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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  امنيت فرستاده شدی ايران به شورایپرونده اتم
  ٢٠٠۶ مارس ٨ -١٣٨۴ اسفند ١٧چهارشنبه 
ادن به نشست خود در مقر اين  با پايان دی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیشورا:بی بی سی

 ايران را همراه با گزارش رئيس آژانس در اين زمينه به ی خود از فعاليت اتمیآژانس در وين جمع بند
 . امنيت سازمان ملل متحد فرستادیشورا
 امنيت ی ايران به شورای درباره ايران صادر نکرده و ارسال گزارش فعاليت اتمی شورا قطعنامه تازه ااين

گذشته در اين شورا درباره ايران ) پانزدهم بهمن( انجام گرفته که چهارم فوريه یاس قطعنامه ابر اس
 .صادر شده بود

 ايران در آژانس بين ی امنيت، هيئت نمايندگی ايران به شورای اعالم خبر ارسال پرونده اتمی پدر
 امنيت درباره اش یرا که شوی توجه به هر تصميمی اعالم کرد که اين کشور بی اتمی انرژیالملل

 . خود ادامه خواهد دادیبگيرد به برنامه تحقيقات اتم
 امنيت ی که شورایتا زمان: " گفتی سی بی اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس به بیعل

 خواهيم کرد و با توجه به آخرين تحوالت ی نگرفته است، ما موضوع را بدقت در تهران بررسیتصميم
 راه يافتنت که چکار کنيم، ما قبًال هم گفته ايم که اصوًال آماده گفتگو و مذاکره و تصميم خواهيم گرف

 با آژانس را در چارچوب تعهداتمان ادامه ی مسئله ايم و مصمميم همکاری مسالمت آميز برایحل
 است بر تأکيد ما به اينکه هدفمان از فعاليت ی وجود دارد که دليلیدهيم، اطالعات جامع و اسناد

 ". صرفًا مقاصد صلح آميز استیته اهس
 ی حکام مطرح بود، آن گروه از دولتهای ايران در نشست شورای که موضوع فعاليت اتمی ساعاتیط

 خواستار آن شدند که یعضو اين شورا که در جنبش عدم تعهد نيز عضويت دارند با صدور بيانيه ا
 یلارد تنها در چارچوب آژانس بين المل ايران وجود دی که در مورد فعاليت اتمی به مسائلیرسيدگ
 . صورت بگيردی اتمیانرژ
 به مواد، ی دستيابیبسو" گستاخانه" مقابل، گرگ شولت، نماينده آمريکا در آژانس گفت که ايران در

 امنيت در مورد ی کند و زمان آن فرارسيده که شورای حرکت می و دانش ساخت سالح هسته ایفناور
 .اين کشور وارد عمل شود

 ی از اين است که اگرچه شورای از محل آژانس در پايتخت اتريش حاکی سی بی خبرنگار بگزارش
 کند اما همچنان قصد ادامه ی ايران رسيدگی امنيت به مسئله فعاليت اتمی داده که شورایحکام رأ
 واردن  امنيت به ايرای که شورای خواهد با کمک فشاری ايران را دارد و می از تأسيسات اتمیبازرس

 که تاکنون در مورد اين کشور صادر کرده است یخواهد آورد، اين کشور را وادار کند به قطعنامه هاي
 .عمل کند
 فرهنگ، از نمايندگان پيشين ايران در سازمان ملل متحد و کارشناس روابط بين الملل در آمريکا منصور

 رود که در مراحل اوليه فشار یتظار م امنيت انی ايران به شورای گويد با کشانده شدن مسئله اتمیم
 ی را تعيين می آغاز شود و آنچه مراحل بعدیديپلماتيک بر اين کشور و تهديد آن به تحريم فراگير اقتصاد

 . امنيت نشان خواهد دادی است که ايران به فشار شورایکند، پاسخ
 رسد یويد با اينکه به نظر نم گی تهران می زنوز استاد اقتصاد در دانشگاه عالمه طباطبايی هادبهروز
 عليه ايران بزند اما موضوع کشانده شدن پرونده ی امنيت در آينده نزديک دست به تصميم شديدیشورا
 . ت خواهد گذاشی اثر روانی امنيت بر انتظارات عامالن اقتصادی ايران به شورایاتم
ان افزايش يابد، تأمين منابع  در ايری دهد که شاخص ريسک سرمايه گذاری زنوز احتمال می هادیآقا
 ايران ی برای در ايران با مشکل مواجه شود، هزينه بيمه بين المللی اقتصادی طرحهای اجرای برایمال

 . به اين کشور را تحت تأثير قرار دهدی وارداتی کاالهایباالتر رود و بها
 ی نفت را در بازارهاید بها توانی امنيت می خبر کشانده شدن ايران به شورای گويد که اثر روانی میو

  . افزايش دهدیجهان
  

 نی در وی اسالمی توسط فرستاده جمهوربي به عواقب رنجبار و پرآسکای آمردی تهددي کاخ سفیسخنگو
   دانست رانی حکومت اشتري بیرا موجب انزوا

  ٢٠٠۶ مارس ٩ -١٣٨۴ اسفند ١٨پنجشنبه 
 ی به شورارانی ای به ارجاع پرونده هسته ای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورامي تصمیدرپ
 را به کای آمر،ی اسالمی جمهوری ملتي امنیعالی عضو شورایدي سازمان ملل متحد جواد وعتيامن

 را دی تهدنیا) چهارشنبه( شامگاه گذشته دي کاخ سفیسخنگو.  کرددی تهدبيعواقب رنجبار و پرآس
اسکات مکللن گفت طرح ها و . هان دانست درجی اسالمی شدن جمهوری منزوشتري بی برایعامل
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 یني بشيپ.  دهدی در جهان قرار میشتري بی را در انزوای اسالمی صرفا جمهورز،ي آمکیاعمال تحر
 قطعنامه رشی بمنظور پذی اسالمی جمهوری برای گام ضرب االجلني در نخستي امنی شود شورایم

  .  کندنيي حکام تعی شوراشي روز پ35
 ی اسالمی جمهوری ملتي امنیعالی عضو شورایدي جواد وعیگفته ها):  فرداویدرا (ی طاهررضايعل

 آن کشور به ی به ارجاع پرونده هسته ای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شوراميبدنبال تصم
  .  گذاشتشی سازمان ملل متحد جوهر خشم تهران را به نماتي امنیشورا
 قدرت را نی ادی شاکای را نشانه رفت و گفت آمرکایتنها آمر حکام ی عضو شورا35 اني از میدي وعیآقا

 نیا.  استبي در معرض رنج و درد و آسزي نکای اما آمراوردي بزند و رنج و درد ببار ببيداشته باشد که آس
 و ی گونی اندی گزی راه را برمنی اکایپس اگر آمر«:  افزودی اسالمی جمهوری ملتي امنیعالیعضو شورا

  ».ميچرخ تا بچرخ بدان،ي منیا
 به خبرنگاران گفت که بنظر او طرح کای آمردي کاخ سفی اسکات مک للن سخنگودی تهدنی پس از ایاندک

 مک یآقا.  دهدی در جهان قرار میشتري بی را در انزوای اسالمی صرفا جمهورزي آمکیها و اعمال تحر
 از تعهدات در ت و اطاعی المللني با جامعه بی به همکارمي کرد که تصمهي توصی اسالمیللن به جمهور

 و زي آمکی تحری هاهياني با بیري کند تا ادامه درگی خدمت مشتري برانی به ایمنی ای پادمانهانهيزم
  .انهی مبارزه جویبرداشتن گامها

 دی تهدتي امنی به شورارانی ای حکام به ارجاع پرونده هسته ای شورامي از تصمشي پی اسالمیجمهور
 از سر خواهد رانی در ای صنعتی را در ابعادومي اورانی سازی و غنی فرآوی صورتني چنکرده بود که در

  . نهای جامه عمل خواهد پوشاند دی تهدنی که تهران به ادی ددیاکنون با. گرفت
.  به خطر خواهد انداختشي از پشي را برانی ای موضع جهاندی تهدني گفته ناظران به عمل درآوردن چنبه

 بمب 10 دي تولی هم اکنون مواد الزم را برای اسالمی شده است که جمهورادآوری کایبخصوص که آمر
  . دارداري در اختیاتم
 و هي روسن،ي چا،يتانی برکا،ی سازمان ملل متحد آمرتي امنی به شورارانی ای ارجاع پرونده هسته ابا

 یدر پ.  را آغاز کردندی اسالمی آن شورا گفتگو بر سر واکنش الزم به جمهوریفرانسه، پنج عضو دائم
 ی عضو شورا15 هي با حضور کلنهي زمني در همیشتري شود که مذاکرات بی میني بشي گفتگو ها پنیا

  .ردي صورت گندهی در هفته آتيامن
 که ی اسالمی جمهوری است برای ضرب االجلنيي تعتي امنی گام شوراني نخستندی گوی ملگرانيتحل

 را موظف کرده است ی اسالمی قطعنامه جمهورنیا. ام گردن نهد حکی شوراشي روز پ35به قطعنامه 
 گردن آن که تهران هنوز به یحکم.  متوقف کندی را بکلرانی در اومي اورانی سازی و غنیکه روند فرآور
  .ننهاده است

  
  محدود اورانيوم در ايران را رد کرد ی سازیروسيه پيشنهاد غن

  ٢٠٠۶  مارس7 - ١٣٨۴ اسفند 16ه سه شنب
 ی نشست خبری الوروف، وزيرخارجه روسيه که در حال ديدار از آمريکاست طیسرگئ:بی بی سی

 ی حل مسئله اتمی اش، کاندوليزا رايس اعالم کرد که طرح کشورش برای آمريکايی با همتایمشترک
 حکام آژانس بين ی که شورای به اجرا درخواهد آمد که ايران به کليه قطعنامه هايیايران به شرط

 . صادر کرده است عمل کندی اتمی انرژیمللال
 اورانيوم را متوقف ی سازی مرتبط با غنی حکام، ايران بايد فورًا کليه فعاليتهای شورای قطعنامه هابنابر

 ايران اين است که ايران و روسيه به صورت مشترک در خاک ی حل مسئله اتمیکند و طرح روسيه برا
 به ی ايران با دستيابکه آمريکا از اينیزنند تا بدين ترتيب نگران اورانيوم بی سازیروسيه دست به غن

 . بزند برطرف شودی اورانيوم دست به توليد سالح اتمی سازی غنیفناور
 ی انرژی منابع در مقر آژانس بين المللی وزيران خارجه روسيه و آمريکا، برخی از نشست خبرپيش
يه پيشنهاد داده است به ايران اجازه داده شود در خاک  خبر داده بودند که بنابر آن روسی از طرحیاتم

 . اورانيوم بپردازدی سازی به غنیخود در مقياس محدود و در سطح تحقيقات
 ی بی گفتگو با بی الوروف و کاندوليزا رايس طی وزارت خارجه ايران نيز در آستانه ديدار سرگئیسخنگو

 . استی گفته بود که کشورش حاضر به پذيرفتن چنين طرحیس
 کشورش را رد ی از سوی الوروف پس از گفتگو با کاندوليزا رايس مطرح شدن چنين طرحی سرگئاما

 .کرده است
 پذيرد و با توجه به ی در ايران نمی اورانيوم را در هيچ سطحی سازی اعالم کرده است که غنآمريکا

 .نه به هم نزديک شده است رسد موضع آمريکا و روسيه در اين زميی الوروف به نظر میاظهارات آقا
 ايران ی روس خود با اشاره به ارجاع پرونده اتمی مشترک با همتای رايس نيز در نشست خبرکاندوليزا
 امنيت ی الزم است، همان کار را در شورایببينيم چه چيز: " امنيت سازمان ملل متحد گفتیبه شورا

 . وقت داردود تغيير دادن رويه خیز براو در عين حال خاطر نشان ساخت که ايران هنو" خواهيم کرد
 در کميته ی سخنرانی معاون رئيس جمهور آمريکا طی با اظهارات کاندوليزا رايس، ديک چنهمزمان
 ی اش در مورد فعاليت اتمیبه ايران هشدار داد که اگر بر موضع کنون) آيپاک( امور اسرائيل یآمريکاي
 . مواجه سازدی جدیشور را با پيامدها آماده است اين کی کند، جامعه جهانیپافشار

 .  ممکن را در نظر خواهد گرفتی تأکيد کرد که آمريکا در برخورد با ايران همه راههااو
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 اورانيوم در سطح ی سازی وزارت امورخارجه ايران تأکيد کرده که غنی است که سخنگوی در حالاين
 آن حاضر است یاز آن نيست و برا ی خط قرمز ايران است و کشورش حاضر به عقب نشينیتحقيقات
 . بپردازدیهر بهاي
 ی گيرد که شورای صورت می ايران در شرايطی روسيه و آمريکا در قبال فعاليت اتمی موضع نهاياعالم

 اين جلسه تازه ترين گزارش محمد ی تشکيل جلسه داده و قرار است طی اتمیحکام آژانس بين الملل
 . کندی ايران بررسی اتم رئيس آژانس را از فعاليت،یبرادع
 ی بی بی خبرنگار بخش فارسی رئيسی دو روز نخست اين جلسه موضوع ايران مطرح نشد و مرتضدر
 داد ی روسيه و آمريکا گزارش می پيش از اعالم موضع نهايی اتمی انرژی در مقر آژانس بين المللیس

 ورد در می اند تا تصميم گير شورا به انتظار نشستهی انتظار بر نشست حاکم است و اعضایکه فضا
 .ايران بيرون از آژانس صورت بگيرد

 ی به ارجاع پرونده اتمی رأی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی اعالم کرده است که اگر شوراايران
 اورانيوم را در مقياس وسيع آغاز خواهد ی سازی امنيت سازمان ملل متحد دهد، غنیايران به شورا

  .کرد
  

  کای آمرهيانيمتن کامل ب
  ٢٠٠۶ مارس ٨ -١٣٨۴ اسفند ١٧چهارشنبه 

 ی های متناقض بود مرتبا نگرانزي نی که با گزارش البرادعی اهياني بی حکام طی در شوراکای آمرريسف
 بودن و زي کرد و برخالف تمام گزارشات آژانس که بر صلح آمی آژانس عنوان میخود را به عنوان نگران

 حکام ی شوراهدف ساخت که ی وانمود منگونهی دارد، احی تصررانی ایتهايعدم مشاهده انحراف فعال
  .  استرانی ای سالح هسته ایمتوقف کردن برنامه ها

  : شرح است نی حکام به ای در شوراکای آمرهياني ترجمه متن کامل بنیدر و"  مهر" گزارش خبرنگاربه
  
   ؛سي رئیآقا

 رانی آژانس در ادی شدی جاری از تالشهاتیدامه حما آژانس و ارکلی مدهی فور27 من از گزارش دولت
  .  کند یاستقبال م

 رانی شد  ایادآورمی که می سازمان ملل گزارش کردتي امنی را به شورارانی گذشته،  موضوع اماه
 منتظر تي امنیشورا.  را از دست داده است ی المللني خود را نقض کرده و اعتماد بی المللنيتعهدات ب

  .  است ی از اتخاذ اقدام رسمشي پیالبرادعگزارش دکتر 
 ی در برآورده کردن درخواست ها- در هر مورد - رانی دهد که ای نشان مري به طورچشمگرکلی مدگزارش
 نی اخی که به همکارانم متذکر شوم که تارلمیما.  کرده است ی حکام کوتاهی شوراهی فور4 ميتصم

.  گرددی باز منيشي پی از قطعنامه هایاري و بس2005 سپتامبر سال یدرخواست ها به درخواست ها
 ی برای کارچي هرانی خود را منتتشر کرد رهبران ای هاافتهی حکام ی که شورای پنج ماه از زماننیدر ا
 درباره ی المللني بیهايکامال برعکس ، رفتارشان تنها نگران.  انجام ندادند ی المللني اعتماد بشیافزا
  .  داده است شی را افزایسته ا هحاتي به تسلیابيدست
 را متوقف ی پروتکل الحاقی داد ، اجراانی داوطلبانه با آژانس پای به همکاررانی نشست ، انی زمان آخراز

 درباره برنامه هسته ی جدماندهي از سواالت باقچکداميه.  را در نطنز آغاز کرد ومي اورانی سازیکرد و غن
در .  دهد ی ها ادامه میدسترس از ارائه اطالعات و یه خوددار برانی ارای حل نشده است زرانی ایا
 اعالم ی هسته ایتهاي فعالای باره که مواد نی درایی هاني ، آژانس از دادن تضمرانی ایچي سرپجهينت

 ی برنگرانی مبنی گزارش دکتر البرادعیري گجهي  در نتکایآمر.  مانده است ینشده ندارد ، ناتوان باق
 پس از سه ی حترانی ای برنامه هسته اتي و ماهه درباره دامنی جدیدهاینشدن تردآژانس از روشن 

  .  است مي فشرده ، سهیسال بازرس
 ی نمتبخشی را رضاحاتي توضنی از ایاري و بسستي نرانی و معوقه ای اجبارحاتي توضدیي قادربه تاآژانس
 نیدر ا.  استشی درحال افزارانی ای هاهي ها در اعالمی ازتناقضات و ناهماهنگی فهرستنکهی اایداند 

 آژانس اطالع داد که به رانیا.  خود درحال حرکت به جلو است ی سازی فعاالنه با برنامه غنرانی انيب
 کی هم اکنون رانیا.  در نطنز نصب کند ی سال جارزیي  را در پاp-1 3000 یفوژهای سانترنيقصد دارد اول

 دي تولی اسلحه هسته ا10 حدود ی برایمکن است مواد کاف شود می که اگر غنUF6 تن از 85 رهيذخ
  . اردارديکند را دراخت

 اري داند ، بسی خطر می بقاتي خود را به عنوان توسعه و تحقی هسته ای تالش هارانی چند اهر
 و هر چه ابدی دست عي وساسي در مقی سازی غنی توانمندکی دارد به مي تصمرانیمشخص است که ا

 یرا گسترده بی المللني بی درخواست هارغمي اقدامات را علنی ارانیا. دف نائل شود  هنیزودتر به ا
 نیما از ا.  و توسعه اتخاذ کرده است قي از جمله تحقی سازی مربوط به غنیتهاي فعالی تمامقيتعل

 ی ابعاد چرخه سوخت هسته ای مهارت در تمامافتنی محدود به رانی که هدف امیاقدامات  نگران شد
  .  است ها مکرهي به داخل نافتهی لي شده و تقلی غنومي فلز اوانیري ، بلکه گسترش قالبگتسين
 دستورالعمل ها به نی آژانس خاطرنشان کرد ارکلي معاون دبنوننی هفته گذشته ، های نشست فندر

به . اشاره دارد ) hemishell (مکرهي در سطح باال داللت و به نومي اورانی سازی غنیطور مشخص برا
 بر ساخت قطعات حی اطالعات به طور صرنی ندارند که ایدی تردچي رسد که بازرسان آژانس هینظر م
 نيآژانس همچن.  کند ی می سند به آژانس خوددارنی از ارائه ارانیا.  داللت دارد ی هسته احاتيتسل
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 که لهي وسکی ی باال و طراحی  انفجاری هاشی درباره ارتباطات طرح نمک سبز ، آزماقاتيبه تحق
  .  دهد یموشک بر آن سوار خواهد شد را ادامه م

  
 شرکت خاص متمرکز شده که به کی ی دهد که آژانس بر روی نشان می گزارش دکتر البرادعنیآخر

 اصفهان ومي ارتباط به معدن اوراننی کند ای مدیي تارانی رسد با طرح نمک سبز درارتباط است و اینظر م
  .  کند ی نمی هنوز شفاف سازانریا.  مرتبط است نيو گچ
 کرده است ديدر واقع آژانس بارها تاک:  آمده است کای آمرهياني در ادامه بنیدر و" مهر" گزارش خبرنگار به

 و پروتکل رانی ای موافقنامه پادمانی معمولیازهاي فعال فراتر از نی کامل و همکاریکه به شفاف ساز
 نیازا . ازداردي نرانی ای اه برنامه هستی کنونريگذشته و مس درباره ی روشن شدن سواالتی برایالحاق

 استفاده ازدامنه ی بررسی با آژانس را برای و شفاف سازی از همکاررانی مستمر اینظر که خوددار
 به اطالعات و ی دسترسی مثال ، برای با آژانس برارانی ای که توافقنامه پادمانیکامل قدرت قانون

 مورد ژهی وی بازرسکی ی را براییها وهيآژانس ممکن است  ش.  کند ی مبياماکن فراهم و ترغ
  .  قراردهدیبررس

 جهت حصول ی  همکاری برارانی از اژهی برسد که درخواست وجهي نتنی حکام به ای شوراچنانچه
 رانی تواند از ای دارد  دران صورت آژانس متی ضرورت و فوری کاربرد مواد هسته اريي از عدم تغنانياطم

 آژانس رکلیمداز آنجا که .  اژانس را به عمل آوردی اقدامات درخواستیري  تاخچگونهيبخواهد بدون ه
 الزم را تي تاکنون شفافرانی بوده و اری اجتناب ناپذرانی ای از سوتي کرده است نشان دادن شفافحیتصر

و جامع بودن   تواند بطور کامل صحت ی آژانس نمیتي شفافني بدون چننکهینشان نداده است و ا
 درنگ و فراهم آوردن ی بیهمکار ی برارانی درخواست از اجهي کند  در نتدیي را تارانی ایاظهارنامه ها
  . کامال معقول است ی درخواستژهی ویامکان بازرس

  
   ،سي رئیآقا
 حاتي تسلري کنار رفتن از مسی برارانی به اگری دی دردادن فرصتشتري نشست، تالش بنی ای برگزاریط
 بهره ی برارانی ابي ترغی چندجانبه براکيپلماتی در تبادالت دهيروس.  استافتهی  گسترش یسته اه
 امور یراوز.  شرکت دارد هي درروسمي اورانی سازی مشترک جهت غنومي کنسرسکی شنهادي از پیريگ

 و سیراروز گذشته ، .   داشتند ی نشسترانی با اراي اخسي فرانسه ، آلمان و انگلیخارجه دولت ها
 4 از قطعنامه تی و حماکيپلماتی حل و فصل دی در جستجوهي و روسکای امور خارجه آمریالوروف وزرا

 از جمله ی المللنيب ی های رفع نگرانی برارانی که امی شدوسیما ما.  ابراز اجماع کردند هیفور
 و توسعه قيحق از جمله تی سازی مربوط به غنیتهاي همه فعالقي تعلی مکرر ما برایدرخواست ها

  . آماده نشده است 
 رسد که یبه نظر م.  دادبي  ترتی هسته ای کارخانه هالي زمان جهت تکمدی خری مذاکرات را برارانیا
 سوال مطرح است که چرا مذاکره نیا.  دهند ی کار را دوباره با توجه به نطنز انجام منی ها ایرانیا

 توسعه و نی اصراردارند ؟ افوژی سانتریارت فناور کسب مهی بر ادامه تالش ها برارانیکنندگان ا
 ی سازی دار درباره توسعه غنی معنیشتنداری خونیا . ستي حفظ آبرو نی برای راه حلقاتيتحق
 ی در جستجوی آبشاریفوژهای سانترشی با آزمارانی درعوض ، براساس ظاهرمذاکرات ، استي نومياوران
 ی سازی غندي تولازي ، مواد و مهارت مورد نیهد فناور دی اجازه مرانی است که به اعی سرشرفتيپ

  .  را کامل کند ی هسته احاتي تسلی در سطح باال برامياوران
 حکام ما ی نشست شورانیدرآخر:   آمده است کای آمرهياني در ادامه بنیدر و" مهر" گزارش خبرنگار به

 توافق نيما همچن.  داد ی قرارمتيمن ای را در دستور کامل شورارانی که امی کردبی راتصویقطعنامه ا
 تي امنیورا است پس از آن به سرعت به شی که هم اکنون در حال بررسرکلی که گزارش مدمیکرد

 معتقد است که کایآمر.  اقدام کند تي امنی است که شورادهيهم اکنون زمان آن فرارس. منتقل شود 
 گام ،  ما نيبه عنوان اول. واهد کرد  ختی ها و نقش آژانس را تقوی بازرستي امنیدخالت شورا

 حکام شناخته شده یا که توسط شوری با آژانس و اتخاذ اقداماتی همکاری برارانی را از ایدرخواست
  . مي کنی میني بشي پی اعتماد سازیاي احیبرا

 ی هسته ایتهاي فعالقي تحقازمندي به آژانس که نی ترعي قادرخواهد بود که قدرت وستي امنیشورا
 در ندهی به طور فزادی باتي امنی که روش شورامیمامعتقد.  است ، فراهم کند رانیمال نگران کننده اکا

 کرد که اگر دياک تدیبا . ردي قرارگی مورد بررستي امنی شورای و مشاوره کامل با تمام اعضایهمکار
 ی بررسی در چگونگانری روبرو خواهد شد ، البته اقدامات اییامدهاي به تعهداتش عمل نکند با پرانیا

  .  خواهد گذاشتري تاثتي امنی کشور در شورانیموضوع ا
 را به خود گرفته رانی که ژست دفاع از مردم ای در حالکای آمرندهی نمای شولتیگئورگ" مهر" گزارش به

 کی نکهی اای را انتخاب کنند که به نفع مردمشان باشد ی نشده است تا اقدامری درانی ایبرا: بود افزود
 جهان، ی در به سوازشدن با بنکهی اای را کنار بزنند رانی را انتخاب کنند که مردم ایبيراه سراش
  .  آن  هستند کنار گذاشته شود ستهی شارانی که مردم ای اقتصادیفرصتها

 است و یپلماسی از ددی مرحله جدکی نی امي از دست بدهکيپلماتی راه حل دکی ی را برادهاي امدی نباما
 ی هسته احاتي تسلی عقب گرد  از برنامه های در راستارانی متقاعد کردن ای براادیشار زهدفش ف

 در رانی ااز و میوندي پی حکام می شورای اعضاگری واضح است ما به دی جامعه جهانميتصم(!) است 
 مجموعه ی بررسی براماني و هم پکی شری کرده و از کشورهای که با آژانس همکارمي کنیخواست م
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 زي صلح آمی ، راه حلمیري گشي را در پدی تقابل و تهدنکهی ای به جایپلماسی دقی از طرمانیهايراننگ
   .ميابيب
  

 تی حماکيپلماتی دیاروپا از راهها/  کامل بازگردد قي به دوران تعلرانی اروپا ؛ اهی اتحادهيانيمتن کامل ب
   کند یم

  ٢٠٠۶ مارس ٨ -١٣٨۴ اسفند ١٧چهارشنبه 
 حکام قرائت کرد که ی را در شورای اهياني بشي پی اروپا لحظاتهی از اتحادیندگی به نماشی اترندهینما

 و دي تاککيپلماتی دري داوطلبانه بر ادامه مسیهای و همکارقي به دوران تعلرانی بر بازگشت اديضمن تاک
  . ردي قرار گتي امنی شوراتی حکام مورد حمایدرخواست کرده است تا مصوبات شورا

 حکام ی اروپا در نشست امروز شوراهی اتحادهياني متن کامل بنی مهر از ویرش خبرنگار خبرگزار گزابه
  :  استنيچن
  
   ،سي رئیآقا
 بلغارستان و ی را قرائت کنم ،  کشورهاانهي بنی اروپا اهی از اتحادیندگی افتخار دارم که به نماسي رئیآقا

 عضو ی ، کشورهاهي و مقدونی ، کرواسهي  ترکیعنی اروپا هی نامزد ورود به اتحادی ، کشورهایرومان
 ، نی وهرزگوی ، بوسنی البانیعنی اروپا هی   بالقوه ورود به اتحادی و نامزدهای ثبات و همکارمانيپ

 ، نی اشتاختني و لسلندی تجارت ازاد اروپا از جمله اماني عضو پیکشورها/ صربستان و مونته نگرو
 کرده و کنار آن قرار گرفته تی حماهياني بنی از ای و مولداونی اوکرانيچن اروپا و همی منطقه اقتصادیاعضا
  .اند
  
   ،سي رئیآقا
 بی را تصوهياني بنی ارانی درخصوص ایگری اروپا درکنار مطالب دهی امورخارجه اتحادی وزراه،ی فور27 در

  کرده و به 
  : اند دهي رسری زجینتا
 حکام آژانس با ی که توسط شورای از قطعنامه اهی فور4ر  اروپا دهی امور خارجه اتحادی وزرایشورا. 1

 هی امور خارجه اتحادی وزرایشورا.  قرارگرفت ، استقبال کردبی شورا مورد تصونی ای کامل اعضاتیحما
 ی وزرایشورا. ند کی متی سازمان ملل حماتي امنی مشارکت شورای حکام برای شورامياروپا از تصم

 ی پی مکرر قطعنامه های همچنان به درخواست هارانی باوربود که اگر انیبر ا اروپا هیامور خارجه اتحاد
 ی شورای درحال حاضر از تالش هادی سازمان ملل باتي امنی نداشته باشد، شورای آژانس  توجهیدرپ

  . کندتی  حماماندهي حل سواالت باقیحکام برا
 داوطلبانه با آژانس ی از همکاری خودداریبرا رانی امي اروپا  از تصمهی امور خارجه اتحادی وزرایشورا. 2
 ی اجرای برارانی تر اشي پمي حکام و تصمی شورای با درخواستهاری ، که مغای اتمی انرژی المللنيب

 ی ، نگرانی کردن همکارد محدوی برارانی اميتصم(!)  کند ی  است، ابراز تاسف میمفاد پروتکل الحاق
 دهد و حل ی مشی افزاشتري را هرچه برانی االتی در مورد تمای المللني بیدهای تردنيها و همچن

  . کندی با مشکل مواجه می اتمی انرژی المللني آژانس بیمسائل عقب افتاده را برا
 شود ی در نظنز می سازی را که شامل غنرانی ای سازی مربوط به غنیتهاي اروپا فعالهیاتحاد. 3

 ی در مخالفت با درخواست هازي نهی فور13 در وژهايفیسانتر به رانی ای ماده هسته اقیتزر. محکوم کرد
 شتباه در جهت ای گام،ی المللني و جامعه بی اتمی انرژی المللني حکام  آژانس بیمکررشورا

 ی سازی و غنی مربوط به بازفراوریتهاي خواسته تا همه فعالرانی حکام آژانس مکررا از ایشورا.است
 ازمندي نی المللنيبازگشت اعتماد ب.  درآوردقي به تعلی اعتمادسازیم اقدام الزاکیخود را به عنوان 

  . استرانی کامل از جانب ای و همکاریشفاف ساز
 راه حل کی ی اروپا را براهی مداوم اتحادتی حمادی بایی اروپاهی امور خارجه اتحادی وزرایشورا. 4
 را ی و بازفراوری سازی مربوط به غنیتهايال کامل همه فعقي بخواهد تا تعلرانی کند و از ادیي تاکيپلماتید

 از نشست شي  و پمناسب ی حکام را در زمانی شورای خود بازگرداند، همه درخواستهاهيبه وضع اول
 هی مداوم اتحادتی اروپا حماهی خارجه اتحادی وزرایشورا.  مارس برآورده سازد6 حکام در ی شورایبعد

  . دهدی مجدد قرار مدي تائ را موردکيپلماتی دی راه حلیاروپا برا
 ی و فراوری سازی مربوط به غنیتهاي کامل را درخصوص فعالقي خواهد تعلی مرانی شورامصرانه ازانیا

 ی حکام را در زمانی شورای خواسته است بطور کامل درخواستهارانی شورا از انیا. را به اجرابگذارد
  .مناسب قبل از نشست شش مارس برآورده کند

 که موافق با زي با اهداف صلح آمی هسته ای استفاده از انرژی برارانیاروپا مخالف حق ا هیاتحاد. 5
.  کندی مدیي اروپا مصرانه آن را تاهی است که اتحادی حقنیا.ستي باشد، نی تیتعهدات آن تحت ان پ

وپا همانطور که  ارهی اتحادرد،ي قرار گی کامال مورد بررسرانی در مورد برنامه ای المللني بی هایاگر نگران
 مطمئن و ی نظامري غی خود گفته بود ، از توسعه برنامه هسته ا2005 آگوست شنهادي در پنی از اشيپ

  . خواهد کردتی ثابت شده باشد، حمای هسته ای که از نظر منع گسترش سالحهارانیمداوم ا
 کيپلماتی دی هانهی گزدی که توافق شد با2005 اروپادردسامبر سال ی شورایهایري گجهي نتیادآوری با -6

 ادامه رانی ها و اقدامات اهي اروپا درباره اعالمهی رومي وتنظردي قرار گی  مورد بررسکی اروپا ازنزدهیاتحاد
 نکیا.  است  ی توسعه منفکیران ی ای سازی غنیتهاي فعالیري شورا موافقت کرد که ازسر گنیا .ابدی
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 ی نگران کننده برای اننهي زمگری و دتهاي فعالنی در باره ا در موصع خودرانی است که ادهيزمان آن فرارس
  . نظر کنددی اروپا تجدهی در روابطش بااتحادشترياجتناب از پسرفت ب

  : اروپا آمده استهيانيدر ادامه ب" مهر" گزارش به
دن کامل  برآورده کری برارانی اروپا که در باال ذکر شد از اهی اتحادی شورای بااشاره به درخواست وزرا-7

 ني حکام آژانس بی شورای حکام در زمان مناسب پس از نشست آتی شورای در خواست هایتمام
 توجه به ی فرصت برانی از ارانی اروپا متاسف است که اهی مارس ، اتحاد6 در ی اتمی انرژیالملل

وپا بردر  ارهیاتحاد.  حاصل نشده است یشرفتي پنکهی شورا استفاده نکرده است و انی ایدرخواستها
 ی سازی مربوط به غنیتهاي و فعالی سازی کامل غنقي بازگشت به تعلی برارانیخواست خود درباره ا

  .  کند ی مدي و توسعه دوباره تاکقياز جمله تحق
 به GOV/2006 /15 کل به خاطر گزارش مفصل مندرج در سند ري است از دبلی ماني اروپا همچنهیاتحاد-8
مابه آژانس .  تشکر کند رانی در ای تی ان پی موافقنامه پادمانهایباره اجرا در 2006 هی فور27 خیتار
متاسفانه .  دهده مسئله دشوار ادامنی به ایدگي و مستمر در رسی که به کار تخصصمي کنی مهيتوص
 و تي شفافی حکام برای مکرر شورای هنوز از در خواستهارانی کند که ای مدي گزارش دوباره تاکنیآخر

 ی عمده ای خالی مانده است و جاهای باقنحلی الیديسواالت کل. کامل اطاعت نکرده است  یهمکار
  .  ادامه دارد رانی ای برنامه هسته اخی تارتی  موجودیبرا
 نی و چندوژيفی سانتری و دامنه برنامه هاخی خاص از جمله تاریهاي از نگرانی ناشنحلی سواالت النیا

 هسته ی در گزارش آژانس ذکر شده است ممکن است بعد نظام از آنانی است که برخگریمسئله د
 ن موضوعات نگراني داشته باشد، همچنی هسته احاتي مانند ، سند مربوط به ساخت قطعات تسلیا

 ني رسد که ارتباطات بی باشد وبه نظرمیکننده وجود دارد که ممکن است مستلزم مواد هسته ا
  .  باشد یدولت
 مواد ی تمامنکهی بر ای که در گزارش مندرج شده است مبنی فعلی کلیابی به ارز اروپاهی اتحادن،یبنابرا

 فشرده ، یی آزمای داده شده اشت اشاره دارد که پس از سه سال راستحي اعالم شده توضیهسته ا
 اعالم نشده ی هسته اتي مواد و فعالچي برسد که هجهي نتنی که به استي نیگاهیآژانس هنوز در جا

 کامل ی آژانس اشاره دارد که شفاف سازیري گجهي به نتني اروپا همچنهیاتحاد . ستي نرانی در ایا
 ی حل مسائل باقازمندي است ، نافتهی گسترش ی و پروتکل الحاقی توافقنامه پادمانیازهايفراتر از ن

  . مانده است 
گران کننده است که   و نزي مسئله تاسف انگنی انکهی بر ای آژانس مبنیابی اروپا کامال باارزهیاتحاد
 فشرده آژانس یی آزمای برغم سه سال راسترانی ای برنامه هسته اتي مرتبط با دامنه و ماهیدهایترد

 اروپا هی اتحاد، نی حکام ، بنابرای مربوط به شورای شدن قطعنامه هاادآوریبا . روشن نشده است 
 یتهاي کامل فعالقي ، بازگشت به تعل خوداستي نظر در سدی تجدی برارانیمجددا بر در خواست خود از ا

 کل ری که در گزارش مدی کامل باآژانس در روشی و همکاری پروتکل الحاقی ، اجرای سازیمربوط به غن
  . کندی مديآمده است ، تاک

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
   فرصت خواست وزير  ائتالف يكپارچه از طالباني براي انتخاب نخست

  ٢٠٠۶ مارس ٨ -١٣٨۴ اسفند ١٧چهارشنبه 
جمهوري اين آشور   رئيس» جالل طالباني«ائتالف سياسي اصلي شيعه عراق از : الملل گروه بين, ايلنا

خواست تا تشكيل نخستين جلسه پارلمان را به تأخير بياندازد تا احزاب فرصت بيشتري براي شكستن 
  .ديد داشته باشندبست ناشي از تشكيل دولت ج  بن

آند آه پارلمان روز   تلويزيون عراق گزارش داد آه جالل طالباني گفته است آه قانون اساسي ايجاب مي
سيدعبدالعزيز « ماه مارس گشوده شود اما مقامات مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رهبري 12

  .ديگر نياز دارندوزير به چند روز   اعالم آردند آه آنها براي انتخاب نخست» حكيم
وزير آنوني براي دومين بار   نخست» ابراهيم الجعفري«سياستمداران ُآرد، سني و سكوالر با انتخاب 

  .مخالفند
هاي عراق در مورد انتخاب شخص ديگري به   بنابراين گزارش، ائتالف آردستان با احزاب مخالف سني

  .اند  جاي ابراهيم جعفري متحد شده
  

ي آمريكا به عراق، جيمي آارتربا انتقاد از جنگ عراق،  يدن چهارمين سالگرد حملهي فرارس در آستانه
  . خروج فوري نيروهاي آمريكايي را از اين آشورخواستار شد

  ٢٠٠۶ مارس ٩ -١٣٨۴ اسفند ١٨پنجشنبه 
ي  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جيمي آارتر، برنده) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

. اين جنگ آامال غيرضروري بود:  و رييس جمهور اسبق آمريكا گفت2002ي صلح نوبل در سال  جايزه
ها  ي اين همه.ريزي شد هاي دروغ پايه اين جنگ بر اساس ادعاها و بهانه. جنگي غير منصفانه و ناعادالنه

  گيرانه داشته باشيم؟  نشيني پيش توانيم يك عقب درست، اما ما نمي
توانداز تعداد سربازان آمريكايي درعراق  لت بوش خواست طي يك سال آينده هرچه آه ميآارتر از دو

  . بكاهد

www.iran-archive.com 



آنم آه درنهايت نوعي دموآراسي برقرار  يابد، من دعا مي ها هر ماه افزايش مي خشونت: وي افزود
  . شود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  د اسفن18:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مارس ٩ -١٣٨۴ اسفند ١٨پنجشنبه 
بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران ارسال پرونده هسته ای ايران را به شورای امنيت کم اهميت 

دانسته و در گزارش های خود اشاره کرده اند که شورای حکام در مورد پرونده هسته ای ايران به رای 
 رييس جمهور را مهم دانسته اند که از مقاومت ايران در گيری نرسيد اما در مقابل سخنان احمدی نژاد
  . برابر فشار های بين المللی سخن رانده است

تصميم های مجلس در رسيدگی به بودجه و هشدار مقامات قضايی به کسانی که در چهارشنبه 
سوری آتش بازی می کنند بخش ديگری از مطالب امروز روزنامه هاست که اهميتی به گزارش 

  .رات روز زن نداده اندتظاه
 در گزارش خود از وين نوشته محمد البرادعی دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از شرق

ناکامی در دستيابی به مصالحه مورد توافق همه طرف های درگير، گزارش خود را در مورد ايران قرائت 
  . کرد

ميان تهران و مسکو سخن گفته بودند که  پيش تر ديپلمات ها از دستيابی به توافقی شرقبه نوشته 
بنابر آن ايران اجازه می يافت تا در مقياس کوچک به غنی سازی اورانيوم بپردازد و ايران نيز اعالم کرده 

  . بود که آماده است برای دو سال، فعاليت های مربوط به غنی سازی را به حال تعليق درآورد
ی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته  رييس کميته دفاعايرانبه نوشته روزنامه 

  . برخی برآوردهای غيرواقعی و کارشکنی های روسيه، نتايج مذاکرات اخير را مختل کرده است
با وجود : رضا طاليی نيک در حاشيه جلسه علنی ديروز با اشاره به اظهارات وزير خارجه روسيه گفت

ع اخير الوروف، کارشکنی جديدی از سوی اين کشور انعطاف ايران و توافق نسبی با روسيه، مواض
  . است

 با استناد به اطالعات و گزارش های دريافتی از وين نوشته است که شورای حکام آژانس ايرانروزنامه 
اتمی بدون صدور قطعنامه تازه در مورد ايران و تنها با يک جمعبندی توسط رييس اجالس و مطابق 

 به گزارش مباحث شورای حکام توسط البرادعی به شورای امنيت قطعنامه اجالس پيشين مبادرت
  . خواهد کرد که اين به معنای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت نخواهد بود

به نوشته اين روزنامه ارجاع فرآيندی است که اختيار پرونده از آژانس سلب و به شورای امنيت واگذار 
 شورای امنيت و دريافت نظر اين شورا توسط شورای حکام و شود، اما گزارش به معنای مطلع ساختن

  . آژانس اتمی است
 از قول کارشناسان برجسته اروپا و نشريات معتبر تخصصی غرب از بی نتيجه بودن ارجاع پرونده کيهان

ايران به شورای امنيت نوشته و افزوده بعضی معتقدند غرب بهتر است در مرحله تهديد باقی بماند و از 
  . لی کردن آن به دليل آنکه نتيجه ای دربر ندارد پرهيز کندعم

 نوشته نشست ديروز شورای حکام قطعنامه ای عليه ايران صادر نکرد، ولی عدم توافق طرفين جوان
منازعه تا پايان اين نشست به شکل دوفاکتو به شورای امنيت اجازه داد موضوع هسته ای ايران را در 

 مهر تاييدی بر بی اعتباری شورای حکام آژانس جوانوعی که به نظر روزنامه دستور کار قرار دهد، موض
  . بين المللی انرژی اتمی است

 در گزارش اصلی خود نوشته در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی اجماعی عليه جام جم
  .پذيرفتايران به وجود نيامد، به همين دليل ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت صورت ن

 در صدر اخبار خود سخنان احمدی نژاد را آورده که گفته است انقالب اسالمی متکی به ايرانروزنامه 
قدرت ملت است و در مسير صلح گام برمی دارد و ما نياز به سالح های کشتار جمعی نداريم اما در 

  . شويماستفاده از انرژی صلح آميز هسته ای تسليم فشارهای سياسی زورمدارانه نمی 
   در پايان  اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس  حکام  با عنوان رفتيم به شورای امنيت نوشته شورایاعتماد
  .  کند  رسيدگی  ايران  اتمی  پرونده  تا به  خواست  امنيت  خود از شورای اجالس

رسال پرونده هسته ای  با عنوان ديپلمات های ايرانی در راه نيويورک گزارش های مربوط به اآفتاب يزد
  . ايران به شورای امنيت را منعکس کرده است

 خبر داده آيت اهللا صافی گلپايگانی در ديدار سفير آلمان با وی، از مواضع آلمانی ها در خصوص جام جم
  . همراهی آمريکا در ممانعت از دستيابی ايران به انرژی صلح آميز هسته ای گاليه کرد

 صافی به سفير آلمان گفته آلمان برخالف حسن نظر ما نسبت به اين  آيت اهللاجام جمبه نوشته 
کشور در خصوص مساله هسته ای ايران موضعی گرفت که نه براساس قوانين بين المللی و نه 

  .براساس مصالح مشترک دو کشور است
ال درصدی قيمت خودرو مخالفت کردند اما در عين ح٩ نمايندگان مجلس با افزايش شرقبه نوشته 

  . تصويب کردند تا در صورت تصويب شورای اقتصاد بنزين سهميه بندی و دو قيمتی شود
 با توجه به نزديک شدن چهارشنبه آخر سال، شهرداری تهران مکان هايی را جوانبه نوشته روزنامه 

  . برای آتش بازی شهروندان در نظر گرفته است
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ان نوشته اغتشاشگران و برهم زنندگان شادی  از قول يک مقام نيروی انتظامی اصفهايرانروزنامه 
  . مردم در شب چهارشنبه سوری مطابق قانون به زندان محکوم می شوند

 آن را نقل کرده هرکس با هياهو و جنجال يا ايرانبه گفته سرهنگ سيدعلی نقی علوی که روزنامه 
 کسب و کار باز دارد به حرکات غير متعارف، مخل نظم، آسايش و آرامش عمومی گردد و يا مردم را از

  . ضربه شالق محکوم خواهد شد٧۴حبس از سه ماه تا يکسال و يا 
  

   اسفند17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مارس ٨ -١٣٨۴ اسفند ١٧چهارشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود نظرات دبير شورای عالی امنيت ملی را :بی بی سی

 در مجلس خبرگان ضمن اشاره به شرايط پرونده هسته ای کشور گفته است که منعکس کرده اند که
ما در برابر زورگويی مقاومت می کنيم و در اظهارنظرهای خود از سکوتی که بر سر پرونده هسته ای 

ايران در اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برپاست خبر داده و در مقاالتی سياست 
اخطار دادستان تهران به کسانی که در مراسم چهارشنبه سوری . ت را تاييد کرده اندهسته ای دول

ترقه بازی می کنند، رواج يک سی دی در مورد قمه زنی و گزارشی از جلسه مجلس خبرگان از جمله 
  .ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح است

ايران در مورد غنی سازی مشترک  نوشته پس از آنکه در آخرين لحظات توافقی ميان روسيه و شرق
اورانيوم به دست آمد و مسکو با عمليات غنی سازی محدود در خاک ايران موافقت کرد، اتحاديه اروپا و 

  .اياالت متحده با روسيه پيرامون موضوع هسته ای ايران دچار اختالف شدند
 در مصاحبه با شبکه  از زبان علی الريجانی، مذاکره کننده ارشد ايران در امور هسته ای،شرق

تلويزيونی بی بی سی نوشته که او به آمريکا هشدار داد که اگر به ايران حمله کند در دامی مانند دام 
  . عراق گرفتار خواهد شد

 به بی بی سی گفته واشنگتن همچون قضيه عراق قصد دارد چنين وانمود شرقالريجانی به نوشته 
  . لی برخوردار استکند که در موضع خود از حمايت بين المل

 به نقل از خبرنگار خود در وين نوشته تالش های پردامنه ديپلماتيک بررسی پرونده اتمی ايرانروزنامه 
  . ايران را به روز سوم اجالس شورای حکام کشاند

به نوشته اين روزنامه ديپلمات ها اکنون سرگرم بررسی و چانه زنی بر سر فرمولی هستند که از سوی 
يه شده است و براساس اين فرمول، که شالوده آن در مذاکرات ايران و روسيه شکل گرفته روسيه ارا

  . است، در ازای ادامه غنی سازی محدود، غنی سازی گسترده به تعليق در می آيد
 خبر داده که پيشنهاد روسها مورد حمايت غير متعهدها، البرادعی و آژانس و ايرانگزارشگر روزنامه 
روپايی از جمله آلمان قرار گرفته است، با اين حال آمريکا مخالف جدی اين طرح می برخی کشورهای ا

  . باشد
   در شورای  ايران  ای  در صدر اخبار خود با عنوان احتمال توافق در دقيقه نود نوشته پرونده هستهاعتماد
   انجام  در حال ها در وين ايزنی از ر  ای  و دور جديد و فشرده  شورا قرار گرفت  عضو اين٣۵ ميز   بر روی حکام
  .  است

   حل ، برای  مشهور است٩٠   پيشنهاد دقيقه  به  خود را که کند طرح  می   تالش  روسيهاعتمادبه نوشته 
  . بنشاند  کرسی  به  ايران  ای  هسته مساله

مور بين الملل  از مصاحبه اين روزنامه با علی اکبر واليتی، مشاور رهبر جمهوری اسالمی در اجام جم
خبر داده که در آن با اشاره به سفر جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به هند و سياست آمريکا در 

آمريکا سياست جديدی را در آسيا برگزيده که اساس آن، تضعيف چين ، بايکوت : منطقه گفته شده
  . روسيه و جدا کردن بخشی از جهان اسالم از کل جهان اسالم است

 گفته است هند روابط گسترده ای با روسيه داشته است که اين روابط جام جمه پيشين به وزير خارج
از دوران جواهر لعل نهرو، لعل بهادر شاستری ، اينديرا گاندی ، راجيو گاندی و راجپايی مورد توجه جدی 

 انتقال دولت هند بوده است به طوری که روابط راهبردی دو کشور تا آنجا گسترش يافت که عالوه بر
  .فناوری دو منظوره ، چند منظوره و تسليحات گوناگون، انتقال فناوری هسته ای را نيز در برگرفت

 نسبت به گسترش تبليغ سکوالريزم در روزنامه های کشور هشدار داده و نوشته و از جوانروزنامه 
جوانان را سرگرم مسايل وجود مجالتی درباره جوانان و نوجوانان گاليه کرده که به نوشته اين روزنامه 

  . فرعی می کنند
 تاکيد کرده که تصميم گيری برای ايجاد يک سياست متين تبليغی و آماده سازی افکار جواننويسنده 

عمومی برای شناخت ابعاد جنگ نرم از اهم وظايفی است که رسانه های اصولگرا بايد همانند تکليفی 
  .سترگ به آن بپردازند

بح تهران خبر داده که بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره در بانک های خصوصی  اقتصادی صسرمايه روز
  . را هم تا حدود دو در صد کاهش دهد 

 به دنبال اين خبر عمل بانک مرکزی را به دستور دولت صورت می گيرد بدعتی خوانده  سرمايهگزارشگر
های خصوصی تحميل  ت بانک های مرکزی در سراسر جهان، قواعدی را بر فعالي و نوشته اگرچه بانک 

انداز رشد  ها تعيين نرخ سود بانکی بر مبنای چشم  ترين حقوق اين بانک   کنند، ولی يکی از بديهی می
  .باشد می... ها است و اقتصادی، نرخ تورم، اعتبار مشتريان، ميزان ريسک طرح 

  .اند  توليد و توزيع کرده  نیز  قمه   ترويج دی ، سی   در اصفهان  گروهی  به تازگی اعتمادبه نوشته
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   چند روحانی ، در کنار سخنان  عراق  در شهرهای زنی  از قمه  هايی ، تصاوير و فيلم دی  سی  در اين
  . شود  داده  جلوه ، منطقی  اقدام  تا اين  است  شده ، مونتاژ و تالش  از مداحان  و چند تن  اصفهان ساکن
 رهبر جمهوری   فتوای  اعتراض به ، ضمن   روحانيون   رده که برخی در ادامه اين خبر اشاره کاعتماد

   فتوايی تواند چنين  می   انصاری تنها شيخ: اند  اظهار کرده  علنی زنی  از قمه   بر خودداری اسالمی مبنی
  .  کنيم  نشينی  عقب  بيگانگان صادر کند و نبايد با مسخره

بی قيمت ميوه و مرکبات در بازارهای شهر داده و آن را  خبر از کاهش کيفيت و افزايش نسهمشهری
  . ناشی از کمبود عرضه و افزايش تقاضا در روزهای پايانی سال دانسته است

 يک مقام دولتی گفته انواع ميوه ها ذخيره سازی شده و از روز بيستم اسفند به همشهریبه نوشته 
  .مردم عرصه خواهد شد

  
  سفندماه ا16:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  مارس7 - ١٣٨۴ اسفند 16ه سه شنب
روزنامه های صبح امروز تهران در صقحات اول خود گزارش مراسم اعطای جوايز اسکار :بی بی سی

امسال را با عکس هايی از مردانی که جايزه دريافت داشته اند منعکس کرده اند، از سکوت شورای 
عاليت های هسته ای ايران خبر داده و به گمانه زنی حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره ف

درباره تصميم های فردای شورای حکام پرداخته اند و گزارش هايی درباره تعييرات بودجه در مجلس و 
  .واکنش سخنگوی دولت به اين تغييرات را نيز انتشار داده اند

 ساله ٣کرده که با اشاره به تعليق  در صدر اخبار خود اين جمله احمدی نژاد رييس جمهور را نقل کيهان
بايد خساراتی را که تعليق سه : فعاليت های علمی تحقيقاتی کشور در زمينه هسته ای گفته است 

  . ساله به پيشرفت علم، فناوری و اقتصاد ما وارد شده است از جانب آژانس و مسببان آن جبران شود
خبر " ديپلمات آگاه" گفتگوی خبرنگار خود با يک همين روزنامه در گزارشی پيرامون مسايل هسته ای از

  . داده که نام وی را درج نکرده است
درباره غنی سازی صنعتی، تعليق فعاليت " مصالحه" اين ديپلمات آگاه گفته مقصود از کيهانبه نوشته 

گاه های مربوط به آن نيست بلکه تعيين يک جدول زمانی است که ايران بر مبنای آن به تدريج آزمايش
  . غنی سازی خود در نطنز را با نصب سانتريفوژهای جديد به يک کارخانه غنی سازی تبديل کند

 سانتريفوژ در نطنز در حال فعاليت تحقيقاتی ١۶۴ گفته در حال حاضر کيهاناين مقام آگاه به نوشته 
سعه الاقل بايد است و تهران عقيده دارد اين تعداد برای کامل شدن فعاليت های مربوط به تحقيق و تو

  .  ماشين افزايش يابد٣٠٠٠به 
 نوشته درحاليکه روسيه و آلمان طرفدار عدم صدور قطعنامه عليه ايران جمهوری اسالمیروزنامه 

توسط شورای حکام و صرفا ارسال گزارش البرادعی به شورای امنيت هستند، فرانسه، انگليس و 
 حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قطعنامه آمريکا به شدت تالش می کنند اجالس کنونی شورای

  . ای عليه ايران صادر کند و پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع دهد
 روزه به ايران برای اعالم ٣٠به نوشته اين روزنامه آمريکا با پيگيری طرح جديد خود اصرار دارد يک مهلت 

رت عدم تمکين ايران، تحريم ها آاغاز شود که توقف کليه فعاليت های هسته ای خود داده شود و درصو
عبارت است از ممنوعيت مسافرت خارجی مسئوالن کشور، محروميت ايران از صدور نفت و تحريم های 

  .اقتصادی ديگر
   پرونده  در بحبوحه کند که  کار می  امروز آغاز به  در حالی   خبرگان  مجلس  رسمی  اجالس  نوشته اعتماد
   روحانی  با حسن  ملی  امنيت  عالی  دبير شورای  الريجانی  علی  رويارويی ، احتمال ان اير  ای هسته

  . دهد  قرار می   ناظران  روی  را پيش  پيدا و پنهانی های ، جذابيت  ايران  ای  هسته  پرونده  سابق مسئوول
ت شده و دبير سابق  از آن جا که علی الريجانی به عنوان سخنران به اجالس دعواعتمادبه نوشته 

   به اين اجالس جلب شده بويژه  ناظران  توجه  شورای عالی امنيت ملی خود عضو مجلس خبرگان است 
   خبرگان  در مجلس  امروز همگی  دارد که  هم  شديدی ، منتقدين  ای ايران  هسته  پرونده  سابق  رييس آنکه

اسيت جلسه خبرگان علی مشکينی رييس اين  خبر داده به علت حسکيهانحضور دارند در همين حال 
  . مجلس که به علت بيماری در بيمارستان بستری است به جلسه می رود

چلسه مجلس خبرگان را در غياب علی مشکينی ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی نايب رييس اداره 
  .می کند

ه دعوت و پذيرانی از  خبر داده که جمعی از علمای حوزه علميه قم در اعالميه ای نسبت بهمبستگی
نماينده دولت ليبی در ايران اعتراض کرده و با اشاره به ناپديد شدن امام موسی صدر روحانی ايرانی که 

  . رهبری شيعيان لبنان را به عهده داشت خواستار پيگيری اين ماجرا شدند
کينی،  نشان می دهد آيت اهللا ها موسوی اردبيلی، ابراهيم امينی، علی مشهمبستگیگزارش 

  . جوادی آملی ، سبحانی از جمله امضا کنندگان اين اعالميه هستند
 همچنين خبر داده که فاضل ميبدی، عضوی از روحانيت قم، ضمن اعتراض به سفر نماينده همبستگی

  . قذافی به تهران خواستار مجازت مسئوالنی شده است که ترتيب اين سفر را داده اند
که بعد از بيست و هفت سال توانست به ايران سفر کند هفته گذشته گفتنی است که نماينده قذافی 

آقای احمدی نژاد ماه گذشته در ديداری با خانواده امام موسی . با محمود احمدی نژاد ديدار کرده بود
  .صدر وعده داد که موضوع ناپديد شدن امام موسی را با شدت پی گيری کند
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 روزه است و بنابراين بر ٢٩ابع مطلع نوشته محرم امسال  به نقل از يک منجمهوری اسالمیروزنامه 
 اسفند جاری خواهد بود و روز اول ٢٩خالف آن چه تقويم ها نشان می دهد، اربعين حسينی روز 

  . روز عزاداری چهلمين روز درگذشت امام حسين نيست٨۵فروردين 
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