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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
  

   در آورد قي را به حال تعلومي اورانی سازی خواست غنرانی از اهيروس
  ٢٠٠۶ فوريه 27 -  ١٣٨۴ اسفند 8شنبه دو

 را به ومي اورانی سازی خواست کار غنرانی امروز دوشنبه از اهيس امور خارجه روری الوروف، وزیسرگئ
:  برد، گفتی که در ژاپن به سر می اسالمی امور خارجه جمهورری وزیمنوچهر متک.  درآوردقيحالت تعل

 امور خارجه ژاپن ریز به تارو آسو وی متکیآقای.  به توافق برسدهي کند با روسی به شدت تالش مرانیا
از .  نداردی هسته ازي در داشتن برنامه صلح آمرانی به حق ای ارتباطچگونهي ههي روسشنهاديپ: گفت
 داری دیتی که صبح امروز با مسئوالن کوی اسالمی جمهورسي نژاد رئی محمود احمدی آقاگر،ی دیسو

 ی هسته ای برنامه هارباره فارس دجي عرب حوزه خلی دادن به کشورهاناني اطمیکرد، در جستجو
 کرد، اما از اظهارنظر درباره توافق دي تاکی هسته اقاتي از تحقرانی ای بر حق برخورداریو. ست ارانیا
  .  کردی خوددارهي و روسرانی اهياول
 اسالم در ژاپن، هر دو بر حق استفاده ی امور خارجه جمهورری وزت،ی در کوی اسالمی جمهورسيرئ

 نی و اروپا موضوع به اکای آمرژهی به وی غربیکشورها یاما برا.  کردنددي تاکی هسته ای از انرژزيصلح آم
 ی غنبر ی مبنهي روسیشنهادي طرح پدی شود شای است که گفته مني همیبرا. ستي ها نیسادگ
 را کاهش دهد و مانع ی اسالمی جمهوری از برنامه هسته ای بتواند نگرانهي در خاک روسرانی ایساز

 یپلماسیدستگاه د.  سازمان ملل شودتي امنی شورا بهرانی ایاز ارسال گزارش پرونده هسته ا
  .  پرتحرک استاري روزها بسنی ای اسالمیجمهور

 مسئول وزارت امور خارجه ژاپن که کی به نقل از تدپرسي آسوشیخبرگزار):  فرداویراد (ی منظورمیمر
 ری با وز در مذاکرهی اسالمی امور خارجه جمهورری وزیمنوچهر متک: نخواست نامش فاش شود، نوشت

 ني بیانتقادها رغمي برخوردار باشد و علی اتمقاتي حق دارد از تحقرانیا: امور خارجه ژاپن گفته است
 قطع ی هسته انهي را در زمقاتشي دارد و تحقی حق خود دست بر نمنی از ای اسالمی جمهوریالملل
 ی متکیکه آقا ستي مشخص نی مقام وزارت امور خارجه ژاپن گفته است به روشننیا.  کندینم

  . گری مساله دای گفت ی سخن مومي اورانی سازیدرباره غن
 نهي در زمی همکاری براهي و روسرانی اکشنبهی روزی روز پس از توافق دکی از ژاپن ی منوچهر متکدارید
 ی به شدت تالش می اسالمیجمهور:  امروز در ژاپن گفتی متکیآقا.  انجام شدومي اورانی سازیغن

 شرکت مشترک لي تشکاتي درباره جزئرانی و اهيدو کشور روس: او افزود.  به توافق برسدهيکند با روس
  .هي در خاک روسومي اورانی سازی در غنرانیاز جمله مکان، مدت زمان و دخالت ا. هستند
 است، خواستار رانی از صادرات نفت ای بخش عمده اداریژاپن که خر:  در ادامه گفتتدپرسيآسوش

 ويمسئوالن ژاپن در توک.  بوده استرانی ای آمده بر سر مساله اتمشي بن پانی هدف پا بای نقشیفایا
 ی آقاکه دارند، چرا ی اسالمی امور خارجه جمهورری وزی با منوچهر متکزي نی اژهیبخصوص روابط و

  .  در ژاپن بوده استرانی اري سف99 تا 1994 از سال یمتک
 برد، به تارو آسو ی سه روزه اش در ژاپن به سر مداری دیط که ی متکی آقاتری روی گزارش خبرگزاربه
 زي در داشتن برنامه صلح آمرانی به حق ای ارتباطچگونهي ههي روسشنهاديپ:  امور خارجه ژاپن گفتریوز

 خواهد شاهد ی نمشکشور:  گفتی متکی در مصاحبه با آقازي امور خارجه ژاپن نریوز.  نداردیهسته ا
  .  باشدرانی شدن ایمنزو
 که صبح امروز با مسئوالن ی اسالمی جمهورسي نژاد رئیمحمود احمد:  نوشتگری دی از سوترزیرو
 فارس درباره جي عرب حوزه خلی دادن به کشورهاناني اطمی کرد، در جستجوداری کشور دنی در اتیکو

 یه ایسا همرانیا:  گفتتی نژاد در سخنان خود در کوی احمدیآقا.  استرانی ای هسته ایبرنامه ها
ما :  به خبرنگاران گفتت،ی اقامت چند ساعته اش در کویاو ط. خوب و خواستار ثبات منطقه است

  . مي هستگانمانی منطقه بخصوص همسای تمام کشورهای براشرفتي و پتيخواستار صلح، امن
 اما از  کرد،دي تاکی هسته اقاتي از تحقرانی ای بر حق برخوردارزي نژاد نیمحمود احمد:  نوشتترزیرو

 ی است که به گزارش خبرگزاری در حالنیا.  کردی خوددارهي و روسرانی اهياظهارنظر درباره توافق اول
.  درآوردقي تعلالت را به حومي اورانی سازی خواست کار غنرانی امروز دوشنبه از اهيفرانسه، روس

 ی براهي روسشنهادي پ: در مصاحبه با خبرنگاران گفتهي روسهي امور خارجه روسری الورف وزیسرگئ
 از تالش ی بخشهي در خاک روسومي اورانی سازی غنی براهي و روسرانی اني مشترک بی شرکتليتشک
  .  استرانی ای ها از برنامه هسته ای بردن نگرانني از بیبرا

 ومي اورانی سازی غنی مشترک برای شرکتهي مسکو و تهران در خاک روسه،ي روسشنهادي پطبق
 تی اروپا حماهی و اتحادکای آمری طرح از سونیا.  شودی اداره مهي روسیکه از سو دهند ی مليتشک
  . شودیم
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  سخنگوى وزارت امور خارجه خبر داد
  ايران هنوز غنى سازى اورانيوم را آغاز نكرده است

   ٢٠٠۶ فوريه 27 -  ١٣٨۴ اسفند 8شنبه دو
 محل تصميم گيرى سران اروپا و آمريكا يك هفته ديگر وين باز به: ، نيلوفر منصوريان شرقگروه سياسى

از همين رو ديپلمات هاى ايرانى از دو هفته پيش . در مورد پرونده هسته اى ايران تبديل مى شود
از يك سو هفته .تاآنون سفرهاى ديپلماتيك خود به آشورهاى مختلف را آغاز آرده اند و به پايان برده اند

يكاى التين شدند، از سوى ديگر منوچهر متكى وزير پيش رئيس مجلس و هيات همراهش راهى آمر
امور خارجه سفر به اندونزى و تايلند را در پيش گرفت و پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى به 

هدف نهايى تمامى اين سفرها گفت وگو در مورد پرونده هسته اى ايران بود، هر چند آه . دمشق رفت
در جديدترين اين .امات ايرانى با آشورهاى مذآور پرداخته شدبه موضوعات ديگرى نيز در ديدار مق

اما دور جديد گفت . سفرها نيز محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى چهارشنبه عازم مالزى مى شود
وگوهاى ديپلماتيك ايران با ديگر آشورها به اين جا ختم نمى شود، چرا آه از چند روز پيش دو مقام 

راى مذاآره درخصوص پرونده هسته اى ايران در تهران به سر مى برند و ارشد از روسيه و چين نيز ب
ايران از «تمامى اينها بر اين جمله روز گذشته حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه تصريح دارد آه 
سخنگوى » .تمام ظرفيت هاى خود تا جلسه آينده آژانس بين المللى انرژى اتمى استفاده خواهد آرد

روز پس از يك هفته غيبت به دليل سفرش به همراه غالمعلى حدادعادل به آشورهاى وزارت خارجه دي
آمريكاى التين آه البته به گفته رئيس مجلس براى قدردانى از آوبا و ونزوئال به واسطه راى منفى شان 

به آخرين قطعنامه صادره بر ضدايران صورت گرفته بود، از طرح هسته اى مسكو، سفر همزمان معاون 
زير خارجه چين و رئيس آژانس انرژى اتمى روسيه به تهران، نشست آتى آژانس بين المللى انرژى و

  .اتمى و ادامه آار تحقيقاتى هسته اى در ايران سخن گفت
  آار تحقيقاتى را ادامه مى دهيم• 
ز اظهار اين جمله اى بود آه حميدرضا آصفى ديرو» .ايران هنوز غنى سازى اورانيوم را آغاز نكرده است«

آصفى در حالى اين جمله را بيان آرد آه برخى مقام هاى مسئول در پرونده هسته اى ايران .داشت
آنها بالفاصله . پس از نشست اضطرارى آژانس بين  المللى انرژى اتمى عكس آن را مطرح آرده بودند

د به سرعت آغاز مى  غنى سازى را در تمام ابعا«پس از صدور قطعنامه در مورد ايران اعالم آردند آه 
بحث به آارگيرى چند سانتريفوژ آارى به «با اين وجود آصفى ديروز بر اين موضوع تاآيد آرد آه » .آنيم

غنى سازى ندارد، بلكه بحث تحقيقاتى است آه ايران شروع آرده و اين متفاوت از غنى سازى اورانيوم 
مبنى بر اين امر بود آه ايران آار بخش ديگرى از سخنان مهم سخنگوى وزارت امور خارجه ».است

  .تحقيقاتى را ادامه مى دهد و بر اثر فشارها تحقيقات را به تعليق درنمى آورد
  طرح البرادعى را بررسى مى آنيم• 

طرح مصالحه محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى آه ظاهرًا قرار است براى حل 
البته پيش از اين نيز . كى از پرسش هاى روز گذشته از آصفى بودبحران هسته اى ايران مطرح شود، ي

پيشنهاد طرحى از سوى البرادعى به تهران مطرح شده بود آه از سوى مليسا فلمينگ سخنگوى 
با اين وجود سخنگوى وزارت خارجه در مورد طرح البرادعى .آژانس بين المللى انرژى اتمى تكذيب شد

لمللى انرژى اتمى را رسمًا دريافت نكرده ايم و تنها مطالبى را در اين طرح مديرآل آژانس بين ا: گفت
او سپس تاآيد آرد آه اگر چنين طرحى به صورت رسمى به ما داده .زمينه در رسانه ها شنيده ايم

  .شود و جزئيات آن نيز مشخص شود آن را مورد بررسى قرار خواهيم داد
  فعًال در دستور آار نيست• 

ار ديگر با سه آشور اروپايى مذاآره خواهد آرد؟ اين پرسش به اين دليل از سخنگوى آيا ايران يك ب
وزارت خارجه پرسيده شد آه منوچهر متكى وزيرامور خارجه پس از پايان نشست بروآسل اعالم آرد آه 

حميدرضا آصفى ديروز در همين ارتباط .تهران ديگر با مقامات سه آشور اروپايى مذاآره نمى آند
ات بروآسل را مذاآراتى صريح از سوى جمهورى اسالمى ايران و يك نوع اتمام حجت دانست و مذاآر

در اين مذاآرات اعالم آرديم آه عالقه مند به پيگيرى مسائل از طريق گفت وگو : چنين اظهار داشت
هيم البته از حقوق مان هم نمى توانيم و نخوا. هستيم و در پى تشنج و جنجال سازى نبوده و نيستيم

همچنين در اين مذاآرات تصريح آرديم آه حقوق ما بايد به رسميت شناخته شود ضمن آنكه . گذشت
او همچنين در مورد .مواضع مان را نيز در ديدار با سوالنا و ساير مقامات اروپايى به روشنى مطرح آرديم

گفت : ى مى شود گفتگفت وگوى ايران با سه آشور اروپايى آه از نظر منوچهر متكى پايان يافته تلق
وگو با سه آشور اروپايى فعًال در دستور آار نيست، اما از تمام ظرفيت هاى خود استفاده خواهيم آرد 

  .چرا آه اين بحران بايد از طريق گفت وگو حل شود
  بحث نمك  سبز خيلى حساسيت ندارد• 

ارجى موضوع ارائه در ادامه نشست خبرى ديروز سخنگوى وزارت خارجه با خبرنگاران داخلى و خ
بر مبناى اين خبر آه . اطالعات جديدى از سوى ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى سئوال شد

بوده آه با طرح آالهك » نمك سبز«خبرگزارى رويترز چند روز قبل گزارش داد، اين اطالعات درباره پروژه 
اى ارائه اين اطالعات به آژانس همچنين بر مبن. موشكى و آزمايش هاى مواد انفجارى مرتبط است

 اسفند آژانس در مورد تهران ١۵تيمى جديد از بازرسان اين سازمان وارد تهران شده تا پيش از نشست 
آصفى نيز .گزارشى در اين خصوص به محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه شود

البته اين : آژانس سخن گفت و در مورد نمك سبز افزوددر اين زمينه از آمادگى تهران براى گفت وگو با 
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مسئله مهم نيست و از نظر ما خيلى حساسيت ندارد و اگر هم ابهامى در اين رابطه وجود داشته 
او در خصوص اخبار منتشر شده مبنى بر .باشد حاضريم در چارچوب روابط مان با آژانس آن را رفع آنيم

آنچه در تاسيسات : ا براى فعاليت هاى هسته اى در ايران گفتانتقال نسل جديدى از سانتريفوژ ه
هسته اى ما مى گذرد، از چشم آژانس مخفى نيست و دوربين هاى آژانس نيز بر اين اعمال ناظر 

او همچنين تاآيد آرد آه سانتريفوژ هاى مذآور هيچ ارتباطى با غنى سازى ندارد و آار با .هستند
  .تآژانس در اولويت هاى ايران اس

  توافق با روس ها• 
رئيس فدرال آژانس انرژى اتمى روسيه به تهران و ادامه » سرگئى آرينكو«اما در آنار اين موارد سفر 

 مسكو در مورد پيشنهاد هسته اى روسيه يكى ديگر از مباحث مهم مطرح در جلسه -مذاآرات تهران 
: توضيحاتى بر اين مبنا آه. را ارائه آرداو در اين زمينه توضيحاتى . مطبوعاتى آصفى با خبرنگاران بود

اين طرح روى ميز مذاآرات قرار دارد و بايد ابعاد حقوقى، فنى، علمى و مالى قضيه بررسى و ابعاد «
سرمايه گذارى مشترك روشن و سهم هر آدام مشخص شود و بررسى اين طرح بستگى به شرايط 

ب آارآمد و مشكل گشا است و اگر فضا تغيير مطلوب دارد و بررسى آن در شرايط مطلوب و فضاى مناس
سخنگوى وزارت امور خارجه با اشاره به دور پيشين مذاآرات مقامات ».آند شرايط عوض خواهد شد

اين مذاآرات، مذاآراتى جدى و دقيق بود و بعد هم روس ها : آشورمان با روس ها در مسكو ادامه داد
وى .ه و اين صحبت ها در آينده هم ادامه خواهد داشتبه ايران آمدند و در حال حاضر صحبت هايى شد

عالوه بر طرح روسيه موضوعات ديگرى همچون مسئله نفت، گاز، انرژى و مباحث ديگر : همچنين گفت
ضمن آنكه . نيز مورد بحث و مذاآره قرار گرفته و ما زمينه هاى بسيارى را براى همكارى با روس ها داريم

وع هسته اى ايران در چارچوب آژانس نگه داشته و از مسائلى آه با روس ها توافق شده تا موض
البته در همين حين روز گذشته غالمرضا آقازاده رئيس .همكارى ها را تخريب مى آند، پرهيز شود

سازمان انرژى اتمى در مصاحبه مطبوعاتى مشترآى آه با آرينكو داشت نيز از ادامه مذاآرات تهران و 
معاون وزير امور خارجه چين همزمان با » لى گوژنگ«از سوى ديگر از آنجا آه .مسكو در روسيه خبر داد

آرينكو رئيس فدرال آژانس انرژى اتمى روسيه وارد تهران شده است از آصفى در مورد سفر وى نيز 
 ميلياردى با ١٠٠سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگارى درخصوص قرارداد .سئوال شد

او . ايران هيچ پيوندى بين مسائل مختلف نزده است: آن با پرونده هسته اى تصريح آردچين و ارتباط 
درخصوص :  پكن را بسيار باال توصيف آرد و گفت-همچنين سطح مبادالت تجارى و اقتصادى تهران

مسئله هسته اى نيز چينى ها اعتقاد داشتند آه موضوع پرونده هسته اى ايران بايد در چارچوب آژانس 
  .و فصل شودحل 

  پاسخ به چند پرسش• 
پروژه باغ قلهك، سفر رايس به . سئوال هاى ديگرى نيز ديروز از سخنگوى وزارت خارجه پرسيده شد

خاورميانه، اعتراض برخى به عملكرد محمدجواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل متحد، پاسخ به 
اتى بودند آه حميدرضا آصفى به تك تك آنها چنين از موضوع... اظهارات خليل زاد سفير آمريكا در عراق و

سال پيش توسط شاه قاجار به سفير انگليس در تهران ١٧٠او در مورد باغ قلهك آه .پاسخ هايى داد
هبه شده است گفت آه اين پرونده بايد مسير حقوقى خود را طى آند و زمان بر است و دوستان 

چنين آصفى سفر آاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا هم.بخش حقوقى بر روى اين موضوع آار مى آنند
سخنگوى وزارت خارجه سپس عملكرد محمدجواد ظريف .به خاورميانه را شكستى براى وى توصيف آرد

  .را در چارچوب سياست هاى نظام و خط مشى موجود به ويژه در مورد مسائل هسته اى دانست
  احتمال انفجارهاى ديگر در عراق• 

پاسخى در اين . اظهارات آصفى به پاسخ وى به نماينده آمريكا در عراق اختصاص داشتبخش ديگرى از 
راستا آه اظهارات خليل زاد يك نيرنگ آشكار است و در ادامه به مقامات عراقى هشدار داد آه ممكن 

او در مورد هولوآاست و سخنان .است انفجاراتى نظير آنچه آه در سامرا روى داد دوباره تكرار شود
خون خواهى از يهوديان هيچ ربطى به : حمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در اين زمينه نيز چنين گفتم

  .رژيم صهيونيستى ندارد چون آن زمان اصًال اين رژيم وجود نداشته است
  تشكر آمترين آار است• 

نيم در سپس از آصفى سئوال شد آه چرا به رغم آنكه استفاده از فناورى هسته اى را حق خود مى دا
سفر به آمريكاى التين براى راى منفى آه ونزوئال و آوبا به قطعنامه صادره در مورد ايران دادند قدردانى 

. »براى تشكرم آمده ام«آرديم؟ اشاره اين خبرنگار به اين جمله حدادعادل در سفر به ونزوئال بود آه 
ياى آنونى آه همه حقوق هم را زير پا اما در دن. هدف از اين سفر تشكر نبود: آصفى در اين زمينه گفت

مى گذارند از افرادى آه براى حقوق شما احترام قائل هستند آمترين آارى آه مى توان انجام داد 
همان گونه آه در اين سفر به صراحت از : وى اين عملكرد را شايسته دانست و ادامه داد.تشكر است

  .ر و تشكر به عمل آمدبرزيلى ها گاليه شد از آوبا و ونزوئال نيز تقدي
  روند طبيعى تعيين سفرا• 

تعيين سفراى سه آشور اروپايى فرانسه، انگليس و آلمان نيز ديروز از سخنگوى وزارت خارجه سئوال 
  .تعيين سفرا روند طبيعى خود را طى مى آند و اين مسير زمان بر است: شد آه او پاسخ داد

  انتظار ايران از آژانس• 
رى ديروز آصفى با خبرنگاران و در حالى آه يك هفته ديگر در وين بار ديگر در مورد در پايان نشست خب

پرونده هسته اى ايران تصميم گيرى خواهد شد، سخنگوى وزارت خارجه خطاب به مسئوالن آژانس از 
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انتظار ما از آژانس اين است «: انتظارى با اين مضمون.  اسفند سخن گفت١۵انتظار تهران از نشست 
ثل جلسه قبل سياسى نباشد، چرا آه سياسى شدن جلسه آمكى به حل مسئله نمى آند و آه م

در غير اين صورت نه آژانس .آژانس بايد به فكر هويت حرفه اى خود باشد و تحت تاثير فشارها قرار نگيرد
 او همچنين مجددًا چنين».سود مى برد و نه آشورهايى آه دنبال اعمال فشار به شوراى حكام هستند

  ».تحقيقاتمان را به حالت تعليق درنخواهيم آورد«: تاآيد آرد
  

  نخستين توافق هسته اى
  ٢٠٠۶ فوريه 27 -  ١٣٨۴ اسفند 8شنبه دو

ديروز در محلى آه به عنوان نماد دوستى استراتژيك تهران و مسكو شناخته مى :  ایرانگروه سياسى
م دو آشور براى ايجاد مرآز مشترك غنى شود، رؤساى سازمانهاى اتمى ايران و روسيه از توافق مه

آرينكو و آقازاده در بوشهر پس از اين توافق درحالى آه لبخند بر چهره . سازى اورانيوم ايران خبر دادند
 اسفند راهكارى براى حل ١۵داشتند، اظهار اميدوارى آردند از نشست شوراى حكام آژانس اتمى در 

  . مسائل موجود يافت شود
 ايران و روس آه بدون شك سناريوى ارجاع به شوراى امنيت را خنثى مى آند در حالى خبر توافق مهم

اعالم شد آه خبرگزاريهاى غربى از آماده شدن گزارش البرادعى مديرآل آژانس اتمى درباره ايران خبر 
 آشور عضو شوراى حكام قرار خواهد گرفت تا مبناى مباحث ٣۵اين گزارش امروز در اختيار . دادند

در همين حال گفته مى شود معاون البرادعى آه به ايران آمده است در سفر .  اسفند باشد١۵جالس ا
خود اطالعات تازه اى از مسؤولين ايرانى دريافت آرده آه احتماًال همكارى اخير ايران نيز از جمله موارد 

مهيد همكارى باز و بدين ترتيب مى توان گفت ايران با دو ت. مطرح در جلسه شوراى حكام خواهد بود
گسترده با آژانس و توافق فنى با روسيه به استقبال نشست حساس اسفندماه شوراى حكام مى 
رود، نشستى آه بى شك نقطه عطفى در روال پرونده هسته اى ايران و نحوه تعامل ايران با جامعه 

  .جهانى خواهد بود
  نخستين گام در مسير غنى سازى < 

وز اين خبر را يكصدا گزارش دادند ايران و روسيه در مورد طرح مسكو براى همه رسانه هاى خبرى دير
معاون رئيس : خبرگزارى اينترفكس نوشت.غنى سازى اورانيوم به يك توافق اصولى دست يافته اند

رئيس آژانس » آرينكو«جمهور و رئيس سازمان انرژى اتمى ايران گفته است در مذاآرات دو روزه با 
ه در تهران و بوشهر، توافق اصولى با طرف روس در مورد ايجاد مرآز مشترك غنى انرژى اتمى روسي

رئيس آژانس » سرگئى آرينكو«به گزارش خبرگزارى ايتارتاس، .سازى اورانيوم ايران به دست آمده است
بيشتر : فدرال انرژى اتمى روسيه نيز در آنفرانس مطبوعاتى پس از بازديد از نيروگاه اتمى بوشهر گفت

سائل مالى و فنى مربوط به ايجاد مرآز مشترك غنى سازى اورانيوم ايران در روسيه حل شده م
من از روند اين گفت و گوها : آرينكو در ارزيابى نتايج مذاآرات دو روزه اش با مقامهاى ايرانى گفت.است

  .از جمله در مورد ايجاد مرآز مشترك غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه راضى هستم
مذاآرات به سادگى پيش نمى رود، ولى عالقه مندى براى رفع موانع وجود : در همين حال افزودوى 
در تهران دو گروه آارشناسان فعاليت مى آنند : رئيس آژانس فدرال انرژى اتمى روسيه يادآورى آرد.دارد

مذاآرات :  آردآرينكو اعالم.آه يكى از آنها در مورد ايجاد مرآز مشترك غنى سازى اورانيوم مى باشد
آقازاده در ادامه .ايران و روسيه در مورد همكاريهاى اتمى در روزهاى آينده در مسكو ادامه خواهد يافت

ادامه مذاآرات ايران و روسيه در خصوص طرح اين آشور در يكى دو روز آينده در مسكو برگزار : اعالم آرد
مى توانيم به راه حل مناسبى براى اجالس با روندى آه مذاآرات گرفته : آقازاده تأآيد آرد.مى شود

  .آينده برسيم
  سرنوشت بوشهر و مناقصه دو نيروگاه< 

 ١٠٠٠اسناد مناقصه احداث دو نيروگاه :رئيس سازمان انرژى اتمى جمهورى اسالمى ايران گفت
  .مگاواتى در بوشهر در حال تهيه است و حداآثر تا يك ماه ديگر منتشر خواهد شد

 درصد عمليات احداث نيروگاه اتمى بوشهر ٩٠با توجه به اينكه : ژى اتمى ايران افزودرئيس سازمان انر
  .به پايان رسيده است، آميته هايى براى پيگيرى زمينه هاى گوناگون در اين خصوص شكل گرفته است
گر آقازاده تشكيل آميته مشترك براى پى گيرى تسريع در رساندن باقى مانده تجهيزات نيروگاه را از دي

آميته مشترآى نيز براى تصوير مسير حرآت آار و : توافقات خود باهمتاى روسى اش برشمرد و گفت
  . تشكيل شد٢٠٠۶انجام آن در سال 
آقاى آرينكو قبول آرد به طور ماهانه از تيم مشترك ايران و روسيه پيشرفت آار را : وى اظهار داشت

رؤساى سازمانهاى انرژى اتمى دو آشور صورت دريافت آند و در صورت ضرورت مالقاتهايى در سطح 
رئيس سازمان انرژى اتمى روسيه در پاسخ به سؤالهاى متعدد خبرنگاران مبنى براينكه چرا روسيه .گيرد

: در زمان مقرر به تعهدات خود در خصوص تحويل سوخت نيروگاه اتمى بوشهر عمل نكرده است، گفت
وى در ادامه بدون . ر مطرح آنيد، چيزى عوض خواهد شدشما فكر مى آنيد اگر يك سؤال را چندين با

هيچ مشكلى براى ارسال : اينكه درباره زمان ارسال سوخت نيروگاه اتمى بوشهر اظهار نظر آند، گفت
سوخت نمى بينيم زيرا چرخه تكنولوژى نيروگاه تكميل شده و سوخت آن نيز تأمين خواهد 

از نظر ايران، جدول زمانى، مكان و شرآاى احتمالى در اين : خبرگزارى آلمان ديروز در گزارشى آورد.شد
طرح سه وجه مهمى هستند آه پيش از تصميم گيرى نهايى در سطح سياسى بايد طرف روسى آن را 

اروپا نيز منتظر نتايج مذاآرات :  سازمان انرژى اتمى ايران گفت٢در همين حال، مرد شماره .روشن سازد
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محمد «. اين آشور براى غنى سازى ايران در خاك روسيه استايران با روسيه در خصوص طرح
نتايج خوبى از مذاآرات : معاون بين الملل سازمان انرژى اتمى در گفت و گو با خبرنگاران افزود» سعيدى

  .حاصل شده است آه اميدوارى براى به نتيجه رسيدن آن را بيشتر مى آند
مسكو با تهران در مورد برنامه هاى هسته اى اين تماس هاى : همچنين وزير امور خارجه روسيه گفت

، روز نشست شوراى حكام آژانس بين ) اسفند١۵(آشور و طرح پيشنهادى روسيه تا ششم ماه مارس 
  .المللى انرژى اتمى، ادامه خواهد يافت

  گزارش البرادعى آماده شد< 
ش امروز درباره برنامه هسته اى آژانس بين المللى انرژى اتمى در گزار«رسانه هاى اروپايى خبر دادند 

جمهورى اسالمى ايران اعالم خواهد آرد آه ايران غنى سازى اورانيوم در مقياس اندك را آغاز آرده 
  ».است

هفته نامه انگليسى ساندى تايمز با اشاره به اين آه انتظار مى رود اين گزارش امروز انتشار يابد، 
 آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران آمده است آه در گزارش محمد البرادعى، مدير آل«: نوشت

 ساله هسته  اى اين آشور فعاليت ٢٠اين آشور از دسترسى بازرسان به برخى افراد آه در برنامه 
اين نشريه ادعا آرده است يافته هاى البرادعى باعث خواهد شد آه ».داشتند، جلوگيرى آرده است
اين نشريه .در تابستان سال جارى ميالدى تا حدودى هموار شودراه براى تحريم احتمالى ايران 

اين مرحله قبًال : انگليسى با اشاره به اين آه تمرآز اصلى بر انجام پروژه نمك سبز خواهد بود نوشت
در اين حال اولى هاينونن معاون امور پادمان هاى البرادعى بامداد ديروز وارد تهران . فاش نشده است

رگزارى فارس، هاينونن آه ساعت دو بامداد ديروز به وقت تهران وارد ايران شد در به گزارش خب.شد
وى آه به منظور پيگيرى امور . سفر يك روزه خود با مقامات سازمان انرژى اتمى آشورمان ديدار آرد

نن گفته مى شود سفر هاينو. باقى مانده به ايران سفر آرده است بامداد امروز تهران را ترك خواهد آرد
  .با گزارش البرادعى درباره ايران بى ارتباط نيست

  
 ی به انرژرانی حکومت ایابي در جهان را تنها راه دستی اعتمادسازهي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ
  خواند یاتم
  ٢٠٠۶ فوريه 26 -  ١٣٨۴ اسفند 7شنبه یک

 روگاهيرضا آقازاده از ن به همراه غالمیداری در دهي روسی اتمی سازمان انرژسينکورئی یري کیسرگئ
 را تنها راه ی در جامعه جهانی اسالمی جمهوری در حال ساختمان بوشهر، اعتمادسازیهسته ا
 یور است که حق هر کشنی اهينظر روس:  گفتنکوی یري کیآقا.  خواندی اتمی به انرژرانی ایابيدست

 ی برازي نی المللنيه ب حق جامعی داشته باشد، ولی هسته ای است که انرژنی و شرط اديبدون ق
 یو.  بدون شرط استی هسته احاتي منع گسترش تسلماني بر عدم نقض پی مبنیناتيداشتن تضم

 ه سالح هستدي تولی است تا به سوومي اورانی سازی روند غنني مساله تضمنی مهمتررانیدر ا: افزود
 هي روسشنهاديت درباره پمذاکرا:  گفتزي نی اسالمی جمهوری اتمی سازمان انرژسيرئ.  نرودشي پیا
 . افتی در مسکو ادامه خواهد ندهی آی در روزهاه،ي در خاک روسرانی اومي اورانی سازی غنیبرا

 کرد و دی بوشهر بازدی اتمروگاهي از نکشنبهی امروز هي روسی اتمی سازمان انرژسي رئنکوی یري کیسرگئ
 شنهاديبر اساس پ. خبرنگاران پاسخ داد ی خود، غالمرضا آقازاده به پرسش هایرانی ایدر کنار همتا
 سيرئ. ردي گانجام هي در خاک روسدی بارانی ای اتمساتي تاسی براومي اورانی سازی غناتيمسکو، عمل
 رانی ایابي را تنها راه دستی در جامعه جهانی اسالمی جمهوری اعتمادسازهي روسی اتمیسازمان انرژ

 .  خواندی اتمیبه انرژ
 ی با همتاهي روسی اتمی سازمان انرژسي رئنکوی یري کی سرگئکشنبهیروز ): فردا ویراد( خاکزاد ژان
 کی کردند و در دی در حال ساختمان بوشهر بازدی هسته اروگاهي خود، غالمرضا آقازاده از نیرانیا

 .  مشترک به سئواالت خبرنگاران پاسخ دادندیکنفرانس خبر
 قي تعلی اسالمی سئوال کرد اگر جمهورهي روسی اتمی سازمان انرژسي از رئتری روی خبرگزارخبرنگار
 در هي روسای ادامه دهد، آی سوخت هسته ادي تولی ها و پژوهش هاتي و به فعالردي را از سر نگومياوران

 ی به شورارانی ای از ارجاع پرونده هسته ای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شوراندهینشست آ
 .  دادحي سئوال توضنی در پاسخ به انکوی یري کی سرگئی خواهد کرد؟ آقاتی حماتيامن

 ی و شرط هر کشور حق مسلمش است که انرژدي است که بدون قنیچون نظر ما ا: نکوی یري کیسرگئ
 منع ماني که پنی ای برایناتي داشتن تضمی برازي نی المللني جامعه بی داشته باشد، ولیهسته ا

 حق هم حق بدون شرط نی اد،یاي بوجود نی اتمدیح جد نقض نشود و سالی اتمیگسترش سالح ها
 . است

 سالح دي و رابطه آن با تولومي اورانی سازی درباره روند غنهي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ: خ. ژ
 :  کرددي تاکیهسته ا
ه  کمی ندارشتري امروزه ما فقط دو سه قدم بی هسته ای که در تکنولوژمي بداندیما با: نکوی یري کیسرگئ

و مشکل . ی سالح هسته اکی به دني به رسمي کنلی تبدزي مسالمت آمی تکنولوژکی را از یمثال تکنولوژ
 .  سوخت مصرف شده استافتی سوخت است و مساله دوم بازی سازی غننجایاول ا

 ی سازی روند غنني مساله تضمنی مهمتررانیدر ا:  گفتهي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ: خ . ژ
 ی غنشنهادي پهي خاطر روسنيبه هم.  نرودشي پی سالح هسته ادي تولیت تا به سو اسومياوران
 درباره هي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ.  در خاک کشورش را ارائه کرده استرانی اومي اورانیساز
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 و مذاکرات انجام هي در خاک روسومي اورانی سازی بر غنی مبنی اسالمی کشور به جمهورنی اشنهاديپ
 : شده گفت

 میديما به توافق رس.  داردی و اقدامات جدماتي تصمی سرکی به ازي و ناجي احتنیا: نکوی یري کیسرگئ
 . مي مذاکراتمان را در مسکو ادامه بدهندهی ِآیدر اسرع وقت در روزها

 در مصاحبه با خبرنگاران زي نی اسالمی جمهوری اتمی سازمان انرژسي غالمرضا آقازاده رئیآقا: خ . ژ
 . افتی در مسکو ادامه خواهد ندهی آی در روزهاهي روسشنهادي مذاکرات درباره پ:گفت

 ی مدهی دجي پککی به صورت گری مجموعه از عوامل دکی به عالوه شنهادي پنیا): بوشهر( آقازادهغالمرضا
ک،  برخوردار بود و در رابطه با شرکت مشتری مناسبشرفتيو امروز از پ) شنبه (روزیمذاکرات ما د. شود

 هي در روسجي مجموعه پکنی الي تکمی دو روز ِآنده ادامه مذاکرات برایکی برقرار شد و در یتوافق اصول
   خواهد کرددايادامه پ

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  دگي آردند سياستمداران سني عراق براي پايان دادن به تحريم مذاآرات تشكيل دولت جديد اعالم آما

  ٢٠٠۶ فوريه 27 -  ١٣٨۴ اسفند 8شنبه دو
اند   اعالم آرد، سياستمداران سني عرب آماده )دوشنبه (ي سني امروز  رتبه هاي عالي يكي از شخصيت

تا تحريم مذاآراتشان براي تشكيل دولت جديد را در صورتي آه شيعيان مساجد توقيف شده در حمالت 
  . هاي ديگر نيز عمل آنند، پايان دهند ستاخير را تحويل دهند و به درخوا

گذاري در  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پس از بمب) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي در بغداد، بصره و جاهاي ديگر  در سامرا، موج جديدي از حمالت فرقه) ع(حرم مطهر امام عسگريين 

  . ي تشكيل دولت آينده امتناع آردندها از انجام مذاآرات برا آغاز و سني
  . آند هاي تشكيل يك دولت متحد ملي توانمند در عراق را تهديد مي اين تحريم طرح

ها  سني: ي اين تحريم گفت ي توافق عراق، درباره ي جبهه عدنان الدليمي، يكي از مقامات برجسته
  .  جديد مشارآت آننداند؛ اما در نظر دارند در دولت تصميم به انجام مذاآرات نگرفته

اوضاع متشنج است و انتظار داريم ظرف دو روز آينده اوضاع بهتر : وي به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت
ايم؛ اما در مسيري براي  ما به تحريممان به طور آامل پايان نداده. شود و ما مذاآرات را به انجام رسانيم

  . پايان دادن به آن هستيم
ها چيزي نگفت؛ اما  ها از شرط ديگرش براي پايان دادن به تحريم ن مساجد سنيوي به غير از بازگرداند

برخي از سياستمداران سني بر اين امر تاآيد دارند آه پليس شيعه با سربازان سني در مناطق 
  . نشين جايگزين شود سني

ز زندانيان عراقي  تن ا100اعالم آرد آه طي چند روز آينده ) دوشنبه(در همين حال، ارتش آمريكا امروز 
  . آند هاي نظاميان آمريكايي را آزاد مي موجود در زندان

به گزارش پايگاه اينترنتي المحيط، مسووالن ارتش آمريكا اظهار داشتند آه اين اقدام بر اساس 
  . دستورات صادره از سوي آميته و شوراي رسيدگي به امور زندانيان است

 900 هزار و 14 تن از زندانيان را بررسي و دستور آزادي بيش از 500 هزار و 28شوراي زندانيان وضعيت 
 644 هزار و 13بعد از بررسي وضعيت اين زندانيان شوراي مذآور اعالم آرد آه . تن را اعالم آرده است

  . شوند روند، آزاد نمي تن از زندانيان به دليل آنكه تهديد عليه امنيت عراق به شمار مي
اي اعالم آرد آه منع آمد و شد در بغداد تا ساعت  زيران عراق با صدور بيانيهاز سوي ديگر، شواري و

  . ادامه دارد و احتمال دارد آه اين زمان يك بار ديگر تمديد شود) شنبه سه(شش صبح فردا 
  . هاي اين آشور اتخاذ شده است اين تصميم به منظور ايجاد آرامش در بغداد و ديگر استان

  
  گردد   وگوي ملي عراق به مذاآرات تشكيل دولت جديد بازمي  جبهه گفت

  ٢٠٠۶ فوريه 27 -  ١٣٨۴ اسفند 8شنبه دو
ترين گروه عرب سني تصميم گرفتند آه به مذاآرات در مورد تشكيل   رهبران اصلي: الملل  ايلنا، گروه بين

  .دولت جديد بازگردند
هايي آه پس از   وگوي ملي عراق آه در پي خشونت  جبهه گفت«: تايمز نوشت  روزنامه آمريكايي نيويورك

هنوز به طور رسمي تصميم , از مذاآرات آنارآشيده بود) عليهما  اهللا  سالم(انفجارهاي حرم ائمه اطهار 
است اما مقامات عراقي گفتند آه مذاآرات همين   نكرده  وگوها را اعالم  خود مبني بر بازگشت به گفت

  ».هدشدهفته دنبال خوا
اين , است  گرايانه پس از حمله آمريكا بوده  هاي فرقه  ها آه شديدترين خشونت  پس از افزايش درگيري

  .روي را در پيش گرفت  گروه سني عرب سياست ميانه
پس از . ها را در اختيار گرفتند  مردان مسلح شيعه آنترل تعدادي از مساجد سني, بنابراين گزارش

  .اند  شده   نفر آشته227تاآنون ) سالم اهللا عليهما(اطهار گذاري حرم ائمه   بمب
روحاني جوان عراقي در اولين واآنش نسبت به اين حمالت خواستار اتحاد ميان شيعيان » مقتدي صدر«

رهبر . وي در عين حال خواستار ارائه يك جدول زماني براي خروج نيروهاي آمريكايي شد. ها شد  و سني
  . گذشته با تعدادي از رهبران خاورميانه ديدارآردالمهدي طي هفته  جيش
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ها بايد با يكديگر برادر باشند و يكديگر   شيعه و سني«: آرد، گفت  صدر آه در شهر بصره سخنراني مي
  ».باشيم  باشند تا عراقي امن با ثبات مستقل و آزاد داشته  را دوست داشته

  
ها براي تشكيل  ي تالش ادامه ن روند سياسي وها و احزاب عراقي درخصوص فعال ساخت رهبران گروه

  .دولت جديد به توافق رسيدند
  ٢٠٠۶ فوريه 26 -  ١٣٨۴ اسفند 7شنبه یک

از پايگاه اينترنتي ايالف، در نشست رهبران احزاب  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در منزل ابراهيم الجعفري نخست وزير  ه شنب عراق آه عصر روز  سياسي پيروز در انتخابات پارلماني

ها براي تشكيل دولت جديد به  ها و تالش ي فعاليت آنندگان در خصوص ادامه عراق برگزار شد، شرآت
  .رسيدند توافق

ي توافق، طارق الهاشمي دبيرآل  رييس جبهه جعفري بعد از اين نشست آه با حضور عدنان الدليمي
پارلمان برگزار شد، نتايج نشست را مثبت ارزيابي  ب سياسي در اسالمي عراق و روساي احزا حزب

  .هاي عراقي دانست هاي گروه ديدگاه آرد و آن را فرصتي مناسب براي بيان
ي تروريسم در عراق مبارزه  وحدت با پديده آنندگان در اين نشست خواست تا ضمن حفظ وي از شرآت

  .آنند
خصوص امضاي پيمان ميثاق ملي و تسريع روند  ب عراقي درها و احزا چنين از توافق گروه جعفري هم

  .سياسي آشور خبر داد
مردم ما با بروز جنگ داخلي . خوشبين هستم بسيار خرسند و: جعفري در اين ديدار بيان داشت

ها تروريسم است  صحه گذاشتند آه نخستين دشمن عراقي ي بسياري دارند و همه بر اين نكته فاصله
  .اي در مقابل سني قرار نگرفته است نكرده و متقابال هيچ شيعه ل شيعه قد علمو هيچ سني مقاب

اشغالگران و بازسازي مساجد را از ديگر موارد  ي مساجد از حضور وي حل مشكل زندانيان سني، تخليه
رهبران حزاب عراقي بر نقش نيروهاي پليس در مبارزه با  :مورد توافق در اين نشست دانست و افزود

  .ها تاآيد آردند يستترور
ضرورت حمايت از اماآن مقدس و انجام تحقيقات در  چنين به تاآيد رهبران سياسي عراق بر جعفري هم

  .سامرا اشاره آرد در) ع(خصوص انفجار صحن عسگريين 
ها  هاي آن هايي نيز به خانواده غرامت: و افزود هاي اخير در عراق را شهيد ناميد وي قربانيان خشونت

  .اخت خواهد شدپرد
يك منطق سياسي و ديني مثبت دانست آه  ها با تروريسم را ي تمامي عراقي وي ضرورت مبارزه

  .خواهان حفظ وحدت ملي عراق است
 اين روند  :روند سياسي عراق دانست و افزود طارق الهاشمي نيز اين نشست را اولين گام صحيح در

  .بال داشته باشددن هاي ديگري را به بايد ادامه يابد و گام
تالش براي تشكيل دولت متحد ملي : خاطرنشان آرد هاي سني عراق نيز صالح المطلق از رهبران گروه

  .بايد ادامه يابد
ها را مشورتي  ي عراق نيز اين نشست يكپارچه ي شيعه از فهرست ائتالف جواد المالكي نماينده
  .راقي در خصوص اوضاع اين آشور استتمامي احزاب ع ي احساس مسووليت توصيف آرد آه نشانه

ي عراق از جمله  سياسي سني و شيعه قبل از اين نشست، نشست ديگري بين روحانيون و احزاب
مسجد ابي حنيفه در بغداد برگزار شد و طرفين  نمايندگان گروه صدر و هيات علماي مسلمين عراق در

ها در عراق به بحث و تبادل نظر  نت خشو حمالت و آنترل هاي متوقف ساختن در خصوص بررسي راه
  .پرداختند
آمريكايي را مسوول حوادث اخير دانستند و خروج هر  آنندگان در اين نشست نيروهاي اشغالگر شرآت

  .زماني براي خروشان را خواستار شدند ها و يا تعيين جدول تر آن چه سريع
يام پتي سفير انگليس در عراق نيز براي بغداد و ويل زاد سفير آمريكا در جالل طالباني، زلماي خليل

  .عراق در منزل جعفري گردهم آمدند هاي آنترل اوضاع بحراني بررسي راه
آرامش مردم عراق در اين شرايط، خاطرنشان آرد  داري و حفظ طالباني ضمن تاآيد بر ضرورت خويشتن

  .به جنگ داخلي بكشانندي نژادي و مذهبي عراق را  فتنه اي قصد دارند با ايجاد آشوب و آه عده
  .حفظ آرامش، اين اقدامات را محكوم آنند ي عراق خواست تا ضمن وي از روحانيون سني و شيعه

شكست روند دموآراتيك در عراق و ايجاد تفرقه  چنين حوادث اخير را تالش مخالفان جهت طالباني هم
ي  ت و تدبير و حفظ وحدت، توطئهمردم عراق با دراي: افزود بين قشرهاي مختلف مردم عراق دانست و

هاي آه قصد ايجاد جنگ داخلي و  ها را بر گروه سازند و تمامي راه مي دشمنان را با شكست رو به رو
  .بندند دارند، مي شكاف در عراق

جهت ايجاد آشوب نژادي در عراق، از مردم اين  اياد عالوي نيز ضمن تاآيد بر تالش برخي از مخالفان
  .يي و با حفظ وحدت براي ساخت عراق جديد تالش آنند طايفه  دور از مسايل نژادي وآشور خواست به

هاي مستقل عراق نيز از مردم اين  دموآرات ي چي عضو فهرست العراقيه و رييس جبهه عدنان پاجه
هاي دشمنان را آه جهت   طرح آارگيري تدبير و انديشه، داري با به آشور خواست تا ضمن خويشتن

  .شكست دهند گيرد، نگ داخلي صورت ميايجاد ج
يي در اين آشور  دهند جنگ و آشوب طايفه نمي مردم هوشيار و با تدبير عراق هرگز اجازه: وي افزود

  .صورت گيرد
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ضمن ابراز نگراني شديد از تحوالت اخير در عراق،  ي عرب نيز از سوي ديگر، عمروموسي دبيرآل اتحاديه
ها را به آشوب  و از مردم عراق خواست تا از هر اقدامي آه آن كوم آرداين اعمال خشونت آميز را مح

  .آنند داخلي نزديك سازد، دوري
ها خواست تا در  عراق دانست و از عراقي ها را ضامن حفظ وحدت ملي و ارضي وي يكپارچگي عراقي

  . بايستندگيرد، هاي عراقي صورت مي بين گروه هايي آه براي ايجاد فتنه و تفرقه برابر تالش
تا در آرام آردن اوضاع آشورش دخالت آرده  عمرو موسي از جالل طالباني، رييس جمهورعراق خواست

  .انگيزان بگيرد شيوه فرصت را از دست فتنه و موجب حفظ يكپارچگي مردم شود و به اين
 عسگريين گذاري در حرم عراق آه در پي بمب هاي داخلي در ي خشونت اين در حالي است آه در ادامه

  .دنبال ناآارآمدي وضع قوانين منع آمد و شد آشته شدند  تن ديگر نيز به60  به وقوع پيوست،) ع(
جمهور آمريكا، در تالش براي فرو نشاندن  رييس جورج بوش: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد

اب شيعه، سني و آرد روي آورد و با هفت تن از رهبران احز ها در عراق به ديپلماسي تلفني درگيري
  .وگو آرد گفت

هاي شيعه،  بوش رهبران گروه: اظهار داشت فردريك جونز، سخنگوي شوراي امنيت ملي آاخ سفيد،
افكني در  ها آه به تفرقه هاي عامالن خشونت تالش سني و آرد را دعوت آرد تا جهت خنثي ساختن

  .امه دهندهاي خود اد به همكاري پردازند ميان جوامع مختلف عراق مي
  ي توافق، طارق الهاشمي دبيرآل حزب جبهه براساس اين گزارش بوش با عدنان الدليمي رييس
اعالي انقالب اسالمي عراق، جالل طالباني رييس  اسالمي عراق، سيد عبدالعزيز حكيم رييس مجلس

راق و آردستان عراق، حاجم الحسني رييس مجمع ملي ع يي  مسعود بارزاني رييس منطقه جمهور،
  .وگو آرد گفت اياد عالوي رييس فهرست العراقيه

هايشان براي  عراقي براي رهبري قوي و تالش وگوها به رهبران رييس جمهور در اين گفت: جونز گفت
  .محكوميت خشونت تبريك گفت هاي آنها در آرام آردن اوضاع و بيانيه

هاي  هايشان براي خنثي آردن تالش به تالش بوش رهبران عراقي را تشويق آرد تا: وي ادامه داد
  .اختالف ميان جوامع عراقي هستند ادامه دهند آساني آه سعي در ايجاد خشونت و ايجاد

هاي شيعه، سني و آرد  ازسرگيري مذاآرات ميان گروه بوش از رهبران عراقي خواست تا راهي را براي
  .براي تشكيل دولت جديد بيابند

  
  در رسانه هاي جمعي ايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند8:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه 27 -  ١٣٨۴ اسفند 8شنبه دو
روزنامه های امروز صبح تهران از زبان رييس سازمان انرژی اتمی ايران از توافق اصولی :بی بی سی

 سخنرانی ايران با طرح هسته ای روسيه ودر مورد ادامه کار ساخت نيروگاه بوشهر سخن خبر داده و
محمد خاتمی در يک اجالس بين المللی درباره صلح و آشتی اديان، تصميم های کميسيون خاص 

مجلس در مورد بودجه سال آينده و ابراز نگرانی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره شرايط کشور 
  .را در ميان ساير گزارش های خود منعکس کرده اند

 سفر دو روزه سرگئی کرينکو، رييس آژانس فدرال انرژی اتمی  نوشته تهران و مسکو در پايانشرق
روسيه،تصميم گرفتند مذاکرات خود را برای تاسيس يک شرکت غنی سازی مشترک طی روزهای آينده 

  . در مسکو ادامه دهند
 غالمرضا آقازاده در نشست مشترک خبری با همتای روسی خود گفت در رابطه با شرقبه گزارش 

اتمی بوشهر، مذاکرات وسيعی داشتيم و بازديد آقای کرينکو از نيروگاه ايده های جديدی اتمام نيروگاه 
  . را به وجود آورد

 رييس سازمان انرژی اتمی ايران گفته از جمله توافقات صورت گرفته، تشکيل کميته شرقبه نوشته 
هم . ين نيروگاه بودهای مشترک برای پيگيری و تسريع در امر رساندن باقی مانده های تجهيزات به ا

  .  فعال خواهند بود٢٠٠۶چنين اين کميته های مشترک برای تسريع مسير حرکت کار در سال 
 در صفحه اول خود با چاپ عکسی از روسای سازمان های انرژی اتمی ايران و روسيه همبستگیاما 

  .ه استکه دست در دست هم دارند از توافق اصولی در مذاکرات هسته ای دو کشور خبر داد
 اين خبر را کم اهميت کيهان هم همين موضوع را در صدر اخبار خود آورده اند اما ايران و آفتاب يزد

ديده و در گزارشی از بوشهر نوشته روسای سازمان های انرژی اتمی ايران و روسيه از حصول توافق 
  . ادندمقدماتی درباره ايده پيشنهادی روسيه برای غنی سازی اورانيوم ايران خبر د

 نشان می دهد که مقام روسی تنها اظهار اميدواری کرده است که کيهاندر عين حال، متن گزارش 
مسئله فقط مربوط به "ايران به طرح مشارکت توليد سوخت بپيوندد اما غالمرضا آقازاده اعالم کرده که 

مسايل سياسی اين موضوع در کنار . ايجاد يک شرکت مشترک نيست و عوامل ديگری هم وجود دارد
  ."به صورت يک مجموعه ديده خواهد شد

 نوشته همزمان با حضور دو مقام ارشد از روسيه و چين در ايران، حميدرضا آصفی، سخنگوی شرق
وزارت خارجه، با تصريح اينکه هنوز غنی سازی اورانيوم در ايران آغاز نشده است گفت ايران از تمام 

  .بين المللی انرژی اتمی استفاده خواهد کردظرفيت های خود تا جلسه آينده آژانس 
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سخنان محمد خاتمی را در همايشی درباره گفتگوی اديان در قطر " خيانت به آزادی " با عنوان اعتماد
   اجالس  دوم  نشست  در افتتاحيه ها روز گذشته  تمدن  گفتگوی منعکس کرده و نوشته بنيانگذار نظريه

   از دايره  اديان بايد مقدسات:   گفت  جهان طلبان  صلح   قرار دادن مخاطب قطر با  ها در دوحه اتحاد تمدن
  .  شوند  انسان  و حقوق  اديان  از قداست  مدار دفاع  جهان طلبان  شود و صلح   خارج  قدرت های منازعه 
  همين موضوع را در عنوان اصلی خود آورده و با چاپ عکسی از محمد خاتمی که مورد استقبالشرق

 متحد بايد با   ملل  سازمان  در سخنان خود گفت دبيرکل سابق يونسکو قرار گرفته است نوشته خاتمی
 و   و نظر خيرخواهان  رای  به  بخشيدن  و ساز و کار خود و با قدرت  در سازمان  اساسی تحولی

  . آورد  را فراهم طلب  خشونت  آفرينان  از نفرت  افکار عمومی  نجات ، زمينه انديشمندان
 نوشته خراسان از تغييرات کميسيون خاص مجلس در بودجه تقديمی دولت خبر داده و همبستگی

های عمرانی و جاری دولت در سال  تصميمات کميسيون تلفيق بودجه مجلس در زمينه کاهش بودجه
  . ای را در پی داشت های گسترده  آينده واکنش

ون تلفيق نيستند از نمايندگان ديگر می خواهند تا  موافقين دولت که عضو کميسيخراسانبه نوشته 
 هزار ميليارد ٧٩در زمان طرح اليحه در صحن علنی نسبت به تصميم کميسيون تلفيق درباره کاهش 

  .ها رای ندهند ريالی هزينه
های همراه  اين روزنامه همچنين خبر داده که وقتی عده ای از نمايندگان مجلس قصد داشتند با تلفن

دستگاهی در : لمه کنند و نتوانستند، رييس مجلس با خنده خطاب به نمايندگان مجلس گفتخود مکا
های همراه در صحن علنی مجلس  مجلس نصب شده تا خيال همه راحت باشد که از اين به بعد تلفن

  . کند کار نمی
بود تا به نوشته خراسان رييس مجلس قبل از نصب اين دستگاه از اتاق فيلمبرداری مجلس خواسته 

کنند از تلويزيونهای بزرگ مجلس نشان دهد ولی اين اقدام  نمايندگانی را که با تلفن همراه صحبت می
گيری  باز هم نتوانسته بود از صحبت نمايندگان با تلفن همراه بکاهد چرا که اين امر باعث اختالل در رای 

  . شد نمايندگان می
شخيص مصلحت نظام، درباره شرايط مملکت خبر داده  از اظهار نظر محسن رضايی، دبير مجمع تجوان

و از زبان وی نوشته دولت بايد به فکر منابعی به غير از نفت باشد، چون که تحقق وعده های دولت 
زمانی شکل می گيرد که دولت اشتغال، توليد و سرمايه گذاری را به صورت جدی به موازات منابع نفت 

  . در نظر بگيرد
ی سطح درآمد مردم پايين است و تا مردم درآمد نداشته باشند، هيچ دولتی نمی به گفته آقای رضاي

تواند مردم را از طريق گداخانه تامين کند چون اکنون مشکل بيکاری در کشور ما يک چالش جدی است 
  .و چالش های سياسی زمانی موثر می شود که دولت نتواند جامعه را خوب اداره کند

  
  ششم اسفند: ن تهرایمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه 25 -  ١٣٨۴ اسفند 6شنبه 
روزنامه های اولين روز هفته در تهران در صدر اخبار خود به واکنش ها نسبت به انفجار :بی بی سی

  . حرم سامره خبر داده و در مقاالتی به گمانه زنی درباره عوامل اين انفجار پرداخته اند
هايی از روسيه و چين و تهران و احتمال موفقيت گفتگوهای گزارش هايی درباره حضور هم زمان هيات 

هسته ای تهران و مسکو، محکوميت مدير يک روزنامه به حبس هجده ماهه از جمله ديگر گزارش های 
  .خبری اين روزنامه هاست

در حالی که روزنامه های امروز تهران از تالش جهانی برای سامان دادن به اوضاع عراق و جلوگيری از 
  کيهانگ داخلی خبر داده و نوشته اند که بيشتر دولت های جهان انفجار سامره را محکوم کرده اند،جن
 در سرمقاله های خود که مضمون مشترکی دارد انفجار سامره را به سازمان جمهوری اسالمیو 

ز آنها های اطالعاتی کشورهای اشغالگر عراق نسبت داده و از مسلمانان خواسته اند انتقام خود را ا
  . بگيرند

 نوشته اين حادثه بايد باعث شود مراجع مذهبی که تاکنون تنها از اشغال جمهوری اسالمیروزنامه 
  . نظامی عراق گاليه می کردند، وارد عمل شوند و با ايجاد موانع عملی به اين امر پايان دهند

 نوشته که انفجاری که برای  در عنوان بزرگ خود از اتحاد مسلمانان خبر داده و بر همين اساسکيهان
ايجاد اختالف بين مسلمانان رخ داده بود با حضور هم زمان شيعيان و سنی ها در تظاهرات و محکوم 

  .کردن انفجار به اتحاد مسلمين انجاميد
 از سفرهای وزير خارجه، رييس مجلس و چند تن ديگر از مقامات کشور به کشورهای خارجی به شرق

 ايران برای مهار بحران هسته ای ياد کرده و از زبان منوچهر متکی، وزير خارجه عنوان تحرک ديپلماسی
طرح هسته ای مسکو ظاهرًا به عنوان تنها راه حل برای جلوگيری از ارجاع پرونده هسته ای : نوشته

ايران به شورای امنيت سازمان ملل از سوی اروپا و آمريکا پيش روی مقامات تهران قرار داده شده 
   .است

چنانچه مسئله هسته : همين روزنامه از قول رييس آژانس هسته ای روسيه که به تهران آمده نوشته
ای با موفقيت حل شود، آنها قادر خواهند بود که همکاری با ايران در زمينه هواپيماسازی، حمل و نقل و 

  . تقا ببخشنددر برخی ديگر از زمينه های صنعتی را که از پتانسيل گسترده ای برخوردارند ار
 هيات روسی که به رياست سرگئی کرينکو به تهران آمده با خود پيشنهاد جديدی را شرقبه نوشته 

  . در رابطه با تاسيس موسسه مشترک غنی سازی اورانيوم به ايران ندارد
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ايران برای همکاری با روسيه در جهت حل و فصل وضعيت فعلی :  از قول مقام ديگری نوشتهاعتماد
  .نشان داده است، اما اين به معنای محور قراردادن طرح روسيه نيستتمايل 

در حالی که چند روزنامه تهران حضور همزمان مقامات چين و روسيه را در تهران با گفتگوهای هسته ای 
مربوط دانسته و در صدر اخبار خود منعکس کرده اند، سخنگوی شورای عالی امنيت ملی در گفت وگو 

: کيد بر اينکه ايران مخالفتی با حضور طرف های بيشتر در گفت وگوها ندارد، گفته ضمن تأکيهانبا 
  . سفر مقام چينی به تهران مستقل از گفت وگوها با روسيه است و ارتباطی با آن ندارد

محکوميت مدير يک روزنامه به هجده ماه حبس که دادگاه آن را تعليقی خوانده يعنی که اجرای آن 
ا در صورت تکرار همين عمل آن را متحمل شود در روزنامه های امروز انعکاس وسيعی متوقف می ماند ت

  . دارد
محکوميت الياس حضرتی که بر اساس شکايت هائی از چاپ چند مقاله و اظهار نظر صورت گرفته است 

ی به در حالی است که دو روز قبل سخنگوی قوه قضاييه اعالم داشته بود که تاکنون هيج مدير روزنامه ا
  . زندان نيفتاده است

در صدر اخبار خود " حکم سنگين" خود متن دادنامه و حکم صادره را بدون هيچ تحليلی با عنوان اعتماد
 در مقاله ای درباره محکوميت الياس حضرتی ابراز اميدواری کرده اعتمادسردبير . منعکس کرده است

   قضايی  احکام  ندارم قصد آن: ه شود و اضافه کردهکه در تجديد نظر، حکم به برائت مدير اين روزنامه داد
  .  دارم  گاليه ، بلکه  ببرم را زير سوال
 بر اساس گفته يک مقام نيروی انتظامی خبر داده صد هزار موتور سيکلتی که در روزهای آفتاب يزد

  .گذشته به عنوان تخلف توقيف شده بودند، تا قبل از عيد نوروز ترخيص می شوند
 تنها روزنامه امروز است که از اجتماع جمعی از دانشجويان کرد دانشگاه تهران خبر داده ملیاعتماد 

  . که به عنوان اعتراض به برخوردهای صورت گرفته در مناطق کردنشين ايران برپا شده است
 بدون اشاره به نوع و محل برخورد هايی که مورد اعتراض دانشجويان قرار گرفته اعتماد ملیدر خبر 

خواستار آزادی » زندانی سياسی آزاد بايد گردد«دانشجويان کرد با سر دادن شعار : نوشته شده
  .اند اند و نسبت به وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين اعتراض کرده زندانيان سياسی شده

  
  هفتم اسفند:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه 26 -  ١٣٨۴ اسفند 7شنبه یک
 های امروز تهران در صدر اخبار خود از تظاهرات عده ای در برابر محل تابستانی روزنامه:بی بی سی

سفارت بريتانيا خبر داده، با اشاره به حضور مقامات روسی و معاون مديرکل آژانس بين المللی انرژی 
اتمی در ايران به گمانه زنی درباره آينده پرونده هسته ای پرداخته و نامه جمعی از مدرسين حوزه 

  .علميه قم را در محکوم کردن حمله به خانقاه و جمع دراويش منعکس کرده اند
   اتمی  انرژی  سازمان  انتظار داشتند با سفر رييس  سياسی  ناظران  غالب  که  نوشته در شرايطیاعتماد
 در   ايران  اورانيوم  سازی  بر غنی  پيشنهاد مسکو مبنی وگوها پيرامون  گفت  ، دور سوم  تهران  به روسيه
   بوشهر خالصه  نيروگاه ها پيرامون  همکاری   تنها به  و روسيه  آغاز شود اما گفتگوهای ايران  روسيه خاک
 پيشنهاد مسکو نزديک   ديروز طرفين به  در مذاکرات  روسی  ديپلماتيک های  مقام  گفته  و به  است شده

  .اند نشده 
عالميه گروهی از مدرسين و محققين اصالح طلب قم داده که  تنها نشريه امروز است که خبر از اشرق

در آن حمله به خانقاه دراويش و ضرب و شتم آنان را محکوم کرده و آن را غيرانسانی خوانده و نوشته 
در حالی که فقها جان و مال و عرض اقليت های دينی غيرمسلمان را به صرف زندگی در جامعه : اند

شمول حکم اهل ذمه و برخوردار از حقوق مدنی می دانند چنين رفتاری با اسالمی محفوظ و آنان را م
جماعتی از شيعه اماميه اثنی عشريه ولو آرای آنان با ديگر شيعيان متفاوت باشد چه توجيه شرعی و 

  قانونی دارد؟ 
اطل مگر مخالفت با افکار و رفتارهای ديگران و حتی ب: مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نوشته

  دانستن آن مجوز چنين حرکات فجيعی است؟ 
اين اعالميه دو روز بعد از نامه مهدی کروبی به علمای قم منتشر می شود که در آن خواستار محکوم 

اعالميه ای که با انتقاد يکی از نمايندگان محافظه کار . کردن حمله به خانقاه و تجمع دراويش شده بود
  .مجلس روبرو شد

 تن از روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعی کشور با امضای نامه ای ١۶٠ بيش از د ملیاعتمابه نوشته 
  .  ساله هرمزگانی شدند٢١خطاب به رئيس قوه قضائيه، خواستار آزادی الهام افروتن روزنامه نگار 

در  نوشته روزنامه نگاران از آيت اهللا شاهرودی خواسته اند با توجه به نگرانی عمومی که اعتماد ملی
  .مورد وضعيت جسمی و روحی اين روزنامه نگار جوان وجود دارد، در کار وی مداخله کند

 دبيرکل جمعيت ايثارگران، گروه حامی محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران در رابطه شرقبه نوشته 
ش وضعيت ايران مثل يک نوری است که دائمًا در حال توسعه و گستر: با وضع کنونی کشور گفته است

قطعًا اين انقالب در بين ملت ها برای خود جايگاهی پيدا کرده است و : به گفته حسين فدائی. است
  .بسياری از دولت ها دريافته اند که موضع جمهوری اسالمی، موضع حق، اصولی و منطقی است

. يار انقالبرايزنی های دو :  عکسی از ديدار دو روحانی قم را در صدر اخبار خود جا داده و نوشتهکيهان
 آيت اهللا جوادی آملی در روزهای گذشته با آيت اهللا مصباح يزدی ديدار و گفت وگو کرده کيهانبنا به خبر 

  .است
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اين ديدار صميمانه در حالی انجام می شود که طی : از قول خبرنگار خود بر اين گزارش افزوده کيهان
ب خارجی در اقدامی هماهنگ تالش ماه های گذشته اصالح طلبان غرب گرا در داخل و ضد انقال

فراوانی برای القای وجود صف بندی های حاد سياسی ميان نيروهای وفادار به انقالب اسالمی به کار 
  . بردند
 بدون اشاره به موضع مصباح يزدی در حمايت از احمدی نژاد و انتقاد جوادی آملی از تخريب کيهان

 بهانه اين تالش ها اغلب انتخابات سال آينده مجلس :هاشمی رفسنجانی در جريان انتخابات نوشته
خبرگان رهبری و نگرانی شديد اين طيف از ادامه يافتن پيروزی های اصولگرايان در آن انتخابات است 

ولی در مواردی هم تالش شده اختالف سليقه های جزئی مربوط به دوران انتخابات رياست جمهوری 
ايانده شود که گويی گروهی از وفاداران به واليت فقيه به چنان اساسی و غيرقابل چشم پوشی نم

  .دليل وجود آن اختالفات روياروی هم ايستاده اند
 عکس و گزارشی از تظاهرات برابر سفارت بريتانيا در تهران را در صدر اخبار خود آورده و از همبستگی

  . خشونت در تظاهرات روز شنبه خبر داده است
نشجويان و طالب قم و تهران در اعتراض به هتک حرمت پيامبر مکرم جمعی از دا:  نوشتهجوان
در برخی از نشريات اروپايی و فاجعه اخير سامرا، ديروز مقابل باغ سفارت انگليس در منطقه ) ص(اسالم

  . قلهک تجمع کردند
 باغ تجمع کنندگان با اشاره به اظهارات برخی از مراجع مبنی بر تصرف غير قانونی: جوانبه نوشته 

  . قلهک توسط انگليسی ها از دولت درخواست کرده اند اين ملک غير قانونی را پس بگيرد
   سفارت  قلهک  باغ  مقابل  و دانشجويان  طالب  از آغاز تجمع  قبل  ساعتی  انتظامی نيروی:  نوشتهاعتماد
  نيروی.  کرد  حفاظت باغ   مستقر شد و شديدا از اين  باغ  اين  در اطراف  شريعتی  در خيابان انگليس
   به  آنها حتی  رسيدن  برخورد کرد و مانع  کنندگان  با تجمع  بشدت  آغاز تجمع  اوليه  دقايق  از همان انتظامی
  . شد  باغ  اين ديوارهای

  . اجتماع کنندگان با اين همه به سوی سفارت کوکتل مولوتف پرتاب کردنداعتمادبنا به خبر 
  

   اسفند۵:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه ٢4 -  ١٣٨۴ اسفند 5ه جمع

نزديک شدن زمان گزارش پرونده هسته ايران از سوی شورای حکام به شورای امنيت، :بی بی سی
انتقادها از شيوه مذاکرات و نوع برخورد با آن دامنه گسترده تری پيدا کرده و هفته نامه ها در عناوين 

  .ری آنفلوآنزای مرغی در کشور ابراز نگرانی کرده انداصلی خود نسبت به شيوع بيما
 ارگان خبرگزاری دولتی در يادداشتی مذاکرات هسته ای ايران در مسکو و بروکسل را ايران جمعه

  ".روزنه هايی تازه در ديپلماسی هسته ای: "مورد بررسی قرار داده و تيتر زده
پس از يک دوره اخبار تند و رد و : "ی کرده و نوشتهارگان خبرگزاری دولتی از شروع مذاکرات ابراز خرسند

  ."بدل شدن چند اخطار ميان ايران و اروپا، دو طرف به ميز مذاکرات باز گشته اند
 مذاکرات هيات های ايرانی در مسکو و بروکسل را گامی برای مساعد شدن شرايط ايران جمعه

شده تا ايران ضمن حفظ حقوق خود، به جلسه آتی شورای حکام خوانده که به عقيده نويسنده باعث 
  .دور تازه ای از تعامل با اروپا قدم بگذارد

  جنگ طلبان داخلی
ست که در اصفهان منتشر صداعنوان اصلی شماره تازه هفته نامه ." دولت جلوی جنگ طلبان را بگيرد"

  . می شود
للی انرژی هسته ای و يا امکان اين نشريه از برخی تندرو های داخلی که از قطع روابط با آژانس بين الم

تنها آب به آسياب دشمن ) اينها: "(استفاده از سالح هسته ای سخن می گويند انتقاد کرده و نوشته
  ."می ريزند و در راه تامين منافع غرب قدم بر می دارند

کسانی که بدون فکر و انديشه بر طبل جنگ می : "اين نشريه در توصيف جنگ طلبان داخلی نوشته
بند و همچون کسانی که عقده درگير شدن با ديگران را دارند، منافع کشور را فدای ارضای عقده های کو

  ."روانی خويش می سازند
جنگ طلبان مرگ خويش را در صلح و آرامش کشور و حيات خويش را در "، صدابه عقيده نويسنده 

د و پوچ خود تمام تالش های مقامات هر روزه با اظهار نظر های بی مور"به همين دليل " بحران می يابند
  ".کشور را در آرام کردن فضای سياست خارجی کشور نقش بر آب می کنند

  عقب نشينی هسته ای
درحالی که اصالح طلبان درباره پرونده هسته ای و روند مذاکرات سکوت پيشه کرده اند و جز موارد 

از رجبعلی مزروعی نماينده سابق  ارگان حزب موتلفه شمامحدودی سخنی درباره آن نمی گويند 
برای گفتگو با سه کشور اروپايی بايد تمام فعاليت های هسته ای خود را : "مجلس انتقاد کرده که گفته

  ".به حالت تعليق درآوريم
 از آقای مزروعی خواسته که سخنانش را که همان درخواست های اروپايی هاست، تکذيب کند شما

 اين گفته ها نشانه فاصله گرفتن از خواست ملی و به نفع منافع بيگانگان زيرا به عقيده ارگان موتلفه
  .است

 ارگان انصار حزب اهللا عقب نشينی در پرونده هسته را رد کرده و از قول جواد يالثاراتدر عين حال 
ما در بحث هسته ای قطعا نمی : "منصوری که از وی به عنوان کارشناس سياسی نام برده نوشته
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ب بنشينيم و اگر اين کار را بکنيم اول از داخل و مردم خودمان ضربه سنگينی خواهيم خورد توانيم عق
  ." زيرا اعتماد مردم به نظام به شدت ضربه می خورد

عقب نشينی سبب : "آقای منصوری که در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا سخن می گفته اضافه کرده
  ".يد هزينه مقاومت را در اين مسير بپردازيممی شود موقعيت جهانی ما از بين برود و ما با

 در گزارش هفتگی اش از جناح های سياسی کشور خواسته است اولويت اميد جواندر اين ميان 
  .اصلی کشور را مشخص کنند و بگويند که در شرايط فعلی غنی سازی مهمتر است يا رفاه اقتصادی

ن و پايان جنگ ايران وعراق را مثال آورده که  از سوی ايرا۵٩٨، پذيرش قطعنامه اميد جواننويسنده 
اولويتی باالتر از ادامه جنگ باعث پذيرش قعطنامه شد و حاال هم تا وقت باقی است بايد اولويت اصلی 

  .کشور تعيين شود و گر نه پس از برخورد تنها راه واکنش است
  اهانت دو طرفه

بق را نقل کرده که از ارجاع پرونده  در صفحه اول خود سخنان محمد خاتمی رئيس جمهور ساصدا
  .هسته ای ايران به شورای امنيت ابراز نگرانی کرده است

بايد کاری کنيم که از نظر حقوقی : "آقای خاتمی بر استفاده از فناوری هسته ای تاکيد کرده اما گفته
  ."اين حق را از ما سلب نکنند

توصيف کرده و در عين حال از برخورد های آقای خاتمی همچنين توهين به مقدسات را کاری خطرناک 
ما هم در اين زمينه مشکالت داريم و دائما به جای نقد : "انجام شده با غرب انتقاد کرده و گفته

  ."دموکراسی، مدرنيته و ليبراليسم، به آنها بد می گوئيم
ما . ن اهانت کنيمدين دنيا، دين ليبراليسم است و ما حق نداريم به آ: "رئيس جمهور سابق اضافه کرده

  ."نبايد از واژه هايی مانند فرهنگ منحط و عقب مانده غرب استفاده کنيم
خوانده و " تامل برانگيز" نسبت به سخنان آقای خاتمی واکنش نشان داده و آن را پرتو سخندر مقابل 
  ."تآقای خاتمی، باز هم اين سخن را تکرار می کنيم، ليبراليسم، فرهنگی منحط اس: "تيتر زده

به نوشته اين نشريه ليبراليسم دين نيست و مکتبی ساخته ذهن بشر است و سرنوشتی چون 
رئيس مرکز گفتگوی تمدنها همنوا و بلکه جلوتر از فيلسوف نمايان بيمار "کمونيسم نخواهد داشت اما 

 را با هتاکی به دل غربی، ليبراليسم را دين اصلی دنيا و آن را در رديف اسالم قرار داده و نقد ليبراليسم
  ."پيامبر اسالم يکسان فرض می کند

  تهديد سالمتی
 سکوت دولت در باره اپيدمی آنفلوآنزی مرغی پرندگان را ضعف بزرگی دانسته که سالمتهفته نامه 

  .می تواند سالمتی مردم را به خطر اندازد
رندگان در تاالب انزلی ، مسئوالن بهداشت و درمان کشور ده روز بعد از مرگ و مير پسالمتبه نوشته 

تا آخرين ساعت ها آلودگی کشور را انکار می کردند تا آنکه سرانجام آزمايشگاهی در ايتاليا اين آلودگی 
  .را تائيد کرد

 از سالمتدر حالی که مسئوالن بهداشتی ايران آلودگی انسانی به اين بيماری را تکذيب می کنند 
  .در کشور و حتی تهران به اين بيماری خبر داده استقول منابع غير رسمی از ابتالی چند نفر 

تا اين : "البته اين نشريه از قول يک مقام مطلع در سازمان دامپزشکی که نامش را ذکر نکرده نوشته
ثانيه ابتالی هيچ فردی به اين بيماری را نمی توانم تائيد کنم اما به هر حال خطری است که بايد مراقب 

  ."بود
 کنترل بيماری آنفلوآنزای سالمتاستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با دکتر منيو محرز 

در شمال ايران هر خانه ای يک مرغداری کوچک دارد و : "مرغی در شمال را سخت توصيف کرده و گفته
تمام اين مرغ ها ممکن است توسط پرنده ها آلوده بشوند و کنترل از دست ما خارج می شود بنابر اين 

  ". مردم را آگاه کنيمبايد
 نيز گزارشی از آنفلوآنزای مرغی و توصيه های پزشکی در باره اين بيماری چاپ کرده و تيتر اميد جوان

  ."مرغ بخوريد اما نوازش نکنيد: "زده
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