالش می کنند

بينی کرده که هيچ  نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی ايران بر همين اساس پيش همشهری
کشوری از حق وتوی خود به نفع ايران استفاده نخواهد کرد و ما نمی توانيم رفتار سياسی کشورمان را 

  . بر اين مبنا تنظيم کنيم
در همين حال روزنامه ها از گفته های مقامات مختلف از جمله رييس و نمايندگان محافظه کار مجلس 

شته از مقاومت در برابر فشارهای جهانی و پافشاری ايران بر غنی خبر داده اند که در تکرار مواضع گذ
  . کردن اورانيوم و توليد سوخت هسته ای نوشته اند

، علی الريجانی نماينده ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی گفته همشهریاز جمله به نوشته 
  .ی آمريکا شراپطی قائل شويماست اين آمريکا نيست که بايد برای ما شرط معين کند بلکه ما بايد برا

 شورای همکاری که بررسی وضعيت نامزدهای محافظه کاران را به عهده شرقبه نوشته روزنامه 
گرفته بار ديگر اعالم نامزد واحدی برای اين جناح را به عقب انداخت و اعالم داشت که اصراری ندارد به 

  .اين زودی نامزد خود را معرفی کند
 بعد از دو بار به تاخير افتادن اعالم نامزد واحد محافظه کاران، آخرين بار اعالم اين در حالی است که

  . شده بود که در روز بيست و دوم بهمن اين کار صورت خواهد گرفت
 تالش می کند  رسالتعلی اکبر ناطق نوری، مشاورعالی رهبر جمهوری اسالمی در حالی به نوشته

ی واحد برساند که علی اکبر واليتی، علی الريجانی، محسن که اين جمع را به توافق بر سر نامزد
رضايی و احمدتوکلی فعاليت های انتخاباتی خود را آغاز کرده اند و روزنامه ها از سخنرانی های آنان در 

  .شهرهای مختلف خبر می دهند
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