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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

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

  کرده استیاسي بوشهر را سروگاهي مسئله نرانیا: شدی اکسپورت مدعیشرکت استرو
  )2007   مارس 10 (١٣٨۵   اسفند19ه شنب
 نی از حد ساخت اشي بی سازیاسي شد که سی بوشهر مدعی برق اتمروگاهي شرکت سازنده نسيرئ
 . شودی سبب بروز تنش مرانی ای از سوروگاهين
که کار ساخت "  اکسپورتیاتم استرو" شرکت سيرئ"  اشماتکویسرگئ" مهر، ی گزارش خبرگزاربه
 یاسي اعالم نمود که سی نووستیگفتگو با خبرگزار در بوشهر را برعهده دارد، دری برق اتمروگاهين

 ی باره منی سبب بروز تنش در اران،ی ای بوشهر از سوی اتمروگاهي ازحد مسئله ساخت نشي بیساز
 . شود

 تي تحقق موفقی برای اهداف ما نبوده و مانعی پروژه پاسخگونی ای سازیاسيس: " شد ی مدعیو
 ".  کندی مجادی اهداف ازيآم
 حاصل ی اجهي که نتنی ارغمي اظهار داشت که علیرانی ائتي سه روزه با هیطه با گفتگوها در رابیو

 . نشد، اما مذاکرات سازنده بود
 .  شدندی ساخت آن بررسراموني پی مسائل مربوط به رفع بحران مالی گفت که تماماشماتکو

با مذاکرات انجام شده  تهران به مطبوعات، ندگانی از اظهارات نمای حال برخنيدرع:"  افزود یو
 دني بخشانی ساختن اوضاع مانع پایاسي و سی اظهاراتني ندارند و من معتقدم که چنیهمخوان
 ".  باشندی مرانی ای اتمروگاهي نني به اولزي آمتيموفق

 . افتی انی پاجهي روز جمعه بدون نترانی ای اتمی اکسپورت و سازمان انرژی اتم استرومذاکرات
 شده در دي از مسائل قکی چي هانيرانی اطالع داد که ایگروه مذاکره کنندگان به نووست فرد آگاه در کی

 . که در ماه سپتامبر امضا شده بود را حل نکرده اندیپروتکل
 از زاتي واردات تجهزي و ن2007 بوشهرعمًال  در سال روگاهي ساخت نی مالنيتام: " گفت ني همچنیو

 ".  ثالث متوقف شده بودیکشورها
 نمود اما راه حل ی مسائل را بررسی تمامیرانی ائتي سه روزه هی هایزنی رایط "،ی گفته وبه

 جهي شده در نتمي پروتکل تنظی آماده امضاانيرانی رفع بحران ثبت نشد، چرا که ای در راستایمشخص
 ".  خود نبودندشنهاداتي پیبررس
  . کندیان سفر م ادامه مذاکرات به تهری براهي از روسیئتي هنده،ی هفته آدر
  

 پروژه ١٢ ي  درباره  پروژه همكاريش با ايران را قطع آرد و١٠ المللي انرژي اتمي  شوراي حكام آژانس بين
  .آند ديگر مورد به مورد تصميم گيري مي

  )2007   مارس 10 (١٣٨۵   اسفند19ه شنب
 عضوي ٣٥  اين حكم شوراي :خبرگزاري رويتر گزارش داد (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي تحريم ايران توسط شوراي  اتمي روز پنجشبه به دنبال تصويب قطعنامه المللي انرژي حكام آژانس بين
  يا آارشناس به ايران براي استفاده در توليد سوخت آوري دسامبر آه نقل و انتقال فن امنيت در ماه

  .يي را ممنوع ساخت، صادر شده است هسته
المللي انرژي اتمي در نشست پشت درهاي بسته به  بين ها، شوراي حكام آژانس ديپلماتي  به گفته

  .ي آمك موافقت آرد  پروژه٥٥  پروژه از ٢٢ آردن  اتفاق آرا با ممنوعيت و متوقف
آنند و  ي آمك آژانس حمايت مالي مي هاي ويژه برنامه آشورهاي غربي نظير آمريكا و فرانسه آه از

  .ها بودند اند، خواستار اعمال اين محدوديت داده ايران را ارائههاي  طرح تحريم
. توسعه است با اين حكم مخالفت آرده است آه بلوآي از آشورهاي در حال) نم(جنبش عدم تعهد 

يي به خطر  هاي آژانس براي انرژي هسته آنها را به آمك اين آشورها بيم دارند آه اين روند دستيابي
  .اندازد

آنند  اما هر دو طرف فكر مي. آس راضي نيست هيچ: ي نم، در اين رابطه گفت رتبه ت عالييك ديپلما
براساس شرايط سياسي اين بهترين و . صورت نگيرد اي مديريت بهتر است چالشي با قضاوت حرفه

  .بود ترين تصميم ترين و عادالنه متعادل
ي شمالي و  اند؛ آره يي شده اي هستهه آمك ي آژانس تنها دو آشور مشمول قطع  ساله٥٠ در تاريخ 
  .رژيم صدام
ي سوخت  و اقدامات فني و امنيتي در توسعه يي هاي برق هسته هاي ممنوعيتي شامل طرح اين پروژه
  .يي است هسته

: سازمان انرژي اتمي به خبرنگار ايسنا، گفت الملل در همين حال محمد سعيدي، معاون امور بين
  .پروژه به طور آامل قطع شده است ١٠  با ايران فقط درهاي همكاري آژانس  پروژه

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


هاي فني  دانشجويان ايران با اشاره به قطع آمك يي خبرگزاري گو با خبرنگار انرژي هسته و وي در گفت
ي همكاري مورد به مورد   پروژه١٢ ي  آه درباره با بيان اين المللي انرژي اتمي به ايران آژانس بين

 پروژه همكاري با ايران را در ٢٢ خصوص اخباري مبني بر اين آه آژانس   درشود، گيري مي تصميم
 هاي اين اخبار تبليغات رسانه: پنجشنبه شوراي حكام به طور آامل قطع آرده است گفت نشست روز

به   پروژه مورد بحث در نشست اخير شوراي حكام١٢ ي  آژانس درباره. خارجي است و صحت ندارد
  . استتصميم قطعي نرسيده

ي  المللي انرژي اتمي در بيانيه آشورمان در آژانس بين ي دائم  علي اصغر سلطانيه، نماينده همچنين،
هاي سياسي شوراي  طرفي آژانس نبايد با انگيزه يي گري و بي حرفه :هاي آژانس اعالم داشت پادمان

 آشور عضو در حال سعي دارد به آژانس ديكته آند چطور، چگونه و آي يك امنيت سازمان ملل آه
  .هاي فني با اهداف صلح آميز و انسان دوستانه محروم سازد، تضعيف شود همكاري توسعه را از

من از جانب دولت : و چين و سفير آوبا گفت ٧٧  وي با اشاره به اظهارات سفير سودان از جانب گروه
هاي  ي گروه نم از برنامه ائبهش هاي بي صميمانه خود را از حمايت آشورم وظيفه دارم تشكر و قدرداني

ايران از آغاز شروع اين پرونده در سه سال قبل و تصريح مداوم اصول پاس داشته  يي صلح آميز هسته
به  چنين نگراني خود را از نگرش سياسي هم. المللي انرژي اتمي اعالم آنم احكام آژانس بين شده در

  .آنم ست، اعالم ميا" هاي فني آژانس همكاري"يك موضوع آامال فني آه 
هاي قانوني آژانس در خطر جدي  انرژي اتمي ستون المللي براي اولين بار در تاريخ آژانس بين: وي گفت

المللي فني براي اين مساله به  ي يك سازمان بين عنوان تنها مولفه اختيارات آژانس به. قرار گرفته است
المللي خودمختار است  س يك سازمان بينبايد به خاطر داشت آه آژان. است طور جدي تضعيف شده

نبايد  طرفي آژانس يي گري و بي حرفه. آاري با سازمان ملل از طريق توافقات دوجانبه دارد آه يك ارتباط
چطور، چگونه و  هاي سياسي شوراي امنيت سازمان ملل آه سعي دارد به آژانس ديكته آند با انگيزه

و انسان دوستانه محروم  هاي فني با اهداف صلح آميز كاريآي يك آشور عضو در حال توسعه را از هم
  .سازد، تضعيف شود

هاي جمهوري اسالمي  تمامي پروژه: اظهار داشت المللي انرژي اتمي ي ايران در آژانس بين نماينده
هاي داخلي آه مورد بررسي انجام  توضيحات آامل و نظارت ايران پس از مطالعات دقيق وعميق از طريق

آژانس براساس شروط اعالم شده در قوانين آژانس و خطوط راهنما رسيد،  ه تاييد شوراي حكامشد و ب
 ها به هر بهانه مشروعيت و تماميت آژانس را زير سوال بازنگري اين پروژه. شده است به مديريت اعالم

  .خواهد برد
امات تنبيهي بي پايه و ميان حاميان انجام اقد نظمي بايد ذآر آنم آه آشفتگي و بي: وي ادامه داد

ي شوراي امنيت سازمان ملل انعكاس  ايران در قطعنامه يي هاي صلح آميز هسته اساس عليه فعاليت
هاي  پروژه"هاي فني روند و خطوط راهنما براي تاييد  از جنبه داشته و نه تنها بدون هيچ آگاهي

ساختن جمهوري اسالمي ايران از هاي مغرضانه براي محروم  بلكه با انگيزه بوده" هاي فني همكاري
ي ابزاري از شوراي امنيت سازمان ملل  بايد فصل جديدي در استفاده. بوده است حقوق مشروعش

آژانس  هاي فني آساني آه شورا را تنها ابزاري در جعبه ابزار خود براي مداخله در فعاليت براي
  .دانند، باز شود مي

اسالمي ايران داراي اهداف صلح آميز است خاطر  اي جمهوريه آه تمامي پروژه سلطانيه با بيان اين
هاي توليد و تكثير  ي نگراني هاي تصويبي به بهانه از اين پروژه بنابراين قراردادن هر آدام: نشان آرد

هايش در  ما صادقانه اميدواريم آه دبير آل به مسووليت. اقدام بيهوده است يي يك سالحهاي هسته
 فني براي اهداف صلح آميز و انسان دوستانه عمل آند و از هرگونه تاثيراتهاي  همكاري ي عرصه 

  .سياسي خارجي اجتناب نمايد
ها براي  هاي آينده و افزايش درخواست درسال يي با توجه به نقش مهم انرژي هسته: وي تصريح آرد

انس تحريك شده به عنوان شده، جاي بسي تاسف است آه آژ  ي اوليه اين انرژي همانطور آه در بيانيه
هاي آشورهاي در حال توسعه را براي  خارج از آژانس، برخي پروژه دليل برخي تصميمات سياسي در

رود آه آژانس در  انتظار مي. آند ي پايدار متوقف مي آارخانجات برق و توسعه هاي ريزي زيرساخت طرح
  . راستا آمك آندبه آشورهاي عضو بخصوص به آشورهاي در حال توسعه در اين اين موارد

يي آه اآنون مورد بازنگري قرار گرفته تنها  منطقه هاي مشارآت ايران در برخي پروژه: وي ادامه داد
هايي آه  برخي از پروژه. منفعت تجربيات سودمند ايران محروم سازد تواند آشورهاي همسايه را از مي

و در درازمدت نه تنها به توسعه پايدار فقط داراي اهداف انسان دوستانه هستند  قرار است متوقف شوند
تكثير تجهيزات  هاي مربوط به توليد و رساند و هيچ ارتباطي با نگراني بلكه به آل منطقه آسيب مي ايران

  .يي ندارد هسته
ي عضو  ي گذشته آشورهاي در حال توسعه دهه آور شد، آه طي سه سلطانيه در ادامه اين سخنان ياد

. اند گذاري همكاريهاي فني اعالم داشته سياست سرمايه  از ماهيت داوطلبانههمواره نگراني خود را
هاي داوطلبانه و  باشد فقط از طريق مشارآت ستون اصلي احكام مي هاي فني آه ي همكاري برنامه

  و چين نيز نگراني خود را از اين٧٧ جنبش عدم تعهد و گروه . گذاري شده است سرمايه غيرالزامي
هاي  پروژه هاي بيشتر در سابقه در تحميل محدوديت اقدامات جديد و بي. اند داشتهمساله اعالم 

هاي  انگيزه همكاري فني زنگ خطري براي آشورهاي در حال توسعه و آژانس براي از دست دادن
اين . برد زيرسوال مي باشد و بنابراين مشروعيت آژانس را گسترش در آشورهاي در حال توسعه مي

انجام اقدامات غيرقانوني و  ورها آه از اهرم فشار اقتصادي و سياسي خود برايتعداد قليل آش
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يي  استفاده صلح آميز از انرژي هسته غيرموجه تنبيهي براي دورنگه داشتن ايران از حق مشروعش در
مردم ايران مردمي صلح دوست هستند اما هرگز . اند نشناخته آنند، آشور بزرگ ايران را استفاده مي

  .آنند نمي و ارعاب را تحملفشار 
 از آنجا آه ايران به آژانس انرژي اتمي امكان  :اتمي گفت المللي انرژي ي دايم ايران در آژانس بين نماينده

اش را داده و آژانس قادر به تاييد عدم چند بعدي بودن  يي مواد هسته دسترسي به تمامي تاسيسات و
 باشد، تعدادي از  گزارش ذآر شده مي٢٧  و ٢٦ هاي  راگرافايران همانطور آه در پا يي در مواد هسته

تهديد را در  آنند و اين يي صلح آميزش مي آشورها هر روز ايران را تهديد به حمله به تاسيسات هسته
  . منشور سازمان ملل است٢ آنند آه نقض آشكار بند  باالترين سطوح مطرح مي

هاي رسمي براي دبيرآل سازمان ملل و مديرآل  نامه الجمهوري اسالمي ايران با ارس: وي تاآيد آرد
تهديدهاي غيرقانوني و خطرناك را سنديت بخشيده است و از آنجا  المللي انرژي اتمي اين آژانس بين

المللي خواهان حل و فصل مسالمت آميز اين مساله هستند و ايران نيز آمادگي  بين ي آه اآثريت جامعه
هاي توليد  فعاليت هاي بسياري از  داشته، آمريكا و اسراييل آه هر دو گزارشوگو اعالم براي گفت خود را

الزم نيست آه . دهند ادامه مي چنان به تهديد عليه تاسيسات ايران و تكثيرعمودي و افقي دارند، هم
هاي مربوط به آن قادر به بمباران شدن  دانش يي ذاتي توسعه يافته در ايران و گفته شود فناوري هسته

  .است يست و اين موضوع به مديرآل نيزاعالم شدهن
ي پيشين خود اعالم داشته تجاوز عليه تاسيسات  قطعنامه  همانطور آه شوراي حكام در :وي ادامه داد

تي در سند نهايي خود . پي.  آشور عضو ان١٨٨ به عالوه . آژانس است يي به معناي حمله به هسته
حمله يا تهديد به حمله به تاسيسات : " تاآيد آردند٢٠٠٠ ال تي درس. پي. ان در آنفرانس بازنگري

 اندازد و تاثيرات خطرناك يي را به خطر مي با مقاصد صلح آميز ايجاد شده، امنيت هسته يي آه هسته
بين  هاي جدي درخصوص اجراي قوانين سياسي، اقتصادي و زيست محيطي را در بر داشته و نگراني

براي انجام اقدامات  تواند مجوزي آورد آه مي ر را در اين موارد بوجود ميالمللي براي استفاده از زو
  ".مناسب مطابق با اصول اعالم شده در منشور سازمان ملل باشد

يي فعال يا در دست ساخت  عليه تاسيسات هسته آه حمله يا تهديد به حمله سلطانيه با بيان اين
ي آنفرانس عمومي، شوراي امنيت   قطعنامه٣  بند تواند شرايطي را بوجود آورد آه براساس مي

آشكار است : مطابق با شروط منشور سازمان ملل خواهد بود افزود سازمان ملل، مجبور به اقدام فوري
در اين مورد حساس احتماال امنيت ملي و منافع آشوري آه مورد حمله قرار  عدم اقدام شوراي امنيت

  .اندازد  ميتهديد به حمله شده را به خطر گرفته يا
يي ديگر  اسراييل در تهديد عليه تاسيسات هسته ي رژيم با توجه به عملكرد آنوني و گذشته: وي گفت

ها و تعهدات خودشان در اين شرايط بحراني و نگران  مسوليت آشورها آژانس و شوراي حكام بايد به
  .آننده عمل آنند

المللي انرژي  ي توصيف آردن اقدام آژانس بينسياس به گزارش ايسنا، دآتر علي اآبر واليتي نيز با
اقدامات و آارهاي ايران در بحث : جمهوري اسالمي ايران گفت هاي فني با اتمي در قطع همكاري

اي در اين  آننده هاي آژانس نقش تعيين گاه آمك خوداتكايي صورت گرفته و هيچ يي بر اساس يك هسته
  .نداشته است خصوص

خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد  الملل در جمع  در امور بينمشاور مقام معظم رهبري
ي  آارهايي آه در حوزه:  پروژه خاطرنشان آرد٢٣ انرژي اتمي در  المللي هاي فني آژانس بين قطع آمك
 هاي آژانس نقش گاه آمك گرفته تقريبا بر اساس يك خوداتكايي بوده و هيچ يي ايران صورت هسته
اين آارش چيزي  آژانس با. يي ايران نداشته است اي در رابطه با پيشرفت تكنولوژي هسته آننده نتعيي

  .دهد را تغيير نمي
ي جنگ رواني است  ي زنجيره راستاي تكميل حلقه اين يك تصميم سياسي است آه در: وي تأآيد آرد

  .شود مال مينفوذ در آژانس عليه آشور ما اع آه توسط برخي از آشورهاي غربي صاحب
  .آاري علمي و فني باشد، سياسي و رواني است بيش از اين آه اين اقدام: واليتي مجددا تأآيد آرد

: به واآنش ايران به اين اقدام، اظهار داشت الملل با اشاره مشاور مقام معظم رهبري در امور بين
مانگونه آه حدادعادل به ه. ي مجلس است گيران حوزه تصميم ي گيري در اين خصوص به عهده تصميم

بايد . گيرند گفت نمايندگان ايران در رابطه با آارهاي آژانس تصميم مي نوعي در آنفرانس اخير خود
  .آند ديد آه مجلس چه تصميمي اتخاذ مي منتظر ماند و

يي  اي بر حق هسته المللي انرژي اتمي در بيانيه بين در آژانس) نم(به گزارش ايسنا، گروه غيرمتعهدها 
در اين بيانيه تاآيد . يي براي مقاصد صلح آميز تاکيد آردند انرژي هسته ايران و تمام آشورها در توسعه

برخورد تبعيض آميز با فعاليت صلح آميز اتمي ايران خالف جهت گسترش صلح در جهان  :شده است
  .است

ائت شد، به شرح زير ي شوراي حکام قر جلسه ي گروه نم که توسط سفير کوبا در متن کامل بيانيه
  :است

  آقاي رييس»
گزاري خود را از شخص آقاي مديرآل براي  آه سپاس ، تمايل دارم(NAM) من از طرف گروه غيرمتعهد -١  

ابراز ) در جمهوري اسالمي ايران NPT موافقتنامه پادمان اجراي) ٨/٢٠٠٧/Gov گزارش وي طي سند
رخانه به دليل تنظيم و سازماندهي خالصه فني در اين خود را از دبي ما همچنين سپاسگزاري. دارم

  .نماييم گزارش ابراز مي
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يي  فرصت، اصول و ديدگاه گروه را در موضوع هسته آرزو مي آند آه اين (NAM) گروه غيرمتعهدها -٢  
يي  قرار دهد؛ همانگونه آه در بيانيه مربوط به موضوع هسته جمهوري اسالمي ايران مورد يادآوري

 ١٦   و ١٥  چهاردهمين جلسه گروه غيرمتعهد در هاواناي آوبا در تاريخ  ري اسالمي ايران درجمهو
  :دراين بيانيه آمده است. منعكس گرديده است ٢٠٠٦  سپتامبر 

توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي اتمي  سران، حق اساسي و اليفنك تمامي دولت ها براي -
گونه تبعيض و مطابق تعهدات قانوني مربوطه خود را مورد تاآيد  بدون هيچبه منظور مقاصد صلح آميز، 

 هيچ چيز نبايد به نحوي تفسير گردد آه منع آننده يا محدود آننده اين حق دولتها در بنابراين،. قرار دادند
ها و  آنها همچنين تاآيد آردند آه انتخاب. توسعه انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز باشد

سوخت آنها  مات دولت ها در حوزه استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي و سياست هاي چرخهتصمي
  .بايد محترم شمرده شوند

تنها مقام صالح براي راستي آزمايي تعهدات  سران، آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عنوان -
يد هيچ فشار يا مداخله بي و تاآيد نمودند آه نبا پادماني دولت هاي عضو آژانس شناسايي آردند

فرايند راستي آزمايي آن آه آارايي و اعتبار آژانس را به مخاطره مي  جايي در فعاليتهاي آژانس، به ويژه
  .گيرد اندازد، صورت

ايران به آژانس از جمله اقدامات اعتمادساز  سران، همكاري ارائه شده توسط جمهوري اسالمي -
آنها . باقي مانده اتخاذ شدند را مورد استقبال قرار دادند صل موضوعاتداوطلبانه آه با نظر به حل و ف
بر اين آه تمام مواد هسته اي اظهار شده توسط ايران حسابرسي گرديده  ارزيابي مديرآل آژانس مبني

 درعين حال سران اين موضوع را مورد توجه قرار دادند آه فرايند نتيجه. قرار دادند است را مورد توجه
زمان بر مي  رخصوص فقدان مواد و فعاليت هاي اظهارنشده درايران درجريان بوده و فراينديگيري د
فعاالنه و آامل با آژانس در  در اين خصوص، سران ايران را ترغيب نمودند آه فورًا به همكاري. باشد

د و حل و مانده ادامه دهد تا اين آه اعتما چارچوب دستورالعمل آژانس براي حل و فصل موضوعات باقي
  .فصل صلح آميز موضوع ارتقاء يابد

نسبت به موافقت نامه هاي پادماني و هرگونه  سران، تفاوت بنيادين بين تعهدات قانوني دولت ها -
براي حل و فصل مسائل دشوار را مورد تاآيد قرار دادند و  اقدامات اعتمادساز داوطلبانه اتخاذ شده

  .اي تعهدات قانوني پادماني نيستندداوطلبانه  معتقدند آه چنين اقدامات
اي را به عنوان گامي مثبت در نيل به هدف خلع  سران، ايجاد منطقه خاورميانه عاري از سالح هسته -

ايجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاورميانه  سالح هسته اي در نظر گرفته و حمايت از
سران، از . ي امنيت را مورد تاآيد قرار دادندمجمع عمومي و شورا برطبق قطعنامه هاي ذيربط در

ملحق شود و فورا تمام تاسيسات  NPT تشكيل چنين منطقه اي بدون تاخير به اسرائيل خواستند تا
  .را تحت پادمان جامع آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دهد هسته اي خود

د تاآيد قراردادند و تاآيد نمودند آميز را مور سران، مصونيت از تعرض فعاليت هاي هسته اي صلح -
تاسيسات صلح آميز هسته اي اعم از عملياتي يا در دست  هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه
محيط زيست به شمار رفته و ناقض جدي حقوق بين الملل و  ساخت، خطري بزرگ براي بشريت و
آنها نياز به يك .  اتمي مي باشدقوانين آژانس بين المللي انرژي اصول و اهداف منشور ملل متحد و

چندجانبه آه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته اي مربوط به  سند جامع مذاآره شده
  .از انرژي هسته اي را ممنوع سازد، شناسايي آردند استفاده صلح آميز

مله مسائل مربوط پادمان ها و راستي آزمايي از ج سران قويا معتقد بودند آه تمام مسائل مربوط به -
مسائل مربوط به ايران، بايد در چارچوب آژانس بين المللي انرژي  به پادمان ها و راستي آزمايي از جمله

به عالوه آنها تاآيد نمودند آه آژانس . مبتني بر مباني فني و حقوقي باشد اتمي حل و فصل شود و
 رچوب دستورالعمل خود طبق اساسنامهخود را براي حل و فصل موضوع هسته اي ايران در چا بايد آار

  .آژانس ادامه دهد
گفتگو از طريق صلح آميز به منظور پيدا آردن راه  سران همچنين قويا معتقد بودند آه ديپلماسي و -

آنها معتقدند آه تنها راه حل و فصل موضوع . ايران بايد ادامه يابد حلي بلند مدت براي موضوع هسته اي
دون هيچگونه پيش شرط و افزايش همكاري با مشارآت تمامي طرف هاي ذيربط ب از سرگيري مذاآرات

بدين ترتيب اعتماد بين المللي افزايش يافته و آار آژانس درخصوص حل و فصل مسائل  مي باشد تا
  .مانده تسهيل گردد باقي

  آقاي رييس
خصوص اجراي موافقت نامه گزارش مديرآل آژانس در اعالم مي دارد آه در (NAM) گروه غيرمتعهدها -٣  

تأآيد گرديده آه آژانس قادر است عدم انحراف مواد  (٨/٢٠٠٧/Gov) پادمان در جمهوري اسالمي ايران
اسالمي ايران را مورد راستي آزمايي قرار داده و همچنين هيچگونه عالئمي از  اعالم شده جمهوري

  .ايران به سمت فعاليتهاي بازفرآوري وجود ندارد رفتن
اي   نامه٢٠٠٧   فوريه ١٩  آه مديرآل آژانس در تاريخ  اعالم مي دارد (NAM) همچنين گروه عدم متعهد -٤  

جمهوري اسالمي ايران مجددا عالقمندي و آمادگي خود را براي مذاآره  دريافت داشته مبني بر اينكه
لمللي انرژي اتمي مذاآراتي براي حل و فصل موضوعات باقي مانده با آژانس بين ا درخصوص چارچوب

بازگردد؛  داده است، اين درحالي است آه مي بايستي موضوعات باقي مانده به چارچوب آژانس انجام
  .وبدون بازگشت به شوراي امنيت سازمان ملل متحد
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غيرمتعهد همه آشورهاي مرتبط را به بردباري و   گروه هاي اخير در اين موضوع، نظر به پيشرفت -٥  
به هرگونه اقدامي به طريقي آه باعث تسريع در حل و فصل  نوع اقدام و عدم بازگشتخودداري از هر 

  .غيرضروري گردد، دعوت مي آند ها و عدم ايجاد شرايط تنش
آنفرانس عمومي سازمان ملل را يادآوري  هاي مختلف مجددا قطعنامه (NAM) گروه غيرمتعهد -٦  

  :آه در سي و چهارمين آنفرانس عمومي اتخاذ گرديد ٥٣٣   بويژه پاراگراف سوم اجراي قطعنامه. آند مي
مسلحانه درخصوص تاسيسات هسته اي در  تشخيص مي دهد آه حمله مسلحانه يا تهديد به حمله"

باعث ايجاد شرايطي خواهد شد آه شوراي امنيت   حال فعاليت يا در حال ساخت تحت پادمان آژانس،
  ".منشور ملل متحد عمل نمايد رسازمان ملل بايستي فورا بر اساس تدابي

 ٤   و ٣  تعهد از جمهوري اسالمي ايران در مورخه  ديدار اخير تروئيكاي عدم (NAM) گروه غيرمتعهد -٧  
 و چين و اتحاديه عرب آه به دعوت مقامات ايراني صورت گرفت ٧٧  گروه   به همراه نمايندگي٢٠٠٧  فوريه 

 ل اين بازديد آه تعدادي از تاسيسات هسته ايران را شامل شد،در طو. قرار مي دهد را مورد استقبال
. دريافت آرد تروئيكاي عدم تعهد اطالعات به روزي را درمورد برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران

ساز و اعتمادساز از سوي  گروه عدم تعهد دعوت از جمهوري اسالمي ايران را به عنوان يك اقدام شفاف
تصاوير . المللي پوشش وسيع داده شد اين بازديد توسط رسانه هاي بين. داد آردمقامات ايراني قلم

  .دسترس مي باشد مربوط به گزارش بازديد تروئيكاي عدم تعهد در
  «با تشكر از آقاي رييس

  
 »ايران بايد در انتظار تحريم بيشتر اتحاديه اروپا باشد«

  )2007   مارس 5 (١٣٨۵   اسفند14ه دوشنب
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه پنجم ماه مارس در بيانيه ای گفتند در مقابل  :ارادیو فرد

 شورای امنيت سازمان ملل متحد، قاطعيت الزم را ١٧٣٧سرپيچی ايران از پذيرش و اجرای قطعنامه 
  .نشان خواهند داد

ازمان ملل متحد برای تعليق اتحاديه اروپا می گويد ايران به علت سرپيچی از خواست شورای امنيت س
  .غنی سازی اورانيوم، بايد در انتظار تحريم های گسترده تر باشد

با اين حال وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا همچنين تاکيد کرده اند که درها به روی مذاکرات بيشتر بر 
  .سر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی باز خواهد بود

زير امور خارجه آلمان که رياست اجالس وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا را به فرانک والتر اشتاين ماير و 
عهده داشت گفت اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، پذيرفته اند که 

  .، به خوبی با يکديگر همکاری می کنند۵+١او افزود همه اعضای . قطعنامه را به سرعت تهيه کنند
ت وزير امور خارجه بريتانيا نيز گفت همه کشورهای اتحاديه اروپا در تالش برای بازگرداندن مارگارت بک

  .ايران به مذاکرات بر سر برنامه هسته ای اين کشور هستند
  ».بايد فشارها بر ايران ادامه يابد تا اين کشور به مذاکرات بازگردد«: او افزود

  ايراننبود شفافيت الزم از سوی : گزارش البرادعی 
محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی که به شورای حکام 
اين آژانس ارايه داد، از همکاری نکردن ايران با قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد برای متوقف 

  .کردن فعاليت های هسته ای مربوط به چرخه سوخت خبر داد
گزارش خود از نبود شفافيت الزم از سوی ايران نام برده و گفته است پس از چهار آقای البرادعی در 

سال تحقيق و بازرسی فشرده، آژانس هنوز مدرکی که نشان دهد قصد ايران از برنامه هسته ای 
  .اهداف نظامی است، دست نيافته است

ته ای ايران اطالع درستی با اين حال آقای البرادعی در همين گزارش می گويد از پيشينه فعاليت هس
  .ندارد زيرا آژانس از همکاری و شفافيت کامل از سوی ايران برخوردار نبوده است

   شورای امنيت سازمان ملل متحد» مداخله«از  انتقاد ايران
در همين حال علی اصغر سلطانيه نماينده جمهوری اسالمی در آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز 

ارس در واکنش به گزارش آقای البرادعی گفت اين گزارش بهترين سندی است که پنجم ماه م  دوشنبه
مداخله غير «نشان می دهد فعاليت های هسته ای ايران صلح آميز است و افزود ايران به محض آنکه 

  .شورای امنيت پايان يابد، حاضر به همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد بود» سازنده
ما گفته ايم و بار ديگر هم تکرار می کنيم که مداخله و دخالت شورای امنيت «يه گفت آقای سلطان

آژانس بين المللی انرژی اتمی هرگز اين چنين ضعيف نبوده و . سازمان ملل متحد، غير سازنده است
  ».دليل اين ضعف اين است که بيرونی ها، در امور داخلی آژانس مداخله می کنند

   ژانس به ایران در راستای تحریم هاآ قطع کمک های فنی 
 ضمن تحريم جمهوری اسالمی در صنايع ١٧٣٧شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 

 روزه داده بود تا فعاليت های غنی سازی اورانيوم خود را به ۶٠موشکی و هسته ای، به ايران مهلتی 
  . حالت تعليق درآورد

 گذشته، نمايندگان سياسی پنج کشور عضو دايم شورای امنيت با پايان رسيدن اين مهلت در دو هفته
  .سازمان ملل و آلمان تشکيل جلسه دادند و در باره نحوه گسترش تحريم ها مذاکره کردند
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کشورهای غربی و آمريکا، از ايران خواسته اند در راستای اطمينان سازی، بخش بحث انگيز فعاليت  
نی سازی اورانيوم که مصرف دوگانه توليد انرژی و توليد بمب های هسته ای خود به ويژه فن آوری غ

  .اتمی دارد را به حال تعليق در آورد
مقامات ايران از پذيرش اين درخواست سرباز می زنند و می گويند برنامه هسته ای را برای دستيابی 

  . به برق، دنبال می کنند
برای لغو کمک های آژانس به ايران که مورد شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در جلسه خود 

  . تحريم شورای امنيت است، تصميم گيری می کند
 پروژه همکاری فنی آژانس با ايران، مشمول تحريم های شورای امنيت شده ۵۵ پروژه از تعداد ٢٢ 

وط تصويب اين موضوع من.  درصد از کمک های آژانس به ايران متوقف می شود۴٠به عبارت ديگر، . است
  .تصويب نهايی توسط اعضای شورای حکام است

  
 ' ايران رفع نشده استیابهام در مورد برنامه اتم'

  )2007   مارس 5 (١٣٨۵   اسفند14ه دوشنب
 هسته ی در رفع ابهام در مورد برنامه های از ناتوانی اتمی انرژی آژانس بين المللمديرکل:بی بی سی

 . به ايران هشدار داده استی عليه حمله نظامی ايران سخن گفته و يک گروه تحقيقاتیا
 در مراسم گشايش نشست ،ی مديرکل آژانس بين الملل،ی مارس، محمد البرادع5 دوشنبه، روز

 ايران با بازرسان آژانس امکان آن وجود نداشته ی حکام آژانس گفت که به دليل عدم همکاریشورا
 . اين کشور اطمينان حاصل کردیسته ا هیاست تا بتوان در مورد صلح آميز بودن برنامه ها

 کند ی خود را در وين، مقر آژانس، برگزار می اجالس دوره ای اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیشورا
 قطعنامه ی ايران از اجرای اين کشور و خودداری هسته ای با توقف فعاليت هایو موافقت کره شمال

 .ارد امنيت در دستور کار اين اجالس قرار دیشورا
 اين ی هسته ایدر مورد برنامه ها" ی اسالمی جمهوریدو دهه پرده پوش" به آنچه که ی البرادعیآقا

"  منحصر به فردیمورد" ايران ی خواند اشاره کرد و گفت که به همين دليل، پرونده هسته ایکشور م
 . شده استی جامعه بين المللیبوده و باعث نگران

 ی از فعاليت ايران برای که در اختيار آژانس قرار گرفته، نشانه ایعات گفت که در اطالی البرادعمحمد
 کامل ی شود اما افزود که به دليل فقدان شفافيت و عدم همکاری ديده نمی به تسليحات اتمیدستياب

 . در مورد اقدامات اين کشور در دست نيستی کاملیايران، آگاه
 کامل به عمل آورد و در عين حال، خواستار از یار همکی از ايران خواست تا با آژانس بين المللیو

 ايران از راه ی حل مساله هسته ای برای جهانی و قدرت های اسالمی مذاکره بين جمهوریسرگير
 .گفتگو شد

 به برنامه ی فنی خود در مورد کاهش يا قطع کمک های حکام در نشست کنونی رود شورای مانتظار
 . کندی ايران نيز تصميم گيری هسته ایها
 امضا کننده از کمک ی کشورها- ی تی ان پ- ی هسته ای اساس پيمان منع گسترش جنگ افزارهابر
 . شوندی خود برخوردار می صلح آميز هسته ای در فعاليت های آژانس بين المللی فنیها

 ی حکام توصيه کرده است که از بررسی شورای وزير خارجه ايران، به اعضا،ی منوچهر متکهمزمان،
 . ايران در آژانس حمايت کنندیرونده هسته اپ
 افزوده است که ايران عضو متعهد آژانس است و پرونده ی و- ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه

 . قرار گيردی آژانس مورد بررسی اين کشور بايد در چارچوب حقوقیهسته ا
 ی از سوی سياسیا اقدام امنيت ری ايران به شورای ارجاع پرونده هسته ای اسالمیجمهور
 است ی و فنی ماهيت حقوقی عنوان کرده و تاکيد داشته که مشکالت اين پرونده دارای غربیکشورها

 . حکام حل و فصل شودیکه بايد در آژانس بين الملل
  به ايرانی عليه حمله نظامهشدار
نظور متوقف کردن  به می خارجی گفته است که اگر کشورهای بريتانيايی يک گروه تحقيقاتهمزمان

 ممکن است ی عليه اين کشور دست بزنند چنين اقدامی ايران به حمله نظامیبرنامه هسته ا
 . خود را تغيير دهدی اتمی را ترغيب کند که ماهيت برنامه های اسالمیجمهور
 تاسيس شد و تحت عنوان يک موسسه مستقل 1982 آکسفورد، که در سال ی گروه تحقيقاتگزارش
 ،ی و تسليحاتی مشاور اين گروه در مسايل هسته ا،ی کند، به قلم فرانک بارنابیليت م فعایپژوهش

 .تهيه شده است
 ی تسليحات اتمی به توانايی دستيابیاگر ايران در تالش برا" در اين گزارش اظهار داشته است که یو

 ها حکايت از آن یباشد، در حال حاضر پيشرفت اين کشور در اين مسير نسبتا کند است و اکثر ارزياب
 ." دارد که رسيدن به اين هدف، دست کم به پنج سال وقت نياز دارد

 باعث تسريع در برنامه ی ايران به احتمال قوی عليه تاسيسات هسته ایحمله نظام" افزايد ی میو
 ." در حداقل زمان ممکن خواهد شدی اتمی ابزار نظامی توليد تعداد اندکی برایا
 ساختن يک ی شبيه آن خواهد بود که به جایيد که برنامه ايران در چنين صورت گوی می بارنابیآقا

 . اتومبيل برآيدی در صدد توليد قطعات يدکیکارخانه توليد اتومبيل، کشور
 محدود يا کوتاه مدت ی عليه ايران صورت گيرد، چنين حمله ای نظامی گفته خبرنگاران، اگر اقدامبه

 .نخواهد بود
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 متعدد ی عليه ايران شامل حمله به هدف هایبر اين باورند که عمليات نظام ی نظامکارشناسان
 باشد ی مخفی مراکز هسته ای نيست به خصوص اگر ايران دارایخواهد بود اما نتيجه اين حمالت قطع

 . ندارندی از آنها آگاهی آمريکايی اطالعاتیکه سازمان ها
 به ی تواند بهانه خوبی به ايران میله نظام صاحبنظران گفته بودند که حمی از اين نيز برخپيش
 دنبال کند هر چند ی را به عنوان يک ضرورت دفاعی بدهد تا برنامه تسليحات اتمی اسالمیجمهور

 .ند دانی مردود می را به داليل اعتقادی اتمی تاکيد داشته اند که جنگ افزارهایمقامات ايران
 منطقه گفته اند که به هيچ یز مقامات کشورها ای اسرائيل و برخ،ی غربی همانحال، کشورهادر

  . را تحمل نخواهند کردی ايران با تسليحات اتمیعنوان دستياب
  
 رانی در مورد عراق و اکای خود را با آمری هااستي سويتوک : سی با معاون راداری خارجه ژاپن در دریوز

   کند یهماهنگ م
  )2007   مارس 2 (١٣٨۵   اسفند11ه جمع
 واشنگتن در قبال استي خود را با سی هااستي سوي ژاپن امروز جمعه اعالم کرد که توک خارجهریوز
  .  کندی و عراق هماهنگ مرانیا
" جان نگروپونته"  ژاپن ورخارجهیوز" تاروآسو"  امروزداری در دتارتاس،ی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه

  . حاصل شدی توافقني چنکای خارجه آمرریمعاون وز
 در ی خود در گفتگو با مقامات کره شمالییاي آسماني هم پنی کرد تا از ای اعالم آمادگزي نپونتهنگرو
 یآغاز م) تنامی وتختیپا ( یدر هانو)  اسفندماه16(  مارس 7 روابط دوجانبه که ی سازی عادنهيزم

  . کندتیشود، حما
 که ی شهروندان ژاپننهيم در زقاتي درخواست کند که تحقانگی ونگي در نظر دارد تا از پويتوک
دولت . ردي ربودند، از سربگیالدي م1980 و 1970 ی آنها را در دهه های کره شمالی مخفیسهایسرو

 و ی شماله با کرکيپلماتی روابط دی برقراری شرط برانی را مهمترنهي زمنی در اجهي به نتیابيژاپن دست
  . کندی می به آن تلقی کمک اقتصادهيته
 درصد از 10 رای است، زرانی ای برنامه هسته اهي سخت تر علیمهایش، ژاپن مخالف تحر گزارنی اهی پابر
  . کندی مني تامرانی خود را از ای نفتیازهاين

 از اي منصوب شده، قرار است در سفر به آسدی که به پست جدی سفر خود از زمانني در اولنگروپونته
  . کنددنی دی و کره جنوبنيچ
  
 'رانی اهي قطعنامه تازه علسی نوشيتوافق بر سر پ'

  )2007   مارس 2 (١٣٨۵   اسفند11ه جمع
 دی قطعنامه جدکی سی نوشي در مورد پتي امنی شورامی دای اعضادی گوی فرانسه مدولت:بی بی سی

 . انددهي به توافق رسرانی ای برنامه هسته اهيعل
 قطعنامه تازه سی نوشي پهي امور خارجه فرانسه، گفته است چارچوب اولری وز،ی دوست بالزپيليف

 ،ی از اقدام نظامري غ،ی به هر اقدامافتی اجازه خواهد تي امنیمشخص شده که بر اساس آن شورا
 .وادارد] ی المللنيخواست جامعه ب [رشی را به پذرانی تا ااوردي بیرو

جه مقام  بدون توومي اورانی سازی غنقي تعلی برارانی به اتي امنی گذشته فرصت دو ماهه شوراهفته
 آلمان، ی کشورهاندگانی و بالفاصله نمادي رسانیبه پا) 1737( به قطعنامه ی اسالمی جمهوریها
 قطعنامه کی سی نوشي آماده کردن متن پی و فرانسه مذاکرات خود را براهي روسن،ي چا،يتانی برکا،یآمر
 . شروع کردندگرید
 نماز جمعه آنچه را که ی، در خطبه ها حال، روز جمعه دوم مارس، امام جمعه موقت تهرانني همدر

 ی خواند محکوم کرده و گفته است که اياالت متحده بر ساير اعضایاقدامات شيطنت آميز آمريکا م
 . صادر کنندی اسالمی را عليه جمهوری آورد تا قطعنامه ديگری امنيت فشار میشورا
 که ممکن است فريب آمريکا را ین گفت که آمريکا و کساران،ی مجلس خبرگان ای از اعضا،ی خاتماحمد

 ندارد و دولت و مردم ايران را وادار به تغيير موضع خود نخواهد یبخورند بايد بدانند که صدور قطعنامه اثر
 .کرد
 اعالم کردند که بيشتر مسائل در زمينه ی آمريکايیمقام ها) پنجشنبه شب، اول مارس (شتريپ

 در سازمان ملل حل و فصل شده و از تنظيم 5+ 1مايندگان گسترش تحريم ها عليه ايران در مذاکرات ن
 .پيش نويس قطعنامه تازه در هفته آينده خبر دادند

را تقريبا شش هفته بعد ) 1737 (ی امنيت و آلمان بار قبل، کار تنظيم قطعنامه قبلی عضو ثابت شوراپنج
 و تصويب آن نزديک به چهار ماه  آغاز کرده بودندی سازی تعليق غنیاز پايان مهلت شورا به ايران برا

 . کردخواهند پيش نويس را آغاز یاما اين بار تنها پس از دو هفته کار به رو. طول کشيد
 قطعنامه ممکن است ی کنند که رسيدن به توافق بر سر متن نهايی می اين حال ناظران پيش بينبا

 .مدت ها طول بکشد
 ی مقام های تازه ممکن است شامل منع سفر برخ ديپلمات ها گفته اند که تدابير قطعنامهیبرخ
  . باشدی و موشکی و مواد اتمی در زمينه فناوری کنونی و گسترش تحريم هایايران

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
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 ی بمب گذاری خودروکیانفجار /  بغداد یتي کنفرانس امنی محل برگزاریکیاصابت سه گلوله به نزد
  شده در بغداد 

  )2007   مارس 10 (١٣٨۵   اسفند19ه شنب
 ني و بی که هم اکنون کنفرانس منطقه ا- مقر وزارت امور خارجه عراق یکی گلوله خمپاره به نزدسه
  .  اصابت کرد- استی وزارتخانه در حال برگزارنی از عراق در محل اتی حمایالملل
 مقر وزارت یکیسه گلوله خمپاره به نزد فرانسه، امروز ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی از عراق در آن در حال برگزارتی حمای المللني و بیامور خارجه عراق که هم اکنون کنفرانس منطقه ا
  .است اصابت کرد

 ساختمان وزارت امور خارجه عراق را در هم ی هاشهي شی بود که برخی سه انفجار به حدنیشدت ا
  .شکست

 در اطراف ژهی را در بغداد به ویدی شدیتي امنري عراق، تدابیتي امنیروهاي است که نی در حالنیا
 اتخاذ - از عراقتی حمای المللني و بی کنفرانس منطقه ای محل برگزار-ساختمان وزارت امور خارجه 

  .کرده اند
ا با ر" اعمال قانون" بغداد موسوم به طرح یتي طرح امنیاجرا)  بهمن25 (هی فور14 از ،ی عراقیمقامها

را ) ییکای آمری هزار نظام35 و ی عراقیروي هزار ن50شامل ( ی و نظامیتي امنیروي هزار ن85مشارکت 
  .آغاز کرده اند

 گری تن د20 شدن ی و زخمی عراق5 از کشته شدن دست کم زي عراق نیتي که، منابع امننی اگری دخبر
  . دادند شده در بغداد خبری بمب گذاری دستگاه خودروکیبر اثر انفجار 

  
  صورت گرفتکای و آمررانی ااني میمذاکرات/  بغداد مثبت و سازنده بود اجالس: خارجه عراقریوز

  )2007   مارس 10 (١٣٨۵   اسفند19ه شنب
 کرد و از في بغداد را مثبت و سازنده توصی اجالس منطقه ا،ی خارجه عراق شنبه شب در سخنانریوز

 . درباره مسئله عراق خبر دادگریمد با هکای و آمررانی ای هاتيمذاکره هئ
 ی اجالس منطقه اانی خود در پایدر کنفرانس مطبوعات" یباری زاريهوش" مهر، ی گزارش خبرگزاربه

 . را به همراه داشتی خوبجی اجالس مثبت و سازنده بود و نتانیبغداد گفت که ا
 عرب زبان پخش یونیزیتلو ی از شبکه هامي امور خارجه عراق در سخنان خود که به صورت مستقریوز
 قرار گرفت و ی و ثبات عراق مورد بحث و بررستي اجالس مسائل مربوط به امننی شد، افزود که در ایم
 . اجالس مطرح نشدنی در ایگری اهداف دای محور چيه
 امور تهي در سطح کارشناسان، کمیتي امنتهي شامل کمتهي سه کملي تشکی از توافق براني همچنیو

 . امور نفت خبر دادتهي پناهندگان و کمآوارگان و
 اجالس منطقه یانی پاهياني عراق و بتي درباره امنییکای و آمریرانی ائتي هی به گفتگوني همچنیباریز
 . کردفي و خوب توصی گفتگوها را جدنی اشاره کرد و اندهی آی بغداد وگام هایا
 بحث و گفتگو صورت کای آمریراق از سو درعیرانی ربوده شده ایپلماتهای گفت که درباره مسئله دیو

 . گرفته است
 کرد که دي خبر داد و تاکندهی در آیگری اجالس دی برگزاری از توافق شرکت کنندگان براني همچنیباریز
 . نشده استی اجالس مطرح و بررسنی به جزمسئله عراق در ای پرونده اچيه
 . اجالس مطرح نشدنی در اییکای آمریروهاي گفت که مسئله خروج نني همچنیو
 ها را یرانی شده گفتگو با اادی ی در ادامه کنفرانس مطبوعاتزي درعراق نکای آمرريسف"  زادلي خلیزلما"

" سی رازايکاندول" کرد و گفت که في مثبت توصی بغداد را گامی کرد و اجالس منطقه افيسازنده توص
  . حضور خواهد داشتهيق  در استانبول ترک همجوارعرای کشورهای در اجالس آتکای امور خارجه آمرریوز
  

  رو در رو کردمیبا ايرانيها گفتگو: سفير آمريکا
  )2007   مارس 10 (١٣٨۵   اسفند19ه شنب

 ی نشست بين المللی خليلزاد، سفير آمريکا در عراق به خبرنگاران گفته که طیزلم:بی بی سی
 . کننده در اجالس گفتگو کرده است شرکتیبغداد، مستقيما و در حضور ديگران با هيئت ايران

 ی هيئت نمايندگی معاون وزارت امورخارجه ايران که سرپرست،ی عباس عراقچ،ی بالفاصله پس از واما
 و ی ايرانی هيئتهای که ميان اعضای را در نشست به عهده دارد به خبرنگاران گفته که گفتگويیايران

 مذاکرات ی جمعی گفتگوهایبوده بلکه طرفين ط داده، مستقيم و خطاب به يکديگر نی رویآمريکاي
 .سخن گفته اند

 رد و بدل ی ميز مذاکره ميان او و هيئت ايرانی را که به گفته او، از دو سوی خليلزاد گفتگوهايیآقا
 نيز سازنده بودن سخنان رد و بدل شده را تأييد ی عراقچیتوصيف کرده و آقا" یسازنده و کار"شده، 

 .کرده است
 ی در بغداد شرکت دارند که به منظور تالش برای بين المللی در نشستی و آمريکايیايران یهيئتها
 . ثبات و امنيت در عراق برگزار شده استیبرقرار
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 در محل ی نشست به دعوت دولت عراق و با شرکت نمايندگان سيزده دولت و دو سازمان بين المللاين
 . نخست وزير عراق به عهده دارد،ی مالکی آن را نوروزارت امورخارجه عراق برگزار شده است و رياست

 دائم ی کنندگان نشست عبارتند از آمريکا، بريتانيا، روسيه، فرانسه و چين به عنوان اعضاشرکت
 و کويت به عنوان ی امنيت سازمان ملل متحد، ايران، ترکيه، سوريه، اردن، عربستان سعودیشورا

 و همچنين نمايندگان اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس همسايگان عراق، همراه با مصر و بحرين
 .یاسالم
 شرکت کننده در اجالس ی در سطح معاون وزيرخارجه و ديگر دولتهای سوريه و عربستان سعودايران،

 .در سطح سفير و نماينده در اين اجالس شرکت دارند
لل وزارت امورخارجه است و  و اموربين المی معاون حقوق،ی ايران در اين نشست، عباس عراقچنماينده
 . خليلزاد سفير اين کشور در عراق به عهده داردی آمريکا را زلمینمايندگ
 دوستانه قرار ی را مورد استقبال و برخوردی از اين است که سفير آمريکا هيئت ايرانی حاکگزارشها

 .داده است
 بر مخالفت با حضور یبن معاون وزير امورخارجه ايران در نشست نيز تکرار موضع کشورش مسخنان
 . بيگانه در عراق بوده استیارتشها

 و عراق رانی دو کشور ااني می حسن همجواری ها نهي کمک در زمی را برارانی ای در عين حال آمادگیو
 . اعالم کرده است

 دولت عراق از آن، ی سابقه است و آگاهان معتقدند که هدف اصلی در بغداد بی چنين نشستیبرگزار
 . سازدی را دشوار می خود است، اما تضاد منافع ميان همسايگان عراق چنين امریايت براجلب حم
 با حضور وزيران خارجه ی شرکت کننده در نشست بغداد قرار است يک ماه بعد نشست ديگریدولتها

 جهان نيز قرار است ی آن، وزيران خارجه هشت کشور بزرگ صنعتیخود در مورد عراق برگزار کنند که ط
  .رکت داشته باشندش
  

اجراي طرح امنيتي بغداد وارد شهرك صدر شدند  در راستاي) دوشنبه(نيروهاي آمريكايي و عراقي امروز
  .آغاز آردند و جستجوي خانه به خانه را در اين منطقه

  )2007   مارس 5 (١٣٨۵   اسفند14ه دوشنب
ري فرانسه، اين عمليات در حالي صورت از خبرگزا به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

بازداشتگاه وزارت اطالعات عراق در بصره توسط نيروهاي  گرفت آه مناقشات بسياري بر سر حمله به
  .ائتالف و عراقي وجود دارد

دولت مالكي را در حمايت از نيروهاي ائتالف در  ي جستجوهاي خانه به خانه در شهرك صدر عزم و اراده
  .آزمايش گذاشته است ي تي بغداد به بوتهانجام طرح امني

بدون هيچ مقاومتي تاآنون ادامه داشته اما هيچ  عمليات در شهرك صدر آه از روز يكشنبه آغاز شده
  .دستگيري نيز صورت نگرفته است

اند تا ائتالف  مالكي، نخست وزير عراق فشار آورده هاي آمريكايي چندين ماه است آه به نوري مقام
اش خبر  الوقوع آابينه مالكي نيز روز يكشنبه از ترميم قريب. دهد روها تشكيل  با حضور ميانهجديدي را
  .داده است

المهدي آه فرماندهان آمريكايي وي را بزرگترين  هاي آمريكايي اميدوارند مقتدي صدر، رهبر سپاه مقام
روها به حاشيه آشانده  ي تشكيل دولت ائتالفي از ميانه واسطه به! دانند تهديد براي ثبات عراق مي

  .شود
نيروي عراقي آغاز شد آه در اين عمليات  550  نيروي آمريكايي و600عمليات در شهرك صدر با حضور 

  .جستجو قرار گرفت ي جميليه مورد هاي مردم در منطقه خانه
عمليات امنيتي در بغداد با :  در عراق هشدار دادندي آمريكا رتبه فرماندهان عالي دو تن از از سوي ديگر

  .بكشد  ماه طول9 تا 6ها  در جريان است و ممكن است انتقال آنترل امنيتي به عراقي آندي
ايم تا شاهد  ما اين عمليات را آغاز آرده: گفت ان.ان.ي خبري سي ژنرال ريموند اوديرنو به شبكه

ما انتظار اين امر را نيز داشتيم چرا آه فكر . ر آند استبسيا هايي باشيم، اما اين روند پيشرفت
  .آشد نه چند هفته عمليات چندين ماه طول مي آنيم اتمام اين مي

 65 تا 55يگان در سطح آمادگي . اند مستقر آرده  گردان در بغداد18ها  عراقي: اوديرنو اظهار داشت
  .باشند  درصد مي95ردان آخر در آمادگي درصد و چهار گ 85  تا65 يگان ديگر در آمادگي 7درصد و 

بازداشتگاه وزارت اطالعات عراق در شهر بصره در  در همين حال نيروهاي ائتالف به دليل حمله به
  .رو شدند عراقي با انتقاد شديد مالكي روبه عمليات مشترآي به همراه نيروهاي

نيروهاي عراقي و انگليسي به ي مشترك  تحقيقاتي را در خصوص حمله چنين امروز دولت عراق هم
 زنداني 30هاي مرگ دستگير شده و  در شمال عراق آه در آن رهبر جوخه مقرهاي اطالعاتي پليس

  .شدند، آغاز آرده است  شده يافت شكنجه
ساختمان آژانس اطالعات ملي عراق در بصره صورت  اين حمله به: اي اعالم آرد ارتش انگليس در بيانيه

  .از جمله يك زن و دو آودك را آه شكنجه شده بودند، يافتند  زنداني37 له سربازاندر اين حم. گرفت
در اين حمله بيش از . شده در اين حمله بودند ي مرگ نيز در ميان چهار مظنون دستگير ها رهبر جوخه

  .نيروهاي عراقي حضور داشتند  سرباز انگليسي به همراه تعدادي از200
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استانداري بصره مقابل فرماندهي پليس اين شهر  شوراي نيز از تحصن اعضايپايگاه اينترنتي المحيط 
   .عراقي به مقر امنيتي اين شهر خبر داد ي نيروهاي در اعتراض به حمله
ي جنبش صدر در  رتبه ي حمد جاسم، يكي از اعضاي عالي امروز به خانه چنين صبح ارتش آمريكا هم
  . شداما وي موفق به فرار آربال حمله آرد،

ي صبح  اش در ساعات اوليه بر روي سقف خانه جاسم به خبرگزاري فرانسه گفت آه چتربازان آمريكايي
  .برادر جاسم در اين عمليات دستگير شد .فرود آمدند، اما وي توانسته فرار آند

ير مظنون مرتبط با سپاه المهدي در آربال دستگ يك شبه نظامي: ي ارتش آمريكا آمده است در بيانيه
عناصر مسوول حمالت انفجاري عليه غيرنظاميان عراقي و  شده است و اين عمليات با هدف دستگيري

  .صورت گرفته است نيروهاي امنيتي عراق در آربال
نيروهاي آمريكايي و عراقي يكي از : عراق گفت خبرگزاري شينهوا به نقل از يك منبع پليس استاني

رود رييس گروه دولت اسالمي در عراق باشد، در  گمان مي ا آهي القاعده در عراق ر رهبران برجسته
  .شمال بغداد دستگير آردند
در عمليات مشترك نيروهاي آمريكايي و  :گفت الدين به خبرگزاري شينهوا اين منبع از استان صالح
 90ر رود ابوعمر البغدادي، رييس گروه دولت اسالمي عراق باشد د آه گمان مي عراقي محراب عبداهللا،

  .شمال بغداد دستگير شد آيلومتري
محراب : نقل از سخنگوي وزارت آشور عراق اعالم آرد خبر را تاييد آرد و به تلويزيون دولتي عراق اين

  .دستگير شده است عبداهللا توسط نيروهاي امنيتي عراق
كايي و يك ملوان اين استان االنبار دو تفنگدار آمري ها در در درگيري: چنين اعالم آرد ارتش آمريكا هم

  .آشور آشته شدند
تيراندازي به سوي زائراني آه راهي شهر آربال بودند پنج  افراد مسلح با: خبرگزاري رويتر نيز اعالم آرد

  .مجروح آردند  تن ديگر را17تن را آشته و 
 90شكنجه شده بودند در شهر سليمان،   تن آه آشته و4اجساد : پليس آرآوك نيز اعالم آرد

  .آيلومتري جنوب آرآوك يافته شد
شكنجه آشته شده بودند در غرب بغداد يافته   تن آه پس از20اجساد : چنين افزود پليس بغداد هم

  .شدند
صدام را در مقابل منزلش در شهر ديوانيه واقع در  چنين يكي از اعضاي سابق حزب بعث افراد مسلح هم

  . آيلومتري جنوب بغداد آشتند180
ناشناس به تعدادي از مردم عراق در نزديكي پل  شبه نظاميان پليس عراق نيز اعالم آرديك مقام 

 تن 11 غيرنظامي و زخمي شدن 3اين حمله به آشته شدن  الجادريه در مرآز بغداد حمله آردند آه
  .ديگر منجر شد

 در شمال بغداد ي باب المعظم گذاري شده در منطقه يك مقام امنيتي عراق نيز از انفجار خودروي بمب
  .زخمي برجاي گذاشت 42  آشته و18خبر داد آه اين حادثه نيز 

سوزي  علت اين آتش. جمهوري عراق خبر داد رياست سوزي در مقر خبرگزاري آويت نيز از وقوع آتش
  .هنوز مشخص نشده است

اش در   هواييژاپن هنوز در خصوص تمديد ماموريت نيروي :از سوي ديگر سخنگوي دولت ژاپن اعالم آرد
گيري  تصميم رود رسد، تصميم نگرفته و انتظار مي ماموريت آنها در ماه ژوييه به پايان مي عراق آه مدت

  .در اين خصوص تا پايان ماه جاري صورت گيرد
وگو در اين خصوص در حال انجام است  گفت: آرد ي ژاپن اعالم ياسوهيسا شيوزاآي، سخنگوي آابينه

  .گرفته نشده است خاصي در اين بارهاما هنوز هيچ تصميم 
جمهور گرجستان نيز اعالم آرد آه آشورش سربازان بيشتري را به عراق  رييس ميخاييل ساآاشويلي،

  .آند اعزام مي
افزايش داده و به همكاران عراقي و  ما قصد داريم مشارآتمان را در عراق: ساآاشويلي گفت

  .مان آمك بيشتري آنيم آمريكايي
 نيرو در 850گرجستان هم اآنون . ها نكرد آمك اي به ميزان اين هور گرجستان هيچ اشارهرييس جم
  .عراق دارد

  
   بازيگر اصلي بحران عراق در اجالس بغداد١۴حضور

  )2007   مارس 3 (١٣٨۵   اسفند12ه شنب:سرمایه
 14 رسمي را براي هاي تنامه  وزير عراق اعالم آرد آه وي دعو مالكي، نخست  دفتر نوري-ها خبرگزاري

آمريكا، روسيه، (آشور و سازمان شامل آشورهاي همسايه، مصر و پنج عضو دايم شوراي امنيت 
و همچنين اتحاديهء عرب و سازمان آنفرانس اسالمي جهت حضور در اين ) انگليس، فرانسه و چين
رش رويترز، به گزا.برگزار شود، ارسال خواهد آرد)  اسفند199 مارس 10آنفرانس آه قرار است 

هاي سوري نيز مشارآت اين  يابد و مقام واشنگتن اعالم آرده است آه در اين آنفرانس حضور مي
. است تهران نيز اعالم آرده است آه سرگرم بررسي مساله . اند آشور را در اين نشست تاييد آرده

آاخ سفيد تاآيد  .ستفرانسه نيز با استقبال از برگزاري اين آنفرانس مشارآت خود را اعالم داشته ا
هاي آمريكا در قبال ايران و سوريه  آرده است آه موافقت با مشارآت در اين آنفرانس با تغيير سياست

اين به معناي شكسته شدن ديوار «: توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد اظهار آرد.هيچ ارتباطي ندارد
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وي ».آند ء دموآراتيك عمل ميآه آمريكا همواره به شيوه بلكه نمونهء ديگري است از اين; نيست
هاي الزم را براي دولت وحدت ملي در  همچنين ابراز اميدواري آرده است آه اين نشست بتواند حمايت
هوشيار زيباري، وزيرخارجهء عراق نيز .  عراق و ايجاد امنيت و ثبات و آشتي ملي در اين آشور ايجاد آند

شان در  هاي منطقه جهت حل اختالفات قدرتنشست اواسط مارس فرصتي است براي غرب و «: گفت
 «.خصوص عراق

هاي ايراني در حاشيهء اين نشست را بعيد  وزارت خارجهء آمريكا امكان مذاآرات دوجانبه با مقام
اما آاخ سفيد با آم اهميت دانستن اين فرصت تاآيد آرد آه موضع آمريكا در قبال ايران . ندانست

  .تغييري نكرده است
  براي خروج از عراقها  دموآرات

     تا شش ماه ديگر توافق آردند 
هاي آنگره دربارهء خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق تا شش ماه ديگر، در صورت عمل   دموآرات

آسوشيتدپرس گزارش .ها مبني بر آاهش خشونت در عراق، با يكديگر به توافق رسيدند  نشدن به وعده
موآرات روز پنجشنبه اعالم آرد آه رهبران دموآرات آنگره آمريكا درباره هاي حزب د  يكي از مقام«: داد

هاي خود   قانوني به توافق رسيدند آه بر اساس آن اگر تا شش ماه ديگر رهبران آمريكا نتوانند به قول
براي آمك به آاهش خشونت در عراق آمك آنند، نيروهاي نظامي آمريكايي از خاك عراق خارج 

 «.شوند
  جنگ عراق به عنوانچني از 

 يك حقيقت ناگوار ياد آرد
ديك چني معاون رييس جمهوري آمريكا از تبديل عراق به جبهه اصلي مبارزه با تروريسم به عنوان 

: گزارش خبرگزاري فرانسه چني درجمع گروهي ازجمهوريخواهان آمريكا، گفت به. حقيقتي ناگوار ياد آرد
رو  آوري آنيم آه دشمني آه ما در جنگ با تروريسم با آن روبهخودمان ياد ارزش اين را دارد آه به«

هاي  وي با انتقاد از مخالفت دموآرات».هستيم عراق را به جبهه اصلي اين جنگ تبديل آرده است
اگر بخواهيم از عبارت عاميانه استفاده آنيم و به «: آمريكا از راهبرد جديد جورج بوش دربارهء عراق گفت

 بزنيم، بايد اين حقيقت ناگوار را به زبان آوريم آه پيروزي در بغداد، پيروزي آمريكا و زبان بن الدن حرف
 «.شكست در بغداد نيز شكست آمريكاست
  نيروهاي آمريكايي براي حمله تازه

     شوند  نظاميان شيعه در شهر صدر آماده مي  به شبه
ي عليه شبه نظاميان شيعه در شهر صدر انجام ا  آنند تا حمله تازه  نيروهاي آمريكايي خود را آماده مي 

آنند تا به زودي حملهء   نيروهاي آمريكايي آه خود را آماده مي«: شبكهء خبري العربيه گزارش داد.دهند
اي عليه شبه نظاميان شيعه در شهر صدر انجام دهند،انجام اين حمله را در راستاي طرح امنيتي   تازه

هاي توابع شهر صدر،   ، از شهرك»الحي«شود اين حمله در شهرك   ميگفته . اند  بغداد اعالم آرده
 «.متمرآز خواهد شد

  ام مشكل سالمتي:طالباني
 تقريبًا برطرف شده است

اش بر طرف  جالل طالباني در اظهاراتي آه از تلويزيون عراق پخش شد، تاآيد آرد آه مشكل سالمتي
 رييس جمهور عراق، در اظهاراتش از تمام آساني به گزارش خبرگزاري آويت جالل طالباني.شده است

وي . هاي سياسي و مراجع ديني عراق، تشكر آرد آه جوياي حال وي شده بودند از جمله شخصيت
ام، بايد بگويم آه  ام خوب است و به رغم تمام شايعات در مورد سالمتي وضعيت سالمتي«: تصريح آرد

قرار است تحت عمل جراحي قلب قرار «: ني اظهار آردطالبا» .ناراحتي من تقريبًا برطرف شده است
در همين حال، نيچروان بارزاني به ».گيرم و بعد از آن سريعًا در آمال سالمتي به عراق باز خواهم گشت

نيابت از مسعود بارزاني رييس منطقهء خودمختار آردستان عراق، به منظور عيادت از طالباني پنجشنبه 
به همين قصد به امان ) جمعه(حال، نوري مالكي نخست وزير عراق نيز ديروز در عين .به امان سفر آرد

     .رفت
 تشكيل جبههء سياسي جديد

 به رهبري اياد عالوي 
گروه العراقيه به رهبري اياد عالوي يك جبههء سياسي جديد براي تصدي دولت عراق تشكيل  

وزير پيشين   ه به رهبري اياد عالوي نخستگروه العراقي«: پايگاه عربي راديو سوا گزارش داد.دهد  مي
هاي ديگر سياسي عراق   اي براي تشكيل يك جبههء سياسي ملي متشكل از گروه  عراق تالش تازه

الدين   اياد جمال».براي جايگزين آردن دولتي جديد به جاي دولت آنوني در اين آشور آغاز آرده است
اي تشكيل چنين گروهي در عراق وجود دارد و ما تالش تقاضاهاي بسياري بر«: عضو گروه العراقيه گفت

پشتيباني نكردن از دولت و تشكيل دولت «: وي افزود».آنيم آه به اين تقاضاها پاسخ مثبت دهيم  مي
ها و آشورهاي دموآراتيك رايج است و اين به   ائتالفي جايگزين يك امر طبيعي است آه در تمام سازمان

 «.هاي مدعي آن هستند  معناي انقالب نيست آه بعضي
  الدين الصغير حمله عليه جالل

 عضو برجستهء پارلمان
الدين الصغير روحاني شيعه   اي در عراق، روز پنجشنبه بر سر راه آاروان حامل جالل  يك بمب آنار جاده 

الدين الصغير، روحاني شيعه آه از موقعيت سياسي   جالل«: آسوشيتدپرس گزارش داد. منفجر شد
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اين انفجار از جمله . برخوردار است زخمي نشد اما چند تن از محافظان وي زخمي شدندخوبي 
 .هايي است آه در گذشته براي ترور الصغير انجام شده است  تالش

   مقام عراقي18گيري گروگان
  «القاعده«توسط  گروهوابسته به 

ر تجاوز به يك زن سني، يك گروه سني وابسته به سازمان تروريستي القاعده در انتقام به خاط 
يك گروه «: آسوشيتدپرس گزارش داد. مقام عراقي را بر عهده گرفت18گيري   مسووليت گروگان
 مقام رسمي عراقي را به عنوان انتقام براي تجاوز به يك زن سني توسط چندين 18شورشي سني 

بيانيه و با انتشار از طريق يك » دولت اسالمي عراق«گروه شورشي . پليس عراقي، به گروگان گرفت
 «. مقام رسمي عراق را بر عهده گرفت18گيري اين   هاي از گروگانان مسووليت گروگان  عكس

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   اسفند17پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007   مارس 8 (١٣٨۵   اسفند17ه پنج شنب
 برای بنزین در سال آینده و در عين حال سهميه بندی آن، قطعی شدن نرخ صدتومان:یی بی سی

پاسخ ریيس جمهوری به انتقادات هاشمی رفسنجانی، اخبار تازه ای درباره پرونده هسته ای ایران، و 
 هزار کشته در کشور به علت سوختگی از جمله گزارش های اصلی امروز صبح ۴٧اعالم ساالنه 

  . روزنامه های تهران است
ر عنوان اصلی خود نوشته سرانجام نمایندگان با مصوبه کميسيون تلفيق مبنی بر توزیع  دسرمایه

  .  تومان موافقت کردند١٠٠بندی و استفاده از کارت هوشمند سوخت به نرخ  بنزین به صورت سهميه 
 که همين خبر را در راس اخبار امروز خود آورده نوشته بر اساس تصميم امروز نمایندگان آینده نو

عالوه بنزین  ، بنزین توليد داخل به١٣٨۶جلس، دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال م
وارداتی را تا سقف یارانه معادل ارزی بيست و دو هزار و دویست و پنجاه ميليارد ریال به صورت سهميه 

  .د تومان عرضه نمای١٠٠بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قيمت هر ليتر  
 عنوان اصلی خود را به نامه ای اختصاص داده که به نوشته این روزنامه جمهوری اسالمیروزنامه 

  .دولت به آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته است
 معاون رئيس جمهوری گفته دشمنان می خواهند به ما نيروگاه بدهند که در قبال آن کيهانبه نوشته 

  . ا مشغول ساختن نيروگاهی شده ایمبه دنبال غنی سازی نباشيم اما م
ما : سخن می گفت شرکت داشت گفت" عاشوراپژوهی" در کنگره کيهانآقای آقازاده که به نوشته 

قدم بعدی را که سخت ترین و پيچيده ترین کار بود یعنی غنی سازی اورانيوم را آغاز کردیم و کارخانه ای 
متری زمين صورت می گيرد که هر ٢۵ما در آن جا در عمق در نطنز در این ارتباط به وجود آمد که فعاليت 

سالنش دو برابر یک زمين فوتبال است و در آنجا حدود پنج هزار ماشين توانایی فعاليت کردن دارند که 
  .  قطعه های تک است٩٠هر ماشين نيز دارای 

ش خود را معطوف  پرسيده چرا امروز دنيا تمام تال کيهانریيس سازمان انرژی اتمی ایران به نوشته
کرده که ما فعاليت هایمان را متوقف کنيم و همه امکانات خود را در این راستا به کار برده است و 
  . خودش هم جواب داده که این همه تالش ها نشانگر اهميت کاری است که ما انجام می دهيم

 نيروگاه هسته ای  خبر داده که سازمان انرژی اتمی ایران ادعای شرکت روسی سازندهآفتاب یزد
  . بوشهر را رد کرده و گفته است که هيچ بدهی به آنان نداریم 

یک بار دیگر به ایران هشدار داد که در صورت " اتم استروی اکسپورت" شرکت روسی اعتمادبه نوشته 
عدم پرداخت به موقع بدهی هایش به روسيه جهت تکميل نيروگاه بوشهر، روسيه نيز از اعزام 

  . ه بوشهر جلوگيری خواهد کردکارکنانش ب
 شرکت اتم استروی اکسپورت مدعی است که ایران از اواسط ژانویه هيچ پرداختی به اعتمادبه نوشته 

روسيه نداشته و به این دليل روسيه هم ساخت نيروگاه اتمی بوشهر را به تاخير انداخته است اما 
  .ران رد شده استادعای عدم پرداخت بدهی به شرکت روسی از سوی مقامات ای

 مدعی شده که از طریق یک کيهانیک هفته بعد از برگزاری اجالس کشورهای اسالمی، روزنامه 
دیپلمات مسلمان و انقالبی دریافته که هدف از کنفرانس هفت گانه وزیران مسلمان در اسالم آباد 

  .کوشش برای شناسایی اسرائيل بوده است
عالم داشته که علت دعوت نشدن از ایران به کنفرانس اسالم  یک وزیر پاکستانی ا اعتمادبه نوشته

آباد این بود که همه شرکت کنندگان با به رسميت شناختن اسرائيل متفق القول بودندو پاکستان 
کوشيد ایران را هم به موافقت برای فرمولی در مورد صلح خاورميانه آماده کند که قيد و بندها باقی 

  .ماند
مه، خورشيد قصوری وزیر خارجه پاکستان گفته یک روز پيش از کنفرانس شخصا با به نوشته اين روزنا

  . همتای ایرانی خود تلفنی تماس گرفته بود
 چند روزنامه هوادار دولت در تهران در مقاالتی به انتقاد شدید از کيهانبه دنبال افشاگری روزنامه 

کستان خواست به جای کوشش برای جلب پاکستان پرداخته و امام جمعه موقت تهران هم از دولت پا
  . رضایت آمریکا در پی دوستی با ایران باشد
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روزنامه های صبح آخرین روزهفته، در روزی که مصادف با روز جهانی زن است که زنان ایرانی هم اعالم 
ان و راهپيمایی هایی برای ابراز همدردی با دوستان زندانی خود کرده اند، هيچ گزارش و خبری درباره آن

  . زنان دستگير شده در برابر دادگاه انقالب ندارند
در عين حال خبرهای اندکی از وضعيت معلمان و اعالم گردهم آیی فردای آنان در برابر مجلس در 

  . روزنامه ها وجود دارد
 اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی سراسر کشور به عنوان بزرگترین اتحادیه اعتمادبه نوشته 

شور اعالم داشته که با وجود تمام برخوردهایی که در دوران دولت نهم افزایش نيز یافته دانشجویی ک
است هيچ گاه از آرمان های خویش عدول نکرده اند و در دفاع از آزادی و عدالت تنها مرز خود را منافع 

  .ملی دانسته اند و تسليم نگشته اند
ه از آنجا که برگزاری نشست ها و مراسم ها را  در این بيانيه آمده اعضای اتحادیاعتمادبه نوشته 

براساس قوانين موجود حق خود می دانند در روزهای گذشته پنج درخواست برگزاری نشست را تقدیم 
دانشگاه های مختلف کردند، اما مسئولين وزارت علوم هنوز هيچ جواب روشنی به این درخواست ها 

. ق خود و از الزامات ادامه پویایی مجموعه می دانيمنداده اند در حالی که ما برگزاری نشست را ح
دانشجویان تهدید کرده اند که در صورت ادامه محدودیت ها با ترتيب دیگری مطالبات خود را پی خواهند 

  .گرفت
 نوشته انجام یک نظرخواهی از نمایندگان برای احضار محمود احمدی نژاد ریيس جمهوری به اعتماد

نظرسنجی توسط اکبر اعلمی نماینده . ز نمایندگان هوادار دولت را بر انگيختمجلس، اعتراض دو عضو ا
تبریز و عضو فراکسيون اقليت صورت گرفت که براساس نتایج آن معلوم شد بيش از نيمی از نمایندگان با 

احضار احمدی نژاد به مجلس و طرح سئوال از او درباره تبعات سياست های اقتصادی و سياست 
  .افق هستندخارجی اش مو

 انتشار نتایج این نظرسنجی اعتراض آیين نامه ای محسن کوهکن عضو هيات رئيسه  اعتمادبه نوشته
مجلس و عضو فراکسيون اکثریت را برانگيخت و او در جلسه علنی توزیع فرم نظرسنجی ميان نمایندگان 

وری که محور را بدون مجوز هيات رئيسه مجلس غيرقانونی دانست و گفت سئوال از رئيس جمه
  .سواالت این نظرسنجی است براساس آیين نامه مجلس یک فرآیند و حد نصابی دارد

  
   اسفند16چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007   مارس 7 (١٣٨۵   اسفند16ه چهار شنب
تکذیب توقف غنی سازی در تاسيسات نطنز و تاکيد بر این که تاسيسات هسته ای نطنز :بی بی سی

ان مشغول کار است عنوان اصلی بيش تر روزنامه های امروز صبح را تشکيل می دهد که از قول همچن
ریيس سازمان انرژی اتمی ایران به تازه ترین اظهار نظر مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی پاسخ 

 آمریکایی گزارش هایی از ادامه بررسی بودجه در مجلس، سفر گروهی تازه از مبلغان مذهبی. داده اند
به تهران، دیدار تازه خالد مشغل نفر دوم حماس با ریيس جمهوری و اجتماع معلمان از جمله دیگر 

  .مطالب این روزنامه هاست
 با عنوان هيچ تغييرى در برنامه غنى سازى نطنز ایجاد نشده اعالميه سازمان انرژى اتمى رسالت

سازى در نطنز طبق برنامه پيش بينى شده  شده غنى ایران را در صدر اخبار خود آورده که در آن نوشته 
به این ترتيب . در حال انجام بوده و با نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى در حال پيشروى است

المللى انرژى اتمى مبنى بر تعليق موقت برنامه غنى  اظهارات اخير محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بين
  .ودسازى اورانيوم ایران رد می ش 

 با عنوان بزرگ آب، برق و گاز گران شد از مصوبات دیروز مجلس در الیحه بودجه خبر داده که آینده نو
  . مطابق آن یارانه ها قطع و در نتيجه قيمت این کاالها آزاد شده است

 در صدر اخبار خود نوشته نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند به منظور توسعه دنيای اقتصاد
 کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم یارانه سوخت هواپيما را حذف هوانوردی

  های هوایی فروخته خواهد شد و این شرکت ترتيب بنزین هواپيما با نرخ جهانی به شرکت  بدین . کند
 و تقاضا ها مجاز خواهند بود قيمت بليت خود را براساس هزینه تمام شده جدید و در چارچوب عرضه

ادامه همين خبر نشان می دهد که مصوبه ای در حاشيه بودجه سال آینده یارانه محصوالت . تعيين کنند
  .پتروشيمی را هم قطع می کند و به این ترتيب بهای آنان آزاد خواهد شد

 کميسيون ویژهء  های ریيس  روزنامه اقتصادی صبح تهران در عنوان اصلی خود نوشته تالشسرمایه
 به ثمر نشست تا براساس آن، دولت به واگذاری ٨۶ای در بودجه سال   برای گنجاندن تبصره ۴۴اصل 
  .  قانون اساسی ملزم شود44های دولتی غير صدر اصل  درصد از سهام شرکت۶٠

افتد که  ، در حالی اتفاق می٨۶ اضافه شدن بندی به تبصره چهار قانون بودجه سال سرمایهبه نوشته 
 این حجم سهام با توجه به سازوکارهای فعلی اقتصادی، همچنان سوال اصلی چگونگی واگذاری
پرسش دیگر آن است که آیا دولت و مجلس آمار مشخصی از ميزان سهام دولتی . کارشناسان است
درصد آن را واگذار کنند؟ براساس آماری که سرمایه ۶٠ دارند تا براساس این رقم 44مشمول ذیل اصل 
 ۴١٠انک ملت، تجارت و صادرات که جزو ده شرکت اول دولتی هستند، بيش از ارایه داده سهام ب

 شود  تریليون ریال است که اگر واقعی شود دارایی فقط همين سه بانک از هزار تریليون ریال افزون می
  . کند  تریليون ریال عبور می۴٠در حالی که ارزش کل بازار سهام ایران، به زحمت از مرز 
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ول یکی از نمایندگان مجلس نوشته اقتصاددانان مجلس از بودجه سال آینده دولت دفاع  از قآفتاب یزد
  .نمی کنند

 از اجتماع های این هفته در برابر مجلس گزارشی تهيه کرده که در آن به تجمع های پياپی همبستگی
  .  شود معلمان اشاره شده که با نزدیک شدن به زمان پایان سال بر تعدادشان افزوده می

کارگران صنایع . به نوشته این روزنامه روز گذشته نيز سه تجمع از این دست مقابل مجلس برگزار شد
اند، گروهی از بازنشستگان    ماه است حقوق دریافت نکرده ١۵الکترونيک دماوند که اعالم داشتند 

 از این آموزش و پرورش اصفهان و کارگران شرکت چوب طالقان که شش ماه است حقوقی نگرفته اند
  . جمله بودند

 تن از فعاالن زنان که سایت های خبری و روزنامه های خارجی ٣٣از اجتماعات مربوط به زندانی شدن 
  . اخبار آن را منعکس کرده اند در صفحات اول روزنامه های صبح امروز اثری نيست

 این سفر در  با اشاره به سفر سومين گروه آمریکای طالب صلح نوشته جمهوری اسالمیروزنامه
حالی صورت گرفته که موضع گيری های خصمانه دولت آمریکا عليه جمهوری اسالمی همچنان ادامه 

  . دارد
 تذکر داده که دو هفته بعد از بازگشت هيئت کميته کليساهای منونيت جمهوری اسالمیروزنامه 

  .اکنون شاهد حضور گروه دیگری هستيم که خود را انجمن دوستی می نامد
وزنامه می افزايد که تجربه تاریخی نشان می دهد که غربی ها اهداف اطالعاتی خود را همواره در اين ر

  .این قبيل پوشش ها دنبال می کنند اما هيچکس به هشدارها توجهی نمی کند
 از قول مدیرکل اتباع بيگانه وزارت کشور به اتباع کشورهای خارجی که بدون داشتن آفتاب یزدروزنامه 
. بر در ایران هستند تا پایان اسفند یعنی دو هفته دیگر فرصت داده است که ایران را ترک کنندمجوز معت

پيش از این نيز تاکنون دو بار دولت ایران به افغان ها هشدار داده است که در مهلت های تعيين شده از 
  .کشور خارج شوند

  
   اسفند15سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007   مارس 6 (١٣٨۵   اسفند15ه سه شنب
روزنامه های امروز صبح تهران سخنان هاشمی رفسنجانی را در انتقاد از دولت و اعالم :بی بی سی

آمادگی مجمع تشخيص مصلحت برای مقاومت در برابر اعمال مخالف قانون دولت در صدر اخبار خود نقل 
اده اند که نمایندگان با تصویب چند کرده و در گزارش هايی از جریان بررسی بودجه سال آینده خبر د

تبصره دولت را از فعاليت های جدید تجاری منع کرده و ناگزیر ساخته اند که بخش عمده ای از شرکت 
گزارش هايی از حبس فعاالن زن و آلودگی سرسام آور هوای شهرهای کشور از . های خود را واگذار کند

  .جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست
 سخن ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را درباره احتمال مذاکره بين ایران و آمریکا با آینده نو

وقتی قرار به مذاکره شد مذاکره کنندگان قوی : اهميت دیده و با این عنوان در صدر اخبار خود آورده که
  . داریم که من هم به آن ها کمک خواهيم کرد

  قرضاوی   با   که   هم چنان   است   حاضر رسيده که آیا  خبرنگاری از آقای هاشمی پآینده نوبه نوشته 
  آمریکایی   بزرگ   خبرنگاران   با   هم   قبال   من    کند و او جواب داده    مذاکره   سفيد   کاخ   مقامات   با   کرد،   مناظره 
  . دارند   وجود   کشور   در   نيرومندی   افراد   هم اکنون   نيز   آمریکا   با   مذاکره   برای        و کرده ام   طوالنی   مصاحبه های 

 در سرمقاله خود به همين موضوع پرداخته و نسبت به تغيير رویکرد تهران و واشنگتن ابراز کارگزاران
نوميدی کرده و نوشته تنها در صورت تغيير بنيان های سياست خارجی دو کشور چنين کاری ممکن 

 تغييری بسيار نامحتمل است، تنها ترميمی که در روابط دولت های ایران و است و از آنجا که چنين
  . آمریکا می توان انتظار داشت، تحمل یکدیگر تا زمانی مناسب است

اين روزنامه می افزايد هنوز کسی نمی داند آن زمان کی فراخواهد رسيد؛ اما تحمل یکدیگر واقعيتی 
  . گذشته به آن پایبند مانده اند سال ٢۶است که تهران و واشنگتن در همه 

 اما نوشته عليرغم اظهارنظرهای پياپی درباره آماده شدن ایران و آمریکا جمهوری اسالمیروزنامه 
  .برای مذاکره منابع موثق ميگویند اصوال هيچ تصميمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشده است 

ست گام اول برای مذاکره با ایران برداشته سفير آمریکا در عراق گفته اجمهوری اسالمی به نوشته 
شده در حالی که هرگونه تصميم گيری درباره مذاکره با آمریکا به رهبری مربوط می شود و ایشان در 

  .این زمينه مجوزی صادر نکرده اند
 درصد از سهام ۶٠ روزنامه اقتصادی صبح نوشته مجلس تصویب کرد تا پایان سال آینده حداقل سرمایه
های  های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و هرگونه فعاليت اقتصادی جدید توسط دستگاه شرکت

  . اجرایی با هر نوع بودجه و هر اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع شد
 ها و موسسات   ها، بانک  درصد از سهام شرکت١٠ براساس مصوبه مجلس سرمایهبه نوشته 

  .های خصوصی واگذار می شود  به بخشانتخابی وابسته به دولت در سال آینده
 سخنان هاشی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را در صدر اخبار خود آورده کارگزاران

  متمم های   داشتيم،   رهبری   معظم   مقام   با   که   مالقاتی   طی   جدید،   دولت   کارآمدن   روی   از   بعد    که گفته 
نباشد،    سازگار   کالن   سياست های   برخی   با   امر   این   که   رسيد   می   نظر   به   رفت،   می   مجلس   به   بودجه 

    .کند   عملی   را   خود   جدید   شعارهای   که   بيابد   فرصتی   تا   شود   داده   جدید   دولت   به   مهلتی   شد   قرار   اما 
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  تصميمات   بتوانند   تا دولت    کرد   مالحظه   ه مجمع تشخيص مصلحت نظام آقای هاشمی با تاکيد بر این ک
  صورت   به   نظارت   برای   کم   کم   باید   مجمع   و   شده   داده   الزم   مهلت   من   نظر   به   کنند گفته    عملی   را   خود 
   . شود   ميدان   وارد   تر   جدی 

دیران آموزش و پرورش نوشته تکليف زیاد دادن به دانش آموزان در ایام عيد  از قول یکی از مکيهان
ممنوع است و تهدید کرده که با معلمانی که مشق بيش از اندازه به دانش آموزان بدهند برخورد می 

  . شود
 ضمن تاکيد بر درنظر گرفتن زمان تفریح برای کيهانمدیر کل آموزش وپرورش دوره راهنمایی به نوشته 

  . حجم تکاليف داده شده نباید زیاد باشد : انش آموزان در تعطيالت نوروز گفتد
 هوا کسب   را از نظر پاکی١١٧ کشور رتبه ١٣٣ در صدر اخبار خود گزارش داده ایران بين همبستگی

  . نيمی از جمعيت ایران در معرض عوارض ناشی از آلودگی هوا قرار دارند کرد و آشکار شد که 
 ایران در ميان کشورهای جهان ١١٧ برنامه محيط زیست ملل متحد با اعالم رتبه بستگیهمبه نوشته 

این در حالی است که بر اساس . زنگ خطرمرگ ونابودی را با صدایی بلند برای مسئوالن به صدا در آورد
  . هزار ميليارد ریال است١۴گزارش بانک جهانی نيز، خسارات ساليانه آلودگی هوا در ایران بيش از 

 خبر داده که دولت آمریکا از دادن روادید برای هيئت زنان ایرانی شرکت کننده در پنجاه و یکمين کيهان
اجالس کميسيون مقام زن در نيویورک خودداری کرد و سخنگوی وزارت خارجه این اقدام آمریکا را نقض 

  . توظایف و تعهدات اوليه دولت آمریکا در برابر اعضای سازمان ملل متحد دانس
 از قول محمدعلی حسينی با اعالم اینکه آمریکا با این اقدام از ميزبانی سازمان ملل برای اعمال کيهان

فشار به کشورهای مستقل استفاده سياسی کرده است، نوشته این اولين بار نيست که آمریکا با 
مان ملل در اجالس دست زدن به اینگونه اقدامات، مانع اجرای وظایف و اعالم دیدگاه های اعضای ساز

  .های برگزار شده از سوی نهادهای وابسته به آن سازمان می گردد
  

 بررسی روزنامه های صبح یکشنبه ایران
  )2007   مارس 4 (١٣٨۵   اسفند13ه یکشنب:رادیو فردا
، در خواست انجمن دفاع از حقوق زندانيان برای توقف اجرای حکم متهمان پرونده بمب سرمایهروزنامه 

  . ی اهواز را منعکس کرده استگذار
به نوشته این روزنامه، هيات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانيان به دنبال صدور احکام اعدام متهمان 
پرونده های بمب گذاری در اهواز تصویب کرده تا با انتشارنامه ای از مقامات قوه قضایيه توقف اجرای 

  . احکام صادره را درخواست کند
 نيکبخت، سخنگوی این انجمن، تنها تعدادی از متهمان دستگير شده در اهواز عمليات به گفته صالح

خشونت آميز داشته و دو گروه دیگر به رغم مسلح بودن هيچ اقدامی نکرده اند و تنها در حد شعار دادن 
  . و شرکت در تظاهرات در حوادث اهواز نقش داشته اند

 اهواز با وجود اعتراض نهادهای حقوق بشری اعدام شده  تن از متهمان حوادث سال گذشته١٢تاکنون 
  .اند

   زلزله در تهران
جمهوری  ریشتر در جنوب تهران طی عصر جمعه گذشته ، روزنامه ٣٫٢به دنبال وقوع زلزله ای با قدرت 

، به نقل از مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن خبر داده در صورت اسالمی
  . هفت ریشتری در تهران، یک ميليون نفرکشته می شوندوقوع زلزله 

 هزار زلزله ضعيف در دو سال گذشته ١٧به نوشته این روزنامه، علی بيت اللهی گفته با اشاره به وقوع 
 هزار نفر است و ۶٠٠ گانه شهر تهران ٢٢در استان تهران، اعالم کرده متوسط جمعيت هر یک از مناطق 

درت در شهر تهران و با توجه به ساخت و سازهای آن فاجعه ای بزرگ رخ در صورت وقوع زلزله پر ق
  .خواهد داد و بيش از یک ميليون نفر کشته خواهند شد

   واسطه زدایی ميان ایران و آمریکا
، به نقل از یکی از اعضای مجلس نوشته اجالس بغداد می تواند مقدمه ای برای همبستگیروزنامه 

  .  آمریکا باشدواسطه زدایی ميان ایران و
این روزنامه به نقل از حشمت اله فالحت پيشه نوشته بسياری از کشورها که در حال حاضر رابط بين 

ایران و آمریکا هستند از برقراری رابطه این دو کشور ممانعت می کنند، اما اجالس بغداد ميتواند مقدمه 
  . ای برای واسطه زدایی درروابط ایران و آمریکا باشد

و کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس تاکيد کرده که ایران و آمریکا در روابط خود به این عض
واسطه ها امتيازات زیادی می دهند،و به همين دليل واسطه ها سعی می کنند با دامن زدن به 

  .اختالفات دو کشور بر امتياز گيری بپردازند
   تورم زیاد می شود

  . ورم در سال آینده بيش از سال جاری افزایش خواد داشت، خبر داده نرخ ترسالتروزنامه 
این روزنامه به نقل از رسول صدیقی، عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نوشته با در 

 ، این بودجه به هيچ وجه انقباضی نيست بلکه ٨۶نظر گرفتن قيمت واقعی نفت در بودجه سال 
  . م همراه خواهد بودانبساطی است و با افزایش نرخ تورم ه
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 دالر دانسته و با اشاره به غير ۵١نماینده مجلس، قيمت واقعی محاسبه شده در الیحه بودجه را  این
عملی بودن چنين درآمدهای پيش بينی شده دولت، تاکيد کرده با توجه به مشکالت الیحه بودجه نرخ 

  .تورم در سال آینده از رشد بيشتری برخوردار خواهد بود
   ست سارققطع د
  . ، از قطع دست یک سارق در کرمانشاه و در مالعام خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 

به نوشته این روزنامه، ریيس کل دادگستری استان کرمانشاه با دفاع از قطع دست این سارق گفته این 
ایی  دادگاه جز١٠٧ ساله سابقه دار بوده و آخرین باری که دستگير شده توسط شعبه ۴٧متهم 

 و با تایيد این حکم در هفته گذشته از سوی دیوان عالی کشور،  کرمانشاه به قطع ید محکوم شده
  . حکم در مالعام اجرا شده است

  . اهللا یار ملک شاهی، در ادامه گفته قطع دست این سارق با استقبال مواجه شده است
هر را نشانه شجاعت و رشادت استاندار کرمانشاه نيز صدور و اجرای قطع دست یک سارق در این ش

  . دستگاه قضایی این استان دانسته و اظهار اميدواری کرده که حدود الهی از این پس اجرا شوند
  .آخرین بار که دست سارقی در کرمانشاه قطع شده بود، ده سال پيش بوده است

   تحریم نمایشگاه کتاب تهران
 نهاد صنفی ١٢شگاه بين المللی کتاب تهران توسط ، در حالی که خبر از تحریم نمایکارگزارانروزنامه 

  . ناشران داده، در گزارشی نوشته که لغو مجوز چاپ کتاب توسط وزارت ارشاد همچنان ادامه دارد
به «، اثر تریسی شواليه با ترجمه گلی امامی،»دختری با گوشواره های مروارید«به نوشته این روزنامه،
، ویليام فاکنر ترجمه »گور به گور«ا ولف ترجمه صالح حسينی،نوشته ویرجيني» سوی فانوس دریایی

نوشته ابراهيم گلستان، برخی از عناوین مشهور کتاب هایی است که ظرف » خروس«نجف دریابندری،
  . ماه های گذشته مجوز انتشارآنها لغو شده است

    هزار سقط جنين غير قانونی در ایران٩٠
 هزار مورد سقط جنين غير قانونی در کشور ٩٠ه که ساالنه حداقل ، خبر دادجام جمو در آخر، روزنامه 
  . انجام می شود

این روزنامه در همين حال نوشته هيچ منبع رسمی و دولتی تاکنون حاضر نشده تا آمار واقعی سقط 
  .جنين در ایران را اعالم کند

  
   مارس۴ کشنبهی: ايتانی بریهفته نامه ها

  )2007  س  مار4 (١٣٨۵   اسفند13ه یکشنب
هفته نامه های چاپ بریتانيا در شماره های امروز خود چند گزارش سياسی و دو گزارش :بی بی سی

  . فرهنگی در ارتباط با تحوالت مربوط به ایران به چاپ رسانده اند
 در گزارشی به قلم کالين فریمن به نقل از یک دیپلمات سابق ایرانی ساندی تلگرافهفته نامه 

جمهوری اسالمی ایران یک شبکه مخفی از جاسوسان را در سرتاسر منطقه خليج نوشته است که 
فارس در کشورهای عربی مستقر کرده تا در صورت هرگونه حمله به تاسيسات هسته ای ایران، به 

  . منافع غرب در آن کشورها حمله کنند و به ایجاد ناآرامی های سياسی دست بزنند
دی نيا که او را سرکنسول سابق ایران در دوبی و مشاور اسبق  به نقل از عادل اسساندی تلگراف

این جاسوسان که به عنوان آموزگار، پزشک و پرستار در : وزیر خارجه ایران معرفی کرده می نویسد
مدارس و بيمارستانهای متعلق به ایران در کشورهای خليج فارس کار می کنند در هسته های 

 مجرد آن که خطری متوجه منافع ایران شود، اقدامات خود را آغاز تشکيالتی خود کمين کرده اند و به
  .می کنند

آقای اسدی نيا به این هفته نامه گفته است که این جاسون که توسط سرویسهای اطالعاتی ایران 
  . تعليم داده شده اند، شيعيان بومی را نيز برای همکاری با خود آموزش داده و عضوگيری کرده اند

 اسدی نيا در صورت حمله آمریکا یا اسرائيل به ایران این جاسوسان به خشونتهای فرقه به گفته آقای
ای دامن می زنند و به منافع تجاری گسترده آمریکا و اروپا در مناطقی ماند دوبی و عربستان سعودی 

  . حمله ور می شوند
ی نيا را بی پایه و  یک سخنگوی سفارت ایران در لندن اظهارات آقای اسدساندی تلگرافبه نوشته 

به گفته این سخنگو فعاليت دیپلماتهای ایرانی در منطقه خليج فارس . ساختگی توصيف کرده است
  . جنبه قانونی و مشروع دارد

 در گزارش دیگری به قلم شون رایمنت خبرنگار امور دفاعی خود نوشته است که بنابر ساندی تلگراف
 است که موشکی که در ماه مه گذشته موجب سقوط نتایج یک سلسله تحقيقات رسمی معلوم شده

یک هليکوپتر نيروی هوایی سلطنتی بریتانيا و کشته شدن پنج نظامی انگليسی در عراق شد از ایران 
  . به عراق قاچاق شده بود

. این هفته نامه این مورد را نشانه دیگری از دخالت مستقيم ایران در درگيریهای عراق دانسته است
ه گفته یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانيا تحقيقات در این زمينه همچنان ادامه دارد و هرگونه هرچند که ب

  . اظهارنظری در مورد علت سقوط این هليکوپتر پيش از پایان تحقيقات با حدس و گمان همراه خواهد بود
ان به در همين حال، همين هفته نامه در گزارشی دیگر، سفر آقای احمدی نژاد رئيس جمهور ایر

عربستان سعودی را کوششی در راستای کاستن از نگرانی ریاض درباره برنامه هسته ای ایران ارزیابی 
  . کرده است
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 در گزارش بازرگانی خود می نویسد که دولت بریتانيا به گروه انرژی بریتانيایی سنتریکا آبزرورهفته نامه 
  . ی خود به گاز، به ایران مراجعه نکند ميليون مشتر١۶هشدار داده است که برای تامين نيازهای 

 درصد از گاز ٩٠ برای تامين ٢٠٢٠مقامات سنتریکا بر این اعتقادند که در شرایطی که بریتانيا تا سال 
مصرفی خود به منابع خارجی متکی خواهد بود، ایران که سومين تامين کننده بزرگ گاز در جهان است 

  . دارای اهميت ویژه ای خواهد شد
را " ملکه سرعت ایران" در گزارشی درباره الله صدیق قهرمان اتومبيلرانی بانوان ایران به او لقب رآبزرو

  .داده و او را به عنوان یکی از سرشناسترین زنان ورزشکار ایرانی معرفی کرده است
ز این هفته نامه می نویسد که در حاليکه هاليوود به دنبال خانم صدیق است، در تهران لزوما همه ا

  . موفقيت او استقبال نمی کنند
یک خانم دیگر ایرانی که نامش در هفته نامه های امروز بریتانيا مطرح شده، مرجان ساتراپی مولف 

داستانهای مصور پرسپوليس است که به نوشته صفحه نقد کتاب هفته نامه ساندی تایمز قرار است از 
  .يه شودروی کتاب خاطرات مصور کودکی او یک فيلم سينمایی ته

  
  دوازدهم اسفند:  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007   مارس 3 (١٣٨۵   اسفند12ه شنب
روزنامه های اولين روز هفته تهران سخنان امام جمعه موقت تهران عليه پاکستان را با "بی بی سی

رپا می شود اهميت ديده و همراه با اخباری درباره کنفرانس بغداد که با شرکت ايران و آمريکا و سوريه ب
از ميان اخبار داخلی بحث دولت و مجلس بر سر افزايش قيمت بنزين و . در صدر اخبار خود آورده اند

پينگ پونگ دولت و مجلس بر سر تعيين بها، مخالفت با آوردن هنرپيشگان و هنرمندان پيش از انقالب در 
  . روزنامه ها در ميان مطالب اين روزنامه ها به چشم می آيد

 در عنوان های اصلی خود از قول منابع خارجی از اجالس بغداد آينده نو، تهران امروزه های روزنام
 در گزارشی بر گزارش های موجود افزوده آمريکايی ها طی دو روز گذشته بحث کيهاننوشته اند و 

ونه ای که ضعف درباره اجالس بغداد را به بحث درباره مناسبات آينده ايران و آمريکا تبديل کرده اند و به گ
  . آنان چندان نمايان نباشد گفته اند در بغداد با نمايندگان ايران و سوريه مذاکره جداگانه نخواهيم داشت

 ٢٧ اضافه کرده اين اظهارات در حالی بيان می شود که مذاکره مستقيم ميان دو دولت که طی کيهان
 که ايران هرگز گامی در آن نزده سال گذشته رابطه ديپلماتيک نداشته اند مستلزم مقدماتی است

است با اين وصف طرح مذاکره يا عدم مذاکره آمريکا با ايران در اجالس عراق فقط نشاندهنده تمايل 
  . آمريکا به روی آوردن ايران به مذاکره و استفاده از فرصت اجالس بغداد می باشد

ابطه ايران و آمريکا را به عهده رهبر  نيز در سرمقاله خود هر نوع تغييری در رجمهوری اسالمیروزنامه 
درست است که کسی نميگويد تا ابد بايد رابطه ايران با آمريکا : جمهوری اسالمی دانسته و نوشته

قطع باشد ولی برای بازسازی اين رابطه بايد آمريکا به شرايط عادالنه ای که از دوران حضرت امام تاکنون 
  . داشته ايم تن در دهد

 جانبه کشورهای مسلمان در اسالم آباد نوشته پيش نويسی ٧شی پيراموس اجالس  در گزارکيهان
که روز پنجشنبه عنوان اصلی روزنامه کيهان بود از سوی يک ديپلمات مسلمان و انقالبی در اختيار اين 

روزنامه قرار گرفته و کمترين ترديدی باقی نگذاشت که در آن اجالس طرح خيانت آميزی عليه جهان 
  . کليد خورده و دنبال می شوداسالم

 امام جمعه موقت تهران نيز با انتقاد شديد از پاکستان از دولت آن کشور خواسته از رسالتبه نوشته 
  .دنباله روی آمريکا خودداری کند و راه جمهوری اسالمی را در پيش بگيرد که برايش مفيد تر خواهد بود

بندی بنزين بر  جديد کميسيون تلفيق مبنی بر سهميه  گيری   روزنامه اقتصادی، نوشته تصميمسرمايه
  . چالش ميان دولت و مجلس را تشديد کرده است ، ٨۶ تومان از ابتدای خرداد ماه سال ١٠٠مبنای 

ای که اخيرًا دولت به  اين روزنامه از قول يکی از اعضای کميسيون انرژی مجلس با اشاره به اليحه 
اگر همه دنيا دست نگه دارند و : ه تصويب مجلس رسيد نوشتهمجلس ارايه کرده و بخشی از آن ب

 تومان نگه داشته شود ما بايد ساالنه ۵٠٠قيمت بنزين را ظرف پنج سال آينده افزايش دهند و در حد 
 تومان به ازای هر ١۶۴ قيمت بنزين به ٨۶ تومان به قيمت بنزين اضافه کنيم که اين يعنی بايد سال ٨۴

  .ليتر برسد
 تومانی در کميسيون ١۵٠پس از تصويب بنزين :  در صدر گزارش های خبری خود نوشتههمبستگی

 های دولت و برخی نمايندگان مجلس را برانگيخت در ادامه مسير به واسطه تاثيرات  تلفيق که واکنش
  .روانی آن در سطح جامعه، مردم را با يک دوگانگی و نگرانی روبرو ساخته است

ها که با روی کار آمدن دولت نهم و با شعار اقتصاد مردمی و  ح تثبيت قيمتطر: همبستگیبه نوشته  
 سال به اجرا درآمد با اين مصوبه ٢عدالت محوری مطرح شد و با مقاومت و پافشاری دولت به مدت 

از يک سو دولت با مخالفت نسبت به تصويب اين مصوبه در صحن . دچار ابهامات اجرايی شده است
های متوالی بودجه و  ها اصرار دارد و از سوی ديگر با کسری  است تثبيت قيمتعلنی به ادامه سي

    .  های مکرر از حساب ذخيره ارزی روبروست برداشت
های متفاوتی روبرو شد و عده  طرح بنزين در ميان نمايندگان مجلس نيز با واکنش:  نوشتههمبستگی

 بنزين را مطرح کرده و خواستار واقعی شدن ای با استقبال از اين طرح، مساله پلکانی کردن قيمت 
بندی و دو نرخی شدن  قيمت بنزين شدند و گروهی هم شرايط فعلی را مناسب نمی دانند و سهميه 

  .را بهتر ديده اند
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 در ميان خبرهای ويژه خود از اين که يک مجله سينمايی به مناسبت درگذشت فرخ غفاری، کيهان
ز وی يادی کرده بود، انتقاد کرده و آن را نشانه بی اعتنايی نشريات به فيلمساز و منتقد مشهور ايران ا
  . حرمت های نظام دانسته است

 از اينکه ترانه ای از کوروش يغمائي در يک برنامه راديويی جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
چنان که معلوم ديگر اتفاق هايی مانند اين تعجب برنمی انگيزد : پخش شده انتقاد کرده و نوشته

  !نيست کدام شورای سياستگذاری برای موسيقی مجوز نشر اين آثار را می دهد
پنجشنبه هفته گذشته نيز يادواره کوتاهی در مورد پرويز ياحقی، شوهر سابق حميرا از تلويزيون پخش 

  .شد
ه سابق سينما اين روزنامه در عين حال از چاپ کتابی که در آن از فردين و ناصرملک مطيعی دو هنرپيش

از بازيگران همفکر فردين و ناصر ملک مطيعی انتظار می رفت از : ذکری شده هم انتقاد کرده و نوشته
آنها تجليل کنند ولی خبرگزاری جمهوری اسالمی که متعلق به نظام است چرا بلندگوی اين افراد و اين 

  .اهداف می شود
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