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

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

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ی از دستگاه هایاطالعات کامل// ستي قطعنامه نی آژانس براساس درخواست هاري اخی هایبازرس
p1 و p2نگ است هماهی هسته ادی جدميت//  شدهی به آژانس ارا 

  ٢٠٠۵ اآتبر 31 - ١٣٨۴ آبان  9 هدوشنب
 با آزانس در رانی کامل و جامع ای از همکاری اتمی سازمان انرژیزی الملل و برنامه رني امور بمعاون

 یوژهايفی در خصوص سانتری مدارکهی و ارای در قالب توافقات دوجانبه و پروتکل الحاقري اخیهفته ها
p1 و p2به آژانس خبر داد . 
 یکه در دانشگاه صنعت"  تا فرداروزی از دی هسته ایانرژ "شی هماهي در حاشیدي محمد سعردکت
 ی برایسفر معاون البرادع:  خبر افزودنیبا اعالم ا" مهر" برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار ريرکبيام

ر رفع   دی قابل مالحظه اشرفتي در دونوبت انجام و پرانی آژانس از اري اخی هایمذاکره و بازرس
 بدان اذعان زيسواالت و ابهامات آژانس صورت گرفت که چنانچه در خبرها آمده بود، مسووالن آژانس ن

 .داشته اند
 اتي مرحله دوم هیدهای بازدی ها دو هفته قبل انجام شد و برای بازرسنی مرحله اول ا،ی گفته وبه
 یانی مرحله پانی برند و ای بسر مرانیا در ی و بازرسان آژانس از شنبه تا چهارشنبه هفته جارندگانینما
 . قبل از ماه نوامبر استدهایبازد

 گزارش ماه نوامبر یني بشي بر پی مبنی در پاسخ به سوالی اتمی الملل سازمان انرژني بمعاون
 براساس ی البرادعی گزارش آتمیدواريام:  گفترانی گسترده ای های با توجه به همکاریالبرادع
 .   برد باشدی همه اعضای مثبت و قابل توجه برایازرسان داشته اند، گزارش که خود بیاظهارات

 
 قطعنامه ماه سپتامبر ی براساس درخواست هاري اخی های بازرسای سوال که آنی در پاسخ به ایو

 و رانی ها در قالب توافقات دوجانبه ای بازرسنی ار،يخ:  شود، اظهار داشتی حکام انجام میشورا
 .ست حکام نبوده ای شوراهي از ناحی الزامچي هنهي زمنی است و در ایروتکل الحاقآژانس و طبق پ

 شود، ی انجام می برنامه همکاری برای و آژانس توافقاترانی بعد از هر نشست انکهی با اشاره به ایو
 .ردي و مذاکره انجام گی در دو نوبت بازرسمی توافق کردزي بار ننیا: گفت

 ميهنوز تصم:  اصفهان خبر داد و افزودUCF کارخانه زي آمتي موفقتي ادامه فعالاز" مهر" در پاسخ به یو
 قي کارخانه همچنان در تعلنی اتي نطنز گرفته نشده است و فعالی سازی در مورد کارخانه غنیدیجد

 .است
 داده لی تحوی اتمی انرژی المللني به آژانس بشي که هشت روز پی در خصوص مدارکني همچنیديسع

 p2 و p1 نوع وزيفی سانتری مدارک درباره سواالت آژانس در خصوص دستگاه هانیا: ست، گفتشده ا
 ی مه دادلی که در حال حاضر در تهران هستند، تحوی به بازرسانزي مدارک ننی از ایگریبود و بخش د

 .شود
 موضوع که در  مدارک بتواند در مورد دونی با ای اتمی انرژی المللني کرد آژانس بیدواري ابراز امیو

 . برسندی قطعیري گجهي از ابهام در آنها خبر داده بود، به نت2003سپتامبر 
 . را برطرف خواهد کردیادی مدارک ابهامات زنیا:  کرددي در ادامه تاکیو

 اطالعات آژانس در خصوص نقش کشور ثالث در شرفتيدرباره پ" مهر "گری در پاسخ به سوال دیديسع
 ی قابل مالحظه اشرفتي آژانس پزي بخش ننیدر ا:  گفتی وارداتوژيفینتر سای دستگاه هایآلودگ

ن خصوص به ی حداکثر دسامبر در اای تواند در ماه نوامبر یداشته است و اگر بتواند خود را آماده کند م
 . برسدیري گجهينت

بعد از  مي تنی ادی جدی اعضای در خاتمه در خصوص هماهنگرانی ای مذاکره کننده هسته امي تعضو
  . هماهنگ استی قبلمي مثل تزي نمي تنیا:  گفتی ملتي امنی دولت و شوراراتييتغ
  

 ساخت ی آمادگرانیا/ می شوی قدم مشي قدرت هم پی نه چندان دور در ساخت رآکتورهای اندهیدر آ
 فی شری در دانشگاه صنعتیدانشکده هسته ا/  کشورها را داردری در ساومي اورانیکارخانه فرآور

  شودی مسيتاس
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 ی فراوری شدن تکنولوژی با اشاره به موجی اتمی سازمان انرژیزی الملل و برنامه رني امور بمعاون
 داشته باشد بسازد ازي که نی را در هر کشورUCF ساتي دارد تاسی آمادگرانیا:  در کشور گفتومياوران

 . کندیو راه انداز
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در دانشگاه "  تا فرداروزی از دی هسته ایانرژ "شی در همایدي، محمد سع"مهر"برنگار  گزارش خبه
 کنند ی می سعی هسته ای دارنده تکنولوژی امروز کشورهایايدر دن:   اظهار داشتري کبري امیصنعت

 . د منتقل کننگری دی سخت به کشورهااري و با تعهدات بسژهی گران و واري بسطیآن را با شرا
 ی هسته اشرفتهي پزاتي کنندگان تجهني شده توسط گروه تامنييادامه به مقررات سخت تع در یو

 را ی خاص که موافقتنامه ای است که بجز معدود کشورهانی از ای مقررات حاکنیا: اشاره کرد و گفت
 .ردي فاقد آن قرار گی کشورهااري در اختدی نبازاتي وجه تجهچيامضا کرده اند به ه

 و توان روهاي و نی داخلیازهاي بر اساس نمي گرفتمي سخت تصماري بسطی شرانیما در ا:  افزودیديسع
 .می تنگ و محدود شواري حوزه بسنی خود وارد اشرفتهي پعی خود و صنای داخلیعلم
 در کشور آغاز شده بود و با انقالب 51 از سال ی هسته ای فناورجادی دغدغه انکهی با اشاره به ایو

 در دوره ژهی بعد از انقالب مشاهد شد به وی دغدغه در همه دولت هانیا: اطرنشان کردنافرجام ماند، خ
 .دي به نقطه اوج خود رسیخاتم
 مي حرکت کنی به گونه امی کردی شده سعرفتهی دوران براساس مقررات پذنیدر تمام ا:  افزودیديسع
 .مي را شکل دهی تکنولوژنی ای هاهیکه پا
 و ی تمام توان تکنولوژ76 از سال نکهی ااني با بی اتمی سازمان انرژیزی ر الملل و برنامهني بمعاون
طول :  شد، گفتیزی و برنامه رنهی نهادی تکنولوژنی به ای دسترسی کشور برایقاتي و تحقیبودجه ا

 . رسدی سال نم7-8 از شي ما به بی هسته ایعمر عمده تکنولوژ
 در کشور وجود نداشت آنچه انجام شده بود یته ا هسساتي تاسچي ه77در سال :  در ادامه افزودیو

 مطالعات و نی کشور انجام گرفته بود اما ای بود که در دانشگاههایقاتي و تحقیشگاهی آزمایکارها
 . نشده بودفی به شکل برنامه تعرقاتيتحق
آب  ی مگاوات40 رآکتور کی که می ادهي رسیی ما به جایقاتيدر بخش رآکتور تحق:  شدادآوری یديسع
 . رسدی مهي اولی به مرحله بهره بردارندهی سال آ5/3 تا 3 در ی به همت کارشناسان داخلنيسنگ
 شود ی اراک در داخل ساخته مني آب سنگروگاهي نزاتي درصد تجه70 تا 60 از شي بنکهی ااني با بیو

 درصد 80 از شي به بروگاهي ننی ازي در تجهی داخلعی سهم صناندهی آکسالی کرد که تا یدواريابراز ام
 .برسد
 ی ساخت رآکتورهای براقاتيدر حال مطالعه و تحق:  گفتی الملل سازمان انرژني و بیزی برنامه رمعاون

 .مي قدم باششي قدرت هم پی نه چندان دور در ساخت رآکتورهای اندهی در آمیدواري و امميقدرت هست
 یما م:  در مجلس افزودندهی سال آ20ا  تی هزار مگاوات برق هسته ا20 دي تولبی با اشاره به تصویو

 مقدار برق را در داخل کشور نی ادي تولی الزم برایروگاههاي و نزاتي از تجهی بخش قابل توجهميتوان
 . نخواهد بودی در مراحل اول هزار مگاواتروگاههاي ننی البته امیبساز

 2 آغاز شد و در حال حاضر 78ل  مهم کشور خواند که از سااري بسی را از پروژه هاني آب سنگدي تولیو
 . قرار گرفته استیفاز آن مورد بهره بردار

 ی را خود ساخته و به بهره بردارني آب سنگساتي است که تاسی کشورني نهمرانی ا،یدي گفته سعبه
 .رسانده است

 اشاره کرد و آن را ومي اورانی کشور در بخش فرآوری از سخنانش به دستاوردهایگری در بخش دیو
 ی تکنولوژنی کشور در اني در نشست سپتامبر به عنوان هشتمرانیا:  خواند و گفتزي افتخارآماريبس

 .شناخته شد
 اصفهان اشاره کرد UCF در کارخانه یرانی کارشناسان و مهندسان جوان ای به تالش شبانه روزیديسع

 ساله فارغ 27 جوان کی پروژه اصفهان با تیری کردند که مدی بازرسان آژانس باور نمیحت: و افزود
 بر هي تکبا بدون مهندس ناظر و مشاور صرفا یرانی باشد و مهندسان افی شری دانشگاه صنعتليالتحص

 . باشنددهي نقطه رسنی به ای و خودباورمانی ایروين
 و دهيچي پندی تست فرآی باره برا50 ی و آزمون هایرانی مهندسان اريگي با اشاره به تالش مجدانه و پیو

 نی اجهي نتمي کنی مادی  ی بومیآنچه ما از آن به عنوان تکنولوژ:   اصفهان گفتUCF حساس
 .تالشهاست

 . پروژه متخصص شده اندنی در ایرانی ایروي ن700 ،ی گفته وبه
.  بودانی از دانشجویکی ی  بود صرفا پروژه دکتراUCF دي پروژه که تولنی اهي اولندیفرآ:  گفتیديسع
 . کردندینس آن را باور نم که بازرسان آژایزيچ
 و مي راه هستی در ابتدانهي زمنیما در ا:  اشاره کرد و خاطرنشان کردومي اورانی سازی به بخش غنیو

 یري قابل مالحظه  و چشمگشرفتي پمي توانی و مهندسان صنعت هوا فضا مانی دانشجویبا خودباور
 .ميداشته باش

 اري بسلي  پتانسی دهد کشور دارای نشان ممی آورد چند سال بدستنیآنچه در ا:  در ادامه گفتیو
 . استی علمیروي خوب در بعد ناري بسهی سرماکی یو دارا"  تکیها" در بحث یخوب
 شکل خواهد گرفت که فی شری در دانشگاه صنعتی دانشکده هسته اکی:  خبر دادني همچنیديسع

 .افتی خواهد مي تعمگری دی به دانشگاههایبه زود
 ی شناسد و دوران قشون کشی می را به دارا بودن فناوری امروز قدرت هر کشوریايدن:  کرددي تاکیو

 است لي دلنی ها است به ای غربزي می رورانی ای سال موضوع هسته ا5/2اگر امروز . گذشته است
 . صاحب حرف شده استايکه در دن
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 ها وارد گفت وگو با یی اروپا قرار بودی وقت72در سال :  گفترانی ای مذاکره کنندگان هسته امي تعضو
 سال 12اما امروز.  نه مذاکرهم،ي دانی قابل می انتقادالوگی دکی صرفا یما شوند گفتند ما شما را برا

 بدون تعهد و ند؛ي مذاکره بنشزي سرمرانی کنند ای ها هستند که التماس مییبعد از آن دوران اروپا
 .انتقاد
البته . میدي نقطه رسنی به ای و اراده قوی جدمي تصمکی با  برنامه مختصر وکیما با :  افزودیديسع

 جی شدن هستند دارند به تدردي است که آن را متوقف کنند اما حاال که در حال ناامنی اروپا اهيگارد اول
 .رندی پذیم
 و گسترش مي محافظت کنمی است که از آنچه بدست آوردنی ما افهيوظ:  در خاتمه اظهار داشتیو
 ما وجود دارد و با ی روشي پیادی زاري بسی که فضاهامي بداندی و بامي راه هستیر ابتداما د. ميده

 ب به عنوان کشور صاحرانی که امي برسیی به جامي توانی می علم در سطوح دانشگاهنیگسترش ا
  . محسوب شودی هسته ایتکنولوژ

  
 دانم  يي را مذاآره نمي ي هسته تنها راه حل مساله: الريجاني
  آند يي ترغيب مي آوري هسته نژاد، ايران را به داشتن فن سازي بر سر اظهارات احمدي جنجال
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يي، سه اصل عزت،  ي هسته دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با تاآيد بر اين آه در مساله
هاي غرب  سازي  اشاره به جنجالي سوخت دنبال شود، با گذاري چرخه حكمت و مصلحت بايد با هدف

آوري  آنها بايد بدانند آه اين نوع رفتارها بيشتر ما را به داشتن فن: ي سخنان رييس جمهور گفت درباره
  .آند يي ترغيب مي هسته

، دآتر علي الريجاني، دبير )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته
انرژي "طي سخناني در همايش )  دوشنبه(ي آشورمان بعدازظهر امروز شوراي عالي امنيت مل

يي، رجعت تاريخ ملي شدن  ملي شدن انرژي هسته"تحت عنوان " يي ايران، از ديروز تا فردا هسته
ي  ي مساله شد، در نگاهي به تاريخچه آه در دانشگاه صنعتي امير آبير برگزار مي" صنعت نفت

 40 اتمي ايران به حدود  ي مساله: ايم، گفت يي آه با آن مواجه بودهها يي آشورمان و چالش هسته
   .گردد سال پيش باز مي
ها پذيرفته بودند آه ايران  در آن زمان ايران با آمريكا ارتباط نزديكي داشت و آمريكايي: وي خاطرنشان آرد

چنان هم در  اتفاقا ساخته و همهاي متنوع نياز دارد و پيشنهاد يك رآآتور تحقيقاتي را دادند آه  به انرژي
هايي آه ايران پرداخته بود، از  حال فعاليت است، اما با انقالب اسالمي ايران، تمام قراردادها و هزينه

  . سوي آمريكا لغو شد
بينند آه  ها آمك بگيريم، مي يي از اروپايي ي هسته توانيم در مساله آساني آه معتقدند مي: وي گفت

  . يي از سوي اين آشورها وجود ندارد خت و تامين سوخت هستههيچ تضميني براي سا
بنابراين . المللي انرژي اتمي است و پادمان را هم پذيرفته است ايران عضو آژانس بين: الريجاني گفت

  . يي برخوردار باشد آوري هسته تواند و بايد از حق داشتن فن مي
" آاري ايران پنهان"ها  چه آه آژانس و اروپاييدبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره به آن

ي تزريق گاز بوديم آه  آاري نداشته است، بلكه ما در آستانه ايران مخفي: خوانند، اظهار داشت مي
 روز قبل از 180يي ايران شد و بر اساس مقررات به مدت  هاي هسته آژانس خواستار بررسي فعاليت

 اصفهان UCFدر عين حال آژانس از تاسيسات . س اعالم آنيمبايست موضوع را به آژان تزريق گاز مي
  . مطلع بود و چيز پنهاني نبود

آاري نكرده است، چرا  وي با اشاره به اظهارات يكي از مقامات آمريكايي مبني بر اينكه اگر ايران مخفي
 و پيچيده آوري اتمي بسيار ارزشمند فن: آند؟ گفت يي دستگير مي اي را به عنوان جاسوس هسته عده

آاري و قانوني عمل  همچنين بين مخفي. توان آن را در اختيار آسي قرار داد است و به سادگي نمي
  . مشروع بودن رفتار و عملكردي، به معناي محرمانه نبودن آن نيست. آردن تفاوت وجود دارد

ي آمريكا مبني بر  رجه وزير امور خا دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اظهارات آاندوليزا رايس،
ي سوخت  يي استفاده آند، اما چه آسي گفته چرخه تواند از انرژي صلح آميز هسته اينكه ايران مي

 2 و 1بندهاي . توان به مفاد اساسنامه آژانس اشاره آرد در اين باره مي: يي داشته باشد، افزود هسته
يي صرفا براي توليد برق نيست،  ري هستهآو گويد آه فن شمارد، صريحا مي آه وظايف آژانس را بر مي
  . دهد ي ديگر صلح آميز به ما مي بلكه صدها امكان و استفاده
بنابراين نگويند آه ايران مخفي آاري آرده است، بلكه آنها داشتن انرژي : به گزارش ايسنا، وي گفت

  . وخت محروم آنندي س خواهند ما را از داشتن چرخه دانند، اما با زور مي يي را حق ما مي هسته
چرا آه با وجود ذخاير عظيم نفت و گاز به . گويند ما به نيت شما شك داريم آنها مي: الريجاني گفت

  . گيرند آه ايران به دنبال بمب اتمي است يي هستيد، بنابراين نتيجه مي دنبال انرژي هسته
 سال 10زارش اطالعاتي آمريكا يي آه بر اساس گ آوري هسته چرا بايد ايران را به خاطر فن: وي افزود

  .  آمريكاست آيد، امروز مجازات آرد؟ اين همان تئوري پيشدستانه آينده به دست مي
شاره به دوگانگي رفتار اروپا و آمريكا در به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با ا

سازي  ي جنوبي و ژاپن هم به غني آره: يي آشورهاي مختلف گفت هاي هسته برخورد با برنامه
واقعيت اين است آه . پردازند، چگونه است آه تئوري نيات فقط به مربوط به ايران است اورانيوم مي

 و عنصر الهام بخش و آرماني برخوردار است آه اگر ايران از موقعيت ژئوپلتيك، نيروي متخصص گسترده

www.iran-archive.com 



هاي برتر برسد، پرش تكنولوژيك خواهد آرد و از  آوري  فن  نفوذ خود را گسترش دهد و به حوزه بتواند حوزه
آيد و چون داراي عنصر الهام بخش و آرماني است،  ي آشورهاي در حال توسعه بيرون مي حيطه

   .شود دردسرساز مي
هاي بااليي  هاي مسلمان نتوانند رتبه معتقدم آنها اساسا به دنبال اين هستند آه ملت: تالريجاني گف

  . شود را در دنيا آسب آنند و اين محدود به ايران نمي
اي  بحث اتمي ما لجبازي نيست، بلكه مقوله: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان خاطر نشان آرد

  . ان استي جوانان آشورم مربوط به زندگي آينده
هاي دانشگاه صنعتي امير  بعيد نيست آه اگر آوتاه بياييم، فردا روزي بگويند آه درس: الريجاني گفت

  . شود آبير بايد تعطيل شود، چرا آه مربوط به مباحث اتمي نيز مي
هاي اتمي ايران   فعاليت حتي در معاهده پاريس به اين سمت رفتيم آه آليه: وي خاطر نشان آرد

  . ، حتي تحقيقات تا بتوانيم در يك فرصت آوتاه زماني اعتمادسازي آنيمتعطيل شد
  . يي دنبال شود آوري هسته تواند از مسير فن ي آشور مي باال بردن سطح توسعه: وي تاآيد آرد

ي همراه  ي دورنماي نشست آتي شوراي حكام و زمينه الريجاني در پرسش و پاسخ دانشجويان درباره
ها بايد مهم باشد، اين است  آن چيزي آه براي ما ايراني:  غير متعهدها با خود گفتها و آردن اروپايي

ما وظيفه داريم با آژانس آار آنيم و در آنار آن مذاآره با . آه بتوانيم بر روي توان خود تكيه آنيم
  . دهيم ها و نيز آژانس را ادامه مي اروپايي

اين شرايط . راي شرايط سخت آماده آرده استترديد نكنيد آه ايران خود را ب: الريجاني گفت
  . توانند ما را بترسانند هايي را نيز در بر دارد تا ديگران تصور نكنند با يك قيام و قعود مي هزينه

اي هدفدار آه  ما به دنبال مذاآره: به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تصريح آرد
پذيريم آه آژانس هرگونه  ما مي. يي نباشد، هستيم آوري هسته نهدفش انحراف ايران از داشتن ف

  . يي داشته باشد نظارتي را براي اثبات عدم خروج ايران از مسير صلح آميز هسته
يي  الريجاني درباره تاثيرات سخنان محمود احمدي نژاد، رييس جمهور آشورمان در روند مذاآرات هسته

ن بحث هياهوي بزرگي در دنيا به وجود آمد، از همان ابتدا آه اين معتقدم در اي: ايران خاطر نشان آرد
. يي و حرآت ايران به سمت بمب اتمي در ارتباط بودند ي هسته بحث مطرح شد آن را فوري به مساله

اصل موضوع صحبت رييس جمهور اين بود آه رژيم صهيونيستي ديكتاتوري است آه با زور مردم را از 
هاي انقالب  اين موضوع همچنين يكي از آرمان. پس مشروع نيست. ه استشان بيرون آرد سرزمين

   .اسالمي بوده است
شان  ايشان در سخنان خود مطرح آرده بودند آه اگر آوارگان فلسطيني به سرزمين: وي ادامه داد

  . رند هستند آه در اين سرزمين راي بيشتري دا ها بازگردند و رفراندومي برگزار شود قطعا اين فلسطيني
خواستند  آنها مي: هاي پس از اين سخنان را دادن سيگنالي به ايران دانست و افزود سازي وي جنجال

بگويند آه ايران در بحث اتمي تحت فشار قرار دارد، اما بايد بدانند آه اين نوع رفتارها بيشتر ما را به 
   .آند يي ترغيب مي آوري هسته داشتن فن

  . گذارد گيران ايران تاثيري نمي ي تصميم  ارادههاي آنها در وي گفت جوسازي
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، الريجاني درباره روابط ديپلماتيك با ديگر آشورهاي عضو آژانس 

آنيم، اما بعيد  ما از ظرفيت ديپلماسي آشورهايي آه با ايران همراهي دارند، استفاده مي: ابراز داشت
الملل  يي ايران را حل آند، چرا آه در نظام بين واند مشكل و ماجراي هستهدانم آه اين روابط بت مي

گيري  دهند اين آشورها به راحتي تصميم نوعي فاشيسم آمريكايي حاآم شده است و اجازه نمي
  . آنند

  . توانيم با خود ببريم يي به هر ميزان آه آورده داشته باشيم، مي در مذاآرات هسته:  وي گفت
يي  عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اينكه قطعا ما راه مذاآره را براي حل مساله هستهدبير شوراي 
اگر مذاآرات به صرف . براي رسيدن به اين مساله نيازمند زحماتي هستيم: دهيم، گفت ترجيح مي
مان نزديك  مهم اين است آه در مذاآره به هدف و خواست. مان مهم باشد، خوب نيست مذاآره براي

  . شويم
دانم، ضمن آنكه  يي مذاآره نمي تنها راه را براي مساله هسته: به گزارش ايسنا، الريجاني گفت

   .معتقدم مذاآرات براي حل مساله در اولويت است
يي تا چه اندازه در مرزهاي عزت، حكمت  ي سوخت هسته وي در پاسخ به اين سوال آه داشتن چرخه
ي  در مساله: ديد به حمله نظامي مورد توجه است؟ گفتو مصلحت در مقابل اعمال تحريم و يا ته

يي اهميت اين انرژي براي توسعه و باال بردن سطح ايران است، اما براي حرآت در اين مسير  هسته
معتقدم بهتر است براي رسيدن به اين امر از طريق مذاآره عمل آنيم، . هايي شويم بايد متحمل زحمت

مان به  گيري همچنين سمت.  نسيان در هدف و خواست ما نباشدبه شرط آنكه مذاآره براي ايجاد
ما مثل آمريكا . مان است و در روش بايد از طريق مذاآره عمل آنيم سمت چرخه سوخت مصلحت و عزت

  . آشور دردسرسازي نيستيم
ي سوخت دنبال شود، اگر  گذاري چرخه سه اصل عزت، حكمت و مصلحت بايد با هدف: وي گفت

فهميم آه اين راه غلط   داالن مذاآره شويم، اما در اين داالن مذاآره ما را نگه دارند، ميبخواهند وارد
  . بوده است
هاي زيادي براي رسيدن به نتيجه مورد نظرمان به غير از مذاآره  معتقدم راه: چنين تصريح آرد وي هم

  . وجود دارد
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ي  م و جنگ چيست و اينكه اگر گزينهالريجاني در پاسخ به اين سوال آه سياست ايران در قبال تحري
ي نظامي قرار گيرد، مسووالن ايران چه تصميمي   اصفهان در مقابل تحريم و حملهUCFتعطيلي 

زنند براي اين است آه ما از ترس مرگ،  هايي آه مي اوال جنگي در آار نيست، حرف: گيرند؟ گفت مي
   .عين واحد در دو جبهه را ندارنداي براي جنگ آردن در  خودآشي آنيم؛ چرا آه آنها زمينه

همچنين ايران در . ايران يك هدف سخت است، همانند عراق فاقد مشروعيت داخلي نيست: وي گفت
  . ميان همسايگانش از مشروعيت الزم برخوردار است

هاي ديگر  آنند با تحريم نفتي و يا تحريم اگر فكر مي: وي در بيان احتمال تحريم عليه ايران گفت
   .تحريم نفتي صرفا نفت را گران خواهد آرد. انند ما را محدود آنند، اشتباه استتو مي

يي حق ملت ايران است و پاي  آوري هسته دهيم آه فن مان نشان مي ما به طرف: الريجاني تاآيد آرد
ن توا در عين حال آه معتقديم از طريق مذاآره و دادن هر گونه تضمين نظارتي عيني مي. ايم آن ايستاده

تفاوت  مان بي يي آوري هسته اما نبايد انتظار داشته باشند آه نسبت به فن. اين مساله را حل آرد
  . باشيم

در اين : يي ايران ابراز داشت آوري موشكي و ماهواره هاي فن به گزارش ايسنا، الريجاني درباره زمينه
  . اي ديگر برخوردار نيسته آوري ها نيز مشغول به فعاليت هستيم، اما از سرعت و شدت فن حوزه

تمام تالش يك معلم در دانشگاه اين است آه : وي در پايان خطاب به دانشجويان اظهار داشت
آند، صرفا يك انتقال صرف نباشد، بلكه دانشجويان اثبات آنند  هايي را آه به دانشجويان منتقل مي داده

  . آه با اين انتقاد پيشرفتي در آنان روي داده است
هاي  آوري ي آشور در دنياي امروز بايد بر روي فن توسعه: راي عالي امنيت ملي آشورمان گفتدبير شو

مان  بنابراين بايد از تمام ظرفيت. شود گذاري در اين خصوص انجام مي برتر صورت گيرد و هرگونه سرمايه
ي دانشجويان گير هاي برتر شويم آه اين مستلزم سمت آوري اي فن استفاده آنيم و وارد عرصه توسعه

مهم آن است آه بدانيم . هاي خارجي آمك بگيريم توانيم از همه زمينه همچنين مي. به اين سو است
   .هاي برتر برسيم آوري تنها خودمان بايد تنها به دست خودمان بايد به فن

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
  کرد بی را تصوهی قطعنامه درباره سورتي امنیشورا  

  ٢٠٠۵ اآتبر 31 - ١٣٨۴ آبان  9 هدوشنب
 بی را به تصوهی سازمان ملل متحد عصر دوشنبه به اتفاق آراء قطعنامه درباره سورتي امنیشورا
 . ديرسان
 سازمان ملل عصر دوشنبه با تي امنیشورا.  فرانسهیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 .  کردبی را تصوهیاجماع قطعنامه مربوط به سور
" یری حرقيرف" سازمان ملل درباره ترور قاتي خواسته شده است که با تحقهی قطعنامه از سورنی ادر

 .  کندی لبنان به طور کامل همکارنيشي پرینخست وز
 سازمان ملل متحد اظهار تي امنی جلسه امروز شورای در ابتداسي امور خارجه انگلری استراو وزجک

 دهد که ی اسبق لبنان نشان مری نخست وزیری حرقي ترور رفی المللني بقي تحقميگزارش ت: داشت
 .  را داشته استزي قصد گمراه کردن مهلهیسور
 ترور ی المللني بقي تحقتهي با کمدی بای شرطشي بدون هرگونه پهیسور:  در ادامه خاطرنشان کردیو

 . کندی اسبق لبنان به طور کامل همکاررینخست وز
 که می دادحي ها توضیما به سور:  گفت تي امنی در نشست شورازي نکایخارجه آمر ری وزسی رازايکاندول
 .  مواجه خواهند شدیمي وخیامدهاي نکنند با عواقب و پی همکاری المللني بقي تحقمياگر با ت
 53 لبنان در گزارش دي فقری نخست وزیری حرقي ترور رفی المللني بقي تحقمي تسي رئزي مهلوي دتلیقاض

 و لبنان را به دست هی کل سازمان ملل متحد مقامات دولت سورري عنان دبی خود به کوفیصفحه ا
 . اسبق لبنان متهم کردریداشتن در ترور نخست وز

 بمب ی دستگاه خودروکی تن از همراهانش در اثر انفجار 20 گذشته به همراه هی فور14 روز یری حرقيرف
 . کشته شدندروتي شده در بیگذار

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقع اوضاتحليل 

  
   آبان9:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اآتبر 31 - ١٣٨۴ آبان  9 هدوشنب
روزنامه های صبح امروز تهران همچنان به بحث پيرامون نطق جنجالی رييس جمهوری :بی بی سی

ر مقابل مجلس ، تالش ادامه داده و در موافقت و مخالفت با آن نوشته اندو اجتماع های اعتراض آميز د
  .وکال برای تعيين تکليف عبدالفتاح سلطانی از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

در حاليکه تعدادی از روزنامه های امروز صبح سخنان محمد خاتمی را در صدر اخبار خود آورده اند که در 
ای کشور ايجاد يک سخنرانی گفته بايد به نوعی سخن گفت که مشکالت اقتصادی و سياسی بر

 در مقاله ای بار ديگر از گفته های جنجالی محمود احمدی نژاد دفاع کرده و در کيهاننشود، روزنامه 
پاسخ کسانی که پس از سخنان وی گفتند اين حرف ها دعوت کردن دشمن به خانه است و ما را به 
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دانند دشمن اگر بنا دردسرمی اندازد نوشته چه پاسخی می توان داد به چنين کسان داد که نمی 
باشد عليه ما اقدامی انجام بدهد، محاسباتش را بر مبنای امکانات دفاعی و بازدارنده واقعی ما استوار 

  . خواهد کرد نه بر مبنای حرف هايی که در سخنرانی ها می زنيم
 در عين حال نوشته فاروق قدومی، رييس دايره سياسی سازمان آزاديبخش فلسطين گفته کيهان
 که اظهارات اخير مقامات ايران در حمايت از مردم فلسطين، باعث دلگرمی فلسطينی ها خواهد است

  .شد و آنها را به ادامه کار مصمم تر می کند
 در مقاله سياسی خود اظهار نظر کرده که اظهارات رييس جمهوری در آستانه روز قدس در يک جام جم

ه اختصاص به ايران هم ندارد زيرا اغلب مسلمانان سمينار داخلی، بيانگر يک موضع اعتقادی است ک
  .جهان خواستار محو اسرائيل و تشکيل يک دولت مسلمان در تمامی سرزمين فلسطين هستند

اين روزنامه می افزايد که آنچه از سوی مجامع جهانی و دولت ها بايد مورد توجه قرار گيرد، موضع 
ورماست و اال استخراج اين گونه سخنان رسمی و ديپلماتيک جمهوری اسالمی و مقامات کش

ايدئولوژيک از اظهارات مقامات آمريکايی و اسرائيلی نيز شدنی است و مگر بوش از آغاز جنگ های 
  صليبی تازه سخن نگفته بود؟

 در صدر اخبار خود سخن رهبر جمهوری اسالمی را آورده که گفته است بايد مدبرانه از آفتاب يزد
  . ر دفاع کردانقالب و مردم و کشو

 گفته است سياستمدار متناسب با آفتاب يزدسليمی نمين از اعضای جناح راست نيز به نوشته 
  . شرايط زبان ديپلوماتيک به کار می گيرد

 گفته است اگر تهديدات را درعرصه جهانی و منطقه ای ايرانيک نماينده مجلس هم به نوشته روزنامه 
 شعارهای خودمان يا فرصت هايی که تشخيص داده ايم تشخيص ندهيم و بی محابا تحت عنوان

  .بخواهيم يک بعدی حرکت کنيم از نظر سياست مديريت استراتژيک غلط محسوب می شود
 خبر داده که دادستان کل کشور در خصوص بحث قاچاق اسلحه اظهار داشته است که در اين جوان

ايی مثل عراق، ترکيه و افغانستان فعال تر برخورد زمينه به وزارت امور خارجه تاکيد کرده ايم تا با کشوره
  . کنند و در قراردادهای دو جانبه و چند جانبه مانع از قاچاق اسلحه شوند

 دری نجف آبادی با تاکيد بر اينکه وزارت اطالعات بايد در شناسايی باندهای قاچاق جوانبه نوشته 
ق و افغانستان و شرايط کشورهای همسايه، اسلحه فعال تر برخورد کند، گفت با توجه به اشغال عرا

مرزهای کشورهای همسايه صد در صد مورد اطمينان نيست و ستاد نيروهای مسلح و ارگان های 
  .نظامی هم بايد در رابطه با کشف و گرفتن اسلحه غير مجاز تدابير الزم را اتخاذ کنند

لفتاح سلطانی که صبح ديروز در  جمعی از فعاالن سياسی، و وکيالن و موکالن عبداشرقبه نوشته 
دفتر رييس قوه قضاييه اجتماع کرده بودند و می خواستند با آيت اهللا شاهرودی مذاکره کنند به داليلی 

از اين کار منصرف شدند و در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به بحث و رايزنی درخصوص ادامه 
  . بازداشت اين وکيل زندانی پرداختند

وری اين که در دوران دولت خاتمی هر روز تجمع های اعتراض آميزی در مقابل مجلس برپا  با يادآاعتماد
 گريبانگير   مساله می شد که گاهی ازطرف گروه ها هم تحريک به اعتراض می شدند نوشته امروز اين

  گاهی   مجلس روبروست که آميز در مقابل  اعتراض  های  تجمع  روزافزون  که با موج  شده  هفتم مجلس
  . شود  برخوردار می  تندی  و حدت ها از شدت  تجمع اين

  ، معلمان  قزوين ، کارگران  مسکن  تعاونی  مجموعه به نوشته خبرنگار اين روزنامه روز يکشنبه اعضای
 کردند و حدود   تجمع  مجلس  به طور همزمان در مقابل  پزشکی  رشته  و دانشجويان التدريسی حق

 هم برای اعتراض  ، ارتش  انتظامی ، نيروی ، کارمندی  کارگری های  تعاونی  مجموعه ای از اعض سيصد تن
  در همان محل جمع شدند
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