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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(و دولتهای بزرگرژیم ایران 

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

   هستند رانی با اکيپلماتی خواهان برخورد دکای گروهها در آمرهمه : کای خارجه آمرریمعاون وز
  )2007 فوریه  15 (١٣٨۵ بهمن  26پنج شنبه 

 و چه در خارج کای کرد که همه گروهها چه در داخل دولت آمردي تاککای خارجه آمرری برنز معاون وزکالسين
  .  هستندرانی در برخورد با ایپلماسیاز آن، خواهان استفاده از د

معتقد " بوشجرج " ، به گفته برنز، دولت ی خارجی های مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 وجود دارد و واشنگتن ،ی جهت انصراف از سالح هسته ارانی متقاعد کردن ایاست که هنوز زمان برا
  . رسد بجهي به نتندهی آی ماه های هدف طنی به ایابي دستی برایاسي سیانتظاردارد که تالش ها

طلع هستم نه در داخل  که مییتا آنجا: " اعالم کرد یاسي در امور  سکای امور خارجه آمرری وزمعاون
 ی منتفندهی در آیپلماسی که امکان استفاده از دستي خواهان آن نیدولت و نه در خارج از آن کس

  ". شود
  

  ". می داریپلماسی استفاده از دیما هنوزهم فرصت برا: " اعالم کردبرنز
خصوصًا در  میپلماسیاستفاده صبورانه از د" دولت بوش در حال حاضر معتقد است که ی گفته وبه

  ".  دهدرييسطح چند جانبه ممکن است که اوضاع را تغ
 یپلماسی دی کرد که الزم است برای شد، اگر اعالم می را مرتکب می اشتباه بزرگکای آمری گفته وبه

  ".  شونددهي برچیپلماسی دی الزم است که تالش هاای کرد و نيي تعیچارچوب زمان
 مواد ديبرسد و توان تول) ومياوران (شی و پاالی سازیبه مرحله غن رانی که ایتا زمان: "  اعالم کرد یو

 فرصت استفاده کرده که از نی از ادی را داشته باشد ما بای هسته ای کالهک های براهیقابل تجز
  ". مي کنی بهره برداریپلماسی امکانات دیتمام
 ری اجتناب ناپذرانی با ایم مطلب که به اعتقاد دولت بوش مناقشه نظانی با خاطر نشان ساختن ابرنز
 می تحر،ی اقتصادیمهای تحر،یپلماسی هم مانند دگری دی از روش هادی باکای اعالم کرد که آمرست،ين
  ".  استفاده کندزي نی مالري و تدابتي امنی شورایها

ب از  اجتنای تالش ما در راستادی است که بانینظر ما بر ا: " اعالم کرد کای امور خارجه آمرری وزمعاون
  ". باشدرانیمناقشه با ا

  
 رانی خواهد که سالح به ای مهيمانند گذشته از روس" جرج بوش" اعالم کرد که دولت ني همچنبرنز

  . صادر نکند
 رانی سالح به ادی نبای کشورچي که همی ما معتقدحاتيدر مورد مسئله صادرات تسل: " اعالم کردبرنز

 کشور بر اساس فصل نی ها در رابطه با امیه در خصوص تحر کیصادر کند بخصوص با توجه به قطعنامه ا
  ".  نامه سازمان ملل متحد صادر شده استنیيهفتم آ
 گوشزد شده، خاطر نشان هي سال گذشته به روسکی در شهي موضوع همنی که انی ضمن اعالم ابرنز

  ".می نداده ارييما نظر خود را تغ" ساخت که موضع دولت بوش مانند گذشته است و 
 1737 با قطعنامه رانی با توجه به مخالفت ارانی اهي علدی جدی مخالفت خود را با قطعنامه اني همچنیو

  . اعالم کردتي امنیشورا
  

  رانی مشروط با ای فنی همکاریابیارز:محمد البرادعي
  )2007 فوریه  14 (١٣٨۵ بهمن  25چهار شنبه 

ترك ايران و آژانس را در راستاي قطعنامه هاي مش فوريه گزارش فني همكاري 9محمد البرادعي در 
 ها  پروژه همكاري به قطع همكاري55امنيت سازمان ملل به شوراي حكام ارايه آرد و از   شوراي1737

  .آرد  پروژه اشاره33ها در   پروژه و ادامه همكاري12 پروژه، بررسي مورد به مورد 10در 
الملل سازمان انرژي اتمي پس از انتشار گزارش  نسعيدي، معاون امور بي اين در حالي است آه محمد

داده   پروژه همكاري فني ايران و آژانس به خبرنگار ايسنا خبر7ي ايران از لغو قطعي  درباره فني آژانس
  .بود

هاي لغو شده از سوي آژانس به  اين باره به خبرنگار ايسنا گفت آه پروژه يي در يك آارشناس هسته
 آميز آوري صلح ي فن  مديريتي ايران در زمينه- مربوط مي شود آه توان علميمواردي طور مستقيم به

  .دهند اي را افزايش مي هسته
  .است اي اي و فرامنطقه  مورد آن در سطح منطقه7 پروژه لغو شده در سطح ملي و 10مورد از  3

 آه اين  از سوي ايران درخواست شده است2007پروژه در سال  10 پروژه از اين 7همچنين، 
. اي در اين مقطع است آميز هسته آوري صلح ي دانش و فن زمينه دهنده پيشرفت ايران در نشان
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هاي مشترك در   مورد از همكاري12ايراني با دبيرخانه آژانس براي بررسي  اآنون مذاآرات مقامات هم
  .است حال انجام

 در (ISIS) اس اي  اس ه اينترنتي ايبه نقل از پايگا) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
همكاري در آن  هايي آه آژانس المللي انرژي اتمي پروژه هاي انجام شده به وسيله آژانس بين ارزيابي
  : با ايران را قطع آرده، شامل موارد زير است زمينه

1- IRA4036  ي  يز برنامههاي مالك براي اجراي موفقيت آم قابليت  آه هدف از آن تقويت2007مورخ سال
اي در آينده  هاي ايمن و قابل اعتماد در توليد برق هسته سازي قابليت ملي تصويب شده به منظور آماده

  .داند اي در آينده مرتبط مي ارزيابي خود آن را ضرورتا به تحقق برق هسته است و آژانس در
2- IRA4037  اي جديد آوري هسته مرآز فن  آه هدف از آن تاسيس يك2007مورخ سال (NTC)  از جمله

ي ديگر آشورهاست و آژانس در  هاي استفاده از تجربه راه براي مذاآره با مشاورين آژانس در خصوص
هاي مديريت آيفيت و   سيستم  به توسعه ساختار سازمان يافته گسترده اش آن را به طور ارزيابي
  .داند مربوط مي (NTC) هاي عملي براي طرح

3- IRA8015 پردازش اشعه براي مرتبط ساختن آابل، سيم و   آه هدف از آن انجام2001ال مصوبه س
  .داند آژانس در ارزيابي خود آن را به تقاضاي صنعتي مربوط مي توليد مواد داراي قابليت آاهش گرما، آه

4- RAS0046  اي موسسات ملي هسته  آه هدف از آن آمك به2007مورخ سال (NNIS)  آشورهاي
ريزي استراتژيك تقويت شده و يك قابليت  طريق برنامه بي به تداوم پذيري در خودآفايي ازعضو در دستيا

 محصوالت براي بخشهاي دولتي و خصوصي و در نتيجه تضمين اينكه تر براي فراهم آردن خدمات بزرگ
(NNIS) ر باشد و آژانس د شود، مي اي احتمالي اقتصادي در بلند مدت منجر  منطقه به توسعه ملي و
  .داند را ضرورتا به اهداف مديريتي و استراتژيك مربوط مي اش آن ارزيابي

5- RAS0049  هاي طراحي در راستاي  آشورهاي عضو در پروژه  آه هدف از آن آمك به2007مورخ سال
. دهد آند و اجراي موثر را اجازه مي آژانس را بر آورده مي باشد و معيار طراحي پروژه مي TC استراتژي

  .داند ضرورتا به اهداف مديريتي مربوط مي اش آن را س در ارزيابيآژان
6- RAS0051  هاي  آشورهاي عضو در شناسايي فرصت  آه هدف از آن آمك به2007مورخ سال

است و  TC هاي همكاري فني آتي مطابق با استراتژي برنامه ها براي توسعه ريزي و ايجاد اولويت برنامه
  .داند مديريتي و استراتژيك مربوط مي هدافآژانس آن را ضرورتا به ا

7- RAS4029  اي در آشورهاي  هاي ملي و منطقه زيرساخت  آه هدف از آن تقويت2007مورخ سال
اي  هاي برق هسته ي برنامه ريزي توسعه براي برنامه ي آسيا و اقيانوسيه عضو و عالقمند در منطقه

  .داند ينده مربوط مياي در آ هسته است و آژانس آن را به توسعه برق
8- INT0064  آه هدف از آن1997مورخ سال  «(i) هاي داراي اولويت براي  اعتبار بخشيدن به حوزه

هاي فني  هاي مجموعه بافت مشكل توسعه مزيت مقايسه همكاري فني مبتني بر درآي روشن از
دايمي هستند و در حلي  سهامداران اصلي آه ب دنبال راه ها و اهداف ها مسووليت  و نقش خاص،

اي براي الحاق  آوردن برنامه (ii) ها در آشورهاي عضو و اقتصادي اين برنامه نتيجه تقويت تاثير اجتماعي
ضرورتا  اين پروژه« اش آورده است و آژانس در ارزيابي» هاي معمولي و فني آژانس است  برنامه بيشتر

  .«براي اهداف مديزيتي و استراتژيك است
9- INT0082 المللي و  افزايش به رسميت شناخته شدن بين آمك به«  آه هدف از آن 2007ورخ سال م

يي آشورهاي عضو براي همكاري فني و همكاري  هسته هاي سازمان مربوط به استفاده از ظرفيت
و آژانس آن » ها است و ترغيب توسعه بيشتر اين قابليت (TCDC) فني ميان آشورهاي در حال توسعه

  «.داند استراتژيك مربوط مي  مديريتي واهداف«را به 
10- INT4141  آردن همايشي براي تبادل اطالعات و مهارت  فراهم« آه هدف از آن 2003مورخ سال

يي  هاي برق هسته ريزي يا عمليات فعاالنه در برنامه اي است آه ميان آشورهاي عضو در حال توسعه
ي خاص شان در خصوص عمليات راآتور، حفظ آن و  جربهيكديگر گذاشتن ت مشارآت دارند و نيز در اختيار

گذارد و نيز قادر ساختن آارشناسان اين  آه بر طرح آتي راآتورها تاثير مي مسايل مشابهي است
 هاي يي ابداعي و چرخه المللي راآتورهاي هسته ي منتخب بين مشارآت در پروژه ها به آشور
پروژه  اين«و بر اساس ارزيابي آژانس » عات استهاي فني براي تبادل اطال و نشست (INRRD)سوخت

  «.شود يي در آينده مربوط مي ضرورتا به توليد برق هسته
 ملي يا مشارآت ايران در  هايي در زمينه پروژه گزارش البرادعي ممكن است فعاليت هم چنين بر اساس

آه در مورد آن  اي آژانس پروژهي  اي دنبال نشود و به قضاوت دبيرخانه  منطقه بين/ يي  پروژه منطقه يك
 2006مصوبه سال  S/RES/1737  از قطعنامه16سوال مطرح است مطابق با مطالبات پاراگراف عملياتي 

  .نيست و بايد مورد بررسي قرار گيرد
  :گيرد آه موارد زير از آن جمله است پروژه در اين مقوله قرار مي 12 بر اساس اين گزارش،

1- IR0007  هاي منابع انساني در  ها و قابليت تقويت مهارت ارتقا و« آه هدف از آن 2007مورخ سال
اش  و آژانس در ارزيابي» يي است اتمي و علم و فناوري هسته هاي چارچوب طيفي گسترده از آاربرد

هاي مختلفي با اهدافي متفاوت نظير غذا، آشاورزي، بهداشت، ايمني  فعاليت اين پروژه«: آورده است
  .هر فعاليتي بايد به صورت مورد به مورد ارزيابي شود. يي و صنعت خواهد داشت تههس و برق

2- RAS0042  تقويت منابع انساني آشورهاي عضو، آمك به  ارتقا و« آه هدف از آن 2003مورخ سال
هاي  مشاوران ملي در چارچوب طيفي گسترده از آاربرد هاي هاي ملي و حمايت از مالقات اجراي پروژه

  :ارزيابي آژانس آمده است و در» يي است و فناوري هستهعلم 
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همكاري فني آژانس نظير غذا، آشاورزي، ايمني، برق  ي اين پروژه براي اهداف متفاوتي تحت برنامه»
هر فعاليت پروژه بر مبنايي مورد به مورد ارزيابي خواهد . است  صنعت، آب و محيط زيست يي، هسته
  «.شد

3- RAS0047 ي مبتني بر وب از  توسعه، تحكيم و استفاده حمايت از« آه هدف از آن 2007 مورخ سال
و آژانس در » يي است در علوم و آاربردهاي هسته هاي تحصيلي و آموزشي استاندارد شده برنامه
آموزش و مديريت دانش براي اهدافي متفاوت از جمله غذا  اين پروژه به«: اش آورده است ارزيابي

هر فعاليت پروژه به صورت مورد به . شود يي و صنعت مربوط مي هسته ايمني برقآشاورزي بهداشت 
  «.شد مورد بررسي خواهد

4- RAS0050  يي  آوري هسته ظرفيت منابع انساني در علم و فن  آه هدف از آن تقويت2007مورخ سال
اين پروژه : ده استاش آور بهبود يافته است و آژانس در ارزيابي هاي جديد يا آوري ي فن براي اشاعه

ي همكاري فني آژانس نظير غذا، آشاورزي، بهداشت ايمني،  تحت پوشش برنامه داراي اهداف متفاوت
، صنعت، آب و محيط زيست است و هر فعاليتي به صورت مورد به مورد ارزيابي  يي برق هسته

  .شود مي
5- RAS2011  اي مديريت آيفيتيه اجراي سيستم معرفي و«  آه هدف از آن 2007مورخ سال QM 

عضو مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده در  هاي آشور هاي تحليلي در آزمايشگاه آوري براي فن
يي  هاي تحليلي هسته آوري اش آورده است؛ اين پروژه به فن ارزيابي المللي است و آژانس در سطح بين

  .شود ي مربوط مينظير تجارت، بهداشت، حفاظت محيطي و ايمن براي اهداف متفاوتي
6- RAS4025  هاي آشورهاي عضو در مدرنيزه آردن و  قابليت تقويت«  آه هدف از آن 2005مورخ

اش آن را  است و آژانس در ارزيابي QC استانداردهاي آنترل آيفيت يي از توافق با نوسازي ابزار هسته
يي، صنعت،  ايمني، برق هستهبراي اهداف متفاوتي نظير غذا، آشاورزي، بهداشت،  يي به ابزار هسته

  .داند و هر فعاليتي را به صورت مورد به مورد ارزيابي خواهد آرد محيط زيست مربوط مي آب و
7- RAS4027  يي عضو براي حفظ و نوسازي ابزار هسته  آه هدف از آن آمك به آشورهاي2007مورخ 

NIS دهاي مناسب آنترل آيفيت و در استفاده از رون هاي پيشرفته و از طريق مطابق با الكترونيك
اين پروژه به ابزارهاي : اش آورده است در ارزيابي آژانس راستاي تضمين خدمات آيفيتي است و 

يي، صنعت، آب و  غذا، آشاورزي، بهداشت، ايمني، برق هسته يي براي اهداف متفاوتي نظير هسته
  .بي خواهد شدپروژه به صورت مورد به مورد ارزيا هر فعاليت. محيط زيست است

8- RAS4029  هاي مديريتي سيستم بهبود«  آه هدف از آن 2007مورخ سال NPP  براي آن است آه
انساني و نيازهاي محيطي را به روشي منسجم در هم  ايمني، آيفيت، امنيت، بهداشت، توليد، منابع

د و در ارزيابي آژانس آمده يي تضمين آن برداري از برق هسته را بهره آميزد و در نتيجه موفقيت بلند مدت
يي و ايمني است هر فعاليت پروژه به صورت مورد به مورد  براي اهداف برق هسته است اين پروژه

  .خواهد شد ارزيابي
9- RAS8102  هاي آشورهاي عضو در به آارگيري  قابليت تقويت«  آه هدف از آن 2005مورخ سال

ها و محصوالت  پردازش پليمر طبيعي و مصنوعي ، ترآيب ي مواد پيشرفته، آوري رادويي براي توسعه فن
ي  پليمرها است و آژانس در ارزيابي خود آورده است اين پروژه به توسعه مراقبت از سالمت مبتني بر

 تواند هايي آه مي شود موادي نظير ترآيب اهداف متفاوت نظير بهداشت و صنعت مربوط مي مواد براي
مجاز  2006 ي مصوبه S/RES/1737  اجرايي قطعنامه16ود تحت پاراگراف براي اهداف دو گانه به آار ر

  .هر فعاليت پروژه به صورت مورد به مورد ارزيابي خواهد شد. نيستند
10- RAS9043  از« آه هدف آن استفاده 2007مورخ سال ANSN  براي ارتقاي شراآت دايمي در آگاهي

و » يي در آشورهاي آسيايي است تاسيسات هسته و تجربه آموزش دو جانبه و بهبود مستمر ايمني
هاي مربوط به  به طور آامل براي هدف ايمني است، اما فعاليت اين پروژه«: در ارزيابي آژانس آمده است

  «.آنند را نيز شامل خواهد شد سنگين آار مي هايي آه با آب نيروگاه
11- RAS9099  هاي غير منفعل براي شناسايي  تاز فعالي ارتقاي استفاده«  آه هدف آن 2007مورخ

و فرهنگ ايمني در راستاي بهبود مستمر عملكرد  هاي اوليه تجزيه در عملكرد ايمني عمليات صورت
اين پروژه به طور آامل «در ارزيابي آژانس آمده است آه   است و »يي هاي برق هسته ايمني نيروگاه

آنند را نيز  هايي آه با آب سنگين آار مي وگاههاي مربوط به نير فعاليت براي اهداف امنيتي است، اما
  «.شود شامل مي

12 - INT0081 آوري  بهبود ظرفيت علمي در علوم و فن آمك به«  آه هدف از آن 2005ي  مصوبه
ي عضو از طريق مشارآت حمايت آنند  توسعه ي آشورهاي در حال يي و آاربردش براي توسعه هسته

: و در ارزيابي آژانس آمده است» تعليمي است خاص آموزشي وهاي  هاي علمي و فعاليت در نشست
ي همكاري فني آژانس نظير غذا، آشاورزي، بهداشت،  برنامه اين پروژه براي اهداف متفاوت تحت«

هر فعاليت پروژه به صورت مورد به مورد . آب و محيط زيست است يي، صنعت، ايمني، برق هسته
  «.ارزيابي خواهد شد
 پروژه آه به طور آامل به اهداف پزشكي 33آژانس همكاري با ايران در خصوص  ارشبراساس اين گز

 آشاورزي، بشردوستانه، بهداشت، محيط زيست، غذا، ترآيب ايمني و امنيت و ايمني نيروگاه ايمني،
  .شود را ادامه خواهد داد بوشهرمربوط مي

ست بعدي آژانس در تاريخ پنجم را در نش المللي انرژي اتمي اين گزارش شوراي حكا آژانس بين
  .مورد بررسي قرار خواهد داد)  اسفند 14(مارس

www.iran-archive.com 



 شوراي امنيت 1737ي  مطابق با درخواست قطعنامه به عالوه آژانس قرار است عالوه بر اين گزارش،
 . به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه آند قطعنامه گزارش ديگري را در خصوص اجراي اين

  
 ره شمالی پيامی برای ایران استتوافق با ک: رایس

  )2007 فوریه  13 (١٣٨۵ بهمن  24سه شنبه 
کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا توافق با کره شمالی بر سر پرونده اتمی این کشور :بی بی سی

 .را پيغامی برای ایران دانست
 جامعه جهانی می خانم رایس که در واشنگتن سخن می گفت افزود این توافق نشان می دهد که

 .تواند در برابر گسترش سالح های هسته ای محکم و مقاوم بایستد
. اشاره خانم رایس به توافقی است که در پکن و در جریان مذاکرات شش جانبه به دست آمده است
طبق این پيمان، کره شمالی موافقت کرده که در ازای دريافت نفت تا دو ماه ديگر راکتور هسته ای 

اين کشور همچنين گفته است که در ازای دريافت کمک های . را تعطيل کند" يونگ بيون"د در اصلی خو
 .بيشتر حاضر است فعاليت اين راکتور را به طور کامل متوقف کند

به " پاداش به رفتار بد"وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سئوال که آیا چنين توافقی به معنای 
پيامی به ایران است که جامعه جهانی می تواند منابع خود را گرد هم بياورد و شمار می رود گفت این 

 .با همکاری با یکدیگر و با ارائه درست مشوق ها و مجازات ها چنين فضایی ایجاد کند
آغاز شد، شش کشور چين، ژاپن، )  فوريه9(در گفتگوهای هسته ای کره شمالی، که از روز پنجشنبه 

توافقی که در پکن حاصل شده بايد از سوی . کره شمالی و جنوبی شرکت داشتندآمريکا، روسيه و دو 
 .هر شش کشور شرکت کننده در مذاکرات تائيد شود

  
  انتقاد از درز سند درونی اتحاديه اروپا در باره ايران 

  )2007 فوریه  13 (١٣٨۵ بهمن  24سه شنبه 
تحاديه اروپا، روز سه شنبه سيزدهم فوريه سخنگوی خاوير سوالنا مسئول سياست خارجی ا:رادیو فردا

  .گفت نقل قول ها از سند داخلی اتحاديه اروپا درباره ايران، نادرست است
کريستينا گاالک سخنگوی خاوير سوالنا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، در گفت و گو با راديو 

ه ايران را تاييد کرده اما گفته است نقل قول اروپای آزاد راديو آزادی، وجود سند درونی اتحاديه اروپا در بار
  .های روزنامه فايننشال تايمز از اين سند، نادرست است

به گفته خانم گاالک، در سند مزبور، به اين نکته اشاره شده که تالش ها برای متوقف کردن روند غنی 
ه مطرح شده که برای سازی اورانيوم ايران ناموفق مانده اما در عين حال پرسش هايی در  اين رابط

  .موفقيت مذاکرات بايد چه شيوه ای را در پيش گرفت
  . خانم گاالک از چگونگی درز اين سند به بيرون ابراز ناخشنودی کرد

.  او گفت اين سند در واقع دو جانب متفاوت پيش روی اتحاديه اروپا در برخورد با ايران را مطرح کرده است
ال قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، و ديگری اين جوانب به گفته وی، يکی اعم

  .يافتن يک راه حل از طريق مذاکره است
 فوريه گفت اين گزارش که گويا مقام های اروپايی، مذاکره ١٣يک مقام اتحاديه اروپا نيز روز سه شنبه 

  .ه می دانند، درست نيستبرای بازداشتن ايران از دستيابی به توانايی توليد بمب اتمی را بی فايد
اين مقام بلند پايه اتحاديه اروپا به خبرگزاری آلمان گفته است برای حل مساله ايران بايد مذاکره و گفت 

  .».ما اعتقاد نداريم که مذاکرات با ايران بی حاصل است، اتفاقا برعکس«: و گو کرد و افزود
مه فايننشال تايمز ابراز شده که گويا مقام های سخنان اين مقام اروپايی نيز در واکنش به گزارش روزنا

اروپايی اميدی به از سر گيری مذاکرات با ايران ندارند و ديگر نمی توان مانع دستيابی ايران به بمب 
  .اتمی شد

در مقاله فايننشال تايمز که بر پايه يک سند درونی اتحاديه اروپا تهيه شده است، همچنين گفته شده 
های پيشنهادی اتحاديه اروپا از سوی ايران، نشان از آن دارد که احتماال ايران در که رد بسته مشوق 

  .آينده نزديک به مذاکرات باز نخواهد گشت
بر پايه گزارش فايننشال تايمز، عوامل محدود کننده برنامه هسته ای ايران، دشواری های فنی است و 

  .ين المللی انرژی اتمینه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد يا آژانس ب
در مقطع زمانی خاصی، بايد انتظار داشت که ايران به توانايی غنی «در اين گزارش گفته شده که 

  ».سازی اورانيوم در مقياس الزم برای توليد سالح هسته ای دست يابد
حران به گفته اين مقام اروپايی که نخواسته نامش فاش شود، سياست اتحاديه اروپا در برخورد با ب

  .هسته ای ايران، هم ديپلماسی را در نظر می گيرد و هم تحريم ها را
آقای سوالنا روز دوشنبه پذيرفت که شانس از سر گيری مذاکره با تهران بر سر برنامه هسته ای ايران 

  .با اين حال او تاکيد کرد که درهای مذاکره به روی ايران باز است. »زياد نيست«
  

   عراقدروهاي موثر رويدادهاي عراق و نير
  

  در سه انفجاری عراق52 شدن یکشته و زخم/  در بغداد و بصره یتي امناتي گسترده عملیاجرا
  )2007 فوریه  15 (١٣٨۵ بهمن  26پنج شنبه 
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 در بصره و کشته یعي وسیتي امناتي عملی در بغداد، اجراییکای و آمری عراقیروهاي ناتي عملشیافزا
 . رودی لحظه به شمار منی عراق تا ایتي تحوالت امننیانفجار از مهمتر نفر در سه 52 شدن یو زخم

 تي امروز بر دامنه فعالییکای و آمری عراقیروهاي فرانسه، نی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ائتالف مستقر یروهاين:  اعالم کرد کای بغداد افزودند و ارتش آمردی جدیتي خود در چارچوب طرح امنیها
 . داده اندشی منطقه بغداد افزانی خود را در چنداتي عراق امروز عملسير بغداد و پلد

 اتي محل تحت عملنیچند:  گفت ی اهياني در بکای ارتش آمریسخنگو" لیاسکات بل شو "سرهنگ
 . قرار گرفته استی و پاکسازیبازرس
 بر فراز آسمان بغداد نیيارتفاع پا از چهارشنبه شب در زي نکای آمری نظامیماهاي گزارش، هواپنی اهیبرپا

 کمک به ساکنان شهر از اتي عملنیهدف از ا:  آمده است کای ارتش آمرهيانيبه پرواز در آمده اند و درب
 . بغداد استدی جدیتي کاستن از دامنه خشونت ها در چارچوب طرح امنقیطر
 یگرفته است و در اطراف برخ صبح امروز صورت ی با اهداف مشخصی بازرساتيعمل:  افزود هياني بنیا

 سالح کشف ی و چهار انبار پنهانري نفر دستگ14 وضع شده است و یتي  امنی کمربندهازيمحله ها ن
 .شده است

 فرانسه، ی بغداد را اعالم کرد و به گفته خبرنگار خبرگزاردی جدیتي آغاز طرح امنروزی عراق دری وزنخست
 اباني شده است و خجادیح امروز در مرکز شهر بغداد ا از صبی متعددی های و بازرسستیموانع و ا

 . در مرکز بغداد بسته شده استری التحرداني به میمنته" السعدون"
در " الرصافه" منطقه ی ارتباطی پل هانی از مهمتریکیبه عنوان " هیالجمهور" پل ی بر روزي نیموانع

 همانند دو روز گذشته باعث یتيانع امن مونی شده است و اجادیدرغرب آن ا" الکرخ"شرق رود دجله به 
 .  فراوان تردد در مرکز بغداد شده استیکند
در جنوب بغداد شاهد " الدوره" محله یابانهاي از خیکی ،یتي امندی شدري که با وجود تدابستي درحالنیا

 . گذاشتی برجای زخم20 شده بود که چهار کشته و ی بمب گذاریانفجار دو دستگاه خودرو
 خود را در شبی شده  دی بمب گذاری سوار بر خودروی فرد انتحارکی:  امروز اعالم کرد زي نکایر آمارتش
 کشته یرنظامي آن هفت غانی منفجر کرد که در جریدر مرکز شهر رماد" البو علوان "سي مرکز پلکینزد
 . شدندی زخمگری نفر د21و 
 و ی مشترک عراقیروهاي درجنوب عراق اعالم کرد که نیتي چند ملیروهاي نی سخنگوگر،ی دی سواز

 ی مهار گروههای بغداد در شهر بصره برایتي را همزمان با طرح امنیعي وسیتي امناتي عملیتيچند مل
 .مسلح اجرا کرده اند

 در جنوب عراق با ی منحصر به فردیتي امناتي امروز عملهياز ساعات اول: افزود"  براونیکت "سروان
 و دي ساعت طول خواهد کش72 و بستن مرزها آغاز شده است و اني مجرمان و شبه نظامهدف مهار

 . شهر هموار خواهد کردنی در اطراف ایتي کمربند امناتي عملی را برانهيزم
 نی است و ای عراقی به مقام هایتي امنی هاتي مسئوللی در تحویگری گام داتي عملنیا:  گفت یو

 زي به شهر بصره و نی منته8 خودروها در جاده شماره ی دائمیو بازرس ستی مراکز اجادیطرح شامل ا
 . عراق استی منطقه ای در آب هاسي انگلییای دریروهاي مشترک با نی هایگشت
 یتي امناتي را در چارچوب عملی مشترکی بازرساتي عملیسي انگلیروهايارتش عراق و ن:  افزودبروان

  .انجام خواهند داد
  

   استرانی صدر در ایمقتد: عراق ریمشاور نخست وز
  )2007 فوریه  15 (١٣٨۵ بهمن  26پنج شنبه 

 صدر در عراق، رفتن او را به ايران تکذيب کرده اند، مشاور ی رغم اينکه مسوالن دفتر مقتدبه:فردارادیو 
  .نخست وزير عراق گفت که مقتدا صدر در ايران است

 فرانسه گفت یعراق روز پنج شنبه، به خبرگزار نخست وزير ی المالکی ، مشاور نوری العسکریسام
  . است»  کوتاه از ايرانیسرگرم ديدار« صدر هم اکنون یکه مقتد
 از مسئوالن جناح صدر، سفر او را به ی کنم که چرا برخیتعجب م«:  نخست وزير عراق افزودمشاور

  ». استی طبيعی کنند، اين گونه سفرها امریايران تکذيب م
 شيعه به ايران رفته ی تندوری صدر، روحانی گفتند که مقتدی آمريکايی مقام های سه شنبه، برخروز

توصيف کرده » فرار «،ی را همزمان با آغاز عمليات مقابله با شبه نظاميان شيعه و سنیاست، و سفر و
  . بود

که  صدر در نجف اعالم کردند ی بعد از انتشار اين خبر در روز سه شنبه، مسئوالن دفتر مقتدیساعت
 آسوشيتدپرس از یخبرگزار.  ظاهر نشودی به ايران نرفته و قصد داشته در ماه محرم در انظار عمومیو

 ی مختلف دولتی صدر در روز سه شنبه در نجف بوده و با هيات هایاين مسووالن نقل قول کرد که مقتد
  .ديدار کرده است
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باسم . در در عراق را تکرار کردند صی حضور مقتدی مسووالن روز پنح شنبه نيز بار ديگر ادعااين
 صدر در عراق و به طور یمقتد«:  فرانسه گفتی مسئول دفتر مقتدا صدر در نجف، به خبرگزار،یاالعذار

 را در جمعه از فتنه و رد شايعات خطبه نمازی جلوگيریمشخص در شهر نجف است و احتماال فردا برا
  ». خواندیمسجد کوفه م

 خبر حضور مقتدا صدر ی اسالمی جمهوری از مقام هایارشنبه به نقل از يک ايرنا هم روز چهیخبرگزار
  . در ايران را تکذيب کرد

 ی صدر و شماری مقتد،ی به نام کريم الموسوی ارشد سپاه مهدی از اعضای همين حال به گفته يکدر
  .  به ايران رفته اندیديگر از فرماندهان ارشد سپاه مهد

 مصون ماندن از یردين چاپ لندن گفته است که اين افراد به دلخواه خود برا به روزنامه گای الموسوکريم
  . به ايران رفته اند،ی طرح امنيتی در جريان اجراییافتادن به دست سربازان آمريکا

 رتبه دولت عراق هم که نامش برده نشده به روزنامه گاردين گفته است که ی عالی از مقام هایيک
 را به ايران منتقل یهفته گذشته رهبران درجه اول و دوم سپاه مهد سه ی در طی اسالمیجمهور

  .  شودی شدن تشکيالت سپاه مهدیکرده است تا مانع از متالش
 ی طرح جديد امنيتی قصد دارد منتظر بماند تا با اجرای اسالمیجمهور«:  مقام عراق افزوده استاين

 و شيعيان تندرو، یمجهز کردن سپاه مهد تضعيف شوند، آنوقت با آموزش و یدر عراق، شورشيان سن
  ».آن ها را به عراق بفرستد تا قدرت بگيرند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   بهمن26پنجشنبه : مرور روزنامه های تهران

  )2007 فوریه  15 (١٣٨۵ بهمن  26پنج شنبه 
 گذاری در مسير اتوبوس سپاه پاسداران روزنامه های آخر هفته تهران عنوان اصلی خود به حادثه بمب

انعکاس گفته های ریيس . اختصاص داده و با چاپ عکس هايی از این حادثه آن را تقبيح کرده اند
جمهوری و ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره رابطه ایران و آمریکا، تکذیب حضور مقتدا صدر در 

  . از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاستایران و تاييد ادامه تورم توسط ریيس بانک مرکزی
 در صدر گزارش های خود نوشته گروهک جنداهللا مسئوليت این حادثه را به عهده گرفته اما کارگزاران

  .در عين حال آخرین خبرها حاکی از این است که همه عوامل این عمليات تروریستی دستگير شده اند
 این حادثه مسئوالن انتظامی و امنيتی استان با گسترش بر اساس این گزارش بالفاصله پس از رخ دادن

یک تور امنيتی در کمتر از دو ساعت تمامی عوامل این حادثه را دستگير کردند، ایشان اما در ادامه 
  . تصریح کردند که در حال حاضر هنوز خبری از وابستگی این افراد به گروهی خاص مشخص نشده است

ده زاهدان در مجلس عوامل خارجی را در وقایع سيستان و بلوچستان به نوشته همين روزنامه نماین
موثر دیده و گفته اگر پاکستان از طریق دیالوگ در قالب روابط دیپلماتيک حاضر به معرفی افرادی که در 

بمب گذاری سيستان و بلوچستان نقش داشته اند نباشد ما هم در روابط این کشور تجدیدنظر خواهيم 
  . کرد

  سایر   از   بلوچستان   و   سيستان   انتظامی   و   امنيتی   نيروهای   در سرمقاله خود نوشته نه خراسان
  تنها   بلوچستان   و   سيستان   نه   و   هستند   ضعيف تر   دیگر   استان های   در   انتظامی   و   امنيتی   نيروهای 
  چرا  اما  نداریم   کم   هم   بحران   درگير   کشورهای   با   همجوار   استان های   قضا   از   و   ماست   مرزی   استان 
  ماجرای   و   ریگی   غائله   یا   زاهدان،   در   گذشته   روز   در   ملت   فرزندان   شهادت   حادثه   قبيل   از   تلخ   حوادث 
  دهد؟   می   روی   اناست   این   در   گوناگون   های   گروگان گيری   تا   تاسوکی، 

  شانه   بر   پاسخگویی   زحمت   تا   کرد   پاک   شود   نمی   اصال   را   سئوال   این     خراسانبه نوشته روزنامه 
  می   پاسخ   پرسش،   این .  شد   خواهد   تکرار   سئوال   این   دیگر   حادثه ای   با   باز   چه   نکند،   سنگينی   کسی 
  آنها   است   بيشتر   مسئوليتشان   که   کسانی   سوی   از   هم   آن     صادقانه،   و   شفاف   و   صریح   هم   آن   هد؛خوا 
  . بدهند   پاسخ   باید 

یک روز بعد از سفر دبير شورای عالی امنيت ملی و در حالی که آقای الریجانی وجود چيزی به اسم 
 در صدر اخبار خود از طرح تهران امروز ای را تکذيب کرده است طرح سویس برای حل بحران هسته

سویس خبر داده و نوشته الریجانی درگفتگو با شبکه یک تلویزیون سوييسی بدون اشاره به هر گونه 
  خواهد نقش تسهيل کننده طرح پيشنهادی، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که سوييس می

  . کند ای ایران ایفا   هسته ای را در مساله سازنده 
 تنها مقام دیپلماتيک که تاکنون وجود این ایده را تأیيد کرده، سخنگوی وزارت تهران امروزبه نوشته 

ها مطرح شده هنوز ابعادش به طور کامل  آنچه از طرف سوئيسی"امور خارجه ایران است که گفته 
این در حالی است که ." تمشخص نيست اما چنانچه متضمن حقوق ایران باشد، قابل بررسی اس

  فيليپ دوست بالزی وزیر خارجه فرانسه به عنوان تنها مقام غير ایرانی که به مضمون طرح تازه اشاره
  . ای مستقيم داشته، آن را بيشتر طرحی ایرانی و نه سوييسی خوانده است

ونی آمریکايی  در عنوان اصلی خود مصاحبه احمدی نژاد ریيس جمهوری را با یک شبکه تلویزیکيهان
منعکس کرده و نوشته ریيس جمهوری در این مصاحبه به دولت آمریکا حمله کرد و در جاهايی که 

  .خبرنگار آمریکايی از حرفه خود خارج می شد سئواالت او را بدون پاسخ گذاشت
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ر  در صدر اخبار خود خبر داده که هفته آینده مالقاتی بين اعضای بخش خصوصی و رهبسرمایهروزنامه 
جمهوری اسالمی صورت می گيرد چرا که به گفته نایب ریيس اتاق بازرگانی تصور می رفت با ابالغيه 

 یک انقالب اقتصادی در کشور ایجاد شود، اما متاسفانه هنوز هيچ تحرکی در این زمينه صورت 44اصل 
  . نگرفته است

هللا خامنه ای پيگير مساله اجرای عال مير محمد صادقی به نوشته این روزنامه اقتصادی صبح گفته آیت ا
ای از اعضای بخش خصوصی دعوت   قانون اساسی هستند و هفته آینده نيز از عده ۴۴ابالغيه اصل 

  . ها صحبت کنند اند تا در خصوص این مساله با آن کرده 
 در گزارش جلسه مجلس برای بررسی تقاضای بانک مرکزی برای فروش اوراق قرضه سرمایهروزنامه 
کت به مردم از قول ریيس بانک مرکزی نوشته این یک واقعيت است که امسال رشد نقدینگی از مشار
  . شدن نقدینگی یعنی افزایش تورم و در این مورد شک نکنيد کند و اضافه   درصد عبور می ۴٠

در صورتی : ریيس کل بانک مرکزی تورم را دشمن عدالت، رشد و رفاه طبقات مردم عنوان کرد و افزود
 درصد از نقدینگی و ٩/۴ه مجلس مجوز الزم برای انتشار اوراق مشارکت به بانک مرکزی صادر کند ک

  . کند  درصد از تورم جامعه کاهش پيدا می٩/١حداقل 
 در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر داده که از یک ماه دیگر با آغاز سال نو بنزین دو نرخی آینده نو

  . خواهد شد
مه از قول کارشناسان نوشته شده بنزین دو نرخی بهترین گزینه برای مقابله با در گزارش این روزنا

  .مساله فراوانی مصرف و ارزانی بهای بنزین در کشورست
 خبر منابع غربی را در مورد ورود مقتدا صدر به ایران تکذیب کرده و نوشته در حالی که رسانه کيهان

ه خاطر نگرانی از امنيت خویش است یکی از فعالين های آمریکايی نوشته اند که خروج مقتدا صدر ب
دفتر صدر خروج او را از عراق تکذیب کرده و بدون ذکری از محل اقامت وی گفته مقتدا همچنان در این 

شهر مقدس حضور دارد و اگر قرار باشد به خارج کشور سفر کند اخبار آن همچون گذشته اعالم خواهد 
  .شد

دهای غيردولتی که در مقابل وزارت نيرو و مجلس اجتماع کرده و خواستار  خبر داده اعضای نهاسرمایه
جلوگيری از آبگيری سد سيوند شده اند اعالم داشته اند که هزار ميليارد تومان هزینه ساخت سد را 

  . خواهند پرداخت تا به آثار تاریخی لطمه وارد نشود
رهنگی مجلس خطاب به معترضان نوشته  از قول عماد افروغ ریيس کميسيون فسرمایهدر همين حال 

  . است چه می توان کرد   کرده   موافقت   اقدام   این   با   فرهنگی   ميراث   سازمان    وقتی 
به نوشته این روزنامه اقتصادی ریيس کميسيون فرهنگی مجلس در مالقات با معترضان که در مقابل 

  و   فرهنگی   ميراث   سازمان   و   نيرو   وزارت   بين   اختالفی   که   آن   از   بعد    مجلس اجتماع کرده بودند گفت 
جلسه ای تشکيل و در نتيجه آن مقرر گردید وزارت    آمد   وجود   به   سيوند   سد   آبگيری   مورد   در   گردشگری 

  .رده استنيرو بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگی دست به کار نشود و حاال آن سازمان موافقت ک
  

   بهمن25چهارشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 فوریه  14 (١٣٨۵ بهمن  25چهار شنبه 

موافقت روسيه و مخالفت اروپا با تشکيل اوپک گازی، تعليق فعاليت های هسته ای کره شمالی، رای 
ران عنوان ضعيف مجلس به نامزد وزارت دادگستری و بررسی طرح سویس برای رفع بحران هسته ای ای

  .های اصلی روزنامه های امروز صبح تهران را به خود اختصاص داده اند
اعتماد از حضور غالمحسين الهام، سخنگوی دولت، رييس دفتر ریيس جمهوری و عضو حقوقدان شورای 

نگهبان به عنوان وزیر پيشنهادی دادگستری به مجلس گزارشی دارد که نشان می دهد وی توانست 
فت های تند نمایندگان مجلس با کمترین رای ممکن ، یعنی سه رای بيش از حد اقل علی رغم مخال

  . الزم مجاز به وزارت منصوب شود
 جلسه مجلس که به بررسی رای اعتماد به غالمحسين الهام اختصاص داشت به  اعتمادبه نوشته

مهوری به مجلس صحنه یکی از بی سابقه ترین انتقادات از نحوه معرفی وزرای پيشنهادی رةیس ج
تبدیل شد به گونه ای که چند تن از نمایندگان مجلس با اخطارهای پی در پی قانون اساسی خواستار 

اکبر اعلمی و حسن سبحانی نمایندگان . خروج بررسی رای اعتماد به الهام از دستور کار مجلس شدند
ه یاد شده این بود که غالمحسين استدالل دو نمایند. تبریز و دامغان در صدر تذکردهندگان قرار داشتند

الهام دارای چندین شغل دولتی است که با اضافه شدن وزارت دادگستری به این مشاغل هم عمال 
  . امکان ایفای وظيفه را ندارد

 نوشته سخنگویی دولت، رييس دفتری ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان و کارگزاران
لمی دانشگاه ها مواردی بود که دیروز در نطق مخالفان به آن عضویت در چندین هيات مدیره و هيات ع

  . اشاره شد
با این وجود غالمعلی حدادعادل، رييس مجلس، هيچ کدام از مسووليت های الهام را شغل دولتی 

ندانست و اعالم کرد که شورای نگهبان چنين مشاغلی را شغل دولتی نمی داند، در نتيجه در دستور 
  .ی اعتماد به الهام برای تصدی پست وزارت دادگستری خالف قانون اساسی نيستکار قرار گرفتن را

 برخی مخالفان از جمله قدرت اهللا عليخانی و سادات موسوی هم بر سياسی کاری اعتمادبه نوشته 
غالمحسين الهام و اتهام زنی های اینترنتی فاطمه رجبی همسر الهام به برخی شخصيت های نظام 

  . شاره کردندو بر همين اساس حضور او را در وزارت دادگستری صالح ندانستندجمهوری اسالمی ا
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یک روز بعد از سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به سویس و به دنبال انتشار اخباری درباره طرح 
سویس برای حل بحران هسته ای ایران به نوشته روزنامه های امروز صبح علی الریجانی گفته است 

  .رحی را به ایران پيشنهاد نکرده استسوييس اصال ط
 نایب رييس کميسيون امنيت ملی از احتمال پذیرش طرح سویس از اعتمادبا اينهمه، به نوشته روزنامه 

سوی ایران و بررسی آن در کميسيون امنيت ملی خبر داده و گفته در مذاکرات قبلی نيز پيشنهادی از 
ار زیادی با پيشنهاد البرادعی دبيرکل آژانس بين المللی طرف روسيه به ایران ارايه شد که شباهت بسي

انرژی هسته یی داشت و این مورد نيز در شورای عالی امنيت ملی در حال بررسی است هر چند که 
  . نسبت به پيشنهاد سوئيس حقوق هسته ای ایران را به طور کامل به رسميت نمی شناسد

اد سوييس به نظر بعضی از افراد حکومت و نمایندگان  گفته پيشنهاعتمادمحمد نبی رودکی به نوشته 
  . مجلس نزدیک است و به احتمال زیاد مورد پذیرش ایران قرار می گيرد

 نيز از زبان نماینده شيراز نوشته پيشنهاد سوييس بينابينی است یعنی هم نظر جمهوری کارگزاران
دسازی بيشتر نگرانی های برخی کشورها اسالمی ایران را تا حدود زیادی تامين می کند و هم با اعتما

  . از انحراف برنامه هسته ای ایران برطرف می شود
 از اظهار نظر محمد علی عموئی از رهبران حزب توده ایران درباره روابط ایران و روسيه خبر داده اعتماد

 بين الملل و با معرفی وی به عنوان یک فعال سياسی از زبان او نوشته سفر علی اکبر والیتی مشاور
رهبر و دیدارهایش با رييس جمهوری و وزیر امور خارجه روسيه، اهميت خاصی در بحران اتمی ایران 

  . دارد
 آقای عموئی گفته است گفتگوهای والیتی در مسکو، حول نظر مثبت والدیمير پوتين اعتمادبه نوشته 

 برای حل بحران اتمی ایران بوده به پيشنهاد محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بين الملل انرژی اتمی،
  . است

  . خبر ترور امام جمعه ميانه بدون هيچ تفسيری در روزنامه های امروز صبح چاپ شده است
 نوشته فردی با نام محمد آسوده چهل ساله به بهانه مالقات با رفعت اهللا حامدی امام جمعه کيهان

  . ه حمله کرد و وی را به شدت مجروح کردميانه پس از وارد شدن با چاقو به سمت امام جمعه ميان
 ضارب دستگير شده و تحت مراقبت قرار دارد ولی هنوز از انگيزه ضارب هيچ اطالعی کيهانبه گزارش 

  .در دست نيست و مسئوالن امر نيز هنوز هيچ اظهارنظری در این خصوص نکرده اند
بازتاب را بدون اظهار    سایت   عاليت روزنامه های امروز صبح خبر مربوط به غيرقانونی شناخته شدن ف

  . نظری درباره آن منعکس کرده اند
  پایگاه   فعاليت    گونه   هر   ادامه   اینترنتی   غيرمجاز   پایگاه های   مصادیق   تعيين    گروهخراسانبه نوشته 

  .کرده است   اعالم   ممنوع   و   غيرقانونی   را   بازتاب   اطالع رسانی 
  

   بهمن24سه شنبه : ر روزنامه های تهرانمرو
  )2007 فوریه  13 (١٣٨۵ بهمن  24سه شنبه 

روزنامه های صبح امروز تهران تحوالتی در پرونده هسته ای را در صدر اخبار خود آورده و از قول منابع 
 از مبتالیان خارجی از نرمش هيات مذاکره کننده ایرانی خبر داده اند و در عناوين ديگر، به آمار تازه ای

ایدز در کشور و پاسخ تند سازمان ميراث فرهنگی به کارشناسان مخالف آب گيری سد سيوند پرداخته 
  . اند

در چهارچوب مذاکره تعليق هم قابل بررسی است عنوان اصلی برخی از روزنامه های امروز صبح است 
  .استکه به نقل نظرات تازه دبير شورای عالی امنيت ملی ایران گزار شده 

اين روزنامه ها در گزارش های خود از قول منابع خارجی از نرمش در مواضع هسته ای ایران خبر داده 
  . اند

 از ميان گفته های علی الریجانی در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی این جمله را کيهاندر مقابل، 
  . برگزیده که تضمين می دهيم اما تعليق را نمی پذیریم

 مسئول مذاکرات هسته ای ایران گفته است رجزخوانی های آمریکا چيز جدیدی کيهانبه نوشته 
  . نيست و ما اصًال آن را مهم نمی دانيم

 این بخش از تازه ترین اظهار نظر علی الریجانی را با اهميت دیده که بعد از شرکت در ایرانروزنامه 
ما در مذاکرات با :  آغاز شود گفتکنفرانس امنيتی مونيخ درباره اینکه مذاکرات از کجا می تواند

  . خاویرسوالنا، رييس سياست خارجی اتحادیه اروپا، پيشرفت هایی داشته ایم که می تواند دنبال شود
  اعتماد ملیدیدار علی الریجانی را با ریيس جمهوری سوييس با اهميت دیده و روزنامهتهران امروز 

  . همچنان در دست بررسی استنوشته طرح سویس برای حل بحران هسته ای ایران 
چرا که پرونده هسته ای ایران . نوشته دولت آقای احمدی نژاد روزهای سختی را می گذراندکارگزاران

  . هر روز ابعاد تازه ای پيدا می کند و پيچيده و گيج کننده شده است
اصلی پيگيری اين روزنامه می افزايد که رييس جمهوری ایران که چند روز پيش اعالم کرد مسئوليت 

پرونده هسته ای بر عهده او و دولت است باید پاسخگوی نگرانی ها و پاسخ های ميليون ها شهروند 
  . ایرانی باشد
 بهمن ماه قدرت چانه زنی دولت را در ٢٢ می نويسد که این درست است که راهپيمایی روز کارگزاران

نهاد دولت و شخص . ن پایان ماجرا نيستمصاف با مدعيان پرونده هسته ای افزایش داده است، اما ای
. رييس جمهویر مسئوليت مستقيم بر دوش دارند تا با کمترین هزینه ایرانيان را از این مرحله عبور دهند
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 بدان است که بيشتر روزنامه های امروز با گذشته دو روز از سالگرد انقالب کارگزاراناهميت تاکيد 
  . راه پيمايی ها می نویسندهمچنان در سرمقاله های خود از عظمت 

 در سرمقاله خود نوشته دهها ميليون ایرانى روز بيست و دوم بهمن در سراسر کشور به رسالت
اى را مورد تاکيد قرار  آميز هسته  اى برخوردارى از فن آورى صلح  صحنه آمدند و در یک رفراندوم هسته 

  .دادند
هاى پيش برگزار شد  لت ایران که پرشورتر از سالاين روزنامه ادامه می دهد که راهپيمایى عظيم م

اند تا ملت ایران را از دانش  پاسخ محکم و کوبنده به آمریکا و کشورهایى بود که عزم خود را جزم کرده
 با واکنش ملت ایران فشارهای آمریکا و چند کشور اروپایى رسالتبه نظر .  اى محروم کنند هسته

  .اى ندارند و آن ها براى زورگویى خود هيچگونه بهانه المللى است  برخالف مقررات بين
آب گيری سد سيوند و مخالفت کارشناسان با آن از جمله موضوع هايی است که بيشتر روزنامه های 

  . امروز بدان پرداخته اند
  می     "بالغی   دره"بلندر   کوه های   فراز   بر    در گزارش اصلی خود با لحنی حماسی نوشته بادخراسان

    . آورد   می   یاد   به   را   هخامنشی   سلسله   خاطره   سال   هزاران   از   پس   و   پيچد 
  و   سریعتر   چه   هر   کنی   تجربه   را   پرمباهات   احساس   این   خواهی   می    اگرخراسانبه نوشته گزارشگر 

  به   مسئوالن   گفته های   طبق    که   مکانی    برسان   بالغی   تنگه   به   را   خودت   سيوند   سد   آبگيری   از   قبل 
  . رفت   خواهد   آب   زیر   به   سيوند   سد   آبگيری   اثر   بر   آن   از   قسمتی   زودی 

تهران  هم در سرمقاله خود از همگان خواسته پارسارگاد را محافظت کنند اما به نوشته اعتماد ملی
 مورد خوانده و از قول حميد بقائی معاون  سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری این انتقاد ها را بی امروز

 سال پيش تهيه و شروع ۴٠طرح این سد  اند،  آن سازمان نوشته این آقایان و احزاب تا حاال کجا بوده 
نيز فعاليت داشته  سال پيش ١٠گردد و بسياری از این افراد و احزاب   سال پيش بازمی١٠ساخت آن به 

اند، چرا آن زمان که ساخت سد شروع شد مخالفت خود را اعالم نکردند و اکنون در زمان آبگيری تمام  
آورند؟ این مقام دولتی در عين حال اعالم داشت که آبگيری  فشارها را به سازمان ميراث فرهنگی می 

گفتنی است که انتقادها نيز . داردکردن یا آبگيری نکردن سد ارتباطی به سازمان ميراث فرهنگی ن
  .سازمان ميراث فرهنگی را هدف نگرفته بود

 گفته های رييس انجمن ایدز ایران را در صدر اخبار خود آورده که با بيان این که شمار بيماران کارگزاران
 را  هزار نفر است، ترویج فرهنگ پيشگيری از ایدز١٠٠ تا ۶٠ناشناخته ایدزی ایران درحال حاضر بين 

  .اصلی ترین عامل موثر درکاهش سرعت رشد ایدز در ایران دانسته است
به نوشته این روزنامه دکتر حميدرضا شاعری با اشاره به اجرای گسترده طرح پيشگيری از ایدز در 

 مثبت همچنان رو به افزایش است اجرای HIVسراسر کشور گفت با توجه به اینکه شمار مبتالیان به 
و پروژه های نظير آن مهمترین استراتژی های مبارزه با ایدز و کاهش سرعت " مسانآموزش ه"پروژه 

همين گزارش نشان می دهد که دکتر مينو محرز رييس مرکز . رشد آن در کشور محسوب می شود
 درصد از مبتالیان به ایدز در ایران از راه روابط جنسی به این بيماری مبتال ٢٠تحقيقات ایدز خبر داد که 

 اند یعنی از آمار مبتالیان به ایدز از طریق تزریق مواد با سرنگ مشترک، کاسته شده و انتقال شده
  . بيماری مذکور از راه روابط جنسی در حال افزایش است

در حالی که بيشتر روزنامه های امروز صبح تصاویری از برندگان جوایز جشنواره فيلم فجر را در صفحات 
 مشاور هنری ریيس جمهوری از وضعيت این کارگزاراننوشته روزنامه اول خود چاپ کرده اند به 

جشنواره و برندگان آن انتقاد کرده و گفته در جشنواره امسال فيلم های ارزشمندی دیده نشدند و 
سيمرغ ها به سمتی پرواز کردند که در راستای سياست های سال های گذشته بود و من مطمئنم که 

  . رواز خود ناراضی هستندامسال خود سيمرغ ها از پ
جواد شمقدری که خود کارگردان سينماست گفته من دليل رویکرد منتقدان و دلخوری آنها را از فيلم ها 

 سال گذشته، بارها شاهد بوده ایم فيلم هایی که مورد قبول منتقدان ٢۵را نمی دانم اما در طول 
می کنم ایجاد تعهد در آثار هنری، رویه جدید بودند، گاه با اسالم و انقالب سنخيتی نداشته اند و حس 

هنرمندان است، اما همين حرکت از طرف مسئوالن برگزارکننده جشنواره به عنوان خطر تلقی شد و 
  .آنها خواستند تا این ميل را سرکوب کنند
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