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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(بزرگیران و دولتهای رژیم ا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 از تاآتيك ها و تحرك  طرف هاى مذاآره با ايران» ايران«گزارش 
  ٢٠٠۵ سپتامبر 11 - ١٣٨۴ شهريور 20یکشنبه 

 ديپلماسى هسته اى
 رهاى نيويوركدر انتظار ديدا

 تهديد هاى آمريكا و اروپا عليه ايران در آستانه اجالس سازمان ملل افزايش يافته است• 
براساس سندى محرمانه، اتحاديه اروپا آماده است درخواست آند به عنوان نشانه : خبرگزارى فرانسه• 

 آشور به شوراى اى مشخص از نگرانى در خصوص فعاليت هاى هسته اى ايران، پرونده هسته اى اين
 امنيت سازمان ملل ارجاع شود

ديپلماسى اآنون بر نشست مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك متمرآز شده : خبرگزارى فرانسه• 
است آه احمدى نژاد، رئيس جمهورى ايران و پوتين، رئيس جمهورى روسيه نيز در آن حضور خواهند 

 داشت
جالس مهم نيويورك به جنگ روانى و فضاسازى خبرى روى آورده آانونهاى رسانه اى اروپا در آستانه ا• 
 اند
 

مقر (با نزديك شدن زمان گردهمايى سران آشورها در نيويورك : گروه سياسى ایران ـ جالل برزگر
جناح اروپا و آمريكا دامنه فشار سياسى خود عليه برنامه هسته اى ايران را شدت ) سازمان ملل متحد

، رئيس جمهورى ايران نيز در آن حاضر خواهد بود و »محمود احمدى نژاد« آه نشست نيويورك. بخشيد
مذاآرات جنبى اين اجالس ايستگاهى است آه گفته مى شود آخرين فرصت تعيين وضعيت پرونده 
از . هسته اى ايران در آنجا و در خالل مذاآرات احمدى نژاد با سران آشورهاى ديگر رقم خواهد خورد

 آه افزايش فشارها به قصد تأثيرگذارى بر موضع ايران و مانور و قدرت نمايى اين رو روشن است
 .ديپلماتيك جناح غرب و تداعى وجود وحدت در قبال ايران انجام مى شود

. ديروز منابع خبرى غرب دور جديد تحرآات خود عليه ايران را برپايه يك سند محرمانه سازمان دادند
. ك غرب بر سر ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت اجماع آرده اندسندى آه در آن ادعا شده آه بلو

رسانه هاى غرب درحالى اين سند را محرمانه و تعيين آننده خوانده اند آه هيچ قراين و داليل روشن بر 
پافشارى تريبونهاى خبرى غرب بر اين ادعا آه ديپلماتهاى . واقعيت وجود چنين سندى ارائه نمى آنند

ين سندى را انتشار داده اند خود گوياى اين واقعيت است آه آانون هاى رسانه اى اروپا در بى نام چن
 .آستانه اجالس مهم نيويورك به يك جنگ روانى و فضاسازى خبرى روى آورده اند

چهره متنفذ جناح حاآم آمريكا، ديروز آوشيد در نقش مبلغ اصلى طرح » رايس«اين در حالى است آه 
ن پرونده ايران به شوراى امنيت ظاهر شده و نه تنها از سه آشور فرانسه، آلمان و اجماع براى برد

انگليس، بلكه از روسيه، چين و هند نيز بخواهد آه پيام تهديد واحدى خطاب به ايران ارسال آنند مبنى 
. ردبر اينكه همه اين آشورها همراه با هم ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل رهسپار خواهند آ

اگرچه روسيه، چين و هند به اين درخواست پاسخ نداده اند، اما رايزنى و حتى اعمال فشار زيادى اين 
به طورى آه گفته شده در صورت عدم همكارى دهلى نو . روزها از جانب آمريكا متوجه اين آشورهاست

ض تهديد قرار خواهد با واشنگتن عليه برنامه هسته اى ايران، همكارى هسته اى آمريكا و هند در معر
وزير امور خارجه . در اين ميان اولين آشورى آه به استقبال سخنان رايس رفته، فرانسه است. گرفت

در صورتى آه تهران فعاليت هسته اى خود را متوقف نكند، پاريس على : اين آشور ديروز اظهار داشت
اما پس از حمايت هندى ها و . د آردرغم ميل خود از ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت حمايت خواه

روس ها از تهران، ديروز پاآستانى ها نيز آمادگى خود را براى ميانجيگرى را به اطالع افكار عمومى 
رسانه هاى پاآستان با اشاره به مذاآرات على الريجانى با مقامات پاآستان گفتند در اين . رساندند

ا به منظور جلوگيرى از بروز يك بحران جديد در منطقه و با مذاآرات، پاآستان اعالم آمادگى آرده است ت
با اين اوصاف . توجه به حقوق و تعهدات معاهدات بين المللى آشورها به ميانجيگرى در اين باره بپردازد

و با توجه به ايستادگى تهران بر مواضع خود به نظر مى آيد جناح غرب زنگ ارجاع پرونده ايران به شوراى 
دى تر از پيش به صدا درآورده و بسرعت در حال رايزنى با بلوك شرق و غيرمتعهد براى همراه امنيت را ج

بايد منتظر ماند تا ديد آدام اتفاق و رويداد مى تواند اين مسير را . آردن يا حداقل منفعل آردن آنهاست
ا نظارت شوراى امنيت و با تغيير مواجه سازد، يا اينكه مناقشه هسته اى بعد از اين به قول اروپايى ها ب

 نيويورك پى گرفته خواهد شد؟
 ارجاع به شوراى امنيت، برگ تهديد جناح غرب> 

اتحاديه اروپا آماده : روز گذشته خبرگزارى فرانسه با ادعاى دستيابى به سندى محرمانه گزارش داد
ى ايران، است درخواست آند به عنوان نشانه اى مشخص از نگرانى در خصوص فعاليت هاى هسته ا
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اين : خبرگزارى فرانسه افزود. پرونده هسته اى اين آشور به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع شود
سند تأييد مى آند مذاآره آنندگان انگليس، فرانسه و آلمان در رويارويى با فعاليت مستمر چرخه 

 .سوخت در ايران مواضع خود را با آمريكا متحد آرده اند
مذاآرات اتحاديه اروپا و ايران تخريب شده و سرانجام آن به تهديدهايى از جانب : ودخبرگزارى فرانسه افز

رهبران آمريكا و اتحاديه اروپا انجاميد تا از آژانس بين المللى انرژى اتمى بخواهند در نشست شوراى 
لل پرونده هسته اى ايران را به شوراى امنيت سازمان م)  شهريور٢٨( سپتامبر ١٩حكام در تاريخ 

 .بفرستد
اين سندى بسيار رسمى است و خط : يك ديپلمات عاليرتبه اتحاديه اروپا درباره اين يادداشت گفت

اين يادداشت مى گويد آه ايران با از سرگيرى . مشى است آه در سراسر جهان معرفى شده است
 آشيده است و فعاليت چرخه سوخت در حال تعليق، اختيار آژانس بين المللى انرژى اتمى را به چالش

در سند محرمانه ياد شده آمده . ترديدهاى بيشترى را درباره برنامه هاى اين آشور مطرح آرده است
هدف اطمينان يافتن از آن است آه ايران جامعه بين المللى را قانع مى آند آه ما مى توانيم از : است

 .برنامه هاى اين آشور اطمينان داشته باشيم
ديپلماسى اآنون بر نشست مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك متمرآز : دخبرگزارى فرانسه افزو

شده است آه محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى ايران و والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه نيز 
اآنون همه نگاه ها به ديدار حساس مقام هاى ارشد تهران و مسكو دوخته . در آن حضور خواهند داشت

 ديپلماتيك جبهه -شريك هسته اى، تدبيرى مشترك براى عبور از چالشهاى سياسى شده است تا دو 
 .غرب ارائه آنند

رئيس جمهورى ايران روز سه شنبه درحالى مذاآرات مهم خود با متحدان ايران را آغاز مى آند آه بازى 
 سوى ايجاد جبهه تهديدآميز تيم ديپلماتيك آمريكا جبهه غيرمتعهدها و دو قدرت چين و روسيه را به به

 .مشترك سوق داده است
) مالقات رئيس جمهورى ايران و سران آشورها در نيويورك(ديپلمات ها توافق دارند آه اين نشست 

آخرين فرصت براى يافتن نوعى فرمول جهت جلوگيرى از مناقشه در خصوص ارجاع پرونده هسته اى 
 . امنيت استايران از سوى آژانس بين المللى انرژى اتمى به شوراى

آژانس ممكن است ضرب : اين گزارش به نقل از ديپلماتى نزديك به آژانس بين المللى انرژى اتمى افزود
االجلى را براى پايان دادن فعاليت چرخه سوخت در ايران قرار دهد و ممكن است اين آار را نكند، اين 

 .امر به پيشنهادات مختلفى آه بررسى مى شوند، بستگى دارد
 ايران بايد از جامعه بين الملل پيام واحد درك آند: سراي> 

در همين حال وزير خارجه آمريكا گفت آه ارجاع موضوع برنامه هسته اى ايران به شوراى امنيت 
او در عين حال خواستار مذاآره مجدد ايران با سه آشور . است» گزينه اى منطقى«سازمان ملل 

 .مه پاريس از سوى جمهورى اسالمى شداتحاديه اروپايى و اجراى مفاد توافقنا
در گفت و گو با خبرنگاران در واشنگتن ادعا آرد آه گزارش هفته گذشته آژانس بين » آاندوليزا رايس«

» .روشن آرد ايران به تعهدات خود پايبند نيست«المللى انرژى هسته اى درباره برنامه هسته اى ايران 
چه و متحد جامعه بين الملل و نه فقط از سه آشور اتحاديه ايران بايد پيام يكپار«: وى اظهار داشت

اروپايى و اياالت متحده بلكه از روسيه، چين، هند و ديگران را درك آند آه از آن آشور قابل قبول نيست 
بطور سريع و بدون مقدمه از مذاآرات شروع آرده اى آناره گيرى آند آه هدف از آن اعاده اعتماد نسبت 

 ».اين اقدام غيرقابل قبول است. ن ايران به وظايف بين الملل بودبه پايبند بود
رايس آه به پرسشى درباره سرنوشت مذاآرات سه آشور اتحاديه اروپايى با ايران پاسخ مى داد، 

پرسش در اين باره آه آيا مذاآرات با سه آشور اتحاديه اروپايى در مسير درست حرآت «: اظهار داشت
ايرانيان آسانى بودند آه خود داوطلبانه به مذاآره با سه آشور . د از ايرانيان پرسيدمى آند يا خير را باي
 ».اروپايى پرداختند
آنها فعاليت سختى داشتند . سه آشور اتحاديه اروپايى با حسن اعتقاد مذاآره آردند«: رايس ادعا آرد

اين . بود) اورانيوم( برنامه تبديل ولى نتيجه اى آه به دست آوردند، آنار آشيدن ايران از توافقات و شروع
همه ما گفته ايم آه گام بعدى قابل انتظار، «: وزير خارجه آمريكا افزود. »اقدام غير قابل قبول است

 ».ارجاع موضوع به شوراى امنيت خواهد بود
رش بنا به گزا» .آار خواهيم آرد) در رابطه با ايران(با همكاران خود «: رايس، همچنين خاطرنشان آرد

، وزير خارجه آمريكا در اين نشست خبرى از تكرار ادعاهاى واشنگتن »آاندوليزا رايس«خبرگزارى ها، 
عليه دولت جديد خوددارى آرد و با تكرار داليل از پيش بيان شده وزارت خارجه اين آشور براى صدور 

ا اطمينان حاصل شود اياالت متحده به عنوان آشور ميزبان متعهد است ت: رواديد به احمدى نژاد گفت
 .آه سران آشورها بتوانند در فعاليت هاى رسمى سازمان ملل شرآت آنند

وزارت خارجه آمريكا روز چهارشنبه اعالم آرد آه در چارچوب تعهدات در قبال سازمان ملل ناگزير به صدور 
نشست رواديد براى رئيس جمهورى ايران جهت سفر به نيويورك و شرآت در نشست مجمع عمومى و 

به گزارش آسوشيتدپرس، رايس در خصوص ديدارهايش . سران آشورهاى عضو آن سازمان شده است
نمى دانم آيا فرصت برخورد با احمدى نژاد را : در مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك با لبخند گفت

م خواهم داشت يا خير، اما مى دانيد آه من شخص خوش مشربى هستم و فكر مى  آنم به او سال
 .خواهم آرد
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در همين حال، وزير امور خارجه فرانسه اعالم آرد پاريس در صورتى آه تهران فعاليت هاى هسته اى 
خود را متوقف نكند على رغم ميل خود از ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت حمايت خواهد 

د و پايبندى به توافقنامه پاريس وى همچنين ايران را به اتخاذ اقدامات الزم براى احياى اعتما. آرد
گزارش اخير آژانس بين المللى انرژى اتمى نشان داده ايران «: دوست بالزى مدعى شد. تشويق آرد

 ».به خواسته هاى اين آژانس پاسخ نداده است
 پاآستان آماده ميانجيگرى، هند آماده حمايت> 

ايران پيشنهاد داده است آه مى تواند براى از سوى ديگر، منابع خبرى هند اعالم آردند آه پاآستان به 
خورشيد «چاپ دهلى، » تريبون اينديا«به گزارش روزنامه . حل موضوع هسته اى تهران ميانجيگرى آند

وزير امور خارجه پاآستان پس از ديدار خود با على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى » قصورى
 .يرى هاى بيشتر در مرزهايش استايران گفته است آه اسالم آباد مخالف درگ

به گفته قصورى، پاآستان در صورت درخواست طرفهاى ذيربط، مى تواند براى حل موضوع هسته اى 
ايران واسطه شده و يا راه حلى مسالمت آميز براى آن پيدا آند و اين براى صلح و ثبات مرزهاى ما 

حالى آه هر آشور بايد به تعهدات خود در موضع پاآستان اين است در: قصورى افزود. بسيار مفيد است
عمل آند، حقوق آن هم در قالب همين پيمان بايد حفظ شود و اين مسأله در مورد ) ان پى تى(پيمان 

ايران هم آه اين پيمان را امضا آرده است، بايد صدق آند و به اين آشور امكان بهره بردارى از 
 .فعاليتهاى هسته اى صلح آميز داده شود

نيز بار ديگر تأآيد آرد هرگونه اختالف درباره موضوع هسته اى ايران بايد از طريق گفت و گو و نه راه هند 
يك مقام ارشد وزارت امور خارجه » شيام ساران«به گزارش رويترز، . هاى زور و نظامى حل و فصل شود

ات ايران و آمريكا در هند خواستار رفع اختالف: هند روز گذشته در يك آنفرانس خبرى در دهلى نو گفت
 .باره فعاليت هاى هسته اى تهران از طريق گفت و گواست

 ادامه رايزنى ايران با اعضاى شوراى حكام> 
فرستاده ويژه احمدى نژاد به مالزى ديروز از ادامه رايزنى و مذاآرات ايران با آشورهاى عضو شوراى 

روجردى رئيس آميسيون امنيت ملى و عالء الدين ب. حكام آژانس اتمى طى روزهاى آتى خبر داد
ايران براى برطرف آردن ابهامات با آشورهاى عضو شوراى حكام ديدار : سياست خارجى مجلس گفت

 .مى آند
آه به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهورى براى تسليم پيام آتبى احمدى نژاد به نخست » بروجردى«

گام ترك اين آشور در گفت و گو با ايرنا در پاسخ به وزير مالزى به اين آشور سفر آرده است، ديروز هن
در ديدارهاى رئيس جمهورى ايران با ديگر سران آشورها در نيويورك امكان آن هست تا : سؤالى گفت

 .مواضع بحق جمهورى اسالمى ايران در باالترين سطوح مطرح و ابهامات برطرف شود
ش هاى آمريكا و برخى آشورهاى غربى رئيس آميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، تال

اين اقدام آمريكا و : براى آشاندن پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل را رد آرد و گفت
برخى آشورهاى غربى تازگى ندارد و اين تالش ها همواره وجود داشته است اما احاله اين پرونده به 

 را دارد و ايران تمام فرايندهاى الزم براى   اعتمادسازى را شوراى امنيت ساز وآارها و شرايط خاص خود
پيش رفته است و بنابراين شرايط براى رفتن اين پرونده به ) NPT(»ان پى تى«طى آرده و بر پايه پيمان 

  .شورا وجود ندارد
  

 تنهاگزينه  فرانسه درمورد پرونده ايران
  ٢٠٠۵ سپتامبر 10 - ١٣٨۴ شهريور 19شنبه 
دوست بالزى وزير امور خارجه فرانسه گفت پاريس در صورتى آه تهران فعاليت هاى فيليپ :شرق

هسته اى خود را متوقف نكند عليرغم ميل خود از ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت 
 . حمايت خواهد آرد

راديو يك "به گزارش فارس به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس از پاريس، دوست بالزى در گفت وگو با 
گفت درصورت متوقف نشدن فعاليت هاى هسته اى ايران پيش از برگزارى اجالس شوراى حكام " اروپا
فرانسه هيچ گزينه  ديگرى جز حمايت از ارجاع اين مساله به شوراى )  شهريور٢٨( سپتامبر ١٩در 

 . امنيت سازمان ملل متحد نخواهد داشت
 . زم براى احياى اعتماد و پايبندى به توافقنامه پاريس تشويق آرداو همچنين ايران را به اتخاذ اقدامات ال

گزارش اخير آژانس بين المللى انرژى اتمى نشان داده ايران به «: دوست بالزى مدعى شده است
 » .خواسته هاى اين آژانس پاسخ نداده و همچنين بيانگر تخلفات بى شمار ايران بوده است

وم بازگشت ايران به چارچوب تعيين شده در پاريس را تقويت مى آند آه اين گزارش تنها لز«: او افزود
 » .خواستار تعليق فعاليت هاى حساس هسته اى اين آشور است

اظهارات وزير امور خارجه فرانسه درحالى صورت گرفته است آه ايران بارها ضمن تاآيد بر عدم صرف 
يز هسته اى اعالم آرده است از ارجاع پرونده خود نظر از حق قانونى خود در برخوردارى از انرژى صلح آم

 . به شوراى امنيت بيمى ندارد
جمهورى اسالمى ايران در پى عدم تحقق وعده هاى سه آشور اروپايى فعاليت هاى تبديل اورانيوم در 

 . تاسيسات اصفهان را از سر گرفت
 آردن ايران از حق مسلم سه آشور اروپايى مذاآره آننده ايران و آمريكا در تالش براى محروم

برخوردارى از چرخه سوخت هسته اى با تهديدات بى اثرى چون ارجاع پرونده هسته اى آشورمان به 

www.iran-archive.com 



شوراى امنيت سازمان ملل از جمهورى اسالمى ايران خواسته  اند فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم را 
  .استبطور دائم متوقف آند آه اين امر با مخالفت تهران مواجه شده 

  
 تدوين آنوانسيون بين المللى جلوگيرى از تروريسم هسته اى

  ٢٠٠۵ سپتامبر 10 - ١٣٨۴ شهريور 19شنبه 
براى امضاى سران آشورهاى » آنوانسيون بين المللى جلوگيرى از اقدامات تروريسم هسته اى«: ايرنا

 ماده ٢٨انسيون در اين آنو. شرآت آننده در نشست مجمع عمومى سازمان ملل آماده و منتشر شد
اى حق مشروع تمامى آشورها براى بهره بردارى و استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى مورد تاآيد 

در مقدمه اين آنوانسيون در عين حال با ابراز نگرانى از تشديد اقدامات تروريستى در . قرار گرفته است
اين . المللى هشدار داده استجهان، نسبت به تهديد تروريسم هسته اى عليه صلح و امنيت بين 

آنوانسيون اشاره دارد آه مفاد حقوقى چندجانبه آنونى به طور مناسبى به حمالت تروريسم هسته 
آنوانسيون بين المللى جلوگيرى از اقدامات تروريسم هسته اى خواستار تقويت . اى پاسخ نگفته است

عملى براى جلوگيرى از اقدامات تروريستى همكارى بين المللى آشورها در زمينه تصويب تدابير موثر و 
اين آنوانسيون هر شخصى را آه به طور غيرقانونى و . و تعقيب و مجازات عاملين آن شده است

عامدانه مواد راديواآتيو دراختيار داشته و يا دستگاه هسته اى منفجره بسازد و يا تهيه آند و يا موجب 
همچنين .  و يا محيط زيست شود، گناهكار مى داندمرگ و جراحت جسمى و صدمات اساسى به اموال

. طبق اين آنوانسيون چنانچه فردى به تاسيسات هسته اى صدمه بزند، گناهكار شناخته خواهد شد
آنوانسيون بين المللى جلوگيرى از اقدامات تروريسم هسته اى از آشورهاى عضو مى خواهد آه گام 

گاه و يا تاسيسات هسته اى بى ضرر بردارند و تضمين نمايند هايى را براى تحويل مواد راديواآتيو، دست
آه هر گونه مواد هسته اى خود را بر اساس پادمان هاى قابل اجراى آژانس بين المللى انرژى اتمى 
نگهدارى آرده و توصيه هاى حفاظت فيزيكى و استانداردهاى بهداشتى و امنيتى آژانس بين المللى 

  . قرار مى دهندانرژى اتمى را مورد مالحظه
  

 اي ايران  شيوه جديد تشديد ديپلماسي هسته
  ٢٠٠۵ سپتامبر 9- ١٣٨۴ شهريور ١8جمعه 
هاي جمهوري اسالمي ايران در   همايش رؤساي نمايندگي: وزارت امور خارجه اعالم آرد:بازتاب

به شن  المللي انرژي اتمي، از يكشنبه، بيستم تا سه  حكام آژانس بين  آشورهاي عضو شوراي
 . شود  ودوم شهريورماه جاري، در وزارت امور خارجه برگزار مي  بيست

به گزارش اداره آل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در اين همايش دو روزه، آخرين وضعيت 
ها با آژانس و ساير آشورها مورد   همكاري جمهوري اسالمي با آژانس و همچنين ادامه اين همكاري

 .گيرد  رار ميبحث و بررسي ق
منظور مشورت درباره تحرآات ديپلماتيك براي صيانت از حقوق مشروع   در جريان اين همايش آه به

شود، ساز و آارهاي   اي برگزار مي  آميز هسته  جمهوري اسالمي و حفظ دستاوردهاي فناوري صلح
 .شود  باره پيگيري مي     هاي آشور در اين  تقويت و تشديد تحرآات ديپلماتيك و استفاده از ظرفيت

وگو و تبادل نظر درباره اين موضوع   اين گزارش حاآي است، بسياري از آشورهاي جهان، خواستار گفت
اند آه در   متحد شده  ملل  عمومي سازمان  با وزير امور خارجه آشورمان درحاشيه نشست آينده مجمع

 .دستور آار قرار دارد
نتين، استراليا، بلژيك، برزيل، آانادا، چين، اآوادور، آلمان، غنا، گفتني است آشورهاي الجزاير، آرژا
جنوبي، مكزيك، هلند، نيجريه، پاآستان، پرو، لهستان، پرتقال،   مجارستان، هند، ايتاليا، ژاپن، آره

جنوبي، سريالنكا، سوئد، تونس، ونزوئال، ويتنام، يمن، آمريكا،   روسيه، سنگاپور، اسلواآي، آفريقاي
  .دهند  حكام را تشكيل مي  ، آلمان و انگليس، اعضاي شورايفرانسه

  
 پاسخ ايران به آخرين جمع بندى مدير آل آژانس اتمى

 گزارش البرادعى را نمى پذيريم
  ٢٠٠۵ سپتامبر 7  - ١٣٨۴ شهريور ١6چهار شنبه 

سى و  مقام هاى مسؤول در پرونده هسته اى ايران پس از قريب يك هفته برر-گروه سياسى ایران 
مطالعه در متن گزارش محمد البرادعى اعالم آردند آه گزارش مديرآل آژانس بين المللى از نگاه تهران 

ايران طى دو روز آينده اعتراضيه اى را نسبت به ايرادات متعدد حقوقى آخرين گزارش . مردود است
 .هد آردالبرادعى درباره ايران منتشر و به آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه خوا

در اين متن از ايرادات متعدد حقوقى و غير واقعى بودن : يك مقام آگاه در پرونده هسته اى اعالم آرد
گزارش اخير البرادعى به شدت انتقادو تأآيد شده است آه جمهورى اسالمى ايران خود را مقيد مى 

ين حقوقى بين المللى داند آه همكارى هايش را با آژانس بين المللى انرژى اتمى در چارچوب قوان
موجود تنظيم آند و با شفافيت پيش ببرد و در عين حال به هيچ عنوان درخواست ها و رويكردهاى 

 . غيرحقوقى آه نشانگر تأثيرپذيرى آژانس از فشارهاى سياسى است را نخواهد پذيرفت
گنجاندن : يت است، افزوداين مقام آگاه با بيان اينكه برخى از بندهاى گزارش البرادعى آامًال خالف واقع

اين بندها در گزارش نشان مى دهدآه افرادى در بخش هاى بازرسى آژانس مطالبى غير واقعى را 
وى . بطورهدفمند به مدير آل منتقل آرده اند و اين موضوع در اعتراضيه ايران مورد تأآيد قرار گرفته است
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يقات خارج از آژانس و طرفهاى ثالث و گره زدن سرنوشت پرونده هسته اى ايران به موضوعات و تحق
همچنين نشانه هاى ناتوانى آژانس در گشودن اين گره ها را از موارد اعتراض ايران نسبت به گزارش 

 موظف است در خصوص واقعيت هاى عينى حاصل از N.P.Tمديرآل طبق معاهده : برشمرد و افزود 
 اساس احتماالتى آه ممكن است در روند بازرسى ها اعالم نظر آند و به هيچ وجه نمى تواند بر

 . فعاليت هاى هسته اى رخ دهد پرونده ايران را باز بگذارد
اين مقام آگاه در پرونده هسته اى اعالم آرد آه متن اعتراضيه ايران به طور مشروح بند به بند گزارش 

ويد و اعالم مى  پاسخ مى گN.P.Tالبرادعى را با سه مبناى حقوق اصلى آژانس، اساسنامه و متن 
 .آند آه موارد سياسى گزارش را نخواهد پذيرفت

، عضو ارشد شوراى عالى »على آقامحمدى«در خصوص محتواى پاسخ ايران به گزارش البرادعى، 
در گزارش : اظهار داشت» ايران«امنيت ملى و از دست اندرآاران مذاآرات هسته اى در گفت وگو با 

 آن داده شده آه ايران همه همكارى هاى الزم با آژانس را انجام داده مديرآل آژانس از جهتى گواهى بر
 نفر روز بازديد از تأسيسات هسته ١٢٠٠ صفحه اى ايران و ١٠٣٠است، چنان آه البرادعى به گزارش 

در زمينه ابهامات اساسى و فنى مثل منشأ آلودگى ها آه اعالم : وى افزود. اى ايران اشاره آرده است
 و مسائلى از اين دست P2 و P1وده است، معدن گچين و مسأله قطعات سانتريفوژ شده خارجى ب

لذا در . گزارش شده آه مسائل در مواردى آامًال روشن شده و در مواردى رو به نهايى شدن است
 .مواردى آه در حيطه وظايف آژانس قرار دارد، گزارش گواهى مى دهد آه ايران صحيح عمل آرده است

اما مواردى در گزارش مديرآل هست آه در آن اختيارات بيش از حد : رات هسته اى افزودعضو تيم مذاآ
مطالبه شده و در بازرسى ها درخواست هايى حتى فراتر از پروتكل الحاقى آمده است و يا در مواردى 

ظر به ن: آقامحمدى ادامه داد. به ظن و احتمال پرداخته شده و نسبت به آنها قضاوت صورت گرفته است
ما اين موارد خارج از صالحيت آژانس است و نهاد ناظر بين المللى غير از ارائه گزارش نبايد آار ديگرى 

آقامحمدى . انجام مى داده است، به واقع آنها حق ظن و گمانه زنى و بر اين پايه ارائه قضاوت ندارند
يه و تكميل نهايى بوده و ظرف پاسخ تفصيلى ايران به ايرادات موجود در گزارش در حال ته: تصريح آرد

. چند روز آينده در دبيرخانه آژانس به ثبت رسيده و در اختيار افكار عمومى نيز قرار خواهد گرفت
آقامحمدى در پاسخ به اين سؤال آه نامه ايران بيشتر جنبه تكميلى و رفع ابهام دارد يا نوعى اعتراض 

پاسخ ايران :  ماجراى هسته اى چه خواهد بود، گفتهم تلقى مى شود و نتيجه ارائه اين نامه در روند
به نظر ما گزارش مديرآل اشتباهاتى دارد آه در نامه . در واقع به معناى رد گزارش مورد اشاره است

 .ايران اين موارد اشتباه به طور مستند و مستدل رد مى شود
ه به هر صورت مى تواند در روشن شدن اين نام: وى درباره تأثير مورد انتظار ايران از ارائه اين نامه گفت

اين حق ماست آه در مورد آنچه تهيه شده و داراى اشتباه است تذآر : وى افزود. حقايق مؤثر باشد
مديرآل آژانس با : آقامحمدى در پايان يادآور شد. بدهيم، تا در گزارش هاى بعدى اصالح صورت گيرد

اخته مى شود و او با اعمال و رعايت دقت عمل توجه به جايگاهش يك عنصر بى طرف در مناقشات شن
بايد شوق همكارى را در آشورها افزايش بدهد، از اين رو ارائه پاسخ ايران در اين جهت نيز داراى 

اهميت است، چون ما با رد گزارش و پاسخ مبسوط به آن خواهان اعمال تصحيح و رعايت جايگاه آژانس 
 .اتمى هستيم

 با چين درباره ايرانمذاآره اتحاديه اروپا > 
از سوى ديگر در حالى آه چندى است ايران تحت عنوان سياست نگاه به شرق رايزنى فشرده اى را با 
چين و آشورهاى عدم تعهد و منطقه درباره پرونده هسته اى آغاز آرده است، ديروز مسؤول سياست 

يران خبر داد؛ هماهنگ آننده سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز از مذاآرات خود با مقامات چينى درباره ا
خارجى اتحاديه اروپا با اشاره به بررسى موضوع هسته اى ايران در مذاآرات خود با رهبران چين بار ديگر 

به گزارش خبرگزارى فرانسه، خاوير . برتمايل اروپايى ها براى از سرگيرى مذاآرات با تهران تأآيد آرد
مذاآره درباره برنامه هاى هسته اى بازگردد تا به عنوان تهديدى سوالنا از ايران خواست به پاى ميز 

 .براى امنيت جهانى در نظر گرفته نشود
اتحاديه اروپا همچنان عالقمند است : سوالنا در آنفرانس مطبوعاتى در شانگهاى چين اظهار داشت 

: سوالنا تأآيد آرد.  دهدگفت وگوهاى خود را با تهران درباره ارائه انگيزه هاى اقتصادى و سياسى ادامه
 . اما هم اآنون همه چيز به ايران بستگى دارد آه آيا به قوانين عمل آند يا نه

براى ما مهم اين است آه اطمينان داشته باشيم : هماهنگ آننده سياست خارجى اتحاديه اروپا گفت
تاآنون : ظهار داشت وى ا. ايران برنامه هاى هسته اى خود را براى توليد تسليحات به آار نمى برد

ايران از ارائه تضمين هاى عينى خوددارى آرده است و به طور آامل به درخواست هاى آژانس بين 
اتحاديه : پيش از مالقات و مذاآرات شانگهاى، سوالنا گفته بود. المللى انرژى اتمى پاسخ نداده است

 .ان آمك آنداروپا از چين انتظار دارد به مهار آردن خواست هاى هسته اى اير
رهبران چين با ايران رابطه دارند و : خبرگزارى رويتر با انتشار اين مطلب به نقل از خاوير سوالنا ادامه داد

اين گزارش همچنين . با آنها درباره لزوم ادامه دادن به مذاآرات با اتحاديه اروپا صحبت آرده اند
 .ران به شوراى امنيت سازمان ملل مخالفندچين و روسيه با ارجاع مسأله هسته اى اي: خاطرنشان آرد

 لحن و آالم تازه انگليس> 
چاپ لندن ديروز در گزارشى از نرم شدن لحن انگليس درباره پرونده هسته اى ايران » گاردين«روزنامه 
به نوشته روزنامه انگليسى، هدف از اين تغيير لحن، جلب حمايت آشورهاى مخالف ارجاع . خبر داد

با اين حال يكى از مقامهاى وزارت خارجه انگليس «. به شوراى امنيت سازمان ملل استپرونده ايران 
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اعالم آرد آه ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد تنها با هدف افزايش همكارى اين 
 ».شورا با آژانس انرژى اتمى در مسأله ايران و نه با هدف برقرارى تحريمها صورت خواهد گرفت

 عضو آژانس ٣۵انگليس آه توسط آمريكا پشتيبانى مى شود اعالم آرده است آه موافقت اآثريت «
بسيارى از . انرژى اتمى را براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل در اختيار دارد

 آشورهاى درحال توسعه عضو آژانس انرژى اتمى با چنين طرحى مخالفند و آن را تالشى از طرف
به نوشته روزنامه انگليسى، مشكل » .آشورهاى صنعتى براى آنترل آشورهاى ضعيف تر مى دانند

آشورهاى اروپايى و آمريكا روز گذشته زمانى افزايش يافت آه روسيه براى نخستين بار به صورت 
  .علنى اعالم آرد با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مخالف است

  
  و فرانسه تنها ماندندآمريكا

  ٢٠٠۵ سپتامبر 7  - ١٣٨۴ شهريور ١6چهار شنبه 
پس از مخالفت صريح روسيه، پاآستان و چين با ارجاع پرونده ايران :گروه سياسى شرق،آزاده افتخارى

يكى از بزرگان اروپايى _ به شوراى امنيت و تحريم هاى احتمالى اآنون زمان آن فرا رسيده تا انگليس 
.  از مواضع خود عقب نشينى آند-ار اياالت متحده براى افزايش فشار عليه ايران تالش مى آندآه در آن

دولت انگليس با هدف خارج شدن از گردونه آشورهايى آه مى آوشند : روزنامه گاردين مى نويسد
يران پرونده ايران را به شوراى امنيت ارجاع دهند، با لحن آرام ترى نسبت به برنامه هاى هسته اى ا

انگليس، فرانسه و آلمان مدت دو سال است آه مى آوشند در قبال ارائه مشوق . سخن مى گويد
هاى اقتصادى و سياسى محدوديت هايى در برنامه هاى هسته اى ايران ايجاد آنند اما به دنبال از 

راى سرگيرى عمليات مربوط به غنى سازى در تاسيسات اصفهان آنها اعالم آردند موضوع را به شو
وى در : گاردين با اشاره به اظهارات اخير يك مقام انگليسى مى نويسد. امنيت گزارش مى دهند

. سخنان خود از تاآيد بر تحريم ايران خوددارى آرده و بدين ترتيب لحن آرامى را در مقابل ايران اتخاذ آرد
 به دنبال مخالفت صريح و بسيارى از اعضاى شوراى حكام با تحريم ايران مخالفند و: گاردين مى نويسد

يك مقام . شرايط براى دولت انگليس دشوارتر شده است) از اعضاى دائم شوراى امنيت(علنى روسيه 
ايران قوانين بين المللى : بلندپايه آرملين ضمن مخالفت با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مى گويد

روزنامه فايننشال  تايمز نيز با اشاره به مخالفت . را نقض نكرده و دليلى براى تحريم ايران وجود ندارد
مخالفت مسكو تالش هاى آمريكا و اروپا را براى ايجاد اجماع بين المللى عليه ايران : روسيه مى نويسد
اين درحالى است آه والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه به شدت با تحريم ايران . تضعيف مى آند

تصميم گيرى بين المللى در مورد ايران درحالى انجام : ايمز مى نويسدفايننشال ت. مخالفت آرده است
 ٢٨مى شود آه اتحاديه اروپا و اياالت متحده طى تبليغات ديپلماتيك مى آوشند در آستانه نشست 

با اين حال اروپاييان بر اين نكته تاآيد . شهريور شوراى حكام، فشار ديپلماتيك بر ايران را افزايش دهند
ه به دنبال تحريم اقتصادى ايران نبوده و تنها به تدوين قطعنامه اى در شوراى امنيت مى انديشند دارند آ

اتحاديه اروپا با نبرد : يك ديپلمات اروپايى مى گويد. آه ايران را به توقف عمليات اصفهان ترغيب آند
حتياط اوضاع را زيرنظر دشوارى در راه متقاعد ساختن روسيه و چين روبه رو است زيرا پكن و مسكو با ا

آمريكا و اروپا مى توانند از طريق يك اآثريت ساده، ر اى آژانس بين : فايننشال تايمز مى نويسد.دارند
المللى انرژى اتمى را به دست آورند اما هدف آنها اتفاق نظر شوراى حكام به خصوص روسيه و چين 

در نتيجه در . ى وتوى آن را در اختيار دارندزيرا هر دو از اعضاى ثابت شوراى امنيت بوده و را. است
صورتى آه موضوع بدون مجوز پكن و مسكو به نيويورك ارجاع شود به جاى عكس العمل ديپلماتيك قاطع 

رى رويترز از اين شكاف در مواضع سه اين درحالى است آه خبرگزا. عليه ايران، بن بست پديد مى آيد
به دنبال عقب نشينى انگليس مقامات آلمانى . خبر مى دهد) انگليس، فرانسه و آلمان(بزرگ اروپايى 

ولفگانگ گرهارد آه . نيز ضمن مخالفت با افزايش فشار از تالش براى راه حل ديپلماتيك سخن گفته اند
پرونده ايران نبايد به شوراى امنيت :  شد مى گويدبه سمت وزير امور خارجه آلمان منصوب خواهد

انتظار مى رود در : خبرگزارى رويترز با اشاره به مخالفت چين با تحريم ايران مى نويسد. فرستاده شود
نشست اتحاديه اروپا و چين برنامه هسته اى ايران و نقش چين براى مديريت تهديد هسته اى تهران 

 سوالنا رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا پيش از اين از پكن خواسته خاوير. مورد بررسى قرار گيرد
اين خبرگزارى انگليسى در بخش ديگرى از گزارش . بود تا به آنترل اهداف هسته اى ايران آمك آند

  .خبر مى دهد) ايران(خود از مخالفت مقامات بلندپايه پاآستانى با تحريم همسايه غربى خود 
  

 آل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايرانمتن آامل گزارش مدير
  ٢٠٠۵ سپتامبر 7  - ١٣٨۴ شهريور ١6چهار شنبه :شرق

 مديرآل باز هم گزارش خواهد داد
 

بخش دوم گزارش محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى روز گذشته در اين صفحه به 
 .امروزبخش پايانى اين گزارش درج مى شود. چاپ رسيد

 تعليق : د• 
 و قطعنامه هاى پيشين، اين آژانس ٢٠٠۴ نوامبر سال ٢٩متعاقب قطعنامه شوراى حكام به تاريخ  -۵٣

به فعاليت هاى خود براى تائيد و نظارت همه عناصر تعليق داوطلبانه فعاليت هاى فرآورى و مرتبط به 
انس فهرستى از خط مبداء همه  آژ٢٠٠۴ نوامبر سال٢٢پيش از  - ۵۴. غنى سازى ايران ادامه مى دهد
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، مواد خام اصلى و تجهيزات و آرميچرهاى سانتريفوژ مونتاژ شده در UF6قطعات سانتريفوژ اصلى، 
آارگاه هاى اعالم شده توسط ايران آه در ساخت قطعات سانتريفوژ دخالت داشتند و اقدامات نظارتى و 

اين آژانس به نظارت ماهانه در آارخانه  - ۵۵. تجلوگيرى به آار رفته براى اين قطعات را ارائه آرده اس
PFEP ٢٠٠۵ آگوست سال ٣١ تا ٣٠آه بيشترين اين نظارت از ) آارخانه غنى سازى سوخت( نطنز 

صورت گرفت و براى اطمينان از تعليق فعاليت هاى غنى سازى آه در اين آارخانه به صورت آامل انجام 
از سالن آبشار آارخانه براى اطمينان از اين مطلب آه گزارش هاى نظارتى . مى شود ادامه مى دهد

مهروموم تجهيزات و مواد هسته اى . هيچ ماشين سانتريفوژ جديدى نصب نشده بررسى شده است
فهرست قطعات سانتريفوژ به طور مرتب تائيد و مهروموم قطعات اصلى . جايگزين و تائيد شده است
 دستگاه از قطعات سانتريفوژ آه در ايستگاه ٢٠خانه نطنز و سالن آبشار آار. جايگزين و تائيد شده است

عقب نشينى و سوخت انبار شده است همچنان تحت نظارت آژانس قراردارد و تمامى مواد سوختى 
UF6در نطنز آه پيشتر اعالم شده و همچنين فرآورده ها و پرتابه ها )tails ( تحت نظارت و جلوگيرى

 -: س همچنين نظارت بر تعليق را آه در زير اجرا شده ادامه داده استآژان - ۵۶. آژانس باقى مى ماند
مرآز  (TNRCدر نطنز و در تاسيسات موليبدنيم، يد و گزنون در ) تائيد اطالعات طراحى (DIVفعاليت هاى 

نظارت بر وضعيت خارج شدن آارخانه لشكر آباد از طريق دسترسى مكمل ). تحقيقات هسته اى تهران
 و مرآز تحقيقات هسته آشاورزى و TNRC و بر تجهيزات غنى سازى ليزرى انبار شده در به لشكر آباد

آزمايشگاه هاى چند منظوره جابر  (JHLدر ) تائيد اطالعات طراحى (DIVبازرسى ها و .پزشكى در آرج 
اين در . ، ديدار از چندين آارگاه اعالم شده آه به طور تصادفى توسط آژانس انتخاب شد...و) بن حيان

آارگاه ها قطعات سانتريفوژ ساخته شده و يا انبار شده بود آه از آن جمله مى توان به آارگاه شرآت 
آارخانه غنى سازى سوخت  (FEP در DIV طى يك ٢٠٠۵ مه  سال ٩در  -۵٧. آاالى الكتريك اشاره آرد

و در ساختمان  آارخانه نطنز Aبرخى آارهاى ساختمانى در زيرزمين سالن آبشارى ساختمان ) نطنز
 پيش بينى شده و توسط ايران ارائه شده بود، FEPتهويه باالى سالن آبشارى آه در اطالعات نقشه اى 

آژانس همان طور آه قبًال گزارش شد همچنين به تائيد تعليق داوطلبانه فعاليت هاى  -۵٨. مشاهده شد
 تن از سنگ معدن اورانيوم ٣٧ر حدود  ايران اعالم آرد د٢٠٠۴در آگوست .  ادامه دادUCFتبديل ايران در 

همان طور آه در .  به عنوان خوراك اين تاسيسات وارد آردUCFتغليظ شده را به داخل حوزه فرآورى 
از بين برده شد و به ) اورانيوم خام تغليظ شده (UOC گفته شد، تمامى ٢٠٠۴ نوامبر سال ٢٢تاريخ 

تبديل شد و ) تترا فلورايد اورانيوم (UF4، ) آمونيومآربنات اورانيل (AUCمحصوالت واسطه اى به ويژه 
 آژانس مهروموم ٢٠٠۴ نوامبر سال ٢٢. شد) هگزافلورايد اورانيوم (UF6 واسطه تبديل به UF4بخشى از 

ها و ديگر وسايل نشان دهنده دما را براى تائيد اين آه هيچ خوراك اضافى در اين فرآورى ارائه نمى 
 را UF4 به AUC ايران تبديل ٢٠٠۵ فوريه سال ١٨.  وجود ندارد، نصب آردUF6 شود و اينكه توليد بيشتر

، UOC را در زمينهUCFآژانس تائيد يك فهرست فيزيكى در . به پايان رساند و عمليات تخليه را اجرا آرد
UF4 ،UF6 برچيدن و اتالف انرژى برق توسط روند تبديل از .  انجام داد٢٠٠۵ آوريل سال ٢۵ تا ٢١ بين

 توضيح داده MUFاين مواد آه براى .  طبق مهروموم آژانس جايگزين شدUF4سوى آژانس تائيد شد و 
 درصد مقدار آلى مواد خورانده شده به روند فرآورى است آه ١نشده بود، طبق محاسبه آمتر از 

سته خطوط فرآورى و مواد ه. شامل يك درجه قابل قبول براى اندازه مشابه آارخانه هاى تبديل است
 ٢٠٠۵در تاريخ اول آگوست سال  -۵٩.  همچنان در مهروموم آژانس باقى ماند٢٠٠۵اى تا آگوست سال 

.  اصفهان قرار دادUCFايران آژانس را در جريان تصميم خود براى از سرگيرى فعاليت اورانيوم در آارخانه 
 آگوست ٨در .  آرد نصب٢٠٠۵ آگوست سال ١٠ تا ٨ بين UCFاين آژانس تجهيزات نظارتى بيشتر در

 آگوست مهروموم آژانس بر ١٠ به بخش اول خط فرآورى را آغاز آرد و UOC ايران خوراندن ٢٠٠۵سال 
در تاريخ اول  - ۶٠.  تحت مهروموم آژانس باقى ماندUF6. قطعات باقى مانده خط فرآورى را برداشت

 ۶٠٠فرآورى خورانده شد و تقريبًا  به روند UOC هزار آيلوگرم اورانيوم به شكل ۴ در حدود ٢٠٠۵آگوست 
 به AUC آيلوگرم اورانيوم به شكل ١١٠ توليد شد آه از اين مقدار تقريبًا AUCآيلوگرم اورانيوم به شكل 

 به عنوان نتيجه اين فرآورى توليد نشده UF4 آگوست تاآنون هيچ ٢٩. خط فرآيند بعدى خورانده شد
 آيلوگرم اورانيوم به ٨۵٠٠تالش قبلى توليد شده، تقريبًا  آه طى UF4 تن اورانيوم به شكل ٢١از . است

 در آن UF6 آيلوگرم اورانيوم به شكل ۶٨٠٠تقريبًا .  خورانده شدUF6 و UF4 به خط فرآورى UF4شكل 
 ايران آژانس را در جريان قصد خود براى آغاز ٢٠٠۵ آگوست ،٢٩در نامه اى به تاريخ . محل توليد شد

 به حوزه انبار جديد قرار داد آه احتماًال دو ماه به  طول خواهد UOCده انتقال فهرست باقى مان
  .مدير آل همچنان به گزارش خود به شوراى حكام به طور مناسب ادامه خواهد داد -۶١.انجاميد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
هاي سني در راستاي تاييد يا مخالفت با  ي گروهگيري نهاي رييس مجمع ملي عراق اظهار داشت، موضع

 . پيش نويس قانون اساسي، هنوز به طور قطعي مشخص نشده است
  ٢٠٠۵ سپتامبر ۶  - ١٣٨۴ شهريور ١۵سه شنبه 

 حاجم -چاپ عربستان-ي الجزيره  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عليرغم : سفر آرده است، اظهار داشت) پايتخت اردن(آه به امان الحسني، رييس مجمع ملي عراق 

گيري نهايي و روشني در راستاي تاييد يا مخالفت با پيش نويس قانون  اينكه هنوز اهل سنت موضع
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نويس قانون  دهد آه اهل سنت با پيش اند، اما شواهد آلي نشان مي اساسي عراق اتخاذ نكرده
 . اساسي موافقت نخواهند آرد

پيش نويس قانون اساسي با حضور نمايندگان اهل سنت، توسط نمايندگان ائتالف : لحسني تصريح آردا
 . اند هاي مجمع ملي را به خود اختصاص داده شيعه و آردها تهيه شده آه بيشترين آرسي

چنين خروج نيروهاي خارجي از خاك عراق را با افزايش توان امنيتي نيروهاي عراقي مرتبط  وي هم
 . ستدان

رييس مجمع ملي عراق در عين حال تاآيد آرد، حادثه پل االئمه نشان داد آه ملت عراق براي 
 . شناسايي عامالن پشت پرده با يكديگر متحد هستند

گذاري آينده شد و گفت، بايد  چنين خواستار مشارآت اهل سنت در انتخابات شوراي قانون وي هم
ها و جلوگيري از حاشيه قرار  ا زمينه براي فعاليت برخي گروهنوعي توازن سياسي در عراق ايجاد شود ت

 . هاي ديگر فراهم شود گرفتن گروه
الحسني در ادامه با رد جدايي عراق از ديگر آشورهاي عربي گفت، عراق جزيي جدا نشدني از 

 . آشورهاي عربي است
ش نويس قانون اساسي مذاآراتي آه در داخل پارلمان عراق درخصوص تدوين پي: الحسني تصريح آرد

هاي  هاي گروه  بود؛ چرا آه اختالفات زيادي بين افراد و ديدگاه صورت گرفت، بسيار سخت و پيچيده
 . سياسي در قبال بسياري از موارد پيش نويس قانون اساسي وجود داشت

 . وي مهمترين اين مسايل اختالف برانگيز را حفظ هويت عراق و نظام فدراليسم دانست
توانند پيش نويس قانون اساسي را رد يا تاييد  ملت عراق تنها آساني هستند آه مي: افزودالحسني 

توانند هرگونه فشاري را آه از سوي هر گروهي عليه قانون اساسي اعمال  آنند و همچنين مي
 . شود، رد آنند مي

صورت هايي  آاري درخصوص متن پيش نويس يك سري محافظه: رييس مجمع ملي عراق تاآيد آرد
 . گرفته است آه بايد همه درخصوص مواد پيش نويس به توافق نسبي برسند

ي  از سوي ديگر اين روزنامه به نقل از عباس البياتي، رييس اتحاد اسالمي ترآمن عراق و عضو آميته
آند و از ديگر  عراق همواره ماهيت و هويت عربي خود را حفظ مي: تدوين قانون اساسي عراق نوشت

 . شود عربي جدا نميآشورهاي 
همكاري شيعيان و اهل سنت عراق در روند : وگو با راديو صداي عرب اظهار داشت بياتي در گفت

 . سياسي به ويژه بعد از حادثه پل االئمه افزايش يافته است
اين مقام به امكان برخي تغييرات در قانون اساسي اشاره آرد و گفت اين تغييرات بعد از انتخابات آينده 

 . ورت خواهد گرفتص
  

 تن از 17ي عراق از انفجار بمب در شهر الخالديه واقع در غرب عراق و آشته شدن  تلويزيون الشرقيه
 . جمله هشت سرباز عراقي و دو سرباز آمريكايي خبر داد

  ٢٠٠۵ سپتامبر ۶  - ١٣٨۴ شهريور ١۵سه شنبه 
گزاري عراق، خبرنگار تلويزيون الشرقيه به نقل از خبر) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 يك بمب زمان عبور گشتي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي آه در نزديكي بيمارستان  :اظهار داشت
به دنبال اين حادثه نجات يافتگان . هاي آنار جاده بودند، منفجر شد الخالديه مشغول خنثي آردن بمب

 . آه طي آن دو غيرنظامي از جمله دو زن آشته شدندگشتي به سوي مردم عادي تيراندازي آردند 
هاي  خبرگزاري آويت نيز به نقل از مقامات پليس عراق اعالم آرد آه بر اثر انفجار بمب و درگيري

 تن را به اتهام دست داشتن در اين حمله 13مسلحانه در خالديه نيروهاي آمريكايي منطقه را بسته و 
 . دستگير آردند
دو فرد مسلح خارجي ) سه شنبه( ر خبر ديگري آورده است آه نيروهاي آمريكايي امروزاين خبرگزاري د

 . را در آربال آشته و سه تن ديگر را دستگير آردند
 . اي نكردند مقامات نيروهاي چند مليتي به هويت دستگير شدگان اشاره

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور19 : تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ سپتامبر 10 - ١٣٨۴ شهريور 19شنبه 
روزنامه های اولين روز هفته در تهران گفتگوهای هسته ای و واکنش های جهانی درباره :بی بی سی

برنامه های هسته ای ايران را در صدر گزارش های خبری خود آورده اند، تشکيل موسسه ای از مديران 
خاتمی، اظهار نظرهايی درباره شهردار تازه تهران و سفر رييس و تکنوکرات های کشور توسط محمد 

  .جمهور به آمريکا، از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 از تدارک طرحی سه فوريتی در مجلس برای ملزم کردن دولت به تعليق کامل اجرای پروتکل شرق

 خبر داده و نوشته در اين الحاقی در صورت ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل
طرح که عده ای از نمايندگان آن را برای مطرح شدن در جلسه علنی آماده کرده اند دولت مکلف می 
شود ظرف يک هفته با اعالم رسمی به آژانس بين المللی انرژی اتمی نسبت به تعليق کامل اجرای 

شترک ايران و سه کشور اروپايی داوطلبانه پروتکل الحاقی پيمان ان پی تی که از زمان توافق م
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داوطلبانه در کشور به اجرا درآمده است، اقدام کند و آن را تا تصويب پروتکل الحاقی در مجلس ادامه 
  . دهد

 از زبان علی الريجانی دبير تازه شورای عالی امنيت ملی نوشته بر خالف نوشته روزنامه ها، خراسان
  . که ايران در اين مسئله با آژانس طرف استهای مذاکره نيست بل مسئله ما گسترش طرف

کننده به  های مذاکره  کنم که به مسئله افزايش طرف تعجب می:  وی گفته استخراسانبه نوشته 
  . ها پرداخته شده است اين شکل در روزنامه

  به دنبال اين خبر يادآوری کرده که ماه گذشته علی الريجانی خود در آغاز مسووليت تازه اشخراسان
  . درباره گسترش طرف های مذاکره خبر داد و آن را سياست تازه هسته ای ناميد

 حسن روحانی مسوول سابق پرونده هسته ای ايران گفته است گفتگو شرقدر همين حال به نوشته 
با کشورهای ديگر در مورد پرونده هسته ای چيز تازه ای نيست و هنوز کاری در اين زمينه جز همان 

  . ابق صورت نگرفته استادامه روال س
 برای چندمين بار در ماه های اخير پيشنهاد کرده که ايران به جز خروج از جمهوری اسالمیروزنامه 

معاهده ان تی پی تعليق داوطلبانه را، نه فقط در مورد تاسيسات اصفهان بلکه حتی در ساير موارد نيز 
چون هيچ نفعی بجز . ی بر تداوم آن وجود نداردکال منتنفی اعالم کند چرا که به نظر اين روزنامه دليل

  . طلبکار کردن سه کشور اروپايی و آمريکا و گستاخی بيشتر آنها به همراه نخواهد داشت
 از تالش آمريکا برای شکست سياست های جديد هسته ای ايران نوشته و از جمله از آفتاب يزد

  . هسته ای ايران نوشته استسخنان تازه صدراعظم آلمان در موافقت با ارجاع پرونده
 بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسالمی را در جمع نمايندگان مجلس خبرگان در صدر اخبار اعتماد

  ". نبايد به خاطر بعض کدورت ها دولت تضعيف شود: "خود آورده که گفته است
 در آن از اهميت اين گفته به سخنان رييس مجلس در اولين روز اجالس اخير مجلس خبرگان است که

اکبر هاشمی . توهين به بعض شخصيت ها در جريان انتخابات رياست جمهوری انتقاد کرده بود
  . رفسنجانی در مقام نايب رييس مجلس خبرگان در جلسه حضور داشت

 به همين مناسبت در يادداشتی از رييس و اعضای مجلس خبرگان انتقاد کرده که چرا وقت مهم کيهان
  . پيش پا افتاده ای مانند تخلف های انتخاباتی اختصاص داده انداجالس را به مسائل 

 در يادداشت خود آورده است که رييس جمهور منتخب و ستاد انتخاباتی وی در کيهانمدير روزنامه 
تبليغات عليه هاشمی رفسنجانی هيچ نقشی نداشته اند اما در مقابل از جانب دوستان و نزديکان و 

  .رفسنجانی بدترين توهين ها به احمدی نژاد شده استستاد انتخاباتی هاشمی 
 از قول غالمحسين کرباسچی درباره جريان انتخاب باقر قاليباف به شهرداری تهران  شرقدر حالی که

 نوشته دکتر آفتاب يزد، "اين انتخاب در پشت درهای بسته و با ابهام همراه بوده است: "نوشته
اليباف با اتفاق آرا به اين سمت انتخاب نشده و بلکه اکثريت آرا شيبانی عضو شورای شهر تهران گفته ق

  .را داشته است و برای اظهار نظردرباره برنامه های او بايد منتظر ماند تا به اندازه کافی جلو برود
 امام جمعه مشهد گفته است خسارت ناشی از توفان کاترينا ناشی از آن بود آفتاب يزدو به نوشته 

  .زينه بازسازی سدها را در عراق هزينه کرده استکه دولت بوش ه
  

   شهريور١٨: هفته نامه های ايران
  ٢٠٠۵ سپتامبر 9- ١٣٨۴ شهريور ١8جمعه 

هفته نامه ها از باالگرفتن اختالف بين حاميان دولت جديد و شکلگيری طيف جديد از :بی بی سی 
تهران، خطر تحجر و ارتجاع و پرونده منتقدان خبر داده و در عناوين اصلی خود انتخاب شهردار جديد 

  .هسته ای را بررسی کرده اند
 در سرمقاله اين شماره به بررسی منتقدان احتمالی دولت جديد پرداخته از قول ناظران سياسی صدا

نوشته که منتقدان اصلی دولت محمود احمدی نژاد نه اصالح طلبان بلکه بيش از آنها محافظه کاران 
  .خواهند بود

، اصالح طلبان در ميان مدت بيش از آنکه به انتقاد از دولت احمدی نژاد بنشينند نيروی صداته به نوش
خود را صرف بازسازی سازمانی و فکری خود خواهند کرد اما محافظه کاران به قصد تقسيم قدرت يا به 

انتقاد از آقای خاطر نگرانی از اشتباهات احتمالی دولت و به خطر افتادن تدوام حضورشان بر سر قدرت، 
  .احمدی نژاد را در دستور کار قرار می دهند

 پيش بينی کرده گروهی نيز به جمع منتقدان دولت خواهند پيوست که دولت نخواهد توانست صدا
  .آرمانها و خواسته های آنها را برآورده سازد

ميان اصولگرايان  ارگان انصار حزب اهللا در ياداشتی نسبت به بروز اختالف يالثاراتدر همين حال، 
هشدار داده و توصيه کرده مواظب باشند اختالف سليقه ها تبديل به کدورت و سهمخواهی نشود زيرا 

  .مردم با هيچ کس عقد اخوت نبسته اند
ارگان انصار حزب اهللا از همفکران خود خواسته از گذشته عبرت بگيرند و يقين بدانند که اصولگرايان نيز 

از چشم ملت خواهند افتاد و در آن صورت بايد در انتظار شکستی سخت همچون مدعيان اصالحات 
  .باشند

  شهردار جديد
انتخاب محمد باقر قاليباف فرمانده سابق پليس به عنوان شهردار تهران بازتاب گسترده ای در هفته نامه 

ورا ها داشته و برخی انتخاب وی از سوی شورای شهر تهران را نشانه اختالف بين اعضای اين ش
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ارزيابی کرده اند که در انتخابات از آقای احمدی نژاد حمايت می کرد و حاال رقيب وی در انتخابات رياست 
  .جمهوری را به مقام شهرداری تهران انتخاب کرده است

 ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله اين شماره وجود اختالف نظر بين اعضای شورا را رد کرده اما يالثارات
 تصويب و ابالغ شده و سال آينده نيز سال ٨۴هردار جديد تهران با وجود آنکه بودجه سال ش: "نوشته

  ."انتخابات شوراهاست، فرصتی برای کار بلند مدت ندارد
ارگان انصار حزب اهللا در عين حال تاکيد کرده برای کسانی که مصالح ملی را بر مصالح شخصی ترجيح 

  . مانع ايجاد کندمی دهند هيچکدام از اين مسائل نبايد
ارگان انصار حزب اهللا همچنين در ستون طنز خود از حضور همزمان برخی اعضای شورای شهر در دفتر 

اگر کسی بخواهد کارش را در يکی از اين : رئيس جمهور و دو شغله بودن آنها انتقاد کرده و نوشته
  . ساعت هم کم است٢۴سمتها درست انجام دهد 
ن رئيس شورای شهر و مسعود زريبافان عضو ديگر شورای شهر تهران نام اين نشريه از مهدی چمرا

اگر اين دو نفر وقت اضافه دارند به هزاران مشکل تهران بپردازند و گرنه از شورای شهر : "برده و نوشته
  ".استعفا دهند

 اين نشريه همچنين از انتصاب اسفنديار رحيم مشايی رئيس سابق سازمان فرهنگی هنری شهرداری
قبای رياست : "در سمت رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ابراز ناخرسندی کرده و نوشته

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را به تن شما گشاد می دانستيم اما دست روزگار، شما را 
ر بر کرسی رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری رسانده بنابر اين بهتر است هيئتی و فله کا

نکنيد و يادتان باشد که مشکل ميراث فرهنگی و گردشگری مملکت با اهدای بن به فرهنگيان و اهدای 
  .هديه به نوزادان و توزيع افطاری در چهار راهها حل و فصل نمی شود

  اتهام تحجر
 در عنوان اصلی خود سخنان محمدتقی مصباح يزدی از روحانيون ارشد حوزه علميه را چاپ پرتو سخن

کسانی که مفهوم حقيقی دين را نمی فهمند به منتقدان و رفتارهای : " و از قول وی نوشتهکرده
  ."غيردينی، اتهام ارتجاع و تحجر می زنند

اين انتقاد در پی هشدار برخی چهرهای سياسی، بخصوص محمد خاتمی رئيس جمهور سابق و 
سبت به شکلگيری تحجر و مهدی کروبی رئيس سابق مجلس صورت گرفته که در چند هفته گذشته ن

  .اسالم طالبانی هشدار داده بودند
اگر می بينيد برخی مسئوالن کارهايی انجام می دهند که ضد دين : "آقای مصباح يزدی همچنين گفته

به شمار می آيد به اين سبب است که مفهوم حقيقی دين و گستره آن را نمی دانند، محافل قرآنی را 
ی و برخی مفاسد اخالقی و اجتماعی همچنان به ميزان فراوانی وجود ترويج می کنند ولی رباخوار

  ."دارد
 در ياداشت ديگری سخنان آقای خاتمی و چهره های سياسی را اتهامات سنگين عليه پرتو سخن

بايد بررسی کرد که عملکرد چه کسانی با تحجر و ارتجاع : "دولت احمدی نژاد دانسته و پرسيده
  " با پيشرفت و تمدن؟مطابقت دارد و چه کسانی

 بخشی از گفته های آقای خاتمی را در باره تحجر و اسالم ارتجاعی چاپ کرده و از قول وی پرتو سخن
بعضی دستپاچه شده اند که چرا نماد اسالم اصولگرا مالعمر است و توانسته برخی جوانان پر : "نوشته

تند و تيز کردن شعارهايشان شور جهان اسالم را بسوی خود جلب کند، اينها سعی دارند با 
عقبماندگی خود را جبران کنند اما امکان ندارد، چون هر چه تالش کنند تنها پيروان کوچکی از مالعمر 

  ."خواهند بود
 ارگان حزب مؤتلفه نيز از آنچه جريان مبارزه با تحجر خوانده انتقاد کرده و از قول اسداهللا بادامچيان شما

افرادی که در مورد خطر وجود جريان تحجر سخن می گويند کسانی اند  ":عضو ارشد اين تشکل نوشته
  ."که در انتخابات رأی نياورند و مردم آنها را کنار زدند

به گفته آقای بادامچيان، اين گروه با طرح مسائلی از اين دست سعی دارند ذهن جامعه را از اقداماتی 
  .که در هشت سال گذشته انجام داده اند، منحرف کنند

  برخورد های اجتماعی
 در ياداشتی به بررسی چالشهای دولت جديد پرداخته و از برخوردهای اجتماعی به عنوان اميد جوان

يکی از چالشهای اصلی دولت نام برده که به نوشته اين هفته نامه، تاکنون از اين کار پرهيز شده اما 
  .شماری از سنتگرايان اين قضيه را پيگيری می کنند

، به نظر می رسد در باره نوع برخورد با حجاب خانمها اندکی شکيبايی به خرج  اميد جوانهبه نوشت
  .دهند تا فصل پائيز و سرما برسد که قطعًا خانمها اندکی پوشيده تر خواهند شد

اين نشريه اضافه کرده، مشکل دولت جديد اين است که اگر بخواهد توأم با محدويتهای سياسی، 
ی هم برود در فضای تبليغاتی گرفتار خواهد شد که بيرون آمدن از آن دشوار سراغ وضعيت اجتماع

  . خواهد بود و شعارهای معيشتی و عامگرايانه را تحت الشعاع قرار خواهد داد
  گرداب هسته ای

از گرداب ديپلماسی تا تهاجم : " وضعيت پرونده هسته ای را بررسی کرده و تيتر زدهايران جمعه
  "ديپلماتيک
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 خبرگزاری دولتی ايران از تشکيل جلسه اضطراری کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ارگان
در اين جلسه تأکيد شده است که اگر قرار باشد اجرای پروتکل الحاقی به : "مجلس خبر داده و نوشته

  ."جای اعتماد سازی موجب سوء استفاده شود قطعًا از ادامه اجرای آن ممانعت خواهد شد
، اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس از عدم پايبندی کشورهای اروپايی به ران جمعهايبه نوشته 

  .تعهدات بين المللی و توافق با ايران و همراهی آنان با مواضع امريکا ابراز تأسف کرده اند
  

   شهريور17: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ سپتامبر ٨ - ١٣٨۴ شهريور ١٧پنجشنبه 

بح آخرين روز هفته در تهران در گزارش های خبری خود گزارش های روزنامه های ص:بی بی سی
پيرامون مذاکرات هسته ای را دنبال کرده، از پی آمدهای لغو سفر حدادعادل به آمريکا نوشته اند و در 

کنار تجزيه و تحليل هايی درباره تغييرات در مديريت های دولتی که همزمان با آغاز به کار دولت تازه آغاز 
  .است به عنوان مطالب اصلی خود انتشار داده اندشده 

 در سرمقاله خود از سياست تازه دولت برای افزودن به کشورهای طرف مذاکره هسته ای خراسان
توسط ايران انتقاد کرده و نوشته کشور با طرح و پذيرش اين پيشنهاد وارد دور جديدی از مذاکرات زمان 

  .بر خواهند شد 
 با اشاره به سياست های گذشته روسيه که زير فشارهای آمريکا در سانخرانويسنده سرمقاله 

تکميل نيروگاه بوشهر و تحويل سوخت اين نيروگاه تعلل کرده است احتمال داده که چين و ساير 
کشورهايی که قرارست طرف گفتگو های ايران باشند به همين ترتيب عمل کنند و در نتيجه چيزی جز 

  .های غربی ايجاد نشود زاری برای امتيازگيری کشورهای جديد از قدرت تبديل شدن تهران به اب
 به آن است که همزمان با روزهايی منتشر می شود که دبير شورای عالی خراساناهميت مقاله 

امنيت ملی در حال سفر به کشورهای مختلفی است که قرارست ايران با آنها در مورد مسايل هسته 
  .ای گفتگو کند
 با چاپ عکس هايی از اتوبوس های عمومی تهران نشان داده اند که همبستگیو  آفتاب يزد

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به عنوان اعتراض به حقوق معوقه شان که چند ماه است 
  .پرداخت نشده چراغ های اتوبوس ها را روشن کرده اند

 تحت بررسی است و بر اساس آن  خبر از طرحی داده که در کميسيون های مجلسايرانروزنامه 
 ليتر نيز برای تاکسی ها اختصاص داده ٣٠٠ ليتر سهميه بنزين برای خودروهای شخصی و ١۵٠ماهانه 

  . می شود
  . به گفته رييس کميسيون انرژی مجلس، ماليات بر سوخت به اين ترتيب افزايش می يابد

ان دولت خاتمی با هر نوع افزايش نرح اهميت طرح تازه مجلس در اين است که محافظه کاران در دور
  .کاال و خدمات دولتی مخالفت می ورزيدند و طی طرح پر سروصدائی آن را ممنوع کرده بودند

 خروج ناطق نوری، مشاور عالی رهبری از شورای هماهنگی نيروهای محافظه کار را که با همبستگی
نتخابات تشکيل شده بود با اهميت ديده عنوان شورای هماهنگی نيروهای خط امام و رهبری در زمان ا

  . از آن خبر داده است" انشعاب تازه ای در محافظه کاران "و در صدر اخبار خود با عنوان 
به نوشته اين روزنامه رييس پيشين مجلس در زمان انتخابات در رياست اين شورا فعال شد اما با به 

 نامزد و سرانجام با رد علی الريجانی، نامزد توافق نرسيدن شاخته های مختلف جناح راست بر سر يک
پيشنهادی اين شورا توسط شاخه های مختلف آن جناح و انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست 

جمهوری، عمال زمينه ای برای شورا باقی نماند و از همان زمان ناطق نوری از شرکت در جلسات آن 
  . خودداری کرد
آميز به لغو سفر حدادعادل به آمريکا خبر داده و از قول يکی از آنها  از واکنش های اعتراض آفتاب يزد

نوشته نبايد احمدی نژاد به عنوان اعتراض به رفتار آمريکايی ها با رييس مجلس، سفر خود را لغو کند 
  .بلکه برعکس بايد سفر وی صورت پذيرد

زی با بندگان خدا را پيشنهاد کند با تاييد اين خبر که احمدی نژاد قصد دارد در سازمان ملل سال مهرور
  .  نظر عده ای از فعاالن سياسی را درباره اين پيشنهاد پرسيده استاعتماد

احمد خرم مشاور سابق وزارت خارجه که سابق سال ها حضور در نهادهای بين المللی را دارد به 
علی . مللی ندارد گفته است اين پيشنهاد جذابيت های الزم را برای طرح در مجمع بين الاعتماد

 گفته است اين پيشنهاد به نظرم بيشتر اعتمادمزروعی نماينده اصالح طلب سابق مجلس به نوشته 
  .شوخی می رسد

  
   شهريور16: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ سپتامبر 7  - ١٣٨۴ شهريور ١6چهار شنبه 
رک به علت تاخير دولت روزنامه های امروز صبح تهران لغو سفر رييس مجلس به نيويو:بی بی سی

آمريکا در صدور رواديد، مردود دانستن گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی توسط دولت، 
گفتگوهای مجلس خبرگان درباره واليت فقيه و برنامه شهردار تازه تهران را در صدر اخبار خود منعکس 

  .کرده و به اظهار نظر درباره آن ها پرداخته اند
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 خبر داده که مقام های مسئول در پرونده هسته ای ايران پس از قريب يک هفته بررسی يران اروزنامه
و مطالعه در متن گزارش محمد البرادعی اعالم کردند که گزارش مديرکل آژانس بين المللی از نگاه 

  . تهران مردود است
رادات متعدد حقوقی بر آخرين به نوشته اين روزنامه، دولت طی دو روز آينده اعتراضيه ای را نسبت به اي

  .گزارش البرادعی درباره ايران منتشر و به آژانس بين المللی انرژی اتمی ارايه خواهد کرد
 از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته طرح پيشنهادی ايران درباره فعاليت های هسته خراسان

  . ای طی روزهای آينده اعالم خواهد شد
 همين روزنامه در آستانه سفر به پاکستان گفته گروهی که احمدی نژاد در علی الريجانی به نوشته

دولت گذاشته مشغول کار در اين زمينه هستند اما هنوز ابعاد مختلف اين طرح مدون نشده و ممکن 
  . است مؤلفه های آن مشخص شده باشد

است، نوشته سفر علی  با اشاره به اين که تونی بلر، نخست وزير بريتانيا هم عازم پکن شده جوان
الريجانی به چين که بعد از سفر وی به پاکستان صورت می گيرد دارای اهميت است چرا که مقامات 

ناميده " مهار خواسته های هسته ای ايران"اروپايی از چينی ها خواسته اند تا تهران را نسبت به آنچه 
  .می شود متقاعد کنند

شرع در انتخابات رياست جمهوری را محکوم می دانيم  با عنوان اعمال خالف قانون و همبستگی
  . سخنان آيت اهللا مشکينی را در اجالس مجلس خبرگان در صدر اخبار خود آورده است

 اعتراض محمد يزدی، رييس سابق قوه قضاييه را به گفته های رييس مجلس خبرگان درباره شرق
  . ر اخبار خود نقل کرده استرهبری جمهوری اسالمی با اهميت و بی سابقه ديده و در صد

 بحث بر سراينکه واليت منشا الهی دارد يا مردمی به مجلس جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
خبرگان نيز کشيده شد و شيخ محمد يزدی، عضو شورای نگهبان، به آيت اهللا مشکينی رئيس مجلس 

وند و اراده ملت است ايراد گرفت و خبرگان که گفته بود واليت امر در اسالم نشات گرفته از اراده خدا
  . ريشه اصلی واليت در اعتقادات شيعه، حق واليت خداست : گفت
 با بيانی انتقاد آميز نوشته خبرنگاران بعد از سخنان رييس مجلس خبرگان و تذکر محمد يزدی از کيهان

  . جلسه خبرگان بيرون رانده شدند
اين که امور مربوط به مجلس خبرگان توسط روابط عمومی  آمده است خبرنگاران از کيهاندر انتهای خبر 

  ..مجمع تشخيص مصلحت انجام می شد تعجب کرده اند
 شهردار تازه تهران از چهار بحران در اين شهر نام برد و گفت مسايل زيست همبستگیبه نوشته 

که در تهران محيطی، ترافيک و حمل و نقل و مسايل اجتماعی و فاصله غنی و فقير بحران هايی است 
  . وجود دارد

به مناسبت آغاز به کار باقر قاليباف در مقام شهردار تهران روزنامه های مختلف از زبان وی مسيئل 
  . تهران را برشمرده اند

 است که به جهت انتخاب شهردار تازه به اعتمادمشکل تيمار اين غول بيمار عنوان گزارش اصلی 
  . مسايل پايتخت اختصاص دارد

وزنامه نوشته قاليباف در اولين جلسه خود با شورای شهر در پاسخ يکی از اعضا که درباره همين ر
   بايد از گذشته سوابق نظامی او پرسيده بود گفت من به گذشته نظامی خود افتخار می کنم و کسانی

 عذر   هيچ  و بدون  کرده  بود، کشور را ترک  کشور نيازمند امنيت  که  هنگامی  باشند که خود پشيمان
  .  شدند  از کشور خارج  و قانونی شرعی

 کار  شهردار تازه در پاسخ کسانی که ميگويند نظامی ها فقط اطاعت بلدند گفته است که گردش
  دهد و ديگران  دستور می  فرماندهی  که  گفت توان  و نمی   است  بسيار دقيق  نظامی  در نيروهای ستادی
  .دهند  می  کار انجام فقط
غو سفر رييس مجلس به آمريکا در روزنامه های مختلف تهران منعکس شده، حادثه ای که به نوشته ل

  .  به خاطر تاخير دولت آمريکا در صدور رواديد برای حدادعادل رخ داده استايرانروزنامه 
 به  در صدر اخبار خود پيشنهاد دولت ايران برای ارسال ده ميليون بشکه نفتآفتاب يزددر همين حال 

  . آمريکا برای کمک به کمبود مواد سوختی در اياالت توفان زده آن کشور منعکس کرده است
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