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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

   حکامی شده قطعنامه شورابی و تصوییمتن نها
  : استني حکام چنی شده قطعنامه شورابی و تصویی مهر ترجمه کامل متن نهای گزارش خبرگزاربه

  ٢٠٠۶ فوريه 4 - ١٣٨۴من  به15ه شنب
   حکام ؛ی شورابه
A رانی ایا  حکام درباره برنامه هستهی تا کنون توسط شوراشده بی تصویها  قطعنامهیادآوری با   
Bکل تا کنونری مدیها  گزارشیادآوری با ني همچن   
C ماني در پزي چچيه "کند ی محی که تصریا  هستهی منع گسترش سالحهاماني پ4 با اشاره به ماده 
 توسعه ی امضاکننده برای انکار همه کشورهارقابلي شود که به حقوق غري تفسی به نحودینبا
 2 و 1 اد و در تطابق با موضي فاقد تبعی بگونه ایا  هستهزي صلح آمی و استفاده از انرژدي تولقات،يتحق
  ؛" لطمه بزندماني پنيهم

  
Dتوافق ی در جهت اجراطرفانه ی و بیا  حرفهی تالشهای آژانس برارخانهي کل و دبری ازمدری با تقد 

 با ران؛ی ای از سوقي تعلی اجراییآزما ی راستزي و نماندهي باقی و حل مسائل پادمانرانی در ایپادمان
   ؛یی آزمای سوژه خاص راستکی موضوع به عنوان نی از ارکلی مدحي توضیادآوری
  
 Eفشرده گزارش داده ییآزما ی راستتي فعال کل آژانس پس از حدود سه سالری مدنکهیبا اشاره به ا 

 را رانی ایا  مربوط به برنامه هستهماندهي مسائل مهم باقی که برخستي نیکه آژانس هنوز در موضع
 را رانی در ایا نشده  اعالمیا  هستهتي که عدم فعالستي نیتي در موقعای کند، و یريگ جهي نتایروشن 

   کند؛دیيتا
Fو یت یپ  انی در قبال تعهدات خود در توافق نامه پادمانرانی ایها رها و نقض از قصویاريبا توجه به بس 

 یا   که برنامه هستهنی ، نبود اعتماد به ایا  هستهیها تي فعالی در پنهانکاررانیبا توجه به سابقه ا
 موجود در لی مساگرید و ها تي فعالنی همه اتي است ، ماهزيآم  اهداف صلحی صرفا برارانیا

  ؛2002 از مقطع سپتامبر رانی آژانس و اظهارنامه اییآزما یراست
G باشد، ماندهي آژانس قادر به روشن کردن مسائل باقنکهی ای کل اعالم کرده براری مدنکهی ایادآوری با 

  ؛)GOV/2005/67( بوده است ري است وبا تاخی ضروررانی اري و بدون تاخرانی کامل اتيشفاف
Hهسته یها تي مواد و فعالزات،ي مربوط به تجهرانی ای همکاریژانس برا آیها  بر درخواستدي با تاک 
 دارند و در گزارش شپتامبر یرنظامي غنهي در زمزي متعارف و نی که قابل استفاده در بخش نظامیا

  ، )GOV/2005/67(  اشاره شد؛ رکلیمد
I کوچک کردن ی برایا نامه نیي مربوط به ملزومات آی سندرانی کل گزارش داد اری مد2005 نوامبر 18 در 

UF6مي نیها  به شکلشده ی و غنیعي طبشده، ی تهومي دادن فلز اوران  و شکلیگر ختهی به فلز و ر 
   دارد؛اري را در اختیا کره
GJدوره گسترده کی نکهی بر ای و موافقت مبنرانی ایا  درباره برنامه هستهی جد ی با اعالم نگران 

   است،ی و ضرور الزمرانی ای از سویاعتمادساز
  
Kی اجرای براکيپلماتی دی راه حلافتنی ادامه کار به منظور ی حکام برای مجدد بر عزم شورادي با تاک 

  ران؛ی ایمسائل مطرح شده در باره برنامه هسته ا
Lدر خصوص موضوع کيپلماتی راه حل دکی ی موضوع و تالش در راستانی مجدد بر ادامه حل ادي با تاک 

  ران؛ی ایهسته ا
Mی سالح هاري ممانعت از تکثی با هدف تالش برارانی موضو ع ای راه حل براکی مساله که نی درک ا 

 سالح ها نی الی از جمله تحوی کشتار جمعی از سالح های عارانهي خاورمیني به درک عیهسته ا
  .،کمک خواهد کرد

  
  :مده است آیی سه کشور اروپایشنهادي پدیدر بخش دوم قطعنامه جد" مهر" گزارش به
 یا  برنامه هستهزيآم  صلحتي اعتماد به ماهجادی مهم و ایها  که امکان حل پرسشکند ی مديتاک) 1
 انجام اقدامات ی برارانی حکام از ای شورایها  کشور به درخواستنی مثبت ایی با پاسخگورانیا

   :رانی که اداند ی می راستا ضرورنی حکام در ایشورا. اعتمادساز ممکن است
 به مورد گری و توسعه، را باردقاتي از جمله تحقوم،ي اورانیساز ی مرتبط با غنیها تي فعالی تمامقيعلت* 

   کند،ییآزما ی را راستقي تعلنیاجرا بگذارد و آژانس ا
   کند،دنظری تجدنيدر کار احداث رآکتور آب سنگ* 
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  را بگذارد، کرده و آن را بطور کامل به مورد اجبی را به سرعت تصویپروتکل الحاق* 
 به امضا رساند، همچنان 2003 دسامبر18 خی آن را در تاررانی که ای پروتکل الحاقبیتا زمان تصو* 

   پروتکل عمل کند ،نیبرطبق شروط ا
 نی به مورد اجرا بگذارد، اGOV/2005/67 کل از جمله در ریاقدامات اعتمادساز را برطبق درخواست مد* 

 ی و پروتکل الحاقی در توافق پادمانی خواهد بود که بطور رسمیرداقدامات اعتمادساز فراتر از موا
 ی دسترسامل خود، شی جارقاتي تحقتی تقوی آژانس برایدرخواست شده و بنا به درخواست احتمال

 یروهاي مشخص متعلق به نیها  با کاربرد دوگانه، کارگاهزاتي مواد ، تجههيبه افراد و اسناد مرتبط با ته
   و توسعه خواهد بود،قاتي و تحقینظام

 نی حکام، انجام ای سازمان ملل گزارش کند که شوراتي امنی که به شوراخواهد ی کل مریاز مد) 2
 ی قطعنامه و تمامنیاز ا) ییها یکپ (ییها  روگرفتزي درخواست کرده و نرانیاقدامات را از ا

 ی از تمامییها ی کپنيو همچن رانی در ای پادمانیها  توافقی در مورد اجرانيشي مصوب پیها قطعنامه
   منعکس کند،تي امنی حکام را به شورای مرتبط ارائه شده به شورایها گزارش

 موضوعات مهم در ارتباط با برنامه ی که برخستي نیتي مساله که آژانس هنوز در موقعنینسبت به ا) 3
 است که قتي حقنیمل ا موضوعات شانی ، اکند ی مدی شدی را روشن سازد، ابراز نگرانرانی ایا هسته

 نی ارایز.  دارداري در اختومي فلز اورانیها یمکروي ندي تولنهي در زمی سندرخانهي بر اساس گزارش دبرانیا
 نی قرار دادن ااري در اختنکهی مرتبط است، وبا اشاره به ایا  هستهیحاتي قطعات تسلدي با تولندیفرآ

  مثبت است؛ ی تحت مهر و کنترل آژانس قدمرانیاسناد توسط ا
 بر حفظ ی مبنرانی حکام از ای مکرر شورایها  به رغم درخواسترانی که اکند ی ابراز تاسف مقايعم) 4
 یها تي فعال2005 اوت 8 خی کشور در تارنی ا،ی و بازفرآوریساز ی مرتبط با غنیها تي فعالی تمامقيتعل
 درجهت ییها  گامزين 2006هیانوژ10 خی را در کارخانه اصفهان ازسر گرفت و در تارومي اورانلیتبد

 پرداختن ی را براها تي فعالنی اقي حکام حفظ تعلی برداشت، شورایساز ی غنیها تي فعالیريازسرگ
   اعالم کرده بود،یضرور) رانی ایا در خصوص برنامه هسته(به مسائل مهم 

 هچنانکه در یق پادمان در ارتباط با توافرانی که درک کند، با توجه به سابقه اخواهد ی مرانیاز ا) 5
 رانی شورا نسبت به قصد انی انحل،ی وجود مسائل الزي است، و ندهي به ثبت رسنيشي پیها قطعنامه

 ماندهي اعتماد ندارد، الزم است که در کنارابهامات باقریپذ  مواد انشقاقدي تولتي به قابلیابي دستیبرا
 هستند، ی حقوقآور رالزاميز که داوطلبانه و غ اعتماد ساري موضع خود را هم در ارتباط با تدابرانیا

 اتخاذ نجامد،ي اعتماد بشی به افزاتواند ی که می را در ارتباط با مذاکراتیا  سازندهکردی کند و رویبازنگر
  کند؛

 ني کل چنری کند، چنانکه مدی همکاری که با آژانس بطور کامل و فورکند ی درخواست مرانیاز ا) 6
که بطور مشخص در روشن ) کند ی درخواست مرانیاز ا( و داند، ی هنگام مری و دی را ضروریهمکار

   ،کند داشته باشد، به آژانس کمک یا  هستهی بعد نظامتوانسته ی که می احتمالیها تيساختن فعال
 در حال انجام است و از رانی اظهارات اییآزما ی که کار آژانس در راستکند ی مدي مساله تاکنیبر ا) 7
 ی ادامه دهد، پروتکل الحاقرانی توافق پادمان خود با ای اجرای تا به تالش خود براخواهد یم کل ریمد
 را درخصوص نبود مواد و ی کافد که اعتمادگاهی دنی شدن آن اجرا کند با ایی توافق را همزمان با اجرانیا

 آژانس ی الزم را برایفساز اضا  شفافري کند و تدابجادی است،ي نرانی اعالم نشده در ای اتمیها تيفعال
 گذشته ی اتمیها تي همه ابعاد فعالتي و ماهخی بتواند مسائل مهم را حل کند و تارنکهیفراهم آورد تا ا

   کند؛ی را بازسازرانیا
 نی ای درمورد اجرای حکام، گزارشی شورای آتی که در نشست عادکند ی کل درخواست مریاز مد) 8

 قطعنامه را فورًا به همراه هرگونه نی مالحظات ، انی ایه کند ، و برا ارائنيشي پیها قطعنامه و قطعنامه
  . سازمان ملل منعکس کندتي امنی حکام به شورایقطعنامه نشست ماه مارس شورا

  . داشته باشدی که همچنان موضوع را در دست بررسدارد یمقرر م) 9
  

  . خبرگزاري حكومتي مهر ابالغيه احمدي نژاد را درج آرده است
  : ن آامل ابالغيه پاسدار احمدي نژاد به سازمان انرژي اتمي رژيم به شرح زير استمت

  ٢٠٠۶ فوريه 4 - ١٣٨۴ بهمن 15ه شنب
  سازمان انرژي اتمي ايران

اي به شوراي  قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته
نبه مورخ اول آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس ش امنيت که در جلسه علني روز سه

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 9/9/1384شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء 13/9/1384 مورخ 173489/476
  .گردد ابالغ مي

  نژاد رئيس جمهور ـ محمود احمدي
22/9/84  
  

 رئيس مجلس به رئيس جمهور براي تعليق 13/9/1384 مورخ 173489/476متن کامل نامه شماره
  :المللي انرژي اتمي نيز از سوي خبرگزاري مهر منتشر مي شود هاي داوطلبانه با آژانس بين همکاري

  نژاد  جناب آقاي دکتر محمود احمدي
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  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
اي به شوراي  زام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هستهطرح ال

امنيت که با عنوان طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي به مجلس شوراي 
 تصويب گرديد و در 6/7/1384اسالمي تقديم و يک فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

 مجلس با اصالحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان 1/9/1384شنبه مورخ  لسه علني روز سهج
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست ) 123(رسيد، در اجراي اصل يکصدوبيست وسوم 

  .گردد ارسال مي
  اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل  رئيس مجلس شوراي

قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در "عنوان همچنين متن ماده واحده مصوب مجلس با 
  : نيز چنين است" اي به شوراي امنيت صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته

اي ايران به  ماده واحده ـ دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع يا گزارش در مورد پرونده هسته
  .المللي انرژي اتمي به تعليق درآورد با آژانس بينهاي داوطلبانه خود را  شوراي امنيت کليه همکاري

شنبه مورخ اول آذرماه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه
تأييد شوراي   به9/9/1384يکهزاروسيصدوهشتادوچهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .نگهبان رسيد
  

 رانی اهي حکام علی کانادا به قطعنامه شوراس،يل فرانسه، آلمان، انگکا،یواکنش سوالنا ، آمر
 . استقبال کردندتي امنی به شورارانی ای از گزارش موضوع هسته ای کشورها و مقامات غرباغلب
  ٢٠٠۶ فوريه 4 - ١٣٨۴ بهمن 15ه شنب
 سي دفتر سوالنا رئی که از سوی اهياني فرانسه، در بی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ني حکام آژانس بی امروز شورامياز تصم:"  صادر شده  آمده است یی اروپاهی اتحادی خارجتاسيس

 را در یادی زی های که نگرانتي امنی به شورارانی ای گزارش موضوع هسته ای برا،ی اتمی انرژیالملل
 ".مي کنی است استقبال مختهي باره  برانگنیا
 روشن را به یاميپ)  اقدامنیا:"( آورده استني همچنهيناي بنی سوالنا در ایسخنگو"  گاالچنايستیکر"
 ی کاملی کند و با آژانس همکاریروي الملل پني جامعه بی از درخواست هادی فرستد که بای مرانیا

 ".داشته باشد
 را تي امنی به شورارانی ای اعالم کرد که آژانس حق ارجاع موضوع هسته ازي رابطه آلمان نني همدر

 .داشته و دارد
 ی هاهياني به خاطر برانی ای هسته ایبرنامه ها:" دفاع آلمان خاطر نشان کردریوز" ونگی وزفیفرانس "

 ی سؤاالترانی جمهور اسي ما دارد، اظهارات رئتي بر امنیري تاثمي به طور مستقرانی جمهور اسيمکرر رئ
 ای قرار دارد زي صلح آمیري در مسرانی ای هسته ای برنامه هاای باره مطرح کرده است که آنیرا در ا

 ".ريخ
 دخالت  ی برامي تصمنیبنابرا: " کرد گفتی صحبت مخي  در مونیتي امناستي که در کنفرانس سونگی

 ". درست استی موضوع اقدامنی در اتي امنیشورا
 . کندی خواست تا در روند امور بازنگررانی موضوع از انی با اعالم  استقبال  از ازي نکایآمر

 یامروز را:" فرانسه گفت ی در گفتگو با خبرگزارکای وزارت خارجه آمریسخنگو" رمکشان مک کو"
 آن هاست که ی چون چرا برای شفاف و بیاميپ) تي امنیبه شورا (رانیا) یموضوع هسته ا(ارسال 

ترام ن الملل احي خود وفادار بمانند و به جامعه بی المللني آن هستند تا به تعهدات بازمندي ندیبه آنها بگو
 .بگذارند

 از هم اکنون تا ماه مارس، رانیا:  موضوع گفتنی در واکنش به ازي نسي امور خارجه انگلریجک استراو وز
 قي  خود را به حال تعلی و بازفرآوری سازی غنی هاتي تمام فعالدی کشور بانی دارد ایهنوز فرصت مهم
 . برداردشود یآژانس مطرح م ی  که از سوی در جهت رفع تمام ابهام هاییدرآورد و گام ها

 ". قابل اجتناب استري غتي امنی شوامي صورت تصمنی اريدر غ:"  گفتیو
 نیمن از ا:  بازرسان آژانس گفتتی و محدودی سازی غنی برارانی امي با ابراز تاسف از تصمزي نفرانسه

 دی داده شده و بایل الملني جامعه بی های به نگرانیی پاسخ گوی برای فرصترانیاقدام  متاسفم، به ا
 . درآوردقي را به طور کامل به حال تعلی سازیغن

 ی بود از سوی محکمهياني از اقدام آژانس اعالم کرد که قطعنامه امروز آژانس بشی ضمن ستازي نکانادا
 و نشان از رانی ای هسته ای برنامه هاتي در باره ماهی جاری های در خصوص نگرانی المللنيجامعه ب
 . داردکيپلماتی دی اوهيضع به ش مونیحل ا
 مربوط ی هاتي کامل فعالقي خواست تا با تعلرانی با به موقع خواندن قطعنامه آژانس از اني همچنکانادا
 . بها بدهدی المللني به درخواست جامعه بی سازیغن
 الزم را ريًا تداب فرصت استفاده کند و فورنی تا از امي کنی مقی را تشورانی اًایما قو:  کشور اعالم کردنیا
  . کندی صورت دهد و فعاالنه با آژانس همکاری شفاف سازیبرا
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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  ٢٠٠۶ فوريه 5 - ١٣٨۴ بهمن 16ه یک شنب
 بين المللی انرژی روزنامه های امروز صبح تهران در حالی که تصميم شورای حکام آژانس:بی بی سی

اتمی را مهم ترين موضوع خود قرار داده اند اما در عنوان های خبری شان واکنش ايران به اين تصميم را 
مهم تر ديده و بر اساس دستور رييس جمهور احمدی نژاد خبر داده اند که غنی سازی اورانيوم و همه 

  . داموری که داوطلبانه لغو شده بود بار ديگر از سر گرفته ش
 در گزارش خود سخن جواد وعيدی مذاکره گر ايرانی در وين را منعکس کرده که گفته است ديگر شرق

  .بررسی طرح روسيه معنا ندارد
 به دنبال مقاالت و اظهار نظرهای قبلی اين روزنامه که خواستار خروج از معاهدات بين المللی کيهان

 به دنبال رای آژانس بين المللی انرژی اتمی حاال هسته ای بود، در عنوان اصلی صفحه اول خود نوشته
  . نوبت ماست

سرمقاله اين روزنامه ابراز شادمانی کرده که پرونده به شورای امنيت رفته و به اين ترتيب تحريم کم 
اهميتی اتفاق می افتد که نشان می دهد منظور اصلی غرب نه انرژی هسته ای بلکه مقابله با 

  .ماست
 در صدر اخبار خود دستور رييس جمهور برای لغو تعليق غنی سازی اورانيوم جمهوری اسالمیروزنامه 

  . را منعکس کرده و نوشته با مصوبه مجلس دولت چاره ای جز اجرای غنی سازی ندارد
به .  در صدر اخبار خود خبری را منعکس کرده که در ساعات اوليه امروز تکذيب شده استايرانروزنامه 
ن روزنامه شب گذشته رئيس جمهوری طی نامه ای به رئيس سازمان انرژی اتمی کشور نوشته اي

  . دستور توقف تعليق داوطلبانه فعاليتهای صلح آميز هسته ای را صادر کرد
 گفته است به جای آفتاب يزديداهللا اسالمی از نمايندگان اصالح طلب پيشين مجلس به نوشته 

ان پی تی برگزار کنيم، وی در عين حال تاکيد کرده که در همايش هولوکاست همايش بين المللی 
  . وضعيت پديد آمده اروپا مقصر بزرگ است اما بعض از مسووالن کشور هم بی تقصير نيستند

 يک نماينده اقليت مجلس پيشنهاد کرده است که مجلس در شرايط حاضر مصوبه آفتاب يزدبه نوشته 
 الهيجان به نوشته اين روزنامه گفته درست است مجلس مصوبه ايرج نديمی نماينده. ای ديگر تهيه کند

ای در مورد انجام سريع غنی سازی در صورت ارسال پرونده ايران به شورای امنيت داشت اما اينک می 
  . توان مصوبه ای جديد تهيه کرد

وان حربه  از قول وزير نفت نوشته ايران هيچ گاه قصد استفاده از نفت به عناعتماددر همين احوال 
  .سياسی نداشته است

روزنامه های مختلف امروز صبح به انتقاد شديد از روسيه و چين پرداخته و آن دو دولت را به دليل دادن 
  . رای مثبت به قطعنامه اروپا قابل سرزنش دانسته اند

 نظر نماينده محافظه کار اصفهان را چاپ کرده که گفته است روسيه و چين و هند نفاقهمبستگی 
  . خود را نشان دادند

 خبر داده که آمريکا و روسيه قصد دارند شرکتی برای امور سوخت هسته ای درست کنند، خراسان
 اظهار خراسان. همان پيشنهادی بود که کرملين به ايران داده بود و آمريکا نيز از آن حمايت کرده بود

وآوری جهانی انرژی هسته ای نام نظر کرده که واشنگتن و کرملين با ايجاد اين موسسه که قبال ن
داشت و حاال شراکت انرژی هسته ای نام گرفته قصد دارند سياست کشورهائی مانند ايران را با موضع 

  .خود همراه کند
 در يادداشت امروز خود اين سووال را مطرح کرده که چرا القاعده در جريان موج عظيم کيهانمدير 

حسين شريعتمداری اظهار عقيده کرده که سکوت . ه نشده است اعتراض به کاريکاتور دانمارکی همرا
معنا دار القاعده هنگامی که مسلمانان جهان برخاسته اند در حالی رخ می دهد که اين گروه هنگام 
حاکميت خود بر افغانستان ريش کمتر از هفت سانی متر را حرام می دانست و درس خواندن زنان را 

  . کردگناهی مستوجب کيفر تلقی می 
 در سرمقاله خود نوشته مسلمانان بايد آنچنان جمهوری اسالمیدرباره همين موضوع روزنامه 

واکنشی نشان دهند که غربی ها متوجه شوند ورود به اين گونه ماجراجويی ها برای آنان بسيار گران 
 سفرا و تحريم از جمله برگزاری راهپيمايی های گسترده، تحريم کامل اقتصادی، اخراج. تمام خواهد شد

  .ديپلماتيک
شش ماه بعد از دستگيری عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری که بعد از اظهار نظر وی درباره عامل 

پرونده اين وکيل شرق  کانادائی صورت گرفت به نوشته روزنامه –قتل زهراکاظمی عکاس ايرانی 
  . دعاوی به دادگاه فرستاده شد

 خبر داده اما گفته   دادگاه  به  موکلش  پرونده  از ارجاع ،  سلطانی بدالفتاح ع  از وکالی  از قول يکیاعتماد
،   شعبه  از تعيين  اما پس  است  نشده  تعيين  سلطانی  اتهامات  به  رسيدگی  برای  ای است هنوز شعبه

  .  بتواند آزاد شود  کرد تا موکلم  خواهيم  تامين  تعديل تقاضای
حرکت دادستانی تهرانی برای اين وکيل دادگستری بزرگ ترين وثيقه تاريخ گفتنی است که در آخرين 

  .قضائی ايران را صادر کرد که به علت ناتوان بودن خانواده وی از تاديه آن، وی در زندان مانده است
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آغاز هفته، گزارش های مربوط به اجالس آژانس بين المللی انرژی روزنامه های امروز، در :بی بی سی
اتمی را در صدر اخبار خود جا داده و به شرح و تحليل رخدادهای حاشيه اين اجالس اضطراری پرداخته 

  . اند که برای رسيدگی به پرونده هسته ای ايران برپا شده است
دانمارکی، تظاهرات نمازگزاران تهران عليه واکنش های مخالفت آميز نسبت به کاريکاتور روزنامه 

کشورهائی که اين کاريکاتورها در نشريات آنها چاپ شده، و انتقاد از اختالف هواداران دولت در شورای 
  .شهر تهران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

مل توهين به  در عنوان اصلی صفحه اول خود خبر داده که خون امت اسالم به جوش آمده و تحکيهان
پيامبر را نمی کنند، اين تيتر گزارشی است از راه پيمائی نمازگزاران تهرانی که عکسی بزرگ هم 

  .همراه آن شده است
 جام جمهمين موضوع را در صدر اخبار خود منعکس کرده، " هزينه های يک توهين" با عنوان اعتماد

ائی عمل کاريکارتوريست دانمارکی و نشرياتی را خبر داده که چند تن از مراجع تقليد قم هم در بيانيه ه
که آن کاريکاتور را دوباره چاپ کرده اند تقبيح کرده و خواستار اقدام هماهنگ کشورهای اسالمی شده 

  . اند
، نظر کسی چاپ شده که گفته است مراجع تقليد اجازه کيهاندر ستون تلفن خوانندگان روزنامه 
اجراء ) ص(د گذشته حکم خدا را درباره اهانت کنندگان به رسول خدا بدهند که مسلمانان غيور و از خو
  . کرده و آنان را به جهنم بفرستند

  .البته جايزه هم دارد.  جواب داده است که اجرای اين حکم نيازی به اجازه نداردکيهان
انت کنندگان من با تمام وجود برای کشتن اه: همين روزنامه از قول يکی ديگر از خوانندگان خود نوشته

  . آماده ام، چه سعادتی بهتر از اين) ص(به رسول خدا
 در سرمقاله خود نوشته گرچه کشورهای مختلف از راه های ديپلماتيک اعتراض های خود را بيان جوان

کرده اند و حتی کاالهای دانمارک را تحريم کرده اند اما بايد اقدامی جمعی کرد که حسارت های 
  . وارد آيد که دست به چنين کارهائی می زننداقتصادی به کشورهائی

به تعويق افتادن تصميم گيری در اجالس وين از نظر روزنامه های مختلف امروز تهران معانی مختلف 
  . داشته است

 آن را عالمت به دست نيامدن اجماع بين کشورهای عضو شورای حاکم آژانس بين ايرانروزنامه 
گزارش فعاليت های هسته ای ايران به سازمان ملل تلقی کرده المللی انرژی اتمی بر سر ارسال 

  . است
 نامه علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به محمد البرادعی مديرکل آژانس خراسان

  . بين المللی انرژی اتمی را مهم ديده و از آن به عنوان اتمام حجت قبل از تصميم گيری نام برده است
جواد وعيدی، سرپرست هيئت مذاکره کننده ايرانی نوشته تصويب قطعنامه ای که پرونده  از قول کيهان

تير خالص به ديپلماسی و طرح :  نتيجه همزمان خواهد داشت٣ايران را به شورای امنيت گزارش کند 
وی همچنين به ). پادمان (NPTروسيه، آغاز يک بحران بين المللی، بازگشت ايران از پروتکل به 

ايران در آرامش کامل قدم های خود را تنظيم کرده و به پيش می : اران مستقر در وين گفته استخبرنگ
  . رود

بعد از تصويب چنين قطعنامه ای اگر :  معاون دبير شورای عالی امنيت ملی گفته استکيهانبه نوشته 
نی سازی صنعتی برای مذاکره به سراغ ايران بياييد، هيچ تعليقی در کار نيست و ايران در مسير غ

  .است
 بدون ذکر منبع نوشته است که در جريان اجالس شورای حاکم آژانس بين المللی انرژی ايرانروزنامه 

شما : اتمی نماينده ليبی در حمايت از ايران خطاب به ساير اعضای غيرمتعهدها به صراحت گفته است
رفتاری که با ما شد به همه . وزی داردبه خوبی می دانيد که ليبی در اين زمينه تجربه بزرگ و عبرت آم

ما اثبات می کند که کوتاه آمدن در برابر حقوق هسته ای به خاطر فشارها و يا وعده های غربی ها 
  . اشتباهی است که چيزی از آن عايد نمی شود

مللی  همين خبر را به صورت تيتر صفحه اول خود نقل کرده و از قول نماينده ليبی در آژانس بين الکيهان
به ميان آمدن بحث شورای امنيت برای ايران مساوی است با تکرار همان روش : انرژی اتمی نوشته

برای همه کشورهای در حال توسعه ديگر و هشدار می دهم که رأی مثبت هر کشوری به قطعنامه 
  . اروپائی ها حکم محروميت همان کشور از حقوق هسته ای اش خواهد بود

های مختلف در گزارش های خود پيش بينی کرده اند که اجالس به گزارش پرونده به طور کلی روزنامه 
 چين و روسيه هم که تاکنون همبستگیهسته ای ايران به شورای امنيت رای خواهد داد و به نوشته 

  . مقاومت هائی کرده اند در آخرين دقايق به نفع آمريکا رای خواهند داد
 اصلی خود نوشته شورای حکام آژانس بعد از يک کش و قوس دو  در گزارشجواناز آن جمله روزنامه 

روزه، بر سر مساله ايران به نتيجه نرسيد، هرچند گزارش های رسيده از وين بيانگر قطعی شدن 
  .گزارش مساله هسته ای به شورای امنيت است
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ا نشست اضطراری شورای حکام برای بررسی پرونده هسته ای ایران، عواقب و پيامدهای همزمان ب
احتمالی ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت بررسی شده و هفته نامه ها مطالبی در باره محرم، 

  . دیدار مقتدی صدر از ایران و پيروزی حماس در انتخابات فلسطين چاپ کرده اند
عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل درباره پرونده هسته ای ایران و نشست بعد از توافق پنج 

ما هر : " از قول علی الریجانی دبير شورای امنيت ملی نوشتهایران جمعهاضطراری شورای حکام، 
  ."گونه ارجاع و یا گزارش به شورای امنيت را پایان دیپلماسی می دانيم

 بهمن در باره آن 14ای امنيت که شورای حکام روز جمعه بر اساس بيانيه مشترک پنج عضو دائم شور
تصميم گيری می کند آژانس بين المللی انرژی هسته ای باید گزارشی از پرونده هسته ای ایران برای 

  .تصميم گيری به این شورای امنيت بفرستد
 از جمله تعليق کامل غنی سازی و از جمله فعاليت های تحقيقاتی که ایران چندی پيش آغاز کرده

درخواست های مطرح شده در این بيانيه است و بر اساس آن محمد البرادعی مدیر کل آژانس بين 
  .المللی انرژی هسته ای تا ماه مارس آینده گزارشی از پرونده ایران را به این شورا ارائه خواهد کرد

 محمود احمدی نژاد همزمان با نشست شورای حکام برای تصميم گيری درباره پرونده هسته ای ایران
اروپائيها و غربی ها خود را از مذاکره با ما محروم می کنند و در حال : "رئيس جمهور در بوشهر گفته

منزوی کردن خود در عالم هستند آنان با عملکرد خود حيثيت نهادهای بين المللی را نيز مخدوش می 
  ."کنند و ما برای آنها متاسفيم

ما تمام تالش خود را انجام می دهيم که : "احمدی نژاد همچنين گفته آقای ایران جمعه،به نوشته 
روابط سياسی متعادلی داشته باشيم اما وقتی آنها بر اقدامات و کارهای باطل خود اصرار و پافشاری 

  ."می کنند ما کاری نمی توانيم بکنيم
    هراس از شورای امنيت

عليه ایران خوانده وضعيت پرونده هسته ای ایران  در عنوان اصلی خود از آنچه عمليات روانی غرب صدا
  ."شورای امنيت، تحریم و حمله نظامی: "را در سه مرحله بررسی کرده است

این نشریه قطع همکاری دو بانک سوئيسی با ایران و احتمال کناره گيری هند از خط لوله گاز صادراتی 
  .از سوی برخی کشورها تعقيب می شودایران به آن کشور را شبه تحریم هایی توصيف کرده است که 

 احتمال پذیرش طرح روسيه برای غنی سازی در خاک آن کشور را از سوی ایران باال توصيف کرده و صدا
تنها اميد ایران و جامعه بين المللی به گره گشایی از سير پرونده هسته ای بررسی طرح : "نوشته

  ."زی اتمی استروسيه مبنی بر مشارکت آن کشور در فرایند غنی سا
یاداشت نویس این نشریه پذیرش طرح روسيه را عاملی دانسته که می تواند احتمال ارجاع پرونده 

  .هسته ای به شورای امنيت و تحریم اقتصادی ایران را کاهش دهد
 در عين حال این احتمال را نيز بررسی کرده که اگر ایران طرح روسيه را نپذیرد اميد ها برای یافتن صدا
  .ه حلی دیپلماتيک از دست خواهد رفت و گمانی زنی درباره احتمال حمله نظامی بيشتر می شودرا

 نيز در یاداشت هفتگی اش به مقامات دولتی توصيه کرده کاری نکنند که پرونده هسته ای اميد جوان
  .ایران به شورای امنيت برود

 ازدانش هسته ای تا چه اندازه برای برخورداری: "مهرداد خدیر یاداشت نویس این هفته نامه پرسيده
  " ایران اهميت دارد و استراتژیک است و آیا توان صلح آميز به بهای تحریم اقتصادی باید به دست آید؟

 جنس تحریم احتمالی سازمان ملل عليه ایران را با تحریم امریکا در دو اميد جوانبه عقيده نویسنده 
  .  های فراوانی به کشور وارد کنددهه گذشته متفاوت است و می تواند آسيب

 پيشنهاد کرده شورایی فراتر از مدیریت فعلی با حضور اصالح طلبان برای پيگيری موضوع اميد جوان
  . هسته ای در کشور تشکيل و جلوی ارسال پرونده هسته ای به شورای امنيت گرفته شود

  ایستادگی با سالح نفت
تهدید ارجاع "ای است که دولت را به ایستادگی فراخوانده و  ارگان موتلفه تنها نشریه شمادر مقابل 

  .را بی اثر دانسته است" پرونده هسته به شورای امنيت، تحریم اقتصادی و حمله نظامی
ارگان موتلفه از نفت به عنوان ابزاری یاد کرده که ایران می تواند با این سالح کشورهای غربی نيازمند 

  .ر دهدبه این ماده را تحت فشار قرا
در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت یک سری : "اسداهللا بادامچيان عضو ارشد موتلفه گفته

مشکالتی خواهيم داشت اما این طور نيست که این مشکالت به کشور ما آسيب برساند و ما را از 
  ." مسير خودمان باز دارد

ر درباره پرونده هسته ای خودداری کرده و در  در اقدامی کم سابقه از اظهار نظیالثارات و پرتو سخن
عناوین اصلی خود گزارش هایی را درباره منشا مشروعيت حکومت در جمهوری اسالمی و ماه محرم 

  .چاپ کرده اند
این نشریات که از طرفداران دولت جدید به حساب می آیند در سه سال گذشته دولت اصالحات و تيم 

به امتياز دهی متهم کرده و از دولت جدید خواسته بودند از مواضع سابق مذاکره کننده هسته ای را 
خود عقب نشينی نکند اما در آخرین شماره از حجم مطالب خود در ا در باره مذاکرات حساس هسته 

  . ای کاسته اند
 فقط سخنان محمد جواد الریجانی نماینده سابق مجلس در خطبه های نماز جمعه را در یالثارات

ما بی خود به غربی ها اعتماد کردیم چرا که آنها پای هيچکدام : " خود نقل کرده که گفتهصفحات الیی
  ." از حرف های خود نمی ایستند
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این : "آقای الریجانی مذاکرات صورت گرفته در پاریس را از اشتباهات دوران دولت خاتمی دانسته و گفته
  ."مذاکرات اشتباه بزرگی بود و باید آن را جبران کرد

  شتباه سياسیا
دیدار مقتدی صدر روحانی تندروی شيعه با مقامات دولتی ایران واکنش منفی برخی رسانه ها را به 

مقتدی صدر نمی تواند : " تکيه بر مقتدی صدر را اشتباه سياسی دانسته و تيتر زدهصدادنبال داشته و 
  ."هم پيمان ایران باشد

رتباط گسترده با گروه های مخالف حکومت ها در این نشریه دالیل جمهوری اسالمی به برقراری ا
  .منطقه را راهی برای افزایش قدرت منطقه ای و خروج از انزوا ارزیابی کرده است

 مقتدی صدر کم نفوذ ترین نيروی سياسی در عراق است و صدا،اما به عقيده یاداشت نویس 
نمی تواند ضامن منافع ملی " گسترش روابط با گروها و جریانات مشکوکی همچون جریان مقتدی صدر"

  .کشور باشد
 در یاداشتی از پيروزی گروه تند رو و شبه نظامی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطين پرتو سخن

  ."حماس تحت هيچ شرایطی نباید رویه خود را تغيير دهد:" ابراز شادمانی کرده و نوشته 
ی خود هميشه آماده ضربه زدن به رگ حماس باید با تقویت شاخه نظام:" این نشریه اضافه کرده
  ."حياتی اسرائيل باشد
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