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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
  
 ' غرب داريمی الزم را در مقابل تهديدهایاهرمها'

  ٢٠٠۶ ژانويه ١4 - ١٣٨۴ دى 24شنبه 
 نژاد، رئـيس    ی ايران، محمود احمد   ی بر سر فعاليت هسته ا     ی بحران بين الملل   ی اوجگير با:بی بی سی  

 ی بـه انـرژ  ی بـر دسـتياب  یجمهور اين کشور با حضور در جمع خبرنگاران بر موضـع دولـت خـود در پافـشار             
 . تأکيد کردیاتم
 است که آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان تهديد کرده اند که آنچه تخلف ايران از پيمـان بـين                    ی در حال  اين
 امنيت سازمان ملل متحد ارجـاع    ی دانند را به شورا    ی م ی هسته ا  یفزارها منع گسترش جنگ ا    یالملل

 نژاد اعالم کرد    ی احمد ی مواجه خواهند ساخت، آقا    ی ناخوشايند یخواهند داد و اين کشور را با پيامدها       
 که ايران را ی را دارد و کشورهايی دفاع از خود در مقابل چنين تهديدهايی الزم برا  یکه کشورش اهرمها  

 . کنند بيش از آنکه ايران به آنان نياز داشته باشد، آنها به ايران نياز دارندید متهدي
 ی غنـ  ی بـه فنـاور    ی دستياب ی اش بر عزم دولت خود بر تحقيقات برا        ی نژاد در نشست خبر    ی احمد یآقا
 کشورش تأکيد کرد و گفت کـه تهديـد          ی هسته ا  ی توليد سوخت موردنياز نيروگاهها    ی اورانيوم برا  یساز
 .  داردی امنيت دولت او را از اين تصميم باز نمیجاع به شوراار
 و اتخاذ سياست دوگانـه مـتهم کـرد و گفـت کـه           ی در غرب را به دوروي     ی با اشاره به وجود سالح اتم      یو

 .  شدن در جهانندی آورند در حال منزوی که بر ايران فشار می غربیدولتها
 نـژاد پرسـيد کـه چـرا بـا وجـود تهديـد               ی احمـد  یقـا  از آ  ی سـ  ی بـ  ی ب ی صبا، خبرنگار بخش جهان    صادق

 ی غيرشـرع ی است همچنان اعتقاد دارد که داشتن سالح هـسته ا ی سالح هسته ا یاسرائيل که دارا  
 . به اين گونه سالحها نداردیاست و کشورش نياز

شور  رئيس جمهور ايران با اشاره به واکنش اسرائيل به اظهارات خود عليه موجوديت آن کـ                ،ی پاسخ و  در
 مقابله با اين کـشور      ی شد که تنها با طرح يک سؤال ارکان اسرائيل را به هم ريخته و بنابراين برا                یمدع
 . نيستی به سالح اتمینياز
 کـه   ی همچنين گفت که بايد مناقشات را در جهان از طريق گفتگو حل کـرد و بـه عقيـده او، کـشورهاي                      او

 .  ريزندیوت مردم کشور خود را دور م زنند در واقع ثری میدست به ساخت سالح هسته ا
 عليه موجوديت اسرائيل و انکار      ی پرداخت که اظهارات و    ی نژاد همچنين به انتقاد از دولتهاي      ی احمد یآقا

 خـود در محافـل      ی ادعاهـا  ی کننـد و خواسـتار بررسـ       ی دوم را محکوم مـ     یکشتار يهوديان در جنگ جهان    
 . شدیعلم

 نژاد بـا مـتهم کـردن غـرب بـه       ی احمد ی گويد آقا  یدر تهران م   ی س ی ب ی هريسون خبرنگار ب   فرانسيس
 توانـد خوشـايند     ی کنـد امـا لحـن او مـ         ی خود دست و پا نمـ      ی برا ی در لندن يا واشنگتن دوستان     یدوروي
 . از سياست آمريکا و متحدانش ندارندی اسالم و جهان عرب باشد که دل خوشی در دنيایآنان

 از آن صورت گرفت که جـورج بـوش، رئـيس جمهـور آمريکـا و آنگـال                    نژاد يک روز پس    ی احمد ی آقا اظهارات
 ايـران فرجـام   ی در واشـنگتن خواهـان آن شـدند کـه مناقـشه اتمـ              ی ديـدار  یمرکل، صدراعظم آلمـان طـ     
 .مسالمت آميز داشته باشد

 ی نشست خبری غيراتمبخش
 یو بـين المللـ     ی اش به موضوعات ديگـر داخلـ       ی از نشست خبر   ی ديگر ی جمهور ايران در بخشها    رئيس

 در ی و فرهنگی سياسی آزاد،ی از ميراث فرهنگیهمچون سياستش در قبال همسايگان ايران، پاسدار
 . و غيره پرداختی اقتصادیدانشگاهها، سياستها

 از ،ی آملـ  ی که در اين بخـش از او مطـرح شـد مربـوط بـه ديـدار او بـا عبـداهللا جـواد                        ی جمله پرسشهاي  از
 .روحانيون بلندپايه قم بود

 در ايـران و در شـبکه اينترنـت توزيـع            ی لوح فـشرده رايانـه ا      ی رو ی تصاوير ی آمل ی جواد ی ديدار او با آقا    از
 سـازمان   ی جهان در مجمع عمـوم     ی که در جمع سران دولتها     ی گويد که هنگام   ی م یشده که در آنها و    

و را احاطـه   را مـشاهده کـرده کـه ا   ی از سران حاضـر در جلـسه نـور    ی کرده يک  ی م یملل متحد سخنران  
 اش ی وهفت هشت دقيقه سخنران  حدود بيست  یکرده و خود نيز متوجه شده است که همه سران ط          

 همه آنها را گرفته و آنجـا نـشانده و چـشم و              ی مژه نزدند و چنان مبهوت مانده بودند که انگار دست          یحت
 . چيستی اسالمیگوششان را باز کرده بود تا ببينند پيام جمهور

 منسوب به خود در اين تصاوير را نه تکذيب و نه تأييد کـرد و تنهـا بـه ذکـر ايـن              یاد ادعاها  نژ ی احمد یآقا
  . اين موضوعات نبوده استی آملی جوادیجمله بسنده کرد که محور گفتگويش با آقا

  
 مرعوب ايران نخواهيم شد: بوش و مرکل
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مريکا، اعالم کرد که وی و آنجـال مرکـل، صـدراعظم آلمـان مـی                جورج بوش، رييس جمهور آ    :بی بی سی  
 . خواهند که مناقشه اتمی ايران فرجامی مسالمت آميز داشته باشد

خانم مرکل اعالم کرد که الزم است آمريکا و اروپا برای اتخاذ موضعی واحد تالش کنند و بکوشـند تـا حـد          
وی تاکيد کرد که ائتالف آمريکا و اروپـا         . يب کنند امکان کشورهای بيشتری را به حمايت از موضع خود ترغ         

 . مرعوب نخواهد شد
باید پيامی مـشترک بـه مقامـات ایـران بفرسـتيم کـه رفتارشـان غيرقابـل قبـول                    "بوش اعالم کرد که دنيا      

ما فرجامی قابل قبول می خواهيم که صلح را به ارمغان می آورد و اجازه نمـی دهـد             : "وی افزود ." است
 ." اتمی داشته باشد تا با آن بتواند از جهان باجگيری کندایران سالح 

خانم مرکل همچنين سخنان محمود احمـدی نـژاد ریـيس جمهـور ایـران دربـاره لـزوم نـابودی اسـرایيل را                        
 ." ما مرعوب کشوری مانند ایران نخواهيم شد: محکوم کرد و گفت

يروزی رسيد، موضـعی بـسيار نزديـک بـه     کارشناسان می گويند خانم مرکل که در انتخابات سپتامبر به پ     
آقای بوش انتخاب کرده است و اگرچه دو کشور هنوز بر سر عراق بـا همـديگر اخـتالف نظـر دارنـد، ولـی          

 .درباره جمهوری اسالمی اتحاد نزديکی دارند
 'به قول کاخ سفيد، ايران عراق نيست'

پـا بـرای مداخلـه شـورای امنيـت، همـه            آنها اين سخنان را در حالی بيان کردند که بعـد از درخواسـت ارو              
 . کشورهای دخيل بر يافتن راه حلی ديپلماتيک برای اختالف با جمهوری اسالمی تاکيد می کنند

جک استرا، وزير خارجه بريتانيا می گويد کـه اقـدام نظـامی عليـه تاسيـسات اتمـی جمهـوری اسـالمی                       
 . يکباره ايران را مشمول تحريم نکندمنتفی است و اروپا ترجيح می دهد شورای امنيت سازمان ملل 

تحـريم قابـل    . من ضـرورتا نمـی گـويم کـه تحـريم در کـار خواهـد بـود                 : "آقای استرا به بی بی سی گفت      
بررسی است، اما پيش از آن مراحلی هست و موارد مکرری از قطعنامه هـای بـه اصـطالح فـصل هفـتم                       

 ."حريم، ملزم به اجرای تعهداتش می کندشورای امنيت در گذشته بوده که کشور عضو را بدون وضع ت
مسلما اگر ايران به تعهدات خود پايبنـد نباشـد، شـورای امنيـت آن وقـت مـی                   : "وزير خارجه بريتانيا افزود   

 ." تواند تحريمها را بررسی کند
 ژانويـه در بـرلين اعـالم کردنـد کـه مـذاکرات              ١٢آقای استرا و همتايان فرانسوی و آلمـانی وی پنجـشنبه            

 .  با جمهوری اسالمی شکست خورده و شورای امنيت بايد مداخله کنداتمی
در واکنش به ايـن تهديـد ايـران پاسـخ داده اسـت ارجـاع پرونـده اش بـه سـازمان ملـل بـه قطـع خودکـار                               

 . با آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد انجاميد" دواطلبانه اش"همکاريهای 
 تصميم اخير اروپاييان در برخورد تحکم آميز با جمهوری اسالمی           با وجود آن که به نظر می رسد آمريکا از         

تنها می توان از راه های مسالمت آميز "خرسند است، آقای استرا تاکيد کرده که مناقشه اتمی ايران را 
 ." حل و فصل کرد

 وزيـر  .وی گفت که هرگز با هيچ مقام آمريکايی درباره احتمال اقدام نظامی عليه ايران بحث نکرده اسـت           
هيچ کسی درباره تهاجم به ايران يا اقدام نظامی عليه ايران حرف : "خارجه بريتانيا به بی بی سی گفت

 ."به قول کاخ سفيد، ايران عراق نيست. نمی زند
 تغيير موضع روسيه؟

در فرانسه نيز سخنگوی وزارت خارجه اين کشور اعـالم کـرد کـه هرگونـه در خواسـت از شـورای امنيـت                        
 . تحريم عليه ايران در اين مرحله، خام خواهد بودبرای وضع 

ما همانند شرکای آلمانی و بريتانيايی مان عقيده داريم تقاضا برای تحريم : "ژان بپتيست متی اعالم کرد
 ." در اين مقطع ناپخته است

ن شـده  به ايـرا " پيامی محکم"اين در حالی است که کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا خواستار ارسال            
 . متهم کرده است" سرکشی"وی جمهوری اسالمی را به . است

هياهوی اخير بعد از اقدام سه شنبه جمهوری اسـالمی بـرای از سـرگيری غنـی سـازی اورانيـوم بـرای                       
مقامات ايرانی می گويند که همچنان می خواهند به مذاکرات خود با اروپـا و               . آغاز شد " نيات تحقيقاتی "

ی بر سر مساله تحقيقات با کسی مذاکره نخواهند کرد زيرا آن را حق انکـار ناپـذير                  روسيه ادامه دهند ول   
 . خود می دانند

از سوی ديگر گزارشها از روسيه حاکيست که مقامات مسکو از ايران خواسته انـد تـا بـه تعهـدات قبلـی                       
 .خود پايبند باشد

 تواند ايـران را از ارجـاع بـه شـورای            ايگور ايوانف، وزير دفاع روسيه در همين حال گفته است که وی نمی            
 .امنيت مستثنی کند

استيو روزنبرگ، خبرنگار بی بی سی در مسکو، می گويد که طی چند روز اخير لحن مقامات روسـيه در               
خصوص موضوع هسته ای ايران تغيير پيدا کرده و اظهارات مقامـات کـرملين شـبيه بـه اظهـارات مقامـات                      

 .ده استکشورهای غربی در قبال ايران ش
بــرای نيــات "بــه گفتــه ايــن خبرنگــار بــی بــی ســی از زمانيکــه ايــران از ســرگيری غنــی ســازی اورانيــوم  

 .را آغاز کرد برای روسيه دشوار است تا از ايران در اين قضيه پشتيبانی کند" تحقيقاتی
 ايران مذاکره می خواهد

سازمان ملل گفتـه ايـران بـه حـل ايـن            با احتمال ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، دبيرکل            
بحران از طريق مذاکراه عالقه مند است و مقامات جمهوری اسالمی پيشنهاد مداخله شورای امنيـت را                 

 .مورد انتقاد قرار داده اند
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کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، پس از گفتگوی تلفنی با علـی الريجـانی، دبيـر شـورای عـالی                     
اکرات هسته ای ايران، از قول وی گفت که جمهـوری اسـالمی بـه مـذاکرات                 امنيت ملی و سرپرست مذ    

 .جدی و سازنده عالقه دارد اما اين مذاکرات بايد در چارچوب زمانی مشخصی صورت گيرد
مقامات جمهوری اسالمی قبال سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه را که به نماينـدگی از سـوی اتحاديـه      

ی با ايران شرکت داشتند به طوالنی کردن بی مورد اين گفتگوها متهم کـرده و                اروپا در مذاکرات هسته ا    
 .خواستار زمانبندی برای دستيابی به نتيجه قطعی شده بودند

آقای عنان گفت که در گفتگو با علی الريجانی از دولت ايـران خواسـت تـا از هـر نـوع اقـدامی کـه باعـث                            
ذاکرات، به عنوان تنها راه حل منطقی اين بحران، فرصت        وخامت بيشتر اوضاع شود خودداری ورزد و به م        

 .موفقيت بدهد
گفتگوی تلفنی دبيرکل سازمان ملل متحد و دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در حالی صورت گرفـت                   
که اقدام اين هفته جمهوری اسالمی در از سرگيری فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم واکنش     

 کشورها را در پی داشـته و مـساله ارجـاع پرونـده هـسته ای ايـن کـشور بـه شـورای                         منفی بسياری از  
 .امنيت را به طور جدی مطرح کرده است

 ژانويه، وزيران خارجه سه کشور اروپايی مذاکره کننده با ايران خواستار تشکيل جلسه              12روز پنجشنبه،   
 آنچه که تخلف جمهـوری اسـالمی از     اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی شدند تا به          

 . مصوبات اين نهاد وابسته به سازمان ملل محسوب می شود، رسيدگی کند
وزيران خارجه سه کشور با ابراز نوميدی از تمايل ايران بـه حـل و فـصل بحـران کنـونی از طريـق مـذاکره،                          

 .ختنددرخواست از شورای حکام برای ارجاع اين پرونده به شورای امنيت را مطرح سا
شورای حکام در آخرين قطعنامه خود از ايران خواسته بود به هرنوع فعاليت مرتبط با غنی سازی خاتمـه                   

 .دهد و فورا مذاکرات با اروپاييان را از سر گيرد
 واکنش ايران

در واکنش نسبت به طرح موضوع ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيـت، منـوچهر متکـی، وزيـر         
شور گفته است که در چنين صورتی جمهوری اسـالمی همکـاری هـای داوطلبانـه خـود بـا                    خارجه اين ک  

 .آژانس بين المللی انرژی اتمی را قطع می کند
همکاری های داوطلبانه ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در چارچوب پروتکل الحاقی به ان پی تی       

ی انجـام بازرسـی هـای از پـيش اعـالم نـشده از       صورت می گيرد که شامل اجازه به بازرسان آژانس بـرا     
 .تاسيسات هسته ای است

دولت ايران اين پروتکل را امضا کرده اما هنوز آن را به تصويب مجلـس نرسـانده و در نتيجـه، عمـل بـه آن                          
 .همچنان جنبه داوطلبانه دارد و از نظر قانونی الزام آور محسوب نمی شود

 که بر اساس آن، در صورت ارجاع پرونـده هـسته ای ايـران بـه               مجلس ايران طرحی را تصويب کرده است      
 .شورای امنيت دولت موظف است از عمل به پروتکل الحاقی خودداری ورزد

همچنين، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، آنچـه را کـه مـانع تراشـی ابرقـدرت هـا در راه دسـتيابی         
 .قرار داده استايران به فناوری صلح آميز هسته ای خوانده مورد سرزنش 

 آقای احمدی نژاد در سخنانی در استان هرمزگـان گفـت         - ايسنا   -به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران      
که قوانين بين المللی به ايران حق می دهد به ابتکار خود انرژی هسته ای داشته باشد و اظهار داشت      

 ايـران از تهديـد ابرقـدرت هـا          که بعضی ابرقدرت هـا مخـالف پيـشرفت دانـش در ايـن کـشور هـستند امـا                   
 .کوچکترين هراسی به خود راه نمی دهد

از دست : "وی خطاب به کسانی که آنان را مخالف دستيابی ايران به فناوری هسته ای می خواند گفت            
 ."ما عصبانی باشيد و از اين عصبانيت بميريد

 قطع مذاکرات و تشديد بحران
ه دليل آغاز به کار تاسيـسات فـرآوری اورانيـوم در اصـفهان              سه کشور اروپايی در ماه اوت سال گذشته ب        
 .اين مذاکرات را به حالت تعليق در آورده بودند

همچنين، کاندوليزا رايس، وزير خارجه اياالت متحده که پيـشتر از حـل بحـران هـسته ای ايـران از طريـق                       
 .  امنيت مطرح شودمذاکره حمايت می کرد، گفته است که وقت آن رسيده تا اين موضوع در شورای

با اينهمه، دبيرکل سازمان ملل اظهـار داشـت کـه بـه اعتقـاد وی، هنـوز هـم بايـد کوشـيد تـا مـساله در                             
 .چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی حل و فصل شود

 و اساسنامه آژانس بين المللی انـرژی  - ان پی تی  -براساس پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای        
 به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای مفاد ان پی تی حق دارد در صورت تشخيص تخلف           اتمی، اين آژانس  

کشورهای امضا کننده از تعهـدات خـود در قبـال ايـن پيمـان، مـساله را بـه منظـور تـصميم گيـری و وضـع                             
 .احتمالی تنبيه های بين المللی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد

 اقدام برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم با هـدف اسـتفاده غيـر                ايران تاکيد داشته است که    
 .نظامی از آن يکی از حقوق انکارناپذير کشورهای امضا کننده ان پی تی محسوب می شود

در عين حال، اياالت متحده و کشورهای اروپايی با استناد به آنچه که مخفی کاری جمهوری اسالمی در 
ذشته آن می دانند، نسبت به صلح آميز بودن اهـداف هـسته ای ايـن کـشور را      برنامه های هسته ای گ    
 .مورد ترديد قرار داده اند
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رويکرد ايران و به خصوص خودداری از آگاه کردن آژانس بين المللی انرژی اتمی از جزييـات فعاليـت هـای                     
ربی بر محدود کردن    هسته ای قبلی اين کشور انگيزه طرح پرونده در شورای حکام و اصرار کشورهای غ              

 .برنامه های اتمی آينده جمهوری اسالمی از جمله در زمينه غنی سازی اورانيوم بوده است
ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، در واقع راه را برای روشن کـردن زمينـه قـانونی اقـدامات          

 .هسته ای اين کشور و موضعگيری بين المللی نسبت به آن هموار می سازد
 غيرقانونی کردن حق قانونی؟

از آنجا که مصوبات شورای امنيت، به خصوص اگر در چارچوب اقـدام بـرای مقابلـه بـا تهديـد صـلح، نقـض                         
صلح و اقدامات تهاجمی مطرح شود، از نظر حقوق بين الملل الزام آور محسوب شده است، در صـورتی                   

يران خواسته شـده باشـد بـه محـدوديت هـای            که اعضای شورا قطعنامه ای را تصويب کنند که در آن از ا            
خاصی، مثال توقف بخشی از فعاليت های هسته ای خود، گردن نهد، ممکن است اين کـشور ملـزم بـه                     

 .عمل به اين دستور باشد ولو اينکه اجرای چنين دستوری را مغاير با حقوق خود محسوب کند
ری ايران از عمل به قطعنامه پـيش بينـی          چنين قطعنامه ای می تواند اقدامات خاصی را در صورت خوددا          

کند يا دست کم زمينه ساز صدور قطعنامه های بعدی شامل اقـدامات تنبيهـی بـه دليـل عـدم همکـاری        
 . ايران با خواست اوليه شورای امنيت باشد

تصويب قطعنامه های شورای امنيت مستلزم رای موافق دست کم نه عضو از پانزده عضو شـورا و عـدم                    
 اسـت و اعـضای دايـم از حـق           - آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چـين         -امی پنج عضو دايم     مخالفت تم 

 .وتوی قطعنامه های پيشنهادی برخوردارند
در حال حاضر، اعضای غير دايم شورا، که براساس تقسيم بندی های جغرافيايی به طـور نـوبتی توسـط                    

تانزانيا، آرژانتـين، کنگـو، دانمـارک،       : بارتند از مجمع عمومی برای دوره های دوساله انتخاب می شوند، ع         
غنا، يونان، ژاپن، پرو، قطر و اسلواکی و قرار اسـت بـه زودی آمريکـا رياسـت دوره ای شـورا را در دسـت                          

 .بگيرد
در صورت طرح پرونده ايران در شورا، احتماال آمريکا، بريتانيا و فرانسه به قطعنامه عليـه ايـران رای مثبـت                     

 .ما تصويب چنين قطعنامه مستلزم عدم مخالفت چين و روسيه استخواهند داد ا
روسيه که دارای روابط نزديک با جمهوری اسالمی بـوده و در سـاخت نيروگـاه هـسته ای در ايـن کـشور              
مشارکت دارد، از اقدام اخير ايران ابراز ناخرسندی کرده است اما چين که وارد کننده مقـادير قابـل توجـه                    

 .، واکنش مشخصی بروز نداده استنفت از ايران است
قاعدتا هم کشورهای غربی و هم ايران خواهند کوشيد با جلب حمايت اعضای شورای امنيت از مواضـع                  

  .خود، بر تصميم نهايی شورا در صورت طرح پرونده هسته ای جمهوری اسالمی تاثير بگذارند
  

 اروپا خواستار مداخله شورای امنيت در پرونده ايران شد
  ٢٠٠۶ ژانويه ١2 - ١٣٨۴ دى ٢2نبه پنج ش

وزرای خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان می گويند در پی تازه ترين حرکت ايـران بـرای انجـام                   :بی بی سی  
تحقيقات اتمی به اين نتيجه رسيده اند که وقت آن است پرونده اتمی اين کشور در دستور کـار شـورای                     

 .امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد
 .ستار تشکيل يک جلسه اضطراری در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی شده اندآنها خوا

يک ديپلمات در حاشيه نشست وزرای خارجه اين سه کشور گفت که اجالس اضـطراری شـورای حکـام                   
 .در هفته های آتی برگزار خواهد شد ولی وی تاريخ دقيقتری ارايه نکرد

ا، از اين اقدام پشتيبانی کرده و گفته است ايران پا را از يـک مـرز مهـم                   کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريک    
 .فراتر گذاشته است

 .ايران که اين هفته تحقيقات اتمی خود را از سر گرفت می گويد نگران نيست
به عالوه کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، به بی بی سی گفت مقام هـای ايرانـی بـه او گفتـه                

 ."مذاکرات جدی و سازنده عالقه مند هستند"اند همچنان به 
آمريکا و اعضای اتحاديه اروپا مظنون هستند که ايران سرگرم تالشی مخفيانه برای توسعه سـالح هـای          

 .ايران اين سوءظن را رد می کند. اتمی است
 اعتماد' محک'

ين بـا همتايـان بريتانيـايی و        فرانک والتر اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان پس از مذاکرات فوق العاده در برل             
فرانسوی خود گفت دو سال و نيم مذاکرات ميان آلمان، فرانسه و بريتانيا با ايـران بـه بـن بـست رسـيده             

 . است
زده و افـزود کـه ازسـرگيری    " بارهـا و بارهـا محـک   "وزير خارجه آلمان گفـت کـه ايـران اعتمـاد اروپاييـان را            

فرآيند مـذاکرات   " رد يکسويه "طنز در روز سه شنبه به معنی        فعاليت تاسيسات غنی سازی اورانيوم در ن      
 .از سوی ايران است

ما فکر می کنيم اکنون وقت آن رسيده اسـت کـه شـورای امنيـت سـازمان ملـل بـرای تقويـت                        : "او گفت 
 ." قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی اتمی دخيل شود
سـابقه مـستند پنهانکـاری و       "وپـا بـا اشـاره بـه         در اين بيانيه مشترک، وزرای خارجه سه کـشور بـزرگ ار           

مصمم است به روابط بهتر با جامعه بين الملـل          "ايران اظهار کرده اند که دولت جمهوری اسالمی         " تقلب
 ."پشت کند
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جک استرا، وزير خارجه بريتانيا گفت پيشنهادهای گسترده ای به ايران ارائـه شـده کـه از جملـه شـامل                      
 . تجارت جهانی بوده استدورنمای عضويت در سازمان

وقتی دو و نيم سال پيش روشن شد که ايران تعهداتش در قبـال              : جک استرا پيش از اين ديدار گفته بود       
نقض کرده است، شـورای حکـام مـی توانـست ايـران را              ) ان پی تی  (معاهده منع تکثير تسليحات اتمی      

 حالـت تعليـق درآورديـم تـا ايـران نيـز           ولـی مـا ايـن اقـدام را بـه          . بالفاصله به شـورای امنيـت ارجـاع دهـد         
 ." ايران اکنون بخش مهمی از آن توافق را نقض کرده است. فعاليتهای غنی سازی را معلق کند

در همين حال وزير خارجه آمريکا گفت واشنگتن به قوت از موضـع ايـن سـه کـشور اروپـايی مقابـل ايـران                     
 .حمايت می کند

ه اعـالم کـرد کـه اقـدام تـازه ايـران نـاقض قـوانين بـين المللـی                    پيشتر سرگئی الوروف، وزير خارجه روسي     
 . نيست ولی او نيز تاکيد کرد روسيه احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت را منتفی نمی داند

والديمير ايوانف، يک سخنگوی وزارت خارجه روسيه، نيز به بی بی سی گفت که کشور او امکـان ارجـاع        
 .ت را مردود نمی داندايران به شورای امني

چين نيز خواستار مذاکرات بيشتر شده ولی نگفت که آيا از ارجاع ايران بـه شـورای امنيـت حمايـت مـی                       
 .سخنگوی وزير خارجه اين کشور همه طرفهای درگير را دعوت به خويشتنداری کرد. کند يا خير

 واکنش ايران
 .ت را رد کرده استايران در مقابل، تهديد ارجاع پرونده اش به شورای امني

 ."ما نبايد نگران باشيم: "معاون سرپرست مذاکرات اتمی ايران در گفتگو با تلويزيون دولتی ايران گفت
 .وی گفت ايران بايد برای به کرسی نشاندن حرف خود تمام توان ديپلماتيکش را به نمايش بگذارد

 .پلماتيک خود مقابل ايران نظم بخشنداين درحالی است که آمريکا و اروپا نيز در تالشند به جبهه دي
آمريکا اعالم کرده است نيکوالس برنز، معاون وزير خارجه خود را هفته آينده به بريتانيا، آلمـان و فرانـسه                    

يک مقام آمريکايی گفت آقای برنز با . اعزام می کند تا استراتژی مشترکی را با اروپايی ها هماهنگ کند
 . خواهد کردهند نيز درباره ايران مذاکره

 . در مقابل خاوير سوالنا قصد دارد برای هماهنگی با مقامات آمريکايی به واشنگتن برود
آقای سوالنا اذعان کرد که برای اروپاييان چاره ای جز ارجاع ايران باقی نمانده است، با اين حال گفت که            

رد کـه اتحاديـه اروپـا همچنـان آمـاده         وزير خارجه آلمان نيز تـصريح کـ       . راه را به دور تازه مذاکرات نمی بندد       
 . حل کند" از طريق راه های ديپلماتيک، چندجانبه و صلح آميز"است اين مشکل را 

فرانسيس هريسون خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد که ايران در ماه های اخير از احتمال ارجـاع                    
قانونی را تصويب کرد کـه دولـت        پرونده اش به شورای امنيت آگاه بود و حتی مجلس جمهوری اسالمی             

 . را ملزم می کرد در صورت تحقق آن احتمال، دسترسی بازرسان به سايتهای اتمی را محدود کند
اروپاييان بعد از مـذاکرات فـشرده موفـق شـده بودنـد جمهـوری اسـالمی را بـه پـذيرش پروتکـل الحـاقی                          

ه تاسيسات اتمی جمهـوری اسـالمی   در صورت انصراف ايران، دسترسی بازرسان آژانس ب. متقاعد کنند 
 . فوق العاده دشوار خواهد شد

" رسـيدن بـه آخـر دنيـا       "رهبران ايران تاکيد کرده اند که ارجاع کـشورشان بـه شـورای امنيـت بـه مفهـوم                    
نخواهد بود، ولی بسياری از ايرانيان کوچه و بـازار نگـران عواقـب اقتـصادی تحريمهـای احتمـالی شـورای         

با اين حال دستيابی بـه فنـاوری اتمـی بـرای بـسياری دیگـر از              . ر سياسی هستند  امنيت و انزوای بيشت   
 . ايرانيان به نماد غرور ملی تبديل شده است

مناقشه اتمی ايران در حالی به نقطه جوش رسيده که جمهـوری اسـالمی دو روز پـيش تـصميم گرفـت                      
 . دتاسيسات هسته ای خود را برای از سرگيری غنی سازی اورانيوم بازگشو

با اين حال ديپلماتها ادعا کرده اند که تجهيزات اتمی ايـران در وضـعيت ضـعيفی قـرار دارد و بـرای همـين                 
 . چندين روز طول می کشد تا بتوان کاری را در زمينه غنی سازی آغاز کرد

مـدت  . رطوبـت و فرسـايش باالسـت      : "يک ديپلمات که گفته می شود به آژانس نزديک است، می گويـد            
  )."تا کار راه بيافتد(ل خواهد کشيد زيادی طو

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  دولت جديد عراق بايد منعكس آننده نتايج انتخابات باشد: حكيم

  ٢٠٠۶ ژانويه ١4 - ١٣٨۴ دى 24شنبه 
د به جاى توافق غير دولت جديد اين آشور باي: رئيس مجلس اعالى انقالب اسالمى در عراق ديروز گفت 

  . دموآراتيك بين احزاب سياسى، منعكس آننده نتايج انتخابات عمومى ماه گذشته باشد
آـه رهبـر ائـتالف      »سـيدعبدالعزيز حكـيم   «به گزارش ايرنا بـه نقـل از خبرگـزارى فرانـسه، ايـن موضـوع را                  

 آردهـا بـراى     شيعيان نيز هست، در حالى مطرح آـرد آـه بـين اآثريـت شـيعه و اقليـت اعـراب سـنى و                       
 ائتالف سياسـى در     ٢٠٠٣در آوريل ،  »صدام حسين «تشكيل نخستين دولت دايم در عراق پس از سقوط          

تشكيل دولت بر اسـاس توافـق احـزاب بـه معنـاى             : گفت»الصباح«حكيم به روزنامه دولتى     . جريان است 
مى رسـد ائـتالف شـيعيان    براساس آمار اوليه، به نظر . پايان دادن قدرت به اآثريت و انتخابات خواهد بود        

 ٢۴( دسـامبر  ١۵آه مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق در صدر آن قرار دارد، اآثريـت آرا را در انتخابـات             
  . انتظار مى رود نتايج نهايى انتخابات در روزهاى آتى اعالم شود. از آن خود آرده است) آذر ماه
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لـى نظـارت بـر رونـد انتخـاب عـراق اظهـار              در همين حال، يكى از مسؤوالن هيـأت آارشناسـان بـين المل            
نتايج تحقيقات شـان را اعـالم خواهنـد آـرد و بـه ايـن                ) امروز(آارشناسان سازمان ملل يكشنبه     : داشت

  . ترتيب، زمينه براى اعالم نتايج نهايى انتخابات فراهم خواهد شد
:  ايـن هيـأت گفـت      ، از اعـضاى   »مـازن شـعيب   «،  »الـشرق االوسـط   «به گزارش ايسنا به نقـل از روزنامـه          

اعالم شود مگـر آنكـه اختاللـى در         ) امروز(احتماًال نتايج آار و تحقيقات هيأت بين المللى نظارت يكشنبه           
وى در ادامـه نـسبت بـه    . روند پيش بيايد و هيأت مجبور شود اعالم نتايج را بـه روز دوشـنبه موآـول آنـد         

يكـى از مـسؤوالن     » عبدالحـسين الهنـداوى   «. آمك هاى آميسيون عالى انتخابات ابـراز خرسـندى آـرد          
بلندپايه آميسيون انتخابات گفت آه آميسيون انتخابات براى اعالم نتـايج نهـايى انتخابـات منتظـر نتـايج             

از دولت آينده عراق خواسـت   » مقتدى صدر «از سوى ديگر،    . آار تحقيقات آارشناسان بين المللى است     
وى در گفت وگو با شـبكه تلويزيـونى العربيـه اظهـار             . تار شود تا خروج نيروهاى اشغالگر را از عراق خواس       

نيروهاى اشغالگر آمريكايى مسؤول اختالفات موجـود بـين گـروه هـا و احـزاب عراقـى هـستند و                     : داشت
  .دولت آينده عراق بايد خروج هرچه سريعتر اين نيروها را خواستار شود

  
  تاآيد دوباره آيت اهللا سيستانى بر دولت وحدت ملى

  ٢٠٠۶ ژانويه 15 - ١٣٨۴ دى 25شنبه یک
آيت اهللا سيستانى مرجع عالى شيعيان عراق بر : عضو گروه ائتالف يكپارچه ملى عراق گفت: شرق

روز شنبه بعد از ديدار با آيت اهللا » همام حمودى«. تشكيل دولت وحدت ملى در اين آشور تاآيد آرد
ن بر دولت وحدت ملى و يكپارچه ائتالفى و ايشا: سيستانى در جمع خبرنگاران در نجف اشرف افزود

وى به نقل از آيت اهللا سيستانى در اين . يافتن سازوآارى براى حضور همه در مديريت آشور اشاره آرد
دولت آتى بايد معضل امنيت را حل آرده و حضور مشخص ترى براى حفظ جان مردم داشته : ديدار افزود

نتخاباتى آه فضاى سياسى عراق را مبهم آرده آيت اهللا در پى اختالف ها و اعتراض هاى ا. باشد
پيش از اين هم آيت اهللا سيستانى بر تشكيل . سيستانى تشكيل دولت وحدت ملى را توصيه آرد

با اين حال به نظر مى رسد گروه هاى عراقى هنوز به چنان . دولت وحدت ملى در عراق تاآيد آرده بود
زيز حكيم با تشكيل دولت آينده عراق بر اساس توافق بين احزاب ديروز سيدعبدالع.توافقى نرسيده است
 سيد عبدالعزيزحكيم، رئيس مجلس - چاپ بغداد -به نوشته  روزنامه  الصباح . عراقى مخالفت آرد

اصطالح توافق و تكيه بر آن به عنوان : اعالى انقالب اسالمى عراق در گفت وگو با اين روزنامه تاآيد آرد
ت آينده  عراق به معناى خواندن فاتحه براى دموآراسى، راى اآثريت و انتخابات اساس تشكيل دول

» مشارآت«، از اصطالح »توافق ملى«در دولت آينده بايد به جاى استفاده از اصطالح : وى افزود. است
استفاده آنيم، زيرا معتقديم آه تمامى مردم عراق از احزاب و گروه هاى مختلف بايد در برنامه ريزى 

از سوى ديگر، صدرالدين القبانچى، خطيب جمعه نجف نيز تاآيد . هاى دولت و اجراى آن سهيم باشند
تشكيل دولت آينده عراق نبايد بر اساس تسويه حساب ها و رفع اختالفات سياسى بين احزاب : آرد

تنها : فزودوى ا. عراقى صورت گيرد، بلكه اساس تشكيل آن بايد بر مبناى نتايج انتخابات استوار باشد
: القبانچى تاآيد آرد. عدالت سياسى مى تواند تضمين آننده روابط درست بين شيعه و سنى باشد

چنانچه نتايج صندوق ها باطل شود يا اين نتايج به هر شكل دست آارى شود، آشور با بحرانى بزرگ 
هاى اشغالگر را از همچنين مقتدى صدر از دولت آينده عراق خواست تا خروج نيرو. روبه رو خواهد شد
وى در پاسخ به اين سئوال آه  آيا طرح هايى براى نزديك ساختن ديدگاه هاى . عراق خواستار شود

ما در تالش براى تحقق اين امر هستيم ولى حضور اشغالگران مانع از : احزاب عراقى دارد يا خير، گفت
ياست هاى خبيثانه اشغالگران به آن است، زيرا هر توافقى آه بين احزاب عراقى ايجاد مى شود با س

صدر . بى ثباتى مى رسد، چنانچه اشغالگران از اين آشور خارج شوند هر امرى آسان مى شود
تا زمانى آه اشغالگران و ساخته دست آنها همچون ابومصعب الزرقاوى رهبر تشكيالت : خاطرنشان آرد

 ادامه خواهد داشت و تالش دولت القاعده در عراق حضوردارند، مشكل عدم ثبات و امنيت در عراق
: وى در خصوص احتمال مشارآتش در دولت آينده عراق بيان داشت. عراق نيز به نتيجه نخواهد رسيد

همچنين سخنگوى حزب فضيلت .در هيچ دولتى شرآت نمى آنم و از امور سياسى دور خواهم بود
اين حزب با يكسان دانستن : تاسالمى عراق يكى از احزاب مهم عضو ائتالف يكپارچه ملى عراق گف

حق و سهم همه گروه هاى انتخاباتى در تشكيل دولت بدون در نظر گرفتن استحقاق و جايگاه 
حزب : روز شنبه در جمع خبرنگاران در بغداد افزود» حسن الشمرى«. انتخاباتى آنها مخالف است

بايد در تشكيل دولت فضيلت موافق مشارآت همه گروه ها در تشكيل دولت آتى عراق است، ولى 
در همه انتخابات در ديگر آشورها نيز هرگاه يك : وى اضافه آرد. استحقاق انتخاباتى مدنظر گرفته شود

  .گروه بيشترين آرا را آسب آند به تنهايى مى تواند اقدام به تشكيل دولت آند
  ابهام در اآثريت پارلمان• 

نشده است، ممكن است پس از در حالى آه سرنوشت شش آرسى مجلس عراق هنوز مشخص 
مشخص شدن نتايج نهايى انتخابات مجلس، ائتالف شيعيان و آردها اآثريت آنونى خود در مجلس را از 

روزنامه انگليسى اسكاتسمن ديروز گزارش داد در حالى آه هنوز سرنوشت شش . دست بدهند
توسط آميسيون  آرسى مجلس عراق مشخص نشده است، نتايج آنونى ارائه شده ٢٧۵آرسى از 

انتخابات عراق نشان مى دهد ائتالف شيعيان و آردها، براى رسيدن به اآثريت دو سوم آرسى ها 
اين در حالى است آه ليست ملى . براى تغيير قانون اساسى عراق، هنوز به يك آرسى ديگر نياز دارند

آرسى به دست آورده  ٢۵عراق به رهبرى اياد عالوى، نخست وزير سابق اين آشور در شمارش اوليه 
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انتظار مى رود نتايج نهايى اين .  آرسى رسيده است۴٠بود آه اآنون تعداد آرسى هاى اين گروه به 
انتخابات پس از بررسى روند برگزارى انتخابات توسط ناظران بين المللى و رسيدگى به شكايات گروه 

 عراق ديروز سه مرد مسلح آه در ادامه ناامنى هاى. هاى سنى و سكوالر، هفته آينده اعالم شود
» حوريه«امام جماعت مسجد المهدى در محله » مهدى الوائلى«سوار يك خودرو بودند به طرف شيخ 

در يك خبر ديگر وزارت آشور عراق از زخمى شدن . واقع در شمال بغداد تيراندازى آردند و او را آشتند
ز در مسير نيروهاى پليس در جنوب شرق  تن از جمله چهار پليس بر اثر انفجار يك بمب دست سا١٠

  . زندانى عراقى به زودى آزاد خواهند شد۵٠٩در يك تحول ديگر خبرگزارى فرانسه گفت . بغداد خبر داد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ديماه24:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژانويه ١4 - ١٣٨۴ دى 24شنبه 

ای صبح اولين روز هفته در تهران اخبار و گزارش ها درباره پرونده هسته ای و روزنامه ه:بی بی سی
تهديدهای اروپائيان و پاسخ های مقامات تهران را در صدر اخبار خود ذکر کرده و از قول احزاب سياسی و 

  . شخصيصت های مختلف از موضع دولت در زمينه پرونده هسته ای دفاع کرده اند
ه طرح هسته ای روسيه و مجادالت نمايندگان مجلس بر سر وضعيت شهر آستارا و اظهار نظرهائی دربار

ارتباط با استان گيالن و اردبيل از جمله ديگر اخبار داخلی اين روزنامه هاست که از ميان اخبار خارجی 
  .هم بحران سوريه را پراهميت ديده و به گمانه زنی درباره آينده حکومت بشار اسد پرداخته اند

 در عنوان اصلی خود درباره تحوالت هسته ای نوشته ايران مصمم و اروپا و آمريکا مردد ستگیهمب
  . هستند
 در گزارش اصلی خود نوشته در حالی که بحث و گفتگوهای ديپلماتيک درباره ارجاع پرونده کيهان

ه ای باال هسته ای ايران به شورای امنيت، پس از آغاز فعاليت های مربوط به تحقيق و توسعه هست
گرفته، اولين نشانه ها از تبعات خطرناک برخورد با تهران همانگونه که انتظار هم می رفت، خود را در 

  . بازار جهانی نفت نشان داد
اين روزنامه سپس به بهای نفت در بازار نيويورک اشاره کرده که تنها يک روز پس از تشديد تهديد آمريکا 

 ٩۴ دالر و ۶٣ ماهه اخير خود ، ٣ آميز در ايران، به باالترين رقم در عليه آغاز تحقيقات هسته ای صلح
  . سنت رسيده است

 در گزارش ديگری نوشته از البالی اخبار منتشره کامًال پيداست مقامات غربی در مواجهه با ابتکار کيهان
ک و تا نيندازند و آنها از يک سو مايلند خود را از ت. عمل ايران، در يک تناقض آشکار گرفتار آمده اند
جلوه دهند و ازسوی ديگر به خوبی می » کامًال جدی«موضوع ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت را 

  . دانند تحمل عواقب اقداماتی چون اعمال تحريم عليه ايران به هيچ وجه برای آنها امکانپذير نيست
صميم گرفتيم تحقيقات علمی را  از قول رييس مجلس نوشته که وی در اصفهان گفته است ما تجوان

در کشور خود تعطيل نکنيم، اگر پرداختن به تحقيقات علمی جرمش رفتن به شورای امنيت است، اين 
  . را بايد اروپايی ها جواب دهند

 نوشته در واکنش به تهديد غرب عليه ايران به دنبال آغاز تحقيقات هسته ای ، احزاب و فعاالن جام جم
خود را از آغاز مجدد تحقيقات اعالم و بر حق مسلم کشور در استفاده از فناوری سياسی کشور حمايت 

  . صلح آميز هسته ای تاکيد کردند
 در صدر اخبار خود از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته غنی سازی در روسيه مبنای آفتاب يزد

  .خوبی برای مذاکرات است
  .ح موضوع بحث روزنامه های مختلف امروز صبح است وضعيت طرح روسيه و واکنش ايران به اين طر

 در مقاله ای با اشاره به سوابق منفی روسيه در تاريخ اقتصادی و سياسی ايران نوشته حافظه جوان
تاريخی و واقعيت های فعلی چنين می نمايد که دستگاه ديپلماسی و تيم مذاکره کننده با هوشياری و 

و اصل استقالل و تضمين امنيت انرژی هسته ای در آينده را فدای واقع نگری با روس ها مواجه شوند 
  . فضا و شرايط فعلی نکنند

به نوشته اين روزنامه اصل مذاکره و بررسی طرح روسها بر مبنای تشکيل يک کنسرسيوم مشترک 
برای غنی سازی سوخت ولو در خاک دو کشور و البته با مشارکت کارشناسان و متخصصان دو کشور 

اند قابل قبول باشد و فرصت های جديدی برای دستيابی به منافع مشترک پيش روی مذاکره می تو
کنندگان قرار دهد، اما مسلما نبايد اجازه فرصت طلبی را به هيچ قيمتی و در هيچ شرايطی به ديگران 

  . داد
دبير کل سازمان نوشته با اضافه شدن چين و روسيه و ميانداری آنها و تأکيد کوفی عنان ايران روزنامه 

ملل بر آن که ايران کماکان مشتاق ادامه مذاکره با اروپا برای حل و فصل مسالمت آميز موضوع است از 
يک سو بر پيچيدگی امور اضافه شده و از سوی ديگر بر امکانپذير نبودن استفاده از گزينه نظامی عليه 

  .ايران از سوی طرف های مختلف تأکيد شده است
 ايران و روسيه اين روزها خودباب مذاکرات جديد درباره غنی سازی مشترک را جوانه به نظر روزنام

  . گشوده اند که سرنوشت آن مذاکرات نقش تعيين کننده ای در کليات ماجرا خواهد داشت
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   تالش  و چين  با روسيه  و اقتصادی  سياسی  مناسبات  اخير با تقويت های  سال  طی  نوشته تهراناعتماد
   کند اما نزديکی  استفاده  حساس های  و در زمان  جهانی  آنها در معادالت  تاثيرگذاری ، از توان  است هداشت
  .   است  کرده  سخت  ايران  ديپلماسی  تصميم  را برای ، شرايط  غرب  جبهه  دو کشور به  اين  مواضع فعلی

   به  ايران  رود و پرونده  اروپا و امريکا پيش  خواسته  طبق  معادالت  تمام  چنانچه  حتیاعتمادبه نوشته 
   غيرقابل  با مشکالت ، تهران مدت  در کوتاه   کم  شود، دست  متحد ارجاع  ملل  سازمان  امنيت شورای
  .  نخواهد شد  مواجه تحملی

ی  در صدر اخبار خود از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته غنی سازی در روسيه مبناآفتاب يزد
  .خوبی برای مذاکرات است

 دو نماينده محافظه کار در مجلس بر سر وضعيت شهر آستارا به مجادله برخاسته آفتاب يزدبه نوشته 
اند و در حالی که يکی از آن ها پيشنهاد داده بود که آستارا از استان گيالن منتزع و به استان اردبيل 

الن اجازه نخواهند داد که حتی يک وجب از خاک متصل شود نماينده آستارا گفته است مردم شريف گي
  . استارا به استان اردبيل متصل شود

 گفته است در مجلس آفتاب يزدبعد از نطق های آتشين نمايندگان دو استان رييس مجلس به نوشته 
با اين کارها . همه نوع سخنی داشتيم جز آن که چيزی از گيالن جدا و به اردبيل اضافه شود يا برعکس 

  .يک موضوع تازه به مسائل کشور اضافه نکنيد. هم مشکالت حل نمی شود
 در گزارشی نوشته کريستين امانپور، خبرنگار شبکه خبری سی ان ان که هفته گذشته برای کيهان

تهيه گزارش از عملکرد دکتر احمدی نژاد و پرونده هسته ای به ايران سفر کرده بود، با استقبال سرد 
  . ر بندرعباس مواجه شد و به تهران بازگشتمردم و مسئوالن د

همين روزنامه در دنباله اين خبر اضافه کرده که مردم بندرعباس که ساعتها در انتظار آمدن رئيس جمهور 
بودند با ديدن دکتر احمدی نژاد با شعارهای صلی علی محمد بوی رجايی آمد و منادی عدل علی به 

  .دشهر ما خوش آمدی از وی استقبال کردن
 از قول مديرعامل شرکت آب و فاضالب تهران وضعيت آب پايتخت را بحرانی توصيف کرده آفتاب يزد

  .است
  

   دی٢٣: مرور هفته نامه های ايران
  ٢٠٠۶ ژانويه ١3 - ١٣٨۴ دى ٢3جمعه 

آغاز تحقيقات هسته ای ايران و مذاکره مقامات روسی برای غنی سازی مشترک در :بی بی سی
 فقيه در جمهوری اسالمی، نگرانی از شيوع آنفلوآنزای مرغی و بازسازی ناوگان تهران، نقش واليت

  .هوايی با کمک روسيه و اوکراين مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ تهران است
از سر گيری تحقيقات هسته ای از سوی ايران که برخی از آن به عنوان پايان تعليق ياد می کنند با 

ده و برخی معتقدند که اين کار می تواند باعث لغو مذاکرات ايران به سه واکنش تند غرب مواجه ش
  .کشور اروپايی شود

اتحاديه اروپا اعالم کرده که :  از قول جواد وعيدی عضو ارشد هيات مذاکره کننده نوشتهايران جمعهاما 
 خطر افتادن ادامه اصطالح به"قصد ايران برای آغاز تحقيقات ادامه مذاکرات را به خطر می اندازد ولی 

  ."مذاکرات به معنای قطع مذاکره نيست
به گفته آقای وعيدی تحقيقات هسته ای تحت فشار دانشمندان و دانشجويان و پژوهشگران هسته ای 

  .کشور انجام گرفته که معتقدند در مدت تعليق، سرمايه ملی کشور در حال از بين رفتن بوده است
نده، تعليق های پذيرفته شده از سوی ايران داوطلبانه، غير الزام آور و به گفته اين عضو هيات مذاکره کن

غير دائمی بوده و از همين رو تعليق کارخانه يو سی اف اصفهان کنار گذاشته شده و تحقيقات هسته 
  .ای شروع شده است

ته ای را ايران هفته گذشته با ارسال نامه ای به آژانس بين المللی انرژی اتمی فعاليت تحقيقاتی هس
معنای نامه ايران به آژانس برای آغاز فعاليت تحقيقاتی اين است که "آغاز کرده و به گفته آقای وعيدی 

  ".بدون پنهان کاری خواهان نظارت آژانس هستيم
  .آقای وعيدی تاکيد کرده که برای از سر گيری اين تحقيقات نيازی به کسب مجوز نداريم

  توليد مشترک سوخت هسته ای
ن با آغاز تحقيقات هسته ای يک هيات روسی هم که حامل طرحی برای غنی سازی مشترک همزما

  .در خاک روسيه بوده با مقامات ايرانی در تهران ديدار کرده است
گزارشی از اين مذاکرات که در پشت درهای بسته انجام شده به بيرون درز نکرده اما مقامات ايرانی 

  .در مسکو برگزار خواهد شد)  بهمن٢٧(ريه  فو١۶می گويند دور بعدی مذاکرات 
. آقای وعيدی گفته هنوز مشخص نيست که طرح روسيه يک طرح مکمل است يا يک طرح جايگزين

يعنی بايد ببينيم آيا اين طرح به معنای آن است که همزمان با کاری که در داخل انجام می دهيم در 
  .روسيه هم غنی سازی داشته باشيم

اين که : "تلفه در سرمقاله اين هفته از پيشنهاد روسيه استقبال کرده و نوشته ارگان حزب موشما
در خاک روسيه يا ايران باشد مشکلی نيست فقط طوری نباشد ) توليد سوخت هسته ای(تاسيسات 

  ."که به استقالل هسته ای ايران آسيب بزند
زی شود که همزمان دو سرمقاله نويس ارگان موتلفه در عين حال توصيه کرده طوری برنامه ري

  .تاسيسات مشترک در خاک روسيه و ايران ايجاد شود
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  مجادله گروه های سياسی
درکنار فضای متشنجی که بعد از شروع فعاليت های تحقيقات هسته ای در عرصه بين المللی به راه 

  .فته استافتاده، اختالف درباره نوع حکومت و نقش واليت فقيه بين جناح های سياسی داخلی باال گر
سخنان آيت اهللا مصباح يزدی که از مدافعان محمود احمدی نژاد به حساب می آيد درباره بی اعتباری 
رای مردم بدون موافقت واليت فقيه، باعث شده دو جناح عمده سياسی با صف آرايی در مقابل هم، 

  . کننديکديگر را به تحريف نظرات آيت اهللا خمينی بنيادگذار جمهوری اسالمی متهم می
اصالح طلبان اين ديدگاه را مخالفت با جمهوری و خطر تحجرگرايی تعبير کرده ولی محافظه کاران به 

  .دفاع از نظرات آقای مصباح پرداخته اند
:  ارگان انصار حزب اهللا از قول حجت االسالم روانبخش يکی از شاگردان آيت اهللا مصباح نوشتهيالثارات

  ."رای داده اند اگر ولی فقيه او را نصب نکند غير مشروع و طاغوت استرئيس جمهوری که مردم به او "
به حرف های آنهايی که : "استناد آقای روانبخش بخشی از سخنان آيت اهللا خمينی است که گفته بود

  ." می خواهند واليت فقيه را قبول نکنند گوش ندهيد؛ اگر چنانچه واليت فقيه در کار نباشد طاغوت است
 به سخنان محمد خاتمی پاسخ داده و شما عسگر اوالدی عضو ارشد موتلفه در هفته نامه حبيب اهللا

  .قوانين مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری شفاف است و جای هيچ نگرانی نيست: گفته
آقای خاتمی رئيس جمهور سابق نسبت به انتخابات آينده مجلس خبرگان اظهار نگرانی کرده و گفته 

  .ينده انقالب احساس خطر می کنمبود برای آ
آيت اهللا (چرا زمانی که عده ای مبانی اسالم، انقالب، امام : "آقای عسگراوالدی همچنين گفته

  ."و واليت فقيه را زير سئوال می بردند اين افراد اظهار نگرانی نمی کردند) خمينی
مالک اعتبار : "پيش گفته بوداين اختالفات در پی سخنان آقای مصباح يزدی ايجاد شده که چند هفته 

قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضايت ولی فقيه است و تمام مقرراتی که در کشور جمهوری 
اسالمی ايران اجرا می شود همه اعتبارش به امر واليت فقيه و امضای اوست و اگر بدانيم که جايی در 

  ."يک مورد راضی نيست هيچ اعتباری ندارد
رای بدهند بدون امضای ) به کسی يا چيزی(حوزه علميه قم، اگر تمام مردم هم به گفته اين روحانی 

  .ولی فقيه اعتبار قانونی و شرعی ندارد
  نگرانی از آنفلوآنزای مرغی

 با ابراز نگرانی از سالمت کيلومتری مرز ايران در مرز ترکيه رسيده و هفته نامه ١۵آنفلوآنزی مرغی به 
شور از مسئوالن ايرانی انتقاد کرده که چرا گزارشی درباره اين بيماری ارائه احتمال ورود اين بيماری به ک

  .بسنده کرده اند" تکذيب"نداده و فقط به 
هيچ نمونه :  محمد مهدی گويا رئيس مرکز مديريت بيمارهای وزارت بهداشت گفتهسالمتبه نوشته 

  .ا به مورد مشکوکی برخورد نکرده ايمای از آنفلوآنزای حاد طيور در مرغداری های ايران ديده نشده و م
اين بيماری از مدت ها پيش در : "بهروز ياسمی مدير کل روابط عمومی سازمان دامپزشکی نيز گفته

ترکيه و ديگر کشورهای همسايه ديده شده اما تا زمانی که سازمان جهانی بهداشت دام، ورود اين 
  ."يم که آنفلوآنزای مرغی در ايران وجود داردبيماری را به کشور ما اعالم نکند نمی توانيم بگوئ

مرگ تعداد زيادی از پرندگان مهاجر در استان آذربايجان غربی نگرانی درباره احتمال ورود آنفلوآنزای 
تاکنون ده هزار : مرغی را افزايش داده اما کاميار داهيم رئيس سازمان دامپزشکی آذربايجان غربی گفته

  .مورد آزمايش قرار گرفته و نتيجه تمامی آزمايش های منفی بوده استنمونه خون و بافت پرندگان 
  ناوگان هوايی فرسوده

سقوط دو فروند هواپيمای نظامی ايران در چند هفته گذشته و انتشار خبرهايی در باره احتمال خريد 
ی هواپيمای مسافری از کشورهای شرقی باعث شده رسانه ها به گمانه زنی درباره چگونگی بازساز

  .ناوگان فرسوده هوايی ايران بپردازند
  .برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که ايران در صدد خريد هواپيمای مسافری از چين است

 سفير ايران در چين برای اين منظور از کارخانه هواپيما سازی اين کشور بازديد اميد جوانبه نوشته 
: خريد هواپيماهای چينی را تکذيب کرده و گفتهکرده اما ولی آذروش عضو کميسيون عمران مجلس خبر 

  ."چين خودش برای سفرهای هوايی ايرباس می خرد"
ايران برای بازسازی ناوگان هوايی در حال مذاکره برای خريد هواپيماهايی از روسيه و اوکراين است که 

 است وگر نه به گفته آقای آذروش، علت تمايل ايران برای خريد هواپيماهای شرقی تحريم اقتصادی
  .مسلما اگر بتوانيم هواپيمای غربی بخريم خيلی بهتر است

  
   ديماه22: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶ ژانويه ١2 - ١٣٨۴ دى ٢2پنج شنبه 
بسياری از روزنامه های صبح تهران که امروز همزمان با فاصله بين دو تعطيل منتشر شده :بی بی سی

ر ايران بر ادامه فعاليت های هسته ای نوشته و از گزارش علت سقوط اند از زبان مقامات کشور از اصرا
خبر يک درگيری نظامی در . هواپيمای حامل فرماندهان سپاه پاسداران و تشيع جنازه آنان خبر داده اند

مرزهای آبی جنوب کشور و مقاله تازه ای از ججت االسالم غرويان درباره بی ارزش بودن رای مردم از 
  .مطالب اين روزنامه در آخرين روز هفته استجمله ديگر 
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 در صدر گزارش های خبری خود با اشاره به اجالس امروز برلين نوشته اگرچه جناح غرب تالش ايران
دارد با رايزنی فشرده به موضع مشترک در قبال اقدام ايران دست يابد اما مسؤولين ايرانی نيز سعی 

  . تدالل و منطق را به نمايش بگذارنددارند در کالم خويش قاطعيت توام با اس
 در روزهای گذشته فشار و هجمه تبليغی عليه ايران و تهديد به تشکيل اجالس ايرانبه نوشته روزنامه 

اضطراری شورای حکام آژانس و ارجاع پرونده به شورای امنيت به حدی بود که مورد اشاره خطيب 
   .خطبه های نماز عيد قربان تهران نيز قرار گرفت

  . روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی با اين مقدمه سخنان هاشمی رفسنجانی را نقل کرده است
  . اين سخنان در صدر صفحه اول بيشتر روزنامه های امروز آمده است

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با سهمگين و بی سابقه خواندن موج تهاجم به رسالتبه نوشته 
موکراسی است، حق طبيعی يک کشور که خواهان استفاده از دانش در عصری که عصر د: ايران گفت

مبارزه اصلی آنها اين است که يک کشوری که روی پای خود . روز است، مورد هجوم قرار می گيرد
  . ايستاده و توانسته به علوم پيشرفته دست يابد و طلسم جهل را شکسته بايد تنبيه شود

 جمهور احمدی نژاد را هم منعکس کرده که در جمع مردم  در عين حال سخنان رييسايرانروزنامه 
  . قشم گفته است بزودی اختيار صنايع هسته ای در دست ايران قرار می گيرد

 احمدی نژاد گفته است غربی ها نمی خواهند کشور های ديگر صاحب فناوری های قدسبه نوشته 
  .هسته ای مانع تراشی می کنندمدرن روز شوند به همين دليل در راه رسيدن ايران به فناوری 

آژانس بين المللی انرژی " خبر گشوده شدن جند مرکز تحقيقات هسته ای را با عنوان ايرانروزنامه 
منعکس کرده و روزنامه " اتمی برداشته شدن پلمب در تأسيسات هسته ای ايران در نطنز را تأييد کرد

وشته فک پلمب ها در نطنز و دو نقطه مرتبط ديگر  از قول بيانيه آژانس بين اللملی انرژی اتمی نرسالت
  .در پارس تراشه و فرآيند تکنيک، تا يازده ژانويه تمام خواهد شد

 و ۶ دستگاه کنترل کيفيت سانتريفوژ و دو سيلندر حامل يو اف ١فعاليت اين مراکز اجزای سانتريفوژ پی ،
  . برخی تجهيزات ديگر در نطنز را پوشش می داد

 معاون سازمان انرژی اتمی ايران نوشته ميان تحقيقات فناوری توليد سوخت هسته ای و  از قولکيهان
توليد سوخت هسته ای تفاوت وجود دارد، آنچه ايران آغاز کرده صرفا تحقيقات است که البته برخی 

اقدام های عملی را هم شامل می شود اما توليد سوخت هسته ای همچنان در تعليق است و ايران 
ر است بتواند در آينده نزديک در يک چارچوب منطقی در اين زمينه به توافقی روشن با طرف های اميدوا

  . اروپايی خود دست يابد تا نگرانی ها در اين زمينه برطرف شود
محسن غرويان که در دو هفته گذشته با مطرح کردن نظريه ای درباره حکومت و بی ارزش بودن رای 

 آن را منعکس کرده از زبان رسالتالی پديد آورده است در مقاله ای که مردم در تعيين مقام آن جنج
مردم ايران ده موضوع تازه مطرح کرده و از جمله آن که نوشته مردم خوب می دانند که حکومت مال 
  .مردم نيست بلکه حکومت متعلق به خداست و حکومت اسالمی بهترين نوع حکومت مردمی است

ر ديگر تاکيد کرده است که در انتخابات و رفراندوم ها مردم برای بيعت با  بارسالتغرويان در مقاله 
واليت فقيه می روند نه برای تعيين حکم خدا و از همين رو مردم می دانند معنای تقليد در دين اين 
  . است که رای مردم خود مشروعيت و حجت شرعی ندارد و بايد توسط يک عالم تائيد و تنفيذ شود

دومين روز پی در پی در سرمقاله خود به همين موضوع پرداخته و انتقاد اصالح طلبان از  برای کيهان
  . گفته های مصباح يزدی و حجت االسالم غرويان را نشانه شکست و بی موضوعی آنان دانسته است

ده  در جواب منقدان پرسيده آيا در زمان اين دولت و مجلس نظرات امام بهتر پياکيهاننويسنده سرمقاله 
می شود يا در دولتی که به بهانه آزادی بيان به مخالفان امام اجازه فعاليت می داد و مجلسی که برای 

  . ايجاد روابط با بيگانگان امضا جمع می کرد
 از اين مقدمه ننتيچه گرفته که بر خالف ادعاهای اصالح طلبان و کسانی که خود را همراهان و کيهان

  .فی می کنند دولت فعلی و هواداران همان ادامه انقالب هستندشاگردان آيت اهللا خمينی معر
 از يک درگيری نظامی در مرزهای آبی جنوب کشور خبر داده بدون آن که مشخص کرده باشد که کيهان

  . اين درگيری با کدام يک از کشورهای همسايه ايران اتفاق افتاده است
وری اسالمی ايران عده ای برای اجرای اهداف  در جريان بازديد فرمانده ارتش جمهکيهانبه نوشته 

شوم خود به آبهای مرزی جنوب کشور نفوذ کرده بودند که بالفاصله تکاوران دريايی ارتش در زمان 
تاريکی شب و وضعيت جوی نامساعد توانستند با قدرت، تحرکات عوامل بيگانه را در آبهای هور سد 

  .ن را ضبط و تعدادی از عوامل نفوذی را معدوم کنندکرده و تجهيزات وسالح های سبک و سنگين آنا
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