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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ ایران و دولتهای رژیم

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

   حکام آژانس آغاز شدی شورایجلسه رسم
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 آغاز نی صبح امروز به وقت و11ت  ساعی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورای رسمجلسه
 .  نکرداني با آژانس را برانی مثبت ای های از همکاریاري خود بسنی آغازی در سخنرانیشد و البرادع

 در آن حضور  زي نیرانی ااتي حکام که هی ، در دستور جلسه امروز شورانیاز و" مهر" گزارش خبرنگار به
 ی عمومتي در خصوص وضعی اتمی انرژی المللنينس ب کل آژاری مدی محمد البرادعیدارند سخنران

 .  برنامه نشست استني مختلف نخستی پادمانها در کشورهاتی و رعای هسته ایانرژ
 تي وضعنی کنند و آخری ماني از اعضا نظراتشان را در خصوص مسائل مختلف بی آن، برخی پدر

 ی قرار می پسماندها مورد بررس مربوط به انتقال مواد ویتي و مسائل امنی هسته ای هایهمکار
 . رديگ

 مباحث دستور کار امروز نشست آژانس است که شامل حفاظت در گری از دزي نی هسته اتي امنبحث
 ني بی هسته اتي امنشرفتي پتي از وضعی گزارشرخانهي آن دبی است و طی هسته اسمیبرابر ترور
 .  به اعضا ارائه خواهد داد 2009 تا 2006 یسالها

 کشورها در مورد تي فعالیی آزمای بحث امروز آژانس  حول محور راستنی گزارش ، مهمترنیر ا ببنا
 ی کره شمالی هاتي مبحث موضوع فعالنی است که در ای مرتبط با پادمانها ، پروتکل الحاقیمسائل

  . ردي گیمورد بحث قرار م
 رانی ای هسته ای هاتيصوص فعال در خرمتعهدهاي غهياني جلسه امروز آژانس، احتمال خوانده شدن بدر
 آژانس موکول ی به جلسه بعدشتري بی هایزنی رای براهياني بنی وجود دارد هر چند امکان دارد ازين

 . شود
 ی اظهارات مفصل البرادعنی ناظران در و،ی اتمی انرژی المللنياز مقر آژانس ب" مهر" گزارش خبرنگار به

 ی های و همکارشرفتهاي از پیاري بسی کنند و معتقدند وی نمیابی مثبت ارزرانی ایتهايرا در باره فعال
  . نکرده استاني را برانیمثبت ا

  
  مي کنی تالش مرانی اهي علی المللني به اجماع بیابي دستیبرا
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 را در مورد یالملل نيا اجماع ب هیی اروپاازيدر صورت ن: امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه اعالم کردریوز
 .  ارجاع خواهند دادتي امنی کسب کرده و آن را به شورارانی ایا  هستهی هاتيفعال
 امور خارجه  فرانسه ری  وزی دوست بالزپيلي فرانسه ، فیبه نقل ازخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 رفته است ورکیويه ن سازمان ملل متحد بی مجمع عمومانهي شرکت در نشست سالیکه برا
م تا ي کنی مان تالش میی اروپای هفته با شرکانیما  ا: گفت "  الیآرت" ی آلمانوی با رادییدرگفتگو

  .ميابی دست ی المللني به اجماع بهايرانی هشداربه ایبرا
 ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورای محل نشست اعضانی اقدام را درونیما ا:  افزودیو

  .مي دهی مانجام
 مي اقدام را انجام خواهنی امي مراجعه کنتي امنی به شورامیاگر مجبورشو:  فرانسه افزودرامورخارجهیوز
 .داد

 به رانی ایابي مانع دستستي و الزم نمي و تالش کنی با هم همکاردیما با:  گفت ني همچنی بالزدوست
 استفاده زيآم  مقاصد صلح ی تنها برای انرژنی که اميابی ناني اطمدی ما بای شد ولیا  هسته ی انرژديتول

 .خواهد شد
 رد ی بررسی خود را برای هفته اکی نشست ني امروز اولی اتمی انرژی المللني آژانس بیی اجرااتيه

 ی در پرونده هسته اشرفتي و پی از چرخه سوخت هسته ادني بر دست کشی مبنرانیدرخواست ا
 . آغاز کرد یکره شمال

 تمام ی خواسته درهارانی امروزدوشنبه از ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
 نی درایرانی مهم ای هاتي خود را گشوده و به آژانس اجازه تماس با شخصیمراکزحساس هسته ا

 . را بدهدنهيزم
 ی هاتي درمورد فعالرانیراي اخشنهاداتي نسبت به پسیپار:  خارجه فرانسه گفت راموری وزروزشنبه
 . قانع نشده است شیهسته ا

 را در دستور کار فرانسه تي امنی را به شورارانی ای هسته ای هاتيارجاع پرونده فعال:  گفت یو
 .است
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 ی خارجی سازمان ملل متحد به شرکتهای در مجمع عمومرانی ای جمهورسي نژاد رئی احمدمحمود
 . کنندی همکارومي اورانی سازی در غنی المللني به جامعه بناني اطمی داد براشنهاديپ
  

  رانی در باره ای البرادعیمتن کامل سخنران
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 حکام که امروز ی شورای در آغاز نشست فصلی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی البرادعمحمد
 .  خود را قرائت کردهيانيآغاز شد ، ب

 ني چنرانی در بخش مربوط به ای البرادعی متن کامل سخنراننیبه و" مهر "ی گزارش خبرنگار اعزامبه
 :است
  رانی ای اسالمی در جمهوری تی ان پی پادمان هایاجرا

 ی پادمان ها در جمهوری درباره اجرای که درخواست شده بود، شما در برابرخود گزارش جامعهمانطور
 دهم اما اظهاراتم را درباره حي طور جزء به جزء توض خواهم گزارش را بهیمن نم. دی داررانی ایاسالم

 .  کنم ی از کار خالصه معي صحنه وسنیا
 اظهار ی هسته ای هاتي فعالی شفاف کردن همه جنبه هاران،ی  آژانس در ای بررسی هاتي فعالهدف

 هم ی قبلی هاتي همه فعالمي داشته باشناني  اطمنکهیبا توجه  به ا.  در گذشته  است رانینشده ا
ن کشور تحت ی  ای هسته ای هاتي همه مواد و فعالنکهیاکنون به آژانس اظهار شده اند و با توجه به ا

 مي را شفاف کنرانی گذشته ای هسته ای هاتي تمام فعالمي ما قادر هستنيهمچن. پادمان ها قرار دارند
 . میي کشور را مشخص نمانی ای برنامه های قطعتي و ماهميابی را درتيتا موقع

 آژانس یی  توانانهي و درزمرانی گذشته  ای های اصالح خودسرنهي در زمی خوبشرفتي پ2003 اکتبر از
 جه،ي نتکیبه عنوان .  کشور صورت گرفته استنی ای برنامه هسته ای جنبه های برخی بررسیبرا
 دي تول،یزري لی سازی ارتباط دارند ، غنومي اورانلی  که به تبدیی مثل برنامه ها- برنامهی جنبه هایبرخ

 .  پادمان ها مطرح هستندی هم اکنون به عنوان موضوعات اجرا-نيسوخت و آب سنگ
 تي بر دو سوال مربوط به فعالهي به طور اولرانی آژانس در ای بررسی هاتي نوامبر سال گذشته فعالاز
 شده و ی کم غنومي اول، درباره منشاء ذرات  اورانینگران.  متمرکز استیفوژی سانتری سازی غنیها
 پاکستان ال فعی است، ما با همکاررانی مختلف ای شده در مکان هاداي شده پی غنادی زومياوران
 درباره منشاء رانی اهياني بیطي محی های نمونه بردارلي تحلجهينت . می داشته ای خوبی هاشرفتيپ

 .  کند ی مدیي شده را تای غنادی زومي اورانی های آلودگیخارج
 از نوامبر گذشته ران،ی در افوژی سانتری سازی غنی هاتي فعالی به سوال دوم و گاهشمار توجهبا

 ی کند بوده است و آژانس درخواست خود براشرفتي پنی ها صورت گرفته که البته اشرفتي پیبرخ
 یشفاف ساز:  شاملی درخواستی اطالعات اضافنیا.  را بارها تکرار کرده استشترياطالعات ب

 دو منظوره مربوط زاتي به تجهیابي احتمال دست،ی تدارکاتی از شبکه ها1990 مهي و ن1987 شنهاداتيپ
.   از افراد استشتري بی به تعدادیابي و دستني پارچتی به ساشتري بیابي ، دستاني ش-زانی لوتیبه سا
 نيزهمچني نرانیا یفوژی سانتری سازی غنی هاتي فعالخچهی آژانس از ابعاد و تارزي آمتي موفقیبررس
 .   استی شده ضروری کم غنومي اورانی قطعنامه مربوط به  موضوعات   آلودگیبرا
 با فراهم رانی سازد که ای آژانس روشن مدی گزارش جدکهياز آنجائ:  افزودیالبرادع" مهر" گزارش به

 به تعهدات خود تحت توافق ی نقاط هسته اری و ساساتي به مواد، تاسیآوردن به موقع دسترس
 ري به تدابازي است که نی آزمائی مورد خاص راستکی نی اکني عمل کرده ،لیدمانها و پروتکل الحاقپا

 ی کرده است که بازرسجادی را ایتي وضعی پنهانی هاتيدو دهه فعال.  فوق العاده داردیشفاف ساز
 نیاجب است  و ا  و وی ضروری آژانس در خارج از چارچوب و فراتر از توافق پادمانها و پروتکل الحاقیها

 ی هاتي فعالی هاتي تمام ابعاد فعالتي و ماهخی آژانس است تا بتواند تاری  و الزم برایشرط اصل
 ی مرانی من از انیبنابرا.  جبران کمبود اعتماد  تالش کندی و برای در گذشته را باز سازرانی ایهسته ا

 . دهدشیکرده افزا فراهم رًاي را که اخی اعتماد سازري و تدابتيخواهم تا شفاف
 الملل ني به منافع خود و هم جامعه بی آژانس، هم به خوبی درخواست هانی به ای با پاسخ فورران،یا

 .کمک خواهد کرد
 ی از سوی بازفرآوری هاتي و فعالی سازی مربوط به غنی هاتي داوطلبانه تمام فعالقي رابطه با تعلدر
 اف ی سوی خود را در لی تبدی هاتي آگوست فعال8 از رانی دهد ای همانطور که گزارش نشان مران،یا

 دست نخورده ومي اورانی سازی غنی برنامه هاگریابعاد د.  آژانس شروع کرده استدياصفهان با تائ
 . مانده است یباق

 انهي آژانس در خاورمی پادمانهادرخواست
 ی خود با کشورهای به من داده شده است به مشورت های که توسط کنفرانس عمومیاري  اخترويپ

  انهي در خاورمی هسته ای هاتي فعالی تمامی کامل پادمان های در خصوص درخواست اجراانهيخاورم
 یا از سالحهی عاری اانهي خاورمجادی ای الزم برایو تحوالت و توسعه مدل توافق ها به عنوان گام

 .د صورت نگرفته است مورنی در ایشرفتي پچي همی متاسفم بگوکنيل.  دهم ی ادامه میهسته ا
 که گری را در رابطه با تجارب مناطق دی از من درخواست کرده است تا مجمعني همچنی عمومکنفرانس

از جمله اعتماد - ی کنم  و در آن اقداماتسي وجود دارد تاسی هسته ای از سالحهایدر آنجا مناطق عار
 کني  لم صورت دهانهيه خاورم در منطقی مکانني چنسي تاسی برا-ی آزمائی راستري و تدابیساز

 ی دستور کار برانی و تدوی توافقني چنجادی ای منطقه برای گسترده در رابطه با کشورهایمشاوره ها
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 توانند در خصوص دستور کار به ی که دولتها نگران میاگر زمان.   شکست خورده استی مجمعنيچن
 . هستم ی مجمعني چنی من آماده برگزارعتًاي برسند طبیتوافق

  
  آن است ري موافق اما خواستار تاختي امنی به شورارانی با ارجاع پرونده اهيروس
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 . اندازدي بري را به تاختي امنی به شورارانی ای از اروپا خواسته است تا ارجاع موضوع هسته اهيروس
 که خواستند نامشان فاش ی دو مقام اروپائترز،یرو یبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 هی  امور خارجه اتحادی در نشست وزراهي امور خارجه روسریوز"  الوروفیسرگئ"نشود گفتند که 
 سازمان ملل از اروپا خواسته است تا ارجاع پرونده ی مجمع عمومانهي نشست سالهي  در حاشییاروپا
 .ازد اندري را به تاختي امنی به شورارانیا
 شدند ی نشده است مدعی که به نام و نشان آنان اشاره ایی دو مقام اروپانی اترزی اساس گزارش روبر
 ی منتفی را در مراحل بعدتي امنی به شورارانی از ارجاع پرونده ایباني مساله پشتنکهیالوروف بدون ا:

 .  وارد کند فشار رانی اتحاد خود را حفظ کند و بر ادی الملل بانيبداند گفته است که جامعه ب
 اگر ستي آخر ننهی قطعنامه گزکی: "  باره گفته است نی در ازي امور خارجه سوئد نریوز" والدزی فراليل"
 کرد که رد آن زمان البته  امکان ارجاع مي توافق خواهی به ما کمک نکند آنگاه همگیگری دیزهايچ

  ".می مرحله قرار ندار وجود دارد اما هنوز در آنزي نتي امنیموضوع به شورا
  
  حکام ی در شوراتي امنی به شورارانی ای ارجاع موضوع هسته ای قطعنامه اروپا براسی نوشي پعیتوز
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 ی انرژی المللني را در آژانس بی قطعنامه اسی نوشي پسي فرانسه ، آلمان و انگلیی کشور اروپاسه
 تي امنی به شورارانی ای موضوع هسته ایبر اساس آن از آژانس خواستند در هفته جار و عی توزیاتم

 . ارجاع دهد
 نیما ا:  باره گفت نی درای غربپلماتی دکی فرانسه، یبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 .مي هستتي امنی به شورارانی ای هسته ای هاتيهفته درصدد ارجاع پرونده  فعال
 باره از نی صبر خودشان را درارانی گفتگو کننده با ایی و سه کشوراروپاکای گفت  آمریی اروپاپلماتی دنیا

 .دست داده اند
 در نشست هي امور خارجه روسری الوروف وزیسرگئ:  اعالم کردندزي نیی حال دومقام اروپانيدرهم
 هیزمان ملل متحد از اتحاد سای مجمع عمومانهي نشست سالهي درحاشیی اروپاهی خارجه اتحادرانیوز

 فشار بر ی اندازند  و براري  را به تاختي امنی به شورارانی درخواست کرده است تا ارجاع پرونده اییاروپا
 . عمل به تعهدات متحد شوندی درراستارانیا

 ها يزنی رانیرتري در فراگیرانی ایپلماتهای حکام ؛ دی در جلسه چهارشنبه شورارانی موضوع ایطرح احتمال
   ٢٠٠۵ سپتامبر 19 - ١٣٨۴ شهريور ٢8شنبه دو

 حکام مطرح خواهد شد و البته ی احتماال در جلسه چهارشنبه شورارانی ای پرونده هسته اموضوع
 .  وجود داردزي هفته نیانی پایاحتمال طرح آن در روزها

 و تي ، امنیولوژ و تکنی فنلی مانند مسای ، فردا سه شنبه موضوعاتنی مهر از وی گزارش خبرگزاربه
 نهي حاضر در زمیاتهاي نظر هادلي تني آنها و همچنی اجراتی ، پادمانها و نحوه تقوی هسته اسمیترور
 .ردي گی مورد بحث قرار مکی تکنولوژیها
 حکام ی مختلف موثر در شورای گروههاني بکيپلماتی دني سنگی هایزنی است که رای در حالنیا
 نیا.  شودی می فعالتری کشورمان احتماال وارد فضای هسته ایتهاي نحوه طرح پرونده فعالرامونيپ

 ها یی اروپایغاتي ، تحرک تبلی شود که سخنان امروز صبح البرادعی میني بشي جهت پنیموضوع از ا
 ،یشنهادي در قطعنامه پتي امنی در مورد درخواست ارجاع پرونده به شورای بر آغاز جنگ روانیمبن

 ورک،یوي در نکای با آمریی با گروه هشت، مذاکرات امروز دوشنبه سه کشور اروپاکوریوي نروزیمذاکرات د
 گرفته بر آن؛ به همراه رت صوی و توافق نسبهياني متعهدها بر سر بريمذاکرات امروز صبح و بعد از ظهر ع

 نی ا ازکی مانور هری را برای تازه تری فضانی مستقر در ویرانی ااتي فعال و چند جانبه هیپلماسید
 .گروهها رقم زده است

 ، دکتر آخوندزاده، یدي دکتر وع،ی ناصرروسي س،یدي که از جمله شامل دکتر سعرانی ااتيه
 و ري فراگیزنی است ، رای و دکتر عسکری اتمی سازمان انرژندگانی از نمایلي ، اسماعهيدکترسلطان
 . مختلف و موثر در شورا سامان داده اندی را با کشورهایگسترده ا

 ري در مسی به نوعکی موثر هر ی هاتختی پای ، هند و برخهي ، روسني چرمتعهدها،ي آژانس، غاروپا،
 . قرار دارندرانی ای هایزنیرا
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  ی هسته ای برنامه هادني با برچی و اروپا از موافقت کره شمالکایاستقبال آمر  

   ٢٠٠۵ سپتامبر 19 - ١٣٨۴ شهريور ٢8شنبه دو
 ی با واکنش های هسته ای هاتي تمام فعالدني برچی برای و اعالم موافقت کره شمالی ناگهانتوافق
 .  مختلف روبرو بودی کشورهای از سویني بشيقابل پ
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 موافقت کره ی در ازاني و چهي ، ژاپن ، روسکای ، آمری کره جنوبیکشورها" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 حاتي عدم گسترش تسلماني به پوستني خود و پی هسته ای برنامه های تمامدني برچی برایشمال

 ی عادصدد خواهند کرد و در ني را تامی به نفت و انرژانگی ونگي پیازهاي، ن )ی تیان پ (یکشتارجمع
 .  کشور بر خواهند آمد نی روابط با ایساز
جانبه در باره توافق کشورها با  در مذاکرات شش ني چیندگی نمااتي هسي  رئWu Dawei ی دائووو

 دستاورد، از آغاز نیموافقت بر سر سند مشترک مهمتر:  مذاکرات گفت نی اییسند مشترک نها
 . مذاکرات شش جانبه است 

 . شودحي اجرا و تصحدی کرد اما اعالم داشت که توافق هنوز بایابی توافق را خوب ارزنی اکایآمر
 است و ی راضاري بسشرفتيعالم کرد که واشنگتن از پ ادي کاخ سفی مک کلالن سخنگواسکات

 . مهم استاري توافق بسنی است اما انجام ایتوافقنامه خوب
 به تی با عناکني صورت گرفته است لی مورد بصورت ضمننی در ای رسد گرچه توافقی نظر مبه

 دی ماجرا دانیپا کشور هنوز به نی دارد ای بر کره شماللي تحمی در ذهن خود براکای که آمریطیشرا
 راکتور آب سبک آن هم در کی امکان ساخت راموني کشور تنها پنی که استي در حالنی ندارد و ایخوب
 . آورده استاني سخن به می کره شمالی مناسب برایزمان
 آن ی کره شمالمي باره ضمن استقبال از تصمنی اروپا در اهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سریخاو

 . کردفي بهبود ثبات توصیم به سو مهیرا گام
 مساله نی هم به اهی اروپا ست که بطور مستقل از اتحادهی اتحادی از کشورهاگری دیکی زي ناياسپان

 .واکنش نشان داده است
 در باره بازگشت به ژهی ببوجهياز قرار معلوم نت:" باره گفته استنی کشور در انی اکيپلماتی منبع دکی

 قبًال ی که کره شمالی اتمی انرژی المللني و آژانس بی تی از جمله ان پیهائزمي و مکانسمهايارگان
 .  مثبت استاريآنها را کتار گذاشته بود بس

 کشور نی ای هسته ای برنامه هاراموني گفتگو پی و طرفهای کره شمالني از توافق حاصل  بزي ناياسترال
 تی را رعااطي مساله برخورد کرد جانب احتنیا ا بکای که آمری اوهي به شزي کشور ننیاستقبال کرد اما ا

 .  کار خواهد بردی کره شمالیکرد و هشدار داد که انجام تعهدات از سو
 کشور به نی ایازهاي رفع نی در راستای کره شمالی برای راکتور هسته اکی ساخت ی برازي نهيروس
 . کرده استی اعالم آمادگیانرژ

 توافق نی ضمن استقبال از ازي سازمان ملل نی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
 . بازخواهند گشتی آژانس به کره شمالنی بازرسان ایاعالم کرد که بزود

 توان به ی  توافق را منی اکني صورت گرفته لی کره شمالی هسته ای توافق بر سر برنامه هاگرچه
 ی توافقات گروه گفتگوهانی از شکننده تریکی کای توقعات آمرني و همچنی کره شمالتيلحاظ موقع

" اسبزمان من" توافق و ی معنای گفتگوها و درک واقعشرفتي رسد به پیشش جانبه خواند و به نظر م
 نی تداوم ای کره شمالی از سوکای آمرلهي ساخت راکتور آب سبک بوسري نظیازاتي امتی اعطایبرا
 ی اخراج بازرسان سازمان ملل از سوني پرونده و همچننی ای نامقدس را ناممکن سازد و بازخوانمانيپ
 . واژه ها بوده استري توقعات و تعابنی در گذشته نشات گرفته از اانگی ونگيپ
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور28:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ سپتامبر 19 - ١٣٨۴ شهريور ٢8شنبه دو

مه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود بخش هايی از سخنان محمود روزنا:بی بی سی
احمدی نژاد در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل را نقل کرده و گزارش های ضد و نقيضی درباره 

گمانه زنی درباره اجالس امروز هيات . واکنش کشورهای ديگر به اين سخنان و اثرگذاری آن داده اند
  .ين المللی انرژی اتمی از جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز صبح استرييسه آژانس ب

 جمهوری در مجمع عمومی سازمان  ای ارايه شده از سوی رييس  نوشته پيشنهادات هسته خراسان
  . ملل با واکنش سرد و منفی اروپا و آمريکا روبرو شده است

 نوشته به پيشنهادهای رييس جمهوری  در صدر اخبار خود از زبان سخنگوی وزارت خارجههمبستگی
  . توجه نشد
 احمدی نژاد دربازگشت از سفر نيويورک گفته است ما اجازه می دهيم بخش های شرقبه نوشته 

خصوصی و دولتی ساير کشورها در برنامه هسته ای ما شريک بشوند و حضور داشته باشند و بخشی 
دن به ديگران هستيم که اين خود يک تضمين و نظارت از سهام انرژی هسته ای را نيز حاضر به واگذار کر

عمومی است که می تواند ابتکاری ويژه باشد و ما به خودمان مطمئن هستيم که آمادگی داريم اين 
  . اقدام را انجام بدهيم

 تعداد مخالفان شرکت کننده در تظاهرات مخالف رييس جمهور را در مقابل مقر سازمان ملل را کيهان
 ميليون نفری که ١٨ ميليون نفری که در انتخابات شرکت کرده و ٣٠خوانده و پرسيده چطور دويست نفر 

  .  نفر سمبل دموکراسی هستند٢٠٠به احمدی نژاد رای داده اند، سمبل دموکراسی نيستند، اما 
نويسنده کيهان شرکت کنندگان در تظاهرات مخالف را ضدانقالب فراری خوانده که اکثر آن ها دزد و 

  .سوس و ساواکی هستندجا
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 در صدر اخبار خود با اشاره به تشکيل اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی، اعتماد
  .ايران را در فاصله يک قدمی تا ارسال پرونده هسته ای به شورای امنيت دانسته است

 به شورای امنيت به  از قول يک مقام جمهوری اسالمی نوشته ارجاع پرونده هسته ای ايرانآفتاب يزد
  .معنای حمله نظامی به ايران نيست 

پيروز مجتهدزاده، رييس موسسه يورنويک، به نوشته خراسان گفته هر طرح ايرانی که برآورنده خواست 
  . شود نهايی آمريکا يا اروپا نباشد رد می
  .  تصور نبود ها نسبت به پيشنهاد رييس جمهوری ايران دور از وی گفت برخورد ناشايست اروپايی

همين . اين استاد دانشگاه تاکيد کرده که ايران درشرايط فعلی بايد سياستهای جديدش را پيگيری کند
روزنامه نظر هرميداس باوند استاد دانشگاه را منعکس کرده که گفته است از آنجا که هنوز باب مذاکرات 

تواند در   باز است پيشنهاد ايران می از سوی دوطرف ايران و سه کشور اروپايی در قالب اتحاديه اروپا
 ها به ايران مورد بررسی قرار گيرد وی در عين حال تاکيد کرد بايد  کنار پيشنهاد احتمالی آتی اروپايی

  .زوايای مختلف طرح ايران شفاف شود
 نوشته پيشنهاد هسته ای احمدی نژاد گويا کشورهای شورای حکام را سخت به صورت بندی جوان

در وين واداشته و در ميان سران سه کشور اروپايی و برخی کشورهای شورای حکام های جديد 
آشفتگی ايحاد کرده به گونه ای که تعدادی از ديپلمات های حاضر در وين نقشه های جغرافيايی مربوط 
به انرژی های فسيلی ايران را دست به دست گردانده و اهتمام ايران به فناوری هسته ای را امری غير 

  . بيعی جلوه می دهندط
 نشست امروز شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را يکی از خبرسازترين حوادث جام جم

خوانده و نوشته نشستی که بی ترديد در وضعيتی پيچيده برگزار می شود سرنوشت هر قطعنامه 
 را در برابر آزمونی دشوار قرار پيشنهادی له يا عليه ايران را در هاله ای از ابهام فرو برده و شورای حکام

  .داده است
 فاش کرده که اواخر فروردين ماه امسال ، آيت اهللا سيستانی از نجف در جمهوری اسالمیروزنامه 

پيامی برای آيت اهللا فاضل لنکرانی در قم از خطر انحرافاتی که در مداحی های در حال رشد در ايران 
  .را برای نظام جمهوری اسالمی يک تهديد خوانداحساس می شود، ابراز نگرانی کرد و آن 

  
   شهريور27:  تهرانیمرور روزنامه ها

   ٢٠٠۵ سپتامبر 18 - ١٣٨۴ شهريور ٢7یکشنبه 
روزنامه های امروز عنوان های اصلی خود را به مذاکرات محمود احمدی نژاد در نيويورک و :بی بی سی

 و از عقب نشينی آمريکا از موضع قبلی سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل اختصاص داده
  .خود و منتفی شدن ارسال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل خبر داده اند

 سپتامبر، 19در بخش هايی از گزارش اين روزنامه ها پيش بينی شده که در جلسه فردا، دوشنبه 
  .برای ايران در نظر گرفته شودشورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی باز هم مهلتی 

 در صدر گزارش های خود متن مصاحبه محمود احمدی نژاد، رييس جمهور با شبکه س ان ان را شرق
 سال است نيت بد آنان را تجربه می کنيم و چيز خوبی از آنها ٢٧ما : نقل کرده که در آن گفته است

آنها نمی توانند بگويند ما از ملت شما . نندآنها بايد مستند به قانون بين المللی صحبت ک. نديده ايم
  . خوشمان نمی آيد و می خواهيم هر چيزی را به شما تحميل کنيم

 در گزارش ديگری نوشته هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی فردا در حالی برای بررسی شرق
صميم گيری واحدی در پرونده هسته ای ايران برگزار می شود که کشورهای عضو اين شورا هنوز به ت

اما اخبار رسيده حاکی از فشار اروپا و آمريکا برای راضی کردن . مورد پرونده ايران دست نيافته اند
  . اعضای شورای حکام برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت است

  . م در عنوان اصلی خود از قول راديو آمريکا با حروف بزرگ نوشته از ايران شکست خورديکيهان
تنها راهکار : حسين شريعتمداری در ادامه مقاالت سابق خود در مورد خروج از پيمان ان پی تی نوشته

موثر و البته قانونی، آن است که ايران نيز برای آمريکا و اتحاديه اروپا ضرب االجل تعيين کرده و با صراحت 
پرونده هسته ای کشورمان را در حالت  ديگر -ماه٣مثال -اعالم کند اگر شورای حکام حداکثر تا چند ماه 

بالتکليفی نگهداشته و به فرصت سوزی ادامه دهد، غنی سازی اورانيوم را که داوطلبانه به حالت 
اين تصميم نيز می تواند از طريق مصوبه مجلس شورای . تعليق درآورده ايم، از سر خواهيم گرفت

  .اسالمی به دولت ابالغ شود
 رييس مجلس در همبستگیکيهان در زمانی عنوان می شود که به نوشته اظهار نظر مدير روزنامه 

  .پاسخ سئوالی درباره طرح مجلس برای خروج کشور از پيمان ان پی تی گفته چنين طرحی وجود ندارد
 نوشته اخبار حاکی از ناکامی آمريکا و اروپا در جلب حمايت اعضای شورای حکام و کشورهای خراسان

، چين، هند و برخی غيرمتعهدها در موافقت با ارجاع پرونده ايران به شورای قدرتمندی چون روسيه
  . باشد امنيت می

 در سرمقاله خود از تحوالتی که در مداحی ها صورت گرفته انتقاد کرده و جمهوری اسالمیروزنامه 
ا آهنگ های گفته اين ها از اصل فاصله گرفته اند و به مطرح کردن خواب و خيال و چشم و ابرو، آنهم ب

  . تداعی کننده ابتذال، روی آورده اند
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 از صدا و سيما هم انتقاد کرده و نوشته اين دستگاه که قرار بود دانشگاه جمهوری اسالمیروزنامه 
سيار باشد بلندگوی جماعت قشری شده است و با پخش کف زدن های مخصوص، همراه با رقص کمر 

  . از کف می دهددر جشن های مربوط به امام ها فرصت ها را
 نشان می دهد دو روز بعد از استعفای دو نماينده استان سيستان و بلوچستان ايرانگزارش روزنامه 

که به عنوان اعتراض به انتخاب استانداری شيعه و دارای تعصب های قومی در آن استان صورت گرفته 
س گرفت و وزير کشور راهی زاهدان بود، به اختالف پايان داده شد؛ يکی از نمايندگان استعفای خود را پ

  .شد تا ده مرده را که انتخاب وی جنجال آفريده بود به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان معرفی کند
 در صدر اخبار خود نوشته محشتمی پور وزير پيشين کشور ضمن انتقاد شديد از مصباح همبستگی

  .تيزدی از جريان تکفيرگر و خشونت گرا انتقاد کرده اس
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