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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
  

 رايس پيشنهاد غنى سازى در روسيه را تكذيب آرد، آقازاده در تهران خبر داد
 مشارآت در نطنز حداآثر امتياز ايران به غرب است

  ٢٠٠۵  نوامبر 12 – ١٣٨۴  آبان 21 هشنب:شرق
 خالصه خبر

 رايس روز پنجشنبه در آغاز سفرش به خاورميانه گفت آه مى خواهم با قاطعيت بگويم هيچ پيشنهاد -١
ما بخشى از اين مذاآرات . چنين نبوده و نخواهد بود.  اروپايى براى ايرانى ها وجود ندارد-آمريكايى 

 . نيستيم و قصد نداريم بخشى از آن باشيم
ما از تهديدات :  آقازاده درباره هرگونه تهديد به ارجاع به شوراى امنيت و تاثير آن در اين طرح گفت-٢

همان طور آه دبير شوراى عالى امنيت ملى نيز گفته اند در چارچوب تهديدات، ايران . عبور آرده ايم
 .ادمسير سياسى را اتخاذ آرده آه در هر شرايطى فعاليت خود را ادامه خواهد د

زمان برگزارى اجالس شوراى حكام نزديك است و آشورهايى آه به نحوى با موضوع : گروه سياسى
پرونده ايران درگير هستند در تالش اند تا بيشترين بهره بردارى را در فرصت باقى مانده داشته باشند و 

يران در جلسه مشترك با در اين ميان منوچهر متكى وزير خارجه ا. نتايج اجالس را به نفع خود رقم بزنند
وزيران خارجه تروئيكاى جنبش عدم تعهد درباره جديدترين برنامه ها و ديپلماسى هسته اى ايران بحث 

در اين جلسه آه در تهران انجام شد حامد البار وزير خارجه مالزى و سفير اين . و گفت وگو آرده است
معاون وزير خارجه آفريقاى جنوبى حضور داشته آشور به همراه فيليپ ترز وزير خارجه آوبا و عزيز تهد 

اند به بررسى تحوالت جديد در آستانه نشست نوامبر شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى 
گفته مى شود پيش از اين قرار بود متكى در ديدارهاى جداگانه اى با وزراى سه آشور ياد . پرداختند

 لغو برنامه از پيش تعيين شده، اين جلسه به صورت نشست شده به گفت وگو با آنها بپردازد اما با
پس از اين جلسه نيز مسئوالن سه آشور به ديدار مسئول پرونده اتمى . مشترك چهارجانبه برگزار شد

در همين حال محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى ابراز اميدوارى آرد تا . ايران رفتند
ى صورت گيرد آه هدفش آاستن از تشنجات و بن بست مربوط به برنامه هاى چندروزه آينده توافق

در آن سوى جهان بوش آه عازم چين است مى خواهد با رهبران اين عضو دائم . هسته اى ايران است
شوراى امنيت درباره ايران صحبت آند و وزيرخارجه اش به منطقه سفر آرده و مدام از تصميم هاى 

اين در حالى است آه مسئول پرونده اتمى ايران مى گويد به زودى . ان حرف مى زنداحتمالى درباره اير
رايزنى با آشورهاى غير متعهد از جمله چين و روسيه آغاز مى شود و رئيس سازمان انرژى اتمى ايران 
هم مى گويد آه مشارآت خارجى ها در پروژه غنى سازى در نطنز حداآثر امتيازى است آه تصور مى 

در . ايران براى اعتمادسازى جامعه  بين الملل در آنار نظارت هاى رسمى آژانس قائل شده استآنيم 
اين ميان صبح پنجشنبه خبرى روى تلكس  خبرگزارى هاى جهان مخابره شد آه مى گفت پيشنهادى 

آورى از سوى آمريكا و اروپا به ايران ارائه شده است آه براساس آن به ايران اجازه خواهد داد به فر
اورانيوم و تبديل آن به گازى آه ماده اوليه براى غنى سازى است بپردازد و مراحل بعدى غنى سازى در 

اما شامگاه همان روز آاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا گزارش هاى مربوط به توافق .روسيه انجام شود
. ت هاى هسته اى را تكذيب آردآمريكا و اروپا براى اعطاى اين حق به ايران براى انجام محدود فعالي

رايس روز پنجشنبه در آغاز سفرش به خاورميانه گفت آه مى خواهم با قاطعيت بگويم هيچ پيشنهاد 
ما بخشى از اين مذاآرات . چنين نبوده و نخواهد بود.  اروپايى براى ايرانى ها وجود ندارد-آمريكايى 

آارى را انجام مى دهيم آه مدتى است انجام ما همان «. نيستيم و قصد نداريم بخشى از آن باشيم
داده ايم و آن اين است آه شرآاى ديپلماتيك را از تفكرمان درباره آينده مذاآرات شان با ايرانى ها مطلع 

به گزارش خبرگزارى ايسنا وزير امور خارجه آمريكا همچنين نگرانى آشورش را از آن چه برنامه » .سازيم
ان خواند، تكرار آرد و گفت آه آمريكا نگران آن است آه ايران با ذخاير هگزا غنى سازى و بازفرآورى اير

رايس همچنين درباره گزارش نيويورك تايمز آه گفته بود وزير . فلورايد اورانيوم به حال خود گذاشته شود
امور خارجه  آمريكا ارائه ضرب االجلى دو هفته اى به ايران را براى پاسخگويى به اين پيشنهاد 

من درباره ضرب االجل صحبت نمى آنم، معتقدم اين راه هدايت ديپلماسى : خواستارشده است، گفت
 نوامبر برگزار خواهد شد و ما بايد تصميم بگيريم آه چه آار آنيم، اما اين ٢۴قطعًا نشستى در . نيست

ران به شوراى وى گفت آمريكا معتقد است براى ارجاع اي. در زمانى به انتخاب خودمان انجام مى شود
در همين حال خبرگزارى فرانسه نيز گزارش داده . امنيت از آراى آافى در شوراى حكام برخوردار است

است آه رايس اين احتمال را مطرح آرد آه ممكن است آمريكا راه حلى را بپذيرد آه آنترل چرخه  
بسيار خوب براى اين راهى «: رايس مى گويد. سوخت هسته اى را از دست ايران خارج مى آند

آشورها است تا نيازهاى شان به سوخت رآآتور غيرنظامى را بدون نوعى خطر اشاعه آه با غنى 
 آه مى UF6ما نسبت به اينكه ايران با ذخاير . سازى و فرآورى همراه است، به طور آامل برآورده سازند
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اما ».شود، بسيار نگرانيمتواند در توليد سالح هسته اى به آار گرفته شود، به حال خود گذاشته 
چهارشنبه شب غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژى اتمى ايران در يك آنفرانس خبرى آه در آن فقط 

خبرگزارى ها حضور داشته اند درباره طرح ايران براى مشارآت دادن شرآت هاى خارجى در برنامه هاى 
آه سرمايه گذارى ها در پروژه مشارآت در آقازاده با بيان اين . غنى سازى اورانيوم صحبت آرده است

روند غنى سازى در بخش فرآيند است و طرح مشارآت، پروژه اى زودهنگام و فورى نيست گفته آه در 
چگونگى مشارآت و سرمايه گذارى، آژانس دخالتى ندارد و اگر غرب از حسن نيت ايران استفاده نكند 

ات دولت به سازمان انرژى اتمى مجوز داده شد تا در براساس مصوبه هي: وى مى گويد. ضرر خواهد آرد
لذا در چارچوب . پروژه نطنز از مشارآت شرآت هاى دولتى و خصوصى ايرانى و خارجى استفاده شود

يك اساسنامه اين طرح را آماده آرده و در آن پيش بينى شده است آه شرايط براى حضور اين شرآت 
 در اين پروژه، شرآت هاى مختلف مجاز به سرمايه گذارى :وى گفت. ها در پروژه نطنز فراهم شود

 درصد آن متعلق به شرآت هاى خارجى خواهد بود آه سازمان انرژى اتمى بر آن نظارت ٣۵هستند آه 
آقازاده با بيان اين آه پروژه  نطنز از پروژه هاى . بخش خصوصى ايران نيز در اين پروژه مشارآت دارد. دارد

پروژه نطنز در منطقه بين آاشان : خصوصيات جغرافيايى اين پروژه اشاره آرد و گفتملى ايران است، به 
 هكتار برنامه ريزى شده است و داراى دو سالن بزرگ است آه ١۴٠٠و نطنز و در زمينى به مساحت 

 هزار دستگاه سانتريفوژ را بتوان در آن نصب آرد و البته بسته به نوع اين ۶٠پيش بينى مى شود 
در پروژه نطنز يك ميليارد دالر «. ها محصوالتش مى تواند سوخت چند نيروگاه را تامين آنددستگاه 

با .  ميليون دالر سرمايه گذارى خارجى انجام مى شود٣۵٠سرمايه گذارى شده است آه تا سقف 
توجه به اين آه در اين پروژه مشارآت به صورت سهامى و در هيات مديره است، بنابراين از لحاظ 

وى ».م، شرآت هاى سرمايه گذار مى توانند از سهام تكنولوژى هسته اى نيز بهره گيرى آنندسها
اظهار اميدوارى آرد آه در ماه هاى آينده اتفاقات خوبى به لحاظ مذاآرات براى اين طرح انجام گيرد آه 

 فعاليت هاى پس از انجام هرگونه قرارداد مشارآتى در اين پروژه، آژانس بين المللى انرژى اتمى بر
بعد . وى مى گويد آه سرمايه گذارى ها در اين پروژه در بخش فرآيند است. مذآور نظارت خواهد داشت

آقازاده درخصوص نوع . از مذاآرات مربوطه با اين شرآت ها درباره حدود مشارآت شان انجام خواهد شد
امه  تدوين شده، سهميه در اساسن: سهميه شرآت ها و آشورهاى سرمايه گذار در پروژه نطنز گفت

عالقه مندى ايران اين است آه در منطقه خود بتواند . هايى براى مناطق مختلف دنيا ديده شده است
تامين نياز سوخت هسته اى را با توجه به سياستى آه آژانس براى منطقه اى آردن فعاليت هاى غنى 

 حقوق متقابل براى دو طرف وجود در اساسنامه طرح مشارآت،. سازى دنبال مى آند در اختيار گيرد
در قانون حقوق . اگر آشورى در اين طرح مشارآت آند به راحتى نمى توان سهام آن را حذف آرد. دارد

سرمايه گذارى و اساسنامه مورد نظر، سرمايه، سود و بازگشت سرمايه سرمايه گذار خارجى تضمين 
وى . آنها به عهده هيات دولت ايران استشده است و پذيرش سهامداران و تغييرات در ميزان سهام 

آقازاده . گفت در چگونگى مشارآت و سرمايه گذارى آژانس بين المللى انرژى اتمى مداخله اى ندارد
اين طرح دو پيام عمده دارد؛ اول آن آه نشان مى دهد فعاليت هاى ايران آن قدر شفاف :  همچنين گفت

را آه در دنيا حساسيت زيادى نسبت به فعاليت هاى است آه بتواند شرآت ها و دولت هاى خارجى 
هسته اى ايران در آن مشارآت دهد رئيس سازمان انرژى اتمى ايران گفت اين حداآثر امتيازى است 
آه تصور مى آنيم ايران براى اعتمادسازى جامعه  بين الملل در آنار نظارت هاى رسمى آژانس قائل 

ممكن است «. نوع مشارآت براى جذب اعتماد نخواهد داشتدر نهايت غرب راهى جز اين . شده است
معتقدم اگر غرب از حسن . اين طرح زمان زيادى را ببرد، اما به عملى بودن و تحقق آن خوشبين هستم

آقازاده درباره هرگونه تهديد به ارجاع به شوراى امنيت و تاثير ».نيت ايران استفاده نكند، ضرر خواهد آرد
همان طور آه دبير شوراى عالى امنيت ملى نيز . ما از تهديدات عبور آرده ايم: آن در اين طرح گفت

گفته اند در چارچوب تهديدات، ايران مسير سياسى را اتخاذ آرده آه در هر شرايطى فعاليت خود را 
وى گفت آه علت انتخاب اين پروژه به دليل حساسيت اين پروژه و اهميتى است آه . ادامه خواهد داد

آقازاده با بيان اين آه هيچ برنامه اى غير از نطنز در بحث هسته . ه فعاليت هاى نطنز داده استغرب ب
هر مقطعى آه تعليق از پروژه نطنز برداشته شود، فعاليت ها با سرعت : اى ايران وجود ندارد، گفت

شور نمى تواند به وى با بيان اين آه شرايط بين المللى امروز به گونه اى است آه يك آ. ادامه مى يابد
ايران نيز از اين مقوله : تنهايى همه  نيازهاى خود را برآورده آند و خود را به يك جا محصور آند، افزود

مستثنى نيست و در اساسنامه طرح مشارآت هيچ محدوديتى براى مشارآت شرآت ها و دولت هاى 
 دولت هاى خارجى در پروژه غنى آقازاده درباره مباحث امنيتى حضور شرآت ها و. مختلف وجود ندارد

 .سازى اورانيوم ايران گفت آه خوشبختانه اين پروژه از امنيت بااليى برخوردار است
 

 عواقب غيرقابل پيش بينى ارجاع ايران به شوراى امنيت
  ٢٠٠۵  نوامبر 12 – ١٣٨۴ آبان  21 هشنب
دار داد آه ارجاع موضوع هسته نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى سازمان ملل هش:شرق

به گزارش . اى تهران به شوراى امنيت مى تواند پيامدهاى غيرقابل پيش بينى به همراه داشته باشد
خبرگزارى فرانسه، مهدى آخوندزاده نماينده ايران در آژانس با اشاره به قطعنامه سپتامبر شوراى حكام 

فرانس .جود بين دو طرف را به مخاطره  افكنده استآژانس گفت آه به نظر ما اين قطعنامه جو مثبت مو
اظهارات اين مقام ايرانى آمى پس از اظهارات جك استراو وزير امور خارجه انگليس : پرس اعالم آرد

صورت گرفت آه بار ديگر در مسكو تهديد آرد اگر ايران در خصوص برنامه هاى هسته اى خود به تعهدات 
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آخوندزاده آه در سمينارى . اع موضوع به شوراى امنيت باز خواهد بودبين المللى عمل نكند گزينه ارج
هر اقدامى از سوى طرف هاى گفت وگو براى : در هلسينكى پايتخت فنالند سخن مى گفت، افزود

در همين حال .پيچيده آردن بيشتر وضعيت مى تواند پيامدهاى غيرقابل پيش بينى در پى داشته باشد
ولت آلمان تاآيد آرد جامعه جهانى بايد حق ايران را براى بهره بردارى از انرژى وزير امور خارجه آينده د

آه » فرانك والتر اشتاين ماير«به گزارش خبرگزارى رويترز . صلح آميز هسته اى به رسميت بشناسد
انتظار مى رود به طور رسمى در اواخر ماه جارى جايگزين يوشكا فيشر وزير امور فعلى خارجه آلمان 

تهران حق بهره بردارى ها از برنامه هاى انرژى صلح آميزهسته اى را دارد اما دنيا بايد به :  گفتشود
ايران حقى دارد : وزير امور خارجه آتى آلمان گفت.تضمين دست يابد آه ايران به دنبال بمب اتمى نيست

آه مهمتر است اين است و جامعه بين الملل بايد حق مسلم، غرور و افتخار ملى آن را بپذيرد اما آنچه 
آه جامعه بين المللى هم حق دارد تا تضمين هاى عينى به دست آورد مبنى بر اينكه برنامه هاى ايران 

اشتاين ماير در آنفرانسى خبرى با .انحصارًا براى مقاصد صلح آميز مورد بهره بردارى قرار مى گيرد
ت آامل وجود ندارد و ما هنوز روشن است آه شفافي: موضوع تكثير تسليحات آشتارجمعى گفت

خبرگزارى . تعقيب مى شود و بر خالف اصول است) از سوى ايران(سوءظن هايى داريم آه تحوالتى 
هنوز ايران ممكن است فعاليت هاى هسته اى : رويترز همچنين به نقل از اين مقام آلمانى نوشت

ده است و ممكن است تهران هنوز پنهانى داشته باشد آه آن را به طور آامل به روى بازرسان نگشو
 .موضوعاتى را از جامعه جهانى مخفى آرده باشد

 
 : یونیزی تلوی گفت وگوکی در ی ملتي امنی عالی شوراريدب

 آژانس در چارچوب پادمان و ري اخی هایبازرس// مي کنی را امتحان مزي مسالمت آمی راه هاهمه
   بوده استیپروتکل الحاق

  ٢٠٠۵  نوامبر 11 – ١٣٨۴ آبان  20 هجمع
 یقطعا همه راه ها:  گفترانی ای با اشاره به روند مذاکرات هسته ای ملتي امنی عالی شوراريدب

 آنقدر دی وجود ندارد، نبایگری دی که راه هاستي بدان معنا ننی اما ام،ي کنی را امتحان مزيمسالمت آم
 . میري بگشي را در پیگری راه دمی بوجود آورند که ناچار شوعييتض
 به اروپا رانی اشنهادي در خصوص پیونیزی برنامه تلوکی در یجانی الری، عل"مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 .مي ها را بالفعل کنتي که همه ظرفمي آن هستیما در پ:  ادامه مذاکرات گفتیبرا
 
 رد،ي صورت گني است که در چارچوب مشخص و هدف معدي مفی گفت وگو زماننکهی بر ادي با تاکیو
 . رندي همه جشن وحدت بگستيدر گفتگوها بنا ن: هار داشتاظ
 نی در ای طرح مدونچيه:  گفتزي نی جنوبیقای و آفرهي روسیشنهادي پی در خصوص طرح هایجانیالر

  . ستيباره مطرح ن
 نیا:  کرد و افزود ی اش به اروپا خودداری نامه ارسالاتي جزئحي از توضی ملتي امنی عالی شوراريدب

 نامه نی شود، ما در ای آن کم مکيپلماتی شود، از بار دی و اگر رسانه استي نیه ها،رسانه اگونه نام
 ی دفاع می هسته ایر سازنده، از فناوی داالن گفت وگوکی خاص و در ی که در چارچوبمیاعالم کرده ا

  . ميکن
 زانير است تا چه م حاضی هسته ای به فن آوریابي دستی برارانی سوال که انی در پاسخ به ایجانیالر
 تواند در ی نماي و دنابدی تحقق انيرانی حق و خواسته انی که ادوارمي اماريمن بس:  بپردازد، گفتنهیهز

 شدن صنعت نفت ی سر ملو اشتباه را کردند نی ها ایسي انگلی زمانکی. ستدی باانيرانیبرابر اراده ا
 از رفتار ی خاطره بدان،يرانی هنوز در خاطره ا برد نکردند ویلي اما خستادند،ی اانيرانی اراده ایجلو
 .  روش را تکرار نکنند نی است که انی ام اهي ها وجود دارد؛ من توصیسيانگل
:  کردحی حکام تصری بعد از صدور قطعنامه سپتامبر شوراران،ی آژانس از ای های در خصوص بازرسیو
 بوده و برخالف آنچه در رسانه ی تیه ان پ و معاهدی ها در چارچوب پادمان، پروتکل الحاقی بازرسنیا

 .  صورت نگرفته استاني با نظامی مصاحبه اچيها گفته شد، ه
 
 یاسي سی هایري و متناسب ساختن آن با موضع گرانی ای در روابط اقتصادريي در خصوص تغیجانیالر

 ی عالی در سطح رسانه ها مطرح شده است و نه در سطح شوراشتري موضوع بنیا: کشورها گفت 
  . ی ملتيامن
 نیا:  کرددي کشور تاکی هسته ای در خاتمه در خصوص استراتژی ملتي امنی عالی شوراريدب

 ی ولم،ي دانی را مجاز نمی کشتار جمعی که سالح هامی بارها اعالم کرده است،ي ندهيچي پیاستراتژ
 .ست حوزه انی به ادني رس مای برد و استراتژی را باال مانيرانی توان ای هسته ازي صلح آمیفن آور

  
 می را در نطنز کرده اوژيفی سانتر60000 نصب یني بشيپ: آقازاده در جمع خبرنگاران 

  ٢٠٠۵  نوامبر 9 – ١٣٨۴ آبان  18 هچهار شنب
 کشورها ی ها و بعض  که در حال حاضر از شرکتنی ااني با بی اتمی سازمان انرژسیي آقازاده ررضا
 افتی کشورمان درومي اورانیساز ی غنیها تي فعال خصوص مشارکت در پروسه را در یا هي اولشنهاداتيپ

 .ردي طرح انجام گنی ایا به لحاظ مذاکرات بری اتفاقات خوبندهی آیها در ماه:  کردیدواري ابراز اممیا کرده
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 ی درباره طرح مشارکت شرکتهای خبری، رضا آقازاده در کنفرانس"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه
 جمهور سيرئ:  کشورمان به خبرنگاران گفتومي اورانی سازی در غنی و خارجیرانی ای و خصوصیدولت

 را ارائه کرد که بر اساس آن ی طرح،ی اعتماد سازی برایني عی هاني تضمنييدر سازمان ملل در تب
 . نطنز مشارکت کنندی سازی توانند در پروژه غنی می و خارجی داخلی و دولتی خصوصیشرکتها

 و سپس به دولت ارجاع شد ی اتمی به سازمان انرژشتري بی های بررسی طرح ابتدا برانیا: فزود ایو
 . دي دولت رسبی به تصوزي نیو اول آبان سال جار

 اجازه داده شد در پروژه نطنز از مشارکت ی اتمی مصوبه به سازمان انرژنی بر اساس ای گفته وبه
 .استفاده شود ی و خارجیرانی ای و خصوصی دولتیشرکت ها

 حضور و مشارکت ی الزم در آن براطی اساسنامه آماده و شراکی طرح در چارچوب نیا:  اعالم کردآقازاده
 . شده استیني بشيشرکت ها در نطنز پ

 پروژه مشارکت دارد،  نی در ازي نرانی ای بخش خصوصنکهی ااني کشورمان با بی اتمی سازمان انرژسيرئ
 ی خواهند بود و سازمان انرژی گذارهی درصد سرما35 مختلف مجاز به یا پروژه شرکت هنیدر ا: گفت
 .  بر آن نظارت خواهد داشتزي نیاتم
 ییاي جغرافاتي خواند و با اشاره به خصوصرانی ای بزرگ و ملی نطنز را از پروژه های هسته اتی سایو
 هکتار برنامه 1400ه مساحت  بیني کاشان و نطنز و در زمني بی پروژه در منطقه انیا:  پروژه گفتنیا
 را بتوان در وژيفی دستگاه سانتر60000 شود ی میني بشي دو سالن بزرگ است و پی شده و دارایزیر

 . کندني را تامروگاهي تواند سوخت چند نی دستگاهها محصوالتش منیآن نصب کرد و بسته به نوع ا
 ی گذارهی تواند سرمای دالر آن مونيلي م350 دالر است که ارديلي مکی طرح نی ارزش ای گفته وبه

 . باشد یخارج
 است، شرکت رهی مداتي و در هی پروژه، مشارکت به صورت سهامنی در انکهیبا توجه به ا:  افزودآقازاده

 .  بهره ببرندزي نی هسته ای توانند از سهام تکنولوژی می گذارهی سرمایها
 لی اما آنها تمام،ی کرده اافتی را درهي اولنهاداتشي شرکت ها و دولتها پیدر حال حاضر از برخ:  گفتیو

 و مصوبه دولت یهي بر اساس گزارش توجنی داده شود، بنابرایحاتي کار توضیداشتند در مورد چگونگ
 . مي کنی مز آغای و حقوقیقي و اشخاص حقی و خارجی جلب مشارکت داخلی را برامانی هاتيفعال

 تي بر فعالی  اتمی انرژی المللني پروژه، آژانس بنی در ایمشارکتپس از هر قرارداد :  کرددي تاکآقازاده
 .آنها نظارت خواهد داشت

 . استندی پروژه در بخش فرآنی ها در ای گذارهیسرما:  شدادآوری یو
:  گذار در پروژه نطنز گفتهی سرمای کشورها و شرکتهاهي در مورد نوع سهمی اتمی سازمان انرژسيرئ

 ني داده شده است  تا بتوانند تاماي به مناطق مختلف دنیی هاهيه سهم شدنیدر اساس نامه تدو
 ی سازی غنی هاتي کردن فعالی منطقه ای که آژانس برایاستي را با توجه به سیسوخت هسته ا

 .ردي گاري کند در اختی مدنبال
 شيه پ پروژنیدر ا:  پروژه اظهار داشتنی در ای و خارجی گذاران داخلهی سرماتي در خصوص امنیو
 سود و ه،ی باشد که در آن سرمای خارجی گذارهی شده است که مشارکت در چارچوب قانون سرماینيب

 . شده استنيبازگشت آن تضم
 نی در ای دو طرف وجود دارد و اگر کشوری در اساس نامه طرح مشارکت حقوق متقابل برای گفته وبه

 . توان سهام آن را قطع کردی نمیطرح مشارکت کند به راحت
 نی است و آژانس در ارانی دولت ااتي در سهام آنها به عهده هراتيي سهامداران و تغرشیپذ:  افزودیو

  .بخش دخالت ندارد
 ني به عنوان تضمرانی ای سازی جز مشارکت بر پروژه غنی راهتیغرب در نها:  کردحی تصرآقازاده

 . به بار نشستن زمان ببردیرا هر چند ممکن است بم،ي هستني طرح خوشبنینخواهد داشت و ما به ا
 نی خود با خبرنگاران و در پاسخ به ای، آقازاده در ادامه کنفرانس خبر"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه

 نکهی ایکی:  داردامي طرح دو پنیا:  گفتد،ي کنی میني بشي طرح را چگونه پنیسوال که واکنش ها به ا
 دولت ای ها شرکت آن قدر شفاف است که بتوانند رانی ای اسالمی جمهوری هاتي دهد فعالینشان م

 و آنها را ردی دارند بپذرانی ای هسته ای هاتي نسبت به فعالیادی زتي حساساي را که در دنی خارجیها
 است که اي در دنی اعتماد سازوهي شنی بهتروهي شنی انکهیدوم ا.  مشارکت دهدی سازی غنندیدر فرآ

 رهی مدئتي در آن ده درصد سهام دارد و عضو هزي نرانیکه خود ا" انسه فرفیاورد"بر اروپا از جمله در 
 .است تجربه شده است

 ی است که فکر میازي برد و حداکثر امتی مني را از بی مشارکت امکان هر گونه انحرافنیا:  گفتیو
 یاتم ی انرژی المللني آژانس بی عالوه بر نظارت رسمیی نظارت های برارانی ای اسالمی جمهورميکن

 .داده است
 راهکار مشارکت را به ،ی کارشناسی برجسته و نهادهایتهاي از شخصیاري بسنکهی ااني با بآقازاده

 ی قابل اجراست و راهکاری و فنی حقوق،ی طرح از نظر تئورنیا:  کرددي ارائه نموده اند تاکنيعنوان تضم
 . ارائه نخواهد شداي در دننیجز ا
 افتی خواسته بود، اما دریني عی هاني تضمشنهاديه طور مکرر از اروپا پ در گذشته برانیا:  افزودیو

 .نکرد
اظهار :  در مورد مشارکت و چرخه سوخت گفترانی ای در خصوص طرح ابتکاری اتمی سازمان انرژسیير

 .  استی دهد که طرح قابل مطالعه و بررسی نشان مهي اولینظر ها
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 چه خواهد کرد؟ رانی نشود، ارفتهی غرب و آژانس پذیاز سو طرح نی سوال که اگر انی در پاسخ به ایو
 تنها مانع، ست،ي نهاد ننی طرح ممانعت کند و ممانعت از آن در چارچوب انی تواند از ایآژانس نم: گفت

 .ندارد یري نطنز تاثتي بر روند فعالچکدامي است که هکای آمرداتی غرب و تهدیفضاساز
:  کرد، افزودمي حفظ خواهرانی ای را برای فناورنی  انکهی بر اديبا تاک کشورمان ی اتمی سازمان انرژسيرئ

 است و اگر غرب نتواند از آن استفاده کند، رانی ای اسالمی جمهورتيطرح مشارکت، نشانه حسن ن
 .  نخواهد داشتیري ما تاثی هاتيخود ضرر خواهد کرد و بر ادامه فعال

 ري دبم،ی عبور کرده اداتیاز تهد:  گفتتي امنی به شورا پروندهی به اجراکای آمردی در خصوص تهدیو
 .  را ادامه خواهد دادتشي فعالیطی در هر شرارانی اعالم کرده است که ازي نی ملتي امنی عالیشورا
 نی ای تمام بخش هاای طرح صرفا در خصوص پروژه نطنز است و آنی اای سوال که آنی در پاسخ به اآقازاده

 آن است و تي پروژه به خاطر حساسنیعلت انتخاب ا:  شود، گفتی میاه انداز طرح رنیپروژه طبق ا
 . نشده استیزی برنامه ریگری دزاتي تجهی جز نطنز برارانیبرنامه ا

 برداشته شود، رانی ای سازی از برنامه غنقي مشارکت در هر مقطع که تعلنیدر ا:  شدادآوری یو
 .جام خواهد شد خواهد کرد و با سرعت انداي ادامه پتيفعال
 کی پروژه نطنز را به مي بتوانمیدواري موجود امطیبا توجه به شرا:  اعالم کردی اتمی سازمان انرژسیير

 . مي استفاده کنوژهايفی سانترتي و از تمام ظرفمي کنلیپروژه فعال تبد
 ها نهی هز ومی داری خالق خوبیروهاي نرانیدر ا:  گفتزي طرح ننی ای اقتصادتي در خصوص اهمآقازاده
 از یکی تواند به ی مرانی در کشور، ای و با توجه به توسعه تکنولوژاستي مناطق دنری کمتر از سااريبس

 .   شودلی تبدی فناورنی توسعه ای خوب برایمکان ها
 هم ی هسته ای مشارکت در طرحهای برارانی به ای جنوبیقای و آفرهي روسشنهاداتي در خصوص پیو

 نکرده افتی دری جنوبیقای و آفرهي از روسی طرح مدون و مکتوبرانی ای اسالمیتا امروز جمهور: گفت
 .  استیفي و توصی خبر،ی کالمشتري شود بیاست و آنچه گفته م

 طرح آماده نی ای حقوقباتي و ترتی اقتصادهاتياساسنامه و توج:  اعالم کردی اتمی سازمان انرژسیير
 ني بی های ماه طول بکشد و پروسه همکارنیست چند ممکن اکی شریشده ، اما مذاکره با طرفها

 .  زمان بر خواهد بودیالملل
 را تحت الشعاع قرار رانی اتي امن،ی خارجی مشارکت شرکتهاای سوال که آنی در پاسخ به اآقازاده

 آن هم ني تضمی برا،ی و هم اطالعاتیکیزي باالست، هم از نظر فاري پروژه بستيامن: نخواهد داد، گفت
 .  عمل خواهد شدی خارجی های گذارهیارچوب قانون سرمادر چ
 به مجموعه تجارت رانی ممکن است ورود ارانی ایشنهادي طرح پای سوال که آنی در پاسخ به ایو

 نیا. ستي پروژه مطرح ننی در ااتي بحث فرعی اتمیاز نظر سازمان انرژ:  کند، گفتلي را تسهیجهان
  ارد وماي و فروش قطعات هواپی بود که ورود به تجارت جهان گذشتهی های از خطاها و بد فهمیکی

 . مباحث شده است
 ها در چارچوب ی است و رفع نگرانی هسته ای هاتيمحور مذاکرات با غرب بحث فعال:  افزودآقازاده
 . یني عی هانيتضم
 زي نییکای آمری امکان مشارکت شرکتهاایکه آ" مهر" سئوالنی در پاسخ به ای اتمی سازمان انرژسیير

 در نظر گرفته ی خارجی شرکتهای گذارهی سرمای برایتی محدودچيه:  طرح وجود دارد، گفتنیدر ا
  .نشده است 

  
 ' امنيت نيستندی خواهان ارجاع ايران به شورایسه قدرت اروپاي'

  ٢٠٠۵  نوامبر 9 – ١٣٨۴ آبان  18 هچهار شنب
 یسيه پس از گفتگو با رهبران اين کشور ط استرا وزيرخارجه بريتانيا در سفر به روجک:بی بی سی

 ايران ی بريتانيا، فرانسه و آلمان خواهان ارجاع پرونده اتمی اعالم کرده است که دولتهای خبرینشست
 . امنيت سازمان ملل متحد نيستندیبه شورا

 منع گسترش ی همچون ايران که امضاکننده پيمان بين المللی در عين حال افزوده است که کشوریو
 امنيت ی توان به شورای که ناقض اين پيمان شناخته شود می باشد را در صورتی اتمیجنگ افزارها

 . امنيت را درک کندی کرده است که دولت ايران عواقب ارجاع به شورایارجاع داد و ابراز اميدوار
 امنيت یشورا به رودررو ساختن ايران با ی سه قدرت اروپايی رغبتی از بی بريتانيا در حالوزيرخارجه
 ی حکام آژانس بين المللی در شورای گويد که اين سه دولت با به تصويب رساندن قطعنامه ایسخن م

 اعالم کرده خلف متی اتمی منع گسترش جنگ افزارهای ايران را نسبت به پيمان بين الملل،ی اتمیانرژ
 . امنيت دانسته اندیرا در صالحيت شورا" تخلف" به اين یو رسيدگ
تشکيل جلسه خواهد داد و از آنجا که ايران به مفاد قطعنامه )  نوامبر24( حکام پانزده روز ديگر یشورا

 شورا در اين نشست در مورد ارجاع يا عدم ی شود اعضای میاخير اين شورا عمل نکرده پيش بين
 . امنيت تصميم بگيرندیارجاع پرونده ايران به شورا

 اورانيوم را ی سازی مرتبط با غنیرده است که کليه فعاليتها حکام ايران را مکلف کی شوراقطعنامه
 اين کشور ی دو سال گذشته با ايران در مورد فعاليت هسته ای که طیمتوقف سازد و سه دولت اروپاي
 . اندکرده اين قطعنامه اعالم ی اين گفتگوها را منوط به اجرایبه گفتگو پرداخته اند ازسرگير

www.iran-archive.com 



 امنيت ارجاع شود و اين شورا نيز ايران را نسبت به پيمان بين ی به شورا که پرونده ايرانی صورتدر
 همچون ی تواند تدابير سختگيرانه ای متخلف بشناسد می اتمی منع گسترش جنگ افزارهایالملل

 . عليه اين کشور اعمال کندیتحريم اقتصاد
 امنيت ی شورای از نگرانی سیب ی نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد در گفتگو با ب،ی جونز پرامير

نسبت به عملکرد دولت ايران سخن گفته و اظهارات اخير رئيس جمهور ايران عليه موجوديت اسرائيل را 
 . دانسته استی بر اين نگرانیدليل
 امنيت بايد سياست گام به گام در قبال ايران دنبال کند؛ در گام ی در عين حال اعتقاد دارد که شورایو

 نرسد ايران را به ی که اين گام به نتيجه ایرا تشويق به بازگشت به ميز مذاکره کند و در صورتاول ايران 
 . امنيت بکشانندیشورا
 امنيت پس از ارجاع پرونده ايران چه خواهد کرد بعدًا مشخص خواهد ی اينکه شورا،ی پری گفته آقابه

 یين کشور را به عمل کردن به خواسته هاشد اما گام اول شورا در آن زمان باز هم اين خواهد بود که ا
 . واداردی اتمی انرژیآژانس بين الملل

 تحت ی امنيت سازمان ملل متحد، ماموريت نيروهای پس از آن عنوان شد که شورای پری آقاآظهارات
 در ،ی يک سال ديگر تمديد کرد و به آنها اجازه داد تا پايان سال آينده ميالدی آمريکا در عراق را برایرهبر

 . بمانندیعراق باق
 از نقش ايران در منطقه خاورميانه ی از دليل تمديد مأموريت اين نيروها به نگرانی شود بخشی مگفته
  . گرددیباز م

  
 ى اروپا پيشنهاد ايران را رد آرد   اتحاديه

  ٢٠٠۵  نوامبر 8 – ١٣٨۴ آبان  17 هسه شنب
سازى اورانيوم بعنوان  ى غنى تار توقف آامل برنامهى اروپا خواس  در اين اجالس اتحاديه:رادیو آلمان

شرط را  ى مذاآرات شد و بدين گونه پيشنهاد ايران مبنى ازسرگيرى مذاآرات بدون پيش شرط ادامه پيش
 .ها بايد رفتار خود را با ايران تغيير دهند دولت ايران اعالم داشت آه اروپايى. رد آرد

ى گفتگوهاى اتمى  بروآسل در پاسخ به پيشنهاد ايران در مورد ادامهى اروپا در  ى اتحاديه وزيران خارجه
سازى اورانيوم  شرط از سرگيرى گفتگوهاى رسمى توقف درازمدت فعاليت غنى اعالم داشتند آه پيش

 :ى اروپا در اين زمينه گفت ى بريتانيا و رئيس شوراى اتحاديه جك استراو، وزير امور خارجه. ايران است
اين . المللى انرژى اتمى آمده، عمل آنند ى آژانس بين ايد به شروطى آه در قطعنامهها ب ايرانى”

 ”.انتظارى است آه ما داريم
دانست ” غيرمترقبه”ى اروپا را  ى اتحاديه ى ايران اين بيانيه حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه

ى  وى افزود آه اين خواست اتحاديه. ير دهندها بايد رفتار خود را ايران را تغي و اظهار داشت آه اروپايى
 .اروپا پذيرفتنى نيست

 
ى اتمى  ى مورد مناقشه  در ماه سپتامبر گذشته از ايران خواست برنامهی اتمیالمللى انرژ آژانس بين

ظامى از ى ن  از تأسيسات محرمانهیى گذشته ايران با بازرسى از بخش هفته. خود را شفاف سازد 
 اورانيوم در ىساز نژاد دستور غنى در ماه اوت رئيس جمهورى جديد احمدى. موافقت آرد" پارچين"جمله 

 .ى اروپا مذاآرات را قطع آردند تأسيسات اصفهان را صادر آرد و در پى آن بود آه اتحاديه
ى بريتانيا، فرانسه و اى به سه آشور اروپاي ى طرف ايرانى طى نامه ، رئيس هيأت مذاآره  الريجانىعلى

در اين ميان . ى مذاآرات بدون هر نوع قيدوشرط را اعالم داشته بود آلمان آمادگى آشور خود براى ادامه
 . همچنان ادامه داردهرانهاى موجود، گفتگوهاى غيررسمى با ت جك استراو تأييد آرد آه با وجود تنش

ى ايران در  منوچهر متكى، وزير امور خارجه» زوددويچه تسايتونگ«ى   همين حال به گزارش روزنامهدر
. اى آه به سه آشور اروپايى ارسال داشته، آورده آه آشورش به شكست مذاآرات تمايلى ندارد نامه

 آشورهاى نظرسازى اورانيوم در تأسيسات نظنز آه از  متكى در ماه اآتبر گفته بود آه فعاليت غنى
 .د در دستور مذاآرات قرار گيردغربى ايران بايد از آن صرفنظر آند، باي

ها تأسيسات فرآورى اورانيوم اصفهان  ، از زمانى آه ايرانى»زوددويچه تسايتونگ«ى  ى روزنامه  نوشتهبه
. را فعال آردند و گفتگوها ميان ايران و اروپا قطع شد، مناسبات در مجموع رو به وخامت گذارده است

 شد، چنان سنگ انى جه استار محو اسرائيل از نقشهنژاد خو بويژه زمانى آه رئيس جمهور احمدى
 .بزرگى به چاه انداخت آه حتا آوفى عنان، دبيرآل سازمان ملل نيز سفر خود به ايران را لغو آرده است

 يا نه، تصميمى است آه شود ی ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع م ى اتمى  اينكه پروندهحال
ى اروپا و اياالت  اتحاديه.  نوامبر خود اتخاذ خواهد آرد٢۴لى در نشست المل شوراى حكام آژانس بين

ى آمريكا خواستار ارجاع پرونده به شوراى امنيت هستند، در حاليكه روسيه با اين گام مخالف  متحده
 .است

ى اروپا با لحنى تند بار ديگر اظهارات ضداسرائيلى اخير   آشور عضو اتحاديه٢۵ سوى ديگر تمامى از
هاى آتى ايران  ى پايانى اين شوراى وزيران نسبت به سياست در بيانيه. نژاد را رد آردند مود احمدىمح

 .ى ابراز نگرانى جدى شده است در منطقه
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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 متحد به بغداد رفت   ملل  دبيرآل سازمان
  ٢٠٠۵ ر  نوامب12 – ١٣٨۴ آبان  21 هشنب

شده   گذاري  متحد در حالي وارد بغداد شد آه چهارتن در اثر انفجار خودروي بمب  ملل  دبيرآل سازمان
 .شدند  آشته

متحد   ملل  دبيرآل سازمان» آوفي عنان«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
 .طور غيرمنتظره وارد بغداد شد  به

وزير عراق از سفر غيرمنتظره آوفي عنان   سخنگوي ابراهيم جعفري نخست«: ارش دادآسوشيتدپرس گز
آند و قرار است با ابراهيم جعفري   به گفته وي، عنان با رهبران عراقي ديدارمي. به بغداد خبر داد

 ».نشستي مطبوعاتي را برگزار آند
شده در يك بازار عمومي در   گذاري  از سويي ديگر، به محض ورود عنان به بغداد انفجار خودروي بمب

  .گذاشت   زخمي برجاي19نشين بغداد چهار آشته و   اي شيعه  محله
  

 شود   آنفرانس مقدماتي همبستگي ملي در عراق برگزارمي
  ٢٠٠۵  نوامبر 12 – ١٣٨۴ آبان  21 هشنب

همبستگي ملي در معاون دبيرآل اتحاديه عرب پس از ديدار از بغداد اعالم آرد آه آنفرانس مقدماتي 
 .شود  عراق اواخر ماه ميالدي جاري برگزارمي

حلي   ، به نقل از خبرگزاري عراق، احمد بن)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
در آنفرانس مقدماتي در قاهره زمينه مناسب براي برگزاري آنفرانس همبستگي ملي در عراق «: گفت

 ».شود   آينده در بغداد تشكيل شود، فراهم ميآه قرار است سال
آه شرآت خود در آنفرانس مذآور را مشروط به برگزاري » مقتدي صدر«وي در ارتباط با اظهارات 

اين «: هاي مسلح اعالم آرده بود، گفت  ها و گروه  آنفرانس مقدماتي در عراق و حضور نيافتن بعثي
صالح عراق است و بايد به مصلحت عراق و آشورهاي آنفرانس در جهت برقراري همبستگي ملي و م

 ».عربي انديشيد
هاي وابسته به صدام حسين براي شرآت در اين آنفرانس دعوت نشده   از گروه«: حلي افزود  بن

 ».است
 ».ها امكان ابراز نظر خواهند داشت  همه گروه«: وي تأآيد آرد

خواهندداشت،   اومت آه در آنفرانس شرآتمعاون دبيرآل اتحاديه عرب از ذآر نام نمايندگان مق
 . خودداري آرد
ها، نيروها، اقوام و رهبران اديان   شود آه در آنفرانس قاهره عالوه بر نمايندگان سازمان  اضافه مي

  .آنند  مختلف عراقي، نمايندگان آشورهاي همجوار عراق نيز شرآت مي
  

 عزاداري براي الدوري در شهر الدوره 
 آرد   جانشين الدوري را معرفي» گردان عراق«در بيانيه حزب بعث » العربي  سالقد«روزنامه 
  ٢٠٠۵  نوامبر 12 – ١٣٨۴ آبان  21 هشنب

، »عزت ابراهيم الدوري«درباره » گردان عراق«با انتشار بيانيه حزب بعث » العربي  القدس«روزنامه 
 .جانشين وي را براي مقاومت معرفي آرد

عزت «اي از مرگ   ، حزب بعث با انتشار بيانيه)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   ينبه گزارش گروه اخبار ب
 .برداشت  دست راست صدام پرده» ابراهيم الدوري

 سال رئيس مجلس 50عزت ابراهيم الدوري «: چاپ لندن گزارش داد» العربي  القدس«روزنامه 
هاي مقاومت   د آه الدوري بعد از رهبري گروهحزب بعث در بيانيه خود اعالم آر. فرماندهي حزب بعث بود

 ».و جهاد از ميدان مبارزه به رحمت خدا رفت
عزت ابراهيم «معاون » عبدالقادر طلب الدوري«اين بيانيه را منتشر آرد و » گردان عراق«حزب بعث 

حزب بعث هاي مقاومت و جهادي   جديد گروه  در گروه موسوم به گردان عراق را به عنوان رئيس» الدوري
 .براي آزادي عراق معرفي آرد

رود براثر شدت بيماري   اي نشده است اما انتظار مي  در اين بيانيه به چگونگي مرگ الدوري اشاره
 .سرطان خون آه به آن مبتال بود، مرده باشد

لير مردي آه از لحظه اول تا رمق آخر د«: حزب بعث در قسمتي از بيانيه خود الدوري را چنين توصيف آرد
 ».گونه سازشي با دشمنان عراق نداشت  بود آه هيچ

هاي   ها را نخورند و صميمانه از گروه  اين بيانيه از مردم عراق خواست تا فريب آمريكا و صهيونيست
 .مقاومت با جان و مال خود حمايت آنند

 بر ادامه مبارزه در سازندگي عراق،» عزت ابراهيم الدوري«حزب بعث در بيانيه خود با يادآور شدن نقش 
 .و مقاومت تا آزادي آامل عراق تأآيد آرد

ها ريخته و با گريه و اندوه   مردم شهر الدوره عراق زادگاه عزت الدوري با شنيدن خبر مرگ وي به خيابان
 .اظهاراميدواري آردند آه اين خبر صحت نداشته باشند

ها براي آاستن نقش الدوري   ا فريب آمريكاييتعدادي از نزديكان الدوري اين خبر را تكذيب آردند و آن ر
العربي   در مصاحبه با روزنامه القدس» نجم حسان الدوري«يكي از نزديكان الدوري به نام . دانستند
 ».مگر با ديدن جناره الدوري، اين خبر را باور آنم«: گفت
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 دو دليل درست دانست؛ يك از نزديكان ديگر الدوري احتمال صحت اين خبر را به» محمد جاسم الدوري«
 . يكي اينكه الدوري سالخورده و بيمار است و دوم تعيين جانشين براي اوست

 .محمد الدوري مرگ عزت ابراهيم الدوري را ضربه سختي به روند عمليات آزادسازي عراق دانست
هاي   ر آن گروهاي از عزت ابراهيم الدوري دريافت آرد آه د  اآتبر گذشته نامه» العربي  القدس«روزنامه 

 .مقاومت و اعضاي حزب بعث را به افزايش حمالت دعوت آرد و درباره خطر تقسيم عراق هشدار داد
اي به مقاومت خواند و تأآيد آرد   هاي سني را ضربه  نشانده  الدوري در نامه خود انتقال قدرت را به دست

. آردن اهداف بيشتر هستند  اي عمليهاي عراق بر  دنبال انتقال قدرت به سني  ها به  آه آمريكايي
 .هاي شيعه ندانست  نشانده  هاي سني را آمتر از دست  نشانده  الدوري خيانت دست

ها چه مستقيم   نشانده  الدوري در نامه گذشته خود تأآيد آرده بود آه سازش و ارتباط با دشمن و دست
ها يا    چه در قالب حزب يا سازمانو چه غيرمستقيم ممنوع است و تمامي افرادي آه با اشغالگران

 .نظر آنان را خائن ناميد  فعاليت فردي تحت
المللي،   الدوري در دهه هشتاد و نود به عنوان دست راست صدام در چند آنفرانس اسالمي و بين  عزت

 .نماينده عراق بود
 .تعيين آرده بود»  شبحمرد«اياالت متحده آمريكا مبلغ ده ميليون دالر براي دستگيري الدوري مشهور به 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 12 – ١٣٨۴ آبان  21 هشنب
روزنامه های اولين روز هفته در تهران، تحوالت هسته ای را در صدر اخبار خود قرار داده و :بی بی سی

شی از فعاليت های غنی سازی اورانيوم به خارج از کشور مخالفت کرده با طرح روسيه برای انتقال بخ
  . اند

اظهار نظر نمايندگان مجلس درباره مشاوران رييس جمهور و گاليه مشاوران رييس جمهور از مخالفت 
  .هائی که با دولت ابراز می شود از جمله ديگر مطالب روزنامه ای امروز است

  پرونده هسته ای
ره ای به مخالفت دولت آمريکا با پيشنهاد شرکت دادن روسيه در چرخه سوخت ايران،  بدون اشاکيهان

از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته برای جمهوری اسالمی ايران داشتن غنی سازی در خاک 
  . خودش مطرح است

ی  علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی پس از نشست يک ساعته با وزراشرقبه نوشته 
موضوعاتی چون همکاری هسته ای با : خارجی جنبش غيرمتعهدها نتايج گفتگو را مثبت خوانده و گفته 

  .ساير کشورها مطرح بود و اگر پيشنهادات به طور رسمی مطرح شود قابل بررسی است
ياد کرده و نوشته که وی به تازگی " دکترينال بدون مرز" از حسن عباسی به عنوان رئيس سابق کيهان

ر يک سخنرانی گفته است آمريکا مرتکب اشتباه بزرگی شد که به ايران سالح و رآکتور اتمی نداد، د
چون هرجا که به ما چيزی نداده اند از سر احتياج اختراع کرده ايم و امروز نيز دانش اتمی، دانش کامًال 

  . بومی و حاصل انديشه جوانان ايرانی است
ه طرح روسيه برای انجام بخشی از چرخه توليد سوخت ايران  در سرمقاله خود با اشاره بخراسان

  . نوشته اين طرح نظر اروپا و آمريکا را تامين می کند و منافع بسياری برای طرف روسی خواهد داشت
ماند سئوالهای جدی درباره تضمين نحوه برآورده  پاسخ می  اما دراين ميان آنچه بیخراسانبه نوشته 

ای است به عبارتی يکی از توجيهات و داليل اصلی   استفاده از فناوری هستهشدن حق ايران در زمينه
های سياسی و تغييرات فضای  رد پيشنهادهای قبلی به ايران همين مسئله است که در کشاکش

  .الملل هيچگونه تضمينی برای تداوم شرايط ومعاهدات قبلی دراين مورد وجود ندارد بين
روز پيش وزرای خارجه روسيه و انگليس در مسکو ماجرا جور ٣ت  نوشته اما پس از مالقاجام جم

اين بار اروپا و روسيه مشترکا در راه تازه ای گام نهاده اند و آن محروم کردن ايران : ديگری رقم می خورد
  . از توليد چرخه سوخت هسته ای به طور دايمی است

روپائی ها نيفتد و حق ايران برای  روسيه بايد سعی کند در دام اجام جمبه نظر نويسنده مقاله 
  .دسترسی به فن آوری هسته ای را ناديده نگيرد

 روزنامه صبح در سرمقاله خود با نقل گفتگوئی که گويا بين روسای جمهوری آمريکا جمهوری اسالمی
و الجزاير صورت گرفته ابراز خوشحالی کرده که موازين و اصطالحات شيعه مانند تقيه حتی به کاخ 

  . هم راه يافته استسفيد 
به نوشته اين روزنامه جورج بوش رييس جمهوری اياالت متحده در پاسخ همتای الجزايری خود که از 

تاکيد ايران به فعاليت های صلح آميز هسته ای سخن گفته پاسخ داده است که شيعيان تقيه دارند و 
  .به آسانی نظر خود را پنهان می دارند

 با تحسين نيروهائی که در سال های گذشته موفق به غنی سالمیجمهوری انويسنده سرمقاله 
سازی اورانيوم در کشور شده اند نوشته حاال ديگر گالبی تحفه نطنز نيست بلکه در نطنز تحفه 

  .پيشرفته ترين فن آوری های هسته ای است
  انتقاد از دولت
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 اجرا گذارد چرا که برنامه های  در سرمقاله خود خواستار آن شده که دولت طرح های زودبازده بهجوان
بلند مدت مسائل خود دارد و وضعيتی که عده زيادی در زير خط فقر و روی خط فقر قرار دارند و از حداقل 

  .معيشت برخوردار هستند راه های ديربازده موجب از بين رفتن آنها خواهد شد
 و بسياری از ميدان های ايثار و  نوشته به ياد بياوريم که محرومان، ولی نعمتان انقالب هستندجوان

رشادت را اين افراد اداره کرد و پشتوانه دولت آقای احمدی نژاد نيز همين مردم کوچه و بازار هستند که 
  . دل در گرو آرمان های انقالب دارند

 نوشته دبير شورای نگهبان در نماز جمعه ديروز تهران محاکمه صدام حسين رييس جمهوری جوان
  .اتور عراق را طنز تاريخ خواند و بر ضرورت اعدام فوری وی تأکيد کردسابق و ديکت

آيت اهللا جنتی گفته است اينجا انسان به ارزش و اهميت جمهوری اسالمی ايران پی می برد که وقتی 
  .دستگاه پهلوی سقوط کرد بدون معطلی جنايتکاران را امان نداد و راهکار همين است

  ک به رييس جمهور خبر داده که عده ای از مخالفان دولت کميته ای برای از قول يک مقام نزدياعتماد
  . جمهور تشکيل داده اند   رييس  عليه  گسترده  روانی  جنگ اندازی راه

 و با   دولت  کردن  ساقط  با هدف  که  توطئه  از اين  بخشی  گفته است بزودیاعتماداين مقام به نوشته 
  . گيرد افشا خواهد شد  می ها صورت  خارجی  و تدارکاتی  مالی حمايتهای
 يک نماينده تهران از احمدی نژاد رييس جمهور خواسته است که در مشاوران خود  آفتاب يزدبه نوشته

  .تجديد نظر کند و کسانی را به اين کار بگمارد که وی را در جريان واقعی امور قرار دهد
ته است دولت فرآيند تصميم گيری را اصالح کند تا  گفرسالت نوشته مرتضی مدير روزنامه آفتاب يزد

  .بعد مجبور به تغيير آن نشود
 در سرمقاله خود نوشته در ماه رمضان اصالح طلبان در خانه های همديگر جلساتی داشتند که کيهان

چون خبرنگار به آن ها راه نداشت از مضمون آن کسی خبر ندارد ولی گفته می شود که بخشی از 
جلسه نيز به چگونگی انسجام بخشيدن به جبهه متفرق اصالح طلبان و فراهم نمودن زمينه مباحث اين 

  .های عمليات روانی و تبليغات منفی عليه دولت جديد اختصاص داشته است
 تاکيد کرده است که گويا هشت سال بر مسند دو قوه مهم کشور تکيه زدن و کيهاننويسنده سرمقاله 

يی و تقنينی و دستگاه ها و شرکت های پول ساز کشور را در اختيار داشتن از صدر تا ذيل مناصب اجرا
و بذل و بخشش ها و ريخت و پاش های آنچنانی، حسابی زير دندان اين گروه مزه کرده است که حاضر 

نيستند به اين آسانی ها به رأی و نظر مردم تن بدهند و اداره امور کشور رابه منتخبان ملت واگذار 
  .نمايند

  . ساالنه سی هزار نفر تحصيل کرده و کارگر ماهر از ايران مهاجرت می کنندآفتاب يزده نوشته ب
  حقوق بشر

در » عبدالفتاح سلطانی« جمعی از فعاالن سياسی، حقوقدانان و وکالی مدافع شرقبه نوشته 
  .اعتراض به ادامه وضعيت وی، روز جمعه در خانه اين وکيل دادگستری حضور پيدا کردند

 گزارش داده در اين تجمع جمعی از فعاالن سياسی، تعدادی از اعضای دفتر تحکيم وحدت، قشر
اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، جمعی از اعضای کميسيون حقوق بشر کانون وکال و انجمن دفاع از 

حقوق زندانيان و جمعی از همکاران شرکت داشتند از قوه قضاييه خواسته شد که هر چه زودتر به 
  .ونده عبدالفتاح سلطانی رسيدگی شودپر

کارگردان » مصطفی عقاد« انفجار تروريستی اردن را در صدر اخبار خود آورده و خبر داده که شرق
شهرت زيادی » عمرمختار«و » محمد رسول اهللا«سوری سينمای آمريکا که به خاطر ساختن فيلم های 
  .ر امان کشته شددر ايران دارد، در انفجارهای انتحاری هتل ديزاين شه

  
   آبان20: رانی ایمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 11 – ١٣٨۴ آبان  20 هجمع
سخنان محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ایران در باره نابودی اسرائيل همچنان مهمترین :بی بی سی

  .اندموضوع رسانه های داخلی است و هفته نامه ها پيامدها و عواقب این سخنان را بررسی کرده 
 در عنوان اصلی خود به انتقاد از سخنان محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ایران پرداخته و تيتر صدا
  ."ما رسالت جهانی نداریم: "زده

 به سخنان سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق ایران است که در مخالفت با سخنان صدااشاره 
خيال نکنيد که آمده ایم همه عالم را طبق . اریمما هيچ رسالت جهانی ند: "آقای احمدی نژاد گفته بود

روال خودمان به حکومت های دیگری تبدیل کنيم و حرف هایی بزنيم که مشکالت اقتصادی و سياسی 
چه کسی گفته است که ما رسالت داریم همه دنيا را مسلمان . برای خودمان در دنيا بوجود بياوریم

  "کنيم؟
کارا فرصت مناسبی فراهم آورد تا غرب یک پيام جدی برای ایران سخنان احمدی نژاد آش: " نوشتهصدا

بفرستد و محکوميت مواضع ایران در باره اسرائيل در شورای امنيت سازمان ملل، تنها پيامی بود که از 
  ."سوی غرب

نویسنده، پيام سازمان ملل را تهدید آميز تلقی کرده با این مضمون که اگر پرونده هسته اتمی ایران به 
شورای امنيت ارجاع شود نه تنها غرب بلکه اعضای شورای امنيت آمادگی اعمال مجازات عليه ایران را 

  .دارند
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 سال گذشته موضع رسمی ایران همواره مبتنی بر نابودی اسرائيل 25 با یادآوری این نکته که در صدا
اکنش بين المللی رو بوده است اما دالیل مختلفی باعث شده است که سخنان آقای احمدی نژاد با و

  .به رو شود
 مهمترین دليل را وجود شرایط بحرانی حاکم بر روابط ایران با غرب بر سر پرونده هسته ای دانسته صدا

  .را پيگيری کنند" پروژه فشار بر ایران"که غربی ها را واداشته تا 
ت در برابر غرب هوادار به نوشته این نشریه، هم اکنون نه تنها غربی ها، بلکه کسانی که گمان می رف

  .ما باشند به ایران هشدار می دهند که پرونده هسته ای ما را به شورای امنيت ارجاع خواهند داد
  موافقان رئيس جمهور

 یالثارات که از سوی شاگردان آیت اهللا مصباح یزدی در قم منتشر می شود و پرتو سخندر مقابل 
  .يس جمهوری پرداخته و آن را شجاعانه توصيف کرده اندارگان انصار حزب اهللا به دفاع از سخنان رئ

دولت های به " در سرمقاله این شماره این سخنان را حرکتی توصيف کرده که باعث شده پرتو سخن
ظاهر اسالمی منطقه که برای به رسميت شناختن اسرائيل به صف ایستاده بودند تصميم شوم خود را 

  ."به کناری نهند
آیا بازهم می توان ادعا کرد که آقای احمدی نژاد با سياست خارجی آشنا : "وشتهنویسنده در ادامه ن

  "نيست؟
این نشریه همچنين از لغو سفر کوفی عنان دبير کل سازمان ملل به ایران که بعد از انتشار سخنان 

ز ا) احمدی نژاد( بار دیگر فرزندی : "رئيس جمهور ایران انجام شد، اظهار خوشحالی کرده و نوشته
در برابر زیاده خواهی های غرب ایستاد و سفر دبير کل سازمان ملل را ) آیت اهللا خمينی(فرزندان امام 

  .:به دليل مداخله های بی مورد در امور ایران به تعویق انداخت
 ارگان انصار حزب اهللا نيز به نقل از علی مطهری فرزند آیت اهللا مطهری که در اوایل انقالب ترور یالثارات

  ."سياست مداران دولت خاتمی غرب را بد عادت کرده بودند: " نوشتهشد
غربی ها در هشت سال گذشته : آقای مطهری با دفاع از سخنان رئيس جمهور در مورد اسرائيل گفته

بد عادت شده اند چون سياستمداران ما یک نوع گرایش به غرب داشتند و کمتر از این قبيل حرف های 
  .زده اند

 سخنان رئيس جمهور ایران حرف درستی است و غربی ها باید به این جور حرف های به گفته وی،
  .عادت کنند

 ارگان حزب موتلفه واکنش های بين المللی نسبت به سخنان رئيس جهمور ایران را نگرانی شما
توصيف کرده که به گفته محمد نبی حبيبی دبير کل موتلفه، ناشی از شکست برنامه های 

  .ریکا و همدستانش با اسرائيل استسازشکارانه ام
به گفته آقای حبيبی، اسرائيل بر اثر فشار افکار عمومی جهان و مبارزات مردم فلسطين سرنگون می 

  . شود و جوسازی عليه رئيس جمهور ایران نمی تواند از تحقق این سرنوشت محتوم جلوگيری کند
  رفيق هسته ای

در گزارشی همکاری نزد یک روسيه و ایران را بررسی کرده و  ارگان خبرگزاری دولتی ایران ایران جمعه
  .تيتر زده روسيه باید بماند

به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ایران اجالس نوامبر شورای حکام نزدیک است و تمرکز ایران بر حفظ 
روسيه به عنوان متحد اصلی است و از همين رو تماس های زیادی با طرف های روسی بر قرار می 

ایران با پيش شرط به ميز مذاکره با اروپا باز : "شود که به عقيده نویسنده نشان از یک نکته باریک دارد
  ."نمی گردد

این نشریه عکسی را در نيمه صفحه چاپ کرده که دو صندلی خالی با ميکروفن را نشان می دهد که 
صندلی ها هم عکسی از در یک طرف پرچم ایران و در طرف دیگر پرچم روسيه گذشته شده و پشت 

  .نيروگاه هسته ای بوشهر دیده می شود
سخنان آقای احمدی نژاد : ارگان خبرگزاری دولتی ایران همچنين به نقل از یک کارشناس روسی نوشته

  .کيفيت و سطح روابط روسيه با ایران تاثيری نخواهد گذاشت
خواستار برخورد خشنونت آميز با به گفته این کارشناس روسی برخالف کشورهای غربی و اسرائيل که 

  .ایران هستند رهبری روسيه از سخنان رئيس جمهور ایران سوء استفاده نخواهد کرد
  بحران ساختگی دشمن

 در یاداشت هایی سياست ها و عملکرد دولت جدید را موفق ارزیابی کرده و یالثارات و پرتو سخن
" کارگزاران سابق"ن انصار حزب اهللا از سوی بحران بورس را ساختگی دانسته اند که به نوشته ارگا

  .ایجاد شده است
بورس ازجمله فعاليت : " به نقل از فرهاد رهبر رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشتهیالثارات

های اقتصادی خواهد بود که در آینده رونق بسياری خواهد داشت البته اگر این مسائل روانی که 
  ."، مرتفع شوددشمنان ما ایجاد کرده اند

ارگان انصار حزب اهللا به دولت توصيه کرده با استفاده از کارشناسان متعهد و متخصص بورس و 
بورس را از حالت بحران " در سال های گذشته در انزوا بودند "یالثاراتنيروهایی علمی که به نوشته 

  .خارج کند
ا روی کار آمد ن دولت جدید به این در حالی است که شاخص های بورس در طول سه ماه گذشته و ب

  .طور کم سابقه ای کاهش یافته و تالش های دولت برای خروج از بحران رکود بی نتيجه مانده است
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   آبان19:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 10 – ١٣٨۴ آبان  19 هپخج شنب
ن سه وزير جديد کابينه روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به تعيي:بی بی سی

اختصاص داده و نا آرامی های فرانسه و اظهارات رييس جمهوری عليه مخالفان دولت را نيز با اهميت 
  ديده اند

 اعالم حکومت نظامی در فرانسه را در صدر اخبار خود آورده و سرمقاله های خودرا شرق و آفتاب يزد
  .به اظهار نظرهايی در اين باره اختصاص داده اند

 در سرمقاله خود با اشاره به نامه جديد وزيران اروپايی و اعالم شرايطی برای از سرگيری جوان
مذاکرات با ايران نوشته جهان آمادگی تحمل بحران ديگری را ندارد و دولت بايد در مقابل زيادخواهی 

  . اروپايی ها مقاومت کند
ير هشدار می دهند که بايد به نتيجه  واقع گرايانی مثل برژينسکی در روزهای اخجوانبه نوشته 

فرستادن پرونده ايران به شورای امنيت نيز توجه داشت و ميزان آمادگی جهان برای بروز يک بحران ديگر 
  .در منطقه خاورميانه را هم در نظر گرفت

 در گزارشی از قول رييس سازمان انرژی اتمی ايران نوشته ما از تهديدات عبور کرده ايم و جام جم
مان طور که دبير شورای عالی امنيت ملی نيز گفته است ايران مسير گفتگو را اتخاذ کرده که در هر ه

  . شرايطی فعاليت خود را ادامه خواهد داد
رييس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح در راستای طرح های آفريقای جنوبی 

توبی از سوی روسيه و آفريقای جنوبی و کشور ديگری هيچ طرح مدون و مک: و يا روسيه است گفت
  . دريافت نکرده ايم و آن چه در اين خصوص مطرح شده مباحثی کالمی و خبری است

 با عنوان باز هم کابينه مستقر نشد خبر داده که رييس جمهوری تا دو هفته ديگر مهلت همبستگی
  . دارد که وزير نفت را به مچلس معرفی کند

 از قول يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته صادق محصولی وزير پيشنهادی نفت نجواروزنامه 
  . اگر خود انصراف نمی داد بيش تر از مجمود فرشيدی وزير پيشنهادی آموزش و پرورش رای داشت

 خبر داده که فرشيدی کمترين آرا را به دست آورد و در مقام وزارت آموزش و پرورش ايرانروزنامه 
  .نشست
 اين جمله را از رييس جمهوری نقل کرده که گفته است توهين به رييس جمهوری جرم است اما شرق

  . ما می گذريم و با کار برای مردم جواب مخالفان را می دهيم
 نوشته رييس جمهوری در توجيح علت تاخير خود که باعث يک ساعت معطلی مجلس شد گفته شرق

  . سه حاضر شده استاست بيمار بوده و با دوپينک در جل
 با چاپ عکسی نشان داده که احمدی نژاد رييس جمهوری ساعتی بعد از ايراندر همين حال روزنامه 

  . جلسه مجلس در سفر به بيرجند در اتومبيل روباز به ابراز احساسات مردم پاسخ می گويد
ض به نيامدن رييس  خبر داده که عده ای از نمايندگان مجلس قصد داشتند به عنوان اعتراهمبستگی

  .جمهور به جلسه مجلس از جلسه خارج شوند و پا در ميانی يکی از نواب رييس باعث رفع کدورت شد
 با عنوان سومين مهلت برای کابينه خبر داده که با انصراف وزير نفت که پس از آشکار شدن اعتماد

  . مخالفت بعضی از نمايندگان صورت گرفت باز هم کابينه تکميل نشد
   خبر انصراف کنند شنيدن  می   دنبال  تلويزيون  را تنها از طريق  اخبار سياسی  که  آنان  نوشته برایتماداع

   به  خود خطاب  انصراف  در نامه  محصولی  آنکه  بود بويژه ، بسيار عجيب  نفت ، وزير پيشنهادی محصولی
  ، انصراف  مجلس  نمايندگان  دريغ  بی  های ايت حم  مکرر و اعالم  بود با وجود مراجعات  نژاد آورده احمدی
  . دهد می

 کردند   می  را دنبال  تلويزيون  اخبار نيمروزی١۴   ساعت  برای کسانی که  حال  با ايناعتمادبه نوشته 
کرد، چرا   می   ابراز شرمندگی  مجلس  نمايندگان  گسترده  از استقبال  که  نبود وزير پيشنهادی اصال مفهوم

  .   است  گرفته  انصراف  به ميمتص
   گامی  با برداشتن  جمهوری  رييس  نظر رسد که  به  شايد در ظاهر اينگونه  اکنوناعتمادبه نظر تحليلکر 

 به   اما ناظران  باز گذاشته  وزير نفت  و بی  مهم  وزارتخانه  سرزنش  خود را برای  منتقدان  دست  عقب به
اشاره اين .   است  داده  نجات  ای  توپخانه  چه  را از سيبل ، دولت  عقب  به  گام  اين دانند که  می  خوبی

روزنامه به صرفنظر کردن احمدی نژاد از وزير پيشنهادی خود برای نفت است که در پی انتقاد نمايندگان 
  .مجلس و مطبوعات از ثروت اندوزی وی صورت گرفت

  
   آبان18:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 9 – ١٣٨۴ آبان  18 هنبچهار ش
روزنامه های امروز تهران اخبار ضد و نقيضی درباره پاسخ اروپا به ايران و موضوع مذاکرات :بی بی سی

هسته ای منعکس کرده اند و در ميان اخبار داخلی، به بحث درباره جلسه امروز مجلس و احتمال 
  .ه ويژه مخالفت با وزير پيشنهادی نفت پرداخته انددومين رای عدم اعتماد به وزيران پيشنهادی و ب

واکنش اتحاديه اروپا به نامه دبير شورای عالی امنيت ملی به دو گونه متضاد در روزنامه های تهران 
  .منعکس شده است
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در حاليکه بعضی روزنامه ها خبر داده اند که اتحاديه اروپا حاضر به مذاکره با ايران تا زمانی که فعاليت 
 نوشته اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای تاکيد کرد که برای ايرانی اصفهان ادامه دارد نيست روزنامه ها

اصالحات سياسی و اقتصادی در ايران اهميت زيادی قايل است و طرح گفتگوی فراگير را که از چند سال 
سايل ميان دو طرف می پيش ميان اتحاديه اروپا و ايران آغاز شده است چارچوبی مناسب برای طرح م

  . داند
  . با عنوان بزرگ پاسخ اروپا به ايران خبر داده که اروپايی ها جواب تندی به تهران داده اندآفتاب يزد
 در سرمقاله خود نوشته دور جديدی از مذاکرات هسته ای با اروپا در راه است و افزوده کيهاندر مقابل، 

د که نشان می دهد اروپايی ها دوری از ميز مذاکره با ايران که شواهدی کم و بيش قابل اعتنا وجود دار
  . را تاب ندارند و هرچه زودتر خواهان آغاز گفت وگوها هستند

 خبر داده است وزيران امور خارجه شورای اروپا در بيانيه خود از سياست های جام جمدر همين حال 
  .ايران به شدت انتقاد کردند

اين بيانيه اروپايی ها برنامه صلح آميز توليد سوخت هسته ای کشورمان اين روزنامه می نويسد که در 
را بار ديگر با بهانه های بی اساس در معرض زيادخواهی های پيشين خود قرار داده اند و خبر می دهد 

که در بيانيه بروکسل اظهارات ضد صهيونيستی رييس جمهوری محکوم و نسبت به ادامه کار کارخانه 
وم در اصفهان ، مساله تروريسم ، نقش ايران در روند صلح خاورميانه، موضوع حقوق بشر و تبديل اوراني

  . عدم آزادی اکبر گنجی ابراز نگرانی شده است
، که قبل از اعالم تصميم وزيران خارجه اروپا و بی خبر از آن منتشر شده، در مقاله ای کيهانروزنامه 

 ايران را برای مذاکره را خواهد پذيرفت چرا که از مدت ها پيش بينی کرده که اروپا شادمانه پيشنهاد
  . پيش در انتظار آن بوده است

 چندان به پيش بينی خود مطمئن بوده که نوشته چرا مسئوالن ايران نگذاشتند کيهاننويسنده مقاله 
ا خود که اروپايی ها خود درخواست مذاکره کنند و پيشقدم شدند در حاليکه نيک می دانيم اروپايی ه
  ملتمسانه خواهان آغاز مذاکرات بودند؟ آيا بهتر نبود صبر می کرديم تا اروپا خود پيش قدم شود؟ 

 مصاحبه علی الريجانی با خبرنگار بی بی سی را با اهميت ديده شرق و همبستگیدر همين حال 
  .اند که در آن گفته است مذاکرات ايران و اروپا ثمربخش است

ره جلسه امروز مجلس درباره رای گيری چهار وزير پيشنهادی گمان زده است  در گزارشی درباخراسان
که وزير نفت از صحن علنی مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت هرچند که برخی بر اين باورند که مصلحت 

  . گرايی نمايندگان برای تکميل کابينه باعث رای اعتماد محصولی خواهد شد 
ر پيشنهادی نفت اعتقاد دارند که اين شخص از سابقه اجرايی در نمايندگان مخالف صادق محصولی وزي

نمايندگان مخالف . وزارت نفت برخوردار نيست و تنها سابقه کاری وی در بساز و بفروشی است
ای که  تواند در کابينه  کند نمی همچنين عقيده دارند حضور وزيری که اموال خود را ميلياردی اعالم می

  .حرومين جامعه است توجيه داشته باشداساس آن بر توجه به م
ضرب و شتم بهزاد نبوی، نايب رييس اصلالح طلب سابق مجلس، در روزنامه های مختلف امروز صبح 

منعکس شده که خبر داده اند که وی بعد از شرکت در يک جلسه خصوصی با اعضای سازمان 
  . ه او را مجروخ کرده اندمجاهدين انقالب اسالمی اهواز با يورش حزب اللهی ها روبرو شد ک

 تنها روزنامه ای است که اين خبر را بدون اشاره به زد و خوردها با اين عنوان منعکس کرده که کيهان
بهزاد نبوی در جمع اصالح طلبان به انتقاد از دولت پرداخته و اين عمل در شرايط حساس کنونی بسيار 

  . معنا دار بوده
نبوی اين حرف ها را می توانست در تهران هم بزند و معلوم نيست  از قول ظريفی نوشته آقای کيهان

  !چرا اينهمه کوبيده آمده تا اهواز؟
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