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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
  

   ؛ ی گزارش ماه مارس البرادعی برایبا هدف بازرس
 و NPT گروه فقط چارچوب نی ای بازرساراتياخت/  بازرسان ارشد آژانس وارد تهران شدند دی جدگروه

  پادمان است 
  ٢٠٠۶ فوريه 11 - ١٣٨۴ بهمن 22ه شنب
 گزارش ماه مارس هي مقدمات اولهي تهی برای اتمی انرژی المللني از بازرسان ارشد آژانس بیگروه

 شده بامداد امروز وارد تهران دهينام" رانی آژانس از اماندهيحل و فصل سواالت باق" و آنچه ی البرادعندهیآ
  . شدند

 ، مسوول ري چارلی که به سرپرستاتي هنی سفر اجهي، نت"مهر "ی هسته ایر انرژ گزارش خبرنگابه
 در خصوص ی ماه مارس محمد البرادعیلي آمده اند در گزارش تفصرانی به ارانیبازرسان پادمان بخش ا

  .  موثر خواهد بود رانی ای هست هایتهايفعال
 نی ای حقوقري اقدامات غليد که به دل رسما به آژانس اعالم کررانی ای اسالمی از آنکه جمهورپس

 ی تی سفر در چارچوب ان پنی کند ، ای می خودداری پروتکل الحاقی از ادامه اجرای المللنيسازمان ب
  . و پادمان صورت گرفته است 

 ی هسته ای اتهي حکام و گزارش فعالی شورایالدي می نشست ماه جاری حقوقري قطعنامه غی پدر
 ی و قانون مصوب مجلس شورای طبق اعالم قبلرانی ای اسالمی ، جمهورتي امنی به شورارانیا

 را قطع و اعالم کرد همچنان به ی پروتکل الحاقی اقدامات داوطلبانه خود از جمله اجراهي کلیاسالم
  .  است بندی پای تی و ان پپادمان
 یتهاي ابهامات از فعالهي تا رفع کلی اتمی انرژی المللني با آژانس بی بر ضرورت همکاررانی امقامات
  .  دارند دي مذاکرات سازنده تاکقی از طری المللني  و جلب اعتماد بیهسته ا

  
   کرد افتی را دررانی آژانس درباره ای نامه رسمتي امنیشورا

  ٢٠٠۶ فوريه 8 - ١٣٨۴ بهمن 19ه چهار شنب
 ی هسته ای و برنامه هانرای درباره ای اتمی انرژی المللني سازمان ملل ابالغ آژانس بتي امنیشورا

 رانی ای احتمالمی تحری ان ان ادعا کرد درها برای سییکای کرد و شبکه آمرافتی کشور را رسما درنیا
  . گشوده شد

 به ی اتمی انرژی المللني ان ان،  نامه آژانس بی سی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 شورا نی ای برای در حالتي امنی شورای دوره اسي در سازمان ملل و رئکای آمرريجان بولتون سف

 هسته ی گرفت موضوع برنامه هامي حکام در جلسه هفته گذشته خود تصمیفرستاده شد که شورا
  .  گزارش دهدتي امنی را رسما به شورارانی ایا

 کشور 14 انندگی نمای و آژانس را برارانی درباره ای اطالعاتی حاوی نامه و پاکتنی از ایی های کپکایآمر
  . کندی ارسال متي امنی عضو شوراگرید

اما .  الزم آغاز شده استیهم اکنون پروسه ها:" در سازمان ملل اعالم کردکای آمرئتي هیسخنگو
  ."ردي بگرانی درباره ایمي چه تصمتي امنی شوراستيهنوز معلوم ن

 مانانشي و هم پکای آمر فراوانی سرانجام تحت فشارهای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بیشورا
 در تي امنی کشور به شورانی ای جهت گزارش برنامه هسته ارانی بر ضد ای قطعنامه ابیمجبور به تصو

 ی هایار تمام همکانهی قطعنامه زورگونی ابی در واکنش به تصوزي نرانی خود شد، اهی فور4نشست 
  .داوطلبانه خود با آژانس را متوقف کرد

 ی عضو شورا35 که به ی ، در نامه ارانی امي تصمی در پزي نی اتمی انرژیملل الني کل آژانس بریمد
 کنترل ی هاني خواهان برداشته شدن تمام پلمب ها و دوربرانیحکام ارسال کرد، آنان را مطلع کرد که ا

  . است
الم  سازمان ملل اعی بان هسته ادهی به درانیا:  سه شنبه اعالم کرد ی اتمی انرژی المللني بآژانس

 هفته انی را حداکثر تا پارانی ای هسته اساتي مربوط به تاسی کنترل و پلمب های هانيکرده است دورب
  .د فراخوانرانی ای هسته ای هاتی بردارد و فورا تمام بازرسان خود را از ساندهیآ
  

را جمهوري اسالمي از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست مهر و موم تاسيسات هسته اي ايران 
 بردارد 

  ٢٠٠۶ فوريه 7 - ١٣٨۴ بهمن 18ه سه شنب
جمهوري اسالمي از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست تا هفته آينده مهر و موم تاسيسات هسته 

اي ايران را آه شامل پيمان منع گسترش تسليحات اتمي نمي شود بردارد و دوربين ها را جمع آوري 
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محمد البرادعي، به اطالع آژانس رساند ديگر پايبند به پروتكل جمهوري اسالمي در نامه اي به . آند
مقام هاي اروپايي هشدار دادند اين . . الحاقي نيست و به بازرسان اجازه بازرسي سرزده را نخواهد داد

اسكات مكللن سخنگوي آاخ سفيد . اقدام، بحران هسته اي ايران را وارد مراحل حساستري خواهد آرد
 آنچه آه از جمهوري اسالمي مشاهده مي شود، سياست تهديد و رويارويي در حال حاضر: گفت
آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل متحد از جمهوري اسالمي خواست از راه هاي اعتمادسازي . است

سفير اسرائيل در آمريكا ضمن ابراز رضايت از . سود جويد تا مقدمه از سرگيري مذاآرات فراهم شود
ه شوراي امنيت، تاآيد آرد جمهوري اسالمي هنوز به مرحله حساس توليد سالح گزارش پرونده ايران ب

 . هسته اي نرسيده است
جمهوري اسالمي از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست مهر و موم برخي تاسيسات هسته اي 

 . آشور را بردارد و دوربين هاي نصب شده در اين تاسيسات را برچيند
جمهوري اسالمي از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست تا هفته آينده مهر ): اراديو فرد(ژان خاآزاد 

و موم تاسيسات هسته اي اين آشور را آه شامل پيمان منع گسترش تسليحات اتمي ان پي تي 
 . نمي شود بردارد و دوربين هاي نصب شده در اين تاسيسات را جمع آوري آند

يخ پنجم ماه فوريه برابر با شانزدهم بهمن ماه براي رئيس آژانس جمهوري اسالمي در نامه اي آه در تار
بين المللي انرژي اتمي ارسال آرده است، به اطالع آژانس رسانده است آه ديگر پايبند به پروتكل 

الحاقي پيمان منع گسترش تسليحات اتمي نيست و به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه 
به گزارش آسوشيتدپرس محمد البرادعي . ياست هسته اي ايران را نخواهد دادبازرسي سرزده از تاس

 عضو شوراي حكام را در 35رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در گزارش محرمانه اي 
 . جريان تصميم جديد جمهوري اسالمي قرار داد

علي : گزاري آسوشيتدپرس گفتيك ديپلمات آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين رابطه به خبر
الريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي در نامه اي آه براي محمد البرادعي نوشته 

است، تاريخ ازسرگيري فرايند غني سازي اورانيوم در ايران را نيز به اطالع او رسانده است، اما اين 
 .ديپلمات حاضر نشد اين تاريخ را فاش آند

برگزاري رويتر، مقام هاي اتحاديه اروپا هشدار دادند اين اقدام تهران بحران هسته اي ايران به گزارش خ
در : اسكات مكللن سخنگوي آاخ سفيد نيز به خبرنگاران گفت. را وارد مراحل حساستري خواهد آرد

حال حاضر آنچه آه از جمهوري اسالمي مشاهده مي شود، سياست تهديد و رويارويي است، به جاي 
آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل متحد . استفاده از راه هاي ديپلماتيك و همكاري با جامعه بين المللي

در دوبي از جمهوري اسالمي خواست از راه هاي اعتمادسازي سود جويد تا مقدمه از سرگيري 
 . مذاآرات هسته اي فراهم شود

 درباره ارسال گزارش فعاليت هاي هسته اي دني آيالن سفير اسرائيل در آمريكا در مصاحبه با خبرنگاران
 : ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت

فكر مي آنم گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت خيلي به موقع و مهم : صداي دني آيالن
 . بود و معتقدم شوراي امنيت مي داند چگونه به آن بپردازد

آرد جمهوري اسالمي هنوز به مرحله حساس توليد سالح هسته سفير اسرائيل در آمريكا تاآيد : خ. ژ 
  .اي نرسيده است و فن آوري آامل توليد سالح اتمي را در اختيار ندارد

  
   شد ی اتمی انرژی المللني آژانس بلی رسما تحورانی داوطلبانه ای های همکارهينامه لغو کل
  ٢٠٠۶ فوريه 6 - ١٣٨۴ بهمن 17ه دو شنب
 ی اتمی انرژی المللني آژانس بلی رسما تحوشي پیقی دقارانی داوطلبانه ای هایار همکهي لغو کلنامه
  . شد
 هي کلرانی نامه، انیطبق ا:  خبر افزودنیضمن اعالم ا" مهر "یاسي منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سکی

 سا خت و ني و همچنی پروتکل الحاقی و اجراومي اورانی سازی غنقياقدامات داوطلبانه خود ازجمله تعل
  . را لغو خواهد کردوژيفی سانتریمونتاژ دستگاه ها

 دستور ی اتمی سازمان انرژسي به رئی نژاد شنبه شب در نامه ای است؛ دکتر محمود احمدیگفتن
 ی با آژانس برانی ای که فراتر از آن از سویی های همکارری و سای داوطلبانه پروتکل الحاقی اجراقيتعل
 و قي تحقی هاتي و هماهنگ فعالی شدن جدیی اجرازيرت گرفته است و ن صوی اتمی انرژیالملل

  . را صادر کردزي مصارف صلح آمی برای سوخت هسته ادي تولی از فناوریريتوسعه و مقدمات بهره گ
  

   ی اعتماد سازی برارانیدرخواست عنان از ا
  ٢٠٠۶ فوريه 6 - ١٣٨۴ بهمن 17ه دو شنب

  .  برداردی اعتماد سازی در راستایی خواست تا گام هارانیز ا کل سازمان ملل اري عنان دبیکوف
 ی اقداماتاتي فرانسه از امارات، عنان بدون اشاره به جزئیبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 گفتگو کننده را به ی گام  طرف هانی کشور  درخواست کرد تا با اتخاذ انی انجام دهد از ادی بارانیکه ا
  . اش کمک کندی حل موضوع هسته ای الملل برانياکرات بازگرداند و به جامعه ب مذزيم
:  وجود دارد، گفت کيپلماتی دقی گفتگوها از طرنی ازي هنوز راه حل مسالمت آمنکهی با اشاره به ایو
  ".  خواهد رفتتي امنی به شورای ماه جارانیگزارش آژانس  در پا"
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 ري رفته است، با اشاره به اقدام اخی به دبستی زطي محزهیجا افتی دری سازمان ملل که برارکليدب
:"   اعالم کردتي امنی به شورارانی  ای هسته ازي صلح آمیتهاي گزارش فعالی حکام آژانس برایشورا

 دادند که ننشا)  و فرانسهس،يآلمان، انگل  (ی گفتگوی و هم طرف هارانی کنم  که هم ایمن فکر م
  ".ستي راه نانی پانیا
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
 هشدار دوباره بوش به سوريه و ايران  

  ٢٠٠۶ فوريه 9 - ١٣٨۴ بهمن 20ه پنج شنب
 آن را ی آمريکا بار ديگر به سوريه و ايران به دليل آنچه ویجورج بوش، رييس جمهور:بی بی سی

 .حمايت اين دو کشور از تروريسم خواند، هشدار داد
 مانند ی آمريکا در واشنگتن گفت کشورهايی گارد ملی در جمع اعضایبه در يک سخنران روز پنج شنیو

 . دهندی کنند و به آنها پناه میسوريه و ايران هنوز از تروريست ها حمايت م
 . تعلق داردی آمريکا خطاب به اين دو کشور گفت آينده خاورميانه به آزادی جمهوررييس
 طرف باشد، از ی تواند در مبارزه عليه تروريسم بی نمیکه هيچ کشور بوش با تاکيد بر اين نکته یآقا

 کشور در اين زمينه 90 کرد و گفت در حال حاضر بيش از ی بر ضد تروريسم ابراز خرسندیمبارزه جهان
 . کنندی میبا آمريکا همکار

 در شکست طرح حمله به ساحل ی جنوب شرقیاي آسی از کشورهایکی ی با اشاره به همکاریو
 . با عوامل القاعده و طالبان را ستودی متحده، جنگ پاکستان و عربستان سعوداالتی ایغرب

  حمله به لس آنجلسی نقشه القاعده براشکست
 ربودن يک هواپيما ی از شکست نقشه شبکه القاعده برای بوش، در سخنان خود جزييات تازه اجورج

 .مريکا را فاش کردجهت حمله به لس آنجلس در ايالت کاليفرنيا در غرب آ
 که قصد داشتند به ی شد، طراحانی خنثی ميالد2002 بوش گفت طبق اين توطئه، که در سال یآقا

 . کرده بودندیکابين خلبان حمله کنند، مواد منفجره را در کفش خود جاساز
  خواستند با هواپيما بلندترين ساختمان لس آنجلس رای آمريکا، مهاجمان می گفته رييس جمهوربه

 .مورد هدف قرار دهند
 به نام جماعت ی انجام اين حمله، شبه نظاميان يک گروه اسالمی بوش گفت شبکه القاعده برایآقا

 . را به کار گرفته بودیاسالم
 سپتامبر، پشت طرح حمله 11 حمالت ی آمريکا گفت خالد شيخ محمد، متهم به طراحی جمهوررييس

 . آمريکا بوده استیبه سواحل غرب
 استفاده از هواپيماربايان عرب تبار، مانند آنچه در حمالت نيويورک و واشنگتن یوش گفت به جا بیآقا

 رفت آنها ی آسيا به کار گرفته شده بودند، چرا که گمان می از جنوب شرقیرخ داد، اين بار مردان جوان
 . را برنخواهند انگيختیسوء ظن چندان

، پس از بازداشت يک 2002 آن اوايل سال یاما اجرا شده بود، ی طراح2001 در اکتبر سال عمليات
 . القاعده، معوق ماندیعامل کليد

 يک ،ی شد که رهبر گروه جماعت اسالمی خنثی و زمان2003 توطئه به طور کامل در تابستان اين
 . در تايلند دستگير شد،ی به نام حمبلیاندونزياي
 گويد ی را فاش کرده بود، میجود چنين طرح نخستين بار در اکتبر گذشته وی جورج بوش که برادولت

 .  از ده توطئه نقش بر آب شده شبکه القاعده استیاين طرح يک
 ها به ستی طرح، درباره شکست نقشه حمله تروراتي بدون اشاره به جزئزي ننی از اشي بوش پیآقا
 . صحبت کرده بودکایآمر
 ی دفاع از استراق سمع مکالمات تلفنیبرا او دی سخنان جورج بوش به برنامه جدندی گوی ملگرانيتحل
 . مرتبط استکي الکترونی و کنترل نامه هاکای در آمری المللنيب

 نی اتي کوشد اهمی آمريکا که به همين دليل مورد حمله دموکرات ها قرار گرفته، می جمهوررييس
 . ها نشان دهدییکای را به آمرکایبرنامه در دفاع از آمر

 برنامه در شکست نقشه حمله به لس آنجلس نی به نقش اینان خود اشاره ا در سخی اين همه، وبا
  .نکرد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 توان نام ی نمی داخلیري گیتا زمان را:  کردحی از حزب الدعوه تصرکپارچهی برجسته ائتالف عراق عضو

  . کردیني بشي عراق را پرینخست وز
  ٢٠٠۶ فوريه 11 - ١٣٨۴ بهمن 22ه شنب

 برجسته ی و از اعضای جعفرمي ابراهی حزب الدعوه عراق به رهبریاسيعضو دفتر س"بی ادیعل"
 کی ی جهت معرفکپارچهی ائتالف عراق ی ادامه اختالفات درونیی عراق در مورد چراکپارچهیائتالف 
 در درون یاختالفات خاص: گفت " مهر " المللني عراق به خبرنگار بیری نخست وزی تصدی براتيشخص

 مؤتلف در داخل ی هاانی از گروه ها وجرکی است که هر نیائتالف وجود ندارد بلکه آنچه که هست ا
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 عراق یری پست نخست وزی تصدی را براتي شخصکی دارد که یی حق وتوانانی اکپارچهیائتالف عراق 
 .را نامزد کرده بودند چهار نفر هم خود میدینامزد کند که همانگونه که د

 
 دي ودر مورد آن به توافق رسنی را تدوی چارچوب وراهکار انتخابکی زي چارچوب  ائتالف ننیدر ا:  افزودیو

 مي لحظات اگر نتواننیبه هر شکل تا آخر. آن فرد مورد نظر انتخاب گرددقی شده است تا ازطرنیوقراربرا
 که ی سه مرحله ایري گیرا قی از طرمي نامزد کنني به نفع چهارمیريسه نامزد را مجاب به کناره گ

 کرد مي را انتخاب خواهری شود ، نخست وزی آراء از صحنه خارج مزاني منی کمتریدرهر مرحله فرد دارا
 . ائتالف را به دست آوردی مجمع عمومی مطلق آراتیبشرط آنکه فرد منتخب اکثر

 انی از جری پست وزارت کشورعراق وانتقاد برخ برکپارچهی ائتالف عراق ی در مورد پافشاربی ادیعل
 رندی پذی انجام می جوسازی وبرای ساختگیانتقادات همگ:  اقدام هم گفتنی نسبت به ای عراقیها

 خاص از ه قشر وگروکی اکنون سمی است که ترورنی به خاطر امی ورزی پست اصرار منیاما چرا ما بر ا
 نی در مناطق مربوط به ایستی تروری به اتفاق انفجارهابی قرتیملت عراق را مورد هدف قرار داده واکثر

 قشر نی گناه ای از شهروندان بیادی شود وباعث شده است تا تعداد زیقشر وگروه خاص انجام م
 . شوندیستی اعمال ترورنی ایقربان
ط  در بسی قصد دارد سهمکپارچهیپس ائتالف عراق :  حزب الدعوه عراق ادامه دادیاسي دفتر سعضو
 که از یری که ائتالف دارد وزیکردی داشته باشد، به هرشکل بر اساس روسمی ومبارزه با ترورتيامن
 سمیترور خود را مبارزه با ی وزارت کشور خواهد شد هدف اصلی مامور تصدکپارچهی ائتالف عراق یسو

 . هدف با تمام قوا حرکت خواهد کردنی ایقرار داده وبه سو
  
 ی عراقی ها وگروه هاستي لگری ودکپارچهی ائتالف عراق ني صورت گرفته بی در مورد مشاوره هایو

 ائتالف عراق ی از جناح های برخمی بهتر بگوای ائتالف ني بیبه طور عمده مذاکرات: گفت " مهر"هم به 
 به بغداد یمسعود بارزان) هفته گذشته( ها با ورود یزنی رانی کردها انجام گرفته است استي ولکپارچهی

 . به خود گرفته استیشتريترش بگس
 ی ساز وکارهانی با تدورای شود زی مذاکرات محسوب منی تری ومحورنی ائتالف با کردها مهمتریگفتگو
 کپارچهی به ائتالف عراق وستني ورود به گفتگو با طرف ثالث را هم جهت پی برانهي توان زمی میهمکار

 ییای در راه پوگامو.  طرف ثالث را به امضا رساند دوطرف توافقات بانيفراهم کرد وبر اساس توافق ب
  عراق برداشت یاسيواستقالل س

 زاني تا چه منکهی مهر در رابطه با اگری حزب الدعوه عراق  در پاسخ به سئوال دیاسي دفتر سعضو
 است جواب لی پست قانی دوباره ای عراق جهت  تصدیرفعلی نخست وزی جعفرمي ابراهیشانس برا
 تواند داشت ممکن ی نمی در مورد روند انتخابات داخلیني بشي نوع پچيه:اما گفت نداد یمشخص

 ري آن نامزد تاثای نامزد نی ائتالف از ای داخلی هاانی جری ودوریکی نزدزي نی وگاهکی نزداري آراء بستاس
  . بودی انتخابات داخلجی نشست ومنتظر نتادی بانروی چارچوب دارند ، از انی در اییبسزا

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع يل تحل

  
   بهمن18:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه 7 - ١٣٨۴ بهمن 18ه سه شنب
روزنامه های امروز صبح تهران برای دومين روز از انعکاس اظهارنظر و چاپ مقاالت درباره :بی بی سی

به دعوت مردم برای شرکت در راه پرونده هسته ای خودداری کرده و مهم ترين عنوان های خود را 
پيمايی سالگرد انقالب اختصاص داده اند که به نوشته اين روزنامه ها نشان دهنده رابطه مردم با 

طرح مجلس برای تعيين شهريه دانشگاه ها و اعتراض وزير علوم به آن، و . جمهوری اسالمی خواهد بود
ارک و آتش زدن سفارت آن کشور در تهران از گزارش هايی درباره تظاهرات مردم خشمگين عليه دانم

  .جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز است
 سخنان آرام کننده علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی را با اهميت ديده که پس از شرق

شرکت در جلسه غيرعلنی مجلس که برای توضيح درباره وضعيت پرونده هسته ای تشکيل شده بود 
احتمال حمله نظامی به ايران بسيار بسيار پايين است، ايران به سوی تحريم نمی رود، گفته است 

درهای مذاکره همچنان باز است و می توانيم درون يک همکاری ديپلماتيک به منطق جديدی با اروپائيان 
  . برسيم
خنگوی  از انعکاس اين گفته های دبير شورای عالی امنيت ملی صرف نظر کرده و از قول سکيهان

هيات رييسه مجلس نوشته آقای الريجانی گزارش کاملی درباره مذاکرات و اقدامات انجام شده ارائه 
کرد و تمام نمايندگان به صورت يکپارچه و متحد بر ضرورت ايستادگی و دفاع از حق قانونی ملت ايران 

  . برای دستيابی به انرژی هسته ای تاکيد کرد
ون امنيت ملی و سياست خارجی را مهم دپده که به خبرنگاران همين روزنامه نظر رييس کميسي

اگر بخواهند وارد مرحله تحريم ايران شوند، شورای عالی امنيت ملی تدابير جديدی را : پارلمانی گفت
  .اتخاذ خواهد کرد
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ر  نوشته سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در پاسخ به اين سئوال که اکثکيهان
کشورهای دارنده نيروگاه های برق هسته ای غنی سازی اورانيوم انجام نمی دهند، چرا ايران چنين 

  . چيزی را نياز دارد؟ گفته است هيچ تضمين حقوقی وجود ندارد که تامين اين نياز را تضمين کند
ه و نوشته  از قول اين مقام به تجربه حضور ايران در شرکت فرانسوی توليد سوخت اشاره کردکيهان

يک ميليارد . را خريديم" يوروديف"سی سال پيش ما ده درصد سهم کنسرسيوم غنی سازی فرانسوی 
تا امروز ما به دليل تحريم ها حتی يک گرم اورانيوم هم دريافت نکرده . دالر در آن سرمايه گذاری کرديم

  . ايم
   در جهت  الزم  و تدبيرهای هيدات تم  در مقاله ای به قلم محمدرضا تاجيک نوشته بايد تمامیاعتماد
  .  آورد  عمل را به"   امنيت  شورای  به ارجاع " به"   امنيت  شورای  به گزارش "  از تبديل ممانعت

   زبان  يک  به  ای  بطور فزاينده  ايران  ای  هسته  بر مساله  حاکم به گفته مشاور رييس جمهوری سابق زبان
  . خود دارد  خاص  و مقتضيات  و منطق  است  قدرت ، زبان  هم  زبان اين و   است  شده  تبديل سياسی

 اکثريت قاطع نمايندگان مجلس به طرحی درباره تعيين شهريه خراساندر حالی که به تاکيد روزنامه 
 با عنوان مداخله مجمع تشخيص مصلحت در تعيين کيهاندانشگاه ها رای مثبت داده اند روزنامه 

ا نوشته است امکان دارد اين طرح را به علت ابهام در غيرقانونی بودن دخالت مجمع شهريه دانشگاه ه
  . تشخيص مصلحت در شورای نگهبان رد شود

به نوشته کيهان در اين طرح مسئوليت ساماندهی شهريه دانشگاه ها از دو وزارتخانه به يک هيآت 
رهنگی و مجمع تشخيص مصلحت نظام هفت نفره آنهم با عضويت نمايندگانی از شورای عالی انقالب ف

  .داده شده است
 نظر وزير علوم را منعکس کرده که به مطرح شدن طرح تعيين شهريه ها در مجلس اعتراض کرده جوان

اما اگر اين طرح به آن صورتی که ارايه شده بود تصويب . و گفته من از تصويب آن در مجلس خبر نداشتم
ش عالی خواهد داشت و ضرر زيادی را متوجه جوانان و خانواده ها شود مضرات زيادی برای کشور و آموز

  . می کند
دکتر زاهدی با اين استدالل که اين طرح موجب تضعيف بعد نظارتی وزارت علوم بر ساير دانشگاه ها و 
موسسات به ويژه دانشگاه های غيرانتفاعی و دانشگاه آزاد می شود که به مصلحت مملکت نيست 

ين طرح به همان صورتی که من ديدم تصويب شود شهريه های دوره های شبانه، گفته است اگر ا
  .غيرانتفاعی و آزاد حداقل دو برابر می شود

حمله گروهی که روزنامه های تهران آنان را دانشجويان معترض خوانده اند به سفارت دانمارک در تهران 
بح با عکس هايی از اين واقعه نقل شده و آتش زدن آن جا در صدر اخبار روزنامه های مختلف امروز ص

  .است
 نفر از دانشجويان، طالب و بسيجيان بروجردی با سفر به تهران ۵٠٠، بيش از کيهانبه گزارش خبرنگار 

و به نشانه اعتراض به رفتار توهين آميز نشريات دانمارکی به مقدسات دين اسالم، راهی تهران شده 
مال خودجوش خوانده که بسيج دانشجويی، حوزه علميه و پايگاه  آن را کاکيهاناند تا در تجمعی که 

  .های بسيج بروجرد از آن حمايت می کنند، در برابر سفارت دانمارک شرکت کنند
  

  بهمن17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه 6 - ١٣٨۴ بهمن 17ه دو شنب

ميم شورای حکام آژانس بين روزنامه های صبح امروز تهران، دو روز بعد از انتشار تص:بی بی سی
المللی انرژی اتمی، از چاپ هر نوع اظهار نظر و تحليلی بر خالف تبليغات جاری خودداری کرده و با 

انعکاس اعالميه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، خبر از آغاز به کار تاسيسات هسته ای داده ان 
ی از نمايندگان مجلس از بودجه سال آينده نوشته اين روزنامه ها از انتقاد بعض. که قبال متوقف شده بود

  .و اخبار مربوط به اعتراض مسلمانان به چاپ کاريکاتوری در دانمارک را با اهميت ديده اند
عنوان بزرگ صفحه " يک روز پس از قطعنامه شورای حکام، سکوت اروپا، لفاظی آمريکا و ترديد روسيه"

وشته اگرچه طرف های اروپايی پس از جلسه شورای  است که در گزارشی نخراساناول روزنامه 
حکام از تصويب قطعنامه خود در اين شورا ابراز خرسندی کردند اما ديروز واکنش چندانی از سوی اين 

  . کشورها در قبال پاسخ قاطع ايران به اين قطعنامه صورت نگرفت
يران خواسته با پيشنهاد روسيه  نظر وزير خارجه آلمان را منعکس کرده که از امردم ساالریروزنامه 

  .  سازی اورانيوم خود در خاک اين کشور موافقت کند مبنی بر غنی
  . در صدر اخبار خود گزارش داده که ايران بررسی طرح روسيه را از سر می گيردهمبستگی

 به نوشته اين روزنامه سخنگوی وزارت خارجه اعالم داشته است که دو هفته ديگر گفتگوهای ايران و
  . روسيه از سر گرفته می شود

گفتنی است که ساعاتی بعد از اعالم نظر شورای حکام آژانس، رييس هيات مذاکره گر ايرانی اعالم 
  .داشته بود که ديگر طرح روسيه معنايی ندارد

 نوشته در نظرسنجی که از حدود هزار تن از افراد باالتر از هجده سال تهران صورت گرفته کيهان
 درصد ۴/٨۵نظرشان درباره پرونده هسته ای ايران چيست و آشکار شده است که پرسيده شده 

شهروندان معتقدند بهترين تصميم گيری در خصوص پرونده هسته ای ادامه فعاليت های هسته ای 
  .  درصد نيز خواستار انعطاف پذيری ايران شده اند٧/١٢است و 
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ورت اعمال تحريم های اقتصادی، حمله  نوشته اين نظرسنجی نشان می دهد که حتی در صکيهان
محدود نظامی به ايران و جنگ نظامی همه جانبه، باز هم مردم خواستار گسترش فناوری هسته ای 

  .هستند
 در ميان گزارش های خبری خود به اظهار نظر تونی بن، شخصيت سالخورده سياسی بريتانيایی کيهان

اشی از سياست های اسرائيل در منطقه خاورميانه اهميت داده که بروز مسئله هسته ای ايران را ن
 گفته است بحران جاری اثر سياست های ايران نيست بلکه به خاطر کيهاندانسته و به نوشته 

  .سياست های آمريکاست که از سوی کسانی مانند تونی بلر هم دنبال می شود
 دالر، ۴٠ساس نفت بشکه ای  خبر داده که در پی انتقادهای مجلس از نحوه تدوين بودجه براجام جم

 ميليارد دالری سهم بودجه از درآمدهای نفتی ١٠کميسيون خاص رسيدگی به بودجه ساالنه با کاهش 
  . موافقت کرده است

با هدف کاهش آسيب پذيری کشور از آسيب ها و بحران های غيرقابل پيش بينی، جام جم به نوشته 
ی شود تا سناريوی دومی باشد برای مقابله با در دولت و مجلس بررسی م" بودجه سايه"تدوين 

آسيب ها و محدوديت های ناشی از عوارض احتمالی ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، 
  .حوادث غيرمترقبه طبيعی ، و حوادث غيرقابل پيش بينی داخلی

 که گفته  سخنان محمد خوش چهره ، عضو کميسيون اقتصادی مجلس را منعکس کردهاعتماد ملی
 دولت يکی از نفتی ترين بودجه هاست و همين نماينده مجلس در گفتگويی با ٨۵است بودجه سال 

 ۴٠ ميليارد دالر پيش بينی شده در برنامه به 4/15 اضافه کرده افزايش سهم نفت از جام جمروزنامه 
  .  است٨۵ميليارد دالر، از نواقص بودجه سال 

زبان همين نماينده مجلس نوشته اگر نگرانی وجود دارد از رفتار  در صدر اخبار خود از آفتاب يزد
  . دولتمردان است

   درگزارشی درباره بازتاب چاپ کاريکاتور دانمارکی در نشريات ديگر نوشته حتما نياز نبود تا تماماعتماد
کاتورها را ببينند تا  کاري ، شکل  دانمارکی آميز در روزنامه  توهين  کاريکاتورهای  چاپ  به  معترض مسلمانان

   بگذارندبلکه حتی  نمايش  خود را به ، اعتراض  دانمارک  سفارت  و در جلوی  شده  تحريک احساساتشان
 بود تا   کافی  تنهايی  نيز به  رسانده  چاپ  را به  موهنی  کاريکاتورهای  اروپايی  روزنامه  يک  اينکه اعالم

    .  بيايد  فراهم مسلمان  های  ملت  و خشم  نارضايتی موجبات
اگر چنانچه دولت :  در اول ستون نامه های خوانندگان خود از زبان يکی از خوانندگان نوشتهکيهان

مقداری امکانات و تسهيالت اداری در اختيار بگذارد بنده برای به درک واصل کردن هتاکين به ساحت 
  .اعالم آمادگی می کنم» ص«مقدس حضرت پيامبر

www.iran-archive.com 
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