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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(بزرگایران و دولتهای رژیم 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  پيشنهاد احمدی نژاد برای حل مسئله اتمی ايران
   ٢٠٠۵ سپتامبر 17 - ١٣٨۴ شهريور ٢6شنبه 

 دومين سخنرانی خود در مجمع عمومی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران در:بی بی سی
در دستيابی به فناوری صلح ) تبعيض(سازمان ملل متحد تسليحات اتمی و اشاعه آن و اعمال آپارتايد 

  .ای را دو خطر عمده و در تقابل آشکار با آرامش و صلح جهانی خواند آميز هسته 
ای را مأمور تهيه   ملل، کميته ويژه وی همچنين از اين مجمع خواست به عنوان فراگيرترين نماد سازمان

گزارش جامعی برای تدوين راهکارهای عملی خلع سالح کامل در جهان کند تا اين کميته با مشخص 
ساختن اين که چگونه برخالف پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی، مواد و فناوری و 

 سازی  ده شده، راه های عملی برای عاری ای در اختيار اسرائيل نها تجهيزات ساخت سالح هسته
  . ای ارائه کند خاورميانه از سالح هسته 

او بدون اين که از کشور خاصی نام ببرد، گفت که بعضی کشورهای قدرتمند با دستيابی کشورهای 
عضو پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزار هسته ای به مواد و تجهيزات و فناوری صلح آميز 

  . ای اند رخورد تبعيض آميز می کنند و در حال پی ريزی نظام آپارتايد هسته ای ب هسته 
 ای  رئيس جمهور ايران ابراز نگرانی کرد که بعضی کشورهای قدرتمند بر منابع و فناوری انرژی هسته

سلطه کامل بيابند و با جلوگيری از برخورداری کشورهای ديگر به اين منابع و فناوری، جهان در آينده 
اهد شکاف عميق بين کشورهای قدرتمند و ديگر کشورها و تبديل کشورهای جهان به دو دسته ش

  . کشورهای روشن و تاريک شود
 اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی که دستيابی کشورهای عضو به انرژی ۴او با اشاره ماده 

شناسد، الزم دانست که مجمع اتمی و بهره برداری صلح آميز آنان از اين انرژی را به رسميت می 
اساسنامه خود، با  ٢  عمومی سازمان ملل از آژانس بين المللی انرژی اتمی بخواهد مطابق ماده 

 اساسنامه ايجاد کرده اند، ۴برای اجرای ماده " کشورهای مشخص"گزارشی از موانعی که به گفته او، 
  . راهکارهای عملی و اجرايی برای تحقق اين ماده عرضه کند

 ای،  ای بدون دارا بودن چرخه توليد سوخت هسته وی تأکيد کرد که استفاده صلح آميز از انرژی هسته 
ای در يک کشور، اگر آن کشور را نيازمند هميشگی  نيروگاه هسته : "و گفت"  ای تهی از معناست واژه"

يستند، چيزی جز به کشورهای زورگويی کند که برای پيشبرد مقاصد خود از هيچ اقدامی روگردان ن
وابسته کردن بيش از پيش خود و ملتش نيست، هيچ دولت مردمی و وظيفه شناسی چنين کاری را 

  ". شمارد خدمت به کشورش نمی 
  . را شاهدی برای ادعای خود آورد" سرگذشت نفت در کشورهای نفت خيز تحت سلطه"او 

خواند و از " خدعه تبليغاتی" هسته ای را آقای احمدی نژاد اتهام ايران به تالش برای دستيابی به سالح
پيشرفت دانش و فناوری را در کشورهای "نام برد که " قدرت طلبانی"وارد کنندگان اين اتهام با عنوان 

 دانند و بالندگی هيچ کشوری را  مستقل و آزاد، به معنای شکست انحصار اين اهرم نيرومند قدرت می
  ".  پسندند نمی

ده بود در اين سخنرانی طرحی برای حل اختالف بر سر برنامه هسته ای ايران او که پيشتر وعده دا
ميان اين کشور و دولتهای غربی مطرح کند، ضمن مطرح کردن و توضيح اين طرح هشدار داد که 

در ] ايران[چنانچه برخی کشورها بخواهند با زبان زور و تهديد اراده خود را بر ملت ما تحميل کنند، قطعًا "
  ".ای تجديد نظر خواهد کرد سير حرکتی خود در زمينه هسته همه م

جايز نبودن حرکت به سمت تسليحات : مفاد طرحی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد از اين قرار است
ای بر اساس مبانی دينی، ضرورت احيای پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و  هسته 

چرخه  ای، متفاوت نبودن  حها و همچنين رفع آپارتايد هسته تشکيل کميته ای برای مقابله با اين سال
 مند از فناوری   ای در ايران به لحاظ فنی با چرخه سوخت در ساير کشورهای بهره توليد سوخت هسته

  .  ای هسته
وی در ادامه عرضه طرح خود اعالم آمادگی کرد که برای شفاف سازی و اعتماد سازی در اجرای طرح 

انيوم در ايران، به طور جدی با بخشهای خصوصی و دولتی ساير کشورها مشارکت کند غنی سازی اور
ای خود را بر   ای، محور سياست هسته و بر پايه حق مسلم دستيابی به چرخه توليد سوخت هسته

  .  المللی انرژی اتمی قرار دهد ادامه تعامل و مراوده دقيق و فنی و حقوقی با آژانس بين
دولتش در چارچوب تعامل با آژانس، مذاکره با کشورهای ديگر را ادامه خواهد داد و گفت او وعده داد که 

ای کشورش کرده  که بر اين اساس، مسئوالن را مأمور تهيه جزئيات فنی و حقوقی و رويکرد هسته 
  .است
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م در آقای احمدی نژاد در قبال اعطای اين تضمينها، دريافت تضمينهای عينی برای غنی سازی اورانيو
سوابق بين  " ای را حق مسلم کشور خود دانست، چرا که به گفته او،  چرخه توليد سوخت هسته

المللی داللت برآن دارد که قراردادهای تأمين سوخت هسته ای قابل اتکا و اعتماد نيستند و هيچ سند  
 متعددی قراردادهای  ای وجود ندارد و در موارد المللی برای تضمين تأمين سوخت هسته آور بين  الزام 

  ". دو جانبه در اين زمينه نيز به داليل سياسی معلق يا متوقف شده است
وی ضمن تأکيد بر ادامه مذاکرات اتمی با سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان خواستار اين شد 

ين ميان از آفريقای که امکان انتخاب طرفهای ديگری نيز برای پيوستن به اين مذاکرات داشته باشد و در ا
جنوبی به عنوان يکی از کشورهايی نام برد که خواهان پيوستن آن به جمع طرفهای مذاکرات هسته 

  .ای است
خواسته ديگر او اين بود که بر اساس پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، از 

 اعتنايی  مرکز روی تکاليف کشورها و بیدر قالب ت"نسبت به اين پيمان " تداوم رويکردهای تبعيض آميز"
  .جلوگيری شود" نسبت به حقوق آنها

طرحی که آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و پيشتر بارها از آن سخن گفته 
بود مدت کوتاهی پيش از سخنرانی در گفتگوی اختصاصی که شبکه تلويزيونی آمريکايی سی ان ان با 

  .مطرح شده بوداو داشت نيز 
در اين طرح نکته تازه ای نسبت به موضعی که ايران همواره در قبال برنامه هسته ای خود دنبال کرده 

  .است به چشم نمی خورد
اين سخنرانی يک روز پيش از آغاز نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برگزار شد که 

اين شورا مبنی بر متوقف ساختن دوباره فعاليتهای مرتبط قرار است خودداری ايران از عمل به قطعنامه 
  .با فناوری اورانيوم را بررسی کند

تحليلگران اين احتمال را مطرح می کنند که اين شورا رسيدگی به پرونده هسته ای ايران را به شورای 
  . کشور بکندامنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد که انتظار می رود برخوردهای سختگيرانه تری با اين

  .خواند" یاس آور و بی فايده"جک استرا وزیر خارجه بريتانيا در واکنش به نطق آقای احمدی نژاد آن را 
  

 رهبران جهان در مورد برنامه هاي اتمي ايران اتفاق نظر دارند : معاون وزير امور خارجه آمريكا گفت
   ٢٠٠۵ سپتامبر 16 - ١٣٨۴ شهريور ٢5جمعه 

تراو وزير امور خارجه بريتانيا همراه با فيليپ دوستوبالزي و يوشكا فيشر وزيران امور جك اس:رادیو فردا
خارجه فرانسه و آلمان در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل با محمود احمدي نژاد رئيس 

جك استراو به جزئيات مذاآرات اشاره نكرد، . جمهوري اسالمي درباره برنامه اتمي ايران مذاآره آردند
اما بار ديگر تكرار آرد آه اتحاديه اروپا اميدوار است مجبور نشود پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان 

پنجشنبه آقاي احمدي نژاد تاييد آرد آه روز شنبه پيشنهادات خود را در پي يك . ملل ارجاع آند
 دقت به نكات وي با: يوشكا فيشر گفت. سخنراني تقديم مجمع عمومي سازمان ملل خواهد آرد

روز . پيشنهادي آقاي احمدي نژاد توجه خواهد آرد، هرچند آه موضع اتحاديه اروپا غيرقابل تغيير است
رهبران جهان در مورد : پنجشنبه نيكوالس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي گفت

 . د به گفته او تاآتيكي آن استبرنامه هاي اتمي ايران اتفاق نظر دارند و تنها موارد اختالف موار
در آخرين روز اجالس ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل شمار ديگري از رهبران جهان سخنراني مي 

جك استراو وزير امور خارجه . محور سخنان روز پنجشنبه تروريسم و چگونگي مبارزه با آن است. آنند
ران امور خارجه فرانسه و آلمان در حاشيه بريتانيا همراه با فيليپ دوستوبالزي و يوشكا فيشر وزي

نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي ايران 
جك استراو به جزئيات مذاآرات اشاره نكرد، اما بار ديگر تكرار آرد . درباره برنامه اتمي ايران مذاآره آردند

 . ور نشود پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع آندآه اتحاديه اروپا اميدوار است مجب
مقامات وابسته به هيات هاي مذاآراتي آلمان، بريتانيا و فرانسه آخرين دور ): راديو فردا(فريبا مودت 

اما گفته اند منتظر طرح پيشنهادات جديد آقاي محمود . مذاآرات با ايران را بسيار فشرده توصيف آردند
روز گذشته آقاي احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي تاييد آرد آه فردا .  نژاد باقي خواهند مانداحمدي

يوشكا . شنبه پيشنهادات خود را در پي يك سخنراني تقديم مجمع عمومي سازمان ملل خواهد آرد
وي با دقت به نكات : فيشر وزير امور خارجه آلمان يكي از آشورهاي طرف مذاآره با ايران گفت

 . پيشنهادي آقاي احمدي نژاد توجه خواهد آرد، هرچند آه موضع اتحاديه اروپا غيرقابل تغيير است
ايران از . ما يك بار ديگر توضيح داديم آه موضع اروپا در اين زمينه تغيير نكرده است: صداي يوشكا فيشر
م پيشنهاد رئيس پيشنهاد ما روي ميز مذاآره گذاشته شده و منتظر اعال. موضع اروپا آگاه است

وقتي آه او روز دوشنبه اظهاراتش را ايراد آند، ما آن را مطالعه . جمهوري اسالمي ايران هستيم
 . خواهيم آرد و بعد خواهيم ديد آه در آدام جهت مي توانيم حرآت آنيم

 و پيشنهادهاي اروپا آه از حمايت آمريكا برخوردار است حاوي همكاري هاي اقتصادي، امنيتي: م . ف 
در مقابل اروپا از ايران مي خواهد آه چرخه توليد سوخت اتميش را متوقف . هسته اي با ايران است

آند، اما اروپا و آمريكا با مقاومت و مخالفت ايران براي توقف فعاليت هاي هسته ايش سعي خود را بر 
 آنها را ترغيب به آن نهاده اند آه با البي اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي در مجمع عمومي

ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت آنند، اما گفته مي شود روسيه، چين و هندوستان با چنين اقدامي 
با وجود اين به نظر مي رسد مقامات آمريكايي همچنان معتقدند آه فشارهاي بين المللي بر . مخالفند
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: زير امور خارجه آمريكا در امور سياسي گفتروز پنجشنبه نيكوالس برنز معاون و. ايران افزايش مي يابد
رهبران جهان در مورد برنامه هاي اتمي ايران اتفاق نظر دارند و تنها موارد اختالف موارد به گفته او 

 . تاآتيكي آن است
اطمينان داريم آه ايران خود را روز به روز بيشتر در انزوا ديده و اين آشور خود را ناچار از : نيكوالس برنز

در اين هفته حتي به يك آشور هم بر نخوردم آه از اقدام ايران . وش دادن به حرف سايرين خواهد ديدگ
 . حتي يك آشور هم از آنها دفاع نكرد. در توقف يك جانبه مذاآرات با اتحاديه اروپا دفاع آند

ون جنبه هاي قرار است شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه مذاآره پيرام: م. ف 
  .حساس فعاليت هاي اتمي ايران را از سر گيرد

  
  :سخنگوى آژانس انرژى اتمى در پاسخ به شرق خبر داد
  بررسى گزارش البرادعى در دستور آار شوراى حكام

   ٢٠٠۵ سپتامبر ١۵ -  ١٣٨۴ شهريور ٢۴پنجشنبه :شرق
جمعه (ى اتمى آه دوم سپتامبر گزارش محمد البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژ: برمك بهره مند

منتشر شده بود در دستور آار نشست بعدى شوراى حكام قرار گرفته و اين شورا با توجه )  شهريور١١
مليسا .  شهريور خود درباره پرونده هسته اى ايران تصميم خواهد گرفت٢٨به اين گزارش در نشست 

گفت، قرار است آه اين گزارش در فلمينگ سخنگوى آژانس بين المللى انرژى هسته اى به شرق 
موضوعات مربوط به اجراى «و در زير شاخه آارى » شناسايى فعاليت هاى هسته اى«بخش مربوط به 

  .بررسى بشود» پادمان ها
گزارش البرادعى به خواست اعضاى شوراى حكام صادر شده بود آه در نشست دهم آگوست خود در 

بديل اورانيوم در سايت هسته اى اصفهان متوقف بشود و قطعنامه اى خواسته بودند فعاليت هاى ت
و پادمان  NPT رئيس  آژانس نيز گزارشى جامع درباره نحوه فعاليت هاى هسته اى ايران بنا بر مقررات

هرگاه «: فلمينگ از مقر آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين به شرق گفت. هاى مربوط آن ارائه بدهد
اضا مى آند آه گزارشى ارائه شود، عرف چنين است آه پس از ارائه گزارش در شورا از رئيس آژانس تق

هنوز مشخص نيست آه شوراى حكام درباره » .نشست بعدى شورا آن گزارش بررسى مى شود
شوراى حكام در اين تصميم گيرى همچنين اين را در نظر خواهد . گزارش البرادعى چه تصميمى بگيرد

سته اين شورا فعاليت هاى تبديل اورانيوم را در سايت هسته اى اصفهان گرفت آه ايران به رغم خوا
  .متوقف نكرده است

آژانس هنوز در جايگاهى نيست آه به اين جمع بندى برسد فعاليت «: در گزارش البرادعى آمده بود
 آه با توجه به اين«: البرادعى همچنين گفته بود» .هاى اعالم نشده اى در ايران وجود نداشته باشد

پس از دو سال و نيم تحقيق و بازرسى فشرده هنوز آژانس نتوانسته به سئواالتى اساسى پاسخ 
ايران اعالم آرده آه آماده » .بدهد، شفافيت آامل ايران آه با تاخير بيش از اندازه همراه بوده الزم است
ا ايران اين شرط را هم ام. است تا فعاليت هاى خود را به طور آامل تحت نظر بازرسان آژانس پى بگيرد

گذاشته آه تنها در صورتى آه آژانس فعاليت هاى مربوط به توليد سوخت هسته اى در ايران را به 
رويترز پس از انتشار اين گزارش نوشت آه گزارش . رسميت بشناسد با آژانس همكارى خواهد آرد

  .ت سازمان ملل هموار آرده استالبرادعى زمينه را براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امني
در پى انتشار گزارش البرادعى، دستگاه ديپلماسى ايران فعاليت گسترده اى را راه انداخته تا اعتماد 

 عضوى شوراى حكام را جلب آند و از ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت ٣۵اعضاى 
و جنبش عدم تعهد هستند آه اغلب در برخى از اعضاى شوراى حكام عض. سازمان ملل جلوگيرى آند

از سويى، اياالت متحده و سه آشور اروپايى آه نتوانستند با . مواجهات جهانى آنار ايران ايستاده اند
مذاآره ايران را مجاب آنند از خير توليد سوخت هسته اى بگذرد، تالش مى آنند تا پرونده ايران را به 

. ان را تحت فشارهاى سياسى و اقتصادى جهانى قرار بدهندشوراى امنيت سازمان ملل آشانده و اير
البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى هسته اى گفته آه ترجيح مى دهد پرونده هسته اى ايران در 

اما . همان آژانس بين المللى انرژى اتمى بماند و مذاآرات هسته اى با سه آشور اروپايى ادامه يابد
 آينده اتفاق مى افتد اول و آخر آن به تصميم اعضاى شوراى حكام مربوط آنچه هفته«: فلمينگ گفت

 «.آژانس تنها اطالعات را در اختيار مى گذارد و از پيش بينى اقدامات آينده خوددارى مى آند. مى شود
  

  :در گفت وگوى شرق با معاون بين الملل سازمان انرژى اتمى مطرح شد
 پيش بينى فرجام پرونده ايران

   ٢٠٠۵ سپتامبر ١۵ -  ١٣٨۴ شهريور ٢۴نجشنبه پ:شرق
 ساعت ديگر بررسى پرونده ايران آه به طور اضطرارى در شوراى حكام ١٠٠نزديك به : فرشاد محمودى

محمد البرادعى . آژانس بين المللى انرژى اتمى بررسى مى شود وارد سومين سال خود مى شود
 دآتر محمد سعيدى معاون بين الملل سازمان انرژى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى آن طور آه

اما . اتمى ايران مى گويد به تهران قول داده بود آه موضوع تا شهريورماه امسال به حالت عادى بازگردد
سه آشور اروپايى بريتانيا، فرانسه و آلمان آه طرف مذاآره اتمى ايران هستند طبق توافقنامه اى آه 

 رسيد بايد پيشنهادى را به ايران ارائه مى آردند آه چرخه سوخت هسته  طرف۴در پاريس به امضاى 
اروپايى ها با چهار روز تاخير پيشنهاد خود را تقديم مقام هاى . بشناسند» رسميت«اى ايران را به 

 ماه وعده و انتظار با فشارى آه آمريكايى  ها وارد آردند موضوع به رسميت ٩تهران آردند اما برخالف 
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.  چرخه سوخت از پيشنهاد، حذف و اروپا خواهان تعليق دائمى چرخه سوخت اتمى ايران شدشناختن
اين . ايران بالفاصله پس از ماه ها تعليق فعاليت آارخانه فرآورى توليد سوخت اتمى اصفهان را آغاز آرد

است موضوع باعث اعتراض اروپايى ها شد چنانكه در ميانه مردادماه امسال شوراى حكام به درخو
آارى آه ايران . اروپايى ها اجالس اضطرارى تشكيل داد و خواهان تعليق مجدد تاسيسات اصفهان شد

اروپايى ها طى روزهاى اخير از ايران خواسته . طبق معاهدات بين  المللى موظف به انجام آن نيست
 آارخانه  شهريور آغاز مى شود فعاليت٢٨اند آه پيش از تشكيل اجالس شوراى حكام آه دوشنبه 

اصفهان را درباره معلق آند تا پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع نشود اما معاون سازمان انرژى اتمى 
با اين توصيف اجالس هفته آينده شوراى حكام » .تعليق فعاليت اصفهان غيرممكن است«مى گويد 
ان مى  گويد ارجاع پرونده دآتر محمد سعيدى معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى اير. مهم است

در . اين مبنا، اساسنامه آژانس است«. ايران به شوراى امنيت بايد مبناى حقوقى و فنى داشته باشد
اين اساسنامه قيد شده آشورى آه پايبندى به دو سند اصلى بين المللى يعنى معاهده منع گسترش 

ناقض مقررات بين المللى شناخته سالح هاى هسته اى و اساسنامه آژانس نداشته باشد به عنوان 
 آشور عضو شوراى حكام موضوع را بررسى مى آنند آه آيا وضعيت اين ٣۵در اين وضع » .خواهد شد

حتى در صورت پايبند نبودن «. آشور در شرايطى هست آه پرونده به يك مرجع باالتر ارجاع شود يا خير
در .  تازه اى منطبق با اسناد بين المللى آندهم شوراى حكام مى تواند آن آشور را متعهد به موضوعات

صورت عدم پايبندى به تعهدهاى جديد و نقض مجدد اسناد بين المللى در اينجا شوراى حكام ممكن 
در اينجا در مرحله . است به اين نتيجه برسد آه رسيدگى به پرونده آن آشور در ظرفيت آژانس نيست

ن ملل مى  رسد تا اين شورا از وضعيت پرونده و خواسته شوراى امنيت سازما» اطالع«اول موضوع به 
اگر باز هم نقض مقررات تكرار شد موضوع براى بررسى به شوراى امنيت . هاى آژانس آگاه شود

  «.مى شود» ارجاع«
دآتر سعيدى در پيش بينى نتيجه اجالس شوراى حكام مى گويد آه آنچه نهايتًا ممكن است اتفاق 

البته در همين جا هم مبناى حقوقى «. راى امنيت از وضعيت پرونده ايران استشو» مطلع آردن«بيفتد 
چون موضوع اصلى آه براى آژانس درباره فعاليت هاى هسته اى ايران مطرح بود حل . و فنى وجود ندارد

  «.شده است
ديگرى اين دو موضوع يكى منشاء آلودگى هاى سانتريفوژها به اورانيوم غنى شده با درصد باال بود و 

اين موضوع از : دآتر سعيدى مى گويد. »٢پى«و » ١پى «شبكه فروش دو نوع سانتريفوژ به نام 
البرادعى مى گفت تا آژانس به نتيجه قطعى در اين باره نرسد .  براى آژانس مبهم بود٢٠٠٣سپتامبر 

 هم بر همين اساس عمده اتهام هاى آمريكا. نمى تواند بگويد آه برنامه هاى ايران صلح آميز است يا نه
در نهايت در آخرين «. واشينگتن مى گفت آه ايران به دنبال سالح و غنى سازى سطح باال است. بود

گزارش آقاى البرادعى آژانس اعالم آرد آه منشاء آلودگى ها در آشورى در خارج است و ايران نقشى 
مى بودن فعاليت ايران عمًال منتفى با اين گزارش همه ابهام و اتهام ها درباره نظا. در آن نداشته است

سعيدى ادامه مى دهد آه موضوع بررسى سانتريفوژها هم از لحاظ فنى و هم حقوقى حل شد » .شد
اما آنچه باقى مانده مربوط به شبكه هاى بين المللى است آه اطالع رسانى درباره آن جزء وظايف 

ژانس همكارى هاى گسترده اى انجام داده آه ايران نيست اما با اين همه تهران در اين زمينه هم با آ
معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى مى گويد آه . باعث شناخته شدن اين شبكه ها شده است

. شوراى امنيت برسد» اطالع«با حل شدن اين دو موضوع دليلى وجود ندارد آه حتى پرونده ايران به 
را دليل ارجاع احتمالى پرونده به » اصفهان«ت مجدد آارخانه دآتر سعيدى درباره اينكه اروپايى ها فعالي
تعليق چرخه سوخت اتمى ايران طبق توافقنامه پاريس : شوراى امنيت ذآر مى آنند به شرق گفت

بنابراين شروع به آار آارخانه اصفهان نمى تواند دليل . ايران بود و نه يك تعهد حقوقى» داوطلبانه«اقدام 
ماجراى . راى امنيت باشد چرا آه ايران هيچ تعهد حقوقى اى را نقض نكرده استارجاع پرونده به شو

توافق پاريس از زبان معاون بين الملل سازمان انرژى اتمى آه خود عضو هيات مذاآره آننده بود 
در اين توافق . اساس توافقنامه در پاريس قرارداد دوجانبه اى ميان ايران و اروپا است«. شنيدنى است

اروپايى ها متعهد بودند آه چرخه سوخت اتمى .  طرف تعهداتى داشتند آه بايد انجام مى شدهر دو
ايران را به رسميت بشناسند و اين را هم قبول آردند آه تعليق فعاليت هاى غنى سازى در ايران 

اى يعنى ايران ملزم و متعهد به اجراى آن نيست اما تضمين ه. است» اقدامى داوطلبانه و غيرحقوقى«
اروپا هم . عينى به اروپا خواهد داد آه چرخشى به سوى فعاليت هاى غيرصلح آميز نخواهد داشت

تعهد محكمى به ايران داد آه همكارى الزم را براى گسترش فناورى اتمى در زمينه امنيتى و اقتصادى 
به نتيجه مى  ماه ٣ ماه بود يعنى بايد ظرف اين ٣زمان مذاآرات محدود به . با ايران داشته باشد

رسيديم اما پيشنهاد اروپا آه در مردادماه به تهران رسيد دقيقًا مغاير با توافق نامه پاريس بود چون آنها 
آقاى روحانى مسئول سابق پرونده . از ما خواسته بودند آه از چرخه سوخت اتمى مان صرف نظر آنيم

دين بار به وزيران خارجه سه آشور اتمى هم در مذاآرات ژنو آه بعد از توافق پاريس انجام شد چن
اروپايى گفت آه اگر در پيشنهادتان چرخه سوخت لحاظ نشده باشد اين پيشنهاد از همين االن از نظر 

اروپايى ها آن زمان هم قول داده بود آه موضوع چرخه سوخت را در پيشنهاد بگنجانند . ايران رد است
يد با اين توصيف ما اعتقاد داريم اروپا توافقنامه پاريس را سعيدى مى گو» .اما سرانجام اين آار را نكردند

بنابراين . نقض آرده و نه ايران؛ چون ما براى ادامه تعليق تاسيسات اصفهان الزام حقوقى نداشتيم
البرادعى هم با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت موافق . پرونده نبايد به شوراى امنيت ارجاع شود

معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى .  آه موضوع در آژانس حل و فصل شودنيست و مى خواهد
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درباره اينكه چرا يكباره نظر و موضع اروپا نسبت به چرخه سوخت اتمى ايران عوض شد مى گويد براى 
ما هم اين سئوال وجود دارد آه چه اتفاقى افتاده، تا آنجايى آه مى دانيم فشار آمريكا بر سه آشور 

اگر اروپايى ها به حال خودشان گذاشته مى شدند با تهران به توافق مى . وپايى خيلى زياد بودار
من فكر «. رسيدند، اما فشار آمريكا باعث شد آه ما به نتيجه مطلوب نرسيم و حرآت ها نافرجام بماند

 محمد متن آامل گفت وگوى شرق با دآتر» .مى آنم آه اروپايى ها هم االن خيلى پشيمان هستند
  .سعيدى به زودى منتشر خواهد شد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  آشته ديگر در آاظمين ١۵٠

   ٢٠٠۵ سپتامبر ١۵ - ١٣٨۴ شهريور ٢۴پنجشنبه 
بارديگر گروه هاى تروريستى عراق درصدد انتقامجويى از :  محمدعلى عسگرى-گروه بين الملل شرق

 عمليات انفجارى در يك روز قدرت تخريب، ١٠ خصوص شيعيان اين آشور برآمده و طى مردم و به
هنوز يك ماه از فاجعه دردناك آشته شدن . وحشى گرى و انتقامجويى خود را به نمايش گذاشتند

نمى گذرد آه تروريست ها يك بار ديگر اين منطقه را آماج حمالت ) ع(حدودهزار زائر امام موسى آاظم
به گزارش شبكه هاى خبرى ديروز صبح درحالى آه صدها آارگر روزمزد . ى خود قرار دادندتروريست

 تجمع آرده بودند يك - شمال بغداد-در منطقه شيعه نشين آاظمين» العرويه«عراقى در ميدان 
تروريست انتحارى اتومبيل بمب گذارى شده خود را به سمت آنها رانده و خود را با اتومبيلش منفجر 

 گفته مى شود آارگران جوياى آار به گمان اينكه راننده مى خواهد آنها را استخدام آند در اطراف .آرد
گرچه . اتومبيل او تجمع آردند آه ناگهان انفجار مهيبى رخ داد و اجساد تكه پاره آنان به اطراف پرتاب شد

زيونى الجزيره گفت در اين هنوز آمار دقيقى از تعداد آشته ها و زخمى ها مخابره نشده اما شبكه تلوي
منابع پليس عراق مى گويند هدف .  تن مجروح شده اند٢٠٠ نفر آشته و بيش از ١۴٠حادثه بيش از 

شدت . مستقيم تروريست ها در اين فاجعه، آشتن تعداد بيشترى از مردم به ويژه آارگران بوده است
دان به آتش آشيد و به ساختمان ها آسيب انفجار تا آنجا بود آه تعدادى از اتومبيل ها را در اطراف مي

 آيلوگرم ٢٢٠يك منبع عراقى به خبرنگار الجزيره گفت به نظر مى رسد در اين عمليات از حدود . رساند
بالفاصله پس از اين انفجار آمبوالنس ها و نيروهاى اطفاى حريق به . مواد منفجره استفاده شده است

شبكه تلويزيونى الجزيره ديروز در خبرى فورى . تان منتقل آردندمنطقه شتافتند و مجروحان را به بيمارس
تروريست اردنى تبارى آه به ادعاى » ابومصعب الزرقاوى«اعالم آرد گروه القاعده در عراق به رياست 

به گزارش سى   ان  ان . خود با اشغالگران در عراق مى جنگد، مسئوليت اين عمليات را پذيرفته است
ى با انتشار بيانيه اى در اينترنت گفت عمليات مذآور را به خاطر انتقام آشى از اين شبكه تروريست

از چند روز پيش نيروهاى دولتى . عمليات مشترك نيروهاى آمريكايى و عراقى در تلعفر انجام داده است
و طى عراق به همراه نيروهاى ائتالف عمليات گسترده اى را عليه تروريست ها در تلعفر به راه انداخته 

دو روز گذشته پس از اتمام . آن چندين تن از افراد مظنون را دستگير و تعدادى از شورشيان را آشتند
ديروز هم باقر . عمليات تلعفر ابراهيم جعفرى به منطقه رفت و اهالى منطقه از او استقبال آردند
مل عراقى ها در جبرصوالغ وزير آشور عراق در گفت و گو با تلويزيون رسمى عراق از موفقيت آا

وى همچنين . سرآوب شورشيان تلعفر خبر داد و گفت آه سران عشاير منطقه نيز به آنها آمك آرده اند
يادآور شد آه ابراهيم جعفرى براى جبران خسارت هاى وارد آمده بر مردم تلعفر و رفع مشكالت آنها، 

  .پنج ميليون دالر اختصاص داده است
  انفجارهاى سريالى •

 و آتش انفجار آاظمين فروآش نكرده بود آه در چند محله ديگر بغداد انفجارهايى به صورت هنوز دود
غرب _ دومين انفجار در محله العدل . سريالى رخ داد و تعدادى از مردم بى گناه را قربانى خود آرد

 و در اثر آن  رخ داد و فردى با اتومبيل انفجارى خود به طرف سربازان گارد ملى عراق حمله ور شد-بغداد
 -بالفاصله سومين انفجار در محله الشعله. سه سرباز عراقى را آشت و خودرو آنها را به آتش آشيد

زخمى )  نفر٢٢( رخ داد و طى آن چهار شهروند عادى آشته و چندين نفر ديگر -شمال غرب بغداد
واقع در ) القنات( خيابان همچنين در يك حمله انتحارى ديگر به يك آاروان نظامى آمريكايى ها در. شدند

يك حمله مشابه ديگر نيز در منطقه بغداد جديد رخ داد آه . شرق بغداد دو سرباز آمريكايى مجروح شدند
در ) التاجى(در همين حال پليس عراق اعالم آرد آه در منطقه . از تلفات آن خبرى مخابره نشده است

 تن را آشته ١٧ش گشودن به روى مردم عادى شمال بغداد نيز افراد مسلح ناشناس ديروز صبح با آت
جالب اينكه منابع پليس عراق گفتند تروريست ها با پوشيدن لباس نظاميان عراقى و با خودرو . اند

نظامى خود در ميدان تعدادى از افراد قبيله بنى تميم را پيش از آنكه در ميدان تجمع آنند به گلوله 
شبكه الجزيره آه از . مسئول عراقى مورد سوء قصد قرار گرفتدر محله وزيريه بغداد نيز يك . بستند

دهمين انفجار ديروز خبر مى داد گفت آه تروريست ها يك گشتى آمريكايى را هدف قرار دادند اما از 
به نظر مى   رسد مهمترين حادثه تروريستى ديروز همان انفجار . آمار تلفات آن خبرى منتشر نساخت

دث تقريبًا عملياتى  عادى هستند آه هر روزه در گوشه و آنار عراق اتفاق آاظمين باشد و بقيه حوا
به طور مثال ديروز يك روحانى سنى در بعقوبه ترور شد و يا در يك حادثه ديگر يكى از رهبران . مى افتد

مجموع حوادث ديروز عراق نشان . شيعه عراقى در بعقوبه توسط عناصر مسلح ناشناس آشته شد
 به - پى حمالت شديد دولت عراق به مقر تروريست ها در تلعفر آنان درصدد انتقامجويى مى دهد آه در
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.  برآمده اند و به اين وسيله قصد دارند شرايط را به نفع خود تغيير دهند-ويژه از شيعيان و مردم عادى
و ترور تروريست ها آه از سوى گروه هاى بنيادگراى سنى تغذيه مى شوند مى خواهند از طريق فشار 

روزهاى . به اهداف خود رسيده و دولت جعفرى را سرنگون و اوضاع عراق را به دوران گذشته بازگردانند
گذشته مقامات عراقى به دليل آنكه مرزهاى سوريه را مرز ترانزيت تروريست ها مى دانند به دولت 

ير آشورهاى عرب از طريق به اعتقاد آنان گروه هاى تروريستى و به ويژه اتباع سا. دمشق هشدار دادند
حادثه تروريستى ديروز يك بار ديگر . مرز سوريه و عراق آمده و دست به اقداماتى جنايتكارانه مى زنند

همچنين اين حادثه . رويارويى سخت دولت شيعى  ابراهيم جعفرى را با گروه هاى تروريستى نشان داد
ان دارد يك جريان تروريسم آامًال سازمان داده نشان داد آه در عراق مقاومتى در آار نيست و آنچه جري

شده است آه از خارج هدايت مى شود و با انجام عملياتى انتحارى آشتن مردم عادى را براى خود 
  .هدفى مقدس و دينى مى شمارند

  قانون اساسى عراق به سازمان ملل تسليم شد •
ظور توزيع آن در ميان راى دهنگان اين رهبران عراق با تكميل پيش نويس قانون اساسى اين آشور به من

حسين «به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد . پيش نويس را به دفتر سازمان ملل تسليم آردند
نايب رئيس پارلمان عراق ديروز با اعالم اين خبر اظهار داشت آه اين متن در ميان راى » شهرستانى

در : ميان خبرنگاران صحبت مى آرد افزودشهرستانى  آه در . دهندگان عراقى توزيع خواهد شد
 آگوست ارائه شده بود تغييراتى صورت ٢٨بخشى از واژه هاى به آار رفته در پيش نويس اوليه آه در 

بنابر اين گزارش اين تغييرات به خاطر نگرانى هاى موجود از واژه هاى به آار رفته براى . گرفته است
ط به مديريت منابع آبى و حقوق نخست وزير آه به جاى هويت ملى عراق و همچنين ماده هاى مربو

براساس توافقات موجود سازمان ملل موظف . سه معاون داراى دو معاون خواهد بود صورت گرفته است
همه پرسى قانون اساسى . به انتشار و نظارت بر توزيع متن پيش نويس قانون اساسى عراق است

بنا بر برخى : در همين رابطه فريد ايار اظهار داشت. برگزار شود)  مهر٢٣( اآتبر ١۵عراق قرار است در 
داليل قانونى عراقى هاى مقيم خارج نمى توانند در همه پرسى قانون اساسى آه اآتبر آينده برگزار 

  .مى شود شرآت آنند
 و گو با اين به گزارش پايگاه اينترنتى ايالف، فريد ايار، رئيس آميسيون عالى انتخابات عراق در گفت 

البته . من احساس عراقى هاى مقيم خارج را براى شرآت در اين امر مى فهمم: پايگاه اينترنتى افزود
عدم برگزارى همه : وى ادامه داد. هنوز تدابيرى براى عدم حضور آنها در همه پرسى اتخاذ نشده است

ت در چنين امرى را دارند به پرسى در خارج از عراق با وجود نزديك به دو ميليون فردى آه حق شرآ
در يك خبر ديگر . قانون ادارى دولت موقت آه مورد تصويب شوراى حكام انتقالى بوده است برمى گردد

گفت آه آميسيون متبوع وى از ) پارلمان(عضو آميسيون حاآميت در مجمع ملى عراق » نورى مالكى«
. حاآميت آامل را به اين آشور بازگرداندشوراى امنيت سازمان ملل خواست تا با صدور قطعنامه جديد 

ما بايد تمام نمادهاى : مالكى گفت» الشرق االوسط«به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اينترنتى روزنامه 
 حاآميت ٢٠٠۴ ژوئن سال ٣٠عراقى ها در : وى توضيح داد. حاآميت را در آشور خود برعهده بگيريم
خنه هاى زيادى در اين امر مى توان يافت آه ناقض حاآميت آشورشان را تحويل گرفتند اما تا امروز ر

در همين رابطه به عنوان مثال مى توان به تصرف قصرهاى رياست جمهورى توسط : مالكى افزود. است
نيروهاى بيگانه و گسترش سلطه آنها بر فرودگاه ها و بندرها و خدشه دارآردن احساسات عمومى 

متاسفانه به دليل اينكه نيروهاى خارجى مصونيت دارند، مردم : دوى ادامه دا. ملت عراق اشاره آرد
ما همچنين از : مالكى اظهار داشت. عراق نمى توانند عليه آنها شكايت و يا درخواست غرامت آنند

شوراى امنيت خواستيم تا موضوع تامين امنيت را به عراقى ها واگذار و پست بازرسى آل را در 
به نوشته الشرق االوسط بر مبناى قانون اداره آشور در مرحله انتقالى . ندوزارتخانه هاى عراق لغو آ

. بازرس آل موظف است تا در موارد مربوط به فساد ادارى در وزارتخانه هاى عراق تحقيق و بررسى آند
بازرس آل در وزارتخانه هاى عراق مستقل عمل مى آند و حتى وزير نيز نمى  تواند او را بازخواست 

 .آند
  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع حليل ت
  

   شهريور26: مرور مطبوعات تهران
   ٢٠٠۵ سپتامبر 17 - ١٣٨۴ شهريور ٢6شنبه 

روزنامه های اولين روز هفته تهران صفحات اول خود را به گزارش سفر محمود احمدی :بی بی سی
  . ای ايران خبر داده اندنژاد، رييس جمهور، اختصاص داده و از تغييرات در سياست های هسته

 نوشته احمدی نژاد و تيم همراه وی با به کارگيری يک ديپلماسی فعال، با ده ها رييس و جوانروزنامه 
مقام بلندپايه دولتی در نيويورک دست به مذاکره و رايزنی زدند، اقدامی که نخستين نتيجه آن منتفی 

 ٢٨ر نشست آتی شورای حکام سازمان ملل در شدن ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت د
  . شهريور ماه جاری است

 در گزارش مربوط به سفر رييس جمهور به نيويورک نوشته اقدامات ايران در جريان اجالس ايرانروزنامه 
مجمع عمومی سازمان ملل تا همين جا باعث شده موضوع ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت 

  . سازمان ملل منتفی شود
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 ايران مطرح ترين کشور عضو سازمان ملل بوده و در روزهای اخير بيش از هر کشوری جوانبه نوشته 
  . نام ايران در رسانه های جهانی تکرار شده است

 آيت اهللا نوری همدانی از مراجع تقليد ضمن تشکر از مواضع درست رئيس ايرانبه نوشته روزنامه 
متحد، آن را مصداق واقعی امر به معروف و نهی از منکر عنوان جمهور در سخنان خود در سازمان ملل 

  . کرد
 با اشاره به سخنان رييس جمهور در سازمان ملل درباره ساختار اين جمهوری اسالمیروزنامه 

سازمان نوشته با توجه به واقعيت ها، تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل نيز به جايی نخواهد 
  . يز ساختار اين سازمان اصالح شود، در عملکرد آن تغييری پديد نخواهد آمدرسيد حتی اگر در ظاهر ن

اکنون زمان بيداری : به نظر اين روزنامه به جای اميد بستن به سازمان ملل بايد راه ديگری انتخاب کرد
کشورهای اسالمی و کشورهای ديگری که هر کدام به شکلی تحت ستم قدرتهای . ملت هاست

 بی مهری سازمان ملل هستند، اگر اين کشورها فعال شوند به نتايج درخشانی استعماری و مورد
  . خواهند رسيد
 در سرمقاله خود پيشنهاد کرده ايران تا سه سال باقی مانده دولت جورج بوش تعليق همبستگی

  . فعاليت های هسته ای را بپذيرد اما بعد از آن تاريخ به آن ادامه دهد
 چنين کاری می تواند موجب خروج پرونده ايران از دستور کار همبستگیبه نظر نويسنده سرمقاله 

  . شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی شود
 در پاسخ تندروها که به نوشته وی خواستار فرستاده شدن پرونده به همبستگینويسنده سرمقاله 

 اعتراض کردند يا صدای آيا سال گذشته که تعليق پذيرفته شد مردم: شورای امنيت هستند نوشته
يا برعکس مردم خواستار امنيت و رفاه آسايش هستند همان که با ارجاع پرونده هسته . کسی درآمد

  .ای به شورای امنيت به خطر می افتد
 با تاکيد بر اين که جهان تحت تاثير فعاليت های ايران قرار گرفته نوشته اينک ابتکارعمل در اعتماد

  .دست ايران است
وشته همزمان با بازگشت رئيس جمهوری اسالمی ايران از سازمان ملل متحد به تهران،  نشرق

برگزار » مسافران انتظار، پيام برای انقالب«مراسم استقبال مردمی از دکتر محمود احمدی نژاد با عنوان 
  . می شود

عالم آمادگی مسئول کميته برگزاری اين مراسم گفته است تصميم برگزاری اين مراسم با توجه به ا
قشرهای مختلف مردمی و به پيشنهاد گروه هايی خودجوش به ويژه جوانان و دانشجويان اتخاذ شده 

  . است
 آيت اهللا صافی گلپايگانی از مراجع قم از برگزاری مسابقات جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

بيايند و با اقدامات خود همه اسکيت زنان در قم به شدت انتقاد کرده و گفته جای تاثر است که عده ای 
  .اين آسيب ها بسيار خطرناک است. کارها را زير سئوال ببرند، آن هم تحت عنوان نيمه شعبان و در قم

  
   شهريور٢۵: هفته نامه های ايران

   ٢٠٠۵ سپتامبر 16 - ١٣٨۴ شهريور ٢5جمعه 
ی اتمی مطرح خواهد در حالی که پرونده هسته ای ايران بزودی در شورای حکام انرژ:بی بی سی

شد، دولت از پيشنهاد جديد هسته ای خبر داده و هفته نامه ها تحوالت شورای شهر تهران را که منجر 
  . به انتخاب شهردار جديد اين شهر شده و همچنين طرح افزايش امنيت اجتماعی را بررسی کرده اند

زمان ملل متحد باال گرفته، ايران در حالی که بحث ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سا
اعالم کرده که پيشنهادهای تازه ای در جريان سفر محمود احمدی نژاد به نيويورک و سخنرانی در 

بسياری بی صبرانه : " در ياداشتی نوشتهايران جمعهمجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد کرد و 
  ."منتظر شنيدن پيشنهادات تازه ايرانند

 دولتی ايران با اشاره به ديدار غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ايران از روسيه ارگان خبرگزاری
ايران پيمان دوستی خود را محکم کرده تا به اروپا که اين روزها با سردرگمی فقط شعار ارجاع : "نوشته

  ."سته نيستپرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل را تکرار می کند نشان دهد که دست و پا ب
به گفته رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، اگر اروپاييها شرايط ايران را درک می کردند پيشنهادات 

  .مناسبتر و معقولتری ارائه می دادند و اميدواريم آنها اشتباهاتشان را جبران کنند
  پيشنهاد هسته ای ايران

ن اميد جمهوری اسالمی برای به تأخير شايد آخري: "ارگان خبرگزاری دولتی ايران در عين حال نوشته
انداختن ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در 

  ".نيويورک و ارائه طرح جديدی برای حل بحران هسته ای باشد
س روز نوزدهم ، در آن صورت آژانس بين المللی انرژی اتمی ممکن است در اجالايران جمعهبه نوشته 

سپتامبر خود به جای ارجاع فوری پرونده ايران به شورای امنيت يکبار ديگر از جمهوری اسالمی بخواهد 
  .تا فعاليت هسته ای در اصفهان را متوقف کند و بر سر ميز مذاکره بازگردد

 با عدم نويسنده اين نشريه پيش بينی کرده امريکا به صورت تاکتيکی موضع معتدل خود را تعديل و
  .ارجاع پرونده هسته ای موافقت خواهد کرد تا بعدًا جمهوری اسالمی را هر چه بيشتر در تنگنا قرار دهد

 ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله اين هفته به دولت پيشنهاد کرده درصورتی که پرونده ايران يالثارات
  . هسته ای خارج شودبه شورای امنيت ارجاع شود ايران از معاهده منع گسترش سالحهای
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ارگان انصار حزب اهللا، اميد بستن به برخی مخالفتهای کشورهای عضو شورای حکام را بی مورد 
بسياری از اين کشورها توانايی مقاومت در برابر خواسته های نامشروع آمريکا را : "دانسته و نوشته

  ". شوندندارند و ممکن است در آخرين دقايق با تهديد و تطميع تسليم آمريکا
  اختالف در شورای شهر

 که در اصفهان منتشر می شود انتخاب محمدباقر قاليباف رئيس پليس سابق به عنوان شهردار صدا
قاليباف سهم يک نامزد يا اختالف در پايگاه رئيس : "تهران را در صدر اخبار خود منتشر کرده و تيتر زده

  ".جمهور
 حاميان محمود احمدی نژاد بوده به رقيب انتخاباتی وی ، رأی شورای شهر تهران که ازصدابه نوشته 

  .در انتخابات رياست جمهوری، نشان دهنده اختالف در ميان هواداران رئيس جمهور است
:  ارگان حزب مؤتلفه به نقل از اميررضا واعظی آشتيانی عضو شورای شهر تهران نوشتهشمادر مقابل 

ل خود در شورای شهر تهران چالش ايجاد شده و از اين گروههای سياسی و روزنامه هايی که به خيا"
  ".بابت خوشحالند، بدانند اختالف شورای شهر را مگر در خواب ببينند

به گفته آقای واعظی آشتيانی، اعضای شوری شهر تهران اگر گوشت خود را بخورند استخوانهايشان را 
  .دور نخواهند ريخت

 تهران که به صورت يکپارچه حامی و همفکر احمدی نژاد اعضای شورای شهر: " نيز نوشتهاميد جوان
بودند و حتی برای حفظ اين يکدستی و راه نيافتن اعضای علی البدل نظير مصطفی تاجزاده، معاون 

سابق وزير کشور از حضور در دولت منصرف شده اند در جريان رأی گيری برای انتخاب شهردار تهران به 
  . شدنددو گروه اکثريت و اقليت تقسيم

، اين انتصاب خارج از اراده دولت صورت گرفته است و طيف آبادگران مجلس اميد جوانبه نوشته 
توانسته اند نه تنها مديران شهرداری تهران را از راهيابی به کابينه باز دارند که شهردار مورد نظر خود را 

  .به رياست آنها برسانند
اد افروغ را از سران آبادگران مجلس معرفی کرده که اين نشريه محمد خوش چهره، احمد توکلی و عم

  .به عقيده نويسنده، آقای احمدی نژاد به نظر آنها در ترکيب کابينه توجهی نکرده است
  مدافعان اقتصاد دولتی

 از سران آبادگران اميد جواندر عين حال صادق زيباکالم کارشناس مسائل سياسی در گفتگو با 
  .ژاد به عنوان کسانی نام برده که بخش دولتی را تقويت خواهند کردمجلس و دولت آقای احمدی ن

به نظر آقای زيباکالم، از همين نقطه اختالفات جدی بين محافظه کاران سنتی و دولت جديد روی خواهد 
داد زيرا محافظه کاران سنتی ميانه ای با اقتصاد دولتی ندارند در حالی که دولت جديد و طيف آبادگران 

  . تمام وجود به اقتصاد دولتی معتقدندمجلس با
به گفته اين کارشناس سياسی، توکلی، افروغ و الياس نادران همه چيز را می خواهند دولتی بکنند، 

  .حتی نفس کشيدن آدمها را
 دانشجويان و نويسندگان با دولت  آقای زيباکالم تأکيد کرده که بازار و اقشار سنتی زودتر از روشنفکران،

  .فت خواهند کردجديد مخال
  مبارزه با تهاجم فرهنگی

در حالی که دادستانی تهران و نيروی انتظامی طرح بيست روزه مبارزه با اراذل و اوباش را با عنوان 
 در ياداشتی به پليس توصيه کرده مراقب رفتار خود صداآغاز کرده اند، " طرح افزايش امنيت اجتماعی"

  .با جوانان باشد
 از تصميمگيران و تئوری پردازان جامعه کسانی اند که جوانان را يکی از مشکالت ، برخیصدابه نوشته 

جامعه می دانند و حضور زنان را تاب نمی آورند و به بهانه برخورد با بدحجابی خواستار برخورد با زنان و 
  .دختران عمدتًا جوانند

 انصار حزب اهللا از در همين حال سعيد ابوطالب عضو کميسيون فرهنگی مجلس در جلسه هفتگی
  .مديريت فرهنگی کشور خواسته است که اقدامات سلبی را در دستور کار خود قرار دهد

بايد فرهنگ بومی و اسالمی شکل بگيرد و برای مقابله با : " به نقل از آقای ابوطالب نوشتهيالثارات
  . "راسيمتهاجم فرهنگی نبايد از راهکارهای سلبی به خاطر متهم شدن به نقض آزادی به

آقای ابوطالب از تهيه چند طرح برای مقابله با تهاجم فرهنگی خبر داده و از خبرگزاريهای غيردولتی، 
هيئت منصفه مطبوعات و ماهواره به عنوان طرحهايی نام برده که می تواند معضالت فرهنگی را حل 

  .کند
د دستهای دشمن را درمطبوعات باي: "اين نماينده مجلس توضيح بيشتری در اين باره نداده اما گفته

  ".صدمه زيادی خورده است) مطبوعات( شناسايی کرد که امنيت ملی ما از اينجا 
  دليل حضور خاتمی

 که شاگردان محمدتقی مصباح يزدی، روحانی بانفوذ محافظه کار در قم منتشرش می کنند پرتو سخن
  .فته گذشته در تهران برگزار شددر سرمقاله اين شماره نشست مجلس خبرگان را بررسی کرده که ه

روشن : "اين نشريه از حضور محمد خاتمی رئيس جمهور سابق در اين نشست انتقاد کرده و نوشته
  ".نيست دعوت از ايشان با چه هدفی صورت گرفته است

به نوشته پرتو سخن، درجه عملی آقای خاتمی در حدی نيست که بخواهد برای خبرگان و نمايندگان 
  .نی کند و سخنان تکراری ايشان بهترين گواه بر اين مدعاستملت سخنرا
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   شهريور24: مرور روزنامه های تهران
   ٢٠٠۵ سپتامبر ١۵ - ١٣٨۴ شهريور ٢۴پنجشنبه 

روزنامه های آخرين روز هفته تهران گزارش های اصلی خود را به سخنان محمود احمدی نژاد در 
 که وی سخنرانی روز شنبه خود در همان محل سازمان ملل اختصاص داده و احتمال داده اند

نامه همسر اکبر . اتبکارهايی برای اعتماد سازی های جهانی و حل مشکل هسته ای ايران ارايه دهد
گنجی به سه نهاد بين المللی و بحث و گفتگوهايی درباره انتصاب های جديد دولت از جمله ديگر 

  .مطالب اين روزنامه هاست
 بدو ورود احمدی نژاد چنان استقبالی از جانب ايرانيان ابراز شد که دفتر وی در درجام جم به نوشته 

اعالميه ای اظهار داشت از آنجا که تجليل از رييس جمهور در مشی آقای احمدی نژاد نيست، لذا تقاضا 
  .داريم از برگزاری هرگونه مراسم در مدت اقامت ايشان خودداری شود

ثيری از ايرانيان ساکن ايالت های مختلف امريکا خواستار برگزاری  جمع کجوانبه نوشته روزنامه 
مراسم استقبال از رييس جمهوری در هنگام ورود به نيويورک و حضور در فرودگاه و هتل محل اقامت وی 

  . شدند
 در گزارش ديگری نوشته رييس حوزه رياست قوه قضاييه علت تاخير در ارايه گزارش مفاسد جوان

  .رکز افکارعمومی به گزارش سفر رييس جمهور به سازمان ملل ذکر کرده استاقتصادی را تم
 از زبان آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی، نوشته احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع کيهان

عمومی سازمان ملل مطالبی برای رفع نگرانی های اخير دنيا در خصوص ايران بيان خواهد کرد و طبعا 
مشکالت سياسی با ما دارند يا اهداف ديگری را دنبال می کنند چندان از آن استقبال کشورهايی که 

نخواهند کرد و در مقابل کشورهايی که در پی برون رفت از اين وضعيت هستند از اين طرح استقبال 
  . خواهند کرد
برابر  از سخنان جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به عنوان يک عقب نشينی آشکار در همبستگی

ايران ياد کرده و نوشته که رييس دولت آمريکا بر خالف سخنان قبلی خود از حق کشورها به داشتن 
  . تکنولوژی هسته ای سخن گفت

  . به نوشته همين روزنامه البرادعی نيز گفته است بايد به ايران فرصت بيش تری داد
  .اين گزارش در ديگر روزنامه های امروز صبح منعکس نشده است

 در مقاله ای با عنوان از کابينه هفتاد ميليونی تا حلقه بسته نزديکان از انتصاب های دولت بستگیهم
احمدی نژاد انتقاد کرد و پرسيده اين انتصاب ها به علت شايستگی افراد بوده و يا سفارش چناح ها و 

  توصيه افراد؟ 
هران که حتی پس از ناکامی در  اشاره کرده است به افرادی از شهرداری تهمبستگینويسنده مقاله 

  .کسب رای اعتماد مجلس به مقام معاونت رييس جمهور منصوب شده اند
 سرمقاله خود را به تغييراتی اختصاص داده که در شورای عالی امنيت ملی رخ داده و نوشته از کيهان

از خطوط اصلی آن جايی که نظام تکيه خود را بر حمايت و همراهی مردم فزار داده آگاه کردن مردم 
  . استراتژی امنيت ملی ضرورتی اجتناب ناپذير است

 در عين حال نوشته نبايد دغدغه افشای سياست های طبقه بندی شده را داشت، کيهاننويسنده 
چرا که ملت به خوبی می داند که برخی از سياست ها قابل بازگوکردن علنی نيست، زيرا چشم های 

  .در کمين استهيز و گوش های تيز دشمنان نيز 
 در روزی صورت می گيرد که به نوشته همسر اکبر گنجی اين روزنامه نگار از پنج سال کيهانتوصيه 

  . پيش به جرم داشتن چند روزنامه ايرانی چاپ خارج در زندان به سر می برد
و  خبر داده که خانم معصومه شفيعی در نامه هايی به سازمان ملل و خبرنگاران بدون مرز همبستگی

عفو بين الملل ضمن افشای وضعيت همسر خود و اشاره به ممنوع المالقات بودن وی خواستار اقدام 
  . بين المللی برای آزادی اکبر گنجی شده است

 در جواب سخنگوی قوه قضاييه نوشته شده که روز گذشته گاليه شرقنامه خانم گنجی به نوشته 
  . ه مليون تومان هزينه برده استکرده بود که معالجه گنجی در بيمارستان شانزد

  
   شهريور23: مرور روزنامه های تهران

   ٢٠٠۵ سپتامبر ١4 -١٣٨۴ شهريور ٢3چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش هايی درباره سفر محمود احمدی نژاد به نيويورک :بی بی سی

می سازمان ملل پرداخته و در عين به گمانه زنی درباره سخنان فردای او در جلسه ساالنه مجمع عمو
حال از افزايش تهديدهای آمريکا عليه مذاکره کنندگان هسته ای با ايران خبر داده و انتصابات تازه در 

  .دولت را مهم ديده و به اظهار نظر درباره آنها پرداخته اند
  ها و سايت ر رسانه همزمان با آغاز سفر احمدی نژاد به آمريکا حجم وسيعی از اخباخراسانبه نوشته 

 ای وی اختصاص يافته که قرار است فردا در   زنی درباره جزئيات ابتکار هسته های خبری به گمانه
  ب. سخنرانی در سازمان ملل تشريح شود

نژاد پيش از ترک تهران با اشاره به موضوع طرح ابتکاری خود در مسئله هسته   احمدی شرقبه نوشته 
پيشنهادات جديدی داريم و برای اينکه اين پيشنهادات از سوی : ظهار داشتای کشور در اين اجالس ا 

  .  الملل درج شود آنها را در اين اجالس مطرح خواهيم کرد جامعه بين
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 کشور جهان فرصت های مضاعف پيش ٣٠ سفر رييس جمهوری و ديدار با رهبران جوانبه نظر روزنامه 
 خود دفاع کند و اجماع جهانی را برای شکستن انحصار روی ايران قرار می دهد تا ازحقوق هسته ای

  . هسته ای شکل دهد
 نوشته بی شک ايران اين فرصت گرانبها را از کف نخواهد داد همانگونه که احمدی نژاد گفت جوان

  . فرصت ها را از دست نمی دهيم
نعکس کرده که گفته  نظرپرويز ورجاوند، فعال سياسی را درباره سفر رييس جمهور به نيويورک ماعتماد

  .است برای اولين بار کشورهای خارجی با يک رييس دولت ايران اين قدر بد روبرو می شوند
  . وی گفته است در واقع احمدی نژاد را در چارچوب خاصی زير فشار برده اند

د به اين وزير اولين کابينه جمهوری اسالمی درباره مذاکراتی که احمدی نژاد در نيويورک انجام می ده
 گفته است مذاکرات بايد با کشورهای مطرح جهان باشد که برای کشور فايده ای داشته باشد اعتماد

  وگرنه مذاکرات با کشورهايی مانند بورکينوفاسو چه فايده ای برای مملکت دارد؟
 در سرمقاله خود با انتقاد شديد از سه کشور اروپايی طرف مذاکرات هسته ای، در عين حال کيهان
ه داده که گسترش کشورهای طرف مذاکره در دل خود آفتی بزرگ دارد و اين احتمال است توج

  . دستيابی به يک نتيجه نهايی از اين مذاکرات دشوارتر شود
  . به نظر اين روزنامه، کشورهای مختلف منافعی رنگارنگ، متداخل و گاه متعارض با يکديگر دارند

ن شيوه، پروردن يک چارچوب تبيينی است که کشورهای  افزوده شايد بهتريکيهانسرمقاله نويس 
مختلف را قانع سازد، نه به دليل حمايت از ايران بلکه برای حفظ منافع خود در آينده و برای جلوگيری از 

  .يک بدعت بين المللی بايد در اين بازی جلو تضييع عمدی حقوق ايران بايستند
ای قبلی خود در سرمقاله ای نوشته سه کشور  در ادامه اظهار نظرهروزنامه جمهوری اسالمی

اروپايی حامی آمريکا هستند و نه تنها نبايد مذاکرات را با آن ها ادامه داد بلکه بايد در مجازات آن ها 
  . پيشقدم شد

به نوشته اين روزنامه عالوه بر بريتانيا بايد ايران تکليف خود را با فرانسه و آلمان مشخص کند زيرا ادامه 
 با آنها به زيان امنيت ملی کشور تمام خواهد شد و بايد در مناسبات اقتصادی ـ تجاری ما با گفتگو

  .فرانسه و آلمان تجديدنظر شود
تعييرات در مديريت ها و انتصاب عده تازه ای از همفکران رييس جمهوری و همکاران وی در شورای شهر 

  . مه های تهران با اهميت تلقی شده استو شهرداری تهران به مقامات دولتی در گزارش های روزنا
 نوشته رييس جمهوری طی احکام جداگانه ای داوود احمدی نژاد، مسعود زريبافان، فداحسين کيهان

مالکی و مهدی چمران را به ترتيب به عنوان رييس دفتر بازرسی ويژه رياست جمهوری، دبير هيات 
س جمهوری در امور شوراها و شهرداری ها منصوب دولت، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر و مشاور ريي

  . کرد و برادر خود، داوود احمدی نژاد را به بازرسی رياست جمهوری گماشت
 با عنوان بزرگ تغيير مديران ميانی اخبار مربوط به انتصاب های تازه در دولت را در صدر اخبار همبستگی

 قبلی خود در اصرار بر تغيير مديران ميانی و  در ادامه مقاالتجوانخود منعکس کرده است و روزنامه 
برکناری مديران سابق در سرمقاله امروز خود از اين که برخی از مديران در سمت های خود ابقا شده 

اند ابراز تاسف کرده و نوشته در ميان آنها فردی ديده می شود که معاون يک وزارتخانه بوده و در آستانه 
 در پی تحصن نمايندگان افراطی در مجلس نيز نام وی در ليست افرادی برگزاری انتخابات مجلس هفتم

  .بود که در اعتراض به رد صالحيت ها استعفا دادند
  

   شهريور21: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ سپتامبر ١٢ - ١٣٨۴ شهريور ٢١دوشنبه 

عمومی سازمان روزنامه های امروز صبح تهران در آستانه سفر رييس جمهوری به مجمع :بی بی سی
ملل به گمانه زنی درباره سخنرانی وی پرداخته، از انتصاب ها و استعفاهای جديد مقامات دولتی خبر 

داده و در کنار اظهارنظرها و گزارش هايی درباره سياست هسته ای جمهوری اسالمی و مبارزه با 
  .مفاسد اخالقی منتشر کرده اند

د در اولين مصاحبه مطبوعاتی خود به اظهارات اخير کاندوليزا  وزير خارجه جديايرانبه نوشته روزنامه 
رايس، وزير خارجه آمريکا نيز پاسخ داد و درباره احتمال روبرو شدن وی با احمدی نژاد گفت البته سالم 
کردن برنامه ريزی نمی خواهد و قاعدتا احمدی نژاد و هر کس ديگری که مورد خطاب قرار گيرد، در آن 

  . ل خاص خود را نشان خواهد داد، بهتر است صبر کنيم و ببينيم چه می شودزمان عکس العم
منوچهر متکی به نوشته اين روزنامه فاش کرده که هنوز درباره صدور رواديد برای بعضی از همراهان 

  . رييس جمهور مشکالتی وجود دارد
راساس وظيفه  يک عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم گفته احمدی نژاد بشرقبه نوشته 

عليک سالم و در صورتی که دولت آمريکا عالوه بر سالم : شرعی در پاسخ به سالم رايس خواهد گفت
کردن به هيات ايرانی قبول کند که به ما ظلم کرده و اين امر را به دنيا نيز اعالم کند با آنها به عنوان 

  . کشوری مستقل پای ميز مذاکره خواهيم نشست
بافت در ادامه خبری است که ديروز در روزنامه های تهران چاپ شده بود که نشان اين گفته نماينده 

می داد وزير خارجه آمريکا گفته در سازمان ملل اگر به رييس جمهور ايران بربخورد به او سالم خواهد 
  . کرد
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تواند خود  گفته اما آمريکا بايد بداند با سالم و تعارف نمی شرقنماينده محافظه کار مجلس به نوشته 
  . را به ما تحميل کند

 از قول يک سايت خبری نزديک به محافظه کاران از ابهام در مورد ترکيب هيات همراه رييس خراسان
جمهوری در سفر به سازمان ملل خبر داده و نوشته حضور سه تن از مسئوالن فعلی و سابق 

  . را با ابهام روبرو کرده استشهرداری و شورای شهر در اين سفر کارآمدی اين هيات ديپلماتيک 
 گفته شده فقط دو تن از وزارت خارجه در اين سفر همراه احمدی نژاد هستند و خراسانبه نوشته 

  . تازه رييس شورای شهر تهران هم گويا قرار است جز همراهان باشد
اران گفته مهدی چمران، رييس شورای شهر، خود حاضر به تاييد و يا تکذيب اين خبر نشده و به خبرنگ

  . بگذاريد سفر انجام شود آن وقت معلوم خواهد شد
در حالی که نمايندگان عضو کميسيون امنيت ملی مجلس اعالم داشته اند که تهيه طرح سه فوريتی 

 در سرمقاله امروز اين روزنامه آن طرح را قطعی کيهانبرای مذاکرات هسته ای واقعيت ندارد، مدير 
و بايد طرح سه فوريتی دولت را مکلف کند که در صورت ارجاع پرونده گرفته و نوشته کافی نيست 

  . هسته ای ايران فورا از ان پی تی خارج شود 
حسين شريعتمداری، مدير کيهان، در جهت اثبات سخن خود مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی را 

ورای امنيت فراهم کرده آن جا که متهم کرده که در گزارش اخير خود مقدمات ارجاع پرونه ايران را به ش
  . قدرتی فراتر از پيمان ان پی تی برای باززسان اين آژانس طلبيده است

به گفته وی، برای ايران ماندن در پيمان ان پی تی به منزله قبول حرکت به سوی شورای امنيت است، 
  . کاری که به نظر مدير کيهان مهر ذلت بر پيشانی نظام جمهوری اسالمی است

 از قول محمد رضا خاتمی نوشته ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت يعنی آفتاب يزد
  .سپردن کارها به دست بوش

به دنبال اخبار دو روز گذشته روزنامه ها درباره مبارزه گسترده نيروی انتظامی با مفاسد اجتماعی و از 
ه گفته آنها برای مردم مزاحمت ايجاد می جمله مقابله ماموران با کاروان های عروسی و شادی که ب

 نوشته يک عضو کميسيون اجتماعی مجلس گفته است يک نهاد خاص نظير وزارت ارشاد شرقکند 
بايد يک سيستم خاصی را برای نحوه برگزاری مجالس عروسی تعريف کند بعد در صورت مشاهده 

  . عدول از آن نيروی انتظامی با مردم برخورد کند
 خبر داده که اخيرا سی دی هايی با تقليد صدای مسووالن نظام و خطبا وری اسالمیجمهروزنامه 

ساخته و در استان خراسان رضوی منتشر شده که در آن درباره انتخابات الفاظ مستهجن به کار رفته و 
بسياری از امور ارزشی و دينی مانند سخنرانی های مذهبی و دفاع مقدس به باد تمسخر و استهزا 

  . شده است گرفته
  

   شهريور20: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ سپتامبر 11 - ١٣٨۴ شهريور 20یکشنبه 

روزنامه های امروز تهران در عنوان های خبری خود سفر دو روز ديگر رييس جمهور ايران به :بی بی سی
تشديد مبارزه آمريکا، شدت گرفتن احتمال ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل، 

نيروی انتظامی با مفاسد اجتماعی و تشکيل يگان هايی در نقاط مختلف تهران را مطرح کرده و در 
  .مقاالتی به اظهار نظر در اين موارد پرداخته اند

 خبر داده که يگان های ويژه ای برای مبارزه با مفاسد اجتماعی در دويست جمهوری اسالمیروزنامه 
  .ه اندنقطه تهران متمرکز شد

 در صدر اخبار خود از زبان معاون دادستان خبر داده اراذل و اوباش دستگير شده تا پايان آفتاب يزد
به گفته اين مقام، طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی که برای . شناسايی شبکه آنها در زندان خواهند ماند

 جامعه دست بزنند شامل شده مدتی به اجرا در می آيد کسانی را که به اعمال مخالف آرامش و امنيت
  .و تا به حال نود نفر دستگير شده اند

 با چاپ عکسی از مراسم شالق زدن خاطيان در خيابان های تهران در گزارش خود از تعقيب اعتماد
  . خفاش های شب خبر داده است

   با هدف که   انتظامی  نيروی  ضربت های  گروه  فعاليت  در گزارش اصلی خود نوشته در ادامهاعتماد
   نفر به١٧ روز   يک اند، طی  پرداخته  در تهران  خيابانی های  با بزهکاری  مبارزه  به  اجتماعی  امنيت افزايش
  .  دستگير شدند  و اوباش  اراذل عنوان

 وزير کشور نيز از لزوم تجهيز نيروی انتظامی به وسايل مدرن سخن گفته و ضمن اعتمادبه نوشته 
ما :  که وسايل قديمی و روش های سنتی در بهره وری نيرو کافی نيست اظهار داشتهتاکيد بر اين 
  .  کنيم  می  استقبال  مسير هم ها در اين ، از سختگيری  عمومی  حقوق بخاطر حفظ
 از رديف اتومبيل ها و ماموران نيروی انتظامی عکسی در صفحه اول خود چاپ کرده و همبستگی

  . ای برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی آغاز شده استگزارش داده که تالش ويژه
روزنامه های مختلف تهران اين سخن وزير خارجه آمريکا را در صفحات اول خود نقل کرده اند که گفته 

  . است در صورت برخورد با احمدی نژاد به او سالم خواهد کرد
يکا برای رييس جمهوری ايران که  پس از آشکار شدن صدور رواديد توسط دولت آمرآفتاب يزدبه نوشته 

قصد شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل را دارد يک نماينده مجلس گفته است که احمدی 
  .نژاد با وجود مخالفت مقامات کاخ سفيد به آن کشور سفر می کند
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شدن  در صدر گزارش های خبری خود با اشاره به سفر رييس جمهور به نيويورک نوشته با نزديک ايران
زمان گردهمايی سران کشورها در سازمان ملل متحد، اروپا و آمريکا فشارهای سياسی خود را عليه 

  . برنامه هسته ای ايران شدت بخشيده اند
به نظر گزارشگر اين روزنامه، مذاکرات جانبی اين اجالس آخرين فرصت برای تعيين وضعيت پرونده 

  .هسته ای ايران خواهد بود
  .ر را با عنوان تالش ويژه برای رساندن پيامی واحد به ايران منعکس کرده است همين خبهمبستگی

هادی « با عنوان تأکيد يک مرجع دينی بر اعتمادسازی در بحث هسته ای نوشته آيت اهللا  ايرانروزنامه
  . گفته مسؤوالن نظام و رييس جمهوری بايستی اعتماد جامعه بين المللی را جلب کنند» خوانساری

 خبر از تهيه طرحی سه فوريتی برای ملزم کردن دولت به خروج از ان کيهانز بعد از آن که روزنامه يک رو
 نايب رييس کميسيون آفتاب يزدپی تی تا زمان تصويب پيمان الحاقی در مجلس داده بود به نوشته 

 امنيت ملی مجلس اعالم داشته که چنين طرحی در مجلس در دست بررسی نيست و اين نظر عده
  . ای از نمايندگان است

 معاون سازمان انرژی اتمی ايران در مجمع جهانی هسته ای خبر از جام جمدر همين حال به نوشته 
  .  نيروگاه اتمی جديد در آينده نزديک خبر داد٢مناقصه بين المللی ايران برای ساخت 

 ظرفيت فعلی انرژی  روز جلسه٣ اين مجمع که مقر آن در لندن قرار دارد، طی جام جمبه نوشته 
هسته ای و انرژی اتمی در جهان را مورد بحث ، ارزيابی و بررسی قرار داد و شرکتهای مهم تامين 

  .کننده سوخت هسته ای دنيا در آن شرکت داشتند
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