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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
  

  دبحران اتمى ايران بدون وساطت حل نخواهد ش
 ٢٠٠۵ فوريه 28 - ١٣٨٣ اسفند 10شنبهدو:رادیو آلمان

اگرچه موضوع بررسى . للى انرژى اتمى استبحران اتمى ايران همچنان مسئله روز آژانس بين الم
اختالفات اتمى با ايران در دستور روز جلسه امروز، دوشنبه، آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين 

 عضو شوراى اين آژانس گردهم آيند، نمى توانند اين مسئله را مسكوت گذارند ٣۵نيست، اما زمانى آه 
 . يران در محور گفتگو ها قرار خواهد داشتو در هر صورت موضوع برنامه هاى اتمى ا

سخنگوى اين آژانس خانم مليسا فلمينگ مى گويد آه آژانس بين المللى انرژى اتمى گروه هاى 
 :بازرسى در ايران دارد، اما اين به معنى بدست آوردن آگاهى جديد درباره تجهيزات اتمى ايران نيست

طرح  ساختن سالح هاى اتمى است، نتيجه اى را عايد شايد مطرح آردن اين عبارت آه ايران داراى »
ما در تالشيم آه . نمى توان اين مسئله را از نظر دور داشت آه ايران آشور بزرگى است. نخواهد آرد

نه تنها اطالعات خود را در اين مورد افزايش دهيم آه ايران تا به حال چه برنامه هايى را اجرا آرده 
 غنى سازى اورانيوم، بلكه اين مسئله را هم روشن آنيم آه آيا شايد تا به است، براى مثال در برنامه

 «.حال برنامه سرى اتمى نيز داشته است
از نمايندگى سازمان ملل در . بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى در آار خود به حمايت نيازمندند

غربى نيز مورد در خواست يوده وين شنيده مى شود آه در اين باره آمك هاى سازمان هاى امنيتى 
محمد . در آنار اقدامات روشنگرانه آارشناسان، مذاآرات سياسى داراى اهميت به سزايى است. است

البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى از هر موقعيتى براى تمجيد از اقدامات آلمان، انگلستان 
 : وى اين هيئت مى گويدآارشناس فرانس. و فرانسه در اين مورد سود مى جويد

همراه با اقدامات بازرسى ما در محل، براى ما مشخص است آه استفاده از روش هاى سياسى براى »
آيا راه حل . حل اين مسئله از چه اهميت زيادى برخوردار است و مى توان گفت تنها راه حل اين مسئله

 «ديگرى براى حل اين بحران وجود دارد؟
اولياى امور در آژانس بين المللى انرژى اتمى موافق . جاد فشار از طرف آمريكاستتنها راه حل ديگر، اي

 . حل مسالمت آميز اين مسئله هستند و معتقدند در اينجا مى بايد آمريكا نيز حتما در آنار باشد
طبيعى است . بدون حضور آمريكا در طوالنى مدت قدم هاى آمى مى تواند در اين راه برداشته شود»

 آشور اروپايى فعاالنه در اين امرشرآت آرده اند و ايران را مجبور به متوقف آردن برنامه هاى آه سه
 « .اما حال زمان بده و بسان در اين امر است. اتمى اش نمودند

بده و بستان را خانم مليسا فلمينگ اطمينان خاطر و تضمين امنيتى  دادن به ايران مى داند، ايجاد 
 .   رى براى اين آشور و هم چنين امكان استفاده صلح آميز ازانرژى اتمىتسهيالت د رامور تجا

 
 يي عادت آنند ي ايران به عنوان يك قدرت هسته آمريكا و اروپا بايد به ايده: سيروس ناصري
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سيدن به توافقي با ايران آه ي اروپا بايد براي ر رويتر به نقل از سيروس ناصري گزارش داد آه اتحاديه
 . دارد، آماده شود برنامه غني سازي اورانيوم اين آشور را پابرجا نگه مي

، اين خبرگزاري انگليسي ادامه داد، سيروس ناصري، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تشكيل جلسه ) هدوشنب(المللي انرژي اتمي آه امروز  عضو هيات ايراني حاضر در نشست آژانس بين

 . آند اش را رها نمي ي غني سازي ايران هرگز برنامه: دهد، گفت مي
 . ي اروپا بايد براي مصالحه در اين باره آماده باشد وي افزود آه اتحاديه
گيري يك رويارويي، همانطور آه به نظر   در غير اين صورت آنها بايد براي تصميم :ناصري به رويتر گفت

دهد، آماده شوند؛ رويارويي آه به موقعيتي نامطمئن و عواقبي پيش   را ترجيح ميرسد آمريكا آن مي
 .  براي همه منجر خواهد شد بيني نشده
 . ها منطق را انتخاب خواهند آرد آنم اروپايي فكر مي: وي افزود

ايران به عنوان ي  ي اروپا هر دو بايد به ايده اين گزارش به نقل از ناصري ادامه داد آه واشنگتن و اتحاديه
 . يي عادت آنند يك قدرت هسته
هاي عاقل آمريكايي نظير زبيگنيو برژينسكي و هنري آيسينجر  برخي استراتژيست: وي اظهار داشت

 . يي عادت آند ي ايران داراي قابليت هسته اند آه آمريكا بايد به نظريه گفته
ايران آماده است به جهان : ي ادامه دادالمللي انرژي اتم عضو هيات ايراني حاضر در مقر آژانس بين

 . دهد ي صلح آميز را ادامه مي اطمينان دهد آه يك برنامه
در نشست امروز آژانس، براي اولين بار پس از دو سال محمد البرادعي، رييس آژانس : رويتر ادامه داد

 . دهد ي ايران را به شوراي حكام ارايه نمي گزارش آتبي از فعاليتها
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اش را آن  ي غني سازي اند آه البرادعي اين مساله را آه ايران برنامه ي نزديك به آژانس گفتهديپلماتها
 . طور آه تعهد داده بود به حالت تعليق درآورده است، تاييد خواهد آرد

اي را آه به محكوميت تهران بينجامد تصويب  اند آه شوراي حكام هيچگونه قطعنامه آنها هم چنين گفته
  .نخواهد آرد

 فرانسه و انگليس دور ديگري  مقامات ايران در ماه آينده با مذاآره آنندگان آلمان،: افزايد اين گزارش مي
 . يي را آغاز خواهند آرد از مذاآرات هسته

 
 . هاي نيروگاه اتمي بوشهر هشدار داد خبرگزاري نووستي گزارش داد، بولتون نسبت به فعاليت
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، اين خبرگزاري روسي به نقل از جان بولتون، معاون وزير )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آمريكا در امور آنترل تسليحات با اشاره به توافق همكاري ايران و روسيه در بوشهر ادعا  امور خارجه
 . يوم در بوشهر استماند آه آن احتمال توليد پلوتون يك دليل نگران آنند باقي مي: آرد

ي  هاي ديگر در زمينه ي آغازي براي فعاليت تواند به عنوان نقطه ي بوشهر مي وي هشدار داد آه پروژه
 . سوخت اتمي باشد

يي از ايران به  قرارداد بازگرداني پسماند سوخت هسته) يكشنبه(اين در حاليست آه روز گذشته 
 روميانتسف، روساي سازمان انرژي اتمي ايران و روسيه روسيه به وسيله غالمرضا آقازاده و الكساندر

  در بوشهر بر خالف ادعاها و انتقادات شديد آمريكا آه مدعي است هدف اصلي ايران از فعاليت در زمينه
 . يي است، امضا شد انرژي اتمي ساخت بمب هسته

 
 ميتالش خواه//  نداده است راني پارچی نظامتی از سادی هنوز به بازرسان اجازه بازدرانیا: یالبرادع

  مي کنکی خود نزدانی و پاجهي را به نترانیکرد تا پرونده ا
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 ی همکاری بر خواست آژانس برادي ضمن تاکی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی البرادعمحمد
 تی از سادی هنوز به بازرسان اجازه بازدرانیا با بازرسان، اعالم کرد که رانی و فعالتر مقامات اشتريب

 .  را نداده استنيپارچ
 ی انرژی المللني آژانس برکلی مدی فرانسه، محمد البرادعی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 و ارائه گزارش نی در وی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی نشست شورای از برگزارشي امروز پیاتم

: "  با بازرسان آژانس گفترانیشتراي بی در گفتگو با خبرنگاران ضمن درخواست همکاررانیمورد اخود در 
 ی کمک به آژانس برای برارانی فعاالنه تر اشتروي بی برهمکاری خود مبنیشگيما بردرخواست هم

 ."می داردي پرونده  تاکنی اانی و پاجهي هرچه زودتر به نتدنيرس
 ساخت ی براانهي مخفیتهاي فعالرانی که ای تئورنی رد اای دیي تایر آژانس برا کرد که کاحی تصریالبرادع
 . دارد، هنوزتمام نشده استی هسته احاتيتسل

 تي به فعالدني بخشتي کردن و مشروعی که همواره به دنبال قانونرانی شده است ادي خبرتاکدرادامه
 مدت دو سال ی کشور که برانی ایا خود است، عالقمند خواهد بود تا پرونده هسته ی هسته ایها

 دیيا باشد، هرچه زودتر بسته شود و تی می درحال بررسی اتمی انرژی المللنياست که در آژانس ب
 . استزي کامًال صلح آمرانی ای هسته ایتهايشود که فعال

 را ی چارچوب زمانچي توانم هیمن نم.  مانده استیکارها ما همچنان باق: "  اعالم کردی البرادعاما
 هسته یتهاي که فعالی اانهي مخفعتي به خاطر طبژهیبه و....  ارائه کنمرانی پرونده ای بررسانی پایبرا
 ." به دو دهه داشته استکیپس از نزد) رانیا (یا
 ی انرژی المللني حکام آژانس بی در نشست امروز شورای آژانس، محمد البرادعیپلماتهای گفته دبه
 نشست اعالم خواهد نی در ای دهد و وی ارائه می را به صورت شفاهرانیا گزارش خود در مورد یاتم

 که یی جات، را نداده اسني پارچی نظامتی از سادی هنوز به بازرسان آژانس اجازه بازدرانیکرد که ا
 . دهدی اجازه می اتمیحاتي تسلشاتی مکان آزمانی را متهم کرده است که در ارانیواشنگتن ا

 کردن مواد ی مخفی که برایی مانند تونلهادی آژانس همچنان موضوعات جد،ی غربیاپلماتهی گزارش دبه
 نکرده است داي پی دو مورد جوابی کند و هنوز برای مبي شوند را تعقی ساخته می هسته ازاتيو تجه

 اري بسیوم هاي و اورانومي اورانی سازی غنی برارانی است که ایوژيفی سانتریو آن مسئله دستگاهها
 . کندی از آنها استفاده میقاتيشده تحق یغن

 مي ما تالش خواهدی کرد تا آنجا که مقدور باشد و از دست ما براحی در گفتگو با خبرنگاران تصریالبرادع
 مانند ی منظور هنوز به دنبال اطالعاتني و به هممي کنکی خود نزدانی و پاجهي را به نترانیکرد تا پرونده ا

 .مي پاکستان هستی هسته ازاتي تجهدی خراهيبازار س
 در یحاتي تسلی تکنولوژافتی دری برایشنهادي را در مورد پی اطالعاترانی اعالم کرد که ایالبرادع
 .  پاکستان به آژانس ارائه داده استیپدر بمب هسته ا"  خانریعبد القد "ی از سو1980 یسالها

 تيمسئول) پاکستان( که آنها دی گوی مرانی گسترده بوده است اما ااري بسشنهادي پنیا " ی گفته وبه
 ."میازمندي که ما به آن نی اطالعاتنی را برعهده نگرفتند و اشنهادي پنیکامل ا
 در ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی بار در هفت نشست شوراني اولی ذکر است که براانیشا

 گزارش خود در مورد یه البرادع شدلي تا کنون تشک2003 که از ژوئن سال رانی ایمورد مسئله هسته ا
 . ارائه خواهد دادی گزارش را امروز به صورت شفاهنی کند و ای حکام نمی شورامي را کتبًا تسلرانیا
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 منع کند اما به آنان ی ها را از توسعه چرخه سوخت هسته ایرانی تواند ای کس نمچيه: انتسفيروم
  دست بردارند نهی کار پرهزنی از اميگفت
 ٢٠٠۵ فوريه 28 - ١٣٨٣ اسفند 10شنبهدو

 خواسته است به رانی اعالم کرد کشورش از اهي روسی اتمی سازمان انرژسي رئانتسفي رومالکساندر
 .  مخرب استی و به لحاظ اقتصادنهی برنامه ها هزنی ارای اقدام نکند زومي اورانی سازیغن
 یرانیا:"  در جمع خبرنگاران گفتتسفاني فرانسه، رومیبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 آنها را از توسعه چرخه چکسي هستند و هی هسته ای سالحهاريها طرف توافق موافقتنامه منع تکث
) ست ای استفاده در سوخت هسته ای براومي اورانی سازی غنندیکه شامل فرا ( یسوخت هسته ا

 ". کندیمنع نم
 کار را نکنند و به نی امي کنی مهيکند اما ما به آنها توص ی را منع نمرانی ایکس:  گفتی مقام روسنیا

 . رساندی ضرر مرانی به ای آنان مخرب است و به لحاظ اقتصادی  برای سازی که غنمي کنیآنها ثابت م
 مساله را نی هم ایاضی وجود دارد و محاسبات ری ثابت شده ایاسناد علم:  شد ی مدعانتسفيروم

 راکتور، هر کدام با 10 ای 8 با کمتر از ی کشوری برایخه سوخت هسته اثابت کرده است که توسعه چر
 انيرانی ابه را نی است و ما ارانگری  بلکه مخرب و ودهی فای مگاوات ، نه تنها ب1000 یدي تولتيظرف
 . در حال مطالعه آن هستندکی و آنها از نزدمی داده احيتوض

 
 ی اتمی انرژی المللنيه تعهدات خود در قالب توافق با آژانس ب بدی بارانیا: هي اروپا با روسهیتوافق اتحاد
 عمل کند 
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 به تعهداتش بر دی بارانی توافق کردند اهي با روسهی اعالم کرد که اتحادیی اروپاهی اتحادی دوره اسيرئ

 . رام بگذارد احتی اتمی انرژی المللنياساس قرار دادها و توافقات آژانس ب
 امورخارجه لوکزامبورگ که ری فرانسه، ژان اسلبورن وزیبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 منع ماني به پادمانها و پدیبا:"  اروپا را بر عهده دارد گفتهی اتحادی دوره ااستیکشورش ر
 ". احترام گذاشته شودNPT ی هسته ایرسالحهايتکث

 کرد در ی خود در لوکزامبورگ صحبت می روسی همتاوانفی ایتگو با سرگئ که پس  از گفاسلبورن
 قرار داد اثر نی اظهار داشت که اهي و روسرانی اني بیپاسخ به سؤال مربوط به قرار داد سوخت هسته ا

 . نداردیبد
 

   کندی می و اروپا را بررسرانی ای از مذاکرات هسته اتی حمای راه هاواشنگتن: دي کاخ سفیسخنگو
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 سه کشور ی از گفتگوهاتی حمای راه هاکایدولت آمر:  امروز اعالم کردکای آمردي کاخ سفیسخنگو
 .  کندی می را بررسرانی با اییاروپا
 امروز دي کاخ سفیسخنگو" النياسکات مکل"  فرانسه،ی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 کند ی می را بررسرانی با ایی سه کشور اروپای از گفتگوهاتی حمای راه هاکایه دولت آمراعالم کرد ک
 .  اتخاذ نکرده استیمي تصمچي باره هنیاما تاکنون در ا

 سالح دي از تولرانی منصرف کردن ای برایی سه کشور اروپایاز تالش ها:"  به خبرنگاران گفتالنيمکل
 ."ردي گی مذاکرات صورت منی اشرفتي پنهي در زمیاريبس ی گفتگوهام،ي کنی متی حمایهسته ا

 رانی ای از سوی نکردن  سالح هسته ادي و آن ضمانت تولمي کنی واحد را دنبال میما هدف:  افزودیو
 جی از نتایی خود با سران اروپای گذشته در گفتگوهازهفتهي نکای جمهور آمرسياست؛ جرج بوش رئ

 . مطلع شدرانیمذاکرات با ا
 یبررس)  و اروپارانی ای مذاکرات هسته اشرفتي پیبرا( از طرح ها را یبوش برخ:  ادامه دادالنيمکل
 . کندیم

 روزنامه ی درباره مطلب منتشر شده از سوی اظهارات را در پاسخ به سئوالنی ادي کاخ سفیسخنگو
 .مطرح کرد" واشنگتن پست"

 به رانی اقی تشوی قصد دارد در راستاکایمر خود آورده بود که آري واشنگتن پست درشماره اخروزنامه
 .ونددي و اروپا بپرانی ای خود، به مذاکرات هسته ای هسته ای از برنامه هادنيدست کش

 
 بچه لوس کی مانند نيپوت//  گروه هشت محروم کندانهي را از نشست سالهي روسدی باکایآمر:ني کمک

 عمل کرد 
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 و رانی اني بی قرار داد سوخت هسته ای در واکنش به امضاکای آمری سناخواهی سناتور جمهورنيک مک
 قرار داد ، آن کشور را از شرکت در نشست نی ای در اعتراض به امضادی باکای اظهار داشت که آمرهيروس

 .  در اسکاتلند، محروم کندی گروه هشت کشور صنعتیاواخر سال جار
 کای آمری سناتورهانی از بانفوذتریکی که ني فرانسه، مک کی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 حد اقل در شروع ، با دی باشي اروپائدنی متحده و متحداالتی است که انیتصور من بر ا:" باشد، گفتیم

 . شوکه کنندرا ی کند وی از شما استقبال نمی نشست، کسنی در اريمی جمله که والدنیگفتن ا
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 و رانی توافق انی آخرنی در مورد ادیما با:  شد ی کرد مدعی گفتگو موزي فاکس نونیزیکه با تلو یو
 روشن است که آن اري ندارد و بسی برق هسته ایروي به نازي نرانی انکهی به خاطر امي نگران باشهيروس
 . آزار دهنده و مانع تراش شده استاري دو سال گذشته بسیکی است که در یمیرژ
 کند تا ما ی مجابی ارانی و اهي روسی گام همکارنی کنم آخریمن فکر م:  افزود یکائیسناتور آمر نیا

 شود و ما ی باعث انحراف منهای انکهی ، به خاطر امي خودمان با روسها اتخاذ کنني بی سخت ترريتداب
 ی آنها در بعضیهمکار لذا رفتار خود ادامه دهند، نی روسها به امي و اجازه دهمي منتظر بمانمي توانینم

 .از مراحل به روابط ما لطمه زده است
 با آن ک،ي از اصول دموکراتیروي در پهي به خاطر قصورروسدی باافتهی توسعه ی کشورهانيهمچن: گفتیو

 . برخورد کنندی اعتنائی و بیکشور، با سرد
 بچه کی مانند ی تا حدودني پوتريمیبه نظر من والد:"  در ادامه اظهار داشت یکائی آمراستمداري سنیا

 ی دخالت کند و اکنون هم به مطبوعات فشار وارد منی نمود در انتخابات اوکرایلوس عمل کرد و سع
 ی امپراطوراءي احهت کند در جی را که اتخاذ می کند و هرگامیکند تا تمام استانداران را خود منصوب م

 ".ستي خوب ننی است و امی قدهيروس
 

 بوشهر روگاهي نی استفاده از پس ماند سوخت هسته ااحتمال ه؛ي روسی اتمیمقامات سازمان انرژ
  است ی منطقري و غفي ساخت بمب ضعیبرا
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 وجود دارد که از یفي ضعاري باورند که احتمال بسنیبر ا" روس اتم "هي روسی اتمی سازمان انرژمقامات
 .  استفاده شودی ساخت بمب اتمی برایپس ماند سوخت هسته ا

 کرده دي مکررًا تاکهي روسی اتمی فرانسه، سازمان انرژی مهر به نقل از خبرگزاری گزارس خبرگزاربه
 بوشهر وجود ندارد و احتمال ی اتمروگاهي نی در خصوص پس ماند سوخت هسته ایاست که خطر

 .کم است اري استفاده شود بسی ساخت بمب اتمی مواد برانی از انکهیا
 ندیدر فرا:"  اعالم کرده است رًاي سازمان اخنی از مقامات ایکی Nikolai Shingarev" نگارفي شیکالين"

، بطور مؤثر - درصدکی کمتر از - في ضعاري مقدار بسکی  جز تنها در ومي ، پلوتونVVER-1000کارکرد راکتور 
 ی هسته احاتي ساخت تسلیقعًا برا مساله وانی شود و ای نمرهي در سوخت انباشته و ذخريو چشمگ

 . استفاده استرقابليغ
 یادی زنهی به مدت زمان و هزازي است که نی ادهيچي پاتي عملوميعالوه بر آن استخراج پلوتون: " گفتیو

 ساخت بمب وجود ی هم برای ساده تر و سهل تری ممکن است اما راههانی اکیدارد و به لحاظ تئور
 ".دارد
 کشورمان ، هي بر علی فشار روانجادی ای در تالش برای غربی از رسانه هایاريس به ذکر است بالزم

 ی سوخت هسته ای که در تالش است تا از پس ماند هاندی نمای را متهم مرانی ای اسالمیجمهور
 .  و بمب اتم بهره ببرد حاتي تسلدي تولیبرا
 

  امضا کردندیايران و روسيه قرارداد هسته ا
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 ايران و بازگرداندن سوخت ی تامين سوخت اولين راکتور هسته ای برای و ايران موافقت نامه اروسيه
 . مصرف شده آن به روسيه به امضا رسانده اند

 .  کرده و ساخته اندی بوشهر است و روس ها آن را طراحی راکتور در نيروگاه هسته ااين
 ايران و الکساندر روميانتسف، رييس ی اتمیييس جمهور و رييس سازمان انرژ آقازاده، معاون رغالمرضا

 .  ايران در شهر بوشهر امضا کردندی روسيه اين قرارداد را در محل نيروگاه هسته ای اتمیسازمان انرژ
  اين موافقت نامه که قرار بود روز شنبه صورت گيرد، به دليل ادامه مذاکرات و همچنين اختالف دویامضا

روسيه با آغاز فعاليت . طرف بر سر زمان شروع فعاليت نيروگاه بوشهر، يک روز به تعويق افتاده بود
 .  موافق نيست2006نيروگاه تا قبل از سال 

 گويد هنوز مشخص نيست که آيا اين موضوع اکنون حل شده است ی در تهران می سی بی بخبرنگار
 . يا نه
 ايران توسط روسيه و ی سوخت مورد نياز اولين راکتور هسته ا تحويلی موافقت نامه راه را برااين

 .  کندیهمچنين بازگرداندن سوخت مصرف شده توسط ايران باز م
 است که ی پايان دادن به اين نگرانی برای تضمين،ی برگرداندن سوخت مصرف شده هسته اموضوع

 از ی تعدادی ها از سوینگراناين .  استفاده کندی ساخت سالح هسته ایايران ممکن است از آن برا
 گويند از آن بيم دارند که ی شود که می جهان و عمدتا از جانب آمريکا و اسرائيل مطرح میکشورها

 توليد سالح ی پلوتونيوم استخراج کند و آن را برا،ی سوخت مصرف شده هسته ایايران از ميله ها
 .  مورد استفاده قرار دهدیهسته ا
 شود و تحت ی دنبال می توليد انرژی اين کشور تنها برای که برنامه هسته ا همواره گفته استايران

 .  خواهد بودی اتمی انرژینظارت آژانس بين الملل
 
 " قابل مذاکره نيستی سازیحق غن"
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 ايران گفته است که کشورش از حق خود ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی همين حال حسن روحاندر
 .ت نخواهد کشيد اورانيوم دسی سازی غنیبرا

 ها تصور ی ايران را در گفتگو با اروپا بر عهده دارد گفت اروپايی که رياست هيئت نمايندگی روحانحسن
 اورانيوم صرفنظر ی سازی به ايران، ايران از غنی و امنيتی امتيازات اقتصادی کنند در صورت اعطایم

 .خواهد کرد
 .  اورانيوم قابل مذاکره نيستی سازیر غن کشورش دی تاکيد کرد که توانايی روحانی آقااما

 که با سران اين کشورها درباره برنامه ی پس از بازگشت از آلمان و فرانسه و مذاکراتی روحانحسن
 .  ايران داشت، اين مطلب را بيان کردیهسته ا
 خود با ی وزارت امور خارجه ايران نيز امروز، يکشنبه، در نشست هفتگی سخنگو،ی آصفحميدرضا

 موقت، محدود و داوطلبانه ی سازیهمانطور که قبال اعالم کرديم، تعليق غن:" وزنامه نگاران گفتر
 ."است و تعليق دائم به هيچ عنوان مطرح نيست

 وزارت امور خارجه ی اظهارات سخنگوی آصفی ايرنا، آقا،ی اسالمی جمهوری گزارش خبرگزارطبق
 اورانيوم توسط ايران را مغاير با موافقت نامه پاريس ی سازی فرايند غنیبريتانيا در مورد توقف دائم

 به ات به هيچ وجه مورد نظر ما نيست و اين اظهاری سازی غنیتوقف دائم: "خواند و تاکيد کرد
 ." کندیپيشرفت مذاکرات کمک نم

ضا رسيد  فرانسه، آلمان و بريتانيا به امی نامه پاريس در ماه نوامبر ميان ايران و سه کشور اروپايموافقت
 اورانيوم را به طور موقت و تا زمان جلب اعتماد ی سازیو بر اساس آن ايران پذيرفت که برنامه فرايند غن

 . کند خود متوقف ی هسته ای نسبت به مسالمت آميز بودن فعاليت هایجهان
حل  يافتن يک راه ی ها برای اروپايی شنيدن پيشنهادهایايران برا:  در عين حال افزودی آصفیآقا

 توسط ی سازی آنها برطرف شود و هم فرايند غنی های دارد تا به اين وسيله هم نگرانیبينابين آمادگ
 . ايران ادامه يابد

 ی اتمی به تکنولوژی دستيابی تالش ايران براتاريخچه
 که ی دوره ا،ی ميالد1970 جهت توليد برق، به دهه ی اتمی به تکنولوژی دستيابی ايران براقصد

 . گرددی کرد باز می را اداره می حکومت سلتنطیپهلومحمدرضا 
 ی احداث چند نيروگاه اتمی برا1970 از اوايل دهه ی و آلمانی فرانسو،ی آمريکايی با شرکت هامذاکره

 . بوشهر در جنوب ايران آغاز شدیدر اطراف شهر بندر
 در ی مگاوات1200توليد برق  واحد 2، ايران قرارداد احداث 1974 ادامه يافت تا اينکه در سال مذاکرات

 . زيمنس به امضا رساندیبوشهر را با شرکت آلمان
 اين طرح ی اجرا،ی هزار کارشناس ايران7 به همراه افزون بر ی هزار متخصص آلمان2 ترتيب بيش از بدين

 . شد آغاز کردندی محسوب می نيروگاه برق اتمی بزرگترين پروژه هایرا که در زمان خود يک
 تکميل شود و همه چيز طبق برنامه در حال پيشرفت بود 1980ده بود طرح تا پايان سال  شی بينپيش

 .اما بروز انقالب ايران و درگرفتن جنگ ايران و عراق ادامه اين طرح را متوقف ساخت
 دريافت غرامت از آلمان به خاطر توقف احداث نيروگاه بوشهر ی برای حقوقی ايران در دعوا1988 سال در

در .  تکميل اين نيروگاه از دست دادی متقاعد کردن آلمان ها برایشکست خورد و همه اميدش را نيز برا
 بوشهر را ی نيروگاه اتمل توافقنامه تکمي1995در ژانويه . نتيجه رهبران ايران به روسيه متمايل شدند

 .ساخت اين نيروگاه هنوز ادامه داردامضا کردند و 
 

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

 مردم لبنان در اعتراض به حضور نيروهاي سوري در اين آشور دست به تظاهرات زدند 
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و با درخواست آناره گيري ها ممنوعيت برگزاري اجماعات در بيروت را ناديده گرفته   هزاران تن از لبناني
 . دولت و خروج نظامي سوريه از آشور خود، در مرآز بيروت اجتماع آردند

، نخست "عمر آرامي"الملل ايلنا، اين تظاهرات يك روز پيش از راي اعتماد به   به گزارش سرويس بين
 .صورت گرفت, اننخست وزير سابق لبن, "رفيق حريري"تحت فشار براي پيدا آردن قاتالن , وزير لبنان

 ماه فوريه آه 14به نوشته روزنامه هاآرتص، نشست پارلماني امروز اولين نشست در خصوص عمليات 
رود نمايندگان   انتظار مي.شود   تن ديگر آشته شدند، محسوب مي16به همراه " رفيق حريري"درپي آن 

 .مخالف دولت جزئيات اين حمله را خواستار شوند
، تا بدين لحظه اين راهپيمايي در صلح و آرامش برگزار شده BBCش شبكه خبري از سوي ديگر به گزار

  .رود هزاران تن ديگر به اين تظاهرات بپيوندند   انتظار ميBBCبه گفته خبرنگار .است
  لبنان استعفا داد ری نخست وزیعمر کرام
 . ود را اعالم کرد خی استعفانه،ي مخالفان کابی فشارهاشی لبنان امروز بر اثر افزاری وزنخست

 خود ی لبنان استعفاری نخست وزی عمر کرامره،ی الجزی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 . کشور اعالم کردنی جلسه از پارلمان انيرا امروز در دوم

 ی شهداداني با تجمع در مت،ي رغم اعالم ممنوعی علنهي از مخالفان کابیادی است امروز گروه زیگفتن
 . لبنان شده بودندی فعلنهي کابی خواستار استعفاروتيبشهر 
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 دهی برگزنهي کابلي تشکی کشور برانی جمهور اسي رئی ازسویری حرقي رفی پس از استعفای کرامعمر
 .شده بود
.  درآوردقي از سمت خود جلسه عصر خود را به حالت تعلی عمرکرامی لبنان پس از اعالم استعفپارلمان

 . شودلي تشکنهي اعتماد مجدد به کابی رای بررسی برا  جلسه قرار بودنیا
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

/  کردی فرق می نهائجی کردند نتای در انتخابات شرکت مگری دی عراقونيلي م6اگر  : یعدنان پاچه چ
 ذوق زده رشاني اخیروزي از پارچهکپیرهبران ائتالف عراق /  استندهی از مشکالت دولت آیکی رانیا

 نشوند 
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 ی روشي پی چالشهانی از مهمتریکی مستقل عراق ی دمکرات های تجمع سنسي رئی پاچه چعدنان
 .  کرد، دانست في عراق توصی در امور داخلرانی از دخالت ایري عراق را آنچه لزوم جلوگندهیدولت آ

 نی از مهمتریکی مستقل عراق ی تجمع دمکرات هاسي رئی مهر، عدنان پاچه چیبرگزار گزارش خبه
 عراق ی در امور داخلرانی از دخالت ایري عراق را آنچه لزوم جلوگندهی دولت آی روشي پیچالشها

 . کرد، اعالم کردفيتوص
 ی کار آمدن نظامی به رویلی ابالغ کرده اند که تمای به وکپارچهیرهبران ائتالف عراق :  گفت یو

 . ندارندرانیمشابه با نظام موجود در ا
 ی برارانی به اندهی آی که دولت انتقالی هشدار داد درصورتتی درگفتگو با روزنامه الوطن کوی چپاچه

 نه تنها درعراق بلکه در تمام ی تندی امر به واکنش هانی عراق فرصت بدهد ایدخالت درامور داخل
 .منطقه منجر خواهد شد

 با دور دی کرده است باهي توصکپارچهی نمود که به رهبران برجسته ائتالف عراق حی نکته تصرنی به ایو
 . مرحله را درک کنند نی اتي مساله عمل کنند و حساسنی در مورد ای روانهي و میشیاند

ده  شدن و ذوق زیجاني خواست از هکپارچهی از رهبران ائتالف عراق ی منطقري غی دراظهاراتی چپاچه
 ی ناگواریامدهاي مساله پنیا:  گفت یو. در انتخابات برحذر باشند رشاني اخیروزيشدن به خاطر پ

 . آنها خواهد داشت یبرا
 و مهار فساد تي امنی و درراس آنها مساله برقراری بزرگی با چالش هاندهیدولت آ:  گفت ی چپاچه

 درکشور، کي روند دمکراتشبرديان و پ شهروندی برای و فراهم کردن خدمات ضروری ادارختهيافسارگس
 ري اخابات کنندگان انتخمی و دعوت از تحریمی دای قانون اساسنی تدوی مناسب براطیفراهم کردن شرا

 .  استیاسيبه شرکت در روند س
 عراق ابراز کرده ندهی دولت آبي در ترکی طائفه ای بندهي مخالفت خود را با سهمی درحالی چپاچه

 وبا ستندي نی کرده اند هرگزبدنبال انحصار طلبدي بارها تاککپارچهی ائتالف عراق عهياست که رهبران ش
 دهنده لي ها وعناصر تشکانی مخالف هستند و خواهان مشارکت همه جری طائفه ای بندهيسهم

 . عراق هستندیاسي اهل سنت در روند ستيجامعه عراق از جمله اقل
 ی شرکت نکردند که اگر آنها حق راري درانتخابات اخی عراقونيلي که شش مميفراموش نکن:  گفت یو

 . کردی هم فرق می نهائجی مختلف و نتای هاستي لی کردند نسبت آرایدادن خود را اعمال م
 ی مساله اساسکی کرد و آن را في توصیمی دای قانون اساسنی را مرحله تدوندهی مرحله آی چپاچه
 . اعالم کردرد،ي صورت گ ها و گروه هاانی با مشارکت همه جردیکه با
 کند از نظر بخش نی را تدوی قانون اساسکجانبهی بخواهد به طور یني معاتياگر ه:  گفت ی چپاچه

:  گفت یو.  مشکالت خواهد شددی قابل قبول خواهد بود و منجر به تشدري ها غی از عراقیگسترده ا
 یانیر جچي وضع شود و به نفع ه هاانی با توافق همه جردی بایمی دای در قانون اساسیاصول اساس

 . قابل قبول باشدري از ملت غیی هافي قرار دهد که از قبل نزد طی را در قانون اساسی که احکامستين
 درباره شکل ی اساسماتي گرفتن تصمی را برای قانون اساسی عالاتي هلي تشکشنهادي پی چپاچه
 نی ای که از نظر وی مطرح کرد بگونه اهندی دردولت آنی دتي و وضعی فدرالستمي سای ی حکومتستميس
 که اق آن بخش از جامعه عرژهی دهنده آن بولي جامعه عراق و عناصر تشکی هافي تمام طندهی نمااتيه

 . ندارد، باشد ی اندهی نمای انتقالیدر مجمع مل
 ی اشهی به شکل آرام و روان بدون هرگونه اختالفات ریمی دای قانون اساسنیاگر روند تدو:  گفت یو
 بر اساس دی که بای هموارتر خواهد شد انتخاباتندهی انتخابات آی  برگزاری شود در آن صورت راه برایط

 . مشخص کند ندهی آی نسل های سرنوشت عراق را برایمی دایقانون اساس
 آن بدست ی کرسکی تنها ري مستقل عراق که با وجود شرکت در انتخابات اخی تجمع دمکرات هاسيرئ

 . خواهد بودی واقعندهیانتخابات آ: آن هم مربوط به خودش بود، افزودآورد و 
 تا تي امنی بر اساس قطعنامه شوراروهاي ننیا:  در عراق گفت گانهي باني درباره مساله حضور نظامیو

 خواهد ماند بر اساس ی در عراق باقتي امنی و برقراری قانون اساسنی و تدویاسي روند سليزمان تکم
 . بعمل آورد ی بازنگرروهاي ننی اتي درباره وضعی سال جارانی پادی باتي امنیه شورا قطعنامنیا

 با ییاروی بر روی عراقیروهاي نی و توانمندیتي امنتي با وضعگانهي بانيحضور نظام:  کرددي تاکی چپاچه
 . داردی عراق بستگی از مرزهاتی و حمای و خارجی داخلیچالش ها
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 ی بارزاندارید/  کرد استمداراني با سکپارچهی ائتالف عراق ی اعضاداریدق ؛  عرایاسيسه خبر از روند س
  ري ناکامان انتخابات اخییگردهما/ ديبا عبدالمج

 ٢٠٠۵ فوريه 28 - ١٣٨٣ اسفند 10شنبهدو
 ی رهبران کردهای با برخکپارچهی از ائتالف عراق یاتي نشست هی الوطن عربستان از برگزارروزنامه

 .  کرکوک خبر دادی شهر جنجالتي وضعی بررسیوقت براعراق در دولت م
رهبران کردستان :  مهر ، روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه خودنوشت ی گزارش خبرگزاربه

 اري جمهور موقت، هوشسي شاوس معاون رئی موقت  و روز نورریشامل برهم صالح معاون نخست وز
 ئتالف موقت با رهبران ای مجلس ملسيعراق و فواد معصوم رئ امور خارجه دولت موقت ری وزیباریز

 ليو تشک ) یمجمع مل (دی از آغاز جلسات پارلمان جدشي کرکوک پتي وضعی بررسی براکپارچهیعراق 
 . برگزار کردندییدارهای ددیدولت جد
 ديلحم حزب با محسن عبدانی رهبر ای بر اساس منابع حزب دمکرات کردستان ، مسعود بارزاننيهمچن

 مورد یاسي را در روند سی امکان مشارکت حزب اسالمني کرد و طرفداری عراق دی حزب اسالمسيرئ
 . قرار دادندیبررس

 اني می نشستی از برگزارزي نی عدنان پاچه چی مستقل به رهبری منبع در تجمع دمکرات هاکی
 اند، افتهي دست ندیپارلمان جد در ی کرسچي به هري که با وجود شرکت در انتخابات اخی و احزابیروهاين

 . خبر داد
 روهاي ننی که مشارکت اکپارچهی موضع مشخص و کی به یابي دستی نشست راه هانی در ای گفته وبه

 . شدی کند، بررسني تضمندهی آی و برنامه هایاسيرا در روند س
 ندهیدولت آ یری و نامزد پست نخست وزی حزب الدعوه اسالمسي رئی جعفرمي ذکر است ابراهانیشا
 ندهی دولت آبي و ترکیاسي از جمله اهل سنت در روند سی عراقی هافي بر مشارکت همه طديبا تاک

 و ا هفي تمام طاني و تجربه از می و توانمندی ساالرستهی پست ها بر اساس شاعیتوز: اظهار داشت 
 صورت ی سنای عهي شای کرد، ترکمن ای عراق چه عرب یاسي موجود در صحنه سیروهاي ها و نانیجر

 با مشارکت همه ندهی که دولت آی گرفته خواهد شد به گونه اشي در پی روند متعادلکیخواهد گرفت و 
 ها و تیامور شود تا قادر به انجام ملي تشکی و کارآمدی ساالرستهی ها بر اساس شاتي و قومفیطوا

 . مرحله حساس باشدنیمقابله با چالش ها در ا
 ی مشارکت برازاني نخواهد شد، می از جمله اهل سنت منزویانیفه و جر طائچيهرگز ه: گفت یو

 ی برخوردار نشوند، پست هایدي کلی که از پست هایاهل سنت هم گسترده خواهد بود و کسان
 .  به آنها واگذار خواهد شدیگرید
 

 شمار قربانيان حله عراق افزايش يافت 
 ٢٠٠۵ فوريه 28 - ١٣٨٣ اسفند 10شنبهدو

 . زخمي برجاي گذاشت133 آشته و 106گذاري شده در حله   و خودروي بمبانفجار د
گذاري   انفجار دو خودروي بمب: اي اعالم آرد  الملل ايلنا، پليس عراق در بيانيه  به گزارش سرويس بين

 . زخمي برجاي گذاشته است133 آشته و 106شده در حله 
گذاري شده در حله عراق صدها   خودروي بمببه گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، درحالي انفجار دو 

آشته بر جاي گذاشت آه ارتش آمريكا از آشته شدن يك سرباز آمريكايي در يك مقر آنترل و بازرسي 
 .دهد  در عراق خبر مي

 ميالدي 2003ها در عراق از ماه مارس سال   با آشته شدن اين سرباز آمريكايي شمار قربانيان آمريكايي
 .ده است تن رسي1495به 

  دي نفر رس125 در حله عراق به ی انتحاراتيآمار تلفات عمل
 شده در شهر حله ی خودرو بمب گذارکی آمار تلفات انفجار نیآخر: اعالم کردرهی الجزی خبرشبکه

  . دي رسی زخم130 کشته و 125درجنوب بغداد به 
 صبح امروز ی عامل انتحارکی:  عراق اعالم کردی از ماموران آتش نشانیکی مهر ی گزارش خبرگزاربه

 شی محل آزمای پزشکتهي خودرو خود را درمقابل ساختمان کمی به وقت محلقهي دق30/9ساعت 
 را گرینفر د130 را کشت و ی عراق125 ازشي شهر حله منفجر کرد و بی کارمندان ادارات دولتیپزشک
 . کردیزخم
 شده ی که به فرمان خودرو بمب گذاریحارما دو دست عامل انت:  گفت ی مامور آتش نشانی العانعمار
  .می کردداي خودرومنهدم شده پاني نسخه از کتاب قرآن سوخته درمکی بود ودهيچسب
 منتقل شد و مارستاني به بی عراق5 شده یاجساد متالش:  حله هم اعالم کرد مارستاني بسيرئ

 .دينفر رس263 حادثه به نیآمارکشته ها و مجروحان ا
 شده به طورکامل منهدم شد وبه ی بمب گذاری بود که خودرویانفجار به حد: زگفتندي نیني عشاهدان

 . ازمغازها و منازل اطراف خسارت وارد کردیبرخ
 انفجار بازهم کار نی رسد ای به نظرمی انفجاررا برعهده نگرفته است ولنی اتي مسئولی گروهچيهنوزه
 . باشدیزرقاو موجود درعراق ازجمله ابومصعب الیستی تروریگروهها
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با  // می عراق دارندهی با دولت آی همکاری برایسه شرط اساس: حزب دمکرات کردستان عراق 
 به دور از یتيملت کرد حق دارد از حاکم // مي مخالفیقراردادن اسالم به عنوان تنها منبع قانون اساس

 نفوذ مرکز برخوردار باشد 
 ٢٠٠۵ فوريه 27 - ١٣٨٣ اسفند 9شنبه یک

 دهنده ائتالف کردستان لي از دو حزب تشکیکی ی مسعود بارزانیمکرات کردستان عراق به رهبر دحزب
 .  عراق را اعالم کردندهی خود با دولت آی کشور ، شروط همکارنی اري اخیدر انتخابات سراسر

رات  حزب دمکهی از مسئوالن بلندپایلي فلي العالم ، جلی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 . عراق اعالم کردندهی با دولت آی همکاری حزب را برانی اطی شرای مسعود بارزانیکردستان به رهبر

 تي به رسمیکی عراق سه شرط عمده دارد که ندهی با دولت آی همکاریحزب دمکرات برا:  گفت یو
 ندهیآ دولت یدي کلی از پست هایکی افتنی اختصاص یگری کردها ، دی قومسميشناخته شدن فدرال

 منطقه کرکوک که ی کرد و شرط سوم حل مشکل کردهاکی به یری نخست وزای ی جمهوراستی ررينظ
 .  باشد ی منطقه رانده شدند ، منی صدام از اندر زما

:  عراق مخالفت کرد و گفت ی اسالم به عنوان تنها منبع قانون اساسنی با قراردادن دني همچنیليف
 ني از قواندی بای اسالمعتی نکته اتفاق نظر دارند که عالوه بر شرنی در ایهمه احزاب کردستان جملگ

 . کردتفاده داشته باشد، اسی همخوانی که با اوضاع کنونی قانون اساسنی هم در تدوی المللنيب
پس از ده :  کردن کردستان گفت ی گذاشته شدن طرح فدرالی مخالفت خود با به همه پرساني با بیو

 بر ملت کرد عراق آنها حق دارند در مناطق خود نيشي پیکتاتوری دیحکومت هاها سال از ظلم و ستم 
 . به دور از نفوذ مرکز برخوردار شوندیتياز حاکم

 ساختار ريي ذکر است رهبران کردستان عراق مشارکت در انتخابات منطقه کرکوک را به  تغانیشا
 موضوع نیها بحث و جدل بر سر ا منطقه کرکوک مشروط کرده بودند و سرانجام پس از مدت یتيجمع
 و مي در استان التامی تا در انتخابات محلدندي مستقل انتخابات عراق به توافق رسی عالاتيبا ه

 کرکوک بودند و ی که ساکنان واقعی توافق به اکرادنیا. کرکوک شرکت کنندیعنی شهر آن نیبزرگتر
 . منطقه شرکت کنندنیات ا کرد اجازه داد در انتخابرونيصدام آنها را از آن شهر ب

 شهر به اجبار نی صدام از امی توافقنامه حدود صدهزار کرد متولد کرکوک که در زمان رژنی اساس ابر
 . شرکت کنندريرانده شدند توانستند در انتخابات اخ

 کرده بودند انتخابات درشهر کرکوک  تا زمان حل مشکالت و دي از انتخابات تاکشي پی و طالبانیبارزان
 صدام و خروج اعراب می رانده شده در زمان رژی معضالت آن و بازگشت اکراد و ترکمانهایسامانده

 . افتدقی به تعودیمهاجر از آن ، با
 

 برادر ناتني صدام حسين دستگير شد 
  ٢٠٠۵ فوريه 27 - ١٣٨٣ اسفند 9شنبه یک

: وقت عراق، اعالم آرد، نخست وزير م"اياد عالوي"الملل ايلنا، سخنگوي   به گزارش سرويس بين
" صدام"و وزير اطالعات و مشاور سابق " صدام حسين"، برادر ناتني "سبعاوي ابراهيم حسن التكريتي"

 .دستگير شد
 نفري ارتش آمريكا از مقامات تحت تعقيب 55در فهرست " حسن"به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 

. اند، است   اين فهرست آه هنوز دستگير نشده بازماندگان12 قرار دارد و يكي از 36عراق، در رتبه 
دولت . است" صدام حسين"همچنين متهم به حمايت مالي از شورشيان عراق پس از سقوط " حسن"

 .اي معادل يك ميليون دالر تعيين آرده بود  آمريكا براي دستگيري وي جايزه
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند10: هران تیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ فوريه 28 - ١٣٨٣ اسفند 10شنبهدو:بی بی سی

روزنامه های صبح امروز تهران عنوان های اصلی خود را به امضای قرارداد تامين سوخت هسته ای 
نيروگاه بوشهر اختصاص داده و آن را گام نهايی برای پايان طرح ساخت اولين نيروگاه هسته ای ايران 

ی کارشناسان از تغييرات مجلس در بودجه ساالنه کشور، مالقات عده ای از دانسته اند و نگران
نمايندگان مجلس با هاشمی رفسنجانی و اعالم قطعی شدن شرکت وی در انتخابات از جمله ديگر 

  .خبرهای روزنامه های صبح امروز تهران است
 سازمان های انرژی  درگزارشی پيرامون امضای قرارداد تامين سوخت هسته ای توسط مسئوالنشرق

  . اتمی ايران و روسيه از اختالف هايی خبر داده که درباره زمان انتقال سوخت بين دو طرف وجود دارد
به نوشته اين روزنامه حسن روحانی، سرپرست مذاکرات هسته ای ايران هم وجود اختالفاتی درباره 

 گفته است که اين اختالفاتی جزيی زمان تحويل سوخت هسته ای را بين تهران و مسکو تاييد کرده اما
  . و قابل رفع است

گزارش مربوط به امضای قرارداد تامين سوخت نيروگاه هسته ای " روسيه جا نزد" با عنوان جام جم
بوشهر را منعکس کرده و نوشته است که با وجود همه فشارهای جهانی، کرملين تصميم گرفت به 

  . همکاری خود با ايران ادامه دهد
  . ی در صدر اخبار خود خبر داده که ايران تا پانزده ماه ديگر توليد برق اتمی را آغاز می کندهمشهر
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 است که به ٨۵اشاره اين روزنامه به تعهد روسيه برای آماده سازی نيروگاه های بوشهر در پايان سال 
  .دنبال توافق بر سر بازگرداندن پسمانده های سوخت اتمی اعالم شد

وان درهای بسته يا باز، از مذاکرات پشت پرده ايران و آمريکا خبر داده که به نوشته  با عنآفتاب يزد
سرمقاله نويس اين روزنامه، از ماه ها قبل اخباری درباره آن منتشر می شود اما هرگز به طور رسمی 

  . اعالم نشده است
وپا هم انتقاد کرده و نوشته در  در عين حال از روند اطالع رسانی از مذاکرات ايران و ارآفتاب يزدسردبير 

  . اين باره هم گاه گاهی اخبار دست چين شده ای منتشر می شود
 در سرمقاله خود با اشاره به تحوالت تازه در روابط ايران و اروپا همچنان از جمهوری اسالمیروزنامه 

تاثير آمريکا مذاکرات با کشورهای اروپايی انتقاد کرده و آنان را شريکان غيرقابل اعتمادی خوانده که تحت 
  . ايران را به تاخير می اندازند

اين روزنامه نوشته اروپايی ها عمال ايران را وجه المصالحه قرار داده و سرگرم رفع و رجوع مشکالت خود 
با آمريکا هستند و بوش با سفر به اروپا مراسم آشتی کنان با اروپا را هم برگزار کرد و اينک اروپا سعی 

  . وليت ناکامی مذاکرات با ايران را برعهده تهران بگذارددارد مسئ
 از قول حسن روحانی نوشته سفر به بريتانيا برای مدت کمی به آفتاب يزددر همين حال، روزنامه 

  . تعويق افتاده است
دبير شورای عالی امنيت ملی از نحوه انعکاس خبر به تعويق افتادن سفر وی به لندن در مطبوعات 

  . ده و عدم مالقات با نخست وزير بريتانيا را علت تاخير در سفر ندانسته استانتقاد کر
منابع داخلی و خارجی به دنبال سفر حسن روحانی به فرانسه و آلمان نوشتند به علت انتقاد تند تونی 

  . بلر از سياست های ايران، سفر مسئول پرونده هسته ای به بريتانيا لغو شده است
انی بی سابقه ای در بررسی و تصويب بودجه در مجلس خبر داده و نوشته برای  از نابسامهمبستگی

  . اولين بار ارقام درآمدی در بودجه در نظر گرفته نشده است
گزارش روزنامه های ديگر نشان می دهد که مجلس در تصميمی بی سابقه رقمی را که بودجه دولت 

ن که درآمد می تواند بيشتر باشد، هزينه های چند بر اساس آن تنظيم شده بود باال برده و به عنوان آ
هزار ميلياردی جديدی را در قانون بودجه پيش بينی کرده که از نظر کارشناسان دولتی قابل وصول و 

  .اجرا نيست
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وان های اصلی خود اخبار متناقضی درباره مذکرات ايران و روسيه برای روزنامه های امروز تهران در عن
انعقاد قرارداد بازگرداندن سوخت هسته ای منعکس کرده و در ميان اخبار داخلی به واکنش نمايندگان 

  .محافظه کاران مجلس به اتهاماتی که دبير شورای نگهبان به آن ها وارد آورده پرداخته اند
لی که خبرگزاری ها از تعويق دوباره امضای قرارداد سوخت هسته ای بين ايران و  نوشته در حااقبال

روسيه خبر داده اند مقامات سازمان انرژی اتمی اعالم داشته اند که فردا، پس از بازگشت رييس 
  . سازمان انرژی اتمی روسيه از بوشهر اين قرارداد به امضا می رسد

ا همزمان با سفر مقام هسته ای روسيه به تهران و اخباری  نوشته سخنگوی وزارت خارجه آمريکشرق
که در مورد احتمال امضای قرارداد نهايی سوخت بين دو کشور منتشر شده با اشاره به شرط بازگشت 

سوخت مصرفی از ايران به روسيه گفته که با توجه به اين موضوع، ايران نيازی به برنامه غنی سازی 
  . ندارد

 الکساندر روميانسف وزير انرژی هسته ای روسيه ديروز با اکبر هاشمی ايرانبه نوشته روزنامه 
رفسنجانی ديدار و گفت وگو کرد و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسی چگونگی فعاليت 
طرفين در مورد ساخت و راه اندازی نيروگاه بوشهر گفت تعلل و تأخير در اين زمينه و در اين شرايط 

  . تتوجيه ناپذير اس
 نوشته روس ها به واقع برای تحويل سوخت منتظر نتيجه مذاکرات ايران و اروپا و سرانجام ايرانروزنامه 

روند نهايی پرونده هسته ای ايران می باشند، اين موضوع از نظر ايران چندان مورد قبول نيست زيرا 
افتاده است که کل پروسه تکميل نيروگاه بوشهر و تحويل سوخت آن در حالی تاکنون بارها به تأخير 

ساخت نيروگاه بوشهر و وارد کردن سوخت آن به کشور، خارج از شمول تعليق غنی سازی اورانيوم 
  . است که ايران آن را برای دوره مذاکره با اروپا پذيرفته است

ين گزارشگر روزنامه ايران با اشاره به مذاکرات ديروز مقامات هسته ای ايران و روسيه نوشته تا آخر
  .ساعات حضور روميانتسف در ايران، مسئولين ايرانی اميد به نهايی کردن توافق با او دارند

 امضای قرارداد سوخت هسته ای را امروز و در پايان ديدار مقام روسی از بوشهر قطعی همشهری
 خواهد ديده و نوشته حتی در همين سفر زمانبندی دقيق فرآيند راه اندازی نيروگاه اتمی بوشهر تعيين

  .شد
 خبر داده که آيت اهللا خامنه ای در حکمی شرعی سقط جنين را تا چهار ماهگی جنين در همشهری

به حدی آه تولد وی موجب عسر و حرج برای ( صورت اثبات ناقص الخلقه بودن جنين و نادار بودن والدين 
ه ای در زمينه آزادی به نوشته اين روزنامه به زودی اليح. مجاز شمرده است) وی و والدينش بشود

  .مشروط سقط جنين به مجلس داده خواهد شد
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عنوان اصلی چند روزنامه امروزتهران واکنش نمايندگان محافظه کاران مجلس به حمالتی است که آيت 
  .اهللا جنتی به مجلس هفتم کرده بود

وجود فساد در بين  نمايندگان مجلس هفتم به اظهارات تازه دبير شورای نگهبان درباره اقبالبه نوشته 
نمايندگان اعتراض کرده و از جمله گفته اند اگر نماينده ای فاسد است خود آيت اهللا جنتی مقصر است 

  . که صالحيت وی را رد نکرده است
 در سرمقاله خود با اشاره به اعتراض نمايندگان محافظه کار مجلس به گفته های امام جمعه آفتاب يزد

ر سال های گذشته محافظه کاران در مقابل اتهاماتی مانند اين به نمايندگان تهران، يادآوری کرده که د
  . مجلس سکوت و يا آن را تائيد کرده بودند

 يکی از نمايندگان آبادگران که نو محافظه کاران شهرت گرفته اند گفته است اشاره آفتاب يزدبه نوشته 
 که مشغول معامله شده اند خطاب به دبير شورای نگهبان به بعض نمايندگان مجلس و کميسيون ها

  .جوانان اصولگرا نبوده است
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