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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  از امروز رخ مى دهد
  آغاز تحقيقات هسته اى ايران

  2006 ژانویه 9 – ١٣٨۴ دى 19ه دوشنب
روزهـايى آـه بـا    .  را پـيش رو دارد تهران روزهاى سـخت و پرآـارى  : ، نيلوفر منصوريان   شرق گره سياسى 

ورود هياتى از روسيه به ايران، اعالم آغاز فعاليـت هـاى مـرتبط بـا تحقيقـات هـسته اى و مـذاآرات آتـى                  
در اولـين روز    . تهران و سه آشور اروپايى براى بازگشايى معماى پازل هسته اى ايران گره خورده اسـت               

تا در مورد جزئيات طرحى آـه سـابقه آن بـه چنـد مـاه                هفته هياتى از روسيه قدم به خاك ايران گذاشت          
طرحى هسته اى آه نخستين بـار پـيش از سـفر ايگـور              . قبل بازمى گردد با مقامات ايران گفت وگو آنند        

ايوانف همتاى روسـى علـى الريجـانى سـخن از آن بـه ميـان آمـد و پـس از آن از سـوى اروپـا بـه عنـوان               
يران مبدل شد به صورتى آه مقامات غربى و اروپـايى بارهـا از      پيشنهادى راهگشا در پرونده هسته اى ا      

طرح هسته اى مسكو به عنوان آخرين راه حل پيش روى ايران براى جلوگيرى از ارجاع پرونده هسته اى                 
  .اش به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ياد آردند

ارت خارجـه ايـن آـشور و    حال چند روز پس از ارائه رسمى طرح هسته اى روسـيه بـه ايـران از سـوى وز                   
گفت وگوى تلفنى على الريجانى دبير شوراى  عالى امنيت ملـى بـا ايگـور ايوانـف دبيـر شـوراى امنيـت                        
روسيه مبنى بر بررسى پيشنهاد مسكو، يك هيات از روسيه با هـدف تـشريح جزئيـات طـرح هـسته اى                    

 آـشور در تهـران بـه سـر          شان درخصوص غنى سازى مشترك اورانيوم توسط ايران و روسيه در خاك اين            
در همين راستا حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه يـك روز پـس از پايـان دور اول مـذاآرات         . مى برد 

معـاون وزيـر خارجـه      » سـرگئى آيـسلياك   «معاون دبيـر شـوراى امنيـت روسـيه و           » والنتين سوبولوف «با  
ات مثبت است و مـا اميـدواريم از         روسيه، در جلسه هفتگى خود با خبرنگاران اعالم آرد آه مسير مذاآر           

او همچنين اين مذاآرات را گفت و گوهايى با ظرفيت ارائه طرح هايى بـا               . اين مذاآرات به راه حل برسيم     
آصفى درخصوص مذاآرات با هيات روسى آه از روز شنبه آغاز شده است با بيان اينكـه     . قابليت ذآر آرد  

. بحث و ايده هاى مختلفى در جريان است       : ى آرد اظهار داشت   بايد در پايان اين گفت و گوها آن را ارزياب         
بـه گفتـه    . ما و روس ها نگاه مثبتى به مذاآرات داريـم و فرمـول هـاى مختلفـى مـى توانـد مطـرح شـود                        

هـر چنـد آـه در نهايـت او بـر            . سخنگوى وزارت خارجه بايد اجازه داد آار ديپلماتيك جلو برود و دنبال شود            
  .ر مذاآرات پذيرفتن و احترام به حقوق ايران استاين باور است آه اصل د

  رسيدن به توافق نهايى زمان بر است• 
در همين حال حسين انتظامى سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى نيز مانند حميدرضا آصفى در گفت و 

 از سـوى ديگـر جـواد      . گو با شبكه خبرى العالم مذاآرات روز شنبه تهران و مـسكو را مثبـت ارزيـابى آـرد                  
وعيدى معاون امور بين الملل شوراى عالى امنيت ملى در مورد گفت و گوهايى آه مقامـات ايـران از روز            

هيات «شنبه با هيات روسى در تهران براى بررسى طرح هسته اى روسيه آغاز آرده اند تصريح آرد آه                   
يـا دو جلـسه آـار را        روسى براى روشن شدن ابعاد اين ايده در تهران به سر مى برند و نمى توان با يك                   

او توضـيحات  . ، آه البته اين اظهارنظر مى تواند به معناى ادامه گفت و گـو بـا مـسكو باشـد           »به پايان برد  
ديگرى نيز در مورد پيشنهاد مسكو ارائه آرد و با طرح اين سـئوال آـه بايـد ببينـيم غنـى سـازى در خـاك                        

بايـد ببينـيم آيـا ايـن طـرح بـه            : وضـيح داد  روسيه به عنوان يك طرح مكمل است يا طرح جـايگزين چنـين ت             
معناى اين است آه همزمان با آارى آه در آشور انجام مى دهيم در روسيه هـم غنـى سـازى داشـته                       
باشيم و طى يك زمان بندى بخشى از غنى سازى را در آنار آنچه در آشور انجام مى شـود در روسـيه                     

ايى را زمان بر و نيازمند جلسات متعـدد دانـست     به گزارش مهر وعيدى رسيدن به توافق نه       . انجام دهيم 
انعطـاف طـرف ايرانـى ايـن اسـت آـه            : و درخصوص انعطاف پذيرى دو طرف براى رسيدن به توافـق گفـت            

آماده شنيدن و بررسى و مطالعه طرح هستيم و انعطاف طرف روس اين است آه قبول دارند اين ايده به 
  . به عنوان طرحى مشترك مورد قبول دو طرف درآيدعنوان يك ايده دوطرفه دنبال شود و نهايتًا

  تحقيقات جزء مذاآرات نيست• 
اما چهار روز پيش از آنكه هواپيماى حامل سرگئى آيـسلياك و والنتـين سـوبولوف در فرودگـاه تهـران بـه                       
زمين بنشيند، محمد سعيدى معاون امور بين الملـل سـازمان انـرژى اتمـى از آغـاز تحقيقـات مربـوط بـه                        

بر مبناى اين خبر ايران طى نامه اى به آژانس بين المللى            . خبر داد ) امروز( دى   ١٩هسته اى از    سوخت  
پـس از آن    .  دى ماه آمادگى خود را براى ازسـرگيرى تحقيقـات هـسته اى اعـالم آـرد                 ١٣انرژى اتمى در    

 سال  ٢ آه طى    آژانس نيز با صدور بيانيه اى خواستار توضيحات ايران درباره ازسرگيرى اين تحقيقات شد             
بر همين اساس محمـد البرادعـى مـديرآل    . گذشته به صورت داوطلبانه آن را به حالت تعليق درآورده بود 

 عضو شوراى حكام را از تصميم تهران مطلع سـاخت و اعـالم آـرد                ٣۵آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز       
. از از سوى ايران ارزيابى مى آنـد       آه آژانس تعليق همه فعاليت هاى ايران را به عنوان اقدامى اعتمادس           
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به همين منظور محمد سـعيدى عـازم ويـن شـد تـا از نزديـك پيرامـون تـصميم ايـران بـراى از سـر گيـرى                              
تحقيقات هسته اى به همراه محمد مهدى آخوندزاده نماينده ايران در آژانس با محمد البرادعى مـديرآل                 

امـا ظـاهرًا مـذاآرات صـبح روز         . گفـت وگـو آنـد     آژانس بـين المللـى انـرژى اتمـى و ديگـر اعـضاى آژانـس                 
چهارشنبه آخوندزاده با البرادعى بدون نتيجه پايـان مـى يابـد و بـه همـين دليـل معـاون امـور بـين الملـل             

البتـه برخـى   . سازمان انرژى اتمى بدون گفت وگو با مقامات آژانس، وين را به مقصد تهران ترك مى آنـد              
نشست مشترك ايران و آژانـس در ويـن را نـوعى اعتـراض تهـران بـه                  نيز عدم شرآت نمايندگان ايران در       

  . مواضع البرادعى درخصوص ازسرگيرى تحقيقات هسته اى ايران ارزيابى مى آنند
از سوى ديگر بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى بـراى فـك  پلمـب مراآـز تحقيقـات هـسته اى روز                        

صفى سخنگوى وزارت خارجـه بازرسـان آژانـس معمـوًال در            هر چند آه به گفته آ     . شنبه وارد تهران شدند   
  .ايران حضور دارند

درصد مسائل مربوط بـه ازسـرگيرى فعاليـت     ٩٠در هر حال برمبناى تصميم تهران و به گفته يك مقام آگاه             
روز (هـاى تحقيقـات هـسته اى بـا بازرســان آژانـس بـه انجـام رســيده و احتمـال نهـايى شـدن آن امــروز           

  . اردوجود د) دوشنبه
به گزارش ايرنا اين مقام آگاه ديروز افزود آه مواضع ايران و مسائل مربوط به ازسرگيرى تحقيقات هـسته                   

حميدرضـا  . اى به طور آامل براى بازرسان آژانس تشريح شـده و آنهـا در حـال مـشورت بـا ويـن هـستند                       
 بيان اينكـه بحـث تحقيقـات        آصفى سخنگوى وزارت خارجه ديروز در گفت وگو با خبرنگاران در اين زمينه با             
تحقيقات جزء حقوق ايران    : هسته اى تازه نيست و اين آار زيرنظر آژانس صورت خواهد گرفت تصريح آرد             

و ساير آشورهاى عضو ان پى تى و مطابق با مقـررات آژانـس اسـت و هـيچ ارتبـاطى بـا توليـد سـوخت            
  .هسته اى ندارد

هاراتش درباره تحقيقـات هـسته اى ذآـر چنـد نكتـه را              سخنگوى وزارت امور خارجه در بخش ديگرى از اظ        
بـه  . تحقيقات زير نظر آژانس صـورت مـى  گيـرد و جـزء حقـوق ماسـت                 : الزم ديد و در اين باره چنين گفت       

گفته آصفى انجام تحقيقات در جوامع ديگر نيز متداول است و انجام مى شـود، نمـى شـود در ايـن بـاره                        
  . انجام تحقيقات در ايران دوگانه برخورد آندگزينشى برخورد آرد و غرب نبايد با

در ادامه او با تاآيد بر اين نكته آه آارشناسان ما پيشرفت آرده اند و نمى شود آنها را از انجام تحقيقات 
بازداشت از پاسخ دادن به اين پرسش آه تحقيقات هسته  اى ايران در چه بخش هـايى صـورت خواهـد                      

آژانس و اروپايى ها مى دانند و ضـرورتى نـدارد           . قات تعريف خود را دارد    تحقي: گرفت خوددارى آرد و گفت    
او همچنين در پاسخ به ايـن سـئوال آـه آيـا از سـرگيرى تحقيقـات هـسته اى        . آه ما به اين امر بپردازيم     

تحقيقات جزء مذاآرات نيست و جزء حقوق       : ناقض قطعنامه هاى پيشين شوراى حكام خواهد بود، گفت        
ر هر اقدامى در گذشته در اين باب صورت گرفته داوطلبانه بوده و الـزام حقـوقى و قـانونى                   اگ. ايران است 

  .براى آن نداشته ايم
  تحقيقات هسته اى را امروز آغاز مى آنيم• 

او خبر داد آه جمهورى اسالمى ايران بـه         . سخنگوى وزارت خارجه خبرى را در اين خصوص نيز اعالم آرد          
تمى اعالم آرده آه آمـادگى دارد تحقيقـات هـسته اى خـود را از روز دوشـنبه                   آژانس بين المللى انرژى ا    

آيا آن مكان هايى آه ايران مى خواهد در آنجـا آـار             «آصفى در پاسخ به اين پرسش آه        . آغاز آند ) امروز(
بله اينها بايد فك پلمب گردد تا آار آغـاز بـشود و مـا    «: اظهار داشت» تحقيقاتى بكند بايد فك پلمب شود   

اعالم آرده ايم آه آماده ايم از امروز آار را شروع آنيم و بخشى از آار هم بـه آ ژانـس بـازمى گـردد آـه                            
  ».اين آار را انجام دهد تا تحقيقات هسته  اى شروع شود

  بازرسان آژانس معموًال ايران هستند• ا
براى فك پلمب مكـان     آصفى به پرسشى در مورد ورود بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران               

به گفته او ايران بـا آژانـس هميـشه          . هايى آه در آنها تحقيقات هسته اى صورت مى گيرد نيز پاسخ داد            
ماموران آژانس اخيرًا هم آمده انـد       : وى افزود . در ارتباط بوده و در سطوح مختلف نيز صحبت داشته است          

سـت و بنـابراين بازرسـان آژانـس معمـوًال در            آـار ايـران زيـر نظـر آژانـس ا          . و از قبل هم حضور داشـته انـد        
  .جمهورى اسالمى ايران حضور دارند

  داليل لغو ديدار با البرادعى• 
. سپس آصفى در مورد لغو جلسه روز پنجشنبه نمايندگان ايران با مقامات آژانس توضيحاتى را ارائه آـرد                 

. اهيم همكـارى و گفـت وگـو  آنـيم          ما با آژانس در ارتباط نزديك هستيم و مى خو         : توضيحات او چنين بود   
. عدم انجام اين ديدار نيز به اين دليل بـود آـه البرادعـى صـبح همـان روز ديـدگاهش را بـه مـا گفتـه بـود                             

سخنگوى وزارت امور خارجه در همين حال خطاب به آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت آه خـود را بـه                     
 حرفـه اى و تخصـصى خـود را بكنـد و از ورود بـه                 آژانـس بايـد آـار     : ورطه سياسى آارى نكـشاند و افـزود       

مباحث سياسى جدًا اجتناب آند چون ورود به مباحث سياسى اثـر جـدى بـر آـار حرفـه اى و تخصـصى                        
اين همان موضوعى است آه حسين انتظامى سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى نيـز              . اش مى گذارد  

به گفتـه انتظـامى ايـران بـراى شـروع تحقيقـات             . روز گذشته در گفت وگو با ايرنا از آن سخن گفته است           
هسته اى با آژانس در تماس نزديك است و مقدمات الزم براى شروع فعاليت هـاى مربـوط بـه تحقيقـات                      

پـژوهش هـايى آـه در آينـده در مراآـز           : او افـزود  . هسته اى با حضور نمايندگان آژانس انجام گرفته است        
همچنـين بنـابر اعـالم      .  بـا همـاهنگى آژانـس خواهـد بـود          تحقيقات هسته اى ايران صورت خواهد گرفت،      

انتظامى، ايران امروز يا فردا به تعليق تحقيقات سـوخت هـسته اى خـود پايـان خواهـد داد و قـرار اسـت                         
  .بازرسان آژانس آه در حال حاضر در ايران هستند، مهر و موم هاى مراآز تحقيقاتى را بردارند
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  توضيحات ايران رضايت بخش نيست• 
ا اين حال به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس مليسا فلمينگ سخنگوى آژانس بين المللى انرژى اتمى          ب

اعالم آرده است آه ايران اگر چه برخى اطالعات مربوط به طـرح هـايش بـراى فعاليـت هـاى مربـوط بـه                         
 اين اطالعـات    تحقيقات هسته اى را روز گذشته طى نامه اى دراختيار آژانس قرار داده اما آژانس هنوز از                

او همچنـين اظهـار داشـته آـه آنهـا در انتظـار توضـيحات بيـشترى از سـوى ايـران                       . دريافتى رضايت ندارد  
  .هستند

  معتقد به گفت وگو هستيم• 
 دى با سه آشور اروپايى آمـاده مـى آنـد، اعـالم ازسـرگيرى         ٢٨در حالى آه ايران خود را براى مذاآرات         

ه اى از سوى ايران با واآنش غرب و خصوصًا آمريكـا و اروپـا مواجـه                 فعاليت هاى مربوط به تحقيقات هست     
 قدرت هسته اى تحـت      ۵شده است به طورى آه برخى منابع خبرى از احتمال صدور بيانيه اى از سوى                

شايد در همين راستا بود آه شنبه شب اتحاديه اروپـا در بيانيـه اى از ايـران                  . فشار آمريكا خبر مى دهند    
آنهـا در ايـن بيانيـه بـا اشـاره بـه اينكـه در راه                 . ليق تحقيقات هسته اى خود ادامه دهد      خواست آه به تع   

دستيابى به راه هايى براى بازگرداندن ايران به گفـت وگوهـا هـستند، تـصميم تهـران را شـگفت انگيـز و          
يـك مـاه   اشاره اروپا به دور دوم مذاآراتى است آه پس از چنـد مـاه وقفـه حـدودًا         . غيرقابل قبول خواندند  

حميدرضا آصفى سـخنگوى وزارت خارجـه در ايـن زمينـه گفـت آـه اعتقـاد                  . قبل در وين از سر گرفته شد      
اصل آار بايد بر اساس گفت وگوى محترمانه و بـا احتـرام بـه حقـوق     . داريم بايد از زبان تهديد اجتناب آرد    

سته اى خـود بـا سـه آـشور       او همچنين در اين باره آه آيا ايـران بـه تفـاهم هـاى هـ                . يكديگر انجام شود  
تفــاهم هــاى پــاريس و تهــران : اروپــايى آــه در دولــت ســابق حاصــل شــده اســت، پايبنــد نيــست، گفــت

گفت وگويى آـه مبنـا داشـته        . ما معتقد به گفت وگو هستيم     . متاسفانه از سوى اروپا نقض شده است      
ى آـه اروپـا بخواهـد بـر         باشد و بر اساس موازين بين المللى تنظيم و طراحى شده باشد، نه گفت وگوي              

  .اساس آن نظرات خود را تحميل آند
  سفر صفرى به چين• 

وى همچنين درباره التزام ايران به انجام گفت وگو با ساير آشورها خبـر داد و اعـالم آـرد مهـدى صـفرى         
آصفى همچنين . معاون وزير امور خارجه شنبه شب به چين رفته تا با چينى ها در اين راستا مذاآره آند  

درباره اخبارى مبنى بر تالش آمريكا براى ترغيب چهار قـدرت هـسته اى ديگـر بـه صـدور بيانيـه اى عليـه             
فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران تصريح آرد آه اين مسئله را در خبرها ديده اسـت و هنـوز بيانيـه                    

  .ريكا عجيب نيستاى صادر نشده است هر چند آه به اعتقاد او تحريك آشورها عليه ايران از سوى آم
  قرار نبود احمدى نژاد به ترآيه برود• 

اما آصفى روز گذشته عالوه بر اينكه در مورد ورود هيات روسـى بـه تهـران و بحـث ازسـرگيرى تحقيقـات                    
سخنگوى وزارت خارجه به سـئوال  . هسته اى سخن گفت به پرسش هاى ديگر خبرنگاران نيز پاسخ داد   

ل لغو سفر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى به ترآيه پرسيد پاسـخ داد              خبرنگارى آه از او در مورد دلي      
اين پرسش به دنبال برخى اخبار منتشر شده در سايت ها و روزنامـه هـاى تـرك زبـان مبنـى بـر ممنـوع                          

: الورود شدن احمدى نژاد به ترآيه به دليل اظهارات ضد اسرائيلى اش مطرح شد آـه آصـفى پاسـخ داد                    
مدى نژاد به ترآيه تنظيم نشده بود آـه لغـو شـود و ايـران و ترآيـه گفـت وگوهـاى                       تاريخى براى سفر اح   

  .زيادى درباره مسائل مختلف با يكديگر دارند
  گفت وگو با اروپا در مورد پيشنهاد رئيس جمهور• 

او همچنين در پاسخ به سئوالى آه درباره اقدام وزارت امـور خارجـه نـسبت بـه پيـشنهاد رئـيس جمهـور         
ابى وضعيت حقوق بشر در ايران و آشور هاى اروپايى از سوى آارشناسان دوطرف مطرح شد، براى ارزي
با آشورهاى مختلف وارد گفت وگو شده ايم، چه در تهران و چه در آشور هـاى اروپـايى و منتظـر                      : گفت

  .جمهورى اسالمى در اين باره آماده است، بحث را دنبال آرده و در دست اقدام دارد. پاسخ هستيم
  ديدار آنسولى با بازداشت شدگان• 

آصفى درباره دادگاه دو تبعه فرانسوى و آلمانى آه به دليل ورود غير قانونى به آب هاى سرزمينى ايران                   
قوه قضائيه بايـد  . جلسه دادگاه روز پنجشنبه برگزار شده است    : در جنوب آشور دستگير شده اند، گفت      

 در اين خصوص را فـراهم آـردن دسترسـى آنـسولى بـه ايـن       او اقدامات وزارت خارجه. حكم را صادر آند 
  .افراد ذآر آرد و گفت آه آنها دو بار ديدار آنسولى داشته اند و در صحت و سالمت هستند

  تكذيب يك خبر• 
آصفى به اظهارات خبرنگارى آه شرآت نفتى نيكو را به نفوذ بر نحوه مديريت انسانى وزارت امور خارجه                  

هـيچ آـس از آن شـرآت يـا شـرآت            . اين مسئله به هيچ وجه درسـت نيـست        :  داد متهم آرد، نيز پاسخ   
  .هاى مشابه در مديريت انسانى وزارت خارجه دخالت ندارد

  اتهام زنى بدون منطق• 
آمريكـا  : آصفى درخصوص اقدام اخير آمريكا براى تحريم دو شرآت ايرانى انرژى نوين و مصباح تصريح آرد               

رده در برخى فعاليت ها حضور داشته اند را مـسدود آـرده اسـت آـه ايـن      سرمايه دو شرآت آه اعالم آ     
. نظر ها بى اساس است و آمريكا روش خود را اتهام زنى از سر استيصال و بدون منطق قرار داده اسـت      

او در ادامه خبر اتهام به شهردار سابق اسرائيل مبنى بر جاسوسى بـراى ايـران را نادرسـت خوانـد و در                    
 خبرنگارى درخصوص دعوت طالبان براى سربازگيرى در ايران از ميان بسيجيان گفت آه              پاسخ به پرسش  

  .اين خبر به دليل طرز تفكر متفاوت ايرانى ها با طالبان به هيچ وجه قابل تائيد نيست
  روزهاى سخت و پرآار براى تهران• 
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اى آـه بـه موجـب آن        در هر حال ورود هياتى از آرملين به تهران براى بررسـى جزئيـات طرحـى هـسته                   
ايران مى تواند بخشى از چرخه توليد سوخت هسته اى را در خاك خود انجام دهـد امـا بخـش حـساس                  
اين فرآيند آه به غنى سازى اورانيوم مى پردازد به خاك روسيه منتقل شود و پذيرش و يـا عـدم پـذيرش         

ى تاثيرگـذار باشـد چـرا آـه اروپـا            دى ماه ايران و سه آشور اروپـاي        ٢٨اين پيشنهاد مى تواند در مذاآرات       
مبناى مذاآرات آتى خود با ايران را طرح روسيه قرار داده است و پيشنهاد مـسكو مـورد حمايـت اتحاديـه                  

با اين حال مذاآرات سـوبولوف و آيـسلياك بـا مقامـات تهـران دو روز پـيش از آغـاز         . اروپا و آمريكا قرار دارد    
صورت گرفته است و فك پلمب مراآز تحقيقـات هـسته اى از             فعاليت هاى مربوط به تحقيقات هسته اى        

 دى ٢٨سوى ايران با واآنش اروپا در قالب صدور بيانيه اى مواجه شده آه خود مى تواند حتى مـذاآرات      
هرچند اين موضوعى است آه براى حـصول بـه نتيجـه نهـايى آن بايـد تـا آن تـاريخ منتظـر           . را منتفى آند  

برگزارى ها با توجه به نظر مثبت ايران به مذآراتشان بـا هيـات روسـى از      در همين حال برخى خ    . باشيم
ايـن در حـالى اسـت آـه علـى الريجـانى دبيـر               . پذيرش پيشنهاد مسكو و از سوى ايران خبر مـى دهنـد           

شوراى عالى امنيت ملى بررسى پيشنهادات را به معنـى پـذيرش آنهـا نمـى دانـد و حـسين انتظـامى                        
 ملى نيز اگرچه فضاى مذاآرات را مثبت ارزيابى مى آند اما از عدم جمـع     سخنگوى شوراى عالى امنيت   
به اين ترتيب نوع پاسخ ايران به طرح روسيه در آنار از سرگيرى فعاليت     . بندى گفت وگوها خبر مى دهد     

هاى تحقيقات هسته اى به مذاآرات دور دوم ايران و اروپا در وين آه پس از چند ماه قطـع ارتبـاط از سـر                         
  .از همين رو تهران روزهاى سخت و پرآارى را پيش روى دارد. ته شده پيوند خورده استگرف

  
  جمهوري اسالمي اعالم آرد آماده ازسرگيري تحقيقات هسته اي است 

  2006 ژانویه 8 – ١٣٨۴ دى 18ه یکشنب
اده  سـاعت آينـده آمـ      24جمهوري اسالمي روز يكشنبه با ناديده گـرفتن هـشدار اروپـا اعـالم آـرد ظـرف                   

اتحاديـه اروپـا پيـشتر بـه ايـران هـشدار داد در صـورت ايـن اقـدام،          . ازسرگيري تحقيقات اتمي خود اسـت    
پيشرفت مذاآرات را به مخاطره انداخته و تالش هاي روسيه براي پايان اين بحران را تحـت الـشعاع قـرار              

ه سوخت هسته اي    آمريكا هشدار داد هرگونه ازسرگيري تحقيقات جمهوري اسالمي در زمين         . مي دهد 
حميدرضـا آصـفي   . ممكن است راه ارسال پرونـده ايـران بـه شـوراي امنيـت سـازمان ملـل را همـوار آنـد             

ايران آماده ازسرگيري تحقيقات هسته اي پـس از         : سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي گفت      
ارجي اتحاديه اروپا   خاوير سوالنا مسئول سياست خ    . فك مهر و موم تاسيسات خود زير نظر آژانس است         

در . به جمهوري اسالمي هشدار داد ازسرگيري غني سازي اورانيوم هرگونه مذاآرات را مختل مي آنـد               
همين حال هيات مذاآره آننده روس در تهران است و محور مذاآرات، پيشنهاد روسـيه مبنـي بـر انتقـال             

ت را آـه پـشت درهـاي بـسته          آقاي آصفي ايـن مـذاآرا     . عمليات غني سازي ايران به خاك روسيه است       
  . شروع شده، مثبت ارزيابي آرد

نمايندگاني از سوي شوراي عالي امنيت ملي روسيه و ايران امروز يكشنبه در تهران به مذاآرات دربـاره                  
دور اول مذاآرات هيات روس با مقام هاي ايرانـي روز شـنبه             . برنامه اتمي جمهوري اسالمي ادامه دادند     

  . ون نتيجه اي مشخص پايان يافتپشت درهاي بسته و بد
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ايران امـروز يكـشنبه بـا ناديـده گـرفتن هـشدار                 ): راديو فردا  (ی منظور میمر

اتحاديه اروپا پيشتر به    .  ساعت آينده آماده ازسرگيري تحقيقات اتمي خود است        24اروپا اعالم آرد ظرف     
 را بـه مخـاطره انداختـه و         پافت مذاآرات هسته اي ايران و ارو      ايران هشدار داد در صورت اين اقدام، پيشر       

  . تالش هاي روسيه براي پايان اين بحران را تحت الشعاع قرار مي دهد
ي در زمينـه سـوخت هـسته اي ممكـن      هشدار داد هرگونه ازسرگيري تحقيقات جمهـوري اسـالم    آمريكا

خبرگزاري آسوشـيتدپرس نيـز     . است راه ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را هموار آند            
فــك مهــر و مــوم تاسيــسات هــسته اي بــراي جمهــوري اســالمي بــه معنــي بــاز شــدن راه بــراي : گفــت
ي اسـت آـه نگرانـي آـشورهاي      فعاليت هسته اي و توليد سوخت اتمي است و اين در حـال  يريازسرگ

  . غربي از اين آه ايران به سمت توليد بمب هسته اي گام بردارد، قوت گرفته است
 آصفي سخنگوي وزارت امـور خارجـه جمهـوري اسـالمي امـروز در سـخنان هفتگـيش در جمـع                 حميدرضا

.  خود اسـت ايران آماده ازسرگيري تحقيقات هسته اي پس از فك مهر و موم تاسيسات         : خبرنگاران گفت 
 ظـر ماموران آژانس اخيرا هم آمده اند و از قبل هم حضور داشتند، آـار جمهـوري اسـالمي زيـر ن                    : او گفت 

انجام تحقيقـات در جوامـع      : آقاي آصفي گفت  . آژانس است و بازرسان آژانس معموال در ايران حضور دارند         
  . رد آردديگر متداول است و انجام مي شود، نمي شود در اين باره گزينشي برخو

 آصفي همچنين در سخنان امـروز خـود در پاسـخ بـه بيانيـه شـب گذشـته اتحاديـه اروپـا آـه از                         حميدرضا
جمهوري اسالمي خواست فعاليت هايش در بخش تحقيق و توسعه را از سـر نگيـرد، اروپـا را مـتهم بـه                       

م بـه حقـوق يكـديگر       اصل آار بايد بر اساس مذاآره محترمانـه و بـا احتـرا            : داشتن زبان تهديد آرد و گفت     
  . تحقيقات جزو مذاآرات نيست و جزو حقوق ايران است: آقاي آصفي گفت. انجام شود

 ســوالنا مــسئول سياســت خــارجي اتحاديــه اروپــا روز شــنبه بــه جمهــوري اســالمي هــشدار داد  خــاوير
نده با اتحاديه ازسرگيري غني سازي اورانيوم هرگونه مذاآرات در زمينه اقتصادي يا هر زمينه ديگر را در آي

محور مـذاآره  . تاين در حالي است آه هيات مذاآره آننده روس هنوز در تهران اس          . اروپا مختل مي آند   
اين هيات با مسئوالن جمهوري اسالمي، پيشنهاد روسيه مبني بر انتقال عمليات غني سازي ايران بـه                 

  . خاك روسيه است
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ن امروز خود، مذاآرات هسته اي ايران و روسيه     وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي در سخنا       سخنگوي
. اين مـذاآرات هنـوز ادامـه دارد   : آه از ديروز پشت درهاي بسته شروع شده را مثبت ارزيابي آرد و گفت  

آقاي آصفي دربـاره دليـل عـدم حـضور هيـات ايرانـي در آژانـس بـين المللـي انـرژي اتمـي در ويـن در روز                              
ايـن عـدم حـضور بـه دليـل آن بـود آـه محمـد                 : جلـسه شـد گفـت     پنجشنبه گذشته آه منجر به لغو اين        

  .البرادعي رئيس آژانس صبح همان روز ديدگاهش را به ما گفته بود
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

، خواستار برگزاري نشستي با اعضاي "مرام"هاي معترض به نتايج انتخابات عراق موسوم به  گروه
 . المللي بررسي نتايج انتخابات پارلماني عراق شدند ي بين يتهآم
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اي خواستار  به نقل از خبرگزاري عراق، گروه مرام در بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . موفقيت اين آميته براي دستيابي به نتايج واقعي و شفاف شده است
 گروه سياسي معترض به نتايج انتخابات عراق است، ابراز اميدواري آرد 50ي  گروه آه در برگيرندهاين

هاي صورت گرفته  ها و تقلب نظمي المللي، بتواند تصوير آاملي از بي آه در نشست با آارشناسان بين
  . ارايه دهد

هاي معترض به  گروه: ار داشتريزي عراق و عضو فهرست العراقيه اظه مهدي الحافظ، وزير سابق برنامه
ها قرار خواهند  المللي را در جريان جزييات اين تقلب ي بين ي شواهد بسيار، آميته نتايج انتخابات با ارائه

  . داد
هاي مختلف مردم عراق را  گيري گروه  و موضع هاي معترض به نتايج انتخابات ديدگاه گروه: الحافظ افزود

  . آنند بيان مي
گروه مرام به عنوان يك جناح سياسي يكپارچه جهت آشف حقيقت و : گروه مرام آمده استي  در بيانيه

  . آند حل مسالمت آميز در خصوص نتايج انتخابات تالش مي دستيابي به راه
وطنان را به آرامش دعوت آرد و فضا را   براي دستيابي به اين هدف بايد هم :گروه مرام تاآيد آرده است

آميز و بازگرداندن وحدت ملي آه امري مهم در راستاي برقراري امنيت  سي مسالمتبراي ايجاد دموآرا
  . است، آماده ساخت

اياد عالوي، نخست وزير سابق عراق نيز در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با عدنان الدليمي، رييس 
 فهرست توافق عراق و صالح المطلق، سخنگوي شوراي گفتمان ملي، گفت، طي ديدارهايي آه با
ي  دبيرآل سازمان ملل و رهبران آشورهاي عربي، اسالمي و اروپايي داشته، دريافته است آه جامعه

  . جهاني نيز نگران اوضاع عراق است
اي  هاي عراقي چه پيروز انتخابات و چه شكست خورده خواستار تعيين نقطه تمام گروه: عالوي افزود

نفعت عراق و پيشرفت در روند سياسي را از روشن و دستيابي به رضايت مشترك هستند، چرا آه م
  . دانند تر مي هر چيزي مهم

هاي مخالف نتايج انتخابات، هياتي را به منظور ديدار با دبير آل  گروه: رييس فهرست العراقيه نيز گفت
  . گيري خود در قبال انتخابات بپردازند سازمان ملل تشكيل خواهند داد تا به بررسي موضع

  . بير آل سازمان ملل منتظر ديدار با هيات عراقي معترض به نتايج انتخابات عراق استعالوي گفت آه د
هاي عراقي براي مشارآت در مذاآرات آنوني در خصوص تشكيل  وي بار ديگر با اعالم مخالفت گروه

  . ي تشكيل دولت هنوز زود است مذاآره درباره: دولت عراق قبل از اعالم نتايج نهايي انتخابات، گفت
هاي پيروز انتخابات در آردستان  ديدارهايي آه با نمايندگان فهرست: چنين خاطر نشان آرد عالوي هم

  . عراق داشتيم، ديدارهايي دوجانبه بود و هيچ ارتباطي به تشكيل دولت نداشت
  

ي نزديك قادر به حل معضل شـبه          گويد نيروهاي امنيتي اين آشور در آينده        مشاور امنيت ملي عراق مي    
  . اميان خواهند بودنظ
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موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق، در گفت و گو با           ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

  . ها و تجهيزات مورد نياز است سي گفت آه ارتش و پليس عراق در حال دستيابي به آموزش .بي .بي
ي امـور     المللـي از عهـده      توانند بدون آمك نيروهاي بـين       ال آينده اين نيروها مي    الربيعي افزود، طي دو س    

  . برآيند
هاي انتحـاري     گذاري  اظهارات مشاور امنيت ملي عراق درحالي صورت گرفت آه يك سري حمالت و بمب             

  .  آشته بر جاي گذاشت120در روز پنجشنبه بيش از 
ايـن مهاجمـان    : سـي خاطرنـشان سـاخت       بي  روز شبكه بي  ي جهان در ام     الربيعي در گفت و گو با برنامه      

  . اند افراد اسامه بن الدن و ابو مصعب الزرقاوي بوده
آنند بيشترين   اين مهاجمان به دنبال ترتيب دادن حمالت قابل توجه هستند و سعي مي            : وي تصريح آرد  

ناصر رژيم سـابق را وارد جريـان   ايم تا اآثر ع    آنم موفق شده    تاثير را روي اذهان مردم بگذارند، اما فكر مي        
  . سياسي آشور آنيم

تعداد نيروهاي امنيتي عراق به حد قابل قبولي رسـيده اسـت و      : مشاور امنيت ملي عراق اظهار داشت     
  . اين نيروها به زودي قادر به حل معضل شبه نظاميان خواهند بود
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  .  هزار نفر است250قريبا وي گفت تعداد نيروهاي ارتش، پليس و نگهبانان مرزي در حال حاضر ت
آمـادگي بـراي مبـارزه بـا تروريـسم در سـطح خـوبي                 ي آموزش، تجهيـزات و      ها در زمينه    آن: الربيعي افزود 

آنم بيشتر نظاميان خارجي قصد ترك عراق را داشته باشند و ما طي يك يـا دو       هستند، بنابراين فكر مي   
  . ها نياز نداشته باشيم سال آينده به آن

شاور امنيت ملي عراق همزمـان بـا گراميداشـت هـشتاد و پنجمـين سـالگرد تاسـيس ارتـش                     اظهارات م 
  . عراق صورت گرفت

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ديماه17:  تهرانیمرور روزنامه ها
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ريل شارون در تحوالت خاورميانه پرداخته، روزنامه های يکشنبه تهران به بررسی آثار نبود آ:بی بی سی

از احتمال همصدائی پنج کشور اتمی بزرگ جهان در محکوم کردن برنامه های هسته ای ايران خبر داده 
  .و مخالفت های تازه با اظهارات آيت اهللا مصباح يزدی را منعکس کرده اند

  بحران هسته ای
ته ای ايران و روسيه پشت درهای بسته خبر داده و  در صدر اخبار خود از آغاز مذاکرات هسآفتاب يزد

نوشته هيات روسی که خبر از تعليق سفرشان به تهران داده شده بود ديروز مذاکرات خود را با مقامات 
  .ايرانی آغاز کردند

 هيات روسی برای تکميل و تشريح طرح آن کشور برای غنی سازی و همچنين کيهانبه نوشته 
  . ی فی مابين به تهران آمده استتوسعه مناسبات هسته ا

 در ابتدای گزارشی درباره مذاکرات هسته ای ايران و روسيه نوشته لحن روس ها متفاوت از جام جم
شايد بتوان گفت اگر ايده مسکو دارای ابهاماتی بود، اکنون ابهام ها تاحدود زيادی برطرف . گذشته است

  .شده اند
 ايرانی ها در آن ديده که افکار عمومی ايران انتظار دارند روس  علت نارضائیجام جمگزارشگر روزنامه 

  .  با ايران همراهی کنند– به دليل منافع مشترک بسياری که در منطقه دارند -با ايران بيش از گذشته 
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی با لحن خوش بينيانه ای از رضايت مذاکره گران ايران از ايران

  .با همتايان روسی خود خبر داده استمذاکرات شنبه 
 بدون اشاره به مخالفت هائی که هنوز در تهران با طرح روسيه وجود دارد نوشته همزمان ايرانروزنامه 

با مذاکرات تهران، مخالفت منابع و محافل غربی با تصميم جديد ايران برای از سرگيری تحقيقات سوخت 
ابراز اين مخالفت ها باعث ايجاد وقفه در سفر برنامه ريزی هسته ای نيز ادامه يافت و گمان می رفت 

شده هيأت روس باشد، اما تصميم دو همسايه برای شروع يک همکاری تازه به دور از اين فضای 
  .مخالفت به جريان افتاد

 خبر داده که بسيج دانشجوئی در اعالميه ای با طرح روسيه مخالفت کرده و آن را دامی برای کيهان
انسته و اعالم داشته پيشنهاد روسيه در ناقص گذاشتن چرخه سوخت هسته ای در داخل، کشور د

  .عالوه بر توهين به ملت ايران از هيچ ضمانت عينی و اجرايی برخوردار نيست
 دانشجويان بسيجی با اشاره به قطع گاز اوکراين توسط روس ها نوشته اند روس ها کيهانبه نوشته 

يران داشته و دارند، ليکن هيچ گاه حاضر به رويارويی با اروپا و آمريکا به نفع اگرچه منافعی در داخل ا
ايران نخواهند بود و در صورت اتکا و خوشبينی بيش از حد به روس ها در مواقع بحرانی، بايد آماده 

  . فاصله گرفتن روسها از ايران به نفع غرب بود
 از   هستند که  اخطارآميز مشترکی  بيانيه  تهيه ر حال د  جهان يی  هسته  قدرت  خبر داده که پنجاعتماد
  .  سازد  خود را متوقف يی  هسته خواهد برنامه  می تهران

 منتشر خواهد شد،   پايانی يکشنبه بطور رسمی  احتماال تا ساعات  که  اين بيانيهاعتمادبه نوشته 
   بطور يکپارچه  و روسيه  چين  از جمله نيت ام  شورای  عضو دايم  پنج  در آن  که  است يی  بيانيه نخستين

  . فشار قرار دهند  تحت اش  اتمی های  را بخاطر فعاليت اند تهران حاضر شده
 خبر داده که به دنبال نامه ايران به آژانس بين اللمی انرژی اتمی در چند روز آينده پلمپ مرکز رسالت

هسته ای خود را با هماهنگی و نظارت آژانس تحقيقاتی شکسته خواهد شد تا ايران بتواند تحقيقات 
  .بين المللی انرژی اتمی آغاز کند

  تلويزيون حزب اهللا
   در صدر گزارش های خود خبر از راه اندازی تلويزيون ماهواره ای حزب اهللا داده و نوشته فعاليتاعتماد
   شده  شبيه  اعتماد ملی  تاسيس  تازه  حزب های  رسانه های  فعاليت  بسيار به  ايران اهللا  حزب  يی رسانه
 خود را  ، روزنامه  اعتماد ملی  از انتشار روزنامه  روز قبل  يک  از فردا، يعنی ها قرار است  اللهی حزب.  است
   روبرو شده  با موانعی  کروبی  مهدی  صبا توسط  کار تلويزيون  آغاز به  که ها کنند و در حالی  دکه روانه
  .است

   خصوصی  تلويزيونی  شبکه اندازی  راه   برای  معتقدند که  هم  ايران  اهللا  حزب  اعضایتماداعبه نوشته 
  . ندارند  ملی  امنيت  عالی  ارشاد يا شورای  مجوز وزارت  به نيازی

گفتنی است که ده روز پيش تلويزيون ماهواره ای صبا وابسته به حزبی که مهدی کروبی آن را رازه 
  .ت در همان ابتدای کار خود به علت مخالفت منابع قدرت در ايران متوقف مانداندازی کرده اس
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  انتقادها
 در سرمقاله خود با يادآوری اين که در آغاز دهه هفتاد و همزمان با رياست جمهوری آفتاب يزد

هاشمی رفسنجانی يک جناح سياسی مخالفت با وی را مخالفت با پيامبر دانسته بود نوشته همان ها 
وز اصرار دارند که بسياری از برنامه های انجام شده در آن دوران که در به دليل حاشيه امن ايجاد امر

  .شده کسی جرات فاش کردن آن را نداشت، خطا بوده است
 نتيجه گيری کرده که باز اين روش غلط دارد مرسوم می شود که مديران را به آفتاب يزدسردبير 

مديريت کشور امری زمينی است و هر چقدر هم مديران افراد پاکدامن آسمان ها گره بزنند در حالی که 
باشند احتمال خطا در کاری که انجام می دهند وجود دارد و تنها با انتقاد و نظارت عمومی است که از 

  .ميزان خطاها کاسته می شود
  حوادث
ايشی هستند خبر  با چاپ عکسی از موتوسوارانی که در خيابان مشغول به حرکات نمجوانروزنامه 

  . داده که در ده ماه گذشته نه هزار موتورسيکلت سوار در تصادفات رانندگی کشته شده اند
  . ارائه داده در تهران دو ميليون نفر موتورسيکلت سوار می شوندجوانبر اساس آماری که 

بازرگان و  با عنوان انفلوانزای مرغی خبر از آماده باش بيمارستان های ماکو و مرزهای همبستگی
  .سراوان داده است

 خبر داده که تصاويری مانند اسکناس رايج کشور به عنوان پول رايج برره چاپ شده و به ميزان کيهان
  .زيادی به جوانان و به ويژه دانش آموزان فروخته شده است

ز بانک  اين کار را سوء استفاده سودجويان از عالقه و احساسات مردم توصيف کرده و اکيهانگزارشگر 
  .مرکزی خواسته مانع اين عمل شوند که دهن کجی به ارزش ها و مفاهيم واالست

  .برره نام محلی فرضی است که يک سريال پرهوادار تلويزيونی به همين نام در آن جا می گذرد
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ه ای ایران بعد از تعليق دو ساله، رابطه دولت جدید با آیت اهللا مصباح آغاز تحقيقات هست:بی بی سی
یزدی، فشارهای بين المللی عليه ایران، ممنوعيت تبليغ کاالهای خارجی و خسارات تصادفات جاده ای 

  .مهمترین عناوین هفته نامه های چاپ تهران است
اش سخنان محمد سعيدی، معاون امور ، ارگان خبرگزاری دولتی ایران در گزارشی هفتگی ایران جمعه

تحقيقات در فناوری سوخت هسته ای که از دو : "بين الملل سازمان انرژی اتمی را نقل کرده که گفته
  ."سال پيش به طور داوطلبانه به تعليق در آمده بود در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد

ته ای را ضرر و زیان متخصصان ایرانی و آقای سعيدی علت از سرگيری فعاليت دوباره تحقيقات هس
بيکاری پژوهشگران عنوان کرده و گفته آغاز تحقيقات در زمينه فناوری سوخت هسته ای به اطالع 

  .آژانس بين المللی انرژی خواهد رسيد
معاون سازمان انرژی اتمی تاکيد کرده که موضوع تحقيقات هيچ ارتباطی با توليد سوخت هسته ای 

  .عی جداگانه ای است که هنوز تصميمی در باره آن گرفته نشده استندارد و موضو
این تصميم، واکنش دولت های اروپایی، آمریکا و آژانس بين المللی انرژی اتمی را به دنبال داشته و از 

ایران خواسته شده که از تصميم خود برای شروع مجدد تحقيقات هسته ای بعد از دو سال تعليق 
  .منصرف شود

این مواضع نه تنها بر روند : "رگان حزب موتلفه از مواضع جدید دولت پشتيبانی کرده و نوشته، اشما
  ."مذاکرات هسته ای تاثير منفی نخواهد گذاشت بلکه سبب نزدیکی دوستان خواهد شد

  ارتباط فکری دولت
مدی نژاد با ، از نشریات مدافع دولت جدید، نسبت به انتقادهایی که درباره ارتباط آقای احپرتو سخن

  .معرفی کرده است" منحرف"آیت اهللا مصباح یزدی مطرح شده، پاسخ داده و منتقدان را 
 که از سوی شاگردان آقای مصباح یزدی منتشر می شود از قول حجت االسالم آشتيانی، پرتو سخن

خوب از آقای مصباح می ترسند به این سبب که خط و خطوط افراد را : "نماینده قم در مجلس نوشته
  ."می شناسد و دست جریان های مخالف و منحرف را رو می کند

، ارگان انصار حزب اهللا نيز به دفاع از آقای مصباح یزدی پرداخته و از قول محمد رضا مير تاج یالثارات
می خواهند فضا را آنچنان تنگ کنند تا آیت اهللا مصباح یزدی هم نتواند : "الدینی، نماینده مجلس نوشته

  ."ظر کنداظهار ن
ارتباط دولت جدید و آقای مصباح یزدی با واکنش برخی نمایندگان مجلس رو به رو شده و مخالفان و 
  .موافقان در طول هفته گذشته در نطق های پيش از دستور سخنان تندی عليه یکدیگر مطرح کردند

 این انتخابات با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس خبرگان گروه های سياسی خود را برای حضور در
  . آماده می کنند

محافظه کاران که در انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری به پيروزی رسيده اند پيروزی در 
انتخابات مجلس خبرگان که سال آینده برگزار می شود را گام چهارم می دانند اما اصالح طلبان از 

  .ندمی نامند ابراز نگرانی کرده ا" تحجرگرایی"گسترش آنچه 
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برخی منابع خبری از تالش آیت اهللا مصباح یزدی، از روحانيون صاحب نفوذ حوزه علميه قم برای تسلط بر 
 اصالح طلبان را متهم کرده که درصدد تخریب چهره وی پرتو سخنمجلس خبرگان خبر داده اند اما 

  .هستند
 سوی گروه های  چاپ شده بود ازپرتو سخنسخنان آقای مصباح یزدی که شماره هفته گذشته 

  .تعبير شده است" مخالفت با جمهوری"و " تحجرگرایی"اصالح طلب، 
مالک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان، رضایت ولی فقيه است و : "آقای مصباح یزدی گفته بود

تمام مقرراتی که در کشورهای اسالمی ایران اجرا می شود همه اعتبارش به امر والیت فقيه وامضای 
  ."و اگر بدانيم که جایی در یک مورد راضی نيست هيچ اعتباری ندارداوست 

رای بدهند بدون امضای ) به کسی یا چيزی(به گفته این روحانی حوزه علميه قم، اگر تمام مردم هم 
  .ولی فقيه اعتبار قانونی و شرعی ندارد

  تهدید های بين المللی
در عرصه بين : " گفتگو کرده و از قول وی نوشته با صادق زیبا کالم، تحليگر مسائل سياسیاميد جوان

المللی فشار عليه ما بيشتر می شود و این بستگی به وضعيت امریکا در عراق دارد و هر چقدر 
  "واشنگتن بتواند خود را از باتالق عراق بيرون بکشد تهدید عليه ایران جدی تر خواهد شد

اسرائيل، بحث حمایت ایران از گروه های رادیکال به گفته آقای زیبا کالم، پرونده هسته ای، موضوع 
فلسطينی و مسئله حقوق بشر از جمله برنامه هایی است که برای فشار عليه ایران تدارک شده 

  .است
این تحليلگر سياسی گفته اگر دولت آقای احمدی نژاد در زمينه توسعه سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

  .خواهد شدتوفيق کسب کند فشارهای بيرونی کمرنگ 
  ممنوعيت تبليغ کاالهای خارجی

 از قول سعيد ابوطالب نماینده تهران در مجلس نوشته، طرحی برای ممنوعيت کاالهای اميد جوان
خارجی در دست بررسی است که بر اساس آن تبليغ کاالهای خارجی صنعتی و حتی کاالهای 

  . و عمومی ممنوع می شودفرهنگی به دالیل فرهنگی و اقتصادی از طریق رسانه های دولتی
تبليغات شرکت ها و کارخانه های خارجی به دليل داشتن قدرت مالی، : "این نماینده مجلس گفته

باعث خنثی شدن تبليغات کاالهای داخلی می شود و این امر عالوه بر این که به رقابت نابرابر منجر 
  ." می شودمی شود باعث از بين رفتن اعتماد به نفس توليد کنندگان داخلی

بر اساس طرحی که در کميسيون فرهنگی مجلس به تصویب رسيده، تبليغ کاالها های خارجی در 
 تبليغ این یالثاراتصداو سيما، اماکن عمومی و وسایل نقليه عمومی ممنوع خواهد شد اما به نوشته 

  .کاالها در مطبوعات و پایگاه های اطالع رسانی ادامه خواهد یافت
رشته حيات مالی : "ب اهللا از این تصميم کميسيون فرهنگی مجلس انتقاد کرده و نوشتهارگان انصار حز

بسياری از مطبوعات در دستان سرمایه داران بزرگی است که از طریق تبليغات کاالهای خود از آنها 
چرا کميسيون فرهنگی مجلس اجازه می دهد راهبری فرهنگ مردم در دستان . حمایت می کنند

  ."نی باشد که هيچ بویی از فرهنگ نبرده اندسرمایه دارا
  خسارات تصادفات

 گزارشی از کنفرانس بين المللی حوادث جاده ای در تهران چاپ کرده که در آن سالمتهفته نامه 
  .نسبت به افزایش مرگ و مير تصادفات ابراز نگرانی شده است

 هزار 620ساالنه : "رانس گفتهسردار محسن انصاری معاون پيشين راهنمایی و رانندگی در این کنف
  ." هزار مجروح بر جای می گذارد250 هزار کشته و 26تصادف در کشور رخ می دهد و 

 هزار ميليارد تومان است که از بودجه 4به گفته آقای انصاری خسارات اقتصادی این تصادفات بيش از 
  .ساالنه وزارت راه بيشتر است

ش مهارت رانندگان، فرسودگی ناوگان حمل و نقل، بحرانی معاون پيشين راهنمایی و رانندگی، کاه
  . کيلومتر از راه های کشور را علت اصلی تصادفات جاده ای اعالم کرده است3700بودن 
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