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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(ولتهای بزرگرژیم ایران و د

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

  توافق بر سر بررسی قطعنامه تازه عليه ایران
  )2007  دسامبر1 (86 آذر 10شنبه :بی بی سی

ج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل و آلمان در پاریس در مورد در پایان نشست نمایندگان پن
 توافق کرده اند روی یک قطعنامه تازه 5+1مناقشه هسته ای ایران، یک مقام فرانسوی گفته گروه 

  .عليه این کشور کار کنند
م قطعنامه به نسبت سریع انجا] متن[این مقام فرانسوی اعالم کرده که انتظار می رود نهایی شدن 

  . شود
روز ) آلمان، آمریکا، بریتانيا، چين، روسيه، فرانسه(شش قدرت جهانی درگير در پرونده هسته ای ایران 

شنبه پس از دریافت گزارش خاویر سوالنا از نتيجه مذاکرات اخيرش با سرپرست مذاکرات هسته ای 
  . این کشور پرداختندایران، به گفتگو در باره گام های بعدی در مواجهه با فعاليت های هسته ای

خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا و سعيد جليلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای 
ایران روز جمعه در لندن مالقات کردند که پس از پنج ساعت گفتگو، نماینده اتحادیه اروپا این مالقات را نا 

  .اميد کننده خواند
 که برای حل مناقشه پيشنهادهای جدیدی مطرح کرده است اما آقای جليلی پس از این مذاکرات گفت

خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید به نظر می رسد ایرانی ها در حال سخت تر کردن موضعشان 
  . در این مورد هستند

یک روز پيشتر، همزمان با مالقات آقایان سوالنا و جليلی، وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد که حتی در 
  .ورت اعمال تحریم های بيشتر، کشورش دست از فعاليت هایی که حق خود می داند، نخواهد کشيدص

 و انتشار گزارش مدیرکل - در ماه سپتامبر تصميم گرفتند تا پایان ماه نوامبر 5+1کشورهای عضو گروه 
 ای عليه ایران  قطعنامه تازه-آژانس بين المللی انرژی اتمی و روشن شدن نتيجه مذاکرات آقای سوالنا 

  .تصویب نکنند
محمد البرادعی، مدیرکل آژانس، گزارش خود را حدود دو هفته پيشتر به شورای حکام آژانس بين 

المللی انرژی اتمی ارائه کرد و در آن ضمن تمجيد از پيشرفت هایی که ایران در پاسخگویی به برخی 
ان ادامه دارد و نمی توان صلح آميز پرسش ها داشته، گفت غنی سازی اورانيوم در این کشور همچن

  . برنامه هسته ای ایران را تعيين کرد) یا نبودن(بودن 
مقام های جمهوری اسالمی توجه ویژه ای به این گزارش نشان دادند و آن را به نشانه صلح آميز بودن 

  .این پرونده تعبير کردند' بسته شدن'فعاليت های هسته ای ایران و 
ه برخی کارشناسان می گویند اشاره آشکار آقای البرادعی به سرپيچی ایران از این در حالی است ک

قطعنامه های سازمان ملل و تأیيد راه اندازی سه هزار سانتریفوژ در این کشور تعبير مثبتی برای آمریکا 
  .و متحدانش ندارد و راه را برای برخوردهای بعدی با این کشور باز نگاه می دارد

زمان ملل با تصویب دو قطعنامه، از ایران خواسته است تا بخشی از برنامه های شورای امنيت سا
هسته ای خود به خصوص در زمينه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد اما جمهوری اسالمی 

  .این قطعنامه ها را غيرقانونی خوانده و رد کرده است
دستيابی به سالح های هسته ای متهم می کنند اما آمریکا و کشورهای غربی ایران را به تالش برای 

ایران همواره این اتهام را رد و تاکيد کرده است که برنامه هسته ای این کشور صلح آميز و هدف از آن، 
  .صرفا توليد انرژی است

  
 بازداشت یک بازرگان به اتهام صدور کاالی ممنوعه به ایران 

  خبرگزاری آسوشيتدپرس، اشترن
  )2007 نوامبر 30 (86 آذر 9ه جمع:نرادیو آلما

گری در فروش کاالهای غيرقانونی به ایران، به دستور دادستانی  تبار به اتهام واسطه یک آلمانی ایرانی
آلمان حساب بانکی دهها ایرانی ساکن " درسدنر بانک"حال  درهمين. آلمان بازداشت شده است

  .هامبورگ را مسدود کرده است
 ساله را شامگاه روز پنجشنبه، ۴٨لمان در کارلسروهه خبر بازداشت این ایرانی های دادستانی آ مقام
فرانک والنتا، سخنگوی دادستانی آلمان گفت، اقالم مورد معامله، کاالهایی .  نوامبر تایيد کردند٢٩

های  ای و یا دیگر محدودیت هستند که به خاطر کاربردهای نظامی و یا استفاده در تاسيسات هسته
دادستانی آلمان در این باره اطالعات بيشتری منتشر . انی، در فهرست کاالهای ممنوعه قرار دارندبازرگ

  .نکرده است
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ی جنایی مستقر در گمرک  از جانب اداره)  نوامبر٢٧(ی گذشته  شنبه ایرانی، که سه" بازرگان"این 
زمان، محل کار فرد  هم  .فرانکفورت بازداشت شد، به نقض قوانين صادراتی آلمان متهم شده است

هافن مورد بازرسی قرار  ی کاال در شهر لودویگس متهم در فرانکفورت و نيز محل شرکت آلمانی فروشنده
  .گرفت

های اتمی ایران هستند و گمان دارند که آن کشور زیر  کشورهای غربی، از جمله آلمان نگران برنامه
  رو از همين. کند بی به بمب اتمی تالش میای، برای دستيا هایی برای تامين برق هسته پوشش پروژه

  .اند های حساس به ایران در نظر گرفته آوری هایی را در فروش کاالها و فن هاست محدودیت سال
   قطع حساب بانکی ایرانيان هامبورگ در درسدنر بانک

عادی بسيار آلمان با ایرانيان اب" درسدنربانک"حال گزارش شده است که قطع ارتباط بازرگانی  در همين
 ٣٠روز جمعه، " اشترن"ی آلمانی  نامه سایت هفته. تر ازآنچه تاکنون اعالم شده، داشته است گسترده

 ایرانی را ١٠٠نوامبر گزارش داد، تنها در شهر هامبورگ شعبه مرکزی درسدنر بانک حساب بيش از 
  .مسدود کرده است

این بانک در . بی به آنها اطالع داده استطور کت  نفر را به١٠٠درسدنر بانک قطع حساب بانکی این 
بر ایران، تابعيت  اند، گفته است در صورتی که آنها عالوه پاسخ به مشتریان خود که توضيح خواسته

  .کشور دیگری را نيز داشته باشند، موضوع منتفی و حساب بانکی آنها قطع نخواهد شد
. اند  هزار نفر تابعيت آلمان را پذیرفته۵٠ ازکنند که بيش هزار ایرانی زندگی می١٢٠در آلمان بيش از 

ی ميزبان، بهترین جمعيت مهاجر  ها از نظر سازگاری با جامعه ، ایرانی"اشترن"ی بخش آنالین  نوشته به
  .های اقتصادی و اجتماعی در آلمان هستند با سهم باالیی از تحصيالت آکاداميک و فعاليت

گذشته تصميم گرفت، مناسبات بازرگانی و مالی خود با ایران و ی درسدنر بانک در ماه اوت   هيئت مدیره
دليل شرایط خاص  های اداری مناسبات، به دالیل این تصميم، افزایش هزینه. ایرانيان را متوقف کند

  .سياسی ایران اعالم شد
 طور غيررسمی به مشتریان ایرانی درسدنر بانک اطالع داده شده است، قطع حساب بانکی آنها به به

هدف کنسرن آليانس از . گيرد که مالک درسدنر بانک است صورت می" آليانس"دستور کنسرن مونيخی 
  .ی آمریکاست ها، دفاع از منافع خود در ایاالت متحده قطع روابط تجاری خود با ایرانی

  
  . ندنمایندگان اتحادیه اروپا و ایران برای گفتگو در مورد پرونده هسته ای این کشور مالقات کرده ا

  )2007 نوامبر 30 (86 آذر 9ه جمع
مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا با حضور )  آذر9( نوامبر 30روز جمعه، :بی بی سی

سعيد جليلی، دبير شورای امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی، و خاویر 
  . دن برگزار شدسوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، در لن

به مدت پنج ساعت مذاکرات خوبی داشتيم : پس از این مذاکرات، آقای جليلی در حضور خبرنگاران گفت
  . و قرار است به این مذاکرات ادامه دهيم و برای ماه آینده نيز مالقات دیگری تنظيم خواهيم کرد

 بی بی سی گفته است که پيشتر، کریستين گاالش، سخنگوی آقای سوالنا، به خبرنگار بخش فارسی
  .محور مذاکرات جاری را بررسی نحوه از سرگيری گفتگوهای ایران و اروپا تشکيل می دهد

 قطع شد 2005 در ماه اوت سال - آلمان، بریتانيا و فرانسه -مذاکرات طوالنی ایران و سه کشور اروپایی 
ری این گفتگوها، مسایلی مانند و به گفته کریستين گاالش، سخنگوی آقای سوالنا، در صورت از سرگي

  .اجرای قطعنامه های مصوب شورای امنيت از سوی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت
شورای امنيت سازمان ملل با تصویب دو قطعنامه، از ایران خواسته است تا بخشی از برنامه های 

ر آورد اما جمهوری اسالمی هسته ای خود به خصوص در زمينه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق د
  .این قطعنامه ها را غيرقانونی خوانده و رد کرده است

به گفته خانم گاالش، گفتگوهای قبلی آقایان سوالنا و جليلی نتيجه ای در بر نداشت و به همين دليل 
نظور تعيين  نوامبر را برای این م30اتحادیه اروپا خواستار برگزاری دور جدیدی از مذاکرات شد و ایران روز 

  .کرد
دور قبلی گفتگوها با شرکت آقایان جليلی و سوالنا و علی الریجانی، سرپرست سابق مذاکرات هسته 

  .ای ایران، اواخر ماه اکتبر در رم برگزار شد
مقامات ایرانی هفته گذشته گفتند که دور جدید مذاکرات هسته ای با اتحادیه اروپا برگزار می شود و 

  .ه نتيجه این گفتگوها ابراز خوشبينی محتاطانه کردآقای جليلی نسبت ب
  'تمایل ایران به مذاکره'

وی با تاکيد بر تمایل ایران به حل مساله هسته ای این کشور از طریق مذاکره، گفت که رسيدن به 
  .نتيجه ای در این مذاکرات به خواست و نحوه برخورد طرف دیگر نيز بستگی دارد

 جمعه گزارشی در مورد پيشرفت در زمينه توافق با ایران اجرای خواست قرار است آقای سوالنا روز
  .  در اختيار این کشورها قرار دهد5+1کشورهای عضو گروه 

پيشتر مقامات این شش کشور گفتگو پيرامون گام های بعدی در قبال بحران هسته ای ایران را به 
  . دریافت گزارش خاویر سوالنا موکول کرده بودند

 روز 5+1 نوامبر، یک مقام دولت بریتانيا اعالم داشت که نمایندگان کشورهای گروه 29نبه، روز پنجش
 دسامبر، برای بررسی گام های بعدی در واکنش به برنامه های هسته ای ایران در پاریس 1شنبه، 

  .مالقات خواهند کرد
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ایان سوالنا و سخنگوی مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که نتيجه گفتگوهای آق
  . مطرح می شود5+1جليلی در جلسه روز شنبه گروه 

 - آمریکا، روسيه، چين، بریتانيا و فرانسه - از پنج کشور عضو دایم شورای امنيت سازمان ملل 5+1گروه 
و آلمان تشکيل یافته و هدف از آن هماهنگی اقدامات بين المللی در مورد برنامه های هسته ای ایران 

  .است
ای غربی عضو این گروه، با متهم کردن جمهوری اسالمی به تالش برای دستيابی به اسلحه کشوره

اتمی، خواستار تشدید تحریم های بين المللی برای وادار کردن ایران به تعليق غنی سازی اورانيوم 
  . اندشده اند اما دو کشور چين و روسيه از نرمش بيشتر و یافتن راه حلی از طریق مذاکره حمایت کرده

  
 آخرین دور مذاکرات پيش از قطعنامه تازه:  جليلی-دیدار سوالنا 

  )2007 نوامبر 30 (86 آذر 9ه جمع:رادیو فردا
آخرين دور مذاکرات خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا با ايران، پيش از صدور احتمالی 

  .می شد  نوامبر، آغازسومين قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت، روز جمعه، سی
به گزارش خبرگزاری ها، اين ديدار، ساعاتی پيش از آنکه آقای سوالنا گزارش خود را از روند اين مذاکرات 

  . ارائه کند، صورت می گيرد۵+١به کشورهای گروه 
 به – روسيه، چين، آمريکا، بريتانيا و فرانسه – که شامل پنج عضو دايمی شورای امنيت ۵+١گروه 
توصيف می شود، تشکيل » جاه طلبی هسته ای ايران« کشور آلمان است، برای مقابله با آنچه همراه

  . شده است
کشورهای اين گروه توافق کرده بودند که برای صدور سومين قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت، تا 

  . صبر کنند– يعنی روز جمعه، نهم آذرماه –پايان ماه نوامبر 
مچنين تاکيد شده بود که گام بعدی قدرت های جهان در پرونده هسته ای ايران، بر  ه۵+١در مذاکرات 

  .مبنای دو گزارش آژانس و خاوير سوالنا برداشته خواهد شد
مديران کل وزرات امور خارجه اين کشورها به همراه نيکالس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا روز 

  .ره تصويب قطعنامه ای ديگر عليه تهران را از سر خواهند گرفتشنبه در شهر پاريس، مذاکرات خود دربا
گزارش آقای سوالنا که بعد از مذاکره روز جمعه او با آقای جليلی در اختيار قدرت های جهان قرار خواهد 

  . ماه گذشته اين مقام اتحاديه اروپا را با طرف ايرانی، تشريح خواهد کرد١٨گرفت، روند مذاکرات 
مات های اروپايی، مجموعه پيشنهاد تشويقی اروپا که شامل امتيازات اقتصادی و سياسی به گفته ديپل

  . بوده، اصلی ترين محور مذاکرات آقای سوالنا با ايران را تشکيل می داده است
اين مجموعه تشويقی، در ازای تعليق غنی سازی اورانيوم به ايران اهدا خواهد شد، اما ايران هيچ گاه 

  .ته استآن را نپذيرف
مذاکراتش همواره در تالش بوده تا ايران را به   به گفته برخی مقام های اروپايی، خاوير سوالنا در جريان

  .بازگرداند» مذاکرات هسته ای«چارچوب رسمی 
 گفت که اين موضوع در مذاکرات روز خبرگزاری فرانسهکريستينا گاالک، سخنگوی آقای سوالنا به 

  .ن مطرح خواهد شدجمعه نيز از سوی اروپاييا
آنچه ما انتظارش را می کشيم اين است که يک بار ديگر، برای از سرگيری مذاکرات «: وی گفت

  ».رسمی، چارچوب قابل قبولی ايجاد شود
   تالش برای جلوگيری از صدور قطعنامه

همه تالش جمهوری  روز جمعه گفت در همين حال، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری ایران
  . سالمی بر آن است تا قطعنامه دیگری عليه ایران صادر نشودا

ایران به هيچ وجه قصد تعليق غنی سازی اورانيوم و اجرای پروتکل  آقای متکی درعين حال تاکيد کرد که
  . الحاقی را ، برای دادن اجازه بازرسی های سرزده به آژانس بين المللی انرژی اتمی، ندارد

های حامی صدور قطعنامه عليه ایران اکنون در موضع ضعف قراردارند و کشور: منوچهرمتکی افزود
  . احتمال صدور قطعنامه ای در روزهای باقی مانده سال جاری مسيحی منتفی است

اگر روند : از سوی ديگر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری نيز روز جمعه گفت
  .  انرِژی اتمی ادامه یابد، در چند قدم دیگر به نتيجه می رسد کنونی همکاری ایران با آژانس بين المللی

تا  روند همکاری ایران با آژانس بين المللی انرژی اتمی مثبت بوده و اگر این روند ادامه یابد،: وی گفت
  . چند قدم دیگر به نتيجه می رسد، ولی در غير این صورت، موضوع پيچيده تر می شود

ژانس تاکنون نتوانسته است مدرکی برای اثبات غيرمسالمت آميز بودن برنامه  آ :آقای رفسنجانی افزود
  . هسته ای ایران بيابد

در آستانه ديدار روز جمعه وی با سعيد جليلی، تهران بار ديگر تاکيد کرده که مذاکره کنندگان ايرانی با 
از جزئيات اين ايده ها در اين مذاکرات حاضر خواهند شد، اما هنوز هيچ گزارشی » ايده هايی تازه«

  .منتشر نشده است
اسالمی ايران نيز، روز چهارشنبه بار ديگر گفت که  در همين حال، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری
  . تهران حاضر نيست غنی سازی اورانيوم را بپذيرد
ی ايران خودداری کرده و مقام های جمهوری اسالم ايران تا کنون از اجرای دو قطعنامه شورای امنيت

، غنی سازی اورانيوم را »NPT –پيمان منع گسترش سالح های هسته ای «تاکيد دارند که بر اساس 
  .خود می دانند» حق مسلم«
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» برگشت به عقب«سخنگوی دولت ايران نيز روز پنج شنبه، تعليق غنی سازی اورانيوم را برای ايران، 
  . سعيدی وجود ندارد–ت روز جمعه سوالنا توصيف کرد و گفت که اين موضوع در دستور کار مذاکرا

    ماهه؟١٨شکست مذاکرات 
 ١٨ به نقل از دو مقام اروپايی گزارش داد که از نظر اروپايی ها، مذاکرات خبرگزاری آسوشيتدپرس

  .ماهه خاوير سوالنا با ايرانيان به شکست انجاميده است
خاوير سوالنا، تصويب قطعنامه ای ديگر در اين مقام ها همچنين گفته اند که انتظار می رود در گزارش 

شورای امنيت و اعمال تحريم های بيشترعليه تهران، تاييد شود و مسير را برای تصويب چنين قطعنامه 
  .ای هموار کند

پيش از اين نيز برخی مقام های اروپايی، به ويژه مقام های بريتانيايی و فرانسوی، به اعمال فشار بر 
  . چراغ سبز نشان داده اندتهران از راه تحريم

روسيه و چين که از شرکای عمده اقتصادی ايران محسوب می شوند، دو عضو دارای حق وتو در 
  .شورای امنيت هستند که تاکنون با تصويب تحريم های بيشتر مخالفت کرده اند

ز است تا آن را در نشست رو  به شکلی رسمی منتظر گزارش آقای سوالنا۵+١در حالی که گروه 
 گفته اند که تصور تغيير نظر تهران در آسوشيتدپرسشنبه در پاريس به بحث بگذارد، برخی مقامات به 

  .زمان باقی مانده، دور از ذهن به نظر می رسد
مهم ترين خواسته غرب از ايران توقف غنی سازی اورانيوم است که گفته می شود می تواند برای 

 گيرد، اما ايران می گويد حاضر نيست به اين خواسته تن ساخت سالح هسته ای مورد استفاده قرار
  . دهد

  
 مهر و موم سوخت نيروگاه بوشهر نهایی می شود: روسيه

  )2007 نوامبر 29 (86 آذر 8شنبه پنج :رادیو فردا
مهر و موم سوخت ارسالی توسط روسيه برای  بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه

  . شهر را نهایی می کنندنيروگاه اتمی بو
بر اساس قوانين آژانس بين المللی انرژی اتمی، نظارت اين نهاد و مهر و موم کردن سوخت ارسالی از 

سوی روسيه برای نيروگاه بوشهر اقدامی الزامی به شمار می رود و در صورت انجام آن، مسکو می 
  . تواند به سرعت اين محموله را در اختيار ايران قرار دهد

تيم بازرسان روز پنجشنبه کار « سخنگوی آژانس اتمی روسيه گفته است رویترز،ه گزارش خبرگزاری ب
  » .خود را در مجمتع به پايان خواهند رساند

اين بازرسان قرار است که در مجتمع تغليظ شيميايی نووسيبيرسک به بازرسی از محموله سوخت 
  . ارسالی به ايران بپردازند
به محض «: گفته بود ايتار تاسن اول نخست وزير روسيه، پيشتر به خبرگزاریسرگئی ايوانف، معاو

  » .اينکه سوخت به ايران برسد، بی درنگ به کنترل کامل آژانس بين المللی انرژی هسته ای در می آيد
نظارت «وی همچنين تاکيد کرده بود که نيروگاه اتمی بوشهر، بعد از اينکه به ايران تحويل داده شود، با 

  .آژانس بين المللی انرژی هسته ای کار خواهد کرد» شديد
روسيه هنوز تاريخ دقيقی را برای تحويل سوخت نيروگاه بوشهر به ايران اعالم نکرده است، اما مقامات 

اتمی اين کشور پيشتر گفته اند که ارسال سوخت شش ماه قبل از راه اندازی نيروگاه انجام خواهد 
  . شد

 و با يک سال تاخير بيشتر به ٢٠٠٨ردهای مسکو، نيروگاه اتمی بوشهر پاييز سال بر اساس آخرين برآو
  . کار خواهد افتاد و سوخت آن بايد شش ماه قبل از اين تاريخ ارسال شود

برای ارسال سوخت  آمادگی روسيه مهر و موم سوخت اين نيروگاه در مقطع کنونی نشانه روشنی از
  . اورانيوم به ايران است

 کارشناسان، چنين اقدامی می تواند تنش های موجود ديپلماتيک بر سر ماهيت برنامه اتمی به باور
  . جمهوری اسالمی ايران را افزايش دهد

برخی از رسانه های روسی احتمال داده اند که سوخت نيروگاه بوشهر بهار سال آينده به ايران ارسال 
  . اين باره خودداری می کنندشود، اگر چه مقامات اتمی در مسکو از اظهار نظر در 

طبق برنامه زمان بندی قبلی قرار بود که نيروگاه اتمی بوشهر پس از چند بار تاخير در شهريور ماه 
مورد بهره برداری نهايی قرار ) نوامبر(سال جاری راه اندازی آزمايشی شود و در آبان ماه ) سپتامبر(

» بروز مسئله مالی و فنی« ت، سازنده نيروگاه، گيرد، اما به دليل آنچه شرکت اتم استروی اکسپور
  . خوانده، اين برنامه به تعويق افتاده است

مسکو به دليل مشارکت در پروژه چندين ميليارد دالری ساخت نيروگاه بوشهر از سوی آمريکا و قدرت 
نيروگاه را به مقام های اروپايی، با انتقادهايی رو به رو شده است و تا امروز، بارها زمان تحويل دادن اين 

  . های ايران، به تاخير انداخته است
آمريکا، اسراييل و کشورهای اروپايی ابراز نگرانی می کنند که ايران در پوشش برنامه هسته ای خود به 

دنبال توليد سالح اتمی است، اما روسيه به عنوان يکی از کشورهای عضو دائم شورای امنيت می 
  . توليد بمب اتمی است در دست نيست در پی تهرانگويد که شواهدی از اينکه 
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 ني توسط پوتی المللني مهم بماني پکیمعلق شدن 
  )2007 نوامبر 30 (86 آذر 9ه جمع:بی بی سی

 کی در هي را امضا کرده است که به موجب آن شرکت روسی قانونهي روسی جمهورسي رئن،ي پوتريمیوالد
 کند، به یدر اروپا را محدود م) ی هسته اريغ(  متعارف یروهاي که استقرار نی المللني مهم بمانيپ

 .  آوردی درمقيحال تعل
 . عضو ناتو استی توسط کشورهاماني پنی ابی به عدم تصوی پاسخقي تعلنی ادی گوی مهيروس
 1999 که در سال یرخالف قول بهي که روسی تا هنگامندی گوی مکای ناتو و از جمله آمرماني پیاعضا

 نبرده است، روني سابق، بی شوروی های و گرجستان، از جمهوری خود را از مولداویروهايداده بود، ن
 . را امضا نخواهند کردماني پنیا

 ی از ستون هایکی مورد بحث را که از نظر آنان ماني کرده اند که پبي را ترغهي ناتو روسماني پیاعضا
 . اوردي درنقي دوره جنگ سرد است، به حال تعلنای پس از پاتيامن
 خود در یروهاي اجازه خواهد داد شمار نهي دسامبر به اجرا درخواهد آمد و به روس12 خی قانون در تارنیا

 طرح اعالم نی انجام ای برای برنامه فورچي دهد اگر چه هشی را افزاهي روسی و جنوبی غربیمرزها
 .نشده است

 سپر ضد کی استقرار ی براکای آمری مناقشه بر سر طرح هادی تشداني و در مهي در ماه ژوئهيروس
 ماه لی در اواهي را اعالم کرد و پارلمان روسماني پنی بر خروج از ای در شرق اروپا، قصد خود مبنیموشک
 . کرددیي را تامي تصمنینوامبر ا

 را تنها دو روز قبل ی متعارفیروهاي نتی محدودماني پقي قانون ناظر بر تعلني پوتی که آقانی توجه به ابا
 ی برای الهي اقدام او را وسنی الگراني از تحلیاري امضا کرده است بسهي روسیاز انتخابات پارلمان

 . کنندی می قدرت تلقشینما
 امضا شد که بر اساس آن استقرار تانک، 1990 در اروپا در سال ی متعارفیروهاي محدود کردن نمانيپ

  . شودی میی هاتی در اروپا مشمول محدودني متعارف سنگحاتي تسلرگی و دمايهواپ
  

 تالش اتحادیه اروپا برای خرید نفت و گاز آسيای مرکزی 
  )2007 نوامبر 29 (86 آذر 8شنبه  پنج :رادیو آلمان:طاهر شيرمحمدی
 روزهای در. کوشد، مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای آسيای مرکزی توسعه دهد اتحادیه اروپا می

محور . اند های بلندپایه اتحادیه اروپا چندین بار به کشورهای آسيای مرکزی سفر کرده اخير هيئت
  .گفتگوها، از جمله خرید نفت و گاز بوده است

بنا به گفته کارشناسان اتحادیه اروپا اهدافی چون دستيابی به انرژی آسيای مرکزی، استقرار امنيت و 
اند که مسئولين اتحادیه اروپا جهت خروج  کارشناسان پيشنهاد کرده. ندک گسترش دمکراسی دنبال می

از وابستگی به گاز روسيه و جستجوی امکانات جایگزینی برای انرژی مذاکرات مستقيمی را با سران 
اتحادیه اروپا باید سياست فعال تری  به نظر آنها . کشورهای صاحب انرژی در آسيای مرکزی آغاز کنند

  . کزی اتخاذ کند و به روابط با این کشورها اولویت قائل شوددر آسيای مر
وگویی با بخش فارسی دویچه وله گفت،  الکساندر راهر، کارشناس شورای روابط خارجی آلمان در گفت

در چند روز گذشته مذاکراتی در خصوص صدور مستيقيم نفت و گاز این منطقه به غرب انجام گرفته 
  . است

ترکمنستان برای اتحادیه اروپا «: نی اتحادیه اروپا در آسيای مرکزی اظهار داشتاو درباره سياست کنو
در حال حاضر برای استخراج و صدور انرژی دریای خزر دهها پروژه وجود . اهميت خاصی پيدا کرده است

برای . اند چين، روسيه و آمریکا در کشف، استخراج و صدور انرژی منطقه سرمایه گذاری کرده. دارد
. های انرژی هست ها شده ولی شانس مشارکت در پروژه ادیه اروپا نيز هر چند دیر وارد ميدان رقابتاتح

 با اجرای این طرح از وابستگی اتحادیه اروپا به گاز  .دارد» ترانس خزر«غرب اميد زیادی به تحقق طرح 
های اروپا  ستاتحادیه اروپا هدفش این است که این منطقه را به سيا. روسيه کاسته خواهد شد

  ».نزدیکتر کند
ولی برخی دیگر از کارشناسان از جمله والدیمير سوکور صاحبنظر در مسایل گاز معتقدند که اتحادیه 

به نظر سوکور، روسيه برای . اروپا بسيار دیر به اهميت استرتژیک آسيای مرکزی پی برده است
  .تر از اتحادیه اروپا عمل کند دسترسی به ذخایر نفت و گاز آسيای مرکزی توانسته است، موفق

سياست درست این بود که مسئولين اتحادیه اروپا به منظور تامين منابع «: گوید او در این باره می
جایگزین مواد سوخت برای کشورهای خود باید پيش از این با کشورهای آسيای مرکزی مستقيم وارد 

ولی در این بين . کرد مستقيما خریداری میشدند و نفت و گاز قسمت شرقی دریای خزر را  مذاکره می
ها هر متر  روس. روسيه توانست از ضعف و غير فعال بودن سياست اتحادیه اروپا بيشترین سود را ببرد

این استعمار . فروشند  دالر به کشورهای غربی می٣٠٠  کنند و  دالر خریداری می١٠٠ مکعب گاز را برای
  ».به شيوه کالسيک آن است

با سرمایه گذاری  شوند که اتحادیه اروپا  رشناسان محلی اما با این نظر مخالفند و متذکر میبرخی از کا
بنظر آنها هم رهبران و هم . و توسعه اقتصادی در این منطقه قادر است جایگاه واقعی خود را بيابد
  . نگرند مردمان این منطقه به روسيه هنوز هم به عنوان یک کشور استعمارگر می
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 نيز اخيرا با سرمایه گذاری در کشورهای آسيای مرکزی نتواسته امکانات کاری در این کشور چين
چين در موسسات و کارخانجاتی که در این منطقه تاسيس کرده فقط از نيروی کار . منطقه بوجود بياورد

بنابراین کشورهای .  قرار نگرفته است چينی استفاده کرده و این سياست مورد رضایت این کشورها
  .اتحادیه اروپا قادر هستند جایگاه مناسبتری را در بازار کشورهای آسيای مرکزی کسب کنند

هم اکنون نيروهای نظامی آمریکا در . مسئله دیگر تامين امنيت و ثبات در منطقه آسيای ميانه است
 در  اند که همسئولين اتحادیه اروپا گفت. اند قرقيزستان و سربازان آلمانی در ترمذ ازبکستان مستقر شده

  . اند مبارزه عليه تروریسم جهانی کشورهای آسيای ميانه همکاری خوبی با غرب داشته
به نظر بعضی از صاحبنظران غربی در خصوص استقرار دمکراسی، جامعه مدنی و همچين احترام به 

ات ولی مقام. حقوق بشر در کشورهای آسيای مرکزی، انتظارات اتحادیه اروپا برآورده نشده است
توان زمينه را برای تغييرات اجتماعی و  کنند که از طریق توسعه روابط اقتصادی می اروپائی تاکيد می

  .سياسی فراهم ساخت
  

 " ائتالف استراتژیک عليه ایران"کنفرانس آناپوليس و 
  عبدی کالنتری، گزارشگر دویچه وله در نيویورک 

  )2007 نوامبر 29 (86 آذر 8شنبه پنج 
ی ائتالف وسيعی با ایاالت  کنندگان در کنفرانس آناپوليس، این کنفرانس را نشانه بسياری از شرکت

  .دانند متحده و اسرائيل عليه ایران می
گزار شد، در کنار هدف اصلی، یعنی هموار کنفرانس صلح خاورميانه که در شهر آناپوليس در آمریکا بر

کردن راه صلح ميان اسرایيل و فلسطين، هدف دیگری نيز داشت و آن جلوگيری از نفوذ روزافزون 
  .جمهوری اسالمی و اسالم رادیکال در منطقه بود

لگران اعتنایی بسياری از تحلي کنفرانس صلح خاورميانه در آناپوليس با وجود آنکه از همان ابتدا با کم
آن . آمریکایی مواجه شد، در عمل، بسياری از شرکت کنندگان را از جهت دیگری آسوده خاطر کرد

ی  دسته از کشورهای عرب منطقه که از گسترش روزافزون اسالم سياسی به ویژه تشکيالت رزمنده
ت متحده و ی ائتالف وسيعی با ایاال کنند، این کنفرانس را نشانه شيعيان در منطقه ابراز نگرانی می

  .بينند اسرایيل برای جلوگيری از این گسترش می
  "ائتالف استراتژیک عليه ایران"

)  نوامبر٢٨(اش  در سرمقاله) San Francisco Chronicle( سانفرانسيسکو کرانيکل "ی  روزنامه
در [اهللا، و ایران که به کنفرانس دعوت نشده بودند بهتر است به این روند  حماس، حزب«نویسد،  می

  » .توجه خاص نشان دهند] نشست آناپوليس
)  نوامبر٢٨(هيئت فلسطينی شرکت کننده در کنفرانس به خبرنگار نيویورک تایمز  یکی از مشاوران

ها بود و نه به  ی خاص آنها به یهودی آمدن نمایندگان کشورهای عرب به اینجا نه به خاطر عالقه«گفت، 
اند تا با ایاالت متحده یک ائتالف استراتژیک عليه ایران  آمده] يسبه آناپول[کشورهای عرب . ها فلسطينی

  ».تشکيل دهند
  ی شرکت در کنفرانس ؛ انگيزه"تهدید ایرانی"مقابله با 

در «: گوید هشام ملحم، روشنفکر عرب و رئيس دفتر تلویزیون العربيه در شهر واشنگتن دی سی، می
راس جدی وجود دارد که جریانات اسالمی به وضعيت ميان طبقات سياسی دنيای عرب، این نگرانی و ه

اند که ایران و متحدانش به نحوی عمل کنند که  این طبقات از این نگران. اند پایدار و آرامی دست نيافته
  ».گویی پایان کار آمریکا در خاورميانه از هم اکنون آغاز شده است
تهدید "یا " گری اسالمی و ایران افراطی "َدن گيلرمن، سفير اسرایيل در سازمان ملل نيز معتقد است

  . او را به شرکت در این کنفرانس راغب کرده است" ایرانی
  رادیکاليسم اسالمی تهدیدی برای رونق اقتصادی

شبلی تلحمی، استاد علوم سياسی در دانشگاه مریلند به خبرنگار نيویورک تایمز گفته است که الگوی 
رهای عرب، موقعيت کنونی را اضطراری ارزیابی کنند و دراین ایران و القاعده باعث شده که کشو

های  از ستيزه جویی] کشورهای عرب منطقه[«گوید،  آقای تلحمی می. کنفرانس شرکت جویند
شبلی تلحمی معتقد » .اند و گرایش مثبت مردم به حزب اهللا و حماس نگران شده] جریانات اسالمی[

قه، توسط رادیکاليسم اسالمی در معرض خطر قرار گرفته است، اقتصاد پر رونق کشورهای عرب منط
  .است

همه در «: گوید می" گـَری َاکرمن"یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از شهر نيویورک به نام 
ها نيست  این وجه مشترک عالقه به اسرایيل و فلسطينی. کنفرانس آناپوليس یک وجه مشترک دارند

ایران ] دولت[دام از شرکت کنندگان خویشاندی دارد که باید او را از گزند هرک. بلکه ترس از ایران است
  ».محافظت کند

ی نفوذ ایران هستند،  های عرب به راستی نگران توسعه کنند اگر دولت از سوی دیگر، منتقدان اظهار می
  .دباید با این مسأله به طور مستقل و جدا از روند صلح ميان اسرایيل و فلسطين برخورد کنن

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  مصاحبه برهم صالح پس از توافق استراتژيك آمريكا و عراق

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2977044,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2977044,00.html
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  )2007 نوامبر 28 (86 آذر 7چهار شنبه ] جهاني[سي.بي.تلويزيون بي
يك قسمت ديگر در خاورميانه . آيد همه چشمها امروز به سوي آناپليس است آه در آن چه پيش مي

اصول را  عراق اخيرًا بيانيه.باشد و آن عراق است ه در صدد آسب و  استقرار صلح ميهست آه بيصبران
  . با آمريكا به امضا رسانده آه در مورِد تضميِن حضور دائم آمريكا در اين آشور است

ميور از وي راجع به اهميت اين . خبرنگار ما جيم ميور با معاون نخست وزير عراق صحبتي آرده است
  .ردحرآت صحبت آ

آند و ما  اين بيانيه بسيار مهم است، به ثبات  و امنيت  عراق بطور درازمدتي آمك مي: برهم صالح
قطعًا معتقديم آه روابطمان با آمريكا و با جامعه دموآراتيِك ملل  و همچنين براي ثبات عراق مهم است 

  . باشد و اين ُحسن نيت آمريكا براي بهبودي دموآراسي عراق مي
   اما آيا چنين توافقي عراق را قاطعانه در آمپ آمريكا قرار خواهد داد؟:جيم ميور

گويم لنگر انداختن  خواهم آن را لنگر انداختن عراق در آمپ آمريكا بنامم بلكه مي من نمي: برهم صالح
  . باشد الملل براي حمايت از ثبات و رفاه عراق مي حسن نيت آمريكا و بقيه جامعه بين

  .عنوان متحد آمريكا شناخته خواهيد شد ور استراتژيك شما با اينكار، بهاما بط: جيم ميور
بر اينكه متحد آمريكا هستيم نداريم چه در زمينه مبارزه با استبداد  ما هيچ ابهامي مبني: برهم صالح

و انتشار . ما منافع حياتي مشترآي در اين زمينه بين عراق و اياالت متحده داريم. وچه عليه تروريزم
ي پرمسأله  يي بر مبناي نقطه نظرات مشترك نسبت به اينكه منافع عراق در اين منطقه ين بيانيهچن
  .باشند مي

آيا شما نگران هستيد آه چنين چيزي ممكن است درواقع شما را هدف دشمنان بسيار زياد : جيم ميور
رچوبهاي متفاوتي از خواهند اين بيانيه را در چا ها هستند آه مي خيلي. آمريكا در منطقه قراردهد
  .واقعيتي آه دارد قراردهند

و بنابراين ما به حسن . يي در حال گذار است  واقعيت اين است آه دولت عراق از يك دوران پرمسأله
آمريكا بوده آه عراق را از استبداد رها ساخته و ما نسبت به چنين . نيت و حمايت آمريكا نياز داريم
 در اين راستاست آه در انديشه تهيه يك چارچوب براي تدوين روابط معاونتي ابراز امتنان داريم و

  .درازمدت مان با بزرگترين قدرت نظامي و اقتصادي جهان داريم
توانيم از همين در برابر افكار عمومي عراق  من معتقدم آه ما مي.  اين چيزيست آه به نفع عراق است

ند و در جزئيات به آنها توضيح بدهيم آه چنين هم دفاع نماييم آه مهمترين حضار و شنونده ما هست
چنين توافقي است آه حمايت آمريكا را در درازمدت تدوين و به نظم . آاري چگونه به نفع عراق است

آميز رهنمون خواهد  خواهد آشيد، و عراق را در گذار سياسي در جهت يك آشور دموآراتيك و صلح
  ....ساخت

  
  ايران در نينواآشف مخفيگاه بزرگ سالح ومهمات 

  )2007 نوامبر 28 (86 آذر 7شنبه چهار :همبستگی ملی
  .يك مخفيگاه بزرگ سالح و مهمات ساخت رژيم ايران در جنوب استان نينواي عراق آشف شد

 ميلي متري ساخت ايران و جليقه 82نيروهاي چند مليتي در عراق اعالم آردند در اين مخفيگاه خمپاره 
 ميلي متري روسي، 57 راآت 130عالوه بر اين، بيش از . ه را آشف نمودندهاي انتحاري آامال آماد

 عدد نارنجك 230 گلوله خمپاره روسي، چيني، يوگسالوي، و آفريقاي جنوبي ، بيش از 60بيش از 
  . مين ضد نفر آشف شد70دستي ضد نفر و حدود 

  .”د اين يك آشف بزرگ بو” :  ، گفتMcLaughlinسرهنگ دوم، رابرت مك الفلين
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران
  )2007  دسامبر1 (86 آذر 10شنبه :رادیو فردا
 در ادعايی جديد يکی از اعضای شورای مرکزی چبهه مشارکت را به افشای اسرار کيهانروزنامه 

  .هسته ای متهم کرده است
 که وزارت امور خارجه اسرائيل از احمد شيرزاد نماينده مجلس ششم، به عنوان اين روزنامه، با اين ادعا

  .نامبرده، وی را به همسوئی با اسرائيل متهم کرده است» اصالح طلب شجاع«
کيهان همچنين آقای شيرزاد را به افشای اسرار هسته ای متهم کرده و ادعا کرده که اين نماينده 

ری اسالمی اطالعات هسته ای خود را به آژانس اعالم نکرده مجلس ششم، چند سال قبل که جمهو
 سال درباره فعاليت ١٩حکومت ايران «: بود، در يک نطق پيش از دستور در مجلس خبر داده است

  .»هسته ای خود به دنيا دروغ گفته است
شيرزاد احمد . کيهان پيش از دستگيری حسين موسويان اتهامات مشابهی را به او نيز وارد کرده بود

  .داری دکتری فيزيک هسته ای و از منتقدان سياست های هسته ای دولت آقای احمدی نژاد است
 به نقل از رييس پليس امنيت و اطالعات عمومی استان تهران خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 

  . سفره خانه سنتی درشهرستان کرج پلمب شده اند۶١
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سرکاری گفته که علت پلمپ اين سفره خانه ها يا همان قهوه به نوشته اين روزنامه، سرهنگ نادر 
بوده » گزارش های مردمی مبنی برانجام فعاليت های غيراخالقی«خانه های سنتی معروف، دريافت 

  .است
 اين سفره خانه ها نسبت  ماموران نيروی انتظامی پس از بازرسی از«: جمهوری اسالمی نوشته است

 زن بوده اند به اتهام ۵٧ مرد و ٩۴ه و افراد حاضر در اين مکان ها را که شامل  کرد به تعطيلی آنها اقدام
  ».اعمال خالف شئون بازداشت کرده اند

با اشاره به » طرحی نو برای توجيه مشکالت« در سرمقاله امروز خود با عنوان آفتاب يزد،روزنامه 
بيست و هشت ماه از  «:سپری شده بيش از نمی از عمر دولت محمود احمدی نژاد نوشتهاست

فعاليت رسمی دولت نهم در حالی به پايان رسيد که به جرات می توان گفت نشانه ای از کاهش اتهام 
  .»افکنی عليه دولت های گذشته به چشم نميخورد

هر روز دولتمردان به جای ارائه آمار از موفقيت های خود، به دنبال «: اين روزنامه در ادامه نوشته است
  .»جديد می گردند تا اسالف خويش را مورد حمله قرار دهندسوژه ای 

تاکنون حتی يک بار شنيده نشده است که دولت نهم مسئوليت يک «آفتاب يزد با اشاره به اين که 
بهتر است برای اين کار طرحی «: ، به سران دولت ياد آوری کرده است»ناکامی يا نابسامانی را بپذيرد

  ». ناچار به طرح موضوعات تکراری نشوند يم سال باقيمانده از فعاليت خود،نو دراندازند تا در يک و ن
  . انسداد دارايی ايران در بريتانيا خبر داده است  ازتهران امروزروزنامه 

 ميليون پوند از داراييهای ۵٠٠به نوشته اين روزنامه، وزير امور خارجه بريتانيا از مسدود شدن افزون بر 
  . تائيد کرده استايران توسط کشورش را

، اظهارات محمدرضا باهنر در مورد ارتباط برخی در داخل کشور با غرب را مورد توجه قرار رسالتروزنامه 
  .داده است

به نوشته اين روزنامه، نايب رئيس مجلس شورای اسالمی که از حاميان دولت به شمار می رود گفته 
که برای خوش خدمتی به غرب به آنان چراغ مراقب جريانهای تند و افراطی و همه کسانی «: است

  .»سبز نشان ميدهند باشيد
به نوشته رسالت، باهنر همچنين نسبت به نتايخ انتخابات آينده مجلس ابرازنگرانی کرده و به همفکران 

  .»تاخير در انجام فعاليتهای انتخاباتی جايز نيست«: خود توصيه کرده است
  . فاميلی در وزارت خارجه خبر داده است بات از ادامه انتصااعتماد ملیروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران، برادر همسرش را به عنوان وابسته کار به 
  .سفارت ايران در بحرين فرستاده است

 آقای متکی پيش از اين نيز طی حکمی همسر خود را به عنوان مشاور امور حقوق بشر و زنان وزارت
  .امور خارجه ايران منصوب کرده بود

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 نوامبر 29 (86 آذر 8شنبه پنج :رادیو فردا
، در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه ریيس جمهوری اسالمی در مورد پرونده اعتماد ملیروزنامه 

  » .همه پرونده ها را باز کنيم«ته است که ديپلمات هسته ای سابق در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوش
 باال نه امکان شفافيت را فرافکني های آشکار در کنار طرح شائبه های بلند«اين روزنامه نوشته که 

فراهم مي آورد و نه به حل مشکالت کشور مدد خواهد رساند ضمن آن که ديگر روسای قوای سه گانه 
کشور با اين رفتار جناب ریيس جمهوری چندان موافق نيستند، به گونه ای که ریيس مجلس شورای 

مدعی هستند قاضی پرونده تحت اسالمی، حدادعادل، در اظهار نظری صريح اعالم نمود، آنهايی که 
  » .فشار قرار داشته، مدارک خود را ارائه نمايند

بد نيست به آقای احمدی نژاد يادآوری شود که اصل «اعتماد ملی همچنين با اشاره به اين که 
مي تواند برای سنت «، در همين زمينه به وی پيشنهاد کرده که »شفافيت، موضوع بسيار متينی است

ه انتشار اسناد پرونده مالی شهرداری تهران در دوره مسووليت خودش را بدهد که اين شکنی دستور ب
  » .پرونده خود زير سئوال است

از آن « در سرمقاله خود به دادستان تهران يادآوری کرده که پرونده حسين موسويان کيهانروزنامه 
ه می باشد خارج شده حالت محرمانه، حساس و امنيتی که مورد نظر سخنگوی محترم قوه قضايي

  » .است
اين روزنامه خواستار برگزاری دادگاه علنی برای سخنگوی سابق تيم مذاکره کننده هسته ای ايران 

حسين موسويان، عضو ارشد تيم مذاکرات هسته ای پس از سلب مسئوليت « :شده و نوشته است
 صدور قطعنامه های شورای دولتی که بانی فنی و سياسی  -قانونی در خلوت با سفارت دولت انگليس

  » .امنيت بوده، چه گفته که از نگاه قاضی محترم، حمل بر تبليغ عليه نظام شده است
کيهان با اشاره بر اصرار محمود احمدی نژاد و محسنی اژه ای، وزير اطالعات، بر محکوم شدن حسين 

 دستگاه رسمی وزير اطالعات هم قاضی با سابقه ای است و هم مسئول«موسويان، نوشته که 
  » .امنيتی کشور

محسنی اژه ای ديروز «:اين روزنامه، وزير اطالعات را در مقام قاضی قرار داده و از قول وی نوشته است
مجددًا اعالم کرده که از نظر وزارت اطالعات، نگهداری اسناد طبقه بندی شده و ارائه اطالعات به افراد 

  » .ستبيگانه کامًال در پرونده موسويان روشن ا
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 از توبيخ دانشجويان دانشگاه همدان به علت برپايی مراسم به مناسبت درگذشت همبستگیروزنامه 
  . زهرا بنی يعقوب خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، دبير سابق انجمن اسالمی بوعلی سينای همدان پس از احضار به کميته 
ی یـعـقـوب بـا عـنـوان تـوهـيـن بـه مـقـدسـات انضباطی به علت برپايی مراسم شب هـفــت زهــرا بـنــ

  . و شعائر اسالمی توبيخ شده است
 ساله، يک روز قبل از عيد فطر به دليل همراه بودن با نامزد رسمی خود از ٢٧زهرا بنی يعقوب، پزشک 

 ساعت بعد اعالم شد که در بازداشتگاه جان باخته ۴٨سوی ستاد امر به معروف همدان بازداشت و 
   .ست ا

در رابطه با «: سخنان نماينده ايالم را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته استاعتماد،روزنامه 
شعار عدالت به نظر می رسد که دولت نهم موفق نبوده است، زيرا عدالت در اقتصادی که دچار تورم و 

  » .گرانی شده باشد، تحقق پيدا نمی کند
در نتيجه تورم و گرانی بی سابقه در دولت نهم «قنبری تاکيد کرده که به نوشته اين روزنامه، داريوش 

که در هيچ کدام از دولت های پس از انقالب نظيری نداشته، به شکل روزافزونی بر ميزان فاصله 
طبقاتی در جامعه افزوده شده است، طوری که در دوران مديريت دولت نهم فقرا، فقيرتر شده و 

  » .ده اندثروتمندان نيز غنی تر ش
مردم می پرسند که مديران دولت نهم به چه صورت نرخ تورم را محاسبه «آقای قنبری با اشاره به اينکه 
مردم می گويند در طول دو سال «:گفته است»  درصد می رسند؟١۵ و ١۴می کنند که به اعدادی چون 

 مانند خوراک و گذشته بهای مسکن به بيش از دو برابر و به همين شکل بهای مايحتاج اساسی
پوشاک نيز به دو برابر افزايش يافته است که با اين حساب نرخ واقعی تورم در رابطه با مايحتاج 

  » . درصد است١٠٠اساسی چون مسکن، خوراک و پوشاک نسبت به دو سال قبل 
 آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم نيز از شعارهای«:اعتماد از قول نماينده ايالم نوشته است

دولت نهم بود که البته يک سال پس از انتخابات چنين شعاری تکذيب شد اما مردم همچنان منتظر 
آمدن پول نفت بر سر سفره های شان هستند ولی متاسفانه پول نفت نه به سفره های مردم رسيده 

  » .است و نه به صندوق ذخيره ارزی وارد شده است
  » .آذر، دی و بهمن قطع مي شود گاز صنايع، « خبر داده که  به نقل از معاون وزير نفتسرمايهروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، طی دو روز گذشته برخی از صنايع چون مجتمع سيمان فارس از قطعی گاز خود 
اعالم نارضايتی کردند که در اين ميان کسایی زاده، معاون وزير در امور گاز اين امر را طبيعی دانست و 

ز صنايع اقدامی ناگهانی نبوده است، بلکه براساس توافق هر ساله شرکت ملی گاز قطعی گا« : افزود
در ماه های آذر، دی و بهمن هيچ گازی به صنايع نخواهد داد و اين بخش بايد با سوخت مايع اين سه 

  » .ماه را سپری کند
 صنايع نداريم در ما تعهدی به تامين گاز«سرمايه از قول مدير عامل شرکت ملی گاز ايران نوشته که 

  ».ضمن بايد گاز آنها از ابتدای آذر ماه قطع مي شد که ما طی دو روز گذشته اين امر را محقق کرده ايم
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 نوامبر 28 (86 آذر 7شنبه چهار :رادیو فردا
نيروهای مسلح و دخالت در  «، سرمقاله روز چهارشنبه خود را به موضوعجمهوری اسالمیروزنامه 
 نسبت به ورود سپاه و بسيج به جناح بندی های سياسی در کشور  اختصاص داده و» سياست

  . هشدار داده است
را زيان بارترين » برعهده گرفتن مستقيم نقش احزاب و گروه های سياسی توسط نظاميان«اين روزنامه 

در اين حالت نظاميان مستقيما در اموری از قبيل «دخالت نظاميان در سياست معرفی کرده و نوشته که 
  » .انتخابات دخالت می کنند و همچون احزاب به فعاليت های سياسی می پردازند

روزنامه جمهوری اسالمی با اشاره به بروز نوع علنی دخالت نظاميان در سياست در برخی از 
ين حال که از علنی کردن نيات و در نوع پنهان نظاميان در ع«:کشورهای همسايه ايران، می نویسد

اقدامات خود پرهيز می نمايند همان اقدامات را با نيت در دست گرفتن قدرت و يا به قدرت رساندن افراد 
و جريان های مورد نظر خود انجام مي دهند و از همان امکانات نيز برای انجام مقاصد خود استفاده می 

  » .ا مطرح نمی کنندکنند با اين تفاوت که عنوان نظامی خود ر
اين روزنامه با نقل سخنان آيت اهللا خمينی مبنی بر ممنوعيت ورود نظاميان در سياست نسبت به اين 

مفاسد بی حد و مرزی که در کشورهای تحت حکومت های ««پديده در ايران هشدار داده و نوشته که 
وء بی توجهی به همين واقعيت متکی بر حمايت نظاميان گريبانگير مردم آن کشورها شده از عواقب س

  » .است
 از دور تازه ای از برخورد نيروی انتظامی با آرايشگاه ها، گيم نت ها، کافی نت ها و کيهان،روزنامه 

  . واحدهای سمعی و بصری خبر داده است
قی در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اخال«اين روزنامه از قول فرمانده اماکن نيروی انتظامی نوشته که 

با آرايشگاه های متخلف زنانه و مردانه، گيم نت ها، کافی نت ها و واحدهای سمعی و بصری غيرمجاز 
  » .برخورد می شود

به نوشته اين روزنامه، محمد علی نجفی تاکيد کرده که با آرايشگاه های مردانه و زنانه ای که خالکوبی 
  .  برخورد می شودو تاتو و از اين قبيل کارها انجام می دهند نيز به شدت
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کيهان، رستوران ها و قهوه خانه ها را بخشی ديگر از اهداف دور جديد طرح امنيت اجتماعی نيروی 
مطابق قانون چيزی به عنوان قهوه خانه «انتظامی معرفی کرده و به نقل از نجفی نوشته است که 

 تداخل صنفی به وجود بيايد ما بنابر اين اگر. واحد صنفی يا رستوران است يا قهوه خانه. سنتی نداريم
  » .بر اساس قانون عمل می کنيم

استفاده از موسيقی زنده در تاالرها و سفره خانه ها منوط به «وی همچنين تاکيد کرده که از اين پس 
  » .اخذ مجوز از وزارت ارشاد است

  .  سال خبر داده است از صدور حکم متهمان پرونده انفجار قطار در نيشابور پس از چهاراعتماد،روزنامه 
 ١٢ دادگاه عمومی مشهد از مجموع ١٠٢به نوشته اين روزنامه، طبق رای صادره از سوی ریيس شعبه 

 نفر از کارمندان وقت شامل ریيس اداره بهره برداری، معاون ايستگاه ابومسلم، ریيس ١٠متهم پرونده، 
و مديرعامل شرکت به مجازات حبس قطار باری، مسوول ايستگاه ابومسلم، ترمزبان، چهار سوزنبان 

  . محکوم و دو نفر ديگر که در آن زمان مسوول و متصدی کنترل راه آهن خراسان بودند، تبرئه شدند
شدت انفجار به حدی بود که در محل حادثه گودالی به «:نوشته است» فاجعه نيشابور«اعتماد در مورد 

 ۴۵٠ کشته و ٣٠٠و شعله های آتش حدود  متر ايجاد شد و ترکش های جدا شده از قطار ٢۵عمق 
 درصد تخريب شدند که بيشتر ١٠٠ تا ٣٠مجروح بر جای گذاشت و همچنين تعدادی از روستاها بين 
  » .خسارت به روستاهای کريم آباد و هاشم آباد دهنو وارد شد

 وعده های پس از اين فاجعه مسووالن برای محاکمه و مجازات مقصران حادثه«به نوشته اين روزنامه، 
  » . آبان ماه سال جاری به طول انجاميد٢٨گوناگونی دادند اما رسيدگی به پرونده از آن زمان تا روز 

 اظهارات حسن سبحانی، عضو کميسيون سازمان برنامه و بودجه مجلس در مورد همبستگی،روزنامه 
تصميمات «ته است که علت تشديد گرانی و تورم در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوش

  » .مجلس و دولت عامل گرانی و تورم است
به نوشته اين روزنامه، آقای سبحانی روز چهارشنبه در مخالفت برداشت یک ميليارد و پانصد ميليون 

اين طرح به « دالری از صندوق ذخيره ارزی از سوی دولت به بهانه گازرسانی به روستاها گفت که 
وستاييان است، اما چون عملی نشده و باعث تزريق پول و افزايش ظاهر برای خوشحال کردن ر

  » .نقدينگی مي شود، در عمل به زيان روستاييان و ديگر اقشار جامعه خواهد بود
همبستگی نوشته که اين نماينده مجلس با بر شمردن ساير تصميمات مشابه مجلس و دولت، تاکيد 

  » .ده استچنين تصميماتی باعث گرانی و تورم ش«کرده که
  . خبر داده است» انتقاد وزير کار از سياست های اقتصادی دولت« از همشهری،روزنامه 

به نوشته اين روزنامه، به دنبال انتشار خبر استعفای وزير کار و امور اجتماعی، روابط عمومی اين 
ر آن وزير کار از وزارتخانه با ارائه توضيحاتی درباره خبر استعفای جهرمی، از نامه ای خبر داد که د

  . سياست های بخش بازرگانی انتقاد کرده است
وزير کار و امور اجتماعی در نامه ياد شده نسبت به واردات بي رويه محصوالت «همشهری نوشته که 

نهايی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به توليدکنندگان داخلی لطمات جبران ناپذيری وارد 
سازي های مغاير با توليد ملی در بخش بازرگانی، اظهار نگرانی کرده مي کند و همچنين تصميم 

  ».است
  

  انتقاد جنجالی نماینده تبریز از احمدی نژاد
  )2007  دسامبر1 (86 آذر 10شنبه :بی بی سی

اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی انتقادهای شدیدی از دولت محمود احمدی نژاد 
  .نش هایی عليه او برانگيخته استمطرح کرده که واک

طی سخنرانی در جمع اصالح طلبان شهر زنجان گفته )  نوامبر29(آقای اعلمی پنجشنبه شب گذشته 
که ایران اصًال در شرایط خوبی قرار ندارد، سياست های محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور باعث منزوی 

گر مجلس قدرتمند بود رأی به عدم کفایت شدن ایران و اجماع جهانی عليه این کشور شده است و ا
  . کرد رئيس جمهور صادر می 

دولت "گير نيستند و  به گفته اکبر اعلمی، وزیران دولت احمدی نژاد به هيچوجه به تنهایی تصميم
  ". احمدی نژاد یعنی احمدی نژاد

ایندگان مجلس که آقای اعلمی که به جناح اقليت اصالح طلب مجلس تعلق دارد در انتقاد از عملکرد نم
دانيم که ده ها  امروز ما به عنوان نمایندگان مردم نمی : "اغلب آنان به جناح اصولگرا تعلق دارند گفته

  ". ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزی به کجا رفته است
اظهارات این نماینده مجلس واکنش معاون حقوقی و امور مجلس رئيس جمهور را برانگيخته که در 

ه ای با خبرگزاری جمهوری اسالمی، انتقادهای آقای اعلمی را در راستای جلب آرا برای مصاحب
شک این گونه اظهارنظرهای سست، سطحی و  بی : "انتخابات آتی مجلس ارزیابی کرده و گفته

عوامانه نه تنها هيچ منفعتی برای جلب آرای مردم در انتخابات نخواهد داشت، بلکه باعث انزجار و دوری 
  ".ت از چنين اشخاصی خواهد شدمل

سيداحمد موسوی، معاون امور مجلس رئيس جمهور ایران، سخنان انتقادآميز نماینده تبریز را ناشی از 
و عصبانی بودن وی از رد صالحيتش برای نامزدی در انتخابات دو سال پيش " حقد و کينه و عداوت"

طی یک سال و نيم "ته که آقای اعلمی ریاست جمهوری دانسته و به خبرگزاری جمهوری اسالمی گف
گذشته همواره به انحای مختلف سعی در مخدوش جلوه دادن تالش ها و زحمات و دستاوردهای دولت 
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نهم و رئيس جمهور داشته و هر از چندگاهی با طرح مطالب غير واقع اذهان عمومی را مشوه می 
  ". کند 

ن اعتراض ها را عليه وی برانگيخته، جایی است که بخشی از سخنان انتقادآميز اکبر اعلمی که بيشتری
امام حسين هم فردا بياید اینجا کابينه تشکيل بدهد، براساس معيارهایی که خودم دارم و : "می گوید

  ام که از حقوق ملت و از منابع ملی دفاع کنم، مقلدوار عمل نمی به تشخيص خودم، چون قسم خورده 
ه کابينه امام حسين از آن معيارهایی که من در نظر دارم و در قانون کنم، اگر به این نتيجه رسيدم ک
ه  ." آورم مجلس کشم می  امام حسين را می  اساسی آمده عدول کرده، کابين

: معاون حقوقی و امور مجلس رئيس جمهور در واکنش به این بخش از اظهارات نماینده تبریز گفته
... قيقتر و صحيحتر از تشخيص امام معصوم است معنای مطلب ایشان این است که تشخيص من د"

خواهد التزام به امام غيرمعصوم و  کسی که نخواهد از امام معصوم مقلدوار تبعيت کند، چگونه می 
  ؟ " شود بدیل والیت فقيه در قانون اساسی چه می تبعيت از او داشته باشد، اصل بی 

ان صدور رأی عدم کفایت سياسی در مورد محمود وی در مورد آن بخش از اظهارات اکبر اعلمی که خواه
خواهد از امام معصوم مقلدوار تبعيت کند جز این هم  طبيعتًا از کسی که نمی : "احمدی نژاد شده گفته

  ". نباید توقع داشت
اهانت به "روزنامه کيهان که معموًال بيان تندی عليه اصالح طلبان در ایران دارد، سخنان اکبر اعلمی را 

خوانده و از او خواسته که توبه کند، " ای دینی توده های ميليونی مردم مسلمان ایران و جهانباوره
هرچند به نوشته این روزنامه، آقای اعلمی حتی اگر توبه هم کند، صالحيت اینکه به نمایندگی مجلس 

  .ادامه بدهد ندارد
قاله ای حمالت لفظی شدیدی به ابرار، دیگر روزنامه منسوب به جناح محافظه کار در ایران نيز طی م

غليان احساسات لطيف مردم و تبدیل "اکبر اعلمی کرده و هشدار داده که اگر وی فورًا مجازات نشود، 
  ".آن به مجازات شخصى با چنين فردى را هيچکس نمى تواند مهار کند

شکایت آقای اعلمی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته که عليه روزنامه ابرار دست به 
  .خواهد زد

اکبر اعلمی در سخنرانی خود در زنجان گفته که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نيز از دولت او 
انتقادهای شدید می کرده که صدا و سيما چند بار این انتقادات را پخش کرده ولی بارها از دولت محمود 

  .پخش نکرده استاحمدی نژاد انتقاد کرده که صدا و سيما هيچکدام از آنها را 
  

  اعتراض احمدی نژاد به رفع اتهام جاسوسی از موسویان
  )2007 نوامبر 28 (86 آذر 7شنبه چهار :بی بی سی

رفع اتهام جاسوسی از حسين موسویان، عضو پيشين هيئت مذاکره کنندگان هسته ای ایران اعتراض 
  .محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور این کشور را هم برانگيخت

پس از اعالم خبر رفع این اتهام، آقای احمدی نژاد پس از جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران یک روز 
در تهران گفته که تصميمی که در مورد پرونده حسين موسویان گرفته شده نمونه اعمال نفوذ برخی 

  .افراد در مقابل اجرای عدالت است
ه است و کسانی که در نقطه مقابل ما اتفاقی افتاده، مطالبی منتقل شد: "وی به خبرنگاران گفت

هستند از اطالعات آگاهی دارند، از این رو شایسته است متن اطالعاتی که داده شده منتشر شود تا 
ملت بدانند ما نگران چه هستيم و چه اطالعاتی به دیگران؛ یعنی به غير از ملت ایران داده شده است 

  ". تا ملت ایران نيز از این اطالعات مطلع شوند
داشته و در این " بيگانگان"به گفته آقای احمدی نژاد، حسين موسویان ده پانزده جلسه مالقات با 

  . مالقاتها حرفهایی زده و اطالعاتی منتقل کرده است
وزارت اطالعات حسين موسویان را متهم کرده بود که اطالعاتی محرمانه در مورد فعاليت اتمی ایران را 

نيا در تهران قرار داده و به نظر می رسد اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد در اختيار سفارت بریتا
گفتگوی حسين موسویان با بيگانگان اشاره به مکالماتی است که وی احتماًال با دیپلماتهای بریتانيایی 

  . داشته است
عات اما در کيفرخواستی که عليه حسين موسویان تنظيم شده، این اتهامات که او اسناد و اطال

محرمانه را به صورت غيرقانونی نگهداری می کرده و چنين اطالعاتی در اختيار بيگانگان قرار داده رفع 
شده و وی تنها به تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی متهم گردیده که در مورد آن نيز تنها مجازات 

صورت اثبات می تواند تعليق از خدمات دولتی برای وی درخواست شده، در حالی که چنين اتهامی در 
  .مجازات حبس به همراه داشته باشد

غالمحسين محسنی اژه ای، وزیر اطالعات در حاشيه جلسه هيئت دولت به خبرنگاران گفته که وزارت 
اطالعات همچنان اعتقاد دارد که حسين موسویان اطالعات محرمانه در اختيار بيگانگان گذاشته و در 

  .ه رسيدگی نشود، به حکم دادگاه اعتراض خواهد کردصورتی که این اتهام در دادگا
حسين موسویان که سابقه مسئوليتهای مهمی همچون سفير ایران در آلمان را داشته، از افراد تحت 
  .حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان به شمار می رود

 معاون دبير شورای عالی امنيت ملی، عضو هيئت او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان
مذاکرات هسته ای ایران بود و شش ماه پيش که به مدت هشت روز بازداشت شد، معاونت مرکز 

  .تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت را به عهده داشت
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پرونده حسين موسویان و منسوب بودن او به آقای هاشمی رفسنجانی در هفته های گذشته به 
مسئله ای سياسی تبدیل و محوری برای جبهه گيری هواداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی 

  .رفسنجانی در مقابل یکدیگر شده است
اشاراتی که محمود احمدی نژاد به اعمال نفوذ افراد قدرتمند سياسی و اقتصادی در پرونده حسين 

  .ی رفسنجانی باز می گرددموسویان می کند، از دید ناظران، مستقيمًا به آقای هاشم
روز گذشته نيز پس از آنکه سخنگوی قوه قضائيه از رفع اتهام جاسوسی عليه حسين موسویان خبر 

داد، جمعی از دانشجویان بسيجی در اعتراض به این تصميم در مقابل ساختمان قوه قضائيه دست به 
  .که به آقای هاشمی باز می گشتتجمع زدند و در بيانيه و سخنرانيهای خود عباراتی به کار بردند 

این گروه از بسيجيان که هواداران محمود احمدی نژاد به شمار می روند، از حاميان حسين موسویان با 
گویا " دانند و  یاد کردند که سالهاست انقالب و کشور را مدیون خود می"  بسيار ساده لوح"عنوان افرادی 

ناشيانه ملت رشيد ایران را "و " اند  به مصلحت نظام دانسته این بار فروختن اطالعات محرمانه کشور را
  ".  ترسانند از هيوالی خطرناک بودن وضعيت کشور می

می تواند اشاره به یکی از " هيوالی خطرناک بودن وضعيت کشور"مردم ایران از " ترساندن"عبارت 
  .توصيف کرده بودسخنرانيهای اخير آقای هاشمی رفسنجانی باشد که وضعيت ایران را ويژه 
های بسياری  ملت ما هزینه : "یکی از دانشجویان که در جمع تجمع کنندگان به سخنرانی پرداخت گفت

 ای پرداخته ولی فردی که در رابطه با پرونده هسته ای به بيگانگان اطالعات  برای آرمانها و بحث هسته
 در جریان  در حالی که همچنان پروندهشود و از سوی دیگر   دهد، بدین گونه و بسادگی تبرئه می  می

 چه شده   اندازد، پس پرونده  نشيند و عکس می است، در کنار یکی از عاليترین اشخاص مملکت می
  " است؟

  باید مشخص شود قاضی پرونده: "یکی دیگر از دانشجویان بسيجی که به سخنرانی پرداخت گفت
ته و تحت تأثير چه کسانی حکم صادر کرده  گذشته با چه کسانی مالقات داش موسویان طی هفته
کنيم این تجمعات ادامه خواهد داشت ولی این بار تجمع تنها در مقابل قوه قضائيه و  است، ما اعالم می 

هایشان  های افراد مفسد رفته، آنها را از خانه  مجمع تشخيص مصلحت نخواهد بود بلکه مقابل خانه 
  ".بيرون خواهيم کشيد

  
  ان تهران در ماجرای موسویانمداخله دادست
  )2007 نوامبر 28 (86 آذر 7شنبه چهار :بی بی سی

دادستان تهران، تصميم معاون خود، مبنی بر رفع اتهام جاسوسی از حسين موسویان را نقض و دستور 
  .ادامه تعقيب این عضو پيشين هيئت مذاکرات اتمی ایران را صادر کرد

  . ایران به رفع اتهام جاسوسی از حسين موسویان انجام گرفتاین اقدام پس از اعتراض رئيس جمهور
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ایران در عين حال گفته بود که اگر اجازه داده شود، وزارت اطالعات 

همه چيز "داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا " بيگانگان"محتوای مکالماتی را که حسين موسویان با 
  ".روشن شود

 اطالعاتی درباره پرونده حسين  ستان تهران طی نامه ای به وزارت اطالعات افشای هرگونهاما داد
  .موسویان را تا زمانی که این پرونده در دادگاه مورد رسيدگی نهائی قرار گيرد، ممنوع اعالم کرد
 برای سعيد مرتضوی، دادستان تهران اعالم کرده که قرار تعليق تعقيبی که معاون امورامنيتی خود او

حسين موسویان صادر کرده بود، از آنجا که به جرایم امنيتی مربوط می شود، مغایر با موازین آیين 
  . دادرسی کيفری است و همچنين این قرار، ایرادات شکلی و ماهوی دارد

به تصميم آقای مرتضوی، پرونده حسين موسویان جهت ادامه رسيدگی به بازپرسی که برای این پرونده 
  .شده بازگردانده می شودانتخاب 

حسين موسویان که شش ماه پيش به مدت هشت روز بازداشت شد در آغاز متهم به نگهداری 
اطالعات و اسناد محرمانه و قرار دادن این اطالعات در دست بيگانگان و همچنين تبليغ عليه نظام 

  .جمهوری اسالمی شد
سيدگی دادسرا به پرونده حسين موسویان، اما روز گذشته سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد که طی ر

اتهام نگهداری اطالعات و اسناد محرمانه و قرار دادن آن در اختيار بيگانگان در مورد وی رفع شده و او 
  .تنها به تبليغ عليه نظام متهم شده است

اسی و این خبر واکنش محمود احمدی نژاد را در پی داشت که قبًال هشدار داده بود افراد قدرتمند سي
  .اقتصادی به قاضی پرونده حسين موسویان فشار آورده اند که او را از اتهام جاسوسی مبرا کند

داشته و در این " بيگانگان"به گفته آقای احمدی نژاد، حسين موسویان ده پانزده جلسه مالقات با 
  . مالقاتها حرفهایی زده و اطالعاتی منتقل کرده است

 را متهم کرده بود که اطالعاتی محرمانه در مورد فعاليت اتمی ایران را وزارت اطالعات حسين موسویان
در اختيار سفارت بریتانيا در تهران قرار داده و به نظر می رسد اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد 

گفتگوی حسين موسویان با بيگانگان اشاره به مکالماتی است که وی احتماًال با دیپلماتهای بریتانيایی 
  . ته استداش

آقای احمدی نژاد خواهان انتشار محتوای گفتگوی حسين موسویان با بيگانگان شد و وزیر اطالعات 
دولت او نيز اعالم کرد که همچنان اعتقاد دارد که حسين موسویان اطالعات محرمانه در اختيار بيگانگان 

  .ادگاه اعتراض خواهد کردگذاشته و در صورتی که به این اتهام در دادگاه رسيدگی نشود، به حکم د
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سعيد مرتضوی، دادستان تهران که رفع اتهام جاسوسی از حسين موسویان را نقض کرده، در زمانی که 
غالمحسين محسنی اژه ای، وزیراطالعات کنونی ایران در قوه قضائيه مسئوليت داشت در مجموعه 

  .تحت مدیریت او ریاست دادگاه مطبوعات را به عهده داشت
ویان که سابقه مسئوليتهای مهمی همچون سفير ایران در آلمان را داشته، از افراد تحت حسين موس

  .حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان به شمار می رود
او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان معاون دبير شورای عالی امنيت ملی، عضو هيئت 

 ای ایران بود و شش ماه پيش که به مدت هشت روز بازداشت شد، معاونت مرکز مذاکرات هسته
  .تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت را به عهده داشت

پرونده حسين موسویان و منسوب بودن او به آقای هاشمی رفسنجانی در هفته های گذشته به 
مود احمدی نژاد و اکبر هاشمی مسئله ای سياسی تبدیل و محوری برای جبهه گيری هواداران مح

  .رفسنجانی در مقابل یکدیگر شده است
اشاراتی که محمود احمدی نژاد به اعمال نفوذ افراد قدرتمند سياسی و اقتصادی در پرونده حسين 

  .موسویان می کند، از دید ناظران، مستقيمًا به آقای هاشمی رفسنجانی باز می گردد
 قوه قضائيه از رفع اتهام جاسوسی عليه حسين موسویان خبر روز گذشته نيز پس از آنکه سخنگوی

داد، جمعی از دانشجویان بسيجی در اعتراض به این تصميم در مقابل ساختمان قوه قضائيه دست به 
  .تجمع زدند و در بيانيه و سخنرانيهای خود عباراتی به کار بردند که به آقای هاشمی باز می گشت

گرداندن پرونده حسين موسویان به بازپرسی و مطرح کردن دوباره اتهام اقدام دادستان تهران در باز
جاسوسی در مورد او، تحول تازه ای در باالگرفتن اختالفات ميان آقای احمدی نژاد و هوادارانش از 

  .سویی و جناح هوادار آقای هاشمی رفسنجانی به نظر می رسد
  

   تالش می کردیمبه جای گفتگو باید برای تغيير رژیم ایران: بولتون
  )2007 نوامبر 28 (86 آذر 7شنبه چهار 

 خشایار مهيم
  بی بی سی، واشنگتن

جان بولتون سفير سابق آمریکا در سازمان ملل متحد به تازگی با چاپ کتابی، نظرات خود درباره بعضی 
از چالش های خارجی پيش روی دولت جورج بوش در شش سال نخست ریاست جمهوری او را به 

  .  کشيده استتصویر
 حزب اهللا لبنان و اسرائيل، بحران ٢٠٠۶مقابله با برنامه هسته ای ایران و کره شمالی، جنگ تابستان 

: تسليم یک گزینه نيست"دارفور و روابط رو به افول ایاالت متحده و روسيه از موضوع های اصلی کتاب 
  . است" دفاع از آمریکا در سازمان ملل متحد و جهان خارج

  . ش از این کتاب به سياست خارجی آمریکا در برابر ایران اختصاص دارددو بخ
آقای بولتون در این کتاب از شگفتی خود از طرح کالين پاول وزیر خارجه سابق ایاالت متحده برای تغيير 
سياست این کشور در برابر ایران و همراهی با کشورهای اروپایی برای ارائه مشوق هایی برای توقف 

غنی سازی هسته ای جمهوری اسالمی خبر داده و از تالش خود برای ناکام کردن این سياست برنامه 
  . پرده برداشته است

به نوشته آقای بولتون پيگيری این سياست به وسيله کاندوليزا رایس، او را از عملکرد وزارت خارجه 
  . آمریکا دربرابر ایران مایوس کرده است

 معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خلع سالح و امنيت بين المللی و از ٢٠٠۵ تا ٢٠٠١جان بولتون از سال 
او اکنون در موسسه تحقيقاتی آمریکن .  سفير این کشور در سازمان ملل متحد بود٢٠٠۶ تا پایان ٢٠٠۵

  . انترپرایز مشغول به فعاليت است
، وزارت خارجه ایاالت آقای بولتون در مصاحبه با بی بی سی فارسی از عملکرد سازمان ملل متحد

متحده و اتحادیه اروپا در برابر برنامه هسته ای ایران انتقاد کرد و گفتگو با این کشور را بی فایده 
  . دانست

به گفته آقای بولتون، ایران از فرصت گفتگوهای هسته ای برای تکميل برای برنامه ای غنی سازی خود 
  . يستاستفاده کرده است و این کشور قابل اعتماد ن

آقای بولتون همچنين می گوید آمریکا در چهار سال گذشته به جای تمرکز بر گفتگوهای هسته ای باید 
  . او در این حال مخالف اقدام نظامی عليه ایران است. برای تغيير حکومت ایران تالش می کرد

  . متن گفتگوی بی بی سی فارسی را با آقای بولتون در زیر می خوانيد
  علت این انتخاب چه بود؟. اشاره کرده اید" تسليم" کتاب خود به واژه شما در عنوان

نامزد ریاست جمهوری حزب (عنوان این کتاب در حقيقت واکنش من به شکست بری گلدواتر : بولتون
به نظر من آقای گلدواتر .  است١٩۶۴در انتخابات سال ) جمهوری خواه و محافظه کار مشهور آمریکایی

ی پذیرش شکست و ترک ميدان باید برای به ثمر رساندن اهداف خوبی که داشت در آن زمان به جا
  . مبارزه می کرد

چه چيزی را در سياست خارجی آمریکا، به خصوص در برابر ایران به معنی تسليم می 
  دانيد؟
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فکر می کنم در وزارت خارجه آمریکا یک تفکری غالب است که تالش برای پيش بردن منافع : بولتون
در دوران حضورم در وزارت خارجه و سازمان ملل متحد برای دفاع از . ت متحده را صحيح نمی داندایاال

  . منافع ملی آمریکا تالش زیادی کردم
به نظر من تالش مسووالن ایرانی برای دستيابی . در باره ایران هم وضع فعلی به نفع هيچ کس نيست
این تالش ها باعث . ی جهان و حتی خود مردم استبه امکان توليد سالح هسته ای بزرگترین خطر برا

شده بقيه کشورها در منطقه و جهان به فکر توليد این سالح ها بيفتند و در نهایت این نه به نفع ایران 
به همين خاطر برنامه اتمی ایران، امنيت بيشتری را برای مردم این . است، نه به نفع آمریکا و نه جهان

  . کشور به همراه ندارد
دولت ایران بارها گفته در پی تسليحات اتمی نيست و محمد البرادعی مدیرکل آژانس بين 
المللی انرژی اتمی هم بر در دست نبودن مدرکی که بيانگر ماهيت نظامی برنامه هسته 

  .ای باشد، تاکيد کرده است
. پن این طور می گویندولی در عوض آمریکا و خيلی از کشورها مثل آلمان، بریتانيا، فرانسه و ژا: بولتون

هيچ توضيح . شواهد موجود از فعاليت های گوناگون دولت ایران بيانگر نظامی بودن این برنامه است
دیگری جز وجود یک برنامه اتمی با کاربرد نظامی برای بسياری از موارد درج شده در گزارش های 

  . آژانس، از جمله آخرین گزارش، وجود ندارد
 فکر می کنم او از اختيارات شغلی خود فراتر رفته و به توجيه کننده رفتار دولت ایران درباره البرادعی هم
  . متاسفانه این رفتار او اعتبار آژانس را خدشه دار کرده است. تبدیل شده است

به گفته خيلی از کارشناسان اعتبار آمریکا به خاطر متهم . شما از اعتبار صحبت می کنيد
ی از یک برنامه توليد سالح های کشتار جمعی پيش از حمله به این کردن عراق به برخوردار

این در حالی است که آژانس بين المللی انرژی اتمی قبل از . کشور به زیر سوال رفته است
  .حمله آمریکا به عراق بر فعال نبودن برنامه اتمی نظامی در این کشور تاکيد کرده بود

 درباره این که از نظر فيزیکی عراق پيش از جنگ فاقد برنامه فکر نمی کنم هيچ اختالف نظری: بولتون
ولی هيچ شکی هم وجود ندارد که صدام حسين نيرویی متشکل از . اتمی بوده، وجود داشته باشد

  . می ناميد" مجاهدین هسته ای"هزار دانشمند و تکنيسين اتمی در اختيار داشت و آنها را 
 سال گذشته نگاه ۴-۵رش های آژانس بين المللی انرژی اتمی در اما اگر به برنامه اتمی ایران و گزا

حتی همين . کنيد، می بينيد به هيچ نتيجه ای جز این که این یک برنامه نظامی است، نمی رسيد
گزارش اخير آژانس گفته همکاری ایران با بازرسان بين المللی به جای این که به صورت فعاالنه باشد، 

  . منفعالنه است
  .ين گزارش هم گفته ایران به طور کلی واقعيت ها را به آژانس گزارش کردهولی هم
گزارش های قبلی آژانس بيانگر تحریف واقعيت ها و . من با این نتيجه گيری موافق نيستم: بولتون

آنها برای گم کردن رد فعاليت هایشان ساختمان هایی را با خاک یکسان . مخفی کاری ایران بوده است
  . ها متر مکعب خاک را جابجا کردند تا اثر تشعشعات رادیواکتيوی را از بين ببرندکردند و صد

اگر برنامه اتمی ایران فقط مقاصد صلح آميزی داشت، شفاف سازی بيشترین منفعت را برای دولت 
  . ایران به همراه داشت

کنم با توجه به استدالل شما فکر می . صدام اشاره کردید" مجاهدین هسته ای"شما به 
حتی اگر روزی ایران همه برنامه اتمی خود را تعطيل کند، آمریکا باز هم با این کشور مشکل 

  .خواهد داشت، زیرا محققان این کشور به فناوری غنی سازی دست پيدا کرده اند
چنين احتمالی اصال وجود . من فکر نمی کنم ایران هيچ وقت برنامه اتمی خود را تعليق کند: بولتون
اروپایی ها چهار سال سعی کردند ایران را به تعليق غنی سازی تشویق کنند ولی ایرانی ها . ندارد

  . همواره یک خط را دنبال کردند و آن هم مخالفت با تعليق بود
  .برنامه غنی سازی ایران به مدت دو سال و نيم تعليق شد. این طور نيست

د را در نظنز که تحت بازرسی آژانس بود تعطيل آنها فعاليت های آشکار خو. این واقعيت ندارد: بولتون
  . کردند ولی برخالف نظر اروپایی ها برنامه فراوری اورانيوم ادامه داشت

به گفته کارشناسان شما می توانستيد از وجود حسن نيت ایران برای ورود به مذاکرات 
لع سالح وزارت استفاده کنيد ولی وقتی این سوال را آن زمان از رابرت جوزف معاون امور خ

فکر نمی کنيد . خارجه که جایگزین شما شده بود، پرسيدم با قاطعيت جواب منفی داد
  عملکرد آن زمان آمریکا به روند مذاکرات آسيب زد؟

من به . من جواب شخصی خودم را به شما می دهم و این نظر هيات حاکمه آمریکا نيست: بولتون
فکر می کنم ایرانی ها از فرصت مذاکرات . راستگویی ندارندآنها سابقه . حکومت ایران اعتماد ندارم

. اتمی با اروپایی ها برای وقت کشی استفاده کردند و این با ارزش ترین چيزی بود که به دست آورند
حسن روحانی . آنها در چهار سال گذشته توانسته اند برنامه غنی سازی و فراوری خود را تکميل کنند

د دولت وقت ایران از فضای آرام مذاکرات برای پيش بردن تالش های هسته ای در یک سخنرانی گفته بو
  . خود استفاده کرده است

ولی به گفته کارشناسان مخالفت آن زمان آمریکا با دادن امتياز به ایران در ازای تعليقی که 
ان دواطلبانه به اجرا گذاشته شده بود به زیان مذاکرات و جناح های معتدل سياسی در ایر

  .تمام شد
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ببينيد، دولتمردان ایرانی از همه جناح ها هميشه گفته اند که خواستار به دست آوردن سالح : بولتون
  . هسته ای هستند
  .این طور نيست

البته هيچ وقت این حرف را به طور عمومی نگفته اند زیرا به پوشش صلح آميز فعاليت هایشان : بولتون
ی کنيد از خود بپرسيد چرا مدرکی در اختيار دولت ایران بوده که بيانگر اگراین طور فکر نم. آسيب می زند

  نحوه ریخته گری فلز اورانيوم برای ساخت نيم کره های تو خالی مورد استفاده در سالح اتمی است؟ 
  .البته این را می توان با یک جستجوی ساده در گوگل هم به دست آورد

ه توخالی فلز اورانيوم را جستجو کن و اگر به نتيجه خوبی شما در گوگل نحوه توليد نيمکر: بولتون
  ! رسيدی ناهار مهمان من خواهی بود

شما در کتابتان به تالش برای ناکام کردن طرح کالين پاول برای تغيير سياست در برابر ایران 
مگر شما معاون وزیر خارجه نبودید، چرا این طور عمل .  اشاره کرده اید٢٠٠٣در اواخر سال 

  کردید؟
دولت آمریکا نمی . به خاطر اینکه امتياز دادن به ایران با سياست های رئيس جمهور منطبق نبود: بولتون

خواست رویکرد خود به ایران را تغيير دهد و این کالين پاول در مقام وزیر خارجه بود که در پی تغيير دادن 
  . سياست خارجی واشنگتن بود

. گيری این موضوع به وسيله کاندوليزا رایس نوشته ایددر کتاب از ناخشنودی خود از پي
لحظه ای که خانم رایس به شما خبر داد در پی گفتگو با ایران و ارائه مشوق های هسته 

  ای به این کشور است چه احساسی داشتيد؟
 درجه تغيير کرده و ١٨٠من به شدت مایوس شدم زیرا حس می کردم سياست خارجی آمریکا : بولتون
ولی او با توجه به روابط ویژه اش با خانم رایس، با این . رخالف باورهای شخص رئيس جمهور بوداین ب

  . تغيير موافقت کرده بود
آقای پاول چه زمانی برای تغيير سياست خارجی آمریکا در برابر ایران مصمم شد؟ آیا این 

  بط بود؟تصميم به نامه ایران برای آمادگی برای گفتگوهای جامع با آمریکا مرت
  . آنها چنين نامه ای ندادند: بولتون

  .ریچارد آرميتاژ قائم مقام وقت وزارت خارجه آمریکا درباره این نامه صحبت کرده است
وجود این نامه کامال ساختگی و زیر سر سفير وقت سویس در ایران است که فراتر از اختيارات : بولتون

. حرف های نادرستی زده شده است. ه عمل کرده بودقانونی خود به عنوان حافظ منافع ایاالت متحد
این قضيه به . حقيقت این است که دولت ایران هيچ وقت چنين درخواستی را به طور رسمی ارائه نکرد

وسيله سفير سویس و چند مقام رده پایين ایرانی ساخته و پرداخته شده و ربطی به الیه های باالی 
  . حکومت نداشته است

 صحبت ها و مطالب کتابتان به نظر می رسد شما به عملکرد وزارت خارجه با توجه به این
  .آمریکا خيلی انتقاد دارید

این یک موضوع . وزارت خارجه آمریکا مشکالتی دارد و بعضی از آنها را در کتابم توضيح داده ام: بولتون
ش عمده بدنه این دیپلمات های خيلی خوبی در وزارت خارجه فعاليت می کنند ولی بخ. فرهنگی است

مجموعه بر این باور است که ترسيم سياست خارجی باید بر عهده این وزارتخانه باشد، نه شخص 
یکی از اولویت های مهم دولت بعدی باید . رئيس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی منتخب مردم است

  . تغيير این طرز فکر و فرهنگ حاکم بر وزارت خارجه باشد
  ه آمریکا در برابر ایران ضعيف عمل کرده است؟آیا وزارت خارج

ما به . مشکل، اتکای بيش از حد آمریکا به اروپایی ها در زمينه برخورد با برنامه اتمی ایران است: بولتون
جای ادامه مذاکرات باید چهار سال پيش پرونده ایران را به شورای امنيت ارجاع می دادیم و با تصویب 

اگر هم تحریم ها . تهران را وادار به پذیرش خواسته های اتمی خود می کردیمتحریم های موثر حکومت 
  . موثر واقع نمی شد، باید برای سرنگونی حکومت ایران تالش می کردیم

  منظورتان اقدام نظامی است؟
منظورم تالش برای سرنگونی جمهوری اسالمی با استفاده از نارضایتی اقتصادی مردم . نه: بولتون

فارس ها پنجاه درصد جمعيت ایران . کل بی کاری در این کشور و ناخرسندی اقليت ها استایران، مش
  . دولت ایران خيلی شکننده است. را تشکيل می دهند و اقليت ها از برخورد حکومت ناراضی هستند

  نظرتان درباره اقدام نظامی چيست؟
. د و برای منافع آمریکا خطرات زیادی داردفکر می کنم گزینه نظامی در برابر ایران جذابيتی ندار: بولتون

کاش در چهار سال گذشته برای سرنگونی حکومت دینی در ایران تالش کرده بودیم تا دچار شرایط 
من طرفدار اقدام نظامی عليه ایران نيستم ولی فلسفه زندگی به حق . سخت فعلی نمی شدیم

تجهيزات هسته ای و اقدام محدود نظامی عليه اگر قرار باشد بين ایران مسلح به . انتخاب بر می گردد
تاسيسات اتمی آن یکی را انتخاب کنيم، فکر کنم باید گزینه دوم را در نظر بگيریم و مانند اقدام نظامی 

  .عليه تاسيسات سوریه در ششم سپتامبر عمل کنيم
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