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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  رانی ای هسته ای هاتی ساراموني پی اتمی انرژی المللني به اسناد محرمانه آژانس بیدسترس
  ٢٠٠۵ مارس 9  - ١٣٨٣ اسفند 19شنبه چهار 
 اقدام به انتشار ،ی اتمی انرژی المللنيبا استناد به اسناد محرمانه آژانس ب" گارويف "یانسو فرروزنامه

 .  کردرانی ای هسته ای هاتیخبرها و اطالعات محرمانه سا
 از کارشناسان، یاري بسیبرا "نکهی ایچاپ فرانسه با ادعا" گارويف"، روزنامه "مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 برنامه کی به منظور پنهان کردن ی استراتژکی جز یزي چی المللني جامعه ب بارانی ای ظاهریهمکار
 یروهاي و نسمی دو کارشناس ترورقي تحقجهيدر نت: ، نوشت"ستي نگری دی محرمانه هسته ااريبس

 معدن ی هسته ای اصلگاهی شامل سه پارانی ای برنامه محرمانه هسته ا،یمتخصص هسته ا
 ". اراک استني نظنز و آب سنگومي اورانی سازی غن مرکززد،ی یکیدر نزد" ساغند"
 بکار مشغول ی طرح عمرانکی مرکزها تحت پوشش نیهر کدام از ا:  افزودی روزنامه فرانسونیا

 1996 طرح خندآب است و ساختمان آن در سال یبه طور نمونه در اراک نام رمز برنامه هسته ا. هستند
 .  استدهي به اتمام رس2003 لیشروع شده و در آور

 موسوم به یگری دومي اورانی سازی و مراکز غنی هسته ایشگاههای آزمارانی حکومت انی بر اعالوه
 ی گسترده ای زراعتی هاني دو مرکز آن در زمسات،ي تاسنیاز جمله ا.  ساخته است ی اهيمراکز حاش

 در دهکده مرکز دو نیز ا ایکی.  غرب تهران قرار دارندیلومتريدر منطقه هشتگرد در حومه کرج در چهار ک
 اداره رانی ای اتمی سازمان انرژری نظر مدریهر دو مرکز ز. واقع شده اند" رامانده" در یگریلشگرآباد و د

 . شوندیم
اسناد محرمانه سازمان " خود را ی گزارش، منابع اطالعاتنی در ادامه اگاروي قابل توجه آن است که فنکته

ذکر کرده " یمنابع خصوص"و " کيپلماتیات به دست آمده از محافل داطالع"، "ی اتمی انرژی المللنيب
 .است

 
 و اروپا به رانی ای مذاکرات هسته ایتي امنیاسيکارگروه س  ساعت مذاکره فشرده در ژنو 14پس از 

  دادانیکار خود پا
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 به مذاکرات شي پی ، ساعتیی و سه کشور اروپانرای ای مذاکرات هسته ایتي و امنیاسي گروه سکار

 .  دادانی در ژنو پارانی ای اسالمی جمهوریندگیخود در دفتر دائم نما
 ی جمهورريسف" ی روانچديمج "استی کارگروه که به رنی، در ا" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

ساعت به بحث و تبادل نظر  14 کارگروه نی شد ، الي تشکسیي فدرال سوی در جمهوررانی ایاسالم
 . پرداختنيمابيدرباره مسائل ف

 کارگروه نی کرد که ادي نشست تاکنی اجی از نتایابی  ارزهی مذاکرات ، بدون ارانی به اکی نزدپلماتی دکی
 . آماده کرده استی راهبرتهي به کمهی ارایگزارش خود را برا

 مذاکرات نی در ایی و اروپایرانی ایطرفها:  مذاکرات ، گفتنی مطرح شده در ااتیي جزی بدون افشایو
 . کرده اندی ، مرور و بررسليدستور کارخود را به تفص

از صبح امروز " ی ناصرروسيس "استی به رزي نیکارگروه هسته ا : دی افزایم" مهر" خبرنگار گزارش
دنبال خواهد  سازمان ملل متحد آغاز کرده که جلسات آن فردا هم یینشست خود را در ژنو مقر اروپا

 .شد
 چند جانبه وزارت امورخارجه پنج یهای کل همکارریمد" یی طباطباايک "استی به رزي نی گروه اقتصادکار

 . دنبال خواهد شدسیي سه کشور در سونی  ایندگی هفته در نمانیشنبه و جمعه ا
 

  هفته ژنو نی تا مذاکرات اسی از توافقنامه پاررانی ایروزشمار پرونده هسته ا
  ٢٠٠۵ مارس 9  - ١٣٨٣ اسفند 19شنبه ار چه
 ی و اقتصادیتي امنیاسي ، سی هسته ای کارگروههای اعضای دور گفتگوهانی و حساس ترنیآخر

 تخت ديمج "استی و امروز به رروزی دیاسيکارگروه س.  در ژنو آغاز شد روزی و اروپا از درانی اکیتکنولژ
 یا جلسه داد ؛ کارگروه هسته لي تشکسي سوئ فدرالی در جمهوری اسالمی جمهورريسف" یروانچ

 که ی کارگروه اقتصادليامروز و فردا جلسه خواهد داشت و زمان تشک" ی ناصرروسيس "استی به رزين
 آنرا بر عهده دارد ، روز تي چند جانبه وزارت امور خارجه مسوولی های همکاررکلیمد" یی طباطباايک"

 .  شده است نييپنج شنبه و جمعه تع
 آبان فرستادگان تهران ، لندن ، 15 و اروپا از نشست جمعه رانی، مذاکرات ا" مهر "یگزارش خبرگزار به
 . شد ی فرانسه وارد مرحله تازه اتختی در پاني و برلسیپار
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 پاسخ افتی دری آبان برا24"  دالتونچاردیجان ر "زيو ن" کولويفرانسوا ن"، "  فون مالتزانریبارون پل فرا"
  کردندداری دی ، در کاخ سعدآباد با حسن روحانسیه مذاکرات پار درباررانیا
 در پرونده ی ، سر فصلدي انجامسی به توافقنامه پاری فشرده و طوالنیی نشست که پس از گفتگوهانیا

 .افتی در آن چارچوب ادامه ی بعدی گفتگوهای کشورمان شد که تمامیهسته ا
 یرانی با فرستادگان ایی سه کشور اروپاندگانیا نممي نشست مستقني جلسه در آن مقطع سومنیا

 . بودرانی ای پرونده هسته اريدرباره مس
 آبان 24 سرانجام رانی ، ای و خارجی داخلی نشست در محافل و رسانه هانی از بازتاب گستره اپس

 . سه کشور در تهران اعالم کرد ی توافقنامه به سفرانی خود را درباره اینظر رسم
جان  "زيو ن" کولويفرانسوا ن"، "  فون مالتزانریبارون پل فرا" جلسه با نی پس از ایان حسن روحدکتر
:   کرد دي آلمان، فرانسه و انگلستان ، که نشست دوم سعدآباد نام گرفت ، تاکیسفرا"  دالتونچاردیر
 .  بود یی و سه کشور اروپارانی توافق ایی از مراحل نهایکی جلسه نیا
 به اطالع سی درباره موافقتنامه پاررانی ای اسالمی مواضع جمهورنی جلسه آخرنیر ا دنکهی ااني با بیو

 مرحله نی است که اروپا در انیاحساس ما ا:  گفت یی ، درخصوص توافق نهادي رسییسه کشور اروپا
 .  است یجد
 و سه کشور نرای ااني متن موافقتنامه می ملتي امنی عالی شورارخانهي آبان ، دب25 یعنی روز بعد ، کی

 :  اش را منتشر کرد ی درباره برنامه هسته اییاروپا
 
 هی اتحادی عالندهی نماتیآلمان و انگلستان باحما  فرانسه ی و دولت هارانی ای اسالمیدولت جمهور" 

 مي کردند و تصمدي تهران تاک2003 اکتبر 21 هيانيبر تعهدات مندرج در ب)  اروپاهیاتحاد/سه کشور(اروپا 
 . کنندیزی رهی را بر آن پاندهی درآشرفتياند پگرفته 
 . دهندی مجدد قرار مدي  را مورد تاکNPT تعهد خودبه رانی اروپا واهیاتحاد/  کشورسه
  که مطابق با تعهداتش به معاهده و NPT بر اساس رانی برحقوق ارانی اروپا و اهیاتحاد/  کشور سه

 . کنندی اذعان م  شودی اعمال مضيبدون تبع
 ستي نی هسته ای به سالح هایابي کند که به دنبال دستی مدي تاکNPT مطابق ماده  دو انریا

 همچنان به صورت رانیا.  داند ی با آژانس متعهد متي کامل و شفافیونخواهد بود و خود را به همکار
 . دهدی ادامه مبی را تا زمان تصوی پروتکل الحاقیداوطلبانه اجرا

 خود را ادامه قي گرفته است که برنامه تعلمي به طور داوطلبانه تصمرانی اشتري منظور اعتماد ببه
 و واردات ديتول:  و مشخصا ی و بازفرآوری سازی مربوط به غنی هاتيوتوسعه داده تا شامل تمام فعال

 ، نصب ،  ، مونتاژ   و قطعات آنهای گازیفوژهایسانتر
 ی اجراای ساخت ای و ومي پلوتونی جداسازیم برا ، هرگونه اقدای گازیفوژهای و کار کردن سانترشیآزما
 شود ،آژانس از ومي اورانلی تبدساتي در هر تاسدي تولای ها شی آزماهي و کلومي پلوتونی جداسازساتيتاس
 به موقع قيتعل.  کنددیي مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تاقي تعلنیا

 دی نمادیي آن را تای حکام اجرایکه آژانس بتواند قبل از اجالس نوامبر شورا یانجام خواهد شد به شکل
 رود ی مشي درازمدت پباتي توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتکی ی که مذاکرات برای زمانقيتعل. 

 .افتیادامه خواهد 
 الزام کیاز است و نه  اقدام داوطلبانه اعتماد سکی قي تعلنی اروپا اذعان دارند که اهیاتحاد/  کشور سه
  .یحقوق
 ، ی کلندی استمرار فرای است ، براانی توافق بلند مدت در جرکی ی مادام که مذاکرات براقي تعلادامه
 توافق کرده اند که به منظور رانی اروپا و اهیاتحاد/  ، سه کشورقي تعلنیدر قالب ا.  خواهد بود یاساس
 نیا.  خود را آغاز کنند ت درازمدت ، مذاکراباتيخصوص ترت توافق مورد قبول دو طرف در کی به دنيرس

 زي اهداف صلح آمی صرفا برارانی ای ارائه خواهد داد که برنامه هسته ایني عیموافقتنامه ضمانت ها
 و ی واقتصادیکی تکنولوژی هسته ای های محکم در همکاری هاني تضمیاست و به صورت مساو

 . دست خواهد داد بهیتيتعهدات محکم در موضوعات امن
 دی آغاز نما2004 اول دسامبر مهي مذاکرات را در ننی و گردهم خواهد آمد که الي تشکی راهبرتهي کمکی

 خواهد داد لي تشکی هسته ای و همکاری ، تکنولوژیتي ، امنیاسي سی هانهي در زمی کاریو گروه ها
 ی که میاقدامات ای پروژه ها و دشبري کرده و نسبت به پافتی دری کاری از گروه هاشرفتيتاگزارش پ

 . اقدام خواهد کردند،ی به اجرا درآی توافق کلکیتوانند قبل از 
 مانده صورت گرفته است سه ی که درحل مسائل باقیشرفتي قالب توافق حاضر و با توجه به پدر

وافقات پادمان  تی کنند تا درچارچوب اجرای متی کل آژانس حماری اروپا از هم اکنون از مدهیاتحاد/ کشور
 . حکام گزارش دهدی بداند به شورای چنانچه مقتضیو پروتکل الحاق

 به گروه وستني پی برارانی که از ادی نمای متی کل آژانس حماری اروپا از مدهیاتحاد/  کشور سه
 .دی دعوت نمای چند جانبه چرخه سوخت هسته ایکردهای رویکارشناس

 از ی اروپا در موردموافقتنامه تجارت و همکارهی مذاکرات با اتحادردي قرار گدیي مورد تاقي که تعلیزمان
 ی به سازمان تجارت جهانرانی اوستني اروپا از آغاز مذاکرات پهیاتحاد/سه کشور . سرگرفته خواهد شد 

 . خواهند کردتیبه طور فعال حما
 مبارزه با ی عزم خود برا بررانی  اروپا و اهیاتحاد/  ، سه کشوری در موضوع هسته اشرفتي نظر از پصرف
.  کنند ی مديتاک ) نيمنافق( MEK چون یستی تروری گروه هاری القاعده و سایتهاي شامل فعالسمیترور
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 ی دولت منتخب قانونکی جادی درعراق با هدف ایاسي سندی  مداوم خود را از فراتی حمانيآنها همچن
 ."  دهندی قرار مديمورد تاک

 سي ، انگلرانی ای اسالمی توافقنامه جمهوری راهبرتهي و پس از نشست کم آذر ماه23 مذاکرات از نیا
 . ، فرانسه و آلمان در بروکسل آغاز شد

 شلي و مشري فوشکای سوالنا ، جک استراو ، ری ، خاوی ، دکتر حسن روحانی راهبرتهي نشست کمدر
 نکته که نی ماهه و ا3 ی زمان بر سقفیآنها همگ.  را در سطح وزرا برگزار کردندی ، مذاکرات عالهيبارن

 . داشتنددي ها را مرور خواهند کرد ، تاکتهي بدست آمده کمجی خود نتایدر جلسه بعد
 همان شب در زي آلمان و فرانسه نس،ي انگلندگانی با نمایرانی ااتي هني بی جلسه کارنينخست

 . شدندتيار مسوول عهده دیی از سه کشور اروپاکی هر ی کارنهيبروکسل برگزار شد و در سه زم
 درباره آنها یستی باندهی که در آی مباحثاتنی عناوزي طرفها و نی مباحثات آتی جلسه ، محورهانی ادر

 . قرار گرفتی مورد بررسردیگفتگو صورت پذ
 و یاسي ستهي آلمان مسوول کمک،ی و تکنولوژی اقتصادتهي به عنوان مسوول کمسي اساس انگلنی ابر
 . شدندی معرفی هسته ایل گروه کار و فرانسه مسوویتيامن
 خود را آغاز کردند که قرار شد به ی تخصصی جلسه ، چهار طرف ، گفتگوهانی کار در امي از تقسپس
 . شودیی و نهایاتي گفتگوها عملنیمرور ا
 یکی به عنوان ی هسته ای شرکت در کارگروه تخصصی آذر ماه برا27 جمعه رانی اندگانی از آن ، نمابعد

 دور ني بروکسل اولی های رفتند  تا بعد از هماهنگسی و اروپا به پاررانیکار گروه توافقات ااز سه 
 .  خود را آغاز کنندیمذاکرات تخصص

 یتي و امنیاسي سني و همچنسي انگلتي به طرفی و اقتصادی فنی های آن زمان دو کارگروه همکاردر
 ی نکرده بودند و با وجود اصرار جمهوریطع خود را قی نشست تخصصني اولقي آلمان زمان دقتيبه طرف
 جلسات نی الي در تشکري را عامل تاخیالدي می و آغاز سال نوسمسی کریی ، طرف اروپارانی ایاسالم

 .عنوان کرد
 زي ، فرانسه ، آلمان و نسي ، انگلرانی ای هاپلماتی داني میتي و امنیاسي سی آغاز گفتگوهابا
 ساعت در ژنو ، 3 ماه  و به مدت ی طرفها اول دنی ، ایی اروپاونيسي کمني سوالنا و همچنندگانینما
 .  مباحث مورد نظر خود را مرور کردنداتيکل
 پرداخت ؛ اما گفتگو یتي و امنیاسي مباحث ساتي حاضر صرفا به بحث درباره کلاتي نشست ، هنی ادر

 . بعد آن موکول کردکماهی را به جلسه اتيدرباره جزئ
 دي دهد ؛ اما اعضا تاکلي را مستقل تشکی نتوانست جلسه اماهی تا اواخر دیلیبه دال ی اقتصادکارگروه
 خود ی را در جلسات آتري تاخنی عقب نماند ، اگری کارگروه د2 از ی آنکه روند مذاکرات اقتصادیکردند برا

 .جبران کنند
 ، ی و اقتصادکیولژ تکنزي و نیتي امنیاسي ، سی هسته ای کاری گروه های جلسات ، تمامنی از اپس

 .  جلسه دادندلي تشکسي به صورت همزمان در سوئماهی د28از روز دوشنبه 
 داشت ،  کارگروه انی سازمان ملل متحد جریی روز در ژنو مقر اروپا2 دور از مذاکرات که به مدت نی ادر
 و ینرای و طرف ادي ساعت به طول انجام10 ی هسته ازي ساعت و ن5 ی ساعت ، اقتصاد4 یاسيس
 . آنها پرداختندراموني کارگروه را مطرح کرده و به بحث پ3 در ی کاراتي مواضع خود درباره جزئییاروپا
 ، ی هسته ای پس از چهار روز مذاکره فشرده کارگروه هازي و اروپا نرانی ای سوم مذاکرات هسته ادور
 سازمان ییه  در ژنو مقر اروپا بهمن ما23 ، بعد از ظهر ی ، اقتصادیکی تکنولژزي و نیتي ، امنیاسيس

 .  افتی انیملل متحد پا
 آن روز در کارگروه ی ، فردای بهمن در کارگروه اقتصاد20 که روز سه شنبه ی مذاکرات طوالننی ادر
 و یرانی صورت گرفته بود ، طرف ای پنج شنبه و جمعه همان هفته در گروه هسته ازي و نیاسيس
 .  پرداختندها آنراموني کارگروه را مطرح کرده و به بحث پ3 در ی کارتاي مواضع خود درباره جزئییاروپا
 جی را در قبال نتای متفاوتی بارها اظهار نظرهایی اروپازي  و نیرانی ماه طرف ا4 نی وجود آنکه در طول ابا

 به خود یشتري از هفته اول بهمن شدت بیرانی کارگروه مطرح کردند ؛ اما انتقادات طرف ا3مذاکرات 
 .گرفت
 ونيسي کمسي رئانی امور خارجه ، موسوری وزی ، خرازی ملتي امنی عالی شوراري دبی روحاندکتر
 مدت نی وزارت امور خارجه در ای سخنگوی آصفزي و نی ملتي امنی عالی شورای خارجاستيس
 یت ، حري اخی در هفته هااتي ادبنی مطرح کردند که اني و برلسی لندن ، پارهي را علیاريبس" انتقادات"

 لیتبد" هشدار" به فرانسه و آلمان شدت گرفته و به رانی ایهمزمان با سفر مسوول پرونده هسته ا
 .شد

 
 ای اسفند در ژنو و 27 مذاکرات نی ای راهبرتهي کشورمان ، جلسه کمی گفته مسئول پرونده هسته ابه
 . د شوی ملي تشکسي آلمان، فرانسه و انگلیی از سه کشور اروپایکی تختیپا

" مهر "یاسي روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار سی ملتي امنی عالی شوراري دبی حسن روحاندکتر
 ی کاری گروه هازي بعد نی شود و در روزهای آغاز میتي امنیاسي سیاز امروز مذاکرات گروه کار: افزود

 ی کاری ها گروهنی در ای قبلی که در دوره هایی شود و بحث های ملي تشکی و اقتصادیهسته ا
 .ابدی یمطرح بوده، ادامه م
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 لي که قبل از تشکلي دلنی دارد به ایشتري بتي اهمی کاری دور مذاکرات در گروههانیا:  کرد حی تصریو
 ما از گروه ی در دوره اول سه ماهه است و انتظار اصلی کاری نشست گروههانی آخر،ی راهبرتهيکم
 . شودی می گروه کارنیوط به ا ما مربی است چرا که مشکل اصلی هسته ایکار

 و اروپا رانی اني بی و معضل اصلی هسته ای کشورمان مشکل ما در گروه کاری پرونده هسته امسئول
 است که نیانتظار ما ا:  دانست و گفت رانی ای هسته ای در برنامه هایني عني تضمفیرا مربوط به تعر

 که ما رسد بی جمع بندنی به ای راهبرتهي و اگر کممي باششرفتي شاهد پیدر جلسات سه گروه کار
 اما اگر مي مذاکراتمان را ادامه دهمي توانی مم،ي داشتی قابل مالحظه اشرفتي سه ماه پنیدر ا
 دانم ی مدي نباشد بعیشرفتي اگر پیعي و بطور طبمي کنی نظر مدی تجدماتماني نباشد، در تصمشرفتيپ

 .  به وجود خواهد آمدیدی جدطی و شراابدیکه مذاکرات ما با اروپا ادامه 
 
  ناقص است رانی ای هسته ای قضاوت درباره برنامه های براکایاطالعات آمر : مزی تاورکیوين

  ٢٠٠۵ مارس 9  - ١٣٨٣ اسفند 19شنبه چهار 
 گزارش رانی ای که قرار است به بوش درباره برنامه هسته ایونيسي نوشت کممزی تاورکیوي نروزنامه

 .  ناقص استنهي زمنی قضاوت در ایاست اطالعاتش برابدهد اعالم کرده 
 سیي به ری در حالونيسي کمنی  گزارش امز،ی تاورکیوي مهر و به نقل از روزنامه نی گزارش خبرگزاربه

 رانی درباره ایدی جدی گزارش رسمیابی آماده ارزکای آمری اطالعاتی شود که آژانس هایجمهور ارائه م
 . شوندیم
 ،ییايمي شحاتي اطالعات درباره تسلتيفي کیابی ارزی بوش برای گذشته از سو که سالئتي هنیا
 سیي موضوع به رنی ماه درباره ا14 مامور شده بود، هم اکنون پس از رانی ای و هسته ایکیولوژيب

 .  دهدیجمهور گزارش م
 کرده است و دیهد تاري بسدهي نامی اتمحاتي آنچه که دنبال کردن تسللي را به دلرانی جرج بوش اتاکنون
 .  کرده استدي خود تاکی هسته ای در پاسخ فقط بر متعارف بودن برنامه هازيتهران ن
 اي سازمان سسي گاس رئی پورتر جی برارانی ای هسته ای که درباره  برنامه های اهياني بنی ترکامل

 به سالح یابيست دی  براشی به طور خودسرانه به برنامه هارانی  کرده است که اديارسال شده تاک
 . دهدی ادامه می کشتار جمعیها

 اعزام کرده رانی را به ای که در طول دو سال گذشته بازرسان متعددی اتمی انرژی المللني بآژانس
 نشده است افتی رانی در ای اتمی کسب سالح های بر تالش برای مبنیاعالم کرده است که نشانه ا

 فقط رانی ای هسته ای داند تمام ابعاد برنامه های مديبع هم اعالم کرده است که گری دیاما از سو
 .  اهداف متعارف باشدیبرا

 ی هسته ای درباره برنامه هاکای ،  اطالعات آمراي سکای آمری سازمان جاسوسیبه گفته منابع رسم
 .  دوباره آن  استیابی کشور در حال ارزنی شد و هم اکنون الي تکم2001 در سال رانیا
 کند، ی مهي گزارش تهاي سسي گاس رئی پورتر جی که براکای آمری اطالعات ملیام شورا گني نخستدر
 .  ارائه کندیی گزارش هانهي زمنی در ارانی ای هسته ای با تمرکز بر برنامه هاندهی در بهار آدیبا
 

کرات  اظهار نظر درباره ادامه مذایبرا//  است شرفتي ، سخت و روبه پی جداري مذاکرات ژنو ،بسیفضا
  مي بمانی کارگروه هسته ای نشست فرداجهي منتظر نتدیبا
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 و ی هسته ای مذاکرات کارگروه های فضای ملتي امنی عالی شورای اطالع رسانتهي کمسيرئ
 .  خواند شرفتي ، سخت و روبه پی جداري و اروپا را در دوروز گذشته بسرانی ایاسيس

   سي و اروپا در سوئرانی ااني می، با اشاره به مذاکرات جار" مهر" درگفتگو با خبرنگاری آقامحمدی علدکتر
 ني و امروز در ژنو انجام شد و همچنروزی دیاسي و چهارده ساعته در گروه سیمذاکرات طوالن: گفت 

 . گروه به فردا موکول شد نیا و ادامه مذاکره در افتی انی هم  امروز پایدور اول مذاکرات گروه هسته ا
 تا آنچه در میمنتظر:  مذاکرات اظهار نظر کرد افزود جهي توان در خصوص نتی فعال نمنکهی بر ادي با تاکیو

 .  مذاکرات برساند شرفتي در مورد پی رسد ما را به جمع بندی مجهيجلسه فردا به نت
 بخش نی در اشرفتيپ:  کرد حی خواند و تصری بخش گفتگوها را بخش هسته انی  مهمتریآقامحمد

 اظهار نظر ی را برای برود که افق روشنترشي پی کار طوری فضامیدواري است و امی ما مساله مهمیبرا
 . باز کند 

 اظهار نظر درباره ی و براستي ما هدف نی اما مذاکره براابدی مذاکرات  ادامه می دارلیتما:  افزود یو
  .مي  بمانی کارگروه هسته ایا نشست فردجهي منتظرنتدیادامه آن با

  
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

 اروپا بايد از اشتباهات آمريكا در مبارزه با تروريسم درس عبرت بگيرد 
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 . داستفاده از زور براي سرآوب تروريسم منجر به گسترش هر چه بيشتر تروريسم درجهان خواهد ش
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المللي مبارزه با تروريسم در مادريد   الملل ايلنا، شرآت آنندگان آنفرانس بين  به گزارش سرويس بين
عمليات نظامي و اقدامات شتاب زده عليه تروريسم، نه تنها منجر به از بين رفتن تروريسم : اعالم آردند

 .شود؛ بلكه منجر به گسترش هر چه بيشتر تروريسم خواهد داشت  نمي
المللي مبارزه با تروريسم آه به مناسبت سالگرد وقايع   به گزارش خبرگزاري فرانسه، در آنفرانس بين

هاي آمريكا با اعالم اينكه روندي آه   شود، جمعي از اساتيد دانشگاه   مارس در اين شهر برگزار مي11
تر تروريسم در سطح دولت آمريكا در خصوص مبارزه با تروريسم در پيش گرفته، منجر به گسترش بيش

اروپا بايد از اشتباهاتي آه آمريكا در خصوص مبارزه با تروريسم مرتكب : هشدار دادند, جهان خواهد شد
 .شده، درس عبرت بگيرد

 آشور جهان با حضور 20، دبير آل سازمان ملل، و سران "آوفي عنان" شخصيت از جمله 200بيش از 
 . براي برخوردي مناسب با پديده تروريسم هستنددر آنفرانس مادريد به دنبال يافتن راهي

 .شود  اين آنفرانس توسط گروهي از روساي جمهوري سابق اسپانيا سازماندهي و برگزار مي
 

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  مي منطقه هستدوارکنندهيتحوالت ام به رانی اوستني و پرانی ملت ایما در انتظار روز آزاد: بوش
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 در دانشگاه دفاع سمی که امروز در باره مبارزه با تروری در سخنانکا،ی آمری جمهورسي بوش، رئجرج
 بايد برنامه توليد سالح هاي اتمي را رها کند و به خواست ملت داير رانی کرد، گفت حکومت ارادی ایمل

 ی جمهوراستی روم دوره دتی را اولوسمیجرج بوش مبارزه با ترور. بر استقرار دموکراسي تن دردهد
 کند و با آنها اتفاق ی استقبال مرانی اروپا با حکومت ای از مذاکرات اتمکای کرد و گفت آمرفيخود توص

 گفت رژيم ايران یو.  استزيدآمی تهدرانی اگانی همسای برای به سالح اتمرانی اینظر دارد که دسترس
 هستند، گوش ی آزادی ايران که در آرزوم توجه داشته باشد و به صداي مردیبايد به نگراني هاي جهان

 . ما در انتظار روزي هستيم که مردم ايران آزاد باشند:  گفتیو. فرا دهد
 تروريسم و پيشبرد رئيس جمهوري آمريکا در دانشگاه دفاع در سخناني مبارزه با): راديو فردا( آرمين امير

دموکراسي در سراسر جهان را از اولويت هاي دولت خود ناميد و از حکومت اسالمي ايران خواست 
 برقراري برضمن دست برداشتن از برنامه توليد جنگ افزارهاي اتمي به خواست ملت ايران داير 

 دموکراسي بر ويرانه رئيس جمهوري آمريکا خواهان بناي. دموکراسي و آزادي در آن کشور تن دردهد
 . هاي ديکتاتوري و جباريت شد

 . بياييد در ويرانه هاي ظلم دموکراسي برپا کنيم و کشورهاي آزاد را زير چتر ناتو متحد سازيم:  بوشجرج
 .  را زنگ خطري درباره خطرهاي پيش روي قلمداد کرد2001رئيس جمهوري آمريکا يازدهم سپتامبر : آ . ا

امبر درباره خطر شبکه هاي تروريستي مورد حمايت رژيم هاي خودسر با يازدهم سپت:  بوشرج
 . ايدئولوژي مبتني بر کشتن افراد بي گناه به ما هشدار داد

 . نبرد با دشمن تا آستانه پيروزي ادامه خواهد يافت: آقاي بوش گفت: آ . ا
ت و کشورهاي آزاد را در ما با دشمن مبارزه خواهيم کرد، ترس را از خود دور خواهيم ساخ:  بوشجرج

 . مسير پيروزي هدايت خواهيم کرد
رئيس جمهوري آمريکا از مبارزه اي سخن گفت که در سه سال و نيم گذشته از سوي آمريکا و : آ . ا

 . متحدان در اين زمينه ادامه داشته است
از .  کرده اندسه سال و نيم است که آمريکا و متحدان آن مبارزاتي را در سطح جهان آغاز:  بوشجرج

کوهستان هاي افغانستان گرفته تا مناطق مرزي پاکستان، تا شاخ آفريقا، تا جزاير فيليپين و تا دشت 
 . هاي شمال و مرکز عراق

آقاي بوش از وجود معدود کشورهايي سخن گفت که از تروريسم حمايت مي کنند، اما شمارش آن .: آ.ا
 . رو به کاهش است

يي هستند که به تروريسم ها کمک مي کنند و پناه مي دهند، اما تعداد هنوز حکومت ها:  بوشجرج
هنوز رژيم هايي هستند که مي خواهند سالح هاي کشتار جمعي داشته باشند، . آنها کم شده است

 . اما اينها دور از جامعه جهاني و بدون پيامد نيست
سالمي بايد برنامه توليد سالح حکومت ا: رئيس جمهوري آمريکا سپس به ايران پرداخت و گفت.: آ.ا

 . هاي اتمي را رها کند و به خواست ملت داير بر استقرار دموکراسي در ايران تن دردهد
فرانسه، آلمان و بريتانيا درگير گفتگوهاي جدي با ايران هستند، تا اين کشور را از ادامه توليد :  بوشجرج

فق شوند، چون در اين زمينه اتفاق نظر داريم ما مي خواهيم متحدانمان مو. سالح هسته اي بازدارند
. که دسترسي ايران به سالح هسته اي براي همسايگان ايران تهديدآميز است و ثبات را برهم مي زند

رژيم ايران بايد به نگراني هاي جهان توجه نشان داشته باشد و به صداي مردم ايران هم گوش دهد که 
ما در . شورشان يک عضو قابل احترام جامعه بين المللي باشددر آرزوي آزادي هستند و مي خواهند ک

.  در سراسر منطقه روي مي دهد، بپيوندندهانتظار روزي هستيم که ايران به تحوالت اميدوارکننده اي ک
 .ما در انتظار روزي هستيم که مردم ايران آزاد باشند

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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 . اش براي احراز يكي از پستهاي آليدي عراق را رد آرد چي اخبار مربوط به نامزدي عدنان پاچه
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 -ي عربي  چاپ امارات متحده-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
: وگو با خبرنگاران اظهار داشت اي مستقل عراق در گفته چي، رييس حزب دموآرات عدنان پاچه

پايه و اساس است و اين موضوع  هاي آليدي عراق آامال بي شايعات مطبوعاتي مبني بر تقسيم پست
 . باشد هم چنان در حالي بررسي و مذاآره مي

تلف سياسي هاي مخ هاي مسالمت آميز بين طيف اين تصميمات بايد بر اساس توافقنامه: وي تاآيد آرد
 . عراق اتخاذ شود

ريزي آن در دولت جديد عراق امري خطرناك و رد شده است و ما  يي و پايه موضوع نظام طايفه: وي افزود
 . دهيم نهايت سعي خود را مبني بر از بين بردن اين پديده در روند سياسي عراق انجام مي

ردم عراق مردمي متحد و داراي معيار دانيم روشن شدن اين حقيقت آه م ما مي: چي تاآيد آرد پاچه
هاي رسمي آشور بايد  لذا تقسيم مسووليت. ملي مشترك هستند، نياز به زمان و تالش مشترك دارد

ي خدمات مطلوب به  در راستاي صالحيت، آزاد انديشي، مليت و برخورداري از توانايي در جهت ارايه
 . آشور صورت گيرد

مي احزاب و گروههاي سياسي عراق نيازمند است تا بتوانند دولت اين امر به توافق تما: وي افزود
 . منتخب و نماينده مردم عراق را تشكيل دهد

در همين راستا ما از انتخاب جالل طالباني، رييس : هاي مستقل عراق تصريح آرد رييس حزب دموآرات
آنيم؛ زيرا  حمايت مي رياست جمهوري دولت جديد عراق  حزب اتحاد ميهني آردستان براي احراز پست

 . شود يي و قومي مي اين امر باعث دور نگه داشتن پستهاي آليدي از مسايل طايفه
ها در اين آشور از  اي باشد آه صالحيت ساختار دموآراسي در عراق بايد به گونه: چي افزود پاچه

تا بتواند آرمانهاي ي مفهوم واقعي و وحدت ملي باشد  يي فراتر و در بر گيرنده مفاهيم قومي و طايفه
 . ملت عراق را تحقق بخشد
توانيم چشم پوشي آنيم و آن هم عدم مشارآت  ما از يك واقعيت نمي: وي هم چنين تصريح آرد

ي  ها نفر از هم وطنانمان در انتخابات عراق است و با صرف نظر از داليل عدم حضور آنها در صحنه ميليون
 . عيتي ناهمگون شده استانتخابات اين موضوع منجر به ايجاد وض

هاي مستقل عراق ضمن تاآيد بر تشكيل يك مجمع ملي متعهد آه بتواند به  رييس حزب دموآرات
تمامي احزاب و پست سياسي عراق بايد در :  گفت شكلي عادالنه قانون اساسي عراق را تدوين آند،

 . آنيم اين طرح استقبال ميي دولت عراق مشارآت آنند و ما شديدا از  تدوين قانون اساسي و اداره
عقب نشيني نيروهاي اشغالگرا از عراق، پايان هر شكلي از اشغالگري و : وي هم چنين تصريح آرد

ها است و راه رسيدن به اين هدف سعي و  تضمين حاآميت آامل عراق، هدف اساسي تمامي عراقي
 . باشد تالش مشترك همه مردم عراق با حفظ وحدت ملي و اراضي مي

 
   جسد رسيده است35 ساعت گذشته به 24ي عراق طي  ساد يافته شده از دو منطقهاج
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سرهنگ مزاحم  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نزديك رومنه، ) نبه شبش سه( جسد شب گذشته 20حدود : الكربولي از افسران پليس عراق، گفت

 .  مايلي شرق شهر قائم و نزديك مرز سوريه آشف شده است12اي در  دهكده
ي آنها لباس مردم عادي بر تن  شود و همه ي وي، در تمامي اين اجساد آثاري از گلوله يافت مي به گفته
 . اجساد شامل يك زن است؛ اما هويت افراد هنوز شناسايي نشده است. دارند
 . اند رسد آه اين افراد چند روز قبل آشته شده به نظر مي: ي گفتالكربول

اين اجساد درون يك . ي بغداد آشف شده است ي لطيفيه  جسد نيز بدون سر نيز در منطقه15همچنين 
 .  مرد، سه زن و دو آودك است10اند آه شامل  پايگاه متروك متعلق به ارتش سابق عراق بوده

اين اجساد هيچ آارت هويتي ندارند؛ : ران وزارت دفاع عراق اظهار داشتسرهنگ صباح ياسين، از افس
شود آه برخي از اين مردان شامل گروه سربازان عراقي است آه دو هفته قبل در همين  اما تصور مي

 . منطقه توسط شبه نظاميان ربوده شدند
 

 هند  خوای را هم میدي کلی وزارتخانه هاکردها:  جمهور موقت عراقسیيمعاون ر
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ائتالف کردستان که پس از ائتالف عراق :  جمهور موقت عراق گفتسیي شاوس معاون ری نورروز
 ی را مندهی دولت آیدي و کلی اساسی از پست های قرار گرفت، برخري در رده دوم انتخابات اخکپارچهی

 . خواهد
 یی مطلب از همسونی ااني شاوس ضمن بی فرانسه، نوری خبرگزار مهر به نقل ازی گزارش خبرگزاربه

 دولت، خبر لي تشکی براکپارچهی ائتالف کردها در گفت وگوها با فهرست عراق یدگاههای دیکیو نزد
 .داد

 در ی مسعود بارزانی کردستان به رهبرکي جمهور موقت عراق و از مسئوالن حزب دمکراتسیي رمعاون
 انتخابات و جی براساس نتایدي کلی وزارتخانه هامیما عالقه مند:  گفت هيعراق در شبکه الیبرنامه ا

 .ردي قرار گارماني ما، در اختگاهیجا
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 ای نفت، کشور ،یی به عنوان مثال وزارت امور خارجه، دارایدي کلیمنظور از وزارتخانه ها:   گفت یو
 . دفاع است

تان، پست وزارت امور خارجه دولت موقت را  عضو حزب دمکرات کردسیباری زاري حال حاضر، هوشدر
 .برعهده دارد

 کردستان است وني فراکساري که در اختیی تمام وزارتخانه ها،ی اصل کلکیبه عنوان :   گفتشاوس
 ری حقوق بشر و وزری و وزی ها، منابع آبی و شهرداریدراشاره به وزارت امور خارجه و مشاغل عموم(

 . کردميرا حفظ خواه) امور زنان
گفته )  اسفند13 (ی عراق سوم مارس جاری انقالب اسالمی از مسئوالن مجلس اعالیاتي البحامد
 دغدغه ت،ي امنرای کند زی به وزارت کشور تالش میابي دستی براکپارچهی ائتالف عراق ستيل: بود

 . رودی در عراق به شمار میاساس
 کردها هم ستي و لدی پارلمان جدیکرس 140 م،ي حکزی عبدالعزدي سی به رهبرکپارچهی عراق ائتالف
 موقت ری نخست وزی عالوادی ای به رهبرهي العراقستيل.  را به خود اختصاص داده استی کرس77فقط 

 . را به خود اختصاص دادی کرس40 فقط زين
 نخست ای ی جمهوراستی پست ر2 از یکی به یابي گفته بود کردها همچنان بر دستهی فور27 شاوس

 . دولت اصرار دارند یدي کلی از پست هایکی و ندهیت آ در دولیریوز
 از یاري وائتالف کردها در بسکپارچهی ائتالف عراق اني مدگاههای در دیکی و نزدیی گفت همسویو

 برند ی بکار مدی دولت جدلي تشکی تالش خود را برای تمامی عراقاستمداراني وجود دارد و سلیمسا
 توافق ها انی با شرکت همه طرف ها و جری دولت وحدت ملليتشک اما درباره ست،ي نی آسانیکه کار

 .وجود دارد
 اما شروط و برنامه می نکردی پست ها را بررسنیما ا:  گفتندهی دولت آی پست هاعی درباره توزشاوس

 . است ی دولت وحدت مللي هدف ما همچنان تشکرای زمی کرده ایها را بررس
 بر ما ی و خدماتی اجتماع،یاسيما مهمتر است و از نظر ابعاد س یبرنامه دولت عراق برا:  افزود یو

 .مي با هم به توافق برسدی دولت جدلي از تشکشي پلی از مسایالزم است درباره پاره ا
 

 معاون مقتدا صدر به دليل همكاري با ائتالف عراق متحد از آار برآنار شد 
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يكي از معاونان خود را به خاطر سرپيچي و شانه " مقتدا صدر: "اعالم آرد" مقتدا صدر"نان يكي از معاو
 .هاي محوله از آار برآنار آرد  خالي آردن از مسئوليت
، يكي از معاونان و از مسئوالن دفتر سياسي "شيخ علي سميسم"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

 .  عزل شدهاي خود  از تمامي سمت" مقتدا صدر"
جواد "، نام "سميسم"از آنجايي آه : اعالم آرد, ، مسئول روابط دفتر شهيد صدر"شيخ فواد الطرفي"

، "آيت اهللا سيستاني"آه مورد تاييد " ائتالف عراق متحد"، برادر خود، را در ضمن فهرست "سميسم
 .مرجع تقليد شيعيان عراق، است، قرار داد، از مقامش برآنار شد

" صدر"از روند مبارزات " سميسم: "وزنامه المستقبل چاپ بيروت، وي همچنين در ادامه گفتبه گزارش ر
، نخست وزير دولت موقت "اياد عالوي"در مسايل سياسي و همچنين در خصوص برقراري رابطه با 

 .است  آامال مطرود است، سو استفاده آرده" مقتدا صدر"عراق، آه از جانب 
آه مورد " ائتالف عراق متحد"از فهرست " صدر"جريان : نشان ساختهمچنين خاطر" شيخ الطرفي"

 .تاييد مرجع تقليد شيعيان عراق است، رضايت ندارد
هاي شديدي را در شهر نجف با نيروهاي عراق حمايت   آه درگيري" صدر"طرفداران : وي همچنين افزود 

 30ات عمومي عراق را آه در شده از سوي نيروهاي آمريكايي پشت سر گذاشتند، مشارآت در انتخاب
را با اعالم اين مطلب آه انتخابات عراق " صدر"وي اين موضع طرفداران . ژانويه برگزار شد، تحريم آردند

 .در سايه اشغال بيگانگان غير قانوني است، توجيه آرد
اخيرا گيرد و   هاي ديني را در برمي   حزب سياسي و شخصيت26" ائتالف عراق متحد"شايان ذآر است؛ 

 .از اين ائتالف عقب نشيني آردند" ائتالف ملي عراق"حزب اهللا عراق و حزب 
 

 هزار عراقي به نيروهاي امنيتي اين آشور 140فرمانده نيروهاي ائتالف مستقر در عراق، از پيوستن 
 .خبر داد
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حدود : اعالم آرد, فرمانده نيروهاي ائتالف در عراق, "يجورج آيس"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

 . هزار عراقي به نيروي امنيت ملي عراق پيوستند140
 هزار تن ديگر وابسته به وزارت دفاع 60 هزار تن وابسته به وزارت آشور و 140 هزار نفر از اين 80

 .هستند
 هنگ مبارزه طلب در 90بيش از : همچنين اعالم آرد" جورج آيسي  "به گزارش خبرگزاري فرانسه، 

ها در عراق با نيروهاي ائتالف و در   ها در درگيري  اين هنگ. نيروهاي ويژه پليس و ارتش منتشر هستند
 .آنند  ها نيز به شكلي مستقل شرآت مي  بعضي زمان
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هاي   تهاي عراقي قادر به انجام عمليا  ها و تيپ  همچنين از اقداماتي به منظور تاسيس گروه" آيسي"
ها بر ضد   تا بدين ترتيب نيروهاي مسلح بتوانند رهبري درگيري, مستقل بر ضد شورشيان خبر داد

 .شورشيان را برعهده گيرند
 

 زنان عراقي خواستار قدرت بيشتري در دولت جديد هستند 
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رت بيشتر به زنان را در دولت جديد عراق خواستار  عراقي با هدف حمايت از حقوقشان، اعطاي قد  زنان

 .هستند
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، درحالي زنان عراقي خواستار اعطاي حق و حقوق بيشتري در دولت 

 .جديد عراق هستند آه مسووليت چند وزارتخانه برعهده زنان عراقي است
براي جلوگيري از هرگونه تبديل قانون شهروندي به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، زنان عراقي در تالش 

 .به قانون اسالمي و برپايي ديكتاتوري جديد در عراق به دنبال قدرت بيشتر در دولت جديد عراق هستند
هاي عمومي و وزارت   در حال حاضر مسووليت وزارت محيط زيست و آشاورزي و همچنين وزارت شغل

 .و امور اجتماعي و وزارت زن برعهده زنان استمهاجرت و مهاجرين و همچنين وزارت آار 
 . درصد است31همچنين ميزان حضور زنان در پارلمان عراق 

ما دمكراسي را شروع آرديم و مهم اين است آه در به روي : وزير محيط زيست گفت" مشكات مومن"
 .همگان باز باشد
ين حال دليل اهميت برعهده گرفتن و اين دليل اهميت زن در اين موضوع است و در ع: وي در ادامه گفت

 .گرديم  درغير اين صورت به ديكتاتوري باز مي. هاي عالي از سوي زنان است  پست
همچنان . ، از آزادي محروم بود"صدام حسين"زن در رژيم سابق حزب بعث به رياست , شايان ذآر است

 .اند  آه درحال حاضر ديگر زنان در ديگر مناطق خاورميانه محروم
 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع ليل تح
  

   اسفند19:  تهرانیمرور رورنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس 9  - ١٣٨٣ اسفند 19شنبه چهار :بی بی سی

روزنامه های صبح امروز تهران در صفحات اول خود عکس هايی از تظاهرات ديروز بيروت به چاپ رسانده 
ان را ستوده اند و از ميان مسايل داخلی، اعالم آمادگی و در مقاالتی نفوذ و قدرت رهبر حزب اهللا لبن

ابراهيم يزدی برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری آينده و اخباری درباره ساير نامزدها را مورد 
  .توجه قرار داده اند

 در کنار خبری درباره تظاهرات بيروت از سخنان تازه رييس جمهوری آمريکا درباره خاورميانه همشهری
  .خبر داده و نوشته جورج بوش بار ديگر ايران و سوريه را تهديد کرد

 در گزارشی از تظاهرات بيروت، که به دعوت سيد حسن نصراهللا، رهبر حزب اهللا آن کشور، برپا شرق
شد، نوشته بسياری معتقدند گام بعدی واشينگتن در لبنان، پس از عقب نشينی نيروهای سوری، خلع 

اما نشانه ها حاکی است دستيابی به چنين خواستی چندان هم ساده نخواهد سالح حزب اهللا است 
  . بود

گزارش های " نه بزرگ مردم لبنان به آمريکا" ، دو روزنامه صبح، با عنوانقدس و جمهوری اسالمی
 که اين همبستگیتظاهرات را با ذکر ارقام يک ميليون و يک ميليون و نيم نفر منعکس کرده اند و 

  .ا بی سابقه خوانده رقم شرکت کنندگان در آن را چندصدهزار نفر خوانده استتطاهرات ر
 نوشته رهبر حزب اهللا لبنان بدين ترتيب آمادگی خود و همه نيروهای متحد و مردم همشهری

طرفدارش را برای يک چالش بسيار بزرگتر اعالم داشت، چالشی که فرجام آن به سود آمريکا و اسرائيل 
  . نخواهد بود

 ادامه اين روند اگر به جنگ داخلی در لبنان منجر شود متحدان آمريکا و اسرائيل از همشهریه نوشته ب
  . چنان قوتی برخوردار نيستند که در برابر نيروهای ملی و اسالمی ايستادگی کنند

ظهور يک اين روزنامه تظاهرات ديروز بيروت را فصل مهمی از تاريخ لبنان خوانده و مهم ترين ويژگی آن را 
  رهبر جديد فراطايفه ای و ملی در اين کشور دانسته است

 با چاپ عکس بزرگی از ابراهيم يزدی خبر داده که وی نيز به جمع نامزدهای رياست جمهوری شرق
آينده پيوست و در مصاحبه مطبوعاتی خود ضمن برشمردن شرايطی برای شرکت پرشور مردم در 

  . واست که از سمت های خود استعفا دهندانتخابات از اعضای شورای نگهبان خ
 در مقاله ای رهبر نهضت آزادی را نامزد اپوزيسيون قانونی در داخل کشور خوانده و نوشته است شرق

که ابراهيم يزدی اکنون کانديدای اپوزيسيونی قانونی در داخل کشور است و مصطفی معين کانديدای 
 واليتی، الريجانی و يا احمدی نژاد نيز با همراهی يک اپوزيسيون تحول خواه در قدرت؛ همچنان که

  . اصولگرايان به ميدان خواهند آمد
 با عنوان ابراهيم يزدی نامزد مشروط رياست جمهوری شد مصاحبه مطبوعاتی دبيرکل نهضت اقبال

يم آزادی را منعکس کرده و روزنامه های هوادار محافظه کاران اشاره ای به خبر مصاحبه مطبوعاتی ابراه
  .يزدی و نامزدی وی نکرده اند
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همزمان با گشايش نشست تازه مذاکرات هسته ای ايران و اروپا که امروز در ژنو آغاز می شود، روزنامه 
های مختلف امروز صبح به بررسی شرايط ايران در اين مذاکرات و فعاليت های هسته ای کشور پرداخته 

  .اند
وشته اکثريت مردم ايران فعاليت های هسته ای را تاييد  از قول سخنگوی وزارت خارجه نآفتاب يزد
 از قول مقامات ايرانی نقل کرده که ايران واهمه ای از ارجاع پرونده به شورای همشهریکرده اند و 

  .امنيت سازمان ملل ندارد
 وزير نفت در مصاحبه ای از کشف ميدان های تازه نفت و گاز در جنوب کشور خبر حيات نوبه نوشته 

  . ميليارد دالر تخمين زد٢۵د و ارزش منابع تازه کشف شده را به دا
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