
  ٢٠٠۶ اوت ٢8 - ١٣٨۵ شهریور 6دوشنبه  ) 835(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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( ایران و دولتهای بزرگرژیم

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

  .شد ي مجتمع توليد آب سنگين اراك افتتاح پروژه
  ٢٠٠۶ اوت ٢۶ - ١٣٨۵ شهریور ۴شنبه 

،رييس جمهور در اين مراسم با )ايسنا(دانشجويان ايران  اسي خبرگزاريبه گزارش خبرنگار سي
  .مجتمع آب سنگين اراك، اين مجتمع را رسما افتتاح آرد برداري از لوح يادبود پرده

) ص(متعال و الطاف الهي و درسال پيامبر اعظم با تاييدات خداوند« :بر روي اين لوح نوشته شده است
 1385سنگين سازمان انرژي اتمي ايران در تاريخ چهارم شهريورماه  تمع توليد آببرداري از اولين مج بهره

  «.نژاد، رياست محترم و محبوب جمهوري اسالمي ايران، آغاز گرديد محمود احمدي با حضور آقاي دآتر
  .هاي مختلف آن پرداخت بازديد از بخش رييس جمهور پس از افتتاح رسمي اين پروژه صنعتي به

است آه نقش بسزايي در ارتقاي علمي آشور و  اي آشور هاي هسته ه يكي از بزرگترين پروژهاين پروژ
  .ارتقاي دانش فني نزد نيروهاي متخصصان ايراني است صنايع داخلي دارد و نشانگر رشد، بلوغ و

بسيار چشمگيري در آنترل سرطان و آنترل  اين پروژه داراي مصارف پزشكي مختلفي است و تأثيرات
  .رود اي به شمار مي ي راآتورهاي آب سنگين هسته آندآننده آننده و ماري ايدز دارد و به عنوان خنكبي

با ابراز خرسندي از توفيق حضور در جشن  جمهور پس از بازديد از اين مجتمع،طي سخناني رييس
ي  ه در سايهپروژه آب سنگين اراك و با بيان اين آ دانشمندان و متخصصين ايراني به مناسبت افتتاح

يي برسيم، ياد  آميز هسته ي انرژي صلح توفيقات خوبي در زمينه ايم به توانسته) ص(سال پيامبر اعظم
ي دولت را گرامي داشت و از اين دو شهيد را الگوي مديريتي  آغاز هفته شهيدان رجايي و باهنر و

  .دولتمردان دانست مردمي براي تمام
نژاد صبح روز شنبه  دآتر محمود احمدي) ايسنا(دانشجويان ايران ريبه گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزا

ي توليد آب سنگين اراك، دستيابي جوانان و متخصصان ايراني به  افتتاح پروژه طي سخناني در مراسم
ي  وقفه بي توليد آب سنگين را گام ديگري در مسير تعالي و توفيق ملت ايران برشمرد و از تالش فناوري

  .سپاسگذاري آرداين عزيزان 
گيرد، با اشاره به  آشاورزي مورد استفاده قرار مي ي پزشكي و و با بيان اين آه اين فناوري در زمينه

هاي بلند  جوانان ما عزم خود را براي فتح قله: جوانان، اظهار داشت هاي ملت ايران به ويژه شايستگي
آمال و پيشرفت قدم بردارند و مطمئنا هيچ خواهند به سمت  ها مي آن. اند جزم آرده پيشرفت و فناوري

  .تواند ملت ايران را از مسيري آه انتخاب آرده دور آند نمي آسي
ي شكوه عظمت، ايمان و  داشته باشيم، متوجه اگر نگاهي گذرا به تاريخ: جمهور خاطرنشان آرد رييس

شكوه و عظمت ملت اي فراهم شده است آه  زمينه شويم و اآنون بار ديگر شجاعت ملت ايران مي
طلب بوده  دوست و صلح خواه، صلح ايران هميشه ملتي آرامش ملت. ي جهاني بدرخشد ايران در عرصه

تجاوز نبوده است، اما در مقابل زورگويي و تجاوز با اقتدار و شجاعت ايستاده  گاه اهل زورگويي و و هيچ
آند و حاضر نيست  يز مبادله نميايران عزت، شرف، استقالل و پيشرفت خود را با هيچ چ ملت. است
  .اي از حقوق خود بگذرد ذره آه

 آه از اخالق انبياء و انساني دور -هاي زورگو  قدرت متاسفانه در جهان امروز برخي: وي ادامه داد
ها اقتصاد، هنر  آن. خصلت زورگويي خود مبادالت جهاني را تنظيم آنند خواهند با توسل به  مي-هستند

 ها هستند آنند آه ديگران نيز مانند آن اند و تصور مي خدمت مطامع شوم خود قرار داده درو تبليغات را 
  .بينند زيرا همه را با عينك ديد خود مي

تصور آنند آه ملتي با دوري از زورگويي و تجاوز پيشرفت  توانند ها نمي آن" جمهور با بيان اين آه  رييس
خواه به دنبال اخالق و معنويات باشد و  ه ملتي آزاده و آزاديببينند آ توانند ها نمي آن: افزود" آند
  .دار و متعهد نيز باشد فناوري را فتح آند و در عين حال دين هاي بلند قله

يي دست پيدا آند، اما  آميز هسته فناوري صلح توانند تصور آنند آه آشوري به ها نمي آن: وي گفت
چنين فرضي براي آنان دشوار است چه برسد آه آن را  يي نباشد؛ تصور خواهان داشتن سالح هسته

  .بخواهند تصديق آنند
يي هيچ جايگاهي ندارد و ما اصال در مورد  هسته در دآترين دفاعي ايران سالح: نژاد تاآيد آرد احمدي

غربي بايد در ديدگاه فكري خود تغييراتي ايجاد و آن را  آشورهاي. آنيم يي صحبت نمي سالح هسته
  .صلح، امنيت و آرامش مردم فكر آنند ها بايد به آن. ننداصالح آ

آميز از آن يك نعمت خدادادي و  ي صلح استفاده يي و دسترسي به انرژي هسته" وي با بيان اين آه 
ي ملت ايران پيگير اين حقوق  به عنوان نماينده: افزود" است ها از جمله ملت ايران حق تمامي ملت

خواهد آه ما به فناوري  امروز ملت ايران مي. آنم زمينه بگويند را دنبال مي هستم و هرچه مردم در اين
يي دست پيدا آنيم و من مسوول پيگيري اين خواسته هستم و از آن آوتاهي  هسته آميز صلح
  .آنم نمي
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يي در ايران وجود ندارد و  بحث سالح هسته. نيستيم آس تهديد ما براي هيچ: جمهور تاآيد آرد رييس
شويم،  نيست؛ چراآه ما براي هيچ آشوري تهديد محسوب نمي يي مطرح ع داشتن سالح هستهموضو

دشمن آشورهاي منطقه است؛ چراآه معتقديم براي تعيين  حتي براي رژيم صهيونيستي آه
  .حل است راه سرنوشت اين رژيم رفراندوم بهترين

ما به : گفت" رود  بار ظلم نمياست ولي زير طلب ملت ما ملتي صلح "وي با اعالم اين مطلب آه 
زحمت درست نكنند؛ چراآه ملت ايران براي برداشتن  گوييم براي خود دردسر و آشورهاي غربي مي

  .را جزم آرده است هاي بلند در اين زمينه عزم خود گام
يي را وحشتناك جلوه دهند، در  آميز هسته صلح هاي  سعي دارند فعاليت برخي: نژاد گفت احمدي
هاي توليد خودرو بازديد  طور آه از آارخانه فراهم شود تا مردم همان اي  آه ما معتقديم بايد زمينهصورتي
 آنند داراي سوخت اگر آساني آه ادعا مي. يي نيز بازديد آنند هاي هسته از نيروگاه آنند بتوانند مي

اجازه  ي ندارنديي خود شك هاي هسته آميز بودن فعاليت خطر بودن و صلح يي هستند در بي هسته
ها ادعا دارند آه از مسير  آن اگر. ها بازديد آنند دهند آه دانشمندان ديگر آشورها بيايند از فناوري آن

يي ما باز باز است و  هاي هسته آنند و فعاليت اي را فراهم اند بايد چنين زمينه آميز منحرف نشده صلح
  .آميز است يي ما صلح هاي هسته عاليتندارد چراآه ف هيچ مانعي در راه بازديد از آن وجود

ها  در صورتي آه علم بايد در خدمت سعادت ملت اند برخي از آشورها علم را يك چماق آرده: وي گفت
  .استكباري استفاده شود باشد و نبايد از آن به صورت انحصاري و
آشورهاي : عالم آردآورند، ا خطر به وجود مي آنند، و ناامني و رييس خطاب به آساني آه تهديد مي

ي گيتي را از  هاي آشتار جمعي فراهم و صحنه خلع سالح بزرگ بايد دست به دست هم زمينه را براي
  .در راستاي پيشرفت پزشكي و آشاورزي استفاده آنند ها پاك آنند و از علم اين سالح

اند به اين موفقيت  انستهدانشمندان جوان ايراني آه تو نژاد با تقدير و تشكر از به گزارش ايسنا احمدي
ي  آنيم و براي همه يي خود را مخفي نمي هاي هسته ما فعاليت: داشت بزرگ دست پيدا آنند، اظهار

يي ما بازديد آنند اين امكان فراهم است، چرا آه  هاي هسته از فعاليت خواهند آساني آه مي
  .عنويت استآميز، در خدمت ايجاد صلح، عدالت و م يي ما صلح هسته هاي فعاليت

ما نيز زمينه : داخلي و خارجي در اين مراسم، ادامه داد وي با اشاره به حضور تعداد زيادي از خبرنگاران
 آميز بازديد آنند و من همين جا از آقاي يي صلح هاي هسته خبرنگاران از فعاليت را فراهم آرديم آه اين

نيز بيايند از  آشورهاي خارجي و انديشمنداناي را فراهم آند آه سفراي  خواهم آه زمينه آقازاده مي
  .اين پروژه بازديد آنند

برند و  يي ما را زير سوال مي آميز هسته صلح هاي امروز آساني فعاليت: جمهور خاطرنشان آرد رييس
ها  آن. روند الملل و حقوق بشر به شمار مي ي حقوق بين آننده ترين نقض مدعي هستند، آه خود بزرگ

يي برخوردار شوند و سعي دارند اين فناوري  آميز هسته آشورها از فناوري صلح هند آه ديگرد اجازه نمي
راستاي  خواهند از علم در ها مي آن. انحصار خود قرار داده و به ديگر آشورها زور بگويند را در

 و ارتقاء راه پيشرفت هاي نامشروع خود استفاده آنند، در حالي آه ما معتقديم بايد از علم در خواسته
  .صلح و عدالت استفاده آرد

آنند آه با زورگويي  آشورهاي غربي فكر مي :نژاد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت احمدي
ها سوال  ها تحميل آنند ولي من از آن خود را به ملت هاي نامشروع توانند خواسته و اعمال فشار مي

توان مانع پيشرفت  اي يك ملت را گرفت؟ آيا مي ديشهفكري و ان توان جلوي تالش آنم آه آيا مي مي
  علمي يك ملت شد؟

خواهم آه واقعيت را در مورد ملت ايران قبول و  مي من از تمام جهانيان و آشورهاي غربي: وي گفت
ما از . هاست باز آنند؛ چراآه پيشرفت ايران به نفع تمام ملت شان را بر روي اين مساله هاي چشم

دشمنان و بدخواهان ما چه بخواهند و . آنيم امنيت جهاني استفاده مي  جهت صلح وپيشرفت خود در
هاي بلند در جهت پيشرفت برداشته است و در  ايران تصميم خود را براي برداشتن گام چه نخواهند ملت

  .آند راه تالش مي اين
ها از  ي زمينه رامش در همهوگو و آ خواهان صلح و گفت از همان ابتدا گفتيم آه: رييس جمهور يادآور شد

ي تمام ملت ايران اين است آه من به  در حال حاضر خواسته. هستيم يي ي هسته جمله بحث پرونده
يي دفاع آنم و از  آميز هسته ها در ارتباط با آسب فناوري صلح مملكت از حق آن عنوان رييس جمهور اين

را پيگيري  ظيفه را بر خود واجب دانسته و آنجمهور اين و من به عنوان رييس. ها آوتاه نيايم آن حق
  .آنم مي

ي  طي سخناني در مراسم افتتاح پروژه اتمي آشورمان نيز مهندس رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي
ي حيات يكي از  بيان اينكه تامين انرژي مورد نياز بشر براي ادامه صنعتي توليد آب سنگين اراك، با

هاي فسيلي رو به  انرژي حاصل از سوخت« :دهد، اظهار داشت شكيل ميامروز را ت مسائل مهم جهان
آنها را  توان منابع ديگري آه مي. و بشر براي جايگزيني اين انرژي نيازمند منابع ديگري است اتمام است

  «.يي به دست آورد يي و گداخت هسته از مسيرهاي فني مثل شكافت هسته
، وي در خصوص توليد انرژي از )ايسنا(دانشجويان ايران  زارييي خبرگ به گزارش خبرنگار انرژي هسته
تكنولوژي تهيه و توليد آب سنگين توانايي شگرفي را در « :اظهار داشت طريق راآتورهاي آب سنگين،

  «.آند يي فراهم مي هسته دستيابي به انرژي
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بي به توليد ماده يا انرژي اتمي با هدف دست گروهي از آارشناسان سازمان« :آقازاده ادامه داد
توليد آب سنگين آردند و اين مسير بدون نياز به توانمندي  ي ارزشمند آب سنگين شروع به طراحي پايه

  «.آشورهاي خارجي طي شد
اين پروژه در زميني به « :اراك، اظهار داشت ي صنعتي توليد آب سنگين وي در خصوص جزييات پروژه

همچنين يازده . هزار متر زيرساخت در آن احداث شد 17 هكتار ساخته شد و در حدود 20مساحت 
  «.اند و نصب ايراني در اين پروژه مشارآت داشته  شرآت ساختماني41شرآت مشاور داخلي، 

هاي جانبي   واحد سرويس9 فرآيند اصلي و 4از  اين پروژه« :رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، گفت
 85ي دوم سال  امل از آن با توليد محصول نهايي در سه ماههآ برداري اندازي و بهره تشكيل شده و راه

  «.به ثمر رسيد
بود آه با اولين واحد اين امر محقق شد و   تن8ظرفيت توليد اين مجتمع صنعتي ابتدا « :وي گفت

 تن آب دئوتريوم با 16آرديم و امروز ظرفيت توليدي اين مجتمع  اندازي  تني ديگري را راه8بالفاصله واحد 
  «. درصد است8/99ناي غ

 درصد 8/99 تن آب دئوتريوم با غناي 80در سال  ظرفيت آامل توليد اين مجتمع« :آقازاده تصريح آرد
  «.است

محصول آب سنگين با خلوص باال براي استفاده در  »:رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، ادامه داد
  «.باشد  ميآنترل سرطان و ايدز راآتورها و ساير نيازها، از جمله

فروش آب تهيه شده از دئوتريوم را در اختيار دارند،  وي با بيان اينكه دوازده آشور اروپايي و آمريكايي
آند و دردهاي ناشي از  هاي ديگر را آنترل مي مغزي و سرطان هاي اين محصول انواع سرطان« :گفت

  «.دآن آوچك آردن تومورها را نيز آنترل مي هاي سرطاني و تهاجم سلول
آنند آه داراي مدارك  شيفت آاري انجام وظيفه مي  آارشناس در سه500در اين مجتمع « :آقازاده گفت

هاي فوق ديپلمي هستند  ديگر نيروهاي اين مجتمع تكنسين بخش. باالي تخصصي و تحصيلي هستند
  «.اند مجتمع آموزش ديده هاي خاص اين آه براي فعاليت

هاي توليد آب  ترين مجتمع پروژه يكي از پيشرفته اين« :مان، ادامه دادرييس سازمان انرژي اتمي آشور
استانداردهاي ايمني و بهداشت شغلي و سيستم مديريت زيست  سنگين در جهان است آه تمام
  «.محيطي در آن پياده شده است

 ابتدا تا مدارك و مستندات اين پروژه از« :داشت وي با مدرن خواندن اين پروژه در سطح دنيا، اظهار
هاي مشابه تهيه شده است  ي متخصصان و آارشناسان در پروژه استفاده اندازي به منظور ي راه مرحله

  «.برخوردار است آه از اهميت خاصي
هاي الكترونيكي را در اختيار  ي نسخه پروژه مسووليت ارايه واحد فناوري اطالعات اين« :آقازاده ادامه داد
  «.ارايه آنند... هاي مهندسي، بازرگاني، پيمانكاران وواحد دارند تا آنها را به

با « :را آامال بومي و داخلي دانست و افزود رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، ساخت اين پروژه
هاي بيشتري در  آارشناسان آشورمان شاهد موفقيت ي تالش متخصصان و آمك خداوند و در سايه

  «.صاحب اين فناوري هستيم آه به نام ايران ثبت خواهد شد ما امروز. يي خواهيم بود دانش هسته
يي دانست و  ي جديدي از دانش هسته به عرصه  درصد را ورود8/99آقازاده توليد آب سنگين با خلوص 

  .نقاط آشور تكرار شود اظهار اميدواري آرد آه اين دانش در تمام
هاي مختلف آشور آه در اين پروژه  رتخانهوزا چنين از شرآت مصباح انرژي و ساير همكاران در وي هم

نژاد تشكر آنم آه در  به خصوص بايد از آقاي احمدي« :داد اند قدرداني آرد و ادامه همكاري داشته
  «.اند هاي گوناگون آن بوده ها و زمينه اين پروژه ترين محرك يكسال اخير بزرگ

و ايام ) ع(ي ميالد سيدالشهداء  خجستهايام  رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، اين موفقيت را در
  .و متخصصان آشورمان تبريك گفت ي مردم، انديشمندان ي شعبان به همه نيمه

ي  ي بازديد از پروژه اتمي آشورمان، همچنين در حاشيه مهندس رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي
اندازي  ت فني و اجرايي راهي توضيحا همراه رييس جمهور ضمن ارائه صنعتي توليد آب سنگين اراك به

 اين پروژه با توانمندي نيروهاي داخلي ساخته شده است و هفتاد« :خبرنگار ايسنا گفت اين پروژه به
  «.درصد نيروهاي آن بومي هستند

،با بيان اينكه فاز دوم اين )ايسنا(دانشجويان ايران  اي خبرگزاري وگو با خبرنگار انرژي هسته وي در گفت
آورد به   تن آب سنگين به دست مي8فاز اول آن آه « : رسيده است، گفت برداري  به بهرهپروژه اخيرا

طور   مردادماه آار خود را به20باشد، از تاريخ   تن آب سنگين مي8برداري  آن براي بهره همراه فاز دوم آه
  «.اح شدافتت نژاد به طور رسمي آزمايشي آغاز آرد و امروز با حضور رييس جمهور محمود احمدي

اند و  اتمي به طور مرتب از اين پروژه بازديد داشته المللي انرژي بازرسان آژانس بين« :آقازاده گفت
  «.آيند بازرسان براي بازديد از اين پروژه به تهران مي ي آينده يك گروه ديگر از هفته

ه پيش اولين محصول اين يك ما« :نداشته است، گفت وي با بيان اينكه اين پروژه تاآنون توليد آزمايشي
  «.است به دست آمد  درصد8/99پروژه آه آب سنگين با خلوص 

اندازي اين پروژه رييس جمهوري از آن  و راه اين اولين باري است آه در طي ساخت« :وي ادامه داد
  «.آند بازديد مي

« :ار ايسنا گفتآشورمان،نيز در همين ارتباط به خبرنگ الملل سازمان انرژي اتمي معاون امور بين
  «.ي صنعتي ايران در فناوري آب سنگين است اولين تجربه ي توليد آب سنگين اراك پروژه
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، با بيان )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  انرژي هسته وگو با خبرنگار دآتر محمد سعيدي در گفت
اي  پيشرفت و تجربهصنعتي در بخش فناوري آب سنگين ما پيش از اين  ي ي تجربه اينكه در عرصه

افتد و توليد آب  اين براي اولين بار است آه در آشور چنين اتفاقي مي« :داشت ايم، اظهار نداشته
  «.شود طور آامل و با تكيه بر نيروهاي داخلي محقق مي سنگين به

سال و نيم تا يك« :اش را آغاز آرد، گفت آار اجرايي 77 ي توليد آب سنگين از سال وي با بيان اينكه پروژه
شد و در مدت زماني آه پس از آن سپري شد تالش آرديم آارهاي  گذشته آار نصب تجهيزات انجام

  «.انجام دهيم اندازي اين پروژه را راه
ي مجتمع توليد آب  سخناني درباره افتتاح پروژه الملل سازمان انرژي اتمي همچنين طي معاون امور بين

اين پروژه نقش بسزايي در ارتقاي علمي آشور و « :پروژه، گفت سنگين اراك و در توصيف اهميت اين
  «.نشانگر رشد و بلوغ و ارتقاء دانش فني نزد نيروهاي متخصص ايراني است صنايع داخلي دارد و

يي در  هاي دانش هسته عنوان يكي از شاخصه ي مجتمع توليد آب سنگين اراك به پروژه« :سعيدي گفت
اي دارد و به عنوان  بيماري ايدز نقش تعيين آننده ل سرطان و آنترلمصارف پزشكي به خصوص آنتر

  «.آيد يي به شمار مي آب سنگين هسته ي رآآتورهاي خنك آننده و آند آننده
  

 و با تاآيد بر اين 5+1با اشاره به محورهاي اصلي پاسخ آشورمان به پيشنهاد  حميدرضا آصفي امروز
  .بيايد اروپا به دور از آج خلقي پاي ميز مذاآره: ريسته شود گفتنگ" با حضور قلب"پاسخ بايد  آه اين

  ٢٠٠۶ اوت ٢٧ - ١٣٨۵ شهریور ۵یكشنبه 
، دآتر حميدرضا آصفي، )ايسنا(دانشجويان ايران   خارجي خبرگزاري-به گزارش خبرنگار سياسي 

هاي  اش به پرسش در جلسه هفتگي) يكشنبه(امروز  سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان صبح
  .خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ گفت
  ندارد يي آب سنگين ارتباطي با پرونده هسته

بحث طرح آب سنگين ارتباطي به مسايلي آه : افزود وي با اشاره به افتتاح پروژه توليد آب سنگين اراك
و جزو حقوق جمهوري اسالمي ايران و گامي در جهت  شود نداشته ها مطرح مي از سوي رسانه

  .هاي آشور بوده است توانمندي ستفاده بيشتر از امكانات وا
راستاي استفاده صلح آميز از تكنولوژي و علوم  آصفي افتتاح پروژه آب سنگين اراك را اقدامي در

مصارف پزشكي و صلح آميز آب سنگين آامال روشن : داد پيشرفته از سوي آشورمان دانست و ادامه
  .المللي عمل آرده است چارچوب مقررات و هنجارهاي بين ز دراست و جمهوري اسالمي ايران ني

خاصي رخ نداده و بحث آب سنگين نيز ارتباطي با  اتفاق: سخنگوي وزارت امور خارجه خاطر نشان آرد
ندارد؛ ضمن آنكه همكاري ما با آژانس در حال حاضر در بهترين  يي جمهوري اسالمي ايران پرونده هسته
  .سطح قرار دارد

امروز : درباره تاسيسات آب سنگين اراك افزود گوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي ديگرسخن
پسندند، ما هم از آن صرف  اي چيزي را نمي نيست آه عده خيلي روي آب سنگين توقف نكنيد؛ اين گونه

  .نظر آنيم
  !ايران  آيلوگرم پلوتونيوم در5آشف 

اين اخبار بيشتر : آيلوگرم پلوتونيوم در ايران گفت 5بني بر آشف وي در ارتباط با انتشار برخي اخبار م
دهند و ما نيز همكاري  آژانس در ايران هستند و به آارشان ادامه مي اي دارد و بازرسان جنبه رسانه

  .داريم خوبي را با آنها
  ايران  در مواجهه با پاسخ5+1انتظار از 

چه انتظاري از طرفهاي مقابل در مواجهه با پاسخ  ه اين آهآصفي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا دربار
هاي  جويي ها، آم حوصلگي و بهانه ما عليرغم بداخالقي: داشت  داريد؟ اظهار5+1آشورمان به بسته 

داديم و به خاطر درخواستي آه آقاي عنان از ما داشتند نيز با ديدي مثبت به اين  ها پاسخمان را اروپايي
  .نگاه آرديم بسته

را در پاسخمان نسبت به بسته فراهم آرديم  فضاهاي بسيار خوبي: سخنگوي وزارت امور خارجه افزود
يي را از طريق گفتگو و  بتوان با توجه به آن موضوع پرونده هسته ايم آه و نگاه مثبتي را در آن ارايه داده

  .آرد ديپلماتيك حل و فصل
ديپلماتيك افتاده و اين مسير بايد طي شود تا بتوانيم   مسيرآنيم االن پاسخ ما در فكر مي: وي ادامه داد

  .به نتيجه برسيم
مان اعالم آردند آه پاسخ ايران داراي  يي هسته آصفي در پاسخ به اين سوال آه طرفهاي مقابل پرونده

مطالعه ابهامي ندارد و آنها بايد دوباره و دوباره اين پاسخ را  اين پاسخ هيچ: ابهاماتي است تاآيد آرد
  .آنند

آشورهاي مختلف در مواجهه با پاسخ ايران به  العمل و واآنش سخنگوي وزارت امور خارجه درباره عكس
العملي مبهم  ها عكس خصوص يكدست نبوده؛ آمريكايي العملها در اين عكس:  گفت5+1پيشنهاد 
ند بايد بررسي آنيم، ا ها يكدست نبوده برخي گفته اروپايي واآنش اند و باز هم در آشورهاي داشته

  .اند خواسته برخي وقت بيشتري
اند؛  تماس نزديك است نيز زمان بيشتري خواسته آقاي سوالنا آه با آقاي الريجاني در: وي ادامه داد

خواستارند و با هر اقدامي را آه فضا را متشنج آند مخالفند و لذا هر  روسيه و چين ادامه مذاآرات را
  .ر اين خصوص صحبت آرده استخود د آشوري با ديدگاه

www.iran-archive.com 



تواند  اي جدي و آارآمد مي آنيم مذاآره فكر مي با توجه به نكات مذآور: آصفي در ادامه اظهار داشت
و نبودن اتفاق نظر در طرفهاي مقابل از جمله داليل لزوم انجام  ديدگاه هاي مختلف را به هم نزديك آند

  .مذاآره است
  5+1 محتواي پاسخ ايران به پيشنهاد

درباره محتواي پاسخ آشورمان به بسته  آصفي هم چنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا
: ايم ارايه آرديم چند محور را مدنظر قرار داده ما در پاسخي آه به طرف مقابل:  گفت5+1پيشنهادي 

اري با آژانس ايم؛ از سوي ديگر شفاف سازي و همك تكاليفمان پرداخته نخست در اين پاسخ به حقوق و
  .ايم داده و هم چنين به اعتماد سازي متقابل پرداخته را مورد توجه قرار

هاي  هاي بلندمدت اقتصادي، همكاري همكاري :سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت
وس ي رئ هاي يك مذاآره مفيد و سازنده و آارآمد از جمله ويژگي امنيتي پايدار در منطقه و و هم چنين

  .پاسخ ايران نسبت به اين بسته مطرح شده است محورهايي بود آه در
ايم و  و سواالت مورد خواست اروپا را پاسخ داده در اين پاسخ تقريبا تمام مشكالت: وي خاطر نشان آرد

آنيم اآنون زمان  پاسخ نگذاشته است و فكر مي هيچ سوالي را بي اين پاسخ تحقيقا بدون ابهام است و
اروپايي به دور از آج خلقي پاي ميز مذاآره حاضر شوند تا بتوانيم مذاآرات را  ده آه طرفهايآن رسي
  .دهيم ادامه

  خارجي؟ رفتار تهاجمي دولت در سياست
اندازي پروژه آب سنگين اراك دولت  به راه رسد با توجه آصفي در پاسخ به اين سخن آه به نظر مي

مسايل را اينگونه نبينيد؛ سالهاست آه روي اين پروژه آار  :ودرفتاري تهاجمي را در پيش گرفته، افز
برداري رسيده است ضمن آنكه طبيعي است دولت نهم و هر دولت ديگري از  بهره شده و روز گذشته به

  .دار شدن حقوق آشور را ندهد  خدشه آشور استفاده آرده و اجازه هاي ظرفيت
سنگين اراك بر اساس تالش و همت متخصصان   آبپروژه: سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد

  .تواند از اين دستاورد مهم صرف نظر نمايد دولتي نمي جمهوري اسالمي ايران به بار نشسته و هيچ
بحثي نيست آه بخواهيم با استفاده از آن شرايط را  دانند آه اين ها نيز مي اروپايي: وي هم چنين گفت

  .برداري رسيد ريزي شده و طي روز گذشته به بهره اين برنامه زپيچيده نماييم؛ اين پروژه پيش ا
  زند؟ مي آيا آمريكا شوراي امنيت را دور

شرايط فعلي اين امكان وجود دارد آه آمريكا  سخنگوي وزارت امور خارجه درباره اين مساله آه در
ديم آه آمريكا بخواهد اروپا آر ما از ابتدا پيش بيني مي: گفت شوراي امنيت را در خصوص ايران دور بزند،

  .البته االن آشورهاي اروپايي مواضعشان يكپارچه نيست را تحت فشار قرار دهد
با : سويي و چين و روسيه از ديگر سو اظهار داشت وي در ادامه با اشاره مواضع اسپانيا و ايتاليا از

ز در روزهاي اخير تماسهاي هستيم و آقاي الريجاني و متكي ني طرفهاي مختلف در حال رايزني مستمر
  .اند آشورهاي مختلف داشته مختلفي را با مقامات
بدي است و انتظار داريم طرف اروپايي حوصله به  حوصلگي چيز به اعتقاد ما بي: آصفي خاطر نشان آرد

معتقديم االن براي صحبت در رابطه با تحريم زود است و بايد  خرج دهد و با منطق پيش آيد ضمن آنكه
  .آيد مي  آه در آينده چه پيشديد

مذاآره هستيم و با پاسخي آه داديم نشان  ما طرفدار گفتگو و: سخنگوي وزارت امور خارجه افزود
ضمن آنكه پاسخ ما خيلي آامل بوده و . هستيم ي حل و فصل موضوع با حسن نيت داديم آه آماده

  .دقيق به آن پاسخ بدهد انتظار داريم آه طرف مقابل ضمن بررسي
  است سخنان باهنر درست منعكس نشده

رييس مجلس شوراي اسالمي مبني بر اينكه در  وي درباره انتشار اظهارنظري از سوي باهنر، نايب
آنم اين نقل قول  فكر مي: شود، گفت نيز ممكن مي يي صورت خواست مردم ايران توليد سالح هسته

ين دفاعي ما قرار ندارد هرگز به اين سمت موضوع در دآتر درست نبوده چرا آه از آنجايي آه اين
  .نخواهيم رفت
  ايران؟ سازي در پاسخ طرح غني

 مساله غني سازي نيز مطرح شده 5+1پيشنهاد  وي در پاسخ به اين سوال آه آيا در پاسخ ايران به
ازه دهيد ايم، اما اج نيز در اين پاسخ مسايلي را مطرح آرده ما در رابطه با غني سازي: است؟ ادامه داد

گويا، شفاف آامل و جامع را بخواند و بعد پاي ميز مذاآره بيايند تا با هم صحبت  آنها اين پاسخ بسيار
  .آنيم

آنند و ما  از آن است آه طرفهاي مقابل فكر مي تر راه برون رفت بسيار راحت: آصفي خاطر نشان آرد
  .اي نيست و به راحتي قابل حل است ايران چيز پيچيده يي ايم آه مساله هسته بارها تاآيد آرده

  شود؟ مي روسيه براي تحريم ايران آماده
بازرگاني روسيه مبني بر اينكه تبادالت تجاري  وي در پاسخ به اين سوال آه آيا انتشار گزارش وزارت

آاهش يافته، به معناي فراهم آوردن مقدمات تحريم ايران  ايران و روسيه در چند ماه اخير به نصف
اين آمار دقيق است، همواره در روابط بين آشورها چنين مسايلي رخ  حتي اگر بپذيريم آه:  گفتاست؟
 اند آه با تحريم ها نيز اعالم آرده آما اينكه خود روس. موارد به معناي تحريم نيست دهد ولي اين مي

  .آند مخالفند و اين اقدام هيچ مشكلي را حل نمي
  يمبنگر پاسخ ايران را با حضور قلب
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محورهاي مهم اين : آند ادامه داد اي نمي رسانه  را5+1آصفي درباره اينكه چرا ايران پاسخش به بسته 
  .تواند تعيين آننده باشد محورها با حضور قلب نگاه آنيم مي بسته را بيان آردم و اگر به تك تك

مان معتقد به اخالق  در سياست و روابط خارجي ما: سخنگوي وزارت امور خارجه هم چنين اظهار داشت
اي غير اخالقي عمل آند اين توجيهي براي  به گونه گرايي هستيم و چون ممكن است طرف مقابل

  .شود عمل غير اخالقي ما نمي
  عنان شنبه در تهران

آقاي آوفي عنان : به آشورمان خبر داد و افزود وي از سفر آوفي عنان در روزهاي ابتدايي هفته آينده
آيند و در جريان اين سفر با  جمهوري اسالمي ايران سفر مي اي سفري دو روزه بهشنبه آينده بر

  .موضوعات مختلف بحث و گفتگو خواهند داشت مسووالن آشور در رابطه با
آيا زمان ديدار آتي دبير شوراي عالي امنيت ملي  سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال آه

زمان خاصي براي اين ديدار : اروپا مشخص شده؟ افزود ي اتحاديهآشورمان با رييس سياست خارج
  .مشخص نشده است

تر است يا تحريم و اقدامات پس از آن؟ اظهار  سنگين ي مذاآره وي درباره اينكه در حال حاضر آفه
خواهان گفتگو و مذاآره هستيم و اميدواريم طرف مقابل نيز از  ما نشان داديم آه. صبر آنيم: داشت
پرونده در آژانس به بررسي گذاشته شود و اميدواريم آشورهاي اروپايي از  ق پيروي آرده ومنط

  .خاصي پيروي نكنند فشارهاي آشور
  گيريم مواضع منافقين جدي نمي

 15منافقين و اپوزيسيون ايران در فرانسه درباره  وي هم چنين در خصوص موضع اخير گروهك تروريستي
اند  هاي معاند و منافق براي اينكه گاهي بگويند زنده گروه: اظهار داشت ، روهكسانتريفيوژ ادعايي اين گ

  .گيريم آنند آه آنها را جدي نمي بيان مي مطالبي را
دانند آه  ها اصال نمي است و احتماال اين گروه هاي ما با آژانس آامال شفاف همكاري: آصفي افزود

بازرسان ! شود گاه پيچي است آه در جيب بغل جا مياين دست آنند سانتريفيوژ چيست و شايد فكر مي
آنند آه مساله ايران به صورت مسالمت آميز در  ها هر گاه فكر مي اين گروه آژانس در ايران حضور دارند و

  .آنند اي را مطرح مي چنين ادعاهاي بيهوده حال حل است
  

آمادگي جمهوري اسالمي ايران علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان بار ديگر بر 
  . يي آشورمان تاآيد آرد ي هسته درخصوص پرونده" مذاآرات جدي"براي 

  ٢٠٠۶ اوت ٢٧ - ١٣٨۵ شهریور ۵یكشنبه 
الريجاني در پاسخ به اين مطلب آه ) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي غربي به نقل از مقامات اروپايي  ادي، برخي از رسانهي پيشنه ي پاسخ ايران به بسته پس از ارايه"
، "ينده امكان دارد مالقاتي در سطح رسمي بين طرفين صورت پذيرد اعالم آردند آه ظرف روزهاي آ

 اعالم آرديم آه ما براي انجام 5+1 اوت به نمايندگان 22شنبه  در هنگام تحويل پاسخ در روز سه: گفت
 5+1هايي آه با مقامات گوناگون در گروه  پس از آن در تماس. ايم  آمادهمذاآرات از فرداي آن روز

  . ايم  تكرار نموده5+1با " مذاآرات جدي"ايم، رسما آمادگي خود را جهت آغاز  داشته
مايلم در همين جا بار ديگر تاآيد نمايم آه ايران جهت : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان افزود

يي در  ي هسته مابين از جمله مساله ي مسايل في ه و عادالنه درخصوص همهانجام مذاآرات سازند
  . ، در هر زمان و مكاني آمادگي آامل دارد5+1سطح وزراي خارجه 

  
  آمریكا جلوتر از شورای امنيت حرآت می آند

  ٢٠٠۶ اوت ٢٧ - ١٣٨۵ شهریور ۵یكشنبه 
ماری از اعضای شورای امنيت با در حالی آه نشانه ها حاآی از آن است آه ش:گروه سياسی شرق

تصميم ایاالت متحده برای مجازات ایران در زمينه برنامه های هسته ای مخالفت می آنند، مقامات 
دولت بوش سرگرم ساماندهی ائتالفی مستقل برای مصادره حساب های ایرانيان و اعمال محدودیت 

این استراتژی تنها از : گران می نویسدروزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از تحليل. های تجاری هستند
مخالفت درازمدت آمریكا با انفعال شورای امنيت در قبال ایران ناشی نمی شود، بلكه ضعف جاری موضع 
واشينگتن برای ایفای نقش در پاره ای درگيری های خاورميانه، از جمله بحران اخير لبنان، در تدوین این 

با وجود آنكه روسيه و چين دو عضو آليدی : مه آمریكایی می افزایداین روزنا. استراتژی موثر بوده است
شورای امنيت در ماه جوالی اعالم آردند در صورت مخالفت تهران با توقف غنی سازی، از اعمال تحریم 

های مقدماتی عليه ایران حمایت می آنند، اما به دنبال اعالم آمادگی جمهوری اسالمی برای ادامه 
سرگئی ایوانف وزیر دفاع .  می رسد آه مسكو از موضع خود عقب نشينی آرده استمذاآرات، به نظر

تا زمانی آه ایران برای مذاآره آمادگی داشته : روسيه با اشاره به تمایل تهران برای مذاآره می گوید
روسيه ضمن تاآيد بر راهكار : وی افزود. باشد تنبيه و ایزوله آردن آن عملی سنجيده نخواهد بود

لماتيك معتقد است موضوع ایران به اندازه ای فوریت ندارد آه شورای امنيت به دنبال اعمال تحریم دیپ
این در حالی است آه به گزارش روزنامه فایننشال تایمز حكومت ایران برای . عليه این آشور باشد

این . داردشهریور آغاز می شود، آمادگی ٩مرحله بعدی بحران هسته ای آه پس از خاتمه ضرب االجل 
هر چند در اوایل امسال اختالف نظرهایی در سياست هسته ای ایران : روزنامه انگليسی می نویسد

به چشم می خورد، اما اآنون ميان نخبگان سياسی حكومت آه تصميم های اصلی را اتخاذ می آنند، 
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 را تایيد می آنند آه عالوه بر این بسياری از مقامات در محافل خصوصی این نكته. اجماع نظر وجود دارد
برخی تحليلگران . موضع تهران در قبال مسائل بين المللی، شامل مسئله هسته ای، آامال فعال است

ارائه پاسخ پيچيده ایران به بسته مشوق های پيشنهادی غرب به موازات اعالم آمادگی : می گویند
 مخالفت روسيه با گزینه تحریم، برای ادامه مذاآرات موجب شده است آه رهبران اروپایی با توجه به

از سوی دیگر دیپلمات ها و سياستگزاران . تهدید مقابله با برنامه های هسته ای ایران را تعدیل آنند
اروپایی با وجود دلسردی از پاسخ ایران به درخواست بين المللی مبنی بر توقف عمليات غنی سازی، 

خبرگزاری شينهوا به نقل از خاویر . ویر می آشندچشم انداز گفت وگوهای مضاعف با ایران را به تص
در روزهای آینده گفت وگو با علی الریجانی : سوالنا رئيس سياست خارجی اتحادیه اروپا می نویسد

دبير شورای عالی امنيت ملی ادامه می یابد و اتحادیه اروپا تا پایان ماه آگوست موضع خود را در برابر 
وی پس از نشست اضطراری وزیران امور .  غرب، اعالم می آندپاسخ ایران به بسته مشوق های

 آمریكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و ١۵پاسخ ایران به پيشنهادهای «: خارجه اتحادیه اروپا گفت
تمایل داریم پيش : سوالنا افزود.  صفحه است و برخی عناصر جدید را شامل می شود٢٠آلمان بيش از 

آامل را به این سند بدهيم گفت وگوهایی با ایران داشته باشيم تا پاسخ ایران از آنكه بتوانيم پاسخی 
در حالی آه مقامات اروپایی با توجه به موضع اخير ایران می آوشند اظهارنظرهای . را درك آنيم

آمریكا در حال : محافظه آارانه ای داشته باشند، جان بولتون نماینده آمریكا در سازمان ملل می گوید
ن قطعنامه ای برای اعمال محدودیت های مسافرتی و مسدود آردن حساب های مقامات ایرانی تدوی

ایاالت متحده خوشبين است آه روسيه و : وی افزود» . شهریور است٩بالفاصله پس از ضرب االجل 
چين پس از مشاهده متن، آن را بپذیرند و در غير این صورت آمریكا اقدامات دیپلماتيكی را خارج از 

آمریكا می تواند مطابق قوانين : لس آنجلس تایمز می نویسد. چارچوب سازمان ملل به آار می گيرد
تروریسم، تحریم های انحصاری خود را اعمال آند آه از جمله آنها می توان به محدودیت مبادالت 

می آند و از آمریكا این تحریم ها را اعمال : بولتون می گوید. اقتصادی، موشكی و هسته ای اشاره آرد
دیگر آشورها نيز می خواهد آن را دنبال آنند، زیرا برای اعمال این گونه تحریم ها به مجوز شورای 

با وجود آنكه مقامات آمریكایی معتقدند دنبال آردن : این روزنامه آمریكایی می افزاید. امنيت نياز ندارد
 به تصویر می آشد، برخی اقدامات موازی حس مشترآی است آه ناآارآمدی شورای امنيت را

تحليلگران بر این باورند آه این اقدام ناتوانی واشينگتن برای ایجاد اجماع در شورای امنيت و فقدان 
جورج پرآوویچ مدیر برنامه ضدتسليحاتی در موسسه . گزینه ای برای مقابله با ایران را پررنگ تر می آند

ه به حمایت شورای امنيت نياز دارد، نشانه ضعف وقتی اقدامی انجام می دهيد آ«: آارنگی می گوید
ایران می تواند به این نتيجه برسد آه آمریكا حتی نتوانست حمایت : وی می افزاید» خواهد بود یا قدرت

حتی متحدان قدیمی : پرآوویچ می گوید. شورای امنيت را به دست آورد، پس تهران پيروز ميدان است
به حجم مشكالت پيش رو موضوع ایران را به ليست تنش های خود آمریكا نيز نمی خواهند با توجه 

این در حالی است آه خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از فرانك والتر اشتاین مایر وزیر امور . اضافه آنند
ایران تضمين هایی را می خواهد مبنی بر آنكه تا پيش از آماده شدن برای : خارجه آلمان ادعا می آند

همواره گفته : اشتاین مایر گفت. رات درباره برنامه هسته ای اش با تحریم روبه رو نشودازسرگيری مذاآ
ام باید بدون پيش شرط مذاآرات را آغاز آنيم و در حالی آه هر روز سانتریفوژهای جدیدی ساخته می 

 وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به سفر آتی آوفی عنان. شوند نمی توان سر ميز مذاآره نشست
اميدوارم عنان روشن سازد آه جامعه بين المللی از ایران می : دبيرآل سازمان ملل به ایران گفت

ما باید : خبرگزاری فرانسه به نقل از وی می نویسد. خواهد بدون پيش شرط، پای ميز مذاآره بازگردد
روشن است اما . بررسی حساب شده ای درباره آنچه ایران برای ما ارسال آرده است داشته باشيم
  .آه ایران به درخواست شورای امنيت مبنی بر توقف غنی سازی پاسخ نداده است

  
  دیپلمات ها از احتمال عدم پذیرش پاسخ ایران خبر دادند

   هستيم۵+١در انتظار پاسخ : الریجانی
  ٢٠٠۶ اوت ٢۶ - ١٣٨۵ شهریور ۴شنبه 

 ظاهرا از عدم پذیرش ۵+١گروه نتيجه اوليه بررسی پاسخ تهران به آشورهای : گروه سياسی شرق
پاسخ ایران به بسته «چرا آه به گفته آنها .پاسخ ایران از سوی شش آشور مذآور حكایت می آند

ایران سه شنبه هفته قبل مطابق » . خواست جامعه بين المللی را برآورده نمی آند١۵پيشنهادی 
ه پيشنهادات سه آشور اروپایی آلمان، وعده ای آه از پيش داده بود، در آخرین روز مردادماه به مجموع

فرانسه و انگليس، چين، آمریكا و روسيه با فراخواندن سفرایشان در تهران به دبيرخانه شورای عالی 
اما حال به نظر می رسد پاسخی آه به گفته مقامات .امنيت ملی به صورت رسمی و مكتوب پاسخ داد

به گزارش .  مورد رضایت آنها قرار نگرفته است است،١۵تهران پاسخی جامع به مجموعه پيشنهادات 
مهر به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس دیپلمات های اروپایی اعالم آرده اند آه پاسخ ایران به 

 خرداد از سوی خاویر سوالنا مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا به علی ١۶پيشنهاداتی آه 
شد پرونده هسته ای ایران ارائه شده بود، احتماال الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی و مسئول ار

به گفته این .به این دليل آه ایران به امكان تعليق غنی سازی اشاره نكرده است، رد خواهد شد
 صفحه ای تهران به تعليق غنی سازی اشاره ای نشده و تمایل برای آغاز گفت ٢١دیپلمات ها در پاسخ 
 اشاره مبهم برای گفت وگو در تمام ابعاد برنامه هسته ای ایران است و همين وگوها تنها نشانگر یك

موضوع تعليق غنی سازی .  نسبت به تهران شده است۵+١امر موجب خشم شش آشور عضو گروه 
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و توقف آليه فعاليت های هسته ای ایران همان مسئله ای است آه از سوی اروپا به چين، روسيه و به 
د برای مدتی موقتی به عنوان پيش شرط آغاز مذاآرات مجدد با مقامات تهران خصوص آمریكا هر چن

مقامات ایران بر این نظرند آه برای . تاآنون بارها تكرار شده و البته بارها نيز از سوی ایران رد شده است
نشستن پشت ميز مذاآرات نباید هيچ گونه پيش شرطی گذاشته شود و این دور تسلسل از ماه ها 

 پس از ارائه بسته پيشنهادی شان به ١۵شاید از همين رو آشورهای گروه .تاآنون ادامه داردپيش 
ایران در مورد فعاليت های هسته ای در انتظار پاسخی مبنی بر پذیرش تعليق غنی سازی اورانيوم و 

 صفحه ٢١اما پاسخ . توقف آليه این فعاليت ها از سوی مقام های ارشد پرونده هسته ای ایران بودند
و از سوی دیگر عدم وجود آلمه ای در مورد تعليق آنها را بر رد » طوالنی و مبهم ایران«ای به تعبير آنها 

  .  شهریور ترغيب آرده است٩پاسخ ایران در آستانه پایان ضرب االجل شورای امنيت سازمان ملل 
  رایزنی آمریكا با اعضای شورای امنيت

به . از سوی آاخ سفيد و وزارت خارجه آمریكا اتخاذ شده استدر این ميان شدیدترین موضع گيری 
 اعالم آرد آه تهران ١۵گزارش مهر وزارت خارجه آمریكا پس از بررسی پاسخ ایران به بسته پيشنهادی 

یكی از سخنگویان وزارت خارجه » گونزالو گونزالس«. نتوانسته نظر جامعه بين المللی را تامين آند
ضمن تاآيد بر توقف غنی سازی اورانيوم در ایران همچنين اظهار داشت آه آمریكا در سخنان خود 

 شورای امنيت سازمان ملل متحد به روشنی شرایطی را در مورد برنامه های هسته ای ١۶٩۶قطعنامه 
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رویترز آاخ سفيد اگرچه پاسخ ایران را . ایران مشخص آرده است

، در عين حال ضمن بررسی این پاسخ در حال رایزنی نزدیك با دیگر اعضای شورای امنيت آامال رد نكرده
سخنگوی آاخ سفيد همچنين اعالم » دانا پرینو«. درباره اقدام احتمالی بعدی در ارتباط با ایران است

 ایران پاسخ خود را به عنوان یك پيشنهاد جدی قلمداد می آند و ما نيز آن را بررسی«داشته آه 
به گفته او پاسخ تهران شرایطی را آه شورای امنيت مبنی بر تعليق آامل و روشن همه » .خواهيم آرد

  .فعاليت های بازفرآوری و غنی سازی تعيين آرده، برآورده نمی آند
  آلمان و فراخوانی جامعه جهانی

 در گفت وگویی با آنگال مرآل صدراعظم آلمان نيز. آلمان هم مواضعی همسو با آمریكا اتخاذ آرده است
 رضایتبخش نيست، این موضوع را نيز مورد تاآيد قرار داد آه ایران ۵+١بيان اینكه پاسخ ایران به گروه 

او سپس ادامه . هيچ اشاره ای به طرح های خود در مورد تعليق فعاليت های غنی سازی نكرده است
ه اهداف غنی سازی خود جا انداخته داد آه ایران در پاسخ خود یك جمله مهم و سرنوشت ساز را دربار

ایران درباره آنچه تعليق غنی سازی، : به گزارش مهر صدراعظم آلمان گفت. آه باید اصالح شود
بازگشت به گفت وگوها و صحبت درباره فرصت ها و امكانات آه مورد انتظار ما بود متاسفانه صحبتی 

او با اشاره به پاسخ ایران .این اتفاق بيفتدنكرده است و در روزهای آینده درخواست خواهيم آرد تا 
مرآل .ما هنوز در حال بررسی آن هستيم اما از چيزهایی آه شنيده ام نمی توانم راضی باشم: افزود

 گفت وگو می آرد در نخستين اظهارنظر خود درباره پاسخ ایران به پيشنهاد مذآور N24آه با شبكه 
ای امنيت مبنی بر پایان دادن به غنی سازی جواب نمی پاسخ ایران به درخواست شور: اظهار داشت

همچنين به گزارش ایسنا مرآل جامعه جهانی را به اعمال . دهد و این مسئله نيازمند بررسی است
این اظهارات پس از گفت وگوی تلفنی . فشار بر ایران در رابطه با حل مشكل هسته ای ایران فراخواند

  .ریكا توسط صدراعظم آلمان مطرح شده استمرآل و جورج بوش رئيس جمهوری آم
  صحبت زودهنگام در مورد تحریم

اما پس از آلمان و آمریكا مواضع فرانسه و روسيه در خصوص پاسخ تهران به بسته پيشنهادی شان 
به گزارش مهر فيليپ دوست بالزی وزیر خارجه فرانسه پاسخ ایران را . متعادل تر به نظر می رسد

به گفته او اگرچه پاسخ تهران رضایتبخش نبود، . هيز از درگيری ها ذآر آرده استعاملی مهم برای پر
ولی عامل مهمی برای پرهيز از درگيری ها با ایران و جهان اسالم است، چرا آه به عقيده وزیر خارجه 

م از فرانسه بدترین مسئله افزایش درگيری ها و مواجهه با ایران از یك سو و غرب با ایران و جهان اسال
همچنين به گزارش خبرگزاری فرانسه دوست بالزی گفت آه مذاآرات بيشتر با . سوی دیگر خواهد بود

به . ایران برای تعامل با قدرت های بزرگ جهان به تعليق فعاليت های هسته ای تهران بستگی دارد
عالی امنيت ملی همان طور آه همه ما گفته ایم و علی الریجانی دبير شورای : گزارش ایلنا او افزود

ایران از آن به خوبی آگاه است، بازگشت به ميز مذاآره مشروط به تعليق فعاليت غنی سازی اورانيوم 
وزیر خارجه فرانسه چنين ادامه داد آه دست آنها هنوز باز است، ایرانی ها قوانين بازی را می . است

ظهارنظر مقامات روسی نيز بر این ا. دانند و نخست باید فعاليت های هسته ای حساس را تعليق آنند
این جمله به . امر استوار است آنها صحبت از هر گونه تحریم در مورد ایران را زودهنگام تلقی می آنند

وزیر » سرگئی ایوانف«سخنگوی وزارت خارجه روسيه و » ميخائيل آامينين«صورت مشترك از سوی 
ارت خارجه روسيه گفت به رغم اینكه مسكو به گزارش مهر سخنگوی وز. دفاع روسيه عنوان شده است

از مشوق ها و قطعنامه شورای امنيت حمایت می آند اما نشانه هایی وجود دارد مبنی بر این آه 
آامينين . آمریكا احتماال برای به دست آوردن حمایت دیگران برای تحریم با مشكالتی روبه رو خواهد شد

 در حال مطالعه و بررسی پاسخ ایران به پيشنهاد ١۵وه همچنين تصریح آرد آه روسيه به همراهی گر
به گزارش مهر به نقل از رویترز ایوانف نيز بر این نظر است آه نگرانی های بين المللی درباره . است

موضوع هسته ای ایران هيچ حكمی را درباره تحریم ایران در شرایط آنونی نمی دهد و این به مصلحت 
من نمونه ای در تاریخ جهان سراغ «:  روسيه گفت وگو می آرد، افزودNTVاو آه با تلویزیون . نيست

معاون نخست وزیر و » .ندارم آه تحریم به اهداف خود رسيده باشد و آارایی خود را نشان داده باشد
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به عالوه بر این باورم آه مسئله در حال حاضر برای شورای «: وزیر دفاع روسيه همچنين خاطرنشان آرد
در همين حال .  برای بررسی هر گونه تمهيدی برای تحریم خيلی جدی نيست١۵گروه شش امنيت یا 

سرگئی الوروف وزیر خارجه روسيه و آاندوليزا رایس وزیر خارجه آمریكا در یك گفت وگوی تلفنی مورد 
ن چين نيز آه در آنار روسيه طی ای.  را مورد بررسی قرار داده اند١۵محتوای پاسخ تهران پيشنهادات 

مدت مواضعی یكسان با روسيه را مبتنی بر عدم تحریم ایران اتخاذ آرده همچنان مذاآره را بهترین 
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اینترفكس . گزینه برای حل مسئله هسته ای ایران می داند

هسته پكن مذاآره را به عنوان گزینه ای مناسب برای حل مشكل : سخنگوی وزارت خارجه چين گفت
پكن دائما از راه های : سخنگوی وزارت خارجه چين در بيانيه ای اعالم آرد. ای ایران محسوب می آند

صلح آميز برای حل مسائل هسته ای ایران حمایت و مذاآره را به عنوان بهترین گزینه محسوب می آند 
  .آه این امر منعكس آننده منافع همه طرف ها است

   هستيم۵+١در انتظار پاسخ : الریجانی
 درباره محتوای پاسخ تهران به بسته پيشنهادیشان علی ۵+١اما به رغم مواضع آشورهای گروه 

الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت آه ایران با نگاه مثبت به بسته 
یران پاسخ خود را با ا: دبير شورای عالی امنيت ملی گفت.  پاسخ داده است١۵پيشنهادی آشورهای 

 در موعد تعيين شده ارائه آرده و به همه ١۵دیدگاه مثبت به بسته پيشنهادی گروه آشورهای 
رفع «او با اشاره به اینكه نگاه ایران در این پاسخ . محورهای پيشنهادی با نظر حل مسائل پرداخته است
آمادگی داریم در مذاآرات : يد آردبوده است، تاآ» دغدغه های طرف مقابل همراه با حفظ حقوق ایران

همان گونه آه قبال اعالم آردیم از اول شهریور : الریجانی تاآيد آرد. جدی و سازنده به تفاهم برسيم
اوت آمادگی داریم در مذاآره با طرف مقابل شرآت آنيم و آماآان در انتظار پاسخ گروه آشورهای ٢٣

 الریجانی در پاسخ به این سئوال آه در جوابيه . برای جزیيات اجرایی شروع مذاآرات هستيم۵+١
در تمام مسائل مهمی آه در بسته : مشروح ایران به چه موضوعاتی پرداخته شده است، گفت

 پيشنهاد شده بود، با جدیت و نگاه منصفانه پاسخ داده ایم از جمله در زمينه حقوق و ۵+١پيشنهادی 
: دبير شورای عالی امنيت ملی افزود. فاف سازی، اعتمادسازی و ش»ان پی تی«تكاليف ایران در 

عالوه بر این در زمينه همكاری های درازمدت اقتصادی و فنی و امنيت انرژی اروپا با نگاه منطقی و مثبت 
 ۵+١همچنين در بخشی از پاسخ ایران به موضوع مورد عالقه گروه آشورهای . نظرات ارائه شده است

  . يز توجه شده استیعنی ترتيبات امنيتی در منطقه ن
  دستاوردهای هسته ای ایران

 صفحه ای تهران به ٢١ عدم پذیرش پاسخ ۵+١و نكته آخر اینكه اگرچه از اظهارات اوليه اعضای گروه 
دليل نپذیرفتن تعليق غنی سازی اورانيوم برداشت می شود با این حال مقام های ارشد پرونده هسته 

همچنان آه چند . دامه فعاليت های هسته ای صلح آميز گرفته اندای ایران ظاهرا تصميم خود را برای ا
روز پيش محمد سعيدی معاون بين الملل سازمان انرژی اتمی از بهره برداری از پروژه آب سنگين خبر 

 شورای ١۶٩۶داد و غالمحسين الهام سخنگوی دولت نيز در حالی آه نهم شهریور مطابق قطعنامه 
ران برای توقف فعاليت های هسته ای به پایان می رسد روز گذشته از امنيت سازمان ملل مهلت ای

در همين حال . پيشرفت ها و دستاوردهایی در عرصه هسته ای خبر داد آه به زودی اعالم می شود
گفته می شود آه محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری امروز در اراك در مورد دستاوردهای جدید هسته 

  .در این زمينه خبر می دهدای و پيشرفت های ایران 
  

اش را رضايت بخش  يي ي هسته ي برنامه صدراعظم آلمان پاسخ ايران به بسته پيشنهادي غرب درباره
  . ندانست

  ٢٠٠۶ اوت 25 - ١٣٨۵ شهریور 3جمعه 
 آلمان 24به نقل از خبرگزاري نووستي، شبکه تلويزيوني ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اد، آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان با اشاره به اين که تهران در پاسخ خود حتي به قصد متوقف گزارش د
آردن غني سازي اورانيوم، همان طور که در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطالبه شده 

  . شيمتوانيم رضايت داشته با با توجه به آنچه که من شنيدم، ما نمي: کند، گفت اي نمي است، اشاره
نووستي در گزارش ديگري نوشت آه صدراعظم آلمان جامعه جهاني را به اعمال فشار بر ايران در رابطه 

  . يي ايران فرا خواند با حل مشکل هسته
اگر روسيه، چين، اتحاديه اروپا، آمريکا و بسياري : اي با تلويزيون آلمان اظهار داشت مرکل در مصاحبه

شان از ايران، ارجحيت پيشنهادات ارايه شده از  ار براي اجراي مطالباتديگر از کشورها عالوه بر اصر
سوي ما را روشن سازند، اين امر چنان فشاري را وارد خواهد آرد که هيچکس توان ايستادگي مقابلش 

  . را نخواهد داشت، البته در صورتي آه ايران نخواهد منزوي شود
بي وي از پاسخ ايران به پيشنهادات جامعه جهاني صدراعظم آلمان در پاسخ به اين سوال که ارزيا

با توجه به آنچه که : ، افزود"ما در حال بررسي تمامي جزييات آن هستيم"چيست، با اظهار اينكه 
  . توانيم از اين پاسخ رضايت داشته باشيم ام، ما نمي شنيده

ي  بود به مجموعهطور آه پيشتر متعهد شده   مرداد ماه، آن31ي گذشته مورخ  تهران سه شنبه
 خرداد دريافت آرده بود به طور رسمي 16پيشنهادي پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان آه در تاريخ 

  . اش اعالم آمادگي آرد يي ي هسته ي برنامه پاسخ داد و براي ازسرگيري مذاآرات درباره
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نمايندگان آلمان، فرانسه، علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران پاسخ آتبي ايران را به 
  . انگليس، روسيه، چين و سوييس به نمايندگي از آمريكا تحويل داد

  
 به شرايط 5+1پاسخ ايران به مجموعه پيشنهادي : اي اعالم آرد وزارت امور خارجه آمريكا در بيانيه

  . اعتناست تعيين شده از سوي شوراي امنيت بي
  ٢٠٠۶ اوت 25 - ١٣٨۵ شهریور 3جمعه 

ي آمريكا در  گونزالو گالگوز، سخنگوي وزارت امور خارجه) ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به 
ي پاسخ رسمي ايران به مجموعه پيشنهادي پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان آه بر  اي درباره بيانيه

نيت سازمان ملل  شوراي ام1696ي  قطعنامه: روي سايت اينترنتي اين وزارت قرار گرفت اعالم آرد
  . اش بايد برآورده سازد روشن ساخته است يي ي برنامه هسته شرايطي را آه ايران درباره
گيرد و ما آن را  ما معتقديم آه ايران پاسخش را پيشنهادي جدي در نظر مي: در اين بيانيه آمده است
  . بازنگري خواهيم آرد

 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل آه تعليق اين پاسخ به شروط مطرح شده: افزايد اين بيانيه مي
آند،  هاي مربوط به غني سازي بازفرآوري را مطالبه مي آامل و قابل راستي آزمايي همه فعاليت

  . اعتناست بي
ما به طور دقيق از جمله با ديگر اعضاي شوراي امنيت :  آمريكا آمده است ي وزارت امور خارجه در بيانيه
  . ر حال مشورت هستيمهاي بعدي د درباره گام

)  شهريور9( ماه اوت 31ما به تاريخ : خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز در گزارشي به نقل از گالگوز نوشت
  . آنم در آن زمان اتخاذ اقدام را آغاز خواهيم آرد چشم داريم و فكر مي

  
ي  رنامه ب ي و گوي بيشتر با ايران درباره ي اروپا بر لزوم گفت رييس سياست خارجي اتحاديه

  . اش تاآيد آرد يي هسته
  ٢٠٠۶ اوت 25 - ١٣٨۵ شهریور 3جمعه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، خاوير سوالنا، رييس سياست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پيشنهادي غرب آه روز  با اشاره به پاسخ ايران به مجموعه) جمعه(ي اروپا امروز  خارجي اتحاديه

اين پاسخ به عناصر :  گذشته به نمايندگان شش آشور پيشنهاد آننده ارايه شد، گفتي شنبه سه
  . پردازد آه با عناصر ما متفاوت است متفاوت بسياري مي

ي  به همين دليل ما بايد يك جلسه: آرد، ادامه داد اي صحبت مي.ان.ي راديويي آر وي آه با شبكه
هبود بخشيدن به برخي عبارات و معاني موضوع در اين سند ها براي ب گو يا يك مكالمه با ايراني و گفت

  . داشته باشيم
  ي فرانسه  وزارت امور خارجه
  هاي فني با تهران برقرار شود  احتمال دارد تماس
هايي فني در روزهاي آينده در تالش براي  ي فرانسه اعالم آرد احتمال دارد تماس وزارت امور خارجه

يي اين  ي هسته ي برنامه ي پيشنهادي غرب درباره ايران به مجموعهروشن ساختن برخي وجوه پاسخ 
  . آشور با تهران انجام گيرد

به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژان باتيست ماته، سخنگوي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . يستها منتفي ن هاي فني با ايراني انجام برخي تماس: ي فرانسه گفت وزارت امور خارجه

اين مسئله امكاني است آه در روزهاي آينده در صورتي آه معتقد باشيم به نفع هر دو طرف : وي افزود
يي آه  هاي فني براي روشن ساختن برخي وجوه پرونده ممكن است تماس. است انجام خواهد شد

  . اند، صورت بگيرد ها ارسال آرده ايراني
ي پيشنهادي   آلمان اعالم آردند، پاسخ ايران به مجموعهجمهور فرانسه و صدراعظم از سوي ديگر رييس

اش مبهم است و از اين آشور  يي ي هسته  عضو دايم شوراي امنيت و آلمان در رابطه با برنامه5
  . يي استفاده آنند ي هسته خواستند تا از اين فرصت براي حل مساله

نفرانس خبري مشترك با ژاك شيراك، به گزارش خبرگزاري فرانسه، آنگال مرآل، صدراعظم آلمان در آ
جمهور فرانسه در پاريس گفت آه پاسخ ايران فاقد عناصري مهم است، اما در براي مذاآرات  رييس

  . همچنان باز است
  . خواهيم پيشنهادي را آه به اين آشور عرضه شده است به رسميت بشناسد  از ايران مي :مرآل گفت

الملل در اختيارش قرار داده به خاطر ملت  ي بين ه پيشنهاد جامعهوي افزود آه ايران بايد از فرصتي آ
  . ايران استفاده آند

انجام شد توافق آردند پاسخ ايران ) جمعه(شيراك نيز گفت آه دو طرف در گفت و گوهايشان آه امروز 
  .  مبهم مي باشد1+5ي پيشنهادي  به مجموعه

هاي تعليق نهايي  است؛ به ويژه در خصوص راهپاسخ ايران اندآي مبهم : جمهور فرانسه گفت رييس
  . المللي آن را درخواست آرده است ي بين هاي حساسي آه جامعه فعاليت

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
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متوقف ساختن جنگ و  رهبران عشاير عراق در آنفرانس آشتي ملي خود متعهد شدند تا ضمن
  .د سياسي اين آشور حمايت آنندخونريزي از رون

  ٢٠٠۶ اوت ٢٧ - ١٣٨۵ شهریور ۵یكشنبه 
از خبرگزاري عراق، نشست رهبران عشاير عراق  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .آشور و در ميان تدابير امنيتي شديد در بغداد برگزار شد وزير اين با حضور نوري المالكي، نخست
جلوي آشتار و خونريزي در عراق را گرفته و از  ان در پايان اين نشست متعهد شدند آهآنندگ شرآت

  .روند سياسي حمايت آنند
سازي آنفرانس  ي زمينه از اعضاي آميته ميثاق شرف اين نشست آه توسط فعال نعمه ذهيب، يكي

  :آشتي ملي قرائت شد، به شرح ذيل است
جمع شديم تا به پيشنهاد صلح ملي نخست وزير  ين روز فرخندهما رهبران قبايل و عشاير عراق در ا "

  .خطرناك موجود در آشور عزيزمان اعالم آنيم پاسخ دهيم و درك و آگاهي خود را از شرايط
شويم آه تمام تالش خود را جهت پايان دادن  متعهد مي ما امروز در پيشگاه خداوند و مردم بزرگوار عراق

ها و اصول مردم عراق است به آار  اقدامي ناشايست و مغاير با ارزش اق آهبه آشتار و خونريزي در عر
از روند سياسي عراق با دولت نوري المالكي آه دولت برگزيده و منتخب مردم  ببنيدم و ضمن حمايت

  " .شود همكاري آنيم مي محسوب
 رهايي عراق از نفوذ :اين نشست تاآيد آرده بود اين درحالي است آه المالكي در مراسم آغاز به آار

  .پذير نيست امكان ها جز با حفظ وحدت و اجماع ملي خارجي
آه هيچ يك از اعراب، آردها، مسلمانان،  وي اين آنفرانس را طرحي آامل براي صلح ملي دانست

  .نيستند ها از آن مستثني مسيحيان، شيعيان و سني
لح ملي براي راضي آردن يك گروه و متضرر  ص :آرد اآرم الحكيم، وزير گفتمان ملي عراق نيز تاآيد

  .ساختن گروه ديگر نيست
زودي بررسي خواهد شد و به زودي هياتي  چنين تصريح آرد آه نتايج نشست عشاير عراق به وي هم

  .شود براي اجراي تصميمات اين نشست تشكيل مي
وضوعات اين نشست ترين م نظاميان را از مهم زدايي و منحل ساختن شبه الحكيم دو موضوع بعث

نظاميان هستيم و تمام تالش خود را براي تحقق اين  ما خواهان منحل ساختن شبه: دانست و افزود
  .امر به آار مي بنديم

ما براي صلح و آشتي به : االنبار نيز عنوان داشت شيخ ماجد عبدالسالم العلي سليمان، رييس عشاير
توان گفت در حال حاضر از بين   اعتمادي دارد آه مينياز به ايم، ولي صلح و آشتي اين نشست آمده

  .رفته است
ما خواهان صلح عملي هستيم، نه : نيز تاآيد آرد ِ البوعامر بغداد ي شيخ محد الكهلي، رييس عشيره

و اميدواريم آه به زودي شاهد نتايج عملي اين نشست  صلح و آشتي آه تنها به حرف خالصه شود
  .باشيم

لغو : عراق نيز طي سخناني در اين آنفرانس گفت لوقاع، يكي ديگر از رهبران عشايرشيخ عبدالرزاق ا
مقاومت و تفاوت قائل شدن بين مقاومت و تروريسم شروط  زدايي، به رسميت شناختن قانون بعث

  .اصلي صلح ملي است
ود عمل آرده و از داريم رهبران عشاير به تعهدات خ انتظار: علي الدباغ، سخنگوي المالكي نيز تاآيد آرد

  .اين طرح حمايت آنند
ديگر احزاب سياسي و امنيتي عراق مهم ارزيابي  وي نقش عشاير را در روند صلح آشتي ملي در آنار

  .آرد
  

پيش نويس نهايي قانون : ي الجزيره به نقل از نمايندگان پارلمان آردستان عراق گزارش داد شبكه
  . وك به عنوان پايتخت اين منطقه تهيه شداساسي آردستان عراق با هدف تعيين آرآ

  ٢٠٠۶ اوت ٢٧ - ١٣٨۵ شهریور ۵یكشنبه 
اين مقامات اظهار داشتند آه پيش نويس مذآور قبل از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . انجام همه پرسي به منظور بررسي و تصويب به زودي در اختيار پارلمان قرار خواهد گرفت
تر  ي حقوق پارلمان آردستان عراق، قانون اساسي اين منطقه را بسيار متنوع از، عضو آميتهعوني العز

قانون اساسي آردستان عراق بر هويت اسالمي اآثريت ملت : از قانون اساسي عراق دانست و گفت
  . داند گذاري در منطقه مي اين منطقه تاآيد آرد و اسالم را يكي از منابع قانون

 25قانون نكات مورد اختالف هم با قانون اساسي عراق دارد آه عبارت است از حضور اين : وي افزود
  . ها درصدي زنان در پارلمان، شوراهاي محلي و شهرداري

بر اساس متن پيش نويس قانون اساسي آردستان عراق، آرآوك با توجه به بند : العزاز اظهار داشت
 آردستان عراق است آه با اجراي اين بند محدوده  قانون اساسي عراق جزوي از منطقه خودمختار140

  . گيرد يابد و ساير شهرها و مناطق آردنشين را نيز در بر مي مرزي فعلي آردستان عراق گسترش مي
  

  . بار ديگر برقراري نظام فدرالي در جنوب عراق را خواستار شد سيد عبدالعزيز حكيم يك
  ٢٠٠۶ اوت ٢٧ - ١٣٨۵ شهریور ۵یكشنبه 
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به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، سيد عبدالعزيز حكيم، ) ايسنا(رش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزا
ي  مساله: اي اظهار داشت در بيانيه) يكشنبه(رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق امروز 

يار دادن به تشكيل مناطق مرآزي و جنوبي بس ترين تضمين براي ملت ما است و راي فدراليسم بزرگ
  . شود حايز اهميت است و موجب عدم بازگشت ظلم به اين مناطق مي

ي فدراليسم براي مردم عراق بپردازند  چنين از آارمندان مجلس اعال خواست تا به توضيح مساله وي هم
  . ها را از اين مساله آامال مطلع سازند؛ چرا آه اين مساله نكات مثبتي را برايشان به همراه دارد و آن
 زخمي 18در عراق، انفجار در مرآز شهر بغداد پنج آشته و ) يكشنبه(ترين حوادث امروز در تازهاما 

  . برجاي گذاشت
ي پليس اين انفجار در داخل اتوبوسي صورت گرفت آه تعدادي مسافر را از خيابان السعدون بين  به گفته

  . آرد جا مي هتل بغداد و شرايتون جابه
 80ار يك بمب در يك فروشگاه مواد غذايي در شهرك الخالص، واقع در خبرگزاري رويتر نيز از انفج

  .  تن ديگر مجروح شدند15آيلومتري شمال بغداد خبر داد آه بر اثر اين حادثه دست آم پنج تن آشته و 
ها را  شبه نظاميان ناشناس دو برادر عراقي و يكي از نزديكان آن: يك نيروي پليس عراق نيز گزارش داد

  .  بعقوبه مورد هدف قرار داده و آشتنددر شمال
پليس المقداديه نيز از آشته شدن محمود فيصل، از افسران ارتش عراق به دست افراد ناشناس در اين 

  . شهر خبر داد
يك سرباز آمريكايي و دو سرباز لهستاني در جريان : يي اعالم آرد ارتش آمريكا نيز با صدور بيانيه

  . يه مجروح شدندتيراندازي در شهر الديوان
وزير سابق عراق صبح  خودروي حامل مسوول محافظان معاون نخست : يك مقام پليس تكريت اعالم آرد

امروز از سوي افراد ناشناس مورد هدف قرار گرفت آه اين حادثه به آشته شدن وي و دو تن ديگر از 
  . سرنشينان اين خودرو منجر شد

   تن زخمي شدند 20 آرآوك در سه انفجار در مقر سه حزب مختلف در
  . ي الصباح در بغداد خبر داد ي الجزيره نيز از وقوع انفجاري مهيب در دفتر روزنامه شبكه

گذاري شده در داخل پارآينگ  براساس اين گزارش اين حادثه آه بر اثر انفجار يك دستگاه خودروي بمب
 تن 20اد به وقوع پيوست، دو تن آشته و ي دولتي الصباح در منطقه الوزيريه در شمال بغد دفتر روزنامه

  . ديگر زخمي شدند
 دستگاه از خودروهاي 20چنين در اين انفجار، بخشي از ساختمان روزنامه فرو ريخته و بيش از  هم

  . آارمندان اين روزنامه در آتش سوخت
م آرد آه چنين از تهيه پيش نويس قانون اساسي منطقه آردستان عراق خبر داد و اعال اين شبكه هم

  . براساس اين پيش نويس آرآوك به عنوان پايتخت اين منطقه تعيين خواهد شد
از سوي ديگر پليس آرآوك اعالم آرد آه يك مهندس هندي به همراه يكي از دوستانش توسط يك گروه 

  . مسلح عراقي ربوده شده است
هاي  ر عراق آه از شرآتبراساس اعالم پليس، افراد ناشناس طي تماس با شرآت الخريف عربستان د

  . ها درخواست پول آردند مربوط به امور آشاورزي و آبياري است براي آزادي گروگان
 آيلومتري 110ي گذشته در نزديكي شهر االسحاقي واقع در  اين مهندس هندي و همكارش هفته

  . شمال بغداد ربوده شدند
 يك شهروند ترك را آه براي يك شرآت نيز مسووليت ربودن" شيران حق " يك گروه عراقي موسوم به 

  . آرد، برعهده گرفت يي در بغداد آار مي ترآيه
يي در عراق را  هاي ترآيه خواهيم تا شرآت از دولت ترآيه مي: ي اين گروه عراقي آمده است در بيانيه

  . تعطيل آرده و هر گونه معامالت با دولت خائن عراق را قطع آند
يي از مسووالن آشورش خواست تا   اين گروه منتشر شد، گروگان ترآيهدر نوار ويدئويي آه از سوي

  . براي نجاتش با گروه عراقي مذآور همكاري آنند
از سوي ديگر سفير ترآيه در بغداد حمايت آشورش را از عراق و تحقق امنيت و ثبات در اين آشور 

ش نيروهاي ارتش عراق با اين آشور ي آموز وزارت دفاع ترآيه آماده است تا در زمينه: اعالم آرد و گفت
  . همكاري آند

يي به  زدايي در نامه جمهور عراق نيز با ابراز ترديد نسبت به طرح بعثي طارق الهاشمي، معاون رييس
جمهور عراق از وي خواست تا به منظور به موفقيت رساندن طرح آشتي ملي در  جالل طالباني، رييس

  . زدايي تجديدنظر آند طرح بعثي
زدايي غير قانوني است، چرا آه در آن براساس  تمامي تصميمات مربوط به هيات عالي بعثي:  افزودوي

  . اختيارات نظام قبلي عمل شده است
  

 عشایر باید نقش اصلی را در سازندگی عراق و رویارویی با خشونت ایفا کنند: مالکی 
  ٢٠٠۶ اوت ٢۶ - ١٣٨۵ شهریور ۴شنبه 

 نفر از روسا و شيوخ عشایر و قبائل سرتاسر 600امروز با حضور بيش از نخستين کنفرانس آشتی ملی 
 .عراق درچارچوب تالش دولت نوری المالکی برای توقف خشونت های طائفه ای دربغداد برگزار شد
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در این کنفرانس که در هتل بابل در مرکز بغداد 
امنيتی شدید برگزارشد، نوری المالکی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئيس مجلس و درميان تدابير 

 .اکرم الحکيم  وزیرمشاور درامور گفتگوی ملی حضور داشتند 
بر روی دیوارهای سالن کنفرانس پرچم ها و پالکاردهای بزرگی نصب شده و بر روی آن نوشته شده 

 .آشتی ملی است گفتگوی ملی بين عشایر عراق تنها راه : بود
عشایرعراق نقش اصلی را در سازندگی :نخست وزیر عراق طی سخنانی دراین کنفرانس تاکيد کرد

عراق و رویارویی با خشونت دراین کشور ایفا می کنند لذا از آنان می خواهيم به جای جنگ راه گفتگو را 
 .درپيش بگيرند

ی ملی برگزار می شود و نباید هيچ عراقی وی با اشاره به اینکه این کنفرانس  تحت شعار طرح آشت
نمی توان عراق را با خشونت ساخت، بلکه باید از طریق گفتگوی : خارج از آن قرار گيرند، تصریح کرد

 .جدی و با صيانت از وحدت خودمان بسازیم 
آزادی سرزمين از هرگونه نفوذ خارجی نمی تواند بدون وحدت و : نخست وزیرعراق خاطر نشان کرد

 .ارچگی اجماع ملی صورت گيردیکپ
باید عشيره نقشی را در مبارزه با تروریسم و : وی نقش عشایر را در این مرحله مهم دانست و گفت 

 .بستن راه دربرابر کسانی که می خواهند به فتنه طائفه ای دامن بزنند، ایفا کند
می دهند و همه آنها با هم عشایر تار و پود و بافت ملی فرزندان عراق را تشکيل :مالکی ادامه داد

  .برادرند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  پنجم شهريور: روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ اوت ٢٧ - ١٣٨۵ شهریور ۵یكشنبه 

روزنامه های امروز تهران عنوان های خود را با چاپ عکس هايی که محمود احمدی نژاد، :بی بی سی
  .جتمع توليد آب سنگين نشان می دهد به اين موضوع اختصاص داده اندرييس جمهور ايران را در م

گمانه زنی هايی درباره پاسخ اعضای شورای امنيت به پاسخ ايران به بسته پيشنهادی اروپا، نقدهايی 
از اقدامات دولت در زمينه های اقتصادی، خبر اختصاص دو واگن مترو به خانم ها، و نگرانی مدير حوزه 

ز بدون پيشنماز ماندن چهل هزار مسجد در کشور از جمله ديگر گزارش های اين روزنامه علميه قم ا
  . هاست
  . خبر داده که ايران به آب سنگين دست يافت" گام بلند هسته ای" با عنوان بزرگ کيهان

ته اين روزنامه در سرمقاله خود اظهار نظر کرده که افتتاح پروژه توليد آب سنگين برای فعاليت های هس
  . ای قدرت چانه زنی ايران را در مذاکرات هسته ای باال می برد

سازی   نوشته در حالی که فشار واشنگتن و سه کشور اروپايی به ايران در خصوص توقف غنیرسالت
ای در مدتی کوتاه غرب را در  اورانيوم در طول يک سال اخير شدت پذيرفته بود، دو گام مهم هسته

  .  زمينگير ساخته استبرخورد با ايران کامال
 اين خبر   اعالم اين موفقيت برجسته را با اهميت ديده و تاکيد کرده   در سرمقاله خود زمانهمشهری

ای و جهانی قرار داده و در شرايطی که درگير با  ای در معادالت منطقه برای ايران که در موقعيت ويژه
 در سرمقاله خود کارگزارانواهد داشت اما آمريکا، شورای امنيت و اروپاست، آثار مثبتی در پی خ

نوشته دستيابی ايران به تکنولوژی توليد آب سنگين، در کنار آثار تکنولوژيک و اقتصادی مثبت، پاره ای 
آثار سياسی به دنبال خواهد داشت که مثبت و منفی بودن آن به نوع روابط آتی بازيگران جهانی با 

  . يران، بستگی دارديکديگر و روابط هر يک از آنها با ا
 درباره واکنش اروپا نسبت به پاسخ ايران به کيهانعنوان گزارشی است که " ظهور نشانه های مثبت"

 روز از ارائه پاسخ ايران به گروه ۵بسته پيشنهادی اروپا تهيه کرده و در آن نوشته پس از گذشت حدود 
  . ت روشن تری به خود می گيرد، به تدريج اظهارات مقام های اروپايی در اين باره صور۵+١

 اظهارنظرخاوير سوالنا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا را با اهميت ديده و از قول  کيهانگزارشگر
گروه . است که وی مايل است درباره آنها مذاکره کند» عناصر جديدی«وی نوشته پاسخ ايران حاوی 

د منتها من در روزهای آينده تماس هايی با آقای  تا پايان ماه اوت به پاسخ ايران جواب خواهد دا۵+١
  .الريجانی برقرار خواهم کرد تا روشن شوم و ببينم چگونه می توانيم فرايند را به پيش ببريم

 ميليون دالر از منابع داخلی وزارت نفت برای واردات ۴٠٠ از قول وزير نفت از اختصاصسرمايهروزنامه 
وشته اين رقم برای اولين بار در ايران جهت خريد مازاد مصرف گازوييل مصرفی امسال خبر داده و ن

  . گازوييل تصويب شده است
ای افزايش يافته و به  سابقه به گفته آقای وزيری هامانه مصرف روزانه گازوئين در سال جاری به طرز بی

يل در کشور، های پااليشی و توليدی گازوي  ميليون ليتر رسيد که با وجود حجم محدود ظرفيت٨٠بيش از 
  .ايران برای نخستين بار به واردکننده اين کاال تبديل شد

 در گزارشی نوشته در هفتادمين روز از بازداشت سيد علی اکبر موسوی خوئينی، دبيرکل اعتمادملی
سازمان دانش آموختگان، نشستی خبری و اعتراض آميز نسبت به ادامه بازداشت موسوی در محل 

  . گزار شدسازمان ادوار تحکيم بر
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 آقای شريف وکيل موسوی خوئينی ها از ادامه بازداشت اين نماينده اعتماد ملیبر اساس گزارش 
مشخص است که مهندس "سابق مجلس، بدون استناد به هيچ قانونی ابراز نگرانی کرده و گفته 

ورد با وی موسوی را از قبل نشان کرده بودند تا وی را بازداشت کنند و از ابتدای بازداشت هم برخ
  ."غيرقانونی بوده است
بازداشت در ايران تنها از طريق ضابطين رسمی قضايی ميسر است، اما "به گفته آقای شريف، 

های   بازداشت موسوی خوئينی از طريق ضابطين قضايی انجام نشده است، ضمن اينکه وی به زندان
گويند   کنم، به من می  ل می شده کشور هم برده نشد و زمانی که از اتهامات وی سوا  شناخته

چرا من که وکيل وی هستم، نبايد از اتهامات ديگر خبر داشته . دانی  چيزهايی هست که تو نمی
  ."باشم

 هزار مسجد وجود دارد که نزديک ۵٩ از قول مدير حوزه علميه قم نوشته در کشور بيش از همبستگی
  .هزار مسجد امام جماعت ندارند۴٠به 

 درهمايش مبلغان بوشهر گفته با توجه به اهميت همبستگیی به نوشته هاشم حسينی بوشهر
مساجد، نبايد درهای مساجد به داليل مختلف بسته باشد و تبليغ امور دين تنها نبايد در حضور جمع 

  .انجام شود، بلکه بايد زمينه تبليغ نفر به نفر در جامعه فراهم آيد
  

  شنبه چهارم شهريور: روزنامه های ايران
  ٢٠٠۶ اوت ٢۶ - ١٣٨۵ شهریور ۴به شن

روزنامه های اولين روز هفته تهران در عنوانهای خبری به گمانه زنی درباره واکنش :بی بی سی
کشورهای غربی نسبت به پاسخ ايران به بسته پيشنهادی اروپا پرداخته و به شورای امنيت هشدار 

ته است تندروی در مقابله با فعاليتهسته داده و سخن رئيس جمهور سابق ايران را نقل کرده اند که گف
  .ای ايران می تواند به بحرانی ديگر در منطقه تبديل شود

انتقاد از گرانی و تورم و متحقق نشدن برنامه های رفاهی که دولت بر اساس وعده آنها به روی کار آمد 
  .در آستانه هفته دولت از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

درضا باهنر نايب رئيس مجلس شورای اسالمی نوشته ملت ايران با قدرتهای بی  از قول محمشرق
منطق دارای سالح هسته ای و بدون بازدارنده مواجه است که اگر فشار بياورند ممکن است ملت از 

  .دولت بخواهد برای بازدارندگی، سالح هسته ای توليد کند
" ا به عنوان پيش شرط آغاز مذاکرات رد کرده استايران تعليق غنی سازی اورانيوم ر" با عنوان کيهان

نوشته پس از گذشت چهار روز از تقديم پاسخ رسمی ايران به نمايندگان گروه پنج به اضافه يک در 
تهران، عدم پذيرش تعليق غنی سازی اورانيوم به عنوان پيش شرط آغاز مذاکرات از جانب ايران از ديد 

  .ود در اين پاسخ قلمداد شده استرسانه های غربی مهمترين نکته موج
اين روزنامه به نقل از ديپلماتهای اروپايی که به متن پاسخ ايران دسترسی داشته اند پيش بينی کرده 
که کشورهای پنج به اضافه يک احتماًال پاسخ ايران را رد خواهند کرد چراکه در آن به امکان تعليق غنی 

  .سازی اشاره ای نشده است
 در تيتر اول خود از به نقل از روزنامه بريتانيايی تايمز نوشته غرب از برنامه ی اسالمیجمهورروزنامه 

  .هسته ای ايران شکست خورد
 سخن محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين ايران را در صدر اخبار خود آورده که در سخنرانی آفتاب يزد

  .حران ديگری بر منطقه وارد می کنددر دانشگاه سازمان ملل در ژاپن گفته است اعمال فشار بر ايران ب
 هشدار امام جمعه تهران را به شورای امنيت سازمان ملل با اهميت ديده و در رسالتدر همين حال 

  .رأس اخبار داخلی خود ذکر کرده است
 رئيس بانک مرکزی در پاسخ اين سئوال که آيا ايران سبد ارزی خود سرمايهبه نوشته روزنامه اقتصادی 

قابله با تحريم احتمالی اقتصادی ايران تغيير داده است، گفته رشد اقتصادی ايران در سال را برای م
جاری به باالی پنج درصد خواهد رسيد و اين کشور از نظر تحريم نگرانی ندارد و برای مقابله با آثار آن 

  .آماده است
  .ت پرداخته اندبا آغاز هفته دولت روزنامه های مختلف تهران به ارزيابی فعاليتهای دول

 با تحسين تمامی برنامه های دولت را موفق ارزيابی کرده و نوشته در زمينه سياست خارجی رسالت
دستگاه ديپلماسی در طول يک سال اخير توانست اجماع جهانی عليه ايران را به طور کامل در هم 

  .بشکند
 چنانکه در تازه ترين اين است" شکستن انحصار رسانه ای غرب "رسالتموفقيت بزرگ دولت به نظر 

خود خبرنگار شبکه سی بی اس " درايت"نژاد رئيس جمهور ايران توانست با  اقدامات، محمود احمدی 
زدنی خود راه را بر شانتاژ تبليغاتی  قاطعيت مثال "کند و با " خلع سالح"ای  آمريکا را از بعد رسانه 

  ". های غربی سد کند رسانه
جمعه موقت تهران نقد سازنده از عملکرد دولت را خدمت به دولت ارزيابی  سيد احمد خاتمی، امام 

رويه، بيکاری و فساد اداری و اخالقی خواند، مبارزه با مظاهر فساد در  کرده و با انتقاد از آنچه گرانی بی 
  .بند و باری را خواست همه ملت از دولت دانست کشور و مقابله با گرانی و بی 

 سيد احمد خاتمی گفته يک سال از روی کار آمدن دولت جديد در ايران رسالتبه نوشته روزنامه 
های داده شده به مردم به ميزان يک سالی که  گذرد و مردم مايلند بدانند که با توجه به حجم وعده  می

  . ها محقق شده است  ها گذشته، چه ميزان از اين وعده از طرح اين وعده
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مديران دولت جديد درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته دولت نهم که  با اشاره به سخنان کارگزاران
با طرح شعار مبارزه با غارتگران بيت المال بر سر کار آمده است ناخواسته پا به ورطه ای گذاشته که 

  .می تواند خود او را در مظان همين دست اقدامات قرار دهد
 رشوه در برخی ادارات، بوروکراسی، وجود قوانين دست  از قول وزير اطالعات نوشته وجودجوانروزنامه 

  .و پاگير و جرم آفرين، امنيت روانی جامعه را با آسيب روبه رو می سازد 
غالمحسين محسنی اژه ای وزير اطالعات به نوشته اين روزنامه گفته است وزارت اطالعات برنامه ای 

ههای مشکالت مردم شناخته شده و از جمله با برای مبارزه با بوروکراسی تهيه کرده که در آن گره گا
پيشنهاد رايانه ای کردن سيستمهای اداری تأکيد کرده که بوروکراسی، سيستم اداری را به محرکهای 

غيرواقعی و ناسالم برای ارتزاق وابسته می کند و زمينه ساز و بسترساز جريانهای مافيايی و دالل 
  . شودپيشه برای سود جويی از وضعيت موجود می

 از صدور بيانيه اتحاديه اروپا درباره مرگ اکبر محمدی دانشجوی زندانی خبر جمهوری اسالمیروزنامه 
داده و با اشاره به اينکه اين بيانيه يک ماه بعد از مرگ محمدی که مسئوالن زندان مرگ وی را ناشی از 

  .اعتصاب غذا می دانند صادر شده است
نشجو که به گفته مسئوالن زندان در اثر اعتصاب غذا رخ داده بهانه ای به نظر اين روزنامه مرگ اين دا

شده است برای ادعای دفاع از حقوق بشر توسط اروپا و بيش از هر چه به پرونده هسته ای ايران 
  .مربوط می شود

گفتنی است که تاکنون مسئوالن زندان و قوه قضائيه ارتباط مرگ اکبر محمدی را با اعتصاب غذای وی 
  .کذيب کرده و آن را ناشی از سکته قلبی اين زندانی ناراضی اعالم کرده اندت
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