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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  نژاد را محکوم کردی امنيت اظهارات احمدیشورا
  ٢٠٠۵ اآتبر 28 - ١٣٨۴ آبان  6 هجمع

ژاد، رئيس جمهور ايران، که در  نی امنيت سازمان ملل متحد اظهارات محمود احمدیشورا:بی بی سی
 .شده بود را محکوم کرده است" محو شدن اسرائيل از نقشه جهان"آن خواستار 

 نژاد در ی احمدی دو روز اخير پس از اظهارات آقای طی بين المللی اين شورا نقطه اوج واکنش هااقدام
 .است" جهان بدون صهيونيسم" در تهران تحت عنوان یجريان کنفرانس

 نژاد ابراز کرده ی احمدی خود را از اين سخنان آقای عنان، دبير کل سازمان ملل متحد نگرانی کوفپيشتر
 . بود

 امنيت به درخواست آن کشور تشکيل شد، از اقدام شورا استقبال ی که اين جلسه شورااسرائيل،
 .کرد
 یر تهران که با شعارها روز قدس دی نژاد با حضور در تظاهرات ده ها هزار نفری از آن محمود احمدپيش

همراه بود از سخنان خود دفاع کرد و انتقادات غرب و اسرائيل را " مرگ بر اسرائيل"و " مرگ بر آمريکا"
 . اعتبار خواندیب
 کنند حق مطلق و حاکم مطلق یخوب معلوم است که آنها فکر م.  نيستیاين چيز جديد: " گفتیو

 دنيا که بلند شود آنها را برآشفته ی خواه از هر جای آزاد عدالت طلب ویدر جهان هستند و هر نوع ندا
 ." کندیم
 سازمان ملل، خاطر نشان ساخت که ايران ی از اعضای يکی نادر در سرزنش علنی عنان در اقدامیآقا

 عضو ی از امضا کنندگان منشور سازمان ملل موافقت کرده است که هيچيک از کشورهایبه عنوان يک
 . تهديد نکندرا به توسل به زور 

 .  داشته استی را در پی از محکوميت بين المللی نژاد موجی احمدی آقااظهارات
 مربوط به نقش ايران در منطقه و مقاصد آينده اين ی های اتحاديه اروپا گفتند اين اظهارات، نگرانرهبران

 .  دهدیکشور را افزايش م
 .  ايران را شديدا محکوم کردی بلر، نخست وزير بريتانيا نيز سخنان رئيس جمهوریتون
 کند که جامعه بين الملل آنقدر مشغوليت دارد که در مورد ی بلر هشدار داد که اگر ايران فکر میآقا

 .  نخواهد زد، سخت در اشتباه استی دست به هيچگونه اقدامیچنين اظهارات
 یهرگز به چنين اظهارات"او  لندن گفت که ی بلر در اجالس اتحاديه اروپا در همپتون کورت در نزديکیآقا

 . نابود شودی بخواهد کشور ديگریکه رئيس جمهور کشور" برنخورده است
در " یيک تهديد واقع" به عنوان ی وزير بريتانيا گفت اگر ايران به اين روش خود ادامه دهد بزودنخست

 .نظر گرفته خواهد شد
  نژادی از احمدی متکدفاع
 نژاد دفاع کرده و گفته است به ی احمدیجه ايران از اظهارات آقا وزير امور خار،ی منوچهر متکاما

 .  ايران بوده استی رسمیرسميت نشناختن اسرائيل، از سال ها قبل، خط مش
 شود، خشم ی اکتبر، در ايران برگزار م28 که امروز، جمعه ی بزرگی های گفت راهپيمايی متکیآقا

 . ادجهان اسالم از وجود اسرائيل را نشان خواهد د
 ی برای نژاد را وسيله ای احمدی نسبت به اظهارات آقای خشم آميز بين المللی ايران واکنش هاراديو

 .  اين کشور خوانده استیتحت فشار گذاشتن ايران در برنامه هسته ا
 راديو ايران، غرب را متهم کرد که نسبت به اين اظهارات بيش از حد حساسيت نشان داده و پيشتر،

 . اعتراض کرد"  اروپا نسبت به جنايات اسرائيلی تفاوتیب"ه ايران نيز به وزارت خارج
 ی را موظف کرد مراتب اعتراض جدی غربی خود در کشورهای نمايندگيهای امور خارجه ايران رؤساوزارت
 به سرکوب فلسطينيان و نقض ی اروپايی دولتهایتفاوت  ی و بیاعتناي  یب" را به آنچه ی اسالمیجمهور

 . کنند محل مأموريت خود منتقل یخواند به دولتها" ی اشغالیحقوق بشر در سرزمينهافاحش 
 بريتانيا، فرانسه، آلمان، ی دستور پس از آن صادر شد که سفيران و کارداران ايران در کشورهااين

ا  امورخارجه اين کشورها احضار شدند تا مراتب اعتراض اين دولتهیاسپانيا و روسيه به وزارتخانه ها
 .نسبت به اظهارات رئيس جمهور ايران عليه اسرائيل به آنان ابالغ شود

که با شرکت نمايندگان " جهان بدون صهيونيسم" با عنوان ی در نشستی سخنرانی نژاد طی احمدیآقا
 ی اتحاديه انجمنهای جمعيت موسوم به دفاع از ملت فلسطين و اعضای اعضا،یچند گروه فلسطين

 اسرائيل در تاالر اجتماعات وزارت کشور ايران برگزار شده بود خواستار محو شدن  دانش آموزانیاسالم 
اين اجالس در آستانه آخرين جمعه ماه رمضان، موسوم به روز قدس، برگزار شده . از نقشه جهان شد

  .بود
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  خاباتي خود را اعالم آردائتالف يكپارچه عراق فهرست انت

  ٢٠٠۵ اآتبر 29 - ١٣٨۴ آبان  7 هشنب
رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و رييس ائتالف يكپارچه اين آشور روز " عبدالعزيز حكيم"

 . اعالم آرد) آذر ٢۴  (شنبه فهرست اين ائتالف را براي شرآت در انتخابات ماه دسامبر 
 

تشكل سياسي و شماري  ١٧  ائتالف يكپارچه عراق از : غداد، وي افزودبه گزارش خبرگزاري فرانسه از ب
 . هاي فعال براي شرآت در انتخابات آتي تشكيل شده است از شخصيت

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، جريان صدر، حزب الدعوه : ها عبارتند از به گفته حكيم، اين تشكل
 تشكيالت عراق، حزب تجمع الوسط، سازمان -ياسالمي، حزب فضيلت اسالمي، حزب الدعوه اسالم

هاي عراق،  اهللا عراق، جنبش سيدالشهداء، جنبش وفاداري به ترآمن بدر، جماعت عدالت، جنبش حزب
هاي عراق، همايش اصالح  هاي عراق، تجمع عدالت و مساوات، جنبش دموآرات اسالمي ترآمن اتحاديه

 . و سازندگي و حزب آزادي خواهان عراق
هاي بزرگ و آوچك تالش خواهيم آرد زيرا به  هاي ملي با تشكيل براي ايجاد ائتالف: ر نشان آردوي خاط

اصل مشارآت در مسير ساخت عراق آه در آن بر آسي ظلم نشود و همه در آن با يكديگر برابر باشند، 
 . معتقديم

ع ملي عراق با اعالم معروف به ائتالف شيعيان در انتخابات گذشته مجم" ائتالف يكپارچه ملي عراق"
آرسي مجمع را  ٢٧۵  آرسي از مجموع  ١۴٠  اهللا سيستاني از اين تشكل توانست  حمايت ضمني آيت

 . بدست آورد
نخست وزير سابق عراق امروز فهرست انتخاباتي خود شامل احزاب و " اياد عالوي"از سوي ديگر 

را براي شرآت در ) فهرست ملي عراق ("القائمه العراقيه الوطنيه"هاي الئيك را با عنوان  شخصيت
 . انتخابات دسامبر آينده اعالم آرد

نيز فهرست نامزدهاي پيشنهادي خود را براي شرآت در " حزب آنگره ملي عراق"رئيس " احمد چلبي"
 . انتخابات آتي اين آشور ارائه داد

آنگره ملي "د نام چلبي آه تا ژانويه گذشته در فهرست ائتالف شيعه شرآت داشت براي فهرست خو
 . را انتخاب آرده است" عراق

وي در فهرست خود عالوه بر افرادي از حزبش، اسامي نامزدهاي هواداران رژيم پادشاهي به رياست 
عبدالحسين "و ديگر احزاب آوچك و دو تن از وزيران دولت آنوني يعني " شريف حسين بن علي"

 . آموزش و پرورش را گنجانده استوزير " عبدالفالح حسن"وزير دادگستري و " شندل
  

 :جمهوري عراق  رئيس
 هشنب »ياران تروريسم، سازمان القاعده و فاشيسم عربي«اساسي رأي منفي دادند،   آنهايي به قانون

  ٢٠٠۵ اآتبر 29 - ١٣٨۴ آبان  7
ويس ن  جمهوري عراق با تأآيد بر خودمختاري منطقه آردستان عراق، همه آنهايي را آه به پيش  رئيس
 .اساسي رأي منفي دادند، ياران تروريسم خواند  قانون

جمهور عراق   رئيس» جالل طالباني«، )ايلنا(به گزارش گروه اخبار بين الملل خبرگزاري آار ايران 
» بشر  ْآزادي و حقوق  ياران دموآراسي، «پرسي اخير را   اساسي در همه  دهندگان به سود قانون  رأي  

ياران تروريسم، سازمان «اساسي رأي منفي دادند،   نويس قانون   آه نيز به پيشدانست و آنهايي را
 .خطاب آرد» القاعده و فاشيسم عربي

جمهوري ُآرد عراق و رئيس اتحاديه ميهني   جالل طالباني، رئيس«: گزارش داد» المحيط«پايگاه اينترنتي 
و    را وارد مرحله جديدي از تاريخ خود آرد اساسي عراق، ملت ُآرد  آردستان عراق افزود آه تاييد قانون

 ».ها پايان داد  ها درباره بازگشت به دوران جنگيدن با حكومت مرآزي در آوه  به نگراني
دارم و آن حراست از دستاوردها است، البته   اآنون مسؤوليت جديدي را برعهده  هم«  : طالباني ادامه داد

رژيمي   ي آه براساس منطقه آردستان برپا شده است، دستاوردهايي آه آم نيستند، رژيم ُآرد
 ».سياسي است آه روز به روز در حال پيشرفت است

وي تأآيدآرد آه هيچ چيزي جز نصب تابلويي با اسم دولت ُآردي نمانده است و همه ابعاد سياسي، 
ر امور اين تواند د  امنيتي و نظامي در منطقه آردستان مستقل است و هيچ آسي نمي  اقتصادي،   

 .منطقه دخالت آند
آدام از   هاي پيشين چون ُآرد بوديم، اجازه ديدار با هيچ  در دهه«: بنابراين گزارش، طالباني گفت

ام و   جمهور آمريكا ديدار آرده  بينيد آه با رئيس  هاي آمريكايي را نداشتيم اما امروز مي  آارمندان يا ديپلمات
همه اين اقدامات باعث . آند  س منطقه آردستان هم با بوش ديدار ميعنوان رئي  به» مسعود بارزاني«

شود آه شخصي   باعث مي. شود  المللي مي  هاي بين  باال رفتن جايگاه و موقعيت ملت ُآرد در نشست
اآنون به طور رسمي با حكومت منطقه آردستان و پارلمان آردي ارتباط   مانند دبيرآل اتحاديه عرب از هم

  ».دداشته باش
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 آند   در انتخابات عراق شرآت مي» العراقيه«عالوي با ائتالف 
  ٢٠٠۵ اآتبر 29 - ١٣٨۴ آبان  7 هشنب

در انتخابات » چي  عدنان پاچه«و » غازي عجيل الياور«وزير سابق عراق به همراه   نخست» اياد عالوي«
 .آنند  آينده عراق شرآت مي
وزير سابق عراق امروز   نخست» اياد عالوي«، )ايلنا(آار ايران الملل خبرگزاري   به گزارش گروه اخبار بين

را در انتخابات آينده پارلماني اين » العراقيه«حضور فهرست انتخاباتي , در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد
 .آشور اعالم آرد

در , ردآه عالوي در رأس آن قرار دا» العراقيه«فهرست انتخاباتي «: گزارش داد» ايالف«پايگاه خبري 
به » ائتالف عراق يكپارچه«هاي انتخاباتي   انتخابات گذشت مجمع ملي عراق توانست پس از فهرست

به » ائتالف آردستان«رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و » سيدعبدالعزيز حكيم«رياست 
 را در هاي مجمع ملي  بيشترين آرسي, رياست جالل طالباني، رئيس اتحاديه ميهني آردستان عراق

 ».اختيار خود بگيرد
» ابراهيم الجعفري«بنابراين گزارش، اعضاي فهرست انتخاباتي عراق يكپارچه در آابينه به رياست 

 .رئيس حزب الدعوه اسالمي مشارآت نكردند
دبير آميته مرآزي حزب » حميد مجيد موسي«عالوي در آنفرانس مطبوعاتي خود آه با حضور 

تجمع دموآراتيك (هاي مستقل عراق   رئيس مجمع دموآرات» چي  هعدنان پاچ«آمونيست عراق و 
يك هفته ديگر برنامه هاي انتخاباتي خود » العراقيه«فهرست انتخاباتي «: گفت, برگزار شد) مستقلين

 ».آند  را با حضور تمامي اعضاي سابق خود آغاز مي
ستقلين آه در انتخابات اين در حالي است آه دو تشكل حزب آمونيست عراق و تجمع دمكراتيك م

گذشته مجمع ملي نتوانستند به موفقيتي دست يابند، در انتخابات پارلماني آينده با عالوي ائتالف آرده 
 .گيرند  و در مجموعه فهرست انتخاباتي العراقيه قرار مي

نبال اي آامل و پيشرفته براي اداره امور آشور است و به د  عالوي در سخناني گفت آه داراي برنامه
 .ايجاد اشتغال و بازگرداندن امنيت از طريق ساختن آشوري قوي و شكوفا است

اي دارند   اهداف و خواست شهروندان عراقي آه تمايل به داشتن آابينه«: وزير سابق عراق افزود  نخست
 ».آه بگويند و عمل آند را برآورده مي آند

مستحكمي را با آشورهاي عربي و اسالمي و روابط «: عالوي درباره روابط با آشورهاي همسايه گفت
 ».آند  ديگر آشورهاي دنيا براساس احترام متقابل و دخالت نكردن در امور داخلي يكديگر برقرار مي

معاون آنوني » غازي عجيل الياور«به رياست » عراقيون«در همين حال فهرست انتخاباتي 
رئيس مجمع ملي نيز در فهرست انتخاباتي العراقيه » حاجم الحسني«جمهوري و با عضويت   رئيس

 .خواهند بود
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان7:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ اآتبر 29 - ١٣٨۴ آبان  7 هشنب

روزنامه های اولين روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود واکنش جهانی به اظهارات :بی بی سی
تحليل هايی درباره اوضاع . محمود احمدی نژاد را نقل کرده و به انتقاد احتياط آميز آن پرداخته اند

  .از جمله ديگر گزارش های اين روزنامه هاستسياسی کشور، و سفر تازه بازرسان هسته ای به ايران 
 گفته های رييس مجمع تشخيص مصلحت را با اهميت ديده که در نماز جمعه ديروز تهران شرقروزنامه 

گفته است ايران هوادار برپايی رفراندومی در فلسطين است تا هر کس که اکثريت را به دست آورد 
  . حکومت را عهده دار شود

ستی که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، گواه روشنی از اراده و  نوشته سياجام جم
 در تائيد گفته های جام جمتحليلگر . تصميم گيری اصولی نظام در برابر فلسطين محسوب می شود

رييس دولت نوشته آيا تحقق عملی سياستی که هاشمی رفسنجانی آن را بيان کرد جز حذف رژيم 
رزمين فلسطين که همه قوميت ها و اديان در آن سهم برابر دارند، نتيجه اسرائيل و تشکيل دولت و س

  ای در بر خواهد داشت؟ 
 سخن ناطق نوری را نقل کرده که گفته منظور احمدی نژاد ايجاد صلحی پايدار در منطقه همبستگی

  . است
. ده است در نقل سخنان ناطق نوری از وی به عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ياد کرکيهان

  .پيش از اين از ناطق نوری به عنوان مشاور عالی رهبر جمهوری اسالمی ياد می شد
 در صدر گزارش های خود با عنوان دفاع از فلسطين، واکنش مخالفت آميز جهانی عليه سخنان اعتماد

  .احمدی نژاد را نقل کرده و واکنش نخست وزير بريتانيا را تند خوانده است
نش وزارت خارجه فرانسه را که خواستار محاکمه رييس جمهور ايران شده بود  واککيهانروزنامه 

جسورانه خوانده و از قول رييس مجلس در پاسخ سئوالی درباره واکنش اسرائيل که خواستار اخراج 
  .ايران از سازمان ملل شده است نوشته اسرائيل غلط کرد

گزارش های خبری خود نقل کرده و واکنش  واکنش غرب به سخنان احمدی نژاد را در صدر آفتاب يزد
  . کوفی عنان دبير کل سازمان ملل را عجيب خوانده است
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 در گزارشی از گفته های رئيس جمهور تحسين کرده و نوشته احمدی نژاد در جريان راه پيمايی کيهان
شت آنها آزاد روز قدس در تهران سخنان خود را تکرار کرد و در برابر واکنش های مخالف جهانی اظهار دا

  .هستند حرف بزنند اما حرفهای آنان اعتباری ندارد
، رحيم صفوی فرمانده سپاه پاسداران گفته است آمريکا و اسرائيل خواهان براندازی کيهانبه نوشته 

ايران هستند و اين را به زبان آورده اند و از اينکه رئيس جمهور ايران هم حرف امام و ملت ايران را تکرار 
  . ای آنها غيرقابل تحمل استکند بر

 در سرمقاله خود خواهان نابودی اسرائيل شده و نوشته واقعيت اينست که تنها جمهوری اسالمی
  .راه حل مساله فلسطين اينست که اسرائيل از صفحه روزگار محو شود

ان عملی  در سرمقاله خود پيشنهاد کرده که وزارت خارجه ايران سفيران کشورهای اروپا را به عنوجوان
متقابل احضار کند و به آن ها اعالم دارد که بازی ای را آغاز کرده اند که نتيجه آن برای آنها در هر صورت، 

  .باخت است، چون موضوع آزادی قدس شريف مورد اتفاق همه مسلمانان است
ته های  در انتقاد از گفته های جنجالی رييس جمهور احمدی نژاد درباره اسرائيل با نقل گفهمبستگی

يکی از مقامات بلندپايه تشکيالت خودگردان فلسطين که گفته است بهترست به فکر تاسيس دولت 
فلسطين باشيم و نه نابودی اسرائيل نوشته دولت های هاشمی و خاتمی به نوعی با اين گفته 

  . هماهنگ بودند
نافع ملی کشور  سئوال کرده که حاال چه شده است که با سخنانی مهمبستگینويسنده سرمقاله 

  .موقعيت ايران ضعيف شود و به جای دوستان بر تعداد دشمنان افزوده گردد. در خطر افتد
 سال پيش جزو کشورهای عقب مانده و جهان سومی ٢۵ در سرمقاله خود نوشته ايران که تا کيهان

 و از نظر  کشور اول جهان به حساب می آيد١٠محسوب می شد، امروز در بسياری از عرصه ها در رده 
تکنولوژی و نيروی انسانی متخصص در برخی از زمينه ها به حدی رسيد ه ايم که صادرکننده تکنولوژی 

  . به دنيا هستيم
همين روزنامه در مقاله ديگر نوشته ويژه خواری و خصلتهای اشرافی گری، فاصله بين فقير و غنی را به 

ر توجهی از جمعيت کنونی به زير خط فقر صورت روز افزونی افزايش داد و موجب سقوط بخش درخو
گرديد، به گونه ای که استنتاج آماری گزارشات مراکز رسمی انفورماتيک کشور بسيار نگران کننده 

  .است
  

   آبان۶:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵ اآتبر 28 - ١٣٨۴ آبان  6 هجمع

ضور ايران در محاکمه صدام انتقاد هفته نامه ها در سرمقاله ها و ياداشت هايی از عدم ح:بی بی سی
کرده و در عناوين اصلی خود مشکالت اقتصادی، پرونده هسته ای و تشکيل کميسيون نظارتی مجمع 

  . تشيخص مصلحت برای نظارت بر قوای سه گانه را بررسی کرده اند
قاتی  عنوان اصلی خود را به شعار تبليغاتی دولت جديد اختصاص داده و ضمن بررسی شکاف طبصدا

  ."تمنای عدالت"در ايران تيتر زده 
آنچه بيش از پيش در بدنه اجتماع به :  با اشاره به عزل و نصب های دولت جديد نوشتهصدانويسنده 

چشم می خورد شعارهای عدالت گستری و عدالت محوری در ظاهر می باشد ولی شکاف طبقاتی در 
  .اليه های مختلف اجتماع هنوز به چشم می خورد

دفاتر بورس و اوراق بهادار در کشور به يک معضل جدی تبديل شده و قيمت سهام روز به : "وشته نصدا
روز نزول می کند در عوض مديران منصوب دولت جديد که اکثر قريب به اتفاق آنان تفکرات امنيتی دارند 

  ".درصد رفع معضل فساد و مسائل اخالقی که يک معضل فرهنگی و اجتماعی است، برآمده اند
 بسياری از معتمدين سياست های دولت احمدی نژاد، بی تجربگی و نبود مديريت قوی صدابه نوشته 

و کارآمد را يکی از مشکالت کابينه جديد می دانند که می تواند شعار عدالت گستری را با دشواری 
  .مواجه کند

  انتقاد از مجلس
الفت مجلس با انتشار اوراق مشارکت از  ارگان حزب موتلفه در عنوان اصلی خود با اشاره به مخشما

  ."زمينه افزايش نرخ تورم وجود دارد: "قول محمد نبی حبيبی دبير کل اين تشکل نوشته
دبير کل حزب موتلفه از مجلس انتقاد کرده که چرا با انتشار ارواق مشارکت که از اصول اوليه اقتصاد 

 رشد نقدينگی ساالنه رو به روست راهی  درصد٣٠کشوری که با حدوی : "است مخالفت کرده و گفته
جز کنترل حجم نقدينگی نخواهد داشت و مجلس نبايد تا زمانی که طرح جايگزينی ارائه نداده با انتشار 

  ."اوراق مشارکت مخالفت کند
نمايندگان مجلس اليحه انتشار اوراق مشارکت را که از سوی دولت تهيه شده بود و مجوز انتشار اوراق 

  . به بانک مرکزی می داد به دليل ربوی بودن رد کردندمشارکت را
به گفته دبيرکل موتلفه، با افزايش قيمت کاالهای مورد نياز مردم و کاهش فاحش ارزش سهام در بازار 

  .بورس بايد نگران اقتصاد کشور بود
امه مشخصی آقای حبيبی به مسئوالن اقتصادی و رئيس جمهور هشدار داده اگر برای مقابله با تورم برن

  .در پيش گرفته نشود مردم عادی آسيب جدی از آن خواهند ديد
  روزنامه رئيس جمهور
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 که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود در سرمقاله اين شماره پرتو سخن
هفته از احمدی نژاد خواسته است برای انعکاس خبرهای دولت هر دو هر" دولت تريبون ندار"با عنوان 

  .يک بار از طريق تلويزيون با مردم سخن بگويد
سرمقاله نويس اين هفته نامه با ابراز نارضايتی از عملکرد نشريات وابسته به جناح راست و صدا و 

مطبوعات اصالح طلب عليه دولت جريان سازی می کنند و برخی مطبوعات سنتی نيز : "سيما نوشته
  ."خط مقدم تهاجم عمل می کنندبه همان جريان پيوسته اند و گاه در 

 به رئيس جمهور پيشنهاد کرده در بخش رسانه های فعال شود و برای خودش روزنامه راه پرتوسخن
با فعال کردن نيروهای اطالعاتی، ارتباط های جريان های مطبوعاتی که از " انداری کند و در عين حال

  ." از مطبوعات اخراج نمايدخارج پيشتيبانی می شوند را قطع و عوامل نفوذی دشمن را
  حرکتی غير معمول

 در ياداشتی به آنچه انتقاد از يک حرکت غير معمول خوانده نسبت به واکنش سفارت ايران ايران جمعه
  .در هند به سخنان معاون وزير خارجه امريکا ابراز نارضايتی کرده است

وجهی به قواعد بين المللی دانسته و ارگان خبرگزای دولتی ايران اين حرکت را غير ديپلماتيک و بی ت
بر خالف روال هميشگی که پاسخگويی به اتهامات و ادعاها از داخل کشور اعالم می شد : "نوشته

سفارت جمهوری اسالمی در دهلی با صدور بيانيه ای نسبت به اظهارات نيکالس برنز معاون وزير 
  ."خارجه امريکا در دهلی انتقاد کرده است

کاخ سفيد به طور کامل از تالش های اتحاديه اروپا : رجه امريکا در ديدار از دهلی گفته بودمعاون وزير خا
برای فشار بر ايران و بازگشت تهران به گفتگو ها حمايت می کند و همچنين اماده است تا در صورتی 

  .که تهران از اين مسئله سرباز زند ارجاع موضوع را به شورای امنيت مورد بررسی قرار دهد
 همچنين خبر داده که اولی هايننون معاون محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی ايران جمعه

  .هسته ای برای گفتگو با مسئوالن ايرانی به تهران سفر می کند
آقای هايننون که رياست گروه بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی را بر عهده دارد چندی پيش نيز 

  .چهار نفره از ايران ديدار کرده و گزارشی پيرامون سفرش ارائه کرده استدر راس هياتی 
  تحريم خودخواسته

در حالی که حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته عليه هيچ کشور تحريمی صورت نگرفته 
مکانات و  ارگان انصار حزب اهللا به نقل از چند نماينده مجلس تاکيد کرده که ايران از همه ايالثارات

  .ظرفيت های خود برای اقدامات تنبيهی عليه کشورها خارجی استفاه خواهد کرد
در هفته های گذشته و بعد از رای مثبت کره جنوبی به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی 

ات مقام. هسته ای عليه ايران، گزارش هايی در رابطه با قطع واردات کاال از کره جنوبی منتشر شد
دولتی با تاکيد بر اين نکته که روابط اقتصادی را با روابط سياسی همتراز می خواهند از تائيد آن 

  .خودداری کردند
اما اين موضوع به سرعت فروکش کرد به خصوص بعد از آنکه شرکت های ايرانی اعالم کردند که 

  .همکاری با شرکت های کره ای به حالت عادی بازگشته است
  نظارت و قدرت

 در گزارش هفتگی اش واگذاری بخشی از اختيارات رهبری را به مجمع تشخيص مصلحت اميد جوان
بررسی کرده و آن را افزايش قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت تعبير 

  .است
به نوشته اين نشريه، اگر آقای هاشمی رفسنجانی در دوره گذشته انتخابات به رياست جمهوری می 

  .د قطعا چنين کميسيونی که برای نظارت بر قوای سه گانه ايجاد شده، تشکيل نمی شدرسي
 عضو دارد که از رئيس و دبير مجمع تشخيص ١۵کميسيون عالی نظارتی مجمع تشخيص مصلحت 

  .مصلحت، روسای قوای سه گانه و ده عضو حقيقی تشکيل می شود
، )وزير خارجه پيشين خارجه(کبر واليتیهشت عضو حقيقی معرفی شده اند که عبارتند از علی ا

، مرتضی نبوی مدير مسئول روزنامه رسالت، محمد )وزير پيشين ارشاد( مصطفی ميرسليم
، مجيد )رئيس ديوان عدالت اداری(، قربان علی دری نجف آبادی)رئيس پيشين صدا و سيما(هاشمی
  .مد جواد ايروانیو مح) وزير نفت سابق( ، بيژن زنگنه )نماينده سابق مجلس( انصاری

 اعضای اين کميسيون به غير از رئيس جمهور و رئيس مجلس اميد جوان،به عقيده ياداشت نويس 
افزايش "همگی دارای گرايشات نزديکی به هاشمی رفسنجانی هستند و اين کميسيون به منزله 

  .رئيس مجمع تشخيص مصلحت است" اقتدار
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