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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 از خط قرمز عبور کرده اند ی در برنامه اتمرانی انکهی بر سر ایصدراعظم آلمان گفت سه کشور اروپائ
 اتفاق نظر دارند 

  ٢٠٠۶  فوريه17 - ١٣٨۴ بهمن 28ه جمع
 و آنگال مرکل صدراعظم آلمان ايتانی برری بلر نخست وزی تونداری امروز جمعه در درانی ای هسته ابرنامه
 و فرانسه هر ايتانی گفتگو ها اعالم کرد آلمان، برنی ایخانم مرکل در پ.  مورد گفتگو قرار گرفتنيدر برل

 ری وززيروز پنجشنبه ن.  عبور کرده استی هسته ایتهاي از خط قرمز فعالرانی اند که ادهي عقنیسه بر ا
 را علنا متهم رانی ایپلماسی با کنار گذاشتن مالحظات معمول دی دوستبالزپيليامور خارجه فرانسه ف
 سخت ی برخوردرانی ای با برنامه هسته ادی کرد که باديبلر تاک.  کرده بودی اتمیبه ساختن سالح ها

 نخست نگي مانموهان سگری دیاز سو.  انجام شودکيپلماتی دی ها راهقی از طردی برخورد بانی اما اميکن
 چي حکام به هی هند در شورای گفت رای متحدان چپ در ائتالف دولتدی شدی انتقادهای هند درپریوز

 ی گفت هند به احداث خط لوله گازرسانیو.  و هند نداردرانی و دوستانه اکی با روابط نزدیوجه ارتباط
 .  متعهد استرانیا
 با کنار گذاشتن ی دوستبالزپيلي امور خارجه فرانسه فریروز پنجشنبه وز):  فرداویراد( مودت بایفر

 موضع از نی اارياخت.  کردی اتمی را علنا متهم به ساختن سالح هارانی ایپلماسیمالحظات معمول د
 ی موجب شگفتده رفتار کراطي با احترانی ای هسته ای در مورد برنامه هاژهیطرف فرانسه که سنتا بو

 .  شدی المللنيناظران در محافل ب
 بار برخالف آغاز صدارتش نی آنگال مرکل صدراعظم آلمان بود که اشي شب پاناتي تحول بنی تناقض با ادر

 است ني خوشبرانی ای هسته ای گفت، اظهار داشت که در مورد برنامه هایکه با شدت لحن سخن م
 ی مرکل و تونال آنگی گفتگوهاانیدر پا.  کوشش خواهد کردکيپلماتی دی مساله از راه هانی حل ایو برا

 : گفتايتانی برریبلر، نخست وز
 مي به بحث نشستمي سخت کنی برخوردرانی ای با برنامه هسته ادی چطور بانکهیما درباره ا:  بلریتون
 .  انجام شودکيپلماتی دی راه هاقی از طردی برخورد بانیاما ا
 در ی ثباتی بجادی با ارانی کرد که ای اظهار نگرانکای امور خارجه آمرری وزسی رازايدول کانکهيدرحال: م.ف

 ايتانی از بررانی امور خارجه اری وزی عربش را دارد، امروز منوچهر متکگانی همسادی قصد تهدانهيخاورم
 ی اوهي شیک متی اظهارات آقاتبلر بالفاصله گف.  از بصره خارج کندتیخواست تا افرادش ر ا به فور

 :رانی ای هسته ای از برنامه های انحراف افکار عمومیاست برا
 یروهاي ندارد که با مطرح کردن حضور نی ادهی که فانستی امی گوی ها میرانیآنچه به ا:  بلریتون
 مربوط به لی را از مسای سازمان ملل متحد ادامه دارد، توجه افکار عمومتی در عراق که با حماايتانیبر
 . منحرف کندنرایا
 ی انرژی المللني حکام آژانس بی شوراري هند که در اجالس اخیاسي سی از بازیگریدر بخش د: م.ف
 رانی روابط با امي خواهان تحکگری کرد اکنون بار دتی حماتي امنی در شورارانی از نظر طرح مساله ایاتم

 ی دولتتالفحدان چپ در ائ متدی شدی هند که با انتقادهاری نخست وزنگيمانموهان س. شده است
 و دوستانه که سنتا کی با روابط نزدی وجه ارتباطچي حکام به هی هند در شورایروبرو است گفت را

حال .  متعهد استرانی ای گفت هند به احداث خط لوله گازرسانیو.  و هند برقرار بوده نداردرانی اانيم
 سوالنا هی و هاورانی خارجه اور امری وزاني میکی روز دوشنبه و دو مالقات مهم دني منتظر فرارسدیبا

 در مسکو شد تا ی و روسیرانی ای هااتي هاني میگری اروپا و دهی اتحادی خارجاستيمسول س
  .ردي بگی نقش روشنتری جاریاسي ساناتیجر
  

  يي ايران ي هسته طرحي تازه براي حل مساله
  يي با ايران هسته شرط روسيه براي همكاري پيش*

  ٢٠٠۶ فوريه 17 - ١٣٨۴ بهمن 28ه جمع
سازي  ي تعليق نامحدود غني مسكو تنها در صورتي آه تهران با اعمال دوباره سرگي الوروف گفت،

  .سازي ايران خواهد بود ي غني اين آشور موافقت آند، ميزبان برنامه اورانيوم در
ي روسيه در حالي مطرح شد  ، اظهارات وزير امور خارجه)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ي طرح پيشنهادي روسيه براي انجام   مسكو درباره-مذاآرات تهران  آه قرار است روز دوشنبه
  .ايران برگزار شود سازي اورانيوم غني

زماني آه اعتماد : برد، گفت اروپا در وين به سر مي ي ي اتحاديه رتبه وي آه براي ديدار با مقامات عالي
توانيم به تحقق احتمالي حقي آه ايران براي  برقرار شود، مي يي ايران دوباره هي هست به برنامه
  .يي دارد باز گرديم انرژي هسته ي تمام و آمال بخش توسعه
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ي روسيه اعالم آرد آه  نقل از يك مقام وزارت امور خارجه اين در حالي است آه خبرگزاري اينترفكس به
  .اش را خواستار شود يي هاي هسته  از ايران تعليق فعاليتاول اسفند مسكو مصمم است در مذاآرات

خبرگزاري روسي آه نامي از اين ديپلمات نبرد،  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مان براي بازگشت رژيم تعليق  درخواست از همكاران ايراني ما مصمم به پافشاري بر اين: نوشت
  .هستيم

يي ايران و به ايجاد شرايطي براي پيشرفت بر  هسته ي ه رفع تنش بر سر مسالهاين ب: وي ادعا آرد
  .سازي مشترك آمك خواهد آرد احداث نيروگاه غني  ايراني در خصوص-سر مذاآرات روسي 

گزارش داد آه محمد البرادعي هشدار داده است بدون دادن  ها خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات
آند رسيدن به  مقياس آوچك به ايران آه غرب قاطعانه با آن مخالفت مي سازي در ي انجام غني اجازه

  .يي ايران مشكل خواهد بود ي هسته برنامه مصالحه بر سر
خبرگزاري فرانسوي از وين به نقل از يك ديپلمات  اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

با اين وجود نبايد : المللي انرژي اتمي گزارش داد س بينآژان غربي نزديك به محمد البرادعي، مديرآل
آند، بلكه اين به رسميت  سازي اورانيوم در ايران حمايت مي مديرآل از غني اين طور ديده شده آه

  .واقعيت سياسي است شناختن
راي هاي علني و محرمانه از ايران ب به درخواست  البرادعي :مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس اظهار آرد

هاي مربوط به  درخواست شوراي حكام از جمله تعليق تمامي فعاليت پذيرش معيارهاي اعتمادساز مورد
  .دهد مي سازي ادامه غني

ي ايران از  ي مساله انتقال صحبت درباره آند اما يك ديپلمات غربي گفت آه البرادعي احساس مي
به رويارويي ديپلماتيك منجر شده و به جاي تواند  مي المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت آژانس بين

  .تر آند را سخت انجام مذاآرات مواضع هر دو طرف
تواند به مجاز دانستن ايران  به يك معامله مي به همين علت البرادعي گفته است آه رسيدن: وي افزود

دست آوردن سازي در اين آشور و با به  تاسيسات پيلوت غني براي انجام فعاليت در مقياس آوچك در
  .سازي در مقياس صنعتي منوط باشد انجام غني هاي قاطع مبني بر عدم تضمين

يي آافي  آوتاه مدت براي توليد سالح هسته سازي در مقياس آوچك در غني: ديپلمات ديگري نيز گفت
  .نيست

ام آمريكا و ديگر آشورهاي عضو شوراي حك اين گزارش حاآي است، البرادعي به امكان مصالحه با
آنند چنين  را به تالش مخفيانه براي توليد سالح متهم مي اشاره آرده است، اما آمريكا و اروپا آه ايران

  .اند اي را نپذيرفته معامله
در نهايت غرب مجبور خواهد بود با : آند، گفت مي يك ديپلمات غربي آه از موضع البرادعي حمايت

  .تاسيسات پيلوت موافقت آند
خواهند آرد تحت آنترل خواهد بود تا اين آه قادر  د افرادي آه در آن تاسيسات فعاليتتعدا: وي افزود

  .شوند يا خير ي پنهان ناپديد مي برنامه باشيم ببينيم آيا اين افراد براي يك
سازي را معلق آرده و  آند اگر ايران غني مي در هر حال البرادعي احساس: خبرگزاري فرانسه افزود

تواند  يي ارايه دهد، يك تاسيسات پيلوت مي هسته ي بر عدم دنبال آردن سالحتضمين هايي مبن
  .تي را برآورده سازد.پي.تحت پيمان ان سازي اصرارش مبني بر حق انجام غني

يي  آميز هسته ي صلح جديدي را در ايجاد تنش بر سر برنامه فرانسه نيز در عين حال روز پنجشنبه گام
اش با روسيه به دنبال  يي ي مذاآرات هسته اساس تهران را در آستانه بي ايران برداشت و در ادعايي

  .مخفي نظامي متهم آرد ي آردن برنامه
از خبرگزاري رويتر، فيليپ دوست بالزي، وزير امور  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي   آشور مدعي شد آه برنامهي خبري تلويزيوني اين شبكه وگو با يك ي فرانسه در گفت خارجه
  .يي نيست آميز هسته براي مقاصد صلح يي ايران احتماال صرفا هسته

امنيت ملي ايران به اين اتهامات پاسخ داد و  اين در حالي بود آه علي الريجاني، دبير شوراي عالي
  .هشداري را براي غرب صادر آرد

يي  ي هسته ي برنامه آننده تواند توجيه يي نمي هسته آميز ي صلح هيچ برنامه: دوست بالزي گفته است
  .يي مخفي ايراني است ي نظامي هسته برنامه بنابراين اين يك. ايران باشد

  .دهند آنها به ما گوش نمي: مواجه شد، گفت دوست بالزي در اين اظهارات آه با واآنش سريع تهران
من به آقاي دوست : گفت» فرانس اينتر«ي فرانسو اين گزارش خاطرنشان آرد، علي الريجاني به راديو

  .به آار بگيرد و از افزايش تنش پرهيز آند آنم لحني ديپلماتيك را بالزي توصيه مي
ي فرانسه اين آه پاريس موضعش  وزارت امور خارجه :اين خبرگزاري انگليسي در همين حال گزارش آرد

م آرد آه دوست بالزي صرفا به تكرار سخنگوي اين وزارت اعال يك. را سخت آرده باشد، تكذيب آرد
  .موضع پاريس پرداخته است
سازي در حال حاضر در ايران  فرآوري و غني يي هاي حساس هسته فعاليت: اگنس روماته اسپاژنه گفت

  .اندازد ي ترديد مي يي ايران سايه آميز هسته مسالمت آميز و در جريان است آه اين بر ماهيت صلح
انگليس نيز گفت آه موضعش با دوست بالزي  ي ت، جك استرا، وزير امور خارجهاين گزارش حاآي اس

اش بر سر اين موضوع  با همتايان فرانسوي و آلماني يكسان است، چرا آه همكاري بسيار نزديكي را
  .داشته است
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 شبهات الجزاير گفت، اين بار بر روي دوش تهران است آه استرا در يك آنفرانس خبري در جريان ديدار از
  .برطرف آند اش را يي ي هسته بر سر برنامه

ي  ترديدهاي شديدي درباره: انگليس ادعا آرد ي خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از وزير امور خارجه
اش  يي ي هسته بر اين آه اين آشور ممكن است از برنامه يي ايران وجود دارد، مبني ي هسته برنامه

  .اتي استفاده آندتسليح براي دستيابي به توانايي
گويم آه ما دليل قاطعي نداريم  ام و بار ديگر مي گفته من پيشتر اين موضوع را: وي با اين حال اذعان آرد

  .زمينه وجود دارد و تنها ترديدهاي شديدي در اين
ي  الزامات روشن و صريح خود در چارچوب معاهده موضع ما اين است آه ايران به: استرا اظهار داشت

  .نيست يي پايبند هاي هسته گسترش سالحمنع 
وگوهاي مفصلي را با عبدالعزيز بوتفليقه، رييس  الجزيره، گفت ي انگليس در سفر به وزير امور خارجه

  .ي الجزاير انجام داده است وزير امور خارجه جمهور و محمد بداوي،
چين آه مانند فرانسه از اعضاي در حالي بود آه  چنين خبرگزاري رويتر نوشت، اين به گزارش ايسنا، هم

  .بست به وجود آمده نگران است از بن دايم شوراي امنيت است، گفت آه به شدت
المللي  ي بين اين به شدت براي جامعه: آرد ي چين اعالم آين گانگ، سخنگوي وزارت امور خارجه

  . ديپلماتيك تقويت آنديي ايران از طريق ابزارهاي هسته ي اهميت دارد آه اجماعي را براي حل مساله
ي مذاآره با  راديو فرانس اينتر گفت آه ايران آماده چنين آمده است آه الريجاني به در اين گزارش هم

  .نبايد زبان تهديد به آار گرفته شود ي اروپاست، اما اعضاي اتحاديه
ي  ت دربارهچنين گفت آه شوراي امني هم دوست بالزي: در بخش پاياني اين گزارش نيز آمده است

المللي انرژي اتمي گزارش خود را در  مديرآل آژانس بين اقدام عليه ايران پس از آن آه محمد البرادعي،
  .خواهد گرفت اسفندماه ارايه آرد، تصميم

اش را ادامه دهد و  يي ي هسته خواستند آه مذاآرات بر سر برنامه ي اروپا و روسيه نيز از ايران اتحاديه
 ي اروپا را يي با اتحاديه ي هسته ي روسيه گفت آه تهران بايست مذاآره امور خارجه يردر همين حال وز

  .ازسربگيرد
از پايگاه اينترنتي اشترن، پس از ديدار سرگي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يران به تند آردن فضاي ي اروپا در وين، ا سياستمداران اتحاديه ي روسيه با الوروف، وزير امور خارجه
  .اش متهم شد يي هسته ي موجود بر سر برنامه

ي اروپا را بر عهده دارد،  يي اتحاديه رياست دوره ي اتريش آه آشورش اورسال پالسنيك، وزير امور خارجه
  .ازسرگيري فرآوري اورانيوم تشديد مناقشات را باعث شد ايران با: روز چهارشنبه مدعي شد

اش را متوقف آند، در  يي هاي حساس هسته فعاليت ت از ايران خواسته شد تا تمامپس از اين نشس
  .آميز اذعان شد صلح ي همين حال به حق ايران براي استفاده

ي اروپا را از سر بگيرد و گفت آه روسيه براي  اتحاديه يي با ي هسته الوروف از ايران خواست تا مذاآره
ي اروپا را  تهران بايد به هر حال مذاآره با اتحاديه. شترك آماده استم سازي همكاري با تهران براي غني

  .اش ميسر سازد يي المللي انرژي اتمي را بر تاسيسات هسته نظارت آژانس بين ازسربگيرد و
  .يي ايران را خواستار شد ي هسته ديپلماتيك مساله ي چين نيز راه حل در همين حال، وزارت امور خارجه

از خبرگزاري رويتر، آين گانگ، سخنگوي وزارت  به نقل) ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر
ما به شدت نسبت به موقعيت : خبري هفتگي گفت ي چين روز پنجشنبه در نشست امور خارجه

  .يي ايران نگرانيم ي هسته مساله
آميز  راه حل مسالمتآنيم و  اشاعه حمايت مي المللي منع ما از حفاظت از رژيم بين: وي افزود
  .ديپلماتيك را خواستاريم يي ايران از طريق مذاآرات ي هسته مساله

از سفر منوچهر متكي به توآيو در اواخر ماه جاري  ي ژاپن اميدوار است از سوي ديگر، وزارت امور خارجه
  . آندسازي در ايران استفاده مبني بر توقف فعاليت غني ميالدي براي تاآيد بر درخواست ژاپن

از خبرگزاري آيودو، يوشينوري آاتوري، معاون  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بسيار باعث تاسف است آه ايران : آنفرانس خبري گفت ي ژاپن در يك مطبوعاتي وزارت امور خارجه

 آاري از سر گرفته ها براي انجام ندادن چنين با وجود درخواست سازي اروانيوم را هاي غني فعاليت
  .است

آوري  روز پنجشنبه از حق ايران براي دستيابي به فن اين در حالي بود آه رييس جمهور افغانستان
  .يي حمايت آرد آميز هسته صلح

از خبرگزاري فرانسه، حامد آرزاي در دومين روز  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آميز  آوري صلح ملي اين آشور در حمايت از پيگيري فن ي دفاع شكدهسفرش به پاآستان در دان

  .يي سود بسياري خواهد برد افغانستان نيز از انرژي هسته :يي در ايران اظهار داشت هسته
يي اظهار  هاي منطقه يي ايران بر سياست هسته ي ي تاثير برنامه وي در پاسخ به پرسشي درباره

  .يي مخالفم تسليحات هسته  به ويژهمن با هرگونه تسليحات: داشت
آميز را  يي براي مقاصد صلح استفاده از انرژي هسته ي من، ما همگي حق به عقيده: آرازي تاآيد آرد

ي مسيري آه قصد دارند طي آنند، خودشان  دارند درباره داريم، اما آشورهاي مستقل حق
  .تصميم بگيريمما نيست آه در اين باره  ي گيري آنند و اين وظيفه تصميم

ي جديدي از  ي روابط خارجي سناي اين آشور خبر از مرحله آميته ي آمريكا در برابر وزير امور خارجه
  .يي ايران و حمايت از مخالفان آشورمان داد آميز هسته ي صلح عليه برنامه ورزي واشنگتن خصومت
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 آسوشيتدپرس، آاندوليزا رايس روز از خبرگزاري به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  دولت بوش عليه ايران تشريح آرد؛ يك رويكرد عليه فعاليت چهارشنبه رويكردي دو سويه را از سوي

 75و ديگري تالشي تازه عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران با تخصيص  يي ايران آميز هسته صلح
  .انبراي حمايت مالي از مخالفان تهر ميليون دالر ديگر
يي دولت بوش اذعان  هاي خاورميانه نااميد از سياست ي آمريكا در پاسخ به سناتورهاي وزير امور خارجه

  .يي ايران دارند ي هسته مختلفي را در قبال برنامه هاي آرد آه آشورهاي جهان ديدگاه
 چگونه بايد مشترآي در اين باره آه چه زمان يا ديدگاه. اين ساده نيست«وي با اذعان به اين آه 

اما رژيم ايران در حال دادن يك سري از داليل خوب به : ادعا آرد ،«هايي وضع شود، وجود ندارد تحريم
  .اقدامات جدي است جهان براي انجام

ايران سخن راند و گفت آه آمريكا در حال بررسي  ي واشنگتن عليه چنين از خواست ديرينه رايس هم
است آه شوراي امنيت بتواند بر ايران تحميل آند، اما  حتماليهاي ا ي آاملي از تحريم محدوده

  .تواند بلند برداشته شود نمي هاي اوليه خاطرنشان آرد آه گام
ها، بسياري از بزرگساالن آمريكا معتقدند آه دولت  نظرسنجي ترين در همين حال، بر اساس تازه
  . استفاده آنديي ايران ي هسته براي حل مساله آشورشان بايد از ديپلماسي

اين نظرسنجي آه به صورت مشترك توسط  ، در)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 درصد 68اي تودي انجام شد، .اس.ي يو روزنامه ان و.ان.ي خبري سي ي گالوپ، شبكه موسسه
ده و با اقتصادي در مقطع آنوني در قبال ايران حمايت آر هاي ديپلماتيك و شوندگان از تالش پرسش

  .آردند انجام اقدام نظامي مخالفت
آميز از انرژي  ي صلح ي انرژي به دنبال استفاده زمينه ايران اعالم آرده است آه براي تامين نيازهايش در

آورد، اما در  اش را به حال تعليق در يي هاي هسته ميالدي فعاليت 2004 تهران در سال. يي است هسته
  .جه بودن مذاآرات با اروپا اين تعليق را شكستنتي پس از بي 2005ماه اوت 

ها معتقدند   درصد از اين آمريكايي45آرد آه  چنين تصريح اين گزارش حاآي است، اين نظرسنجي هم
 درصد آنان همين نظر را در 47دارد و اين در حالي بود آه  ي وضعيت موجود را دولت بوش توان اداره

  .داشتند خصوص سازمان ملل ابراز
يي  ي هسته آنيد آمريكا براي پايان يافتن برنامه مي فكر«ر اساس اين گزارش، نتايج پاسخ به سوال ب

  :بود به شرح زير» ايران بايد چه آند؟
ي نظامي اتخاذ  ايران استفاده شود، اما گزينه هاي ديپلماتيك و اقتصادي در حال حاضر عليه از تالش
، هيچ اقدامي عليه ايران ) درصد9(ايران به آار گرفته شود  ه، اآنون اقدام نظامي علي)درصد68(نشود 

  .(پنج درصد(و بدون نظر ) درصد 18) در حال حاضر انجام نشود
 فوريه سال 12 تا 9بزرگسال آمريكايي از  1000 هاي تلفني با  روش اين نظرسنجي، انجام مصاحبه

  . با ضريب خطاي سه درصد بوده است2006
ي ارشد نظامي روسيه روز پنجشنبه  گزارش آرد، فرمانده  خبرگزاري آسوشيتدپرساين در حالي بود آه

نظامي عليه ايران هشدار داد و يك ديپلمات ارشد اين آشور نيز ابراز  به آمريكا در خصوص انجام اقدامي
  .يي ايران آمك آند ي هسته همكاري نزديك با چين بتواند به حل مساله اميدواري آرد آه

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ژنرال يوري  به نقل) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 
يي ايران به  ي هسته ها بر سر برنامه افزايش تنش بالويوسكي، رييس ستاد مشترك روسيه با اشاره به

ر يك هاي روسي به نقل از وي نوشتند آه بايد در براب خبرگزاري. داد آمريكا براي حمله به ايران هشدار
  .هوشيار بود سناريو نظامي

به سختي «آمريكا را با يكديگر مقايسه آرد، اما  توان توان نظامي ايران و وي گفت آه گرچه نمي
. ي زور عليه ايران نشان خواهد داد چه واآنشي را به استفاده بيني آرد آه جهان اسالم توان پيش مي

  . است آه از چيزي مانند آن اجتناب آردجهان را متاثر آند و حياتي اين امكان دارد تمام
معاون وزير امور خارجه روسيه گفت آه  بر اساس اين گزارش، در همين حال، الكساندر الكسيف،

ي انجام  به سوي پذيرش پيشنهاد مسكو در زمينه همكاري با چين احتماال خواهد توانست ايران را
  .سازي سوق دهد غني

مان و ديگر  ها با همكاران چيني روي تداوم تماس ما بر: الكسيف نوشتخبرگزاري اينترفكس به نقل از 
يي ايران تندتر شده است، اما هنوز  ي هسته اوضاع برنامه اگر چه. آنيم آشورهاي ذينفع حساب مي
  .مان براي حل آن ارايه آرد هاي مشترك از گام خيلي زود است آه تخميني را

ايران در مسكو نيز روز پنجشنبه اعالم آرد آه  نصاري، سفيرغالمرضا ا: چنين نوشت آسوشيتدپرس هم
وي در نشستي با . يي ايران باشد ي هسته اوضاع بر سر برنامه تهران اميدوار است روسيه قادر به حل

توجه به روابط خوب روسيه و ايران، اميدوارم آه ما با هم بر اين بحران آه  با: نمايندگان روسيه گفت
  .غلبه آنيمتشديد شده  اخيرا

ي آينده به مسكو سفر  قرار است روز دوشنبه اين گزارش حاآي است، انصاري تاييد آرد آه يك هيات
وي نگفت آه چه آسي رياست اين . را داشته باشد يي مسكو مذاآراتي ي طرح هسته آند و درباره

يك سخنگوي سفارت اينترفكس به نقل از وياچسالو موشكالو،  دار است، اما خبرگزاري هيات را عهده
جواد وعيدي، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اين تيم را  روسيه در تهران گزارش آرد آه

  .رهبري خواهد آرد
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پارلمان روسيه پس از نشست با سفير ايران گفت  ي روابط خارجي آنستانتين آساچف، رييس آميته
  . با حسن نيت به مسكو سفر خواهند آردها و ايراني بخش بوده آه مذاآراتش با انصاري رضايت

تداوم مذاآرات ميان آارشناسان براي رسيدن به  ي آند و آماده ايران جديت اوضاع را درك مي: وي گفت
  .اي بر سر پيشنهاد روسيه است مصالحه

آند و  اين هيات خود را براي مذاآرات آماده مي«آرده آه  هايي را مبني بر آن اخذ او ادامه داد آه تضمين
  «.مذاآرات برخوردار است از اختيار تام براي هدايت

نو با وجود رايي آه در شوراي حكام  آشور اعالم آرد آه دهلي وزير هند نيز امروز به پارلمان اين نخست
  .تقويت روابط با ايران را دارد عليه ايران داد، قصد

رگزاري آسوشيتدپرس، مانموهان سينگ آه از خب به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گرايش مواجه است، حمايت آنان را براي بقاي دولت ائتالفي  چپ با انتقادات شديد از جانب متحدان

  .داند حياتي مي
يي ايران در نشست اخير شوراي  آميز هسته صلح هاي شان عليه فعاليت احزاب چپ هند از اين آه دولت
  .اند وخته شدهحكام راي داد به شدت برافر

المللي انرژي اتمي جداي از روابط سنتي و  بين ي آژانس راي به ايران در قطعنامه: سينگ اظهار داشت
مان را با ايران براي  ي روابط چندوجهي ما قصد تقويت و توسعه .اي است آه ما با ايران داريم دوستانه

  .داريم سودرساني دوجانبه
يي ايران وجود  ي هسته يي در موضوع برنامه نشده ه هنوز سواالت حلچنين با بيان اين ادعا آ وي هم

  .المللي را حل آند تواند اين بحران بين است آه مي اما فقط ديپلماسي: دارد، ادامه داد
تمال هاي فزاينده و اح ها و تنش تشديد لفاظي هند به شدت از: وزير هند در ادامه ابراز داشت نخست

خواهيم خويشتن داري  هاي دخيل مي بنابراين ما از تمام طرف .مواجهه بر سر اين موضوع نگران است
  .حل انعطاف داشته باشند دادن به مذاآرات براي رسيدن به راه به خرج داده و براي ادامه

وگو آند،  لمان گفتبرلين سفر آرده تا با آنگال مرآل، صدراعظم آ وزير انگليس نيز آه به توني بلر، نخست
يي ايران از  ي هسته مطبوعاتي، همراه با مرآل ابراز اميدواري آرد آه مساله امروز در يك آنفرانس

  .هاي ديپلماتيك حل و فصل شود وگو گفت طريق
  

 بلر و مرکل بر ادامه فشار بر ايران تاکيد کردند
  ٢٠٠۶ فوريه 17 - ١٣٨۴ بهمن 28ه جمع

يران در مذاکرات رهبران بريتانيا و آلمان مطرح شده و دو طرف بر ادامه  ایبحران هسته ا:بی بی سی
 . بر ايران تاکيد نهاده اندیفشار سياس

 بلر، نخست وزير بريتانيا، و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، که در برلين صورت ی تونی گفتگوهای پدر
 ديپلماتيک حل و فصل شود و خانم ی بلر گفت که اين مساله بايد با قاطعيت اما از راه هایگرفت، آقا

 از خط ،ی به گفته و،ی خود در ماه جاری هسته ای برنامه هایمرکل اظهار داشت که ايران با از سرگير
 .قرمز عبور کرده است

 بلر ی از جنوب عراق، تونی بريتانيايی خروج نيروهای واکنش نسبت به سخنان وزير خارجه ايران برادر
 مصوبه سازمان ملل و به درخواست دولت عراق در اين کشور حضور دارند و گفت که اين نيروها طبق

 اين کشور ی از بحران هسته ای منحرف کردن افکار عمومی برایاظهارات وزير خارجه ايران را تالش
 .توصيف کرد

ين  ايران با ای به منظور حل بحران هسته ای کشور آلمان و بريتانيا، همراه با فرانسه، در مذاکراتدو
کشور شرکت داشته و مذاکرات برلين يک روز پس از آن برگزار شده است که وزير خارجه فرانسه ايران 

 . کندی دنبال می را با مقاصد نظامای محرمانه یرا متهم کرد که برنامه هسته ا
  با ايران شرکت داشته اند که هدف از آن حل و فصلی کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه در مذاکراتسه

 . ايران بوده استیبحران هسته ا
  غربینگران

 فعاليت مرکز پردازش اورانيوم ی به از سر گيری اسالمی تصميم جمهوری اين مذاکرات را در پاروپاييان
 .در اصفهان به حالت تعليق در آوردند

اه  اورانيوم در می سازی در خاتمه دادن به تعليق فعاليت مراکز تحقيقات غنی اسالمی جمهوراقدام
 و تصويب ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی شورای اجالس اضطراری به برگزاریژانويه سال جار

 . امنيت منجر شدی ايران به شورای گزارش پرونده هسته ای برای سه کشور اروپايیقطعنامه پيشنهاد
د و اين اقدام انتقاد  اورانيوم خاتمه دهی سازی اين قطعنامه باعث شد تا ايران به تعليق برنامه غنصدور

 . داشته استی را در پی غربیگسترده کشورها
 خود را ی هسته ای چندين سال برنامه های برای اسالمی با اشاره به اينکه جمهوری غربیکشورها

 داده، گفته اند که ايران ممکن است در صدد ی ادامه می به آژانس بين المللیبدون اطالع رسان
 در ی باشد و به همين دليل، از اين کشور خواسته اند به هيچ فعاليتی ا به تسليحات هستهیدستياب
 . اورانيوم مبادرت نورزدی سازیزمينه غن

 ايران ی به پرونده هسته ای رسيدگی امنيت سازمان ملل متحد در ماه مارس برای است شوراقرار
 . قرار دهدی در اين زمينه را مورد بررسیتشکيل جلسه دهد و اقدامات بعد
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 عليه ايران برخوردار ی اقتصادی از جمله تحريم های امنيت در نهايت از حق وضع تنبيه هايیشورا
 .است
 حل و فصل اين ی امنيت برای جلسه شورای مانده تا برگزاری باقی مرکل گفت بايد از فرصت زمانخانم

  .مساله استفاده کرد
  

  نظامي است وزير امور خارجه فرانسه گفت ايران داراي برنامه هسته اي
  ٢٠٠۶ فوريه 16 - ١٣٨۴ بهمن 27شنبه پنج 

بامداد روز پنجشنبه فيليپ دوستبالزي وزير امور خارجه فرانسه در مصاحبه با يك شبكه تلويزيوني 
هيچ برنامه هسته : ايران داراي برنامه هاي هسته اي نظامي است و در ادامه افزود: فرانسوي گفت

هاي جمهوري اسالمي را توجيه آند و در نتيجه اين برنامه ها ماهيت اي غيرنظامي نمي تواند فعاليت 
 ویعلي الريجاني دبيرآل شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي در مصاحبه با راد. نظامي دارد

 گفت موضع یو.  کردبی را تکذی به بمب اتمیابي دستی برارانی فرانسه گفت تالش حکومت ایدولت
 نقشه جهان در ز الي در باره لزوم محو اسرائی اسالمی جمهورسيژاد، رئ نی محمود احمدی آقایريگ

 با برنامه ی هم مخالفت مشابهی در زمان محمد خاتمرای نداشته است زري تاثرانی ایبرنامه هسته ا
 .  شدی ابراز مرانی ایهسته ا
شبكه تلويزيوني  روز پنجشنبه فيليپ دوستبالزي وزير امور خارجه فرانسه در مصاحبه با يك بامداد

هيچ برنامه هسته : ايران داراي برنامه هاي هسته اي نظامي است و در ادامه افزود: فرانسوي گفت
 ها ماهيت مهاي غيرنظامي نمي تواند فعاليت هاي جمهوري اسالمي را توجيه آند و در نتيجه اين برنا

انسه برنامه صبحگاهي خود را به در پي سخنان وزير امور خارجه فرانسه، راديو دولتي فر. نظامي دارد
ايران اختصاص داد و طي يك برنامه ويژه آه به طور مستقيم از تهران و از دفتر علي الريجاني دبيرآل 

 در مورد مساله هسته ايشوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي پخش مي شد، با وي مصاحبه 
 . اي ايران به عمل آمد

اين برنامه گذشته از مصاحبه با علي الريجاني، دبيرآل شورايعالي طي ): راديو فردا( حسيني ميرعلي
امنيت ملي، مصاحبه هايي با جوانان ايراني نيز انجام شد آه طي آن نماينده هاي جوانان آه به زبان 
فرانسه صحبت مي آردند، نارضايتي خود را از محدود ساختن آزادي هاي فردي آه در دوران هشت 

 : يكي از آنان گفت. مي به دست آورده بودند، اظهار داشتندساله دوران محمد خات
محمد خاتمي در تعديل و بهبود چهره ايران در خارج از آشور تالش بسيار آرد، :  يك جوان ايرانيصداي

 . در حالي آه آقاي احمدي نژاد به تخريب اين تصوير دست زد
ه با راديوي فرانسه دليلش بيانات مهمي در پاسخ به نخستين پرسش آه آيا پذيرفتن مصاحب: ح. ع  . م

 : است آه براي گفتن داريد، آقاي الريجاني گفت
اليه واقعي مساله هسته اي ايران، جدا از اين تبليغاتي آه مي آنند، در محدوده :  علي الريجانيصداي

. نيستيمبر خالف تبليغات ما دنبال بمب . ما دنبال انرژي صلح آميز هستيم. آژانس و ان پي تي است
من فكر مي آنم اگر آشوري مختصر عقلي داشته باشد، در چارچوب آژانس و ان پي تي دنبال بمب 

 . چون وقتي بازرسان آژانس و دوربين هاي آژانس هستند، آسي بمب نمي سازد. نمي رود
د، هنگامي آه مجري برنامه استفان پائولي به اين نكته اشاره آرد آه در شرايطي آه هن: ح. ع  . م

پاآستان و اسرائيل داراي بمب اتمي هستند، چرا ايران خود را از داشتن بمب محروم مي آند، وي 
 : پاسخ داد
همه . اين اشكال معاهده ان پي تي است آه نتوانسته خلع سالح را انجام دهد:  علي الريجانيصداي

در چارچوب آژانس و نظارت هاي ما پذيرفتيم، . اين آشورهايي آه شما نام برديد، ان پي تي را نپذيرفتند
 نقش منطقه اي نداما چرا ما دنبال بمب نيستيم، چون امروز بمب نيست آه مي توا. او آار مي آنيم

نقش منطقه اي به پارامترهاي مختلفي مربوط است آه امروز روزي نيست . يك آشور را مشخص آند
رسانه ها مي زنند، يك حرفي به ما سياسيون يك حرفي به . آه بمب در آن خيلي تاثير داشته باشد

 خصوصي به ما مي تحرف هايي آه در جلسا. حرف هاي با رسانه هايشان را من آار ندارم. مي زنند
آنها مي گويند شما نبايد به دانش هسته اي دست يابيد، اين حرف خوبي . زنند، حرف خوبي نيست

 . رخوردار استبراي يك آشوري مانند ايران آه از يك سابقه تمدن ب. نيست
: سپس با اشاره به سخنان بامداد امروز وزير امور خارجه فرانسه فيليپ دوستبالزي آه گفت: ح. ع . م

ايران به برنامه هاي مخفيانه هسته اي خود ادامه مي دهد، سئوال شد آيا سخنان وزير امور خارجه 
 سخنان آقاي براست، يا در برافرانسه در برابر سخنان و موضع شما نسبت به مسائل هسته اي ايران 
 . احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي آه سخن از انهدام اسرائيل مي راند

. من باور ندارم آه اين موضع آقاي احمدي نژاد در مساله اتمي خيلي تاثير دارد:  علي الريجانيصداي
طرح آردند، باز همين چون زماني آه آقاي خاتمي بودند و به تعبيري ايشان بحث گفتگوي تمدن ها را م

 شما هيچ چيز شد،يعني اتحاديه اروپا مي گفت من براي اين آه خيالم راحت با. مشكل را ما داشتيم
بهتر بود ايشان وزن فرانسه را مي . من متاسفم آه آقاي دوستبالزي چنين چيزي گفته. نداشته باشيد

  .گذاشت براي حل اين مساله
  

  يروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده  و ن،عراق رويدادهاي 
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هاي سياسي عراق براي حضور در  هيچ خط قرمزي در مقابل گروه: سيد عبدالعزيز حكيم اظهار داشت
  . ي اين آشور وجود ندارد دولت آينده

  ٢٠٠۶ فوريه 17 - ١٣٨۴ بهمن 28ه جمع
 سيد عبدالعزيز -آويت  چاپ -ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اهللا العظمي سيد علي سيستاني در  ي عراق، بعد از ديدار با آيت حكيم، رييس فهرست ائتالف يكپارچه

ي آزادي، اجراي قانون اساسي و  ما از اصولي آه تضمين آننده: نجف، در آنفرانس خبري گفت
  . پوشي نخواهيم آرد زدايي است، چشم بعثي

ي روند سياسي   ديدار با مرجعيت شيعه، ايشان را از تحوالت عراق و نتيجهدر جريان: وي اظهار داشت
  . در اين آشور مطلع ساختيم

ساز و آار تشكيل دولت در قانون اساسي درج شده است و در نظر داريم تا ابتدا با : وي ادامه داد
 روز 15 طي ي پارلمان هاي مختلف وارد مذاآره شويم و سپس در صورت توافق، اولين جلسه گروه

  . تشكيل شود و بعد از آن شوراي رياست جمهوري با اآثريت دو سوم تشكيل خواهد شد
هاي وزارتي بين افراد  تا به حال هيچ يك از پست. گام بعدي ما تشكيل دولت عراق است: حكيم افزود

  . توزيع نشده و تشكيل دولت نيازمند مذاآراتي سازمان يافته است
  

هاي پيروز در انتخابات در تشكيل دولت آينده   ديگر بر ضرورت مشارآت تمام گروهرييس جمهور عراق بار
  . تاآيد آرد

  ٢٠٠۶ فوريه 15 - ١٣٨۴ بهمن 26شنبه چهار 
جمهور  به نقل از خبرگزاري عراق، جالل طالباني، رييس) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  جلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعتراض ائتالف يكپارچهعراق در ديدار با عبدالعزيز حكيم، رييس م
ما معتقديم آه هيچ آس نبايد در : عراق را نسبت به مشارآت عالوي در دولت آينده رد آرد و گفت

  . هاي يك جناح بر جناح ديگر هستيم دولت آينده مستثني شود و ما مخالف تحميل خواسته
ائتالف آردستان : ط قرمزي بر هيچ گروهي وجود ندارد، افزودطالباني با بيان اينكه در تشكيل دولت خ
يابي به توافقات عمل  ي دولت و دست ي اداره ها براساس برنامه عراق در راستاي مذاآرات با ديگر گروه

  . يي ندارد آند و توجهي به مسايل طايفه مي
خصوص عادي سازي اوضاع  قانون اساسي در 136ي  ائتالف آردستان تنها اجراي ماده: وي تصريح آرد

آرآوك و تشكيل دولت متحد ملي قوي براي مبارزه با تروريسم و تامين امنيت در آشور را خوستار 
  . است

ما نيز معتقديم آه هيچ خط قرمزي براي هيچ جناحي وجود ندارد و : عبدالعزيز حكيم نيز اظهار داشت
  . و مبارزه با تروريسم استي قانون اساسي، بعث زدايي  تنها خط قرمز مربوط به ريشه

ي  روابط استراتژيك ائتالف يكپارچه:  قانون اساسي اشاره آرد و گفت136ي  حكيم نيز بر اجراي ماده
  . عراق و ائتالف آردستان بايد حفظ شود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن26:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه 15 - ١٣٨۴ بهمن 26شنبه چهار 
روزنامه های صبح امروز تهران، احتمال از سرگيری مذاکرات هسته ای ايران و روسيه، :بی بی سی

نگرانی از شيوع آنفلوانزای مرغی در کشور، پايان درگيری های قم و هک شدن سايت های اينترنتی را 
فارت خانه های اروپايی در با اهميت ديده و همراه با عکس ها و گزارش هايی از تظاهرات در برابر س

  . تهران چاپ کرده اند
در حالی که روزنامه های مختلف امروز صبح به نقل از معاون دبير شورای عالی امنيت ملی اين خبر را 

 وزير امور شرقکه مذاکرات ايران و روسيه شروع می شود در صدر اخبار خود ذکر کرده اند به نوشته 
  .  است در مورد صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای خود تضمين بدهدخارجه ايران گفته ايران آماده

 در عين حال تاکيد کرده که حق ايران برای استفاده از انرژی هسته ای شرقمنوچهر متکی به نوشته 
  . به منظور استفاده در اهداف صلح آميز در قوانين بين المللی به رسميت شناخته شده است

از قول مقامات ايرانی نوشته که " مذاکره در سنگر غنی سازی"د با عنوان  در صدر اخبار خواعتماد
مذاکرات را با طرف های اروپايی و روسيه ادامه خواهيم داد و در عين حال از غنی سازی هم صرفنظر 

  . نخواهيم کرد
 بازی به نوشته اين روزنامه، وزير خارجه گفته ايران به جای فوتبال آمريکايی ترجيح می دهد شطرنج

  . کند
   کرده  را حفظ  ملی  بايد وحدت  حاال که همين روزنامه از زبان عماد افروغ نماينده تهران نوشته قرار نيست

   خاص  کنند و منويات  غلطی های  فضا استفاده  از اين  ما هم ، دولتمردان  نکنيم  را تضعيف مان و دولت 
کنند،   می  سکوت  ملی  وحدت  بخاطر حفظ  مردم  بکنيم  که  هر کاری  که  عنوان  اين  خود را تحت گروهی
  . کنند اعمال
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در حالی که روزنامه ها وخبرگزاری ها گزارش داده اند که تخريب حسينه دراويش قم توسط گروه های 
 نوشته خانقاه توسط جمهوری اسالمیناشناس و طلبه های غيرتمند اتفاق افتاده است روزنامه 

  .  شهرداری قم تخريب شده است١٠٠و بر اساس مصوبه کميسيون ماده مامورين قانونی 
همين روزنامه در مصاحبه ای با استاندار قم، از زبان وی نوشته مردم متدين وشريف قم که بارها از 

مسئوالن خواسته بودند اين موضوع را فيصله دهند و برخی نيز به خاطر تاخير و مماشات صورت گرفته، 
بصورت خودجوش در خيابان ارم تجمع کرده و از دراويش خواستند که شهر قم را ترک گله مند بودند 

کنند ولی آنان با خشونت با مردم برخورد کرده و با پرتاب سنگ و چوب تعداد زيادی از مردم را مجروح 
  . کردند

يمارستان  نفر خبر داده که بيشتر آن ها در ب٢٠٠استاندار قم به اين روزنامه از مجروح شدن حدود 
  .هستند
 نگرانی از شيوع آنلفوانزای مرغی را عنوان اصلی صفحه اول خود قرار داده و در آن نوشته شرق

سازمان دامپزشکی کشور مواردی از آنفلوانزای مرغی در انزلی گزارش داده اما وزير بهداشت تست 
  . اوليه پرندگان تلف شده در تاالب انزلی را مشکوک اعالم کرده است

 در گزارشی درباره علت از کار افتادن ده هزار سايت ايرانی از قول يک مقام وزارت ارتباطات و انخراس
 بوده که در کانادا مستقر است و ouriranفناوری اطالعات نوشته مشکل بوجود آمده مربوط به سرور 

  . ظاهرا درصدد رفع اشکال سرور هستند
های ارايه شده مبنی بر   اظهارنظری در مورد تحليل اين مقام گفته است فعال هيچخراسانبه نوشته 

  . توان کرد حمله اينترنتی به سايت مسابقه هولوکاست نمی
 به نقل از يک سايت اينترنتی از آمادگی هکرهای حزب اهللا برای حمله به سايت های توهين جوان

ی اينترنتی سفارتخانه کننده به مقدسات خبر داده و نوشته سايت عدالتخانه با انتشار آدرس سايت ها
از تمام کسانی که به هک کردن تسلط دارند خواست ) ص(های کشورهای توهين کننده به نبی اکرم 

  . که هر اقدامی در جهت هک کردن اين سايت ها می توانند انجام دهند
نيا  از تجمع اعتراض آميز بسيجی ها و طالب در مقابل سفارت خانه های فرانسه و بريتاجوان و کيهان

 نوشته سفير فرانسه در تهران به عنوان اعتراض به عمل دو هفته پيش روزنامه جوانخبر داده اند و 
  . های فرانسوی در چاپ دوباره کارتون دانمارکی به وزارت خارجه احضار شده است

 در برگزاری مسابقه هولوکاست انتقاد کرده و با همشهری در سرمقاله خود از عمل روزنامه کيهان
کيد بر دينداری و صداقت مسئوالن برگزاری مسابقه جنجال آفرين نوشته احتمال دارد اين عمل، تا

  .مطابق نقشه آمريکا بوده باشد
 خبر داده که فردا يک هيات بلند پايه از حماس به رياست خالد مشعل رييس دفتر سياسی اين جوان

  .استجنبش وارد تهران شود و ديدارشان با مقام های ايرانی قطعی 
  

   بهمن28:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه 17 - ١٣٨۴ بهمن 28ه جمع

راهپيمايی سالگرد انقالب، پيشنهاد برگزاری رفراندوم برای چگونگی ادامه پرونده هسته :بی بی سی
ای، انتقاد از روش توده گرايانه دولت، واکنش به انتشار کاريکاتورهای پيامبر و چگونگی برخورد با 

اريکاتوريست ها و شناسايی اولين نمونه بيماری آنفلوانزای مرغی در ايران مهمترين مطالب هفته ک
  .نامه های چاپ تهران است

را پيشنهاد کرده و از دولت خواسته تصميم " رفراندام هسته ای" در عنوان اصلی خود برگزاری صدا
  .گيری در باره پرونده هسته ای را به مردم واگذار کند

، اگر رای و نظر مردم در زمينه هسته ای از اهميت برخوردار است موثرترين و کارآمدترين صداشته به نو
  .راه آگاهی مقامات از نظر مردم، رفراندوم است که قانون اساسی هم به آن اشاره دارد

ا اين نشريه تالش حکومت برای آرام نگهداشتن اوضاع کشور و جلوگيری از نگرانی را درست دانسته ام
مردم ايران حق دارند از اوضاع کشور به درستی آگاه شوند و در تصميم گيری های :" تاکيد کرده 

  ."حساس به درستی شرکت کنند
، پس از انتشار رای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای درباره ايران، صدابه نوشته 

س آن دولت اظهار نظر در باره پرونده شايعاتی مبنی بر محدويت بر رسانه ها منتشر شده که بر اسا
  .هسته ای را ممنوع ساخته است

اين شايعات تائيد يا تکذيب نشده است اما بيم آن : "اين نشريه با ابراز نگرانی از وضعيت موجود نوشته
می رود که اين مسئله به نوعی خودسانسوری در ميان اصحاب فکر بينجامد بنابر اين بهتر است دولت 

  ."ه نگاران و کارشناسان اطمينان دهد که با آغوش باز آماده شنيدن تمامی نظرات استبه روزنام
 حزبی ايرانی از گروه های مختلف با تاکيد بر – پيشنهاد کرده جمع گسترده ای از نخبگان سياسی صدا

اتمی اصل موجوديت و امنيت ايران گرد هم آيند و در فضايی آزاد پس از بحث و گفتگو در باره پرونده 
  .کشور رای گيری کنند و نتيجه رای آنها به عنوان سياست دولت مورد توجه قرار گيرد

  التهاب هسته ای
در مقابل، نشريات نزديک به دولت سياست حکومت را مورد تمجيد قرار داده و از دولت خواسته اند به 

  .راهی که در پيش گرفته بدون نگرانی ادامه دهد
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 در عناوين اصلی خود با اشاره راهپيمايی سالگرد انقالب پرتو سخنب اهللا و ، ارگان انصار حزيالثارات
  .توصيف کرده اند" درماندگی غرب در مقابل ايران"آن را 
، ارگان حزب موتلفه بيانيه مشترک اين تشکل و جامعه اسالمی مهندسين را چاپ کرده که در آ،ن شما

  .معرفی شده است" يان ديپلماسیپا"گزارش پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت 
دستيابی به فناوری هسته ای صلح آميز خواست ملی ايرانيان بوده و هيچ : "در اين بيانيه تاکيد شده

حزب و گروهی در اين خواست ملی اختالف نظر ندارد و عدول و عقب نشينی از اين خواست خالف 
  ."مردم ساالری و خيانت به غرور و عزت ملی کشور است

اگر تا به حال : "برای آمريکا دانسته و نوشته" لقمه گلوگير" در سرمقاله اين شماره، ايران را اراتيالث
آمريکا نخواسته بود که پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل برود، مهم ترين دليل آن 

  ."اين بود که ايران قدم اساسی را برنداشته بود
زب اهللا پيش بينی کرده که آمريکا و غرب در برخورد با پرونده هسته ای سرمقاله نويس ارگان انصار ح

راز دو مرحله ای کردن ارجاع پرونده ايران به سازمان ملل نيز "ايران با شکست مواجه خواهد شد و 
همين است که آمريکا می خواهد با اين تصميم و با ايجاد رعب و وحشت سياست های خود را بر 

  ."يل کندجمهوری اسالمی تحم
رای : " نيز در سرمقاله اين شماره از رای شورای حکام عليه پرونده هسته ای انتقاد کرده و نوشتهشما

  ."شورای حکام تاکيدی بود بر اين که غرب در سراشيبی سقوط است
به عقيده اسداهللا بادامچيان عضو ارشد موتلفه، قطعنامه شورای حکام مشروعيت اين سازمان جهانی 

  . از بين برده استرا کامال
برخی با نگرانی . احتمال تحريم اقتصادی ايران از سوی شورای امنيت، بازتاب متفاوتی داشته است

اروپا و امريکا بزرگترين بازنده تحريم اقتصادی : "  نوشتهيالثاراتپرونده هسته ای را دنبال می کنند اما 
  ."ايران خواهند بود

  برخورد با کاريکاتوريست ها
 در سرمقاله اين شماره پرتو سخن کاريکاتورهای پيامبر اسالم همچنان موضوع نشريات است و انتشار

از دولت های اسالمی خواسته تا با تحريم کشورهای اهانت کننده به پيامبر اسالم، شيرهای نفت را بر 
  .روی آنها ببندند و بازار خود را بر روی واردات اين کشورها مسدود کنند

مجازات اهانت کننده به ساحت مقدس پيامبر خدا مرگ است بنابر اين جا دارد : "تهاين نشريه نوش
مسلمانان ابتدا به وظيفه خودشان آشنا شده و سپس با شناسايی اهانت کنندگان، آنها را به سزای 

  ."اعمالشان برسانند
 کوچکترين اگر: "اين نشريه همچنين از قول محمد رضا جعفری فرمانده نيروهای استشهادی نوشته

خطری متوجه جمهوری اسالمی شود منافع استراتژيک امريکا و اسرائيل در همه جا به آتش کشيده 
  ." می شود

آقای جعفری در جمع نيروهای شهادت طلب در شهر ری از افزايش هجوم عليه مقدسات ابراز نگرانی 
  ."نيم پيروز شويمما در برابر دشمن با حربه عمليات استشهادی می توا: "کرده و گفته است
  دولت توده گرا

 از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که بر توده گرايی تاکيد دارد و نخبه گرايی را نفی اميد جوان
  .می کند

سفرهای اين چند ماهه و : "اين نشريه سفرهای دولت جديد به استان ها را مثال آورده و نوشته
وی مردم عادی و اصطالحا عوام الناس را بر نخبگان مالقات های رئيس جمهور نشان می دهد که 

  ."ترجيح می دهد
نخبگان نقطه مقابل مردم عادی نيستند و اتفاقا از بين همانها برخاسته اند : " اضافه کردهاميد جوان

اما به جای آن که تنها خانه و خانواده را روزانه طواف کنند دغدغه های بزرگتر و دل مشغولی های 
د که اگر به ثمر بنشينند مواهب و فوايد آن نه خود آنان که جامعه و مردم را بهره مند می بيشتری دارن

  ."سازد
به نوشته اين نشريه بدون نخبگان هيچ کاری به سامان نمی رسد و هيچ دولتی نمی تواند خود را از 

  .نخبگان بی نياز بداند
  آنفلوانزای مرغی در ايران

 ميان پرندگان مهاجر در مرداب انزلی از سوی مراجع بين المللی و اولين نمونه آنفلوانزی مرغی در
  .، ورود اين بيماری به کشور را بايد مسئله ای ملی تلقی کردسالمتداخلی تائيد شده و به نوشته 

) بيماری آنفلوانزای مرغی(بايد به اين مسئله : "اين نشريه از قول عابد فتاحی نماينده مجلس نوشته
  ."اقتصاد ملی نگريسته شود و نگاه به آن بايد عميق باشددر حد امنيت و 

  .به گفته آقای فتاحی ورود اين بيماری کشور را از نظر اقتصادی و بهداشتی با چالش مواجه خواهد کرد
اين نماينده مجلس اضافه کرده رسانه های گروهی بايد به طور وسيع در اين زمينه اطالع رسانی کنند 

  .ی برابر با فاجعه انسانی استو هر گونه پنهان کار
:  از شيوه اطالع رسانی در باره اين بيماری از سوی دولت انتقاد کرده و نوشتهسالمتبا اين حال 

  ."پيگيری های خبرنگاران برای به دست آوردن خبرهای جديد تنها با تکذيب مسئوالن همراه است"
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