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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا( و دولتهای بزرگرژیم ایران

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

  اند؟ ها برای بوشهر چقدر پول گرفته روس
  )2007 مارس   15 (١٣٨۵ اسفند  24شنبه پنج 

 10ها در بازه زمانی  گوید روس  بين الملل سازمان انرژی اتمی ایران میمحمد سعيدی، معاون:  آفتاب
 ميليون تومان 600 ميليارد و 5و ) هزینه دالری( ميليون دالر 75 بيش از 2007 مارس 14 تا 2006اکتبر 

سعيدی بدین ترتيب اظهارات . اند ای بوشهر دریافت کرده برای تکميل نيروگاه هسته) هزینه ریالی(
ها به شرکت سازنده نيروگاه غير واقعی  ژانس اتمی فدرال روسيه را در مورد عدم پرداخت هزینهریيس آ
  .  داند می

معاون بين الملل سازمان انرژی اتمی ایران  با انتشار این آمار و ارقام همزمان تاکيد کرده است که روند 
ميليون و  ١٨  س جاری ميالدی مبلغ واریز پول به حساب شرکت روسی ادامه داشته و تنها از اول ماه مار

  . است ) اتم استروی اآسپرت ( هزار دالر در حال انتقال و واریز شدن به حساب شرآت روسی  ٢٠٠  
ریيس آژانس فدرال اتمی . کند ینکو بيان می سعيدی این آمار و ارقام را در پاسخ به اظهارات سرگئی تری

ا به تكميل نيروگاه اتمی بوشهر از دست داده و از اواسط ماه اش ر روسيه ادعا کرده بود که ایران عالقه
  . نيز برای تكميل تاسيسات یك ميليارد دالری بوشهر پرداخت نشده است» آوپك«ژانویه حتی یك 

معاون بين الملل سازمان انرژی اتمی ایران  در واکنش به این اظهارات ضمن برشمردن موارد پرداخت 
ه آه ریيس آژانس فدرال روسيه مطلع است پرداخت های طرف ایرانی به همانگون: ایران تصریح کرد

سال  ١١ بنابراین هيچگاه طی . شرآت پيمانكار روسی تاآنون به صورت دالری و ریالی بوده است
  اآتبر تا  ١٠  از . گذشته طرف ایرانی پرداختی به صورت روبل و آوپك به طرف روسی نداشته است 

هزار  ٩٠٠  ميليون و  ١۶  مبلغ  ٢٠٠٧  ميليون دالر و از اول تا آخر ژانویه  ۵٨  وعا مبلغ مجم ٢٠٠۶  دسامبر  ١٢
  در ماه فوریه و اوایل ماه مارس . دالر به شرآت روسی پيمانكار نيروگاه بوشهر پرداخت شده است 

به شرآت روسی ) رهزار دال ٢٠٠  حدودا شش ميليون و ( ميليون تومان  ۶٠٠   ميليارد و  ۵ نيز مبلغ  ٢٠٠٧
هزار  ٢٠٠  ميليون و  ١٨  ميالدی مبلغ  ٢٠٠٧  مارس  ١۴  همچنين از اول ماه مارس تا . پرداخت شده است

عالوه بر این . دالر در حال انتقال و واریز شدن به حساب شرآت روسی اتم استروی اآسپرت است 
باشد آه شرآت  دائما باز می) اسنادی گشایش اعتبارات  ( LC ميليون دالر به صورت  ٧٠  موارد مبلغ 

  . های روسی به ایران از آن برداشت آند تواند با حمل تجهيزات از آارخانه روسی پيمانكار می
ریيس آژانس اتمی روسيه آه طی چند ماه گذشته تالش زیادی برای : مقام ایرانی در ادامه گفت

سال در  ٣٠  طلع است ملت ایران بيش از سرعت بخشيدن به ساخت نيروگاه بوشهر انجام داده قطعا م
  . برد اندازی نيروگاه بوشهر بسر می انتظار راه

ای انجام  در چند سال اخير دولتهای جمهوری اسالمی ایران تالش همه جانبه: سعيدی اضافه آرد
ه حدودا یك باتوجه به اینكه از پروژ. اندازی شود ترین زمان ممكن راه بوشهر در آوتاه اند آه نيروگاه داده

ميليارد دالری بوشهر صرفا حدود یكصد ميليون دالر آن باقی مانده است اظهارات ریيس آژانس فدرال 
  . روسيه غير منطقی است 

معاون بين الملل سازمان انرژی اتمی ایران  ابراز اميدواری آرد طی چند روز آینده، آژانس فدرال اتمی 
  سپتامبر  ٢۶   اجرای تعهدات خود را براساس اصالحيه روسيه باجدیت و تالش هرچه بيشتر فرایند

محقق ساخته و سوخت نيروگاه را تا پایان ماه مارس جاری به ایران منتقل آند و نيروگاه را در  ٢٠٠۶
  .به مرحله راه اندازی برساند  ٢٠٠٧  سپتامبر 

  
  فرد در فهرست تحریم شدگان ایرانی هستند15 شرکت و 10

  )2007 مارس   15 (١٣٨۵   اسفند24شنبه پنج 
 در تدوین پيش نویس قطعنامه دوم عليه برنامه صلح آميز هسته ای ایران، 5+1در پی اعالم توافق گروه 

 . فرد در فهرست تحریم شدگان ایرانی قرار گرفتند 15 شرکت و 10
منيت به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ازآسوشيتدپرس و ریانووستی، پيش نویس قطعنامه شورای ا

 شرکت دولتی ایرانی و سه شرکت 10سازمان ملل متحد در رابطه با ایران، اعمال تحریم در رابطه با 
 . وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در نظر دارد

در پيش نویس قطعنامه که در سازمان ملل منتشر شده آمده است تمامی این شرکتها در ساخت 
 .  ساخت موشکهای بالستيک دست دارندبرنامه هسته ای ایران و یا

 مدیر ارشد شرکتهای 8 شخص حقيقی نيز مفروض است که شامل 15همچنين اعمال تحریم عليه 
 .  نفر در سپاه پاسداران انقالب اسالمی است7دولتی و نيز 

، مرکز تحقيقات هسته ای در کرج و Ammunition and Metallurgyدر بين این شرکتها، گروه صنعتی 
 .انک سپه نيز قرار دارندب
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   ، چين، روسيه  آمریکا،   یعنی  ملل  سازمان  امنيت  شورای  عضو دائم ، پنج  آسوشيتدپرس  گزارش به
 .  کردند  بودند، موافقت  کرده  آنها تدوین  سفرای  که  ای  قطعنامه  نویس  با پيش  و آلمان انگليس و فرانسه 

   حضور نداشته  درمذاکرات  شود که  ارائه  امنيت  شورای  عضو غير دائم10   به  نویس  پيش قرار است این
 . اند

 خواهد در فروش   طرفها می  از همه  کند ولی  را منع نمی  ایران  به  تسليحات متن پيش نویس صادرات
 . خویشتندار و هوشيار باشند  سنگين ، هواپيمای نظامی و دیگر سالحهای تانک

   دولت  به  است  شده  خواسته  اقتصادی  دولتها و موسسات  پيش نویس از همه يز در این ن در زمينه مالی
 .  ارائه نکنند  مالی  و کمک  تسهيالت  دارای وامهای    پرداخت  درباره  جدیدی  تعهدات ایران

 ورود یا  ه دربار  است  شده  کشورها خواسته  ازهمه  وجود ندارد ولی  مسافرتی  ممنوعيت  نویس درپيش
 .  خود خویشتندار وهوشيار باشند  از خاک  است  شده  آنها توقيف  دارایيهای  که عبور افرادی

 افراد   از این  ورود یا عبور هر کدام  درباره  است  شده  کشورها خواسته  ازهمه  همچنين  نویس  پيش در این
  . دهند  کند گزارش  می  نظارت  ایران  بر تحریمهای  که  امنيت  از شورای  ای  کميته به
  

 است» فاقد مشروعيت « شورای امنيت : احمدی نژاد
  )2007 مارس   15 (١٣٨۵ اسفند  24شنبه پنج 

در حالی که رييس جمهوری ايران ابراز تمايل کرده تا در نشست شورای امنيت سازمان ملل :رادیو فردا
   .دانست » يتفاقد مشروع«شرکت کند وی روز پنج شنبه اين شورا را 

محمود احمدی نژاد که به شهرستان اردکان در استان يزد سفر کرده است، روز پنج شنبه در واکنش به 
دشمنان ملت ايران « :برای صدور قطعنامه دوم تحريم عليه ايران گفت توافق اصولی  اخباری مبنی بر

ت ايران را بگيرند، اما شورای می خواهند با استفاده از ابزار شورای امنيت، جلو پيشرفت و توسعه مل
  » .امنيت امروز هيچ مشروعيتی در بين ملت های عالم ندارد

براساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، آقای احمدی نژاد در ادامه سخنان خود 
شما دنبال جلوگيری از چه چيزی هستيد؟ «: کشورهای غربی را مورد انتقاد شديد قرار داد و افزود

ت ايران چرخه سوخت هسته ای را به طور کامل در اختيار دارد و اگر همه شما جمع شويد و امروز مل
  » .اجداد خود را نيز از جهنم فرا بخوانيد، قادر نيستيد جلو حرکت ملت ايران را بگيريد

به شما نصيحت ميکنم  »:به نصيحت کشورهای غربی پرداخته و گفته است سپس آقای احمدی نژاد 
برگرديد و انسانی زندگی کنيد و خود را به زحمت نياندازيد، دست  اين خود را منزوی نکنيد وکه بيش از 
   برداريد از شرارت
خودرا بيشتر گرفتار نکنيد و آبروی خود را نبريد، بهترين موضع برای شما اين است که اشتباه «:وی گفت

  ».خود را قبول کنيد و از اشتباه خود بازگرديد
 از تالش جمهوری اسالمی برای دستيابی به سالح هسته ای، شورای امنيت در پی نگرانی ها

سازمان ملل با صدور قطعنامه ای، خواستار توقف فرآيند غنی سازی اورانيوم از سوی ايران شد، اما 
  . رهبران جمهوری اسالمی از پذيرش اين خواسته خودداری کرده اند

   گامی ديگر به سوی قطعنامه دوم
ه به وقت آمريکا اعالم شد که اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به همراه روز چهارشنب

   .آلمان به صورت اصولی بر سر پيش نويس قطعنامه دوم تحريم عليه ايران به توافق رسيده اند 
 و تصويب آن در شورای امنيت، راه برای ١+۵در صورت تاييد اين توافق در پايتخت کشورهای گروه 

  . حريم ها عليه جمهوری اسالمی باز می شودگسترش ت
پيش نويس قطعنامه جديد که مورد موافقت نمايندگان شش کشور قرار گرفته، شامل ممنوعيت صدور 

 و مسدود کردن دارايی های افراد و شرکت های بيشتری می شود که به نحوی با برنامه هسته  سالح
  . ای و موشکی ايران در ارتباط هستند

برای خودشان « : ری اسالمی ايران درباره صدور قطعنامه دوم عليه ايران گفته استرييس جمهو
مقرراتی نوشته اند و خود را نماينده جامعه جهانی می دانند، اما ملت ايران برای اين تصميمات و 

  » .دستورات ارزشی قايل نيست
 تصميمات آن در حالی صورت انتقادهای آقای احمدی نژاد به عملکرد شورای امنيت و بی ارزش دانستن

می گيرد که اوايل هفته جاری سخنگويان دولت و وزارت امور خارجه ايران اعالم کردند که رييس 
  .جمهوری ايران قصد دارد در نشست شورای امنيت برای بررسی تحريم عليه ايران شرکت کند

 پرونده هسته ای ايران عنوان در» دفاع از منافع ملی«اين سخنگويان هدف از سفر آقای احمدی نژاد را 
  . کرده اند

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران تاييد کرد 
  . که مراحل دريافت ويزا برای رييس جمهوری ايران در حال طی شدن است

و آمريکا نيز اعالم کرده که اين خبر با واکنش منفی پاره ای از محافل سياسی ايران روبه رو شده است 
   .معلوم نيست سفر آقای احمدی نژاد چه فايده ای خواهد داشت 

و گفته اين  آقای احمدی نژاد برنامه هسته ای ايران را از لحاظ حقوقی کامال قانونی و شفاف دانسته
  . زير نظر سازمان بين المللی انرژی اتمی قرار دارد برنامه

نتوانسته « زمان بين المللی انرژی اتمی در گزارش اخير خود اعالم کرد کهمحمد البرادعی، مديرکل سا
به مدرکی که انحراف برنامه هسته ای ايران به سوی اهداف نظامی ايران را نشان دهد برسد، اما در 
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 احتمال بررسی قطعنامه جدید تحریم ايران در هفته آينده

  )2007 مارس   15 (١٣٨۵ اسفند  24شنبه پنج 
 پس از توافق در مورد پيش  نمايندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنيت به همراه آلمان:رادیو فردا

 اين متن را برای تصميم گيری در هفته   مارس١۵به نويس قطعنامه دوم تحريم عليه ايران، روز پنچشن
  . آينده در اختيار ده عضوغير دايم اين شورا قرار دادند

 در متن پيش نويس قطعنامه جديد، که به وسيله کشورهای موسوم به  رويترز،به گزارش خبرگزاری
نيت سازمان ملل شورای ام ١٧٣٧ منتشر شده است، به دليل خودداری ايران از اجرای قطعنامه ۵+١

  .متحد، مجازات های جديدی برعليه اين کشور وضع می شود
  .اين خبرگزاری تصريح کرده است که احتماال هفته آينده اين قطعنامه به رای گذاشته خواهد شد

 دسامبر سال گذشته با صدور قطعنامه ای از ايران خواست تا روند فرآوری و غنی ٢٣شورای امنيت در 
 روز مهلت تعيين کرد، ۶٠خود را به حال تعليق درآورد و برای اين انجام اين درخواست، سازی اورانيوم 

اما مقام های جمهوری اسالمی به اين قطعنامه توجهی نشان ندادند و بر شدت فعاليت های هسته 
  .ای خود افزودند

ط به غنی پيش نويس قطعنامه جديد از ايران خواسته شده است تا فعاليت های هسته ای مربو در
  .سازی اورانيوم و پروژه مربوط به راکتور آب سنگين را متوقف کند

 روز بايد شورای امنيت ۶٠دراين پيش نويس تصريح شده است که آژانس بين المللی انرژی اتمی طی 
  .سازمان ملل متحد را از اجرای اين قطعنامه مطلع کند

ی و اقتصادی بين المللی خواسته شده است در پيش نويس قطعنامه جديد از کشورها و نهاد های مال
 کمک ها  در این پيش نویس. اعتبار، وام و کمک مالی جديد به ايران اجتناب کنند ازگشايش واعطای

  .مستثنی شده اند  مالی با هدف انسانی و يا توسعه ای
  مسدود شدن اموال و دارايی های بانک سپه  

اد و شرکت های بيشتری که در فعاليت های هسته ای و طبق اين پيش نويس اموال و دارايی های افر
  .موشکی ايران مشارکت دارند مسدود خواهد شد

  .قرار دارند  در ليست جديد نام بانک دولتی سپه و يک شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی
حد برای اين پيش نويس، در صورتی که ايران به در خواست شورای امنيت سازمان ملل مت براساس

تعليق فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم پاسخ مثبت دهد، همه تحريم ها لغو 
  ..خواهد شد

 تمام کشورها را ملزم ساخت که از صدور هر نوع کاال و تکنولوژی که به   شورای امنيت١٧٣٧قطعنامه 
اری رساند خودداری کنند و نحوی بتواند به ايران در توسعه برنامه های هسته ای و ساخت موشک ي

 فرد وابسته به برنامه های هسته ای ايران را ١٢ شرکت کليدی ايرانی و ١٠همچنين دارايی های 
  .مسدود کرد

   درهای مذاکره به روی ايران باز است: سوالنا
 مارس، در واکنش ١۵از سوی دیگر، خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، روز پنچشنبه 

اتحاديه اروپا : ، گفت۵+١ کشورهای موسوم به  ه تدوين پيش نويس قطعنامه جديد تحريم ايران توسطب
  .را به روی تهران باز نگهداشته است» در مذاکره« 

آقای سوالنا که درنورنبرگ و درحاشيه کنفرانس اتحاديه اروپا و آسيا سخن می گفت، افزود تهران می 
  .های شديد، بايد دست به چه اقدام هايی بزندداند که برای اجتناب از تحريم 

علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، روز چهارشنبه، گفته بود که صدور قطعنامه جديد 
توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران نشانه دشمنی کشورهای دارای حق وتو در اين 

  .شورا با ايران است
  

  . دامي نظامي صورت گيرد، پاسخش هم نظامي خواهد بوداگر اق:علي الريجاني
  )2007 مارس   14 (١٣٨۵ اسفند  23چهار شنبه 

دآتر علي الريجاني، دبير ) ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته
ته اهل سنت شوراي عالي امنيت ملي آشورمان پس از ديدار با فتحي يكن، از علما و روحانيون برجس

مذاآرات خوبي را درباره مسايل منطقه حساس : لبنان و مسوول جبهه عمل اسالمي اظهار داشت
اميدوارم با توجه به مشكالت لبنان اين گفتگوها بتواند به حل . بودن شرايط لبنان و فلسطين داشتيم

  . اين مسايل آمك آند
در گفتگو با روزنامه الشرق قطر در پاسخ به وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه شما 

 بوديد پاسخي  اين سوال آه اگر به ايران حمله احتمالي صورت بگيرد چه پاسخي خواهيد داد گفته
به هر حال اگر اقدامي : ي نظامي صورت گيرد پاسخش نظامي خواهد بود گفت درخور و اگر حمله

  . نظامي صورت گيرد، پاسخش هم نظامي خواهد بود
هاي شوراي امنيت و  ي در خصوص اظهارات وزارت خارجه روسيه مبني بر اينكه ايران بايد به درخواستو

المللي بايد رعايت شود ربطي به  گويند مقررات بين اينكه آنها مي: شوراي حكام پاسخ دهد گفت
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مورد بوشهر اما اينكه در . اي به ما گفته نشده است مساله بوشهر ندارد و به طور رسمي چنين مساله
  . گيرد اين اشكالي است آه بايد توسط روسها حل شود هايي صورت مي تعلل

خواهد رفتار تجاري عمده با آشورهاي دنيا داشته باشد  آينده دولت روسيه آه مي: الريجاني گفت
هاي شوراي امنيت و شوراي حكام امري  اي مضر باشد و مساله اجراي درخواست تواند مساله مي

  . شود ست آه در جاي خود بحث ميجداگانه ا
وي در پاسخ به اين سوال آه روسيه آه حامي ايران در شوراي امنيت بوده است دارد به اهرمي عليه 

  . هيچ وقت روسها چنين چيزي را نگفتند: شود گفت ايران تبديل مي
آنها در مذاآراتشان با ما : الريجاني آه انتظار دارد اگر چنين باشد آنها اين امر را رسما اعالم آنند افزود

اي قبول دارند، اما ممكن است به لحاظ تاآتيكي چنين  اعالم آردند آه حقوق ايران را در مساله هسته
گويند آه حقوق ايران را در استفاده از فناوري صلح آميز  اظهارنظرهايي را داشته باشند، اما در اصل مي

  . اي قبول دارند هسته
نگار ايسنا مبني بر اينكه اگر آارت روسيه در شوراي امنيت در حمايت از ايران وي در پاسخ به سوال خبر

بسوزد در چارچوب ديپلماسي فعال آارت ديگر ايران چه خواهد بود بدون اشاره و پاسخ صريح به اين 
همه آشورها بر حسب . ها صفر و صد نيست هميشه در ديپلماسي ظرفيت: سوال اظهار داشت
 آم نيستند 5+1د با ايران منافع مشترك داشته باشند و در همين آشورهاي توانن شرايطشان مي

ديپلماسي موفق زماني اتفاق : الريجاني افزود. آشورهايي آه با ايران منافع مشترك بسيار دارند
  . افتد آه بتواند همه اين منافع مشترك را درست تعريف آند و از آن به خوبي استفاده آند مي

  . شان با مواضع ايران يكي باشد نتظار داشته باشيم آه اين آشورها صد در صد مواضعنبايد ا: وي گفت
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال آه سازمان انرژي اتمي اعالم آرده است آمادگي 

: اش به روسيه را منتشر آند آيا امكان دارد اين مساله صورت گيرد گفت هاي مالي دارد اسناد پرداخت
ها داشته باشيم مهمتر از انتشار اين اسناد اين است آه اين  بنا بود مذاآراتي در همين موضوع با روس

  . اختالف رفع شود
بايد طبق قواعد حقوقي در اين زمينه : الريجاني با حمايت از موضع سازمان انرژي اتمي اظهار داشت

  . عمل شود
شكايتي را از عملكرد روسيه در احداث نيروگاه بوشهر وي در پاسخ به اين سوال آه امكان دارد ايران 

  . تر براي حل اين مساله هم وجود دارد راه هاي راحت: تر فقط گفت حل راحت داشته باشد؟ بدون بيان راه
الريجاني در خصوص مذاآرات معاون سازمان انرژي اتمي با تيمي از مقامات روسيه درباره نيروگاه 

  . نوز به نتايج دقيقي نرسيده است و ادامه دارداين مذاآرات ه: بوشهر گفت
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه برخي معتقدند 

اندازي نشدن نيروگاه بوشهر در موعد مقررش و تاخير هشت ساله در اين  لحن آرام ايران را نسبت به راه
آنم در مورد نيروگاه  فكر نمي: يي ايران است گفت  ساير تاسيسات هستهپروژه متفاوت از برخوردش با

هر چند آه با نظر شما درباره هشت سال تاخير در راه . بوشهر مساله مبهمي وجود داشته باشد
اندازي اين نيروگاه موافقم اما نيروگاه بوشهر از گذشته آغاز شده است و با يك آشور اروپايي و سپس 

اگر . ها واگذار شد بنابراين اين مساله چيزي نبود آه از صفر آغاز شود وادث به روسبه دليل برخي ح
  . ايم آه رفتار روسيه را قبول نداريم تخلفاتي صورت بگيرد گفته شده است و ما گفته

نه، من : اند گفت الريجاني در پاسخ به اين سوال آه گفته شده آارشناسان روسي نيروگاه را ترك آرده
  . ن خبري را نشنيدمهنوز چني

وي در پاسخ به اين سوال آه شما قبال گفته بوديد همه مسايل از جمله تعليق قابل مذاآره است 
هر مقطعي يك بحث و . هاي ديگري مطرح است و اين مسايل مربوط به گذشته است االن بحث: گفت

آنيد به يك  تالش ميسخن خاص خود را دارد؛ ما به آنها گفته بوديم آه شما در مسير آار هميشه 
در عين حال هيچ مسير و راهي بسته . تر از گذشته شده است وحدتي برسيد، اما االن مسايل عميق

  . ها براي حل مساله وجود داشته باشد مهم اين است آه اراده. نيست
رفتاري آه ما در شوراي امنيت شاهد هستيم يك جور بداخالقي است؛ نه نشان : الريجاني گفت

  . ل مسالهدهنده ح
اگر آنها . شدن ايستادگي آنيم يي  هسته شرايط امروز ما اين است آه محكم بر روي موضوع: وي گفت

اند به ضرر خودشان است؛ اگر در مسير مذاآره باشند آماده حل مساله هستيم؛ در  تصور اشتباه داشته
  . غير اين صورت پاسخ ايران ايستادگي خواهد بود

: تر شدن شرايط آنوني چيست گفت ين سوال آه منظور شما از عميقالريجاني در پاسخ به ا
 يعني دشمني با  قطعنامه.  هم صادر آنند توانند آنها با ما مذاآره آنند، آنوقت عليه ما قطعنامه نمي
  . ايران

در اين مورد : هاي نصب شده در نطنز تا پايان فوريه اظهار داشت وي در خصوص تزريق گاز به سانتريفيوژ
  .ايد از آارشناسان فني سوال آنم و سپس به شما پاسخ دهم؛ در عين حال آار در حال انجام استب
  

 ادعای روس اتم درباره پيامدهای عدم پرداخت ها از سوی ایران
  )2007 مارس   14 (١٣٨۵ اسفند  23چهار شنبه 

داخت ها از شرکت روسی سازنده نيروگاه بوشهر که یک شرکت دولتی است ادعا کرد که عدم پر
 .سوی ایران برای تکميل نيروگاه بوشهر می تواند خسارات جبران ناپذیری داشته باشد
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اگر طرف : "گفت" اتم استروی اکسپورت"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشيتدپرس، شرکت 
 .ایرانی پرداخت های بدهی خود را از سر نگيرد روند می تواند نتيجه معکوس داشته باشد

شرکت همچنين با اعالم اینکه پيمانکارهای جزء از شرکت اصلی مبالغی فوری را طلب می کنند این 
 .گفت که شرکت با دشواریهایی رو به رو است

این شرکت پيشتر به این بهانه که از اواسط ژانویه ایران هيچ مبلغی را پرداخته نکرده، اعالم کرده است 
 .افتدکه تحویل نيروگاه می تواند به تاخير بي

 . ميليون دالر به شرکت پرداخت کرده است7/12این درحاليست که طرف ایرانی گفته است که مبلغ 
امروز چهارشنبه " روس اتم"رئيس سازمان انرژی اتمی روسيه موسوم به " سرگئی کرینکو"ازسوی دیگر

 راه اندازی به خبرنگاران اعالم کرد که روسيه متعهد به تحویل سوخت هسته ای تا شش ماه قبل از
 .نيروگاه اتمی بوشهر است، اما تاریخ راه اندازی معلوم نيست

 . ماهه این نيروگاه خبر داده است2روسيه اخيرًا از احتمال به تعویق افتادن 
اقدامی سياسی نبوده و بلکه مطالبه ای "کرینکو همچنين مدعی شد که تاخير در راه اندازی نيروگاه 

 ". فنی می باشد
تم اطمينان خاطر داد که طرف روسی به این پروژه ادامه می دهد، اما نمی تواند بگوید که رئيس روس ا

  .راه اندازی نيروگاه چه زمانی خواهد بود
  

 هشدار پيمانکار روسی نيروگاه بوشهر به ایران
  )2007 مارس   14 (١٣٨۵ اسفند  23چهار شنبه 
 مارس هشدار ١۴عهده دارد، روز چهارشنبه شرکت روسی که ساخت نيروگاه بوشهر را به :رادیو فردا

به طور «داد که تاخير ايران در پرداخت بدهی، ممکن است به پروژه ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر 
  .آسيب برساند» برگشت ناپذيری

شرکت روسی اتم استروی اکسپورت در بيانيه ای اعالم کرده است که برای راضی کردن پيمانکارانی 
فت وجوه مالی خود از ايران بر سر نيروگاه بوشهر هستند، با مشکل رو به رو شده که خواستار دريا

  .است
مقام های هسته ای روسيه روز دوشنبه دوازدهم ماه مارس گفتند به علت تاخير در پرداخت بدهی 

 ماه ديگر باشد، راه اندازی ۶ در حدود ٢٠٠٧ايران، نيروگاه بوشهر در موعد مقرر، که سپتامبر سال 
  .خواهد شدن

مقام های جمهوری اسالمی که اصرار دارند بدهی های خود را به موقع پرداخت کرده اند، مسکو را 
  . کشورهای غربی برای اعمال فشار بيشتر بر ايران شده است متهم می کنند که تسليم

ه مالی شرکت اتم استروی اکسپورت در بيانيه روز چهارشنبه خود اعالم کرد که اگر طرف ايرانی، وجو
   .اسيب ببيند» برگشت ناپذیری« پروژه بوشهر را پرداخت نکند، ممکن است پروژه بوشهر به طور

 ميليون و هفتصد هزار دالر ١٢ادعای طرف ايرانی که «: معاون شرکت اتم استروی اکسپورت می گويد
  ».را در اول ماه مارس فراهم کرده، نادرست است

ر شورای عالی امنيت ايران از تاخير روسيه در راه اندازی اين روز سه شنبه سيزدهم ماه مارس، دبي
  . نيروگاه ابراز تاسف کرد 

اين وضعيت نشان می دهد که در دنيا در زمينه سوخت « :علی الريجانی در يک کنفرانس خبری گفت 
 همين هسته ای تضمين درستی وجود ندارد و يکی از داليلی که ايران اين خواسته را دنبال می کند نيز

  » .مساله است
  » تاخير هشت ساله روسيه در راه اندازی نيروگاه بوشهر« 

سازمان انرژی اتمی ايران در بيانيه ای که به تازگی صادر کرده است، به اطالعيه پيمانکار روسی 
  . نيروگاه اتمی بوشهر درباره تاخير دو ماهه راه اندازی اين نيروگاه واکنش نشان داده است 

براساس قرارداد اوليه و تعهدات دولت روسيه « سازمان انرژی اتمی ايران گفته شده است که در بيانيه
 تعيين گرديده بود که تاکنون با مذاکرات متعدد و با تعهدات مکرر پيمانکار ١٩٩٩ ژوئيه ٨تاريخ اتمام پروژه 

 ماه ٣ سال و ٨روژه  اين پ٢٠٠٧پنج بار به تعويق افتاده است و حتی با فرض راهاندازی در سپتامبر 
  » .تاخير خواهد داشت

ايران عالوه بر پرداخت تمام تعهدات مالی خود به شرکت روسی تا اول ماه « اين سازمان افزوده که 
 هزار دالر نيز به صورت علی ٧٠٠ ميليون و ١٢ که اسناد بانکی آن موجود است، مبلغ ٢٠٠٧مارس سال 

  » .ی اکسپورت قرار داده استالحساب تسويه نشده در اختيار اتم استرو
، سوخت ٨۶ فرودين ١١، ٢٠٠٧سازمان انرژی اتمی ايران از روسيه خواسته است تا پايان ماه مارس 

  . نيروگاه اتمی بوشهر را به محل ساختمان آن ارسال کند 
اه مقام های هسته ای روسيه در ماه فوريه گفتند که ايران بدهی های خود را در رابطه با ساخت نيروگ

  .بوشهر پرداخت نکرده است
محمد سعيدی معاون سازمان انرژی اتمی ايران پس از آن اعالم کرد که ايران همه بدهی های خود را  

  .به موقع پرداخت کرده است
با اين حال سرگئی نويکف سخنگوی سازمان انرژی اتمی روسيه گفت در ماه ژانويه، روسيه به جای  

  .ون و صد هزار دالر دريافت کرده است ميلي۵ ميليون دالر، تنها ٢۵
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اين کار .  ميالدی کار ساخت و تکميل نيروگاه بوشهر را به عهده گرفت١٩٩٠روسيه در اوايل سال های  
  .تا کنون چند بار به داليل فنی به تاخير افتاده است

ست، نيروگاه از زمانی که ايران به علت بخش بحث انگيز برنامه هسته ای خود زير فشار قرار گرفته ا
  .بوشهر نيز به يک مساله حساس سياسی تبديل شده است

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 کره شمالی به تعهدات هسته ای خود پایبند است:البرادعی 

  )2007 مارس   14 (١٣٨۵ اسفند  23چهار شنبه 
ه که به تعهدات خود در زمينه مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت که کره شمالی اطمينان داد

 .بسته شدن تاسيسات هسته ای پایبند خواهد بود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سوئيس انفو، البرادعی عصرچهارشنبه در پایان دیدار 

کره شمالی اعالم کرد که به طور کامل به توافقنامه : خود از پيونگ یانگ در جمع خبرنگاران تاکيد کرد 
 .  فوریه متعهد خواهد بود13

 .البرادعی همچنين دیدار دوروزه خود از پيونگ یانگ را مثبت ارزیابی کرد
این اولين دیدار البرادعی از زمان انتصاب در سمت مدیرکلی آژانس بين المللی انرژی اتمی در سال 

 روسيه و آمریکا به تصویب  فوریه بين دو کره ، چين، ژاپن،13 ميالدی  است که به دنبال توافقنامه 1997
 .رسيد، صورت گرفت

پيونگ یانگ در این توافقنامه متعهد شد تمامی تاسيسات هسته ای خود را درعوض دریافت نفت 
 .تعطيل کند

رئيس مذاکره کننده کره شمالی اظهار " کيم کی گوان"مدیرکل آژانس همچنين درباره عدم دیدار وی با 
 .رک مریض شده استکيم بعد از سفربه نيویو: داشت 

طی مذاکرات شش جانبه ماه گذشته در پکن، کره شمالی موافقت کرد در ازای دریافت سوخت و دیگر 
کمک های اقتصادی، برنامه تسليحات هسته ای خود را متوقف و راکتور یونگ بيونگ را در اواسط ماه 

 .  آوریل تعطيل کند
 فوریه اعالم کرد که کره شمالی از 23البرادعی در اندکی پس از برگزاری مذاکرات شش جانبه در پکن، 

  .وی برای گفتگو درباره برنامه هسته ای دعوت به عمل آورده است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 حکم اعدام معاون صدام حسين تایيد شد
  )2007 مارس   15 (١٣٨۵ اسفند  24شنبه پنج 

حکم اعدام طاها یاسين رمضان، معاون صدام حسين، ریيس دادگاه تجدید نظر در عراق :بی بی سی
 .جمهوری پيشين عراق را تایيد کرده است

 مارس، سخنگوی دادگاه تجدید نظر در عراق اعالم داشت که قضات دادگاه تجدید نظر 15روز پنجشنبه، 
يل را مورد تایيد رای دادگاه قبلی در صدور حکم اعدام طاها یاسين رمضان در ارتباط با پرونده کشتار دج

 .قرار داده اند و در نتيجه، انتظار می رود این حکم ظرف سی روز آینده به اجرا گذاشته شود
 .طاها رمضان از جمله هفت متهمان پرونده کشتار دجيل بود که همراه با صدام حسين محاکمه شدند

ن را به اعدام، طاها رمضان دادگاه بدوی در ماه نوامبر سال گذشته صدام حسين و دو تن دیگر از متهما
 .را به حبس ابد، سه متهم دیگر را به دوره های حبس پانزده ساله محکوم و یک متهم دیگر را تبرئه کرد

با اینهمه، حکم دادگاه عليه طاها رمضان مورد اعتراض دادستان قرار گرفت و پرونده به دادگاه باالتر 
 .ارجاع شد

بول قرار داد و در ماه دسامبر سال گذشته، حکم حبس ابد را به اعدام این دادگاه نظر دادستان را مورد ق
 .با طناب دار تغيير داد که این حکم در دادگاه عالی تجدید نظر مورد تایيد قرار گرفته است

 . متولد شده و از یاران صدام حسين در حزب بعث عراق بوده است1938طاها یاسين رمضان در سال 
عراق بود " ارتش مردمی"یران، از جمله مسئوليت های طاها رمضان فرماندهی در جریان جنگ عراق و ا

که گفته می شود هزاران تن از مردم عادی و نوجوانان عراقی را پس از آموزش های اندک نظامی به 
 . ميدان جنگ اعزام کرد

ی را در ، وی سمت معاونت ریيس جمهور2003 تا سقوط رژیم سابق عراق در آوریل سال 1991از سال 
 .اختيار داشت

 در شهر موصل 2003پس از سقوط رژیم سابق عراق، طاها رمضان متواری اما در ماه اوت سال 
 .بازداشت شد

 .احکام سایر محکومان به اعدام پرونده دجيل قبال به اجرا گذاشته شده است
سال جاری به دار صدام حسين در ماه دسامبر سال گذشته و دو محکوم دیگر به اعدام در ماه ژانویه 

 .آویخته شدند
 . مربوط می شود1982 تن از ساکنان شهرک شيعه نشين دجيل در سال 148پرونده دجيل به اعدام 
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در آن سال، پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين هنگام دیداری از دجيل، صدها تن از اهالی 
  .اعدام شدندشهر زندانی و تعدادی از آنان به حکم دادگاه انقالب عراق 

  
دولت نوري مالكي دولتي به نمايندگي از تمام شيعيان عراق نيست بلكه : اياد عالوي اعالم آرد

  . ي احزاب سياسي شيعي مشخصي است نماينده
  )2007 مارس   14 (١٣٨۵ اسفند  23چهار شنبه 

 اياد -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي سفرش به عربستان در  عالوي، نخست وزير سابق عراق آه به آويت سفر آرده است، در آستانه

ي من به  دولت نوري مالكي، نخست وزير عراق دولت نماينده: وگو با اين روزنامه اظهار داشت گفت
  . يعه استعنوان يك شيعه يا شيعيان ديگر نيست بلكه تنها نماينده برخي احزاب سياسي ش

هاي دولت را با مشكل روبرو  ام آه سياسي آردن دولت تنها تالش من بارها هشدار داده: وي ادامه داد
  . شود سازد و مانع از وحدت ملي مي مي

مهمترين خطري آه عراق با آن روبرو است طوايف مختلف آرد، شيعه، سني و تالش در : وي تاآيد آرد
  . ي ديگر است ل طايفهجهت ضايع آردن يك طايفه در مقاب

ام آه دولت را از اين بحران خارج سازد چرا آه دولت متعلق به  بارها به مالكي گفته: عالوي ادامه داد
  . ها است و همه بايد در بهبود اوضاع عراق تالش آنند تمام عراقي

يري طوايف آنچه آه امروز در عراق شاهد هستيم درگيري طوايف سياسي به دور از درگ: وي تصريح آرد
هاي عراقي را به سوي  عالوه بر آن ما شاهد حضور تروريسم نيز هستيم آه گروه. مذهبي است

  . آشاند ها مي تندروي
افتد نوعي جنگ  بايد اعتراف آنيم آه آنچه در عراق اتفاق مي: نخست وزير سابق عراق تصريح آرد

در واقع با نابودي برخي احزاب و به حاشيه ايم چرا آه ما  داخلي است آه همانند آن را قبال شاهد نبوده
آشاندن برخي ديگر روبرو هستيم و اگر اين وضع ادامه يابد همه چيز در عراق و حتي در منطقه نابود 

  . خواهد شد
، ضروري "آند فضا را براي ايجاد آشتي ملي فراهم مي"وي تكيه بر استراتژي جديد دولت آمريكا را آه 

  . ها را در عراق پايان دهد تواند تقسيم بندي تژي مياين استرا: دانست و گفت
شوم و با بشار اسد، رييس جمهور سوريه به بررسي اوضاع  به زودي عازم دمشق مي: وي تصريح آرد

  . عراق خواهم پرداخت
ي لبنان، فلسطين و عراق  هاي زيادي ميان روابط آمريكا و سوريه از جمله مساله پيچيدگي: عالوي افزود

  . ارد آه بايد حل شود تا منطقه امن شودوجود د
اش آه از آويت آغاز  يي عالوي طي سفرهاي دوره: عزت الشابندر، سخنگوي دفتر عالوي اعالم آرد

  . آرده است، قصد دارد بعد از عربستان به امارات، مصر، لبنان و سوريه برود
  . اي براي سفر به ايران ندارد وي گفت، عالوي هيچ برنامه

حال اين روزنامه به نقل از منابع نزديك به خانواده صدام نوشته است، برخي از نزديكان صدام در عين 
شنبه جسد عدي و قصي، دو پسر صدام را به همراه مصطفي، پسر ديگر وي به آنار مقبره صدام  سه

  . در شهرك العوجه در زادگاهشان منتقل آردند
  . ام اجساد اين خانواده به يك مقبره خانوادگي بوده استهدف از اين اقدام انتقال تم: اين منابع گفتند

در عين حال برزان تكريتي، برادر ناتني صدام و عواد بندر، رييس دادگاه سابق انقالب عراق نيز در آنار 
  . اند قبر صدام دفن شده

به نابودي در يك نوار صوتي عربستان را " دولت اسالمي عراق: "پايگاه اينترنتي المحيط نيز گزارش داد
  . پايگاهش در عراق متهم آرد

ي تلويزيوني الجزيره اعالم آرد طي يك نوار صوتي آه بر روي يك سايت منتشر شده است،  شبكه
تبليغاتي آه گروه دولت اسالمي عراق با آن روبرو " دولت اسالمي عراق"ابوعمر البغدادي، رهبر گروه 

  . ان خود و ميان پايگاهش در عراق دانستهستند را تالشي در جهت از بين بردن ارتباط مي
هاي دولت  هاي مسلح بر اساس توطئه چيني عليه طرح عربستان از طريق گروه: بغدادي اعالم آرد

  .اسالمي در عراق اقدام به نابودي پايگاه اين گروه آرده است
  

 ها دست از عمليات برنمي داريم  تا نابودي تروريست: يك فرمانده ارتش عراق
  )2007 مارس   14 (١٣٨۵ اسفند  23شنبه چهار 

 تن 10ي انتحاري به بازاري در شمال عراق و نيز ايست بازرسي در بغداد، دست آم  در اثر دو حمله
ها  گرايان هشدار داد آه چنانچه در برابر تالش در همين حال يك ژنرال ارتش عراق به افراط. آشته شدند

 .  آنند، زير پاي مردم عراق نابود خواهند شدها ايستادگي جهت خاتمه دادن به خشونت
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ژنرال عبود قنبر، از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
چنين به ساآنان بغداد اطمينان خاطر داد آه نيروهاي ارتش آشورش  فرماندهان امنيتي ارتش عراق هم

ها تبعيض قائل نخواهند   گروه  و نارضايتي اهل تسنن، بين م شكايتهاي امنيتي خود به رغ در عمليات
 . شد

ها در عراق آه در پي حمله به حرمين  ها براي پايان دادن به خشونت ژنرال قنبر افزود آه تالش
 .  آغاز شد، با پيشرفت همراه بوده است2006 فوريه 22در ) ع(عسگرين
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هاي شبه نظامي تبهكار را ناآام گذاشته و بر آشتارهاي  وهها، گر ما اقدامات تروريست: وي تصريح آرد
 . ايم اي غلبه آرده فرقه

مشكالت بالفاصله حل : اين فرمانده ارتش عراق در ادامه ضمن اشاره به مشكالت و موانع پيش رو گفت
 . داريم هاي خود بر نمي ايم دست از عمليات ها را نابود نكرده نخواهد شد، اما ما تا زماني آه تروريست

ها از ربوده شدن رييس سازمان صليب سرخ عراق در تكريت  اين در حالي است آه برخي گزارش
 . حكايت دارد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   اسفند24پنجشنبه : مرور روزنامه های تهران

  )2007 مارس   15 (١٣٨۵ اسفند  24شنبه پنج 
روزنامه های صبح امروز تهران که بعضی از آن ها آخرین شماره سال خود را منتشر کرده و :بی بی سی

از فردا تا چهاردهمين روز سال آینده تعطيل خواهند بود در عنوان های اصلی خود از طرح تازه ای که 
مدیران روسی مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی برای حل بحران هسته ای دارد و خارج شدن 

عقب افتادن باز هم بيشتر تکليف بنزین، . نيروگاه هسته ای بوشهر از محل ماموریت خود نوشته اند
استعفای شش مدیر دولتی در اعتراض به تصميمی در بودجه سال و طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس 

 از جمله دیگر مطالب برای تغيير ساعت رسمی در اولين روز سال که ریيس جمهوری با آن مخالفت دارد
  .این روزنامه هاست

 در صدر گزارش های خبری خود نوشته دیپلمات های ایرانی روزهای پرکاری را پشت سر کارگزاران
آنها در حالی که ایران تعطيالت رسمی خود را آغاز می کند باید با چشم هایی باز و گوش . می گذارند

  . رونده هسته ای ایران را رصد کنندهایی تيز رفتار و گفتار طرف های مرتبط با پ
به نوشته این روزنامه علی الریجانی، مذاکره کننده اول پرونده هسته ای، روز گذشته در پاسخ به 

سئوال خبرنگاری درباره احتمال حمله نظامی به ایران و واکنش ایران گفته اگر حمله صورت گيرد 
  . پاسخش نظامی خواهد بود

ائه قطعنامه دوم شورای امنيت عليه ایران خبر داده و از قول علی الریجانی  از مقدمات ارآفتاب یزد
  . سرمذاکره گر هسته ای نوشته در صورت دخالت نظامی غرب با آن ها مقابله می کنيم

 از سخنان دکتر علی اکبر والیتی مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی استقبال کرده که با کيهان
 قابل مقایسه نيست گفته قطعنامه ۵٩٨ با قطعنامه ١٧٣٧ظر برخی افراد قطعنامه بيان اینکه برخالف ن

حال اگر در مساله هسته ای نيز قطعنامه ای .  را به دليل آنکه قطعنامه متعادلی بود، پذیرفتيم۵٩٨
 باشد، آن را با نظر مثبت بررسی می ۵٩٨تصویب شود که متعادل و در حد تعادل و توازن قطعنامه 

  .کنيم
این گفته وزیر خارجه پيشين ایران چند روزنامه را به نوشتن سرمقاله ای ها ترغيب کرده که در آن از این 

که یک دیپلمات با تجربه با زبان متعارف دیپلماتيک سخن می گوید ابراز خوشنودی کرده و احتمال داده 
  .دهداند که حضور والیتی و پيشنهاد وی تحرکی به روند مهار بحران هسته ای ب

 روزنامه اقتصادی صبح تهران نوشته دویست نماینده امضاکنندهء درخواست تغيير مصوبهء سرمایه
 رای مثبت دادند و ٨۶ که آبستراکسيونی در کار باشد، به ماده واحده بودجه سال  بنزین، دیروز بدون آن

ررسی به تصویب مجلس  روز ب١٠ هزار ميليارد تومانی بودجهء سال آینده پس از ٢٣۶در نتيحه الیحهء 
  . رسيد

، نمایندگان بحث و بررسی درباره بهای بنزین را باز هم عقب سرمایهبه گزارش خبرنگار پارلمانی 
  .انداخته و به خرداد سال آینده موکول کردند

 با عنوان ساعت به وقت دولت یا مجلس در گزارش اصلی خود خبر از ارائه طرح دوفوریتی از آینده نو
  .  از نمایندگان مجلس برای تغيير ساعت رسمی کشور داده استطرف تعدادی
 در گزارش اصلی خود نوشته بر اساس توافق دولت و مجلس، طرح دو فوریتی تغيير تهران امروز

های مجلس در صحن   های کارشناسان مرکز پژوهش  ساعت رسمی کشور تا اعالم نتيجه بررسی
ن است که در آخرین روزهای سالی گزارش می شود که با اهميت این خبر به آ. شود علنی مطرح نمی 

تصميم آخرین لحظه ریيس جمهوری تغييری در ساعت رسمی کشور پيدا نشد و با وجود آنکه مراکز 
پژوهشی مجلس و وزارت نيرو اعالم داشتند که این تغيير در صرفه جویی در مصرف سوخت تاثير عمده 

اشت چندان که طرحی دو فوریتی تهيه شده که در آخرین روزهای دارد اما دولت دست از اصرار خود برند
  . سال به تصویب برسد و دولت را مجبور به تغيير ساعت رسمی کند

 نوشته توافق بر سر مذاکره مجلس و دولت و توافق آن ها برای جلوگيری از مطرح شدن تهران امروز
  . طرح دوفوریتی در مجلس است

 و پرورش را جالب دیده که همزمان با اعتراض های گسترده معلمان و  مصاحبه وزیر آموزشآینده نو
دستگيری عده ای از آنان از برگزاری تجمع معلمان اظهار بی اطالعی کرد و در حالی که حضور نيروهای 
انتظامی مقابل ساختمان وزارت آموزش وپرورش خبر از جوی نا آرام و ملتهب می دادند و تعداد زیادی از 

انتظامی نيز در داخل ساختمان این وزارتخانه مستقر بودند گفته است در پاسخ سئواالت به نيروهای 
  . اندازه مصلحت و در حد بضاعت خود سخن خواهم گفت
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 نوشته آقای فرشيدی در این مصاحبه آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد را مثال زدنی کارگزاران
 آموزش و پرورش سخن گفته و اضافه کرده که من خود را در خوانده ودو بار از موفقيت خود به عنوان وزیر

  . زمره موفق ترین وزرای آموزش و پرورش ارزیابی می کنم
 در کنار گزارش وزیر نوشته عده ای از معلمان دستگير شدند و از جمله برای عليرضا هاشمی اعتماد

 آموزش وپرورش تهران عليه دبيرکل سازمان معلمان احضاریه رسيد که نشان می داد معاونت پژوهشی
  .او به اتهام مشارکت در توهين به ساحت پيامبر اسالم شکایت کرده است

 به دنبال این خبر گزارش داده که شاکی مقامی است که طراحی و برگزاری امتحان جنجالی اعتماد
  .معلمان را به عهده داشته که احتمال توهين به پيامبر در آن ها داده شده است

 چنين بر می آید که علت وارد آوردن اتهام به دبيرکل سازمان معلمان این است که آن اعتمادش از گزار
سازمان در اطالعيه ای که در اعتراض به این سئوال ها منتشر کرده چند نمونه از آن ها را ذکر کرده 

  .است
  

   اسفند23چهارشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007ارس    م14 (١٣٨۵ اسفند  23چهار شنبه 
اعالم رسمی به تاخير افتادن راه اندازی نيروگاه هسته ای بوشهر، بی نتيجه ماندن :بی بی سی

گفتگوهای معلمان و نمایندگان دولت، پایان بررسی بودجه سال آینده و در ابهام ماندن سرنوشت بنزین 
  .بح امروز تهران است و برگزاری یک چهارشنبه سوری پرهيجان از جمله مطالب اصلی روزنامه های ص

 خبر داده که نشست روز گذشته نمایندگان فرهنگيان بدون حضور مقامات وزارت آموزش و اعتماد
 اعتمادپرورش برگزار شد در حاليکه هيچ نتيجه مثبتی به همراه ندشت جلسه ای که در آن به نوشته 

رئيسه مجلس، دو نفر نمایندگان تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور، کوهکن، سخنگوی هيات 
از قرارگاه ثاراهللا، دو نفر از وزارت اطالعات، سه نفر از حراست مجلس و دو نفر از سازمان مدیریت حاضر 

  . بودند
 استدالل سخنگوی هيات رئيسه مجلس این بود که افزایش حقوق معلمان تورم و اعتمادبه نوشته 

با اعتراض به این نظر گفتند چرا وقتی نوبت به افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت که معلمان 
ما می رسد، اقتصاد علم می شود و شما به یاد تورم می افتيد؟ مگر در تمام این سال ها که حقوق 

  معلمان افزایش نيافت، نقدینگی ثابت مانده بود؟
مطالبات  در این نشست همچنين مقامات امنيتی از نمایندگان فرهنگيان خواستند اعتمادبه نوشته 

  .خود را در چارچوب قانون پيگيری کنند
 اطالعيه شرکت دولتی توليد و توسعه انرژی اتمی ایران را منعکس کرده که با اشاره به اعالم کيهان

تاخير دوماهه در راه اندازی نيروگاه بوشهر از سوی شرکت روسی طرف قرارداد اعالم کرد که این 
ازی می شد و پيمانکار تاکنون پنج بار کار را به تاخير انداخته که در  راه اند٧٨ تير ١٧نيروگاه می بایست 

  . مجموع به معنی هشت سال و سه ماه تاخير است
 ٢٠٠٧در این اطالعيه ذکر شده ایران تمام تعهدات مالی خود را در چارچوب قرارداد مشترک تا اول مارس 

د ریال معادل دوازده ميليون و هفتصد هزار دالر انجام داده و عالوه بر آن بالغ بر یکصد و پانزده ميليار
  .بصورت علی الحساب تسویه نشده در اختيار شرکت روسی قرار داده است
 شرکت همبستگیاطالعيه شرکت ایرانی در زمانی منتشر می شود که بر اساس خبر روزنامه 

امبر سال جاری، آن اعالم کرد که اولين واحد نيروگاه بوشهر در سپت" اتم استروی اکسپورت"روسی 
طور که پيش از این برنامه ریزی شده بود، راه اندازی نخواهد شد و سوخت هسته ای نيز در ماه مارس 

تاکنون هيچ )  دیماه سال جاری٢٧( ژانویه ١٧به این نيروگاه تحویل نخواهد شد چون که ایرانی ها از 
  . پرداختی نداشته اند

ه درباره وضعيت پدید آمده در روابط ایران و روسيه ابراز نوميدی  از جمله کسانی ککارگزارانبه نوشته 
کرده علی الریجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی است که آخرین بار ماه پيش در بازگشت از سفر 

  . مسکو با شادمانی اعالم داشت که همکاری های دو کشور به خوبی پيش می رود
 است که گزارشی مربوط به روابط ایران و  آینده نوی روزنامهپایان بازی ضد آمریکایی روسيه عنوان اصل

  .وروسيه بعد از نامعلوم شدن وضعيت نيروگاه هسته ای بوشهر را در صدر اخبار خود آورده است
 با عنوان بزرگ پرونده بودجه بسته شد و بنزین همچنان در ابهام نوشته در حالی جلسات حيات نو
یان گرفت که تکليف بنزین برای سال آتی هنوز تعيين نشده و رایزنی در  پا٨۶یحه بودجه سال  بررسی ال

  .یحه دولت و نحوه توزیع و قيمت این فرآورده سوختی پرمصرف همچنان ادامه دارد خصوص بازگشت به ال
ای  نامه  ح قيمت بنزین آئين   یکی از اعضای هيئت رئيسه مجلس گفته برای اصالحيات نوبه نوشته 
  .ح کرد توان قيمت بنزین را اصال  می  حيه  تنها با آوردن اصالوجود ندارد،

 نماینده که ٢٠١اهميت گفته حميدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در آن است که در چند روز گذشته 
اکثریت مجلس را تشکيل می دهند خواستار تغيير تصميم مجلس در مورد بنزین شده اند و تهدید کرده 

نه آیين نامه داخلی نتوانند چنين کاری را ممکن کنند، اکثریت نيز با ترک جلسه مانع از اند که اگر به بها
  .تصویب بودجه سال آینده خواهند شد

 با این خبر که سپردن پرونده هسته ای به مجمع تشخيص مصلحت نظام بستگی به نظر اعتماد ملی
   هاشمی يص مصلحت نظام ورهبر جمهوری اسالمی دارد نوشته ساليانی است که همه مجمع تشخ

  می های شخصی این مرد موثر نظام جمهوری اسال شاید ویژگی.  شناسند رفسنجانی را با یکدیگر می
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های بسياری که برخی از او انتظار حرکتی را   مناسبت با نام مصلحت نظام نباشد چه او در برهه  نيز بی
  . اند مصلحت نظام مانع اقدامات او شده است داشته 

 سخنگوی دولت انتقادات اعتمادهميت نوشته این حزب منقد دولت آن جاست که به نوشته روزنامه ا
اخير هاشمی رفسنجانی از عملکرد دولت نهم را سياسی و مداخله در امور اجرایی دانست و این 

  .اظهارات را باعث تنزل جایگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزیابی کرده است
س بزرگی از مراسم چهارشنبه سوری و آتش بازی ها در تهران خبر داده که  با چاپ عکآفتاب یزد

  . مراسم سنتی با هيجان های معمول انجام شد
 به مخالفت خود ادامه داده و نوشته عليرغم هشدارهای نيروی جمهوری اسالمیدر مقابل، روزنامه 

آخر سال متاسفانه دیشب مردم انتظامی و اخطارهای قوه قضائيه درباره ترقه بازی در شب چهارشنبه 
تهران باز هم شاهد ترقه بازی بودند و این اقدام وحشيانه و زیان بخش مشکالت زیادی برای مردم ایجاد 

  . کرد
این روزنامه گالیه کرده که در روزهای اخير بعضی روزنامه و سایت های خبری نيز از سنت خرافی 

 بهانه که این یک آیين کهن و باستانی ایرانی است این چهارشنبه سوری تعریف و تمجيد کردند و به این
  .خرافه را ترویج نمودند

  
  شورای امنيت و تشدید تضادهای درونی رژیم ایران

  
  فراخوان صلح خواهی ملت ایران

   ٢٠٠٧ مارس ١۴  - ١٣٨۵ اسفند ٢٣چهارشنبه  
  به نام خدا 

 پایان یافته است و اعضای دائمی ١٧٣٧ضرب االجل شورای امنيت سازمان ملل در مورد قطعنامه ی 
این نهاد بين المللی به عالوه آلمان در حال شور و رایزنی هستند تا دامنه ی تحریم های مستقيم و 

این در شرایطی است که دولت آمریکا با وجود مخالفت های فزاینده . غيرمستقيم ایران را تشدید کنند
لل، با مشارکت اسرائيل دامنه ی حضور نظامی خود ی داخلی به موازات تالش های خود در سازمان م

را در منطقه افزایش می دهد تا به صورت برنامه ریزی شده تنش موجود در روابط ایران و جامعه بين 
  . المللی را وارد مرحله ی جدیدی کند

ن  شورای امنيت و عدم ارائه ی پيشنهاد سازنده توسط حکومت ایرا١٧٣٧نادیده گرفته شدن قطعنامه 
تر شورای امنيت خواهد بود  های اقتصادی گسترده خود زمينه ساز مجازات های نظامی و مالی و تحریم

  . و چشم انداز فقر و جنگ را در برابر مردم صلح دوست ایران قرار خواهد داد
اگر روند تصویب قطعنامه های زنجيره ای توسط شورای امنيت سازمان ملل ادامه یابد و خدای نکرده 

ه ی آن به جنگ و حمله نظامی گسترش پيدا کند، پيامدهای شوم و ویرانگر آن مستقيما متوجه دامن
 ای در برنامه ریزی ها و تصميم گيری  ملت ایران و به ویژه نسل جوان کشور خواهد بود که هيچ مداخله

ت اعالم های هسته ای ندارد و همواره مخالفت خود را با تشدید تنش و به خطر افتادن صلح و امني
  . داشته است

دانيم که صدای  طلب ایران در این شرایط بحرانی حق و وظيفه ی قانونی خویش می ما شهروندان صلح
صلح خواهانه ی خود را به گوش ملت و دولتمردان کشور و مجامع بين المللی برسانيم و از صلح طلبان 

وز فشار اقتصادی گسترده به مردم جهان درخواست کنيم که سکوت پيشه نکنند و برای پيشگيری از بر
  . ایران و وقوع مجدد جنگ و خونریزی در منطقه دست یاری به ملت ما دهند

ای را، صرفنظر از کاربرد تسليحاتی آن، حق مسلم  ما اگرچه برخورداری از دانش و فن آوری هسته   
ساسی تر و مهمتری چون مردم ایران می دانيم، اما بر این نکته تاکيد داریم که ملت ایران حقوق ا

نيز دارد و کسب این " عدالت و رفاه"و " امنيت و آزادی"، "مردمساالری و حقوق بشر"برخورداری از حق 
حق نباید دیگر حقوق ملت را نفی و یا کمرنگ کند و خدای ناکرده سایه ی شوم جنگ و ویرانی را بر 

یر آژانس بين المللی انرژی اتمی، جناب آقای به باور ما در این شرایط پيشنهاد مد. سر آنان بگسترداند
اقدامی آجل و دوراندیشانه برای پيشگيری از تحریم و " تعليق در برابر تعليق"محمد البرادعی مبتنی بر 

را شکل دهد و سازماندهی کند و بهانه را از دست آتش "  برد-برد"جنگ است و می تواند سياست 
تعليق در برابر "ه که در بطن این پيشنهاد نهفته است خط مشی همانگون. افروزان و جنگ طلبان بگيرد

از یک سو حکومت ایران را وادار می کند که تعليق موقت را بپذیرد و داوطلبانه برنامه غنی " تعليق
های اقتصادی عليه ایران را تا  سازی را تا مدت مورد توافق متوقف کند و از سوی دیگر فشارها و مجازات

 با ١+۵راهکار دیگر می تواند پذیرش پيشنهاد گروه . فق طرفين به حالت تعليق درآوردزمان مورد توا
  . اصالحاتی توسط جمهوری اسالمی ایران همراه با تعليق و پيگيری مذاکرات باشد

با توجه به این نکات، امضا کنندگان این بيانيه مصرانه بر سياست اعتمادسازی در عرصه ی جهانی تاکيد 
 و دبيرکل سازمان ملل امکانپذیر می ١+۵را از طریق تعامل با نمایندگان گروه موسوم به دارند و آن 

آميز نمایندگان حاکميت  زا و سخنان و اقدام های تحریک های تنش به باور این جمع، تداوم سياست. دانند
ی را ضخيم تر در داخل و مجامع بين المللی، تنها دیوار بی اعتمادی گسترده ميان ایران و جامعه جهان

خواهد ساخت و به نفع برنامه های کاخ سفيد برای ایجاد یک اجماع بين المللی عليه تماميت ارضی و 
  . منافع ملت عزیز ایران خواهد بود

ما همچنين ضمن پرهيز دادن دولت بوش از هرگونه اقدام ماجراجویانه با هدف جنگ افروزی در منطقه و 
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ق خود را نسبت به پيامدهای ویرانگر سياست های جنگ طلبانه که با حمله به خاک ایران، نگرانی عمي
هدف تحت الشعاع قرار دادن شکست های داخلی و بين المللی و کمرنگ ساختن مشکالت فزاینده 

به نظر ما آغاز گفت و گوی دو جانبه ی رسمی، . سياسی و اقتصادی صورت می گيرد، بيان می کنيم
نگتن و نشستن پشت ميز مذاکره بر مبنای یک برنامه از پيش اعالم علنی و شفاف بين تهران و واش

شده، یکی از بهترین راه حل ها برای جلوگيری از بروز جنگ و خونریزی و گسترش ناامنی و اغتشاش 
  . در منطقه است

های اقتصادی و  جهانيان در این شرایط خطير و بحرانی باید به این نکته واقف باشند که تشدید تحریم
ها به ویژه برای ملت عزیز ایران، چيزی جز جنگ و ویرانی،  مله نظامی به خاک ایران برای همه طرفح

گی در پی نخواهد داشت و منطقه را به جهنمی سوزان تبدیل خواهد  ماند مرگ و فقر و فالکت و عقب
  . کرد

سازی به یک موضوع عاليترین مقام های مسئول ایران باید بدانند که نباید با تبدیل مساله ی غنی 
حيثيتی، ملی و امنيتی، در عمل شهروندان و گروه های سياسی ایران را از حق هرگونه ابراز نظر و 

بحث آزاد پيرامون این مساله ملی بازدارند و مطبوعات ، روزنامه نگاران و نویسندگان کشور را با تشدید 
ياتی که به آینده ی یکایک ملت ایران جو سانسور و خودسانسوری از پرداختن به این مسئله ی ملی ح

آگاهی حق مسلم ملت ایران است و مردم ایران باید به صورت شفاف و . مربوط است محروم سازند
شود و برخی از مسئوالن عاليرتبه نظام، با خط  تر می روشن بدانند که خطر جنگ روز به روز نزدیک

يد، جامعه را در سراشيبی فقر و ویرانی قرار مشی متخذه و بهانه دادن به دست جنگ افروزان کاخ سف
  . می دهند

ما امضا کنندگان این بيانيه با توجه به وظيفه ملی و تاریخی خویش، بار دیگر مخالفت قاطع و روشن 
خود را با چنين سياست هایی که چشم انداز آن چيزی جز تحریم اقتصادی و جنگ نيست، اعالم می 

شور هشدار می دهيم که تا دیر نشده است به خود آیند و سياست کنيم و به مسئوالن عاليرتبه ک
از همگان نيز . و یا هر راهکار مفيد دیگری را بپذیرند، چون فردا خيلی دیر است" تعليق در برابر تعليق"

می خواهيم که بيش از این سکوت را جایز ندانند و نقطه نظرهای صلح جویانه و مخالفت خود را با جنگ 
  .  مناسب ابراز دارندبه روش های

  
سالمی، عباس ابوذری،  محمد آزادی، هاشم آقاجری، سامر آقایی، ناصر آملی، غالم حيدرابراهيم بای

هادی احتظاظی، حميد احراری، طاهر احمدزاده، حسن احمدی، محسن احمدی، نعمت احمدی، 
ارغنده پور، حسن  ساجد اردبيلی، کریم  محمود احمدیان، محمدرضا احمدی نيا، مصطفی اخالقی،

اسدی زیدآبادی، مرتضی اشفاق، حميد آصفی، جالل اقتداری، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، 
مهدی امينی زاده، حجت انصاری، حسين انصاری راد، مصطفی ایزدی، مجتبی بدیعی، کمال الدین 

 بازرگان، فرشته بازرگان، بازرگانی، پروین بختيار نژاد، اکبر بدیع زادگان، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی
اله باقرآبادی، ایمان براتيان، محمد بذرپور، محمد بسته نگار،  محمد نوید بازرگان، مختار باطولی، روح

مهدی بسته نگار، محمد حسين بنی اسدی، عماد بهاور، محمد بهزادی، راضيه بوستانکار، مرضيه 
س پوراظهری، سعيد پورعزیزی، رضا پویان، بوستانکار، جالل بهرامی، صفا بيطرف، مسعود پدرام، عبا

محمود پيش بين، حبيب اهللا پيمان، مجيد پيمان، سيدمصطفی تاج زاده، حميد تاجرنيا، عبدالرضا تاجيک، 
رضا تهرانی، غالمعباس توسلی، محمد توسلی، مجيد جابری، حميدرضا جالئی پور، جالل جاللی زاده، 

، رضا حاجی، مجيد حاجی بابائی، علی حاجی علی جمالی، مجتبی جهانی،حبيب حاج حيدری
قاسمی، بهمن حافظی، سعيد حجاریان، حميد حدیثی، علی حدیثی، حسين حریری، حميد حسامی، 

بهزاد حق پناه، جمشيد حقگو، فاطمه حقيقت جو، وحيد حقيقی، علی حکمت، ابوالفضل حکيمی، 
ریان، جعفر خائف، هادی عبدالکریم حکيمی، مجيد حکيمی، محمد رضا حمسی، فخرالدین حيد

خانيکی، نبی اهللا خانزاده مرخالی، ابراهيم خدادادی، امير خرم، حسين خطيبی، محمد خطيبی، 
مجتبی خندان، ابراهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدی، محمدعلی دادخواه، محمد 

يد درودی، محمود دل دادفر، رسول دادمهر، مهدی دادیزاده، فریبا داودی مهاجر، محمود درد کشان، سع
آسایی، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانی، خشاریار دیهيمی، ابراهيم دینوی، فاطمه راکعی، امير 
رزاقی، محمد صادق ربانی، تقی رحمانی، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجایی، امير رزاقی، محمد 

 رضا خانی، سعيد صادق رسولی، احد رضائی، اصغر رضائی، بيوک رضائی، عبدالعلی رضائی، بهمن
رضوی فقيه، حسين رفيعی، رضا رئيس طوسی، نفيسه زارع کهن، فياض زاهد، جمال زره ساز، اکبر 

زمانی، محمد ابراهيم زمانی، پرویز زندی نيا، احمد زیدآبادی، محمد رضا زهدی، سيد مجتبی سادات، 
دون سحابی، هاله عليرضا ساریخانی، جليل سازگارنژاد، نسرین ستوده، عزت اهللا سحابی، فری

سحابی، عيسی سحر خيز، محمد سرچمی، بيوک سعيدی، عبدالفتاح سلطانی، محمد جواد 
زاده، محمود شاددل بصير،  سليمانی، علی سياسی راد، محمدعلی سيدنژاد، سيد محمد علی سيف

ابراهيم شاکری، تقی شامخی، علی شاملو محمودی، محمد شانه چی، حسين شاه حسينی، مریم 
 سعيد شریعتی، حجت شریفی، کاظم شکری، مازیار شکوری گيلچاالن، اهللا وردی شمبوری، شبانی،

ماشاءاهللا شمس الواعظين، احمد شيرزاد، سعيد شيرکوند، هدی صابر، علی صالح آبادی، هاشم 
صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادی، رضا صدر، احمد صدری، سميرا صدری، محمود صدری، جليل 

ضرغامی، فریدون ضرغامی، خسرو طالب زاده، اعظم طالقانی، حسام طالقانی، ضرابی، علی اشرف 
طاهره طالقانی، اکبر طاهری، رئوف طاهری، محمد طاهری، امير طيرانی، کيوان ظهرابی، محمد 
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عطریانفر، روئين عطوفت، سيد عظيم عظيمی فر، جواد عالئی، علی علوی، عليرضا علوی تبار، 
نی، طاهر عليزاده، علی عليزاده نائينی، محمد جعفر عمادی، محمود محمدباقر علوی، رضا عليجا

عمرانی، علی اصغر غروی، عليرضا غروی، ماجد غروی، مسيح غروی، سعيد غفارزاده، مسعود غفاری، 
علی غفرانی، مهدی غنی، محمدتقی فاضل ميبدی، باقر فتحعلی بيگی، پویان فخرآیی، غفار فرزدی، 

فرهنگ خواه، حسن فرید اعلم، بهرام فياضی، احمد قابل، هادی قابل، شهين فرزین پژوه، فاطمه 
حسين قاضيان، خسرو قشقایی، ماهرو قشقایی، رحمانقلی قلی زاده، نظام الدین قهاری، مصطفی 

زاده، محسن کدیور،  قهرمانی، رحمان کارگشا، اميرحسين کاظمی، مرتضی کاظميان، هادی کحال
ی کرمی، علی رضا کفشکنان، پروین کهزادی، الهه کوالئی، یعقوب منوچهر کدیور، جميله کدیور، عل

راد، بهناز کيانی، بيژن گل افرا، فاطمه گوارایی، مسعود لدنی، حسين لقمانيان،  کوثری، محمد کيانوش
احسان مالکی پور، محمد تقی متقی، رجبعلی مزروعی، حسين مجاهد، محسن محققی، نرگس 

ی اردهالی، سيد علی محمودی، حسين مدنی، سعيد مدنی، محمدی، نوشين محمدی، محمد محمد
احمد مدادی، ماشاءاهللا مدیحی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، فرید مرجائی، مصطفی مسکين، رضا 

مسموعی، ليال مصطفوی، عباس مصلحی، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، 
 علی مليحی، احمد منتظری، سعيد ضياء مصباح، علی مقيمی، کاظم ملکی، مصطفی ملکيان،

منتظری، خسرو منصوریان، کيوان مهرگان، سيدرضا موسوی سعادتلو، سيد علی اکبر موسوی خوئينی، 
عبداهللا مومنی، علی مومنی، محمود مومنی، امير ميرخانی، سراج الدین ميردامادی، وحيد ميرزاده، 

کوفر، سيد حميد نوحی، فخرالسادات محمود نعيم پور، جعفر نقمی، محمود نکوروح، محمد تقی ن
نوربخش، منوچهر نوربخش، صالح نيکبخت، احمد هادوی، هادی هادی زاده یزدی، ناصر هاشمی، 
سيدهاشم هدایتی، عليرضا هندی، رسول ورپایی، منصور وفا، باقر ولی بيک، علی فرید یحيایی، 

  . انیابراهيم یزدی، حسن یوسفی اشکوری، رضا یوسفيان، حسن یوسفيان آر
  

 قرار دارد» صلح مسلح«آشور در شرايط 
  )2007 مارس   13 (١٣٨۵ اسفند  22سه شنبه 

عصر امروز به مناسبت هفتمين سالروز ترور سعيد حجاريان از سوی » صلح برای صلح«همايش : ایلنا
ای را در اين همايش   شاخه دانشجويی جبهه مشارآت ايران اسالمی برگزار شد آه حجاريان مقاله

  . رايه آردا
  : به اين شرح است» صلح مسلح«متن مقاله حجاريان با عنوان , "ايلنا"به گزارش 

آن موقع هنوز . ای درباره صلح عرضه آردم  سال گذشته در همين مكان و حوالی همين زمان مقاله
ه صدور دومين المللی انرژی اتمی در جريان بود اما اآنو ن در آستان  ای ايران در آژانس بين  پرونده هسته

قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران هستيم و من ناچارم درباره موضوعی اندك متفاوت از 
  . سخن بگويم؛ به قول معروف سال به سال دريغ از پارسال"صلح مسلح "سال گذشته يعنی 

  : های زير خارج نيست  رابطه دو آشور يا دو بلوك از آشورها از حالت) الملل  حقوق بين(به لحاظ حقوقی 
 الوداد، آه در اين حالت دو آشور متحد استراتژيك همديگر محسوب شده و در    حاالت آامله-١

به ياد دارم آه سفير سابق چين . اند  موضع و متحابه  اقتصادی و ديپلماتيك هم, های مختلف نظامی  زمينه
آرد اما اآنون آه    نوع آامله الوداد تلقی میآه به زبان فارسی نيز مسلط بود، روابط ايران و چين را از

توان چين را آشوری   آيا می, دولت چين در قطعنامه گذشته عليه ايران در سازمان ملل رای داده است
  متحابه با ايران دانست يا نه؟ 

ند پذير  آميز؛ آه در اين حالت با فرض قبول اختالفات ميان آشورها آنان می   حالت همزيستی مسالمت-٢
تر از عوارض   آنند چون عوارض منازعه را خطرناك  آه به صورت صلح و سالم در آنار يكديگر زندگی می

. از اين نوع است... آذربايجان , ترآمنستان, دانند مثال رابطه ايران و تاجيكستان  مسالمت و مصالحه می
 و سوراخ آردن اين قايق به نفع بريم  ها ادعا آردند آه ما جهانيان در يك قايق به سر می  زمانی روس

  . آميز را جايگزين تز جدال اردوی آار و اردوی سرمايه نمودند  آس نيست و تز همزيستی مسالمت  هيچ
ها عليه    حالت جنگ سرد؛ آه در اين حالت دو آشور با تبليغات و عمليات روانی از طريق رسانه-٣

ا به رخ اتباع آن آشور آشيده و از اين طريق با ايجاد پذيری هر يك ر  پراآنی آرده و آسيب  همديگر سخن
اين حالت را ما . ها را مخدوش نمايند  آنند آه رابطه دولت و مردم يا اقليت  بحران مشروعيت سعی می

ايم، بين    شاهد بوده١٩٧۵ها بين ايران و عراق در زمان حكومت پهلوی دوم قبل از قطعنامه   سال
  . سكو و پكن آه در تواريخ مذآور استشوروی و آمريكا و ميان م

شود و اين    مخاصمه آه در اين حالت مساله از جنگ لفظی به درآمده و دعاوی ارضی مطرح می-۴
, همچنين عمليات پنهان اعم از جاسوسی. شود  المللی آشيده می  های بين  مدعيات به سازمان

گيرد حتی ممكن است آار به   م صورت میربايی در داخل دو آشور متخاص  آدم, خرابكاری, ضدجاسوسی
اگر . گروگانگيری اتباع دو آشور بينجامد يا به صدمه زدن به منافع طرفين در خارج از مرزها منتهی شود

يادمان باشد چند سال پيش در يك دعوای حقوقی بعضی از سياسيون ايران مدعی شدند آه روابط 
جا آشيد آه وزارت خارجه در اين باره اظهار نظر نمايد چون ايران و آمريكا رابطه تخاصم است و آار به آن

  . موضوع به وضعيت پرونده شرايط متبوعه داخلی مربوط شد
؛ آه وضعيتی است آه در آن تعادلی ناپايدار ميان دو آشور وجود دارد ARMED PEACE صلح مسلح -۵

د از انجام جنگی صورت گرفته اين وضعيت ممكن است بع. گويند  می» نه جنگ نه صلح«آه به آن حالت 
. بس داده باشند و خود را آماده عمليات بعدی آنند يا آرامشی قبل از طوفان باشد  باشد آه طرفين آتش
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  . در اين باره بيشتر توضيح خواهم داد
گيرد يا پارتيزانی    جنگ محدود؛ آه جنگی است آه يا به لحاظ جغرافيايی منطقه محدودی را در برمی-۶

ها را بر خود هموار    به لحاظ زمانی موقتی است يا به لحاظ ادوات آه در آن طرفين محدوديتاست يا
  . آنند مانند دارفور و جنگ اخير لبنان  می
عيار؛ آه در اين حالت طرفين با تمام قوا به قصد نابودی طرف مقابل وارد صحنه شده و از    جنگ تمام-٧

های ديگر مداخله نموده و ترك   االخره يكی از طرفين از پا درآيد يا قدرتآنند تا ب  ای فروگذار نمی  هيچ حربه
  . نمايد مانند جنگ جهانی  مخاصمه را الزامی می

از نظر بنده پس از آن آه پرونده . بريم  با اين مقدمه بايد ديد ما اآنون در چه وضعيتی به سر می
نون منتظر صدور قطعنامه دوم آن نيز ای ما به شورای امنيت سازمان ملل متحد رفت و اآ  هسته

  : هايی دارد آه بايد به آنها دقت آرد  اين وضعيت ويژگی. هستيم، در عمل يم
به اين . دهيم اما آشور در حالت تعليق است  سازی اورانيوم را ادامه می  ما غنی, در اين وضعيت) الف

بينی است، نه   ت آينده قابل پيشگذاری وجود دارد، نه وضعي  معنا آه در آشور نه امكان سرمايه
, فساد, رفت از وضعيت بيكاری  دهند و نه دورنمايی برای برون  های فاينانس و بيع متقابل جواب می  پروژه
گويند يعنی چرخ سانتريفوژها   سازی در تعليق می  به اين شرايط غنی. عدالتی و فقر وجود دارد  بی
اگر دقت آرده باشيد، آشوری مانند روسيه آه در گذشته . ه استچرخد اما چرخ اقتصاد از آار افتاد  می

آرد نيز اخيرا با ادعاهای واهی پيشبرد پروژه نيروگاه بوشهر را متوقف ساخته است و   با ما همراهی می
ها هم آه بنا بود در   ژاپنی. گيری باشد  منتظر است قطعنامه بعدی عليه ما صادر شود تا قادر به تصميم

های چينی نيز اآنون با ما   اند حتی بانك  نشينی آرده  گذاری آنند، عقب  ای نفت و گاز ما سرمايهه  پروژه
گذاری در ايران پا پيش گذاشته است،   مالزی هم آه ادعا شده است برای سرمايه. آنند  همكاری نمی

  . رود  نامه امضا آرده است تا ببيند اوضاع به آدام سو می  در حقيقت يك يا دو تفاهم
ای حق مسلم ماست اما بايد   سازی و برخورداری از انرژی هسته  شود آه غنی  گاهی گفته می) ب 

توجه داشت آه در آنار اين حق ما دارای حقوق ديگری هم هستيم، در حالی آه برخی افراد انرژی 
ی آه در اين ميان خواهم بگويم شايد مهمترين حق  آنند، من می  ای عنوان می  ای را يك حق پايه  هسته

آشور ايران با . يافته شويم  شود، حق توسعه است چرا آه ما هم حق داريم آشوری توسعه  پايمال می
يافته   برخورداری از منابع سرشار و استعدادهای درخشان هيچ چيز آمتر از بسياری از آشورهای توسعه

پا در هوای آنونی يعنی معلق بودن خصوص وضعيت   های گذشته و به  آنونی ندارد اما در اثر سياست
ای شده است آه اين حق را از ما سلب آرده است البته مسووالن هم   گونه  اوضاع به, وضعيت آشور
سازی اورانيوم بچرخد به    سال ديگر هم توسعه آشور به تاخير بيفتد اما چرخ غنی۵٠اين را آه اگر 

ها از قافله   اش ممكن است ما را فرسنگ   هر ثانيهآنند آن هم در جهانی آه  سود است، را آتمان نمی
بايد دقت داشت آه توسعه فقط بهبود استانداردهای زندگی نيست، فقط باال . تمدن به عقب بيندازد

وری و گرفتن سهم از بازار   رفتن سطح درآمد ملی نيست، فقط ايجاد شغل و بهبود تكنولوژی و بهره
ايم آه در   ل هم هست، اگر ما در جا بزنيم، نيز به عقب رفتهتعالی و تكام, توسعه. جهانی نيست

  . گويند  می» الغر شدن«اصطالح به اين 
آن است آه هر لحظه امكان دارد آه يكی از طرفين خطايی را مرتكب » صلح مسلح«يكی از خطرات ) ج

و در مقابل يكديگر به طور وقتی دو نير. گردد و اين خطا مانند بازی دومينو خطای ديگری را به دنبال بياورد
اند، حتی شليك يك گلوله اشتباهی ممكن است به مغلوبه شدن جنگ   آرايی آرده  مسلحانه صف
دهيم هر لحظه امكان   ها در خليج فارس انجام می  مثال در مانورهايی آه ما با آمريكايی. منتهی شود

نكته مهم آن است آه در منطقه . ددارد آه خطايی صورت گيرد و آن گاه تبعات آن مشخص نخواهد بو
ها دورتر از منطقه   آند چون خاك اصلی آمريكا فرسنگ  اين آمريكا نيست آه ضربه اصلی را تحمل می

ضربه اساسی متوجه زيربناهای اقتصادی ما خواهد بود آه ما را به عصر پيش از صنعتی . ماست
زدايی آنند   ات ايضايی خود آرام آرام از ما حساسيتها دقت دارند آه با عملي  گرداند البته آمريكايی  برمی

به هر حال . و به اصطالح با شيوه نمدمال آردن به عالوه ديپلماسی فعال مقاصد خود را پيش ببرند
نمايد؛ هر   است و اين حالت دو بحران ايجاد می» نه صلح, نه جنگ«سياست رسمی ما همين حالت 

اآميت را در پيش داريم و هر چه به سمت صلح برويم، از آنجا چه به سمت جنگ برويم، بحران بقای ح
توان به اين تناقض با   شويم البته می  ايم، دچار بحران مشروعيت می  ای حيثيتی آرده  آه تعليق را مقوله

الموت اولی من رآوب العاری و العار و «گويد آه   نگاه قدمايی می. دو نگاه قدمايی و مدرن نگريست
يعنی مساله بقا چندان در مقابل آبرويزی و عدم مشروعيت مهم نيست و از آن » ول ناریاولی من دخ

سو عدم مشروعيت در مقابل فرو رفتن در جهنم مصايب بعدی اهميت چندانی ندارد لذا با تقدم 
عيار شود چرا آه اگر مشروعيت را   دهد آه وارد جنگ مقطعی و حتی تمام  مشروعيت بر بقا ترجيح می

شايد راهی آه صدام برگزيد را بتوان در . های بزرگ شود  ت بدهد، ممكن است دچار نائره مصيبتاز دس
  . اين چارچوب تحليل آرد

در اين جا نظام به . نگاه دوم يعنی نگاه مدرن معتقد است آه بقا و حفظ نظام اوجب واجبات است
توان حتی با   ود لذا میش  حاآميت و حكومت اطالق می, مردم, ای از عناصر سرزمين  مجموعه

گذاری از آبرو نيز نظام را حفظ آرده و به سمت صلح پيش رفت و سپس به بازسازی مشروعيت از   مايه
او اآنون تالش دارد آه با . شايد راهی آه قذافی انتخاب آرد، در اين مقوله بگنجد. رفته پرداخت  آف

سمه صدام را در پايتخت آشورش به عنوان حرآات نمايشی مختلف به بازسازی خود بپردازد و حتی مج
  . قهرمان ملی اعراب برپا آند؛ صدامی آه به آلی مشی قذافی را قبول نداشت و برخالف آن عمل آرد
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اند، آنها بايد بدانند آه   اما به هر حال بايد دانست آه تاآنون ظاهرا آه مسووالن ما نگاه اول را پذيرفته
 خواهد رسيد بنابراين ضروری است آه قبل از آغاز هر واقعه خطرناآی هر جنگی باالخره روزی به پايان

آيا اساسا خاتمه آن در دست آنان . مانند جنگ، به اين بينديشند آه چگونه آن را خاتمه خواهند داد
دهند در پس ذهن خود   های نامتقارن را انجام می  اآنون مانور جنگ  خواهند بود يا نه؟ آنان آه از هم

تر از قدرت نظامی ما وارد صحنه   اند آه در صورت بروز جنگ طرف مقابل با قدرت به مراتب عظيم  پذيرفته
های اطالعاتی و ديپلماسی نيز   اين عدم تقارن فقط در عرصه نظامی نيست و در عرصه. خواهد شد

 است، حل آنيم تا تر  افزاری را آه ساده  های نرم  وجود دارد و بهتر است آه ما خالء عدم تقارن در عرصه
متاسفانه در شرايط جنگ ميليتارها دست باال را در آشورداری . افزارجنگی هم دست بياييم  به سخت

افزاری را سلب خواهند آرد چه رسد به امكان بروز و   های نرم  خواهند گرفت و امكان تنفس برای بخش
  . های آزاد و احزاب سياسی  رسانه, آزادی بيان, تجلی افكار عمومی از طريق نهادهای مدنی

  چه بايد آرد؟ ) 5
ترين وظيفه ما آاستن از حدت مساله است   همانطور آه در مقدمه گفته شد در شرايط فعلی مبرم

بكشانيم يا بهتر از آن به جنگ سرد » تخاصم«به حالت » صلح مسلح«يعنی الاقل اگر بتوانيم خود را از 
راهكارهايی آه پيشنهاد شدند مانند راهكار البرادعی . ايم  ختهپايين بياييم، بهترين حالت را محقق سا

سازی در يك   آه تعليق در برابر تعليق است يا راهكاريشنهاد سوئيس يا راهكار پيشنهادی روسيه و غنی
آننده به شدت   آشور ثالث يا هر راهكار ديگری آه ممكن است موثر باشد، بايد توسط گروه مذاآره

سازی   ای غنی  های منطقه  ها به دنبال راهكار تشكيل سايت  ام آمريكايی   شنيدهاخيرا. تعقيب شود
شايد اگر ما با همسايگان عرب خود در حوزه خليج فارس مذاآره آنيم، بتوانيم عمليات . اند  بوده
 المللی انرژی اتمی در يكی از جزاير  سازی اورانيوم را به صورت آنسرسيوم تحت نظر آژانس بين  غنی

های آن را به نسبت سهامی آه هر   ايرانی خليج فارس مانند الوان يا سيری انجام دهيم و فرآورده
آشور دارد، به آن تحويل دهيم يا به آشورهای ثالث بفروشيم، اين به معنی آن است آه از منطقه ما 

  .ای هم صادر شود  جز نفت و گاز انرژی هسته
  

www.iran-archive.com 


	روسها برای بوشهر چقدر پول گرفتهاند؟
	 آفتاب: محمد سعیدی، معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران میگوید روسها در بازه زمانی 10 اکتبر 2006 تا 14 مارس 2007 بیش از 75 میلیون دلار (هزینه دلاری) و 5 میلیارد و 600 میلیون تومان (هزینه ریالی) برای تکمیل نیروگاه هستهای بوشهر دریافت کردهاند. سعیدی بدین ترتیب اظهارات رییس آژانس اتمی فدرال روسیه را در مورد عدم پرداخت هزینهها به شرکت سازنده نیروگاه غیر واقعی میداند.  
	معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران  با انتشار این آمار و ارقام همزمان تاکید کرده است که روند واریز پول به حساب شرکت روسی ادامه داشته و تنها از اول ماه مارس جاری میلادی مبلغ  ۱۸میلیون و  ۲۰۰هزار دلار در حال انتقال و واریز شدن به حساب شركت روسی ( اتم استروی اكسپرت ) است . 
	سعیدی این آمار و ارقام را در پاسخ به اظهارات سرگئی تریینکو بیان میکند. رییس آژانس فدرال اتمی روسیه ادعا کرده بود که ایران علاقهاش را به تكمیل نیروگاه اتمی بوشهر از دست داده و از اواسط ماه ژانویه حتی یك «كوپك» نیز برای تكمیل تاسیسات یك میلیارد دلاری بوشهر پرداخت نشده است. 
	معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران  در واکنش به این اظهارات ضمن برشمردن موارد پرداخت ایران تصریح کرد: همانگونه كه رییس آژانس فدرال روسیه مطلع است پرداخت های طرف ایرانی به شركت پیمانكار روسی تاكنون به صورت دلاری و ریالی بوده است. بنابراین هیچگاه طی ۱۱سال گذشته طرف ایرانی پرداختی به صورت روبل و كوپك به طرف روسی نداشته است . از  ۱۰اكتبر تا  ۱۲دسامبر  ۲۰۰۶مجموعا مبلغ  ۵۸میلیون دلار و از اول تا آخر ژانویه  ۲۰۰۷مبلغ  ۱۶میلیون و  ۹۰۰هزار دلار به شركت روسی پیمانكار نیروگاه بوشهر پرداخت شده است . در ماه فوریه و اوایل ماه مارس  ۲۰۰۷نیز مبلغ ۵ میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان ( حدودا شش میلیون و  ۲۰۰هزار دلار) به شركت روسی پرداخت شده است. همچنین از اول ماه مارس تا  ۱۴مارس  ۲۰۰۷میلادی مبلغ  ۱۸میلیون و  ۲۰۰هزار دلار در حال انتقال و واریز شدن به حساب شركت روسی اتم استروی اكسپرت است . علاوه بر این موارد مبلغ  ۷۰میلیون دلار به صورت LC (گشایش اعتبارات اسنادی ) دائما باز میباشد كه شركت روسی پیمانكار میتواند با حمل تجهیزات از كارخانههای روسی به ایران از آن برداشت كند. 
	مقام ایرانی در ادامه گفت: رییس آژانس اتمی روسیه كه طی چند ماه گذشته تلاش زیادی برای سرعت بخشیدن به ساخت نیروگاه بوشهر انجام داده قطعا مطلع است ملت ایران بیش از  ۳۰سال در انتظار راهاندازی نیروگاه بوشهر بسر میبرد. 
	سعیدی اضافه كرد: در چند سال اخیر دولتهای جمهوری اسلامی ایران تلاش همه جانبهای انجام دادهاند كه نیروگاهبوشهر در كوتاهترین زمان ممكن راهاندازی شود. باتوجه به اینكه از پروژه حدودا یك میلیارد دلاری بوشهر صرفا حدود یكصد میلیون دلار آن باقی مانده است اظهارات رییس آژانس فدرال روسیه غیر منطقی است . 
	معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران  ابراز امیدواری كرد طی چند روز آینده، آژانس فدرال اتمی روسیه باجدیت و تلاش هرچه بیشتر فرایند اجرای تعهدات خود را براساس اصلاحیه  ۲۶سپتامبر  ۲۰۰۶محقق ساخته و سوخت نیروگاه را تا پایان ماه مارس جاری به ایران منتقل كند و نیروگاه را در سپتامبر  ۲۰۰۷به مرحله راه اندازی برساند .
	احمدی نژاد: شورای امنیت « فاقد مشروعیت » است
	احتمال بررسی قطعنامه جدید تحریم ايران در هفته آينده
	هشدار پیمانکار روسی نیروگاه بوشهر به ایران
	مرور روزنامه های تهران: چهارشنبه 23 اسفند
	كشور در شرايط «صلح مسلح» قرار دارد

