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

  
  

  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ دولتهای رژیم ایران و
  انرژي و چالشهاي جهاني با آن

  
  و اروپا رانی ای مذاکرات هسته انی آخرجی نتامتن:  منتشر کرد ترزیرو

 2005 ژانویه 27 – 1383 بهمن 8ه پنج شنب
 و اروپا که با هدف رانی ای مذاکرات هسته انی آخرجیمتن سند نتا به یابي دستی مدعترزی رویخبرگزار

 .  صورت گرفته ، شد ومي اورانی سازی توقف غنی برارانیمتقاعد کردن ا
 و  اروپا منتشر رانی ای از مذاکرات هسته اترزی روی خبرگزاری متن از سونی مهر، ای گزارش خبرگزاربه

 ی شورای خارجاستي سونيسي کمسیي رانی موسونی از اشيالزم به ذکر است که پ. شده است
 بر به بن بست ی مبنی غربی رسانه های خبر منتشر شده از جانب برخبی با تکذی ملتي امنیعال
 یتهايفعال» توقف « موضوع :  کرد دي و اروپا،تاکی اسالمی جمهوراني می مذاکرات هسته ادنيرس

 . بوده است گاه محور مذاکرات دو طرف نچي ، هرانی ایهسته ا
 :زي اهداف صلح آمی انحصارًا برارانی ای هسته ای برنامه هایني عنيتضم
 آور شده و نظرات ادی را رانی  نشست ماه گذشته خود با مقامات ای بحث و بررسیی کشور اروپاسه

 ی هسته ایتهاي بودن فعالزي صلح آمی و انحصاریني عني تضمی براازي  مورد نیخود درباره اقدامات عمل
 . عنوان کردندروي برق و ندي جهت تولرانیا

 ی نمرانی است که اییزهاي شامل چرخه سوخت و چرانی ای هسته ای بردن برنامه هاني و از بتوقف
 دي تولی برای مشخصتي که ظرفیی آب سبک، راکتورهایتواند آنها را حفظ کند همچون راکتورها

  .ظي و تغلی فشرده سازی برنامه هاای ومياوران پسماند، معادن رهي ذخیتهای ندارند، ساوميپلوتون
مسائل مطرح شده از .  خود را مطرح کردی کلدگاهی دزي نرانی ا،یی مقابل نظرات سه کشور اروپادر
 نظر دی موضع آژانس، کنفرانس تجد،ی تی ان پماني پی و انحرافی انتخابی هانهی شامل گزرانی ایسو
 و پروتکل ادمان پماني الزام به چارچوب پ،ی چارچوب حقوق قانون دری راه حلافتنی بر دي تاک،ی تیان پ
 . بودیالحاق
 مسئله ی بر رونکهی شد و بدون ای متی مشخصًا با هدف حفظ چرخه سوخت هدایرانی مقامات اموضع
 روز افزون، داتیي، تا)یاضاف( فوق العاده ینهاي تنها به دنبال تضمگری امور داني متمرکز شوند در میخاص
 . بودندومي اورانی سازی برنامه غنزاني خاص در مورد سطح و می هاتیودمحد
 نی با ارانی قبول است  و ارقابلي درخواست غی مشخص کردند که طرح کلزي نیی اروپایطرفها

 ی بداندکه برنامه چرخه سوخت ، هسته اصلدی بارانیا.  گرفته استدهی از نکات را نادیدرخواست برخ
 شود و ما خود را فی تعریشتري با دقت بیني عینهاي جهت تضمرانی اشنهادي پدیمشکل است که با

 اتي و طرح خود را با جزئشنهادي تا پمی خواسته ارانیما از ا. مي دانی مشتريمتعهد به ادامه مذاکرات ب
 . ما قرار دهداري در اختشتريب
 دستگاه ستيتفاده از ب و اسلیتبد(  را در دستور کار قرار دهد قي تالش کرد تا هدف تعلرانیا

 ی میاسي مشکالت سجادی باعث ایشرفتي گونه پچي بدون هقي کرد که حفظ تعلديو تاک) وژيفیسانتر
 .د کردندي تاکقي بودن ادامه روند تعلی بر ضروررانی درخواست انی با رد اییاما سه کشور اروپا. شود
 انينرای ای و خواست هسته اازي مورد نی انرژ- ی المللني بیهمکار
 و برنامه ی برق هسته ادي در مورد برنامه تولرانی دو طرح ااتي به جزئیی سه کشور اروپاندگانینما

 . چرخه سوخت گوش فرا دادند
 ی براهي و روسرانی ای در چارچوب همکاری محاسبات اقتصادهی برپارانی ای برق هسته ادي تولبرنامه

 . سوخت استرهي بوشهر و ذخروگاهيساخت ن
 ی هزار مگاوات7 توسعه برنامه  راموني پرانی ای استراتژ،ی و محاسبات انرژیمحاسبات اقتصاد هیبرپا

 داند که ی می به خوبرانیا.  وجود نداردی محاسبه اقتصادچي هزيدر برنامه چرخه سوخت ن. است
 . داشته باشدی تواند صرفه اقتصادیبرنامه چرخه سوخت نم

  
  مي کنی نمی چشم پوشیسته ا هتي فعالیهرگز از حق قانون: خوشرو
 2005 ژانویه 27 – 1383 بهمن 8ه پنج شنب

 اعالم کرد که ومي اورانی سازی غنیتهاي توقف فعالی برایی اروپای در واکنش به خواست کشورهارانیا
 .  کندی صرف نظر نمومي اورانی سازی غنی خود برایهرگز از حق قانون

 خود را به منظور خالص ومي اورانی سازی برنامه غنرانی ا،ترزی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 برق موقتًا متوقف کرده است اما همواره بر روگاهي نی استفاده در سوخت هسته ای براومي اورانیساز
 کشور است که هرگز از آن نی ای حق قانونی سوخت اتمدي کند که ساخت و تولی مدي مطلب تاکنیا

 . کندی نمیچشم پوش
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 با حضور ی شرکت در کنفرانس اسالمی که در برارانی امور خارجه اریمعاون وز"  خشرویغالمعل" 
 توقف برنامه رانی اای سوال که آنی برد در پاسخ به ای به سر می در مالزی کشور اسالم57 ندگانینما
 ما از رد؟ی را بپذیزي چني چندی بایليبه چه دل. هرگز: "  گفتر؟ي خای ردی پذی خود را می هسته ایها
 را کای تنش با آمرشیما قصد افزا. می دارکای برنامه را با آمرنی سال است که ا25 و مي ترسی نمکایآمر
 ." را نداردیگری ددی کس حق تهدچي و همي کنی کشور مستقل زندگکی به عنوان مي خواهی اما ممیندار
 است اما مقامات زي صلح آم کشور کامًالنی ای هسته ایتهاي فعالدی گوی مرانیا : دی افزای مترزیرو
 نگه داشته است و هفته گذشته هشدار ی خود را مخفی اتمحاتي برنامه تسلرانی معتقدند که اکایآمر

 به بمب یابي دستاز توقف تهران ی توان آن را برای است که نمی انهی گزرانی به ایدادند که حمله نظام
 . کردی نفیاتم
 یو.  را مختل کندیی اروپاهی و اتحادرانی کند تا مذاکرات ایتالش م را متهم کرد که کایآمر" خوشرو " 

. می بری بسرمی المللني بني با قوانی بلکه در جهانمي کنی نمیما در جنگل زندگ: " خاطر نشان کرد
 الملل ني جامعه بنکهی ار از آن استفاده کنند مگدی که قدرت دارند نبای کسانی المللني بنيمطابق قوان

 و اروپا رانی قصد دارد تا اروپا را تحت فشار قرار دهد تا مذاکرات اکایآمر.  را به آنها بدهدیانون حق قنیا
 ."متوقف شود

  
  است ی منتفی المللني بیها اطاعت از درخواستی برارانی متقاعد کردن ایاستفاده از زور برا: شرودر
  2005 ژانویه 28 – 1383 بهمن 9ه جمع
 کامال صرف نظر کند اما ی از قدرت هسته ای خواست از استفاده نظامرانی ا اعظم آلمان امروز ازصدر

 ی را منتفی المللني بی اطاعت از درخواست های برارانی متقاعد کردن ایقاطعانه استفاده از زور را برا
 . دانست 

هبران  فرانسه ، گردهارد شرودر صدر اعظم آلمان به ری مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبر گزاربه
 تی حماقتي حقنیما قاطعانه از ا:  اقتصاد درداووس گفت ی جهان در مجمع جهانیاسي و سیاقتصاد

 . کند ی صرف نظر می از قدرت هسته ای کامال از استفاده نظامرانی که امي کنیم
 قی که از طرمی شوی متقاعد میاما ما درست هنگام:  افزود رانی ای با اشاره به برنامه هسته ایو
 .  مسئله حل و فصل گردد نی ایاسي سی و ابزار هاکيپلماتید

 . را رد کرد رانی اهي دوباره استفاده از زور علی سخنراننی دراشرودر
 منطقه کی نیا:  است ، افزود ی منطقه بحرانکی انهي مطلب که خاور منی اعظم آلمان با اشاره به اصدر

 .  منطقه است نی در ای نظامیري درگکی میر دااجي که ما احتیزي چنیبه آخر. رشد و نمو است 
 همه بدانند مي خواهی مرای زمي پرده هستی و بحی صراري بسرانی ای گفت ما درباره مسئله هسته ایو

 . است ستادهیکه آلمان بر موضع خود ا
 

  و اروپا مثبت است رانی ایچشم انداز گفتگو ها : یخراز
  2005 ژانویه 28 – 1383 بهمن 9ه جمع
 .  کردیابی و اروپارا مثبت ارزرانی ای چشم انداز مذاکرات هسته ایی امروز در گفتگورانی امور خارجه اریوز
 شرکت در مجمع ی که هم اکنون برارانی امور خارجه اری وزی مهر، کمال خرازی گزارش خبر گزاربه

 ابراز  ان ان ضمنی سی برد در گفتگو با شبکه خبری بسر مسي اقتصاد در داووس سوئیجهان
 در هاي کند شصت در صد عراقی میني بشي پی انتخابات عراق گفت که وی در باره برگزارینيخوشب
 . شرکت کنند اباتانتخ
 . شوند روزي در انتخابات عراق پانيعي کرد که شیني بشي پني همچنیو
 و اروپا که رانی ای که گفتگوهای گفت تا مادامرانی ای امور خارجه کشورمان درباره برنامه هسته اریوز

 .  گفتگو ها مثبت خواهد بود نی رود چشم انداز اشي پی است به خوبانیهم اکنون در جر
 یما م . ميستي خود نگانی گفتگو گفت که ما خواهان تنش با همسانی در اني همچنی خرازکمال
  . مي داشته باشیزي مسالمت آمی خود زندگگانی در کنار همساميخواه

  
  رفتی را پذرانی ای مسئله هسته ای براکيپلماتیه حل د راسیرا : ترزیرو

  2005 ژانویه 28 – 1383 بهمن 9ه جمع
 معتقد است کایآمر:  گفت دي که روز شنبه به چاپ خواهد رسیی در گفتگوکای آمردی امور خارجه جدریوز

 .  حل و فصل گردد یپلماسی دقی تواند از طری مرانی ایاختالف بر سر برنامه هسته ا
 با یی در گفتگوکای آمردی امور خارجه جدری وزسی رازاي کاندولترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبر گزاربه

 جهان که متحد شوند و به یمهم است برا:  گفت دي که فردا به چاپ خواهد رسگاروي فییمجله فرانسو
 ني عضو فعال جامعه بکی و خود را دنبال کند ی هسته ایهای تواند بلند پروازی نشان دهند که نمرانیا

 .  است یالملل
 حل و فصل یپلماسی دقی را از طررانی ای مسئله هسته امي توانی کنم ما میمن فکر م:  افزود یو
  .ميکن
 هرچند به ز،ي چنیمهمتر:  خود خاطر نشان کرد ی منطقري غی گفتگو ضمن تکرار ادعاهانی دراسیرا

 مشغول انجام آن هايرانی آنچه که ای بررسی برای ما اهداف کهنستی دست آمده انهي زمنی در ایتوافقات
 . کنند ی آن شانه خالری توانند با دروغ اززی و آنها نممیهستند دار
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 ی اقتصادمی تحری سازمان ملل براتي امنی تواند به شورای مرانی شد پرونده اادآوری دوباره یو
 هسته حاتي که منجر به ساخت تسلییتهاي فعالرانی است که ای در صورتنی گزارش شود و ایاحتمال

 . شود را متوقف نکند یا
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 گروه هاى انتخاباتى حکيم و عالوى بيشترين شانس پيروزى را دارند  : گزارش 
 2005 ژانویه 28 – 1383 بهمن 9ه جمع:ایرنا

 رييس مجلس اعالى انقالب اسالمى " عزيز حکيم عبدال"گروه هاى انتخاباتى که 
 نخست وزير و رييس حزب همبستگى ملى عراق در راس آن " اياد عالوى"عراق و 

 . قرار دارند، بيشترين شانس پيروزى را در انتخابات اين کشور دارا مىباشند
 براساس ارزيابى ميدانى خبرنگار ايرنا از صحنه سياسى عراق ، آرا بيشتر 

 عراق بين اين دو گروه کانديداتورى توزيع شده و ساير گروه ها براساس مردم 
 . ويژگىهاى قومى، مذهبى و حزبىاى که دارند در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند

 معروف به ائتالف شيعه " ائتالف ملى عراق متحد"گروه انتخاباتى موسوم به 
 به رهبرى اياد عالوى " ائتالف العراقيه "به رهبرى عبدالعزيز حکيم و گروه 

 توانسته اند با تبليغات وسيع و ارائه برنامه هاى مدون سياسى، اعتماد نسبى 
 . عمومى را کسب کنند

 در حالى که اغلب گروه هاى انتخاباتى براى قوميت ، مذهب و سياست و حزب 
 خاصى دعوت مىکنند، اين دو گروه انتخاباتى با شموليت شعارها و برنامه هاى 

 اسى خود توانسته اند تاکنون بيش از ديگر ائتالف ها اعتماد مردم را به سوىسي
 . خود کسب کنند

 اگرچه بيشترين مقبوليت عمومى ائتالف ملى عراق متحد، مديون حمايت 
 است ، اما عملکرد دولت ) آيت اهللا سيستانى(با نفوذترين مرجع تقليد عراق 

 وى در آستانه انتخابات به کارمندان عالوى و امتيازها و بخشش هايى که دولت 
 انجام داد، را مىتوان از جمله داليل )  هزار دينار عيدى١۴٠نظير پرداخت (

 . عمده تقويت ائتالف العراقيه دانست 
 نيز" غازى عجيل الياور"به رهبرى " العراقيون "هرچند بسيارى براى ائتالف 

  ائتالف نتوانست آنگونه که در ابتدا شانس بااليى تصور کرده بودند، اما اين
 . بايد اعتماد مردم را کسب کند

 وزير دفاع عراق در اين ائتالف و اظهارات " حازم الشعالن "تصور مىشود حضور 
 . دشمن تراشانه او، يکى از اسباب کم نمود بودن اين ائتالف است 

  )عراقىها(برخى از شهروندان عراقى بر اين باورند که ائتالف العراقيون 
 توانسته است اعتماد بسيارى از عربهاى اهل سنت عراق را کسب کند، اما وجود

 عدنان "رقباى سنى مسلک ديگر در کنار ائتالف العراقيون نظير گروه انتخاباتى 
 و ديگر ائتالف ها و کانديداها مىتواند در سرشکن کردن آرا بين " الپاچه چى

 . آنان نقش داشته باشد
 بايد از ياد برد تعداد زيادى از عربهاى سنى عراق اين در حاليست که ن

 . به احتمال قوى، در انتخابات اين کشور به داليل متعدد شرکت نخواهند کرد
 که دو حزب" ائتالف اتحاد کردستان عراق "بر اساس اين گزارش ، از سوى ديگر 

 ر عمده کردستان يعنى اتحاديه ميهنى کردستان و حزب دمکرات کردستان در کنا
 چند حزب ديگر کرد در آن حضور دارند، شانش ديگر پيروز انتخابات عراق 

 . مىباشد
 اين ائتالف بداليل تاکيدات مصرانه اش بر حقوق کردها، بيشترين اقبال را در

 بين کردهاى کردستان خواهد داشت و بىشک غالب آرا در آن مناطق به سوى اين 
 . ائتالف سرازير مىشود

  و مذهبى وابسته به اقليت هاى قومى مانند ائتالف جبهه ائتالف هاى قومى
 ترکمنان عراق نيز بيشترين اقبال را در بين هم تبارها و هم نژادهاى خود 

 . خواهند داشت 
 برخى کارشناسان معتقدند که هرچند گروه هاى انتخاباتى حکيم و عالوى 

 ونه که تصور بيشترين شانس پيروزى در اين انتخابات را دارند ، اما آنگ
 مىرود نخواهند توانست با آرا بسيار بااليى به پارلمان يا همان مجمع ملى 

 . موقت عراق راه پيدا کنند
 به عقيده آنان ، حضور رقباى همکيش و هم مرام در کنار اين دو گروه 

 ائتالفى در توزيع آرا بين آنان و کاهش آراى دو ائتالف مزبور نقش خواهد 
 . داشت 
 ى که تنها دو روز ديگر تا انتخابات سرنوشت ساز پارلمانى عراق در حال

www.iran-archive.com 



 باقى مانده ، رقابت تبليغاتى بين کانديداهاى عراقى به مراحل حساس خود 
 . نزديک شده و اينک در و ديوار شهرها آکنده از تبليغات انتخاباتى شده است 

 د، اما دو هرچند اغلب کانديداها با کمبود مالى در تبليغات مواجه هستن
 ائتالف قدرتمند عراق که برخى آنها را اسبهاى برنده انتخابات عراق نام 

 نهاده اند همچنان تبليغات تازه به تازه خود را در انظار عمومى به اميد 
 . کسب حداکثر آرا عرضه مىکنند

  
 خبرهايى از بحران عراق  

 2005 ژانویه 28 – 1383 بهمن 9ه جمع:ایرنا
  توافق وزراى دفاع آمريکا و انگليس بر سر پايان اشغال راديو بغداد از

 . نظامى عراق و خروج از اين کشور خبر داد
 روز دوشنبه گذشته " جف هون "و " دونالد رامسفلد: "اين راديو جمعه شب گفت 

 . بر سر تعيين راهبرد جديد که خروج از عراق در اولويت آن است ،توافق کردند
 مقام هاى لندن و واشنگتن پس از برگزارى انتخابات : د راديو بغداد اضافه کر

 مجمع ملى عراق جزييات راهبرد جديد خود درباره چگونگى خروج از عراق را 
 . مطرح خواهند کرد

 به گفته اين راديو، در اين راهبرد در برنامه اى مشخص نيروهاى عراقى 
 وند آموزش آنها نيزجايگزين نيروهاى اشغالگر مىشوند و براى تسريع در اين ر

 . سرعت خواهد گرفت 
 بکارگيرى دهها مستشار نظامى آمريکا و انگليس : راديو بغداد اضافه کرد 

 براى کمک به تشکيل ارتش جديد عراق در کمترين زمان وسازمان دهى واحدهاى 
 شبه نظامى درساختار جديد نيروهاى عراق از جمله محورهاى اين راهبرد جديد 

 . است 
 فته راديو بغداد،اين تحول در سياست راهبردى آمريکا وانگليس به گ

 " گارى لوک "درعراق به توصيه گروه حقيقت ياب پنتاگون به فرماندهى ژنرال 
 . صورت مىگيرد

 اين ژنرال آمريکا توصيه کرده ،ارتش آمريکا و نيروهاى اشغالگر ديگر بايد 
 . ج شوندهرچه سريعتر و طبق برنامه اى جديد از عراق خار

 : وزير امور بانوان در عراق در گفت و گو با راديو آزاد عراق اعالم کرد 
 سياست آمريکا که به نام توسعه دمکراسى در جهان مطرح مىشود،رياکارانه و 

 . ظاهرى است 
 ادعاى دمکراسى: افزود " نرمين حسن "براساس گزارش جمعه شب اين راديو،خانم 

 الى صورت مىگيرد که باگذشت يکصد سال تالش ، تنهاو عدالت از سوى آمريکا درح
 .  درصد بانوان آمريکايى در جامعه سياسى اين کشور نقش ايفا مىکنند١٣

  درصد براى مشارکت زنان آمريکا در ١٣نسبت : اين وزير عراقى اضافه کرد 
 حاکميت در قبال اين همه جنجال برسر دمکراسى بسيار ناچيز و نشانگر ريا 

 . استمداران ايالت متحده است کارى سي
 طبق قانون اداره عراق زنان : وى درباره آينده سياسى زنان عراق نيز گفت 

 .  درصد کرسىهاى مجمع ملى عراق را تصاحب کنند٢۵اين کشور مىتوانند
 گروهى: سخنگوى کنگره ملى عراق در گفت و گو با راديو آزاد عراق اعالم کرد 

 اى حزبى در عراق درصدد انحالل کميته ريشه کنى حزب از مسووالن فعلى و چهره ه
 . بعث هستند

 کميته ريشه کنى : افزود " امتثال قنبر"براساس گزارش جمعه شب اين راديو،
 حزب بعث سابق عراق طبق قانون اداره اين کشور تشکيل شده و همچنان به 

 . فعاليت خود ادامه مىدهد
 اين کميته تا تحقق اهداف خود :  کرد به گفته اين راديو،سخنگوى چلبى اضافه

 در ريشه کن کردن افکار و سرکرده هاى عناصر حزب بعث از جامعه عراق بکار خود
 . ادامه خواهد داد

 براى تبيين اهداف و برنامه هاى : وى که به آمريکا سفر کرده همچنين گفت 
 فر کرده به آمريکا،انگليس و امارات س" ائتالف عراق يکپارچه "سياسى گروه 

 . است 
 گروه ائتالف عراق يکپارچه شامل احزاب معروفى از جمله حزب الدعوه ،مجلس 

 . است " احمد چلبى"اعال و کنگره ملى عراق به رياست 
 فرمانده ارشد ارتش آمريکا در استان االنبار عراق ، هم مرز با کشور سوريه ،

  عراق و سوريه موثر رايزنىهاى ديپلماتيک براى تشديد کنترل مرزهاى: گفت 
 . بوده است 

 " جان باتلر"راديو العراق جمعه شب با بيان اين مطلب به نقل از ژنرال 
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 تردد از مرزهاى عراق و سوريه کاهش يافته زيرا رايزنىهاى سياسى با : افزود 
 . دولت دمشق براى کمک به امنيت عراق تاثير گذار بوده است 

 رد که وزيرمشاور در امنيت عراق روز گذشته اين اظهارات در حالى صورت مىگي
 از بىنتيجه ماندن رايزنى سياسى براى حل مشکل مرزهاى عراق و سوريه خبر 

 . داده بود
 ، مرز سوريه همچنان براى تردد شبه نظاميان و "قاسم داود"به گفته 

 تروريست ها باز است و درخواست ها از دمشق براى کنترل مرزهاى دو کشور 
 .  به نتيجه نرسيده است تاکنون

 هشت مرکز انتخاباتى در دو استان : راديو آزاد عراق جمعه شب اعالم کرد 
 . ديالى و بصره با بمب و گلوله خمپاره روز جمعه مورد حمله قرار گرفت 

 افرادى ناشناس شش مرکز انتخاباتى در شهرهاى جلوال و : اين راديو افزود 
 . قرار دادند و خساراتى به بار آوردندبعقوبه دراستان ديالى را هدف 

 به گفته اين راديو،دو مرکز انتخاباتى در شهر بصره نيز با خمپاره هدف 
 . قرار گرفت ولى دراين عمليات مسلحانه به کسى آسيب نرسيد

 شبکه : سخنگوى کميسيون انتخابات عراق وابسته به سازمان ملل اعالم کرد 
 ووالن کميسيون انتخابات عراق مطرح مىکند که الجزيره اظهاراتى به نقل از مس

 . پايه و اساسى ندارد
 بارها شبکه الحزيره : افزود " فريد ايار"راديو العراق جمعه شب به نقل از 

 گزارش هاى کميسيون انتخابات عراق را تحريف کرده و به همين خاطر ما نزد 
  .مراکز ذيربط بين المللى عليه اين رسانه شکايت مىکنيم 

 گزارش هايى منتشر " فريد ايار"پيشتر گفته شده بود که الجزيره به نقل از 
 . کرده که وى اصل مصاحبه با اين رسانه را نيز تکذيب کرده بود

 در اين گزارش به جزييات خبرهاى تحريف شده کميسيون انتخابات عراق توسط 
 ه است ،اين شبکه الجزيره اشاره نشده است اما فريد ايار در چند نوبت گفت

 . رسانه از مصاحبه خود با وى خبر داده که به هيچ وجه صحت نداشته است 
  

 گروه زرقاوي يكي از همكاران عالوي را در مقابل دوربين اعدام آرد
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يك سايت اينترنتي نواري ويديويي منسوب به گروه زرقاوي را پخش آرد آه در آن : خبرگزاري فارس
فردي پس از معرفي به عنوان معاون اياد عالوي نخست وزير موقت عراق، در مقابل دوربين تيرباران 

 .شد
 منتشر شد، فردي به گزارش خبرگزاري رويتر از دبي، در اين نوار آه روز گذشته در يك سايت اينترنتي

پيش از اعدام، به مردم عراق به ويژه جوانان توصيه آرد آه به نيروهاي اشغالگر، " جعفر الكناني"به نام 
 . آمك يا با آنان همكاري نكنند

به رهبري اياد عالوي آار " وفاق ملي"وي گفت آه او به عنوان هماهنگ آننده برنامه انتخابات در حزب 
 . آرده است مي
ي در پايان اين نوار ويديويي در حالي آه روي زمين دراز آشيده است، تيرباران و سپس اين متن الكنان

 . را در مورد الكناني اجرا آرد" حكم خدا"گروه قاعده جهاد در بالد الرافدين : شود روي صفحه ظاهر مي
آنند،  ود، تالش ميش هاي مسلح مخالف با دولت عراق آه از جانب آمريكا حمايت مي گروه: رويتر افزود

 . برگزاري انتخابات روز يكشنبه آينده عراق را ناآام گذارند
  

وزير مشاور در امور امنيت ملي عراق با اين ادعا آه ايران و سوريه دو همسايه بد : خبرگزاري فارس
ل تهران و دمشق اقدامات ضروري را براي جلوگيري از نفوذ جنگجويان به داخ: عراق هستند، تاآيد آرد

 .آورند عراق بعمل نمي
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در ) پنتاگون(به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، قاسم داوود آه روز گذشته در وزارت دفاع آمريكا
گفت، با تاآيد بر اينكه بيشتر شورشيان، عمدتا از غرب عراق و از مرز سوريه  برابر خبرنگاران سخن مي

ما از بخت بد، اگر بكار بردن اين تعبير درست باشد ،دو همسايه بد داريم آه اين دو «: زودشوند، اف مي
 » .ايران و سوريه هستند

با وجود اينكه سازمان استخبارات ما اسناد موثقي مبني بر دست داشتن برخي مقامات «: وي افزود
را به دمشق ارائه آرده است، ) ورود شورشيان از سوريه به عراق(ها  اطالعاتي سوريه در اين فعاليت

 » .ايم ما هنوز پاسخ رضايت بخشي از سوريه در اين باره دريافت نكرده
هاي عراقي همجوار ناميد، محكوم  قاسم داوود همچنين ايران را به خاطر آنچه دخالت تهران در استان

 . آرد
د تا دمشق و تهران متوجه شوند آه را اجرا آن" اقداماتي ديپلماتيك"بغداد در نظر دارد، «: وي ادامه داد

 » .آيد ثباتي در عراق براي آنان و منطقه نيز تهديد بشمار مي بي
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ي آتي  رهبران عراقي آه در انتخابات هفته« :تامز اعالم آرد وگو با روزنامه نيويورك جورج بوش در گفت
ور بمانند، اما اين نيروها در خواهند تا در اين آش شوند، احتماال از سربازان آمريكايي مي برگزيده مي

 » .آنند نشيني مي صورت خواست دولت جديد، از اين آشور عقب
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جمهور آمريكا ، در گفت و گو با  ، جورج بوش، رييس)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مقامات عراق آه احتماال مسووليت عراق را پس من از « :تايمز همچنين اظهار داشت ي نيويورك روزنامه

رسد اآثريت رهبري اين آشور  ام اما به نظر مي از انتخابات به عهده خواهند داشت اظهاراتي را شنيده
اند آه تا زماني آه عراق قادر به دفاع از خود شود به نيروهاي ائتالفي در اين  اين مطلب را درك آرده
 » .آشور نياز خواهد بود

 در پاسخ به اين سوال آه آيا آمريكا به درخواست دولت جديد عراق، سربازانش را از اين آشور بوش
مطمئنا بله، عراق يك آشور مستقل است و آنها روي پاي خودشان « :آند يا خير، گفت خارج مي

 » .ايستند مي
ا آنان گفت و گو گرايي خاصي در ميان رهبري عراق حداقل در ميان افرادي آه من ب واقع« :وي افزود

ي آشور انجام  اند بايد آارهاي بيشتري پيش از آماده شدن ما براي اداره ام وجود دارد آنها گفته آرده
 » .شود

بوش اظهار داشت آه نيروهاي عراقي نه تنها به آموزش و تجهيزات بيشتر نياز دارند بلكه به يك ساختار 
 .  ارتش خواند نياز دارندفرماندهي آه بوش آن را ستون فقرات هر توانمندي

اين امر مهم است آه ما شهروندان عراقي را مطمئن سازيم آه به « :جمهور آمريكا ادامه داد رييس
 » .رسان بنگرند و نه اشغالگر سربازان آمريكايي به چشم ياور و آمك

 » .نگرند ميبسياري از مردم عراق به آمريكا به چشم يك نيروي اشغالگر « وي در عين حال اعتراف آرد
 

نظاميان و افراطيون  مادامي آه حضور يك ائتالف اشغالگري خوانده شود، اين امر شبه« :بوش ادامه داد
سازد تا بر اين امر تاآيد آنند آه اين دولت در واقع دولت آنها نيست و با اشغالگران همدست  را قادر مي

 » .است
ز ديدگاه جمع آثيري از جمهوري خواهان مبني بر ي حمايت ا بوش از ارايه« :نگار نوشت اين روزنامه

 » . خودداري آرد تر آرده است، ها را وخيم آه حضور قيم آمريكا در عراق درگيري اين
هاي آرامي از عراق به  ي آنترل بخش وزير انگليس مبني بر ارايه پيشنهاد توني بلر نخست« :بوش افزود

اي درخصوص اين پيشنهاد  روزنامه گفت هنوز هيچ مباحثهسربازان عراقي يك گزينه است اما وي به اين 
 » .با متحد نزديكش انجام نداده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن٩:  ايرانیهفته نامه ها
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رفی نامزد واحد از سوی جناح راست و بروز بيانيه انتقادی اقتصاد دانان از طرح های مجلس، تاخير در مع
اختالف در ميان اين گروه، مخالفت با تعيين پوشش زنان و انتقاد از برگزاری جشن های پرهزينه سالگرد 

  .انقالب عناوين مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ تهران است
ا بررسی کرده که هفته گذشته  اقتصاددان ايرانی ر١۵ ارگان خبرگزاری دولتی ايران بيانيه ايران جمعه

  .در انتقاد از طرح های مجلس برای تثبيت قيمت ها و کاهش نرخ بهره بانکی منتشر شد
 نوشته، اين بيانيه نشان می دهد که برای تحقق شعار نمی توان از اصول علمی و ايران جمعه

ه همراه داشته باشد اما منطقی اقتصادی گذر کرد زيرا اين کار ممکن است رضايت کوتاه مدت مردم را ب
  .در درازمدت کمر اقتصاد نوپای کشور را خواهد شکست

مجلس هنوز درباره نامه اقتصادانان واکنشی نشان نداده اما به عقيده نويسنده، بعيد بتوان در مقابل 
  .چنين استدالل های علمی و دقيقی جوابی ارائه کرد

 ارگان انصار حزب اهللا با انتقاد از يالثارات است، در حالی که دولت با طرح های اقتصادی مجلس مخالف
نظام تبليغاتی اصولگرايان آن را پاشنه آشيل اين جناح توصيف کرده و نوشته، مجلس هفتم مصوبات 
مردمی و عدالت خواهانه به تصويب می رساند و جناح مقابل نمايندگان مجلس را به تضعيف اقتصاد 

تی اصولگرايان در مواجهه با موج تبليغاتی اصالح طلبان کامال کشور متهم می کنند اما بخش تبليغا
  .منفعل عمل می کند

بعد از علی اکبر واليتی وزير سابق امور خارجه ، محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران نيز به 
ر صورت فردی وارد عرصه تبليغات انتخاباتی شده و گفته در عدالت اصولگرايان ترديد پيدا کرده و اگ
  .تصميم شورای هماهنگی نيروهای انقالب را عادالنه نداند به نتيجه تصميم گردن نخواهد گذاشت
شورای هماهنگی نيروهای انقالب وظيفه دارد از ميان پنج نامزد مطرح محافظه کاران يک نامزد را 

صورت مستقل انتخاب کند اما به علت تاخير در معرفی کانديدای مورد نظر آقايان واليتی و رضايی به 
  .تبليغات انتخاباتی را آغاز کرده اند

به جز از اين دو نفر، آقايان علی الريجانی رئيس پيشين صدا وسيما، محمود احمدی نژاد شهردار تهران 
  .و احمد توکلی نماينده مجلس پنج کانديدای جناح راست به شمار می روند
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ع گرفته و به نامزدهای مطرح جناح راست  ارگان حزب موتلفه اسالمی در مقابل اين افراد موضشما
توصيه کرده برای استفاده از حمايت نيروهای انقالب از رفتارهای خودسرانه، مستقل و ناهماهنگ پرهيز 

  .کنند
به عقيده نويسنده، خروج برخی چهره ها از ميان نامزدهای انتخاباتی نشان دهنده حذف افرادی است 

  .زمينه را برای دستيابی به نامزد اصلح فراهم می کندکه فاقد پايگاه اجتماعی هستند و 
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين نيز در سرمقاله اين شماره از کانديداهای خواسته صبر داشته جام

  .باشند و برنامه تبليغات انتخاباتی را رعايت کنند
انتخابات رياست  به نيروهای اصولگرا پيشنهاد کرده به ياری کميته منتخب تعيين کانديدای جام

  .جمهوری بشتابند تا اين کميته بتوانند با آرامش و عدالت کانديدای کارآمد را تعيين کند
 در عنوان اصلی خود به آمادگی هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری صدا

 انکار است اما هاشمی فرد محبوبی در ميان افکار عمومی نيست و اين غير قابل: "پرداخته و نوشته
  ."اگر نامزد شود رای خواهد آورد

 نوشته، آقای هاشمی با حمايت اصالح طلبان می تواند رای بياورد فقط به اين جهت که نگذارد صدا
  .کسی از جناح راست به جای خاتمی بنشيند

ح  نامزدی هاشمی رفسنجانی را تاکتيک جبهه دوم خرداد دانسته و نوشته، اصاليالثارتدر مقابل 
بخشی از آراء اصولگرايان را کم  طلبان قصد دارند با تشويق آقای هاشمی برای ورود به صحنه انتخابات، 

  .کنند
طرح اجباری شدن چادر و طرح لباس ملی برای خانم ها از سوی مجلس واکنش های به دنبال داشته و 

برخی :  می نويسدصدابا آنکه برخی چهره های مطرح مجلس وجود چنين طرحی را رد کرده اند اما 
نمايندگان مجلس از سوی جريانات فکری سنتی تحت فشار هستند تا اصالحات اجتماعی را در جهت 

محدود کردن آزادی های اجتماعی و فردی پيش ببرند به حدی که حاضر به تعيين و بخشنامه ای کردن 
  .نوع پوشش شده اند

ه کرده اند پوشش خاصی برای زنان طراحی بر اساس طرحی که چند تن از نمايندگان زن مجلس تهي
  .خواهد شد و زنان ايرانی بايد از اين پوشش استفاده کنند

انتخاب : طرح مجلس با مخالفت دولت مواجه شده و اشرف بروجردی معاون اجتماعی وزير کشور گفته
چرا چادر به عنوان پوشش رسمی به بررسی همه جانبه نياز دارد و جای طرح آن هم مجلس نيست 

  .که زور و اجبار بازتاب ناخوشايندی دارد
با افرادی که به :  به نقل از سردار نجفی مدير کل نظارت بر اماکن نيروی انتظامی نوشتهاميد جوان

  .صورت تشکيالتی در کار توليد داخل لباس بر اساس الگوهای ماهواره ای بودند برخورد شده است
فند برای لباس های خود شناسنامه تهيه کنند و هر لباسی که به گفته آقای نجفی، توليد کنندگان موظ

  .شناسنامه نداشته باشد غير مجاز محسوب می شود
 سخنان محمد باقر قاليباف فرمانده نيروی انتظامی را در جمع بازاريان تهران چاپ کرده و به اميد جوان

اه ما يک ضرورت است نه يک ممنوع سازی آخرين اقدام به حساب می آيد و از نگ: نقل از وی نوشته
  .انتخاب

به گفته آقای قاليباف، در حوزه امنيت اخالقی، انتظامی و عمومی مطلقا به دين، مذهب، گرايشات 
  . سياسی و مسائل شخصی افراد کاری نداريم و ما مکلف نيستم همه را مومن کنيم

قالب انتقاد کرده و نوشته،  از برگزاری تجملی و پرهزينه جشن سالگرد پيروزی انعبرت های عاشورا
برخی عناصر فرصت طلب با هزينه های کالن در ادارات دولتی از جشن های انقالب سو استفاده کرده 

  .و موجب بدنامی انقالب می شوند
  . به نوشته اين هفته نامه، انقالب را نمی توان با ترويج موسيقی و ابتذال جشن گرفت

 
  بهمن8:  تهرانیمرور روزنامه ها

 2005 ژانویه 27 – 1383 بهمن 8ه نج شنبپ
اخبار مربوط به ديدار حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان، با آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری 

اسالمی و محمد خاتمی ، رييس جمهوری، تهديد نيروی دريايی بريتانيا از سوی سپاه پاسداران و آزادی 
ه روزنامه های صبح آخرين روز هفته د رتهران به آن افسانه نوروزی سه مطلب عمده ای است ک

  .پرداخته اند
 ديدارحامد کرزی با رهبر جمهوری اسالمی را به عنوان مطلب اصلی امروز جمهوری اسالمیروزنامه 

ملت بيگانه ستيز افغانستان سرانجام پای آمريکا : خود برگزيده و از قول آيت اهللا خامنه ای نوشته است
  .کردرا قطع خواهد 

خبر قربانيان آتش سوزی در يک معبد هندی اختصاص داده و ٢۵٨ تيتر اول خود را به شرقاما روزنامه 
  . به خبر ديدار حامد کرزای با رييس جمهوری ايران پرداخته است" حامد کرزی در ايران" باعنوان
 و با اشاره به  امروز ازتقويت موقعيت هواداران هاشمی رفسنجانی در مجلس خبر دادهشرقروزنامه 

سخنان سخنگوی مجمع روحانيون در مجلس، پيش بينی می کند که نام هاشمی رفسنجانی در 
  .فهرست کانديداهای شورای هماهنگی قرار بگيرد
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به نوشته اين روزنامه، سيدمحمد ابوترابی فرد، سخنگوی مجمع روحانيون مجلس، گفته است اگر 
بشود، اين موضوع در دستور کار شورای هماهنگی هاشمی رفسنجانی کانديدای رياست جمهوری 

  . قرار خواهد گرفت
اين در حالی است که به نوشته روزنامه های امروز، هاشمی رفسنجانی هنوز تصميم خود را برای 

  .نامزدی در انتخابات رياست جمهوری اعالم نکرده است
اص داده و از قول رييس شورای  نيز عنوان نخست خود را به انتخابات رياست جمهوری اختصآفتاب يزد

عالی استان ها نوشته است که تبليغات انتخاباتی توسط شوراهای اسالمی غير قانونی است چون 
  .شوراها ابزار پيشبرد اهداف حزبی و شخصی نيستند

 ضمن انعکاس سخنان سخنگوی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی، خطاب به جمهوری اسالمی
اگر انگليس اکاذيب خود را تکرار کند، سپاه، اسناد : يتانيا از قول وی نوشتهفرمانده نيروی دريايی بر

  .مربوط به توقيف قايق های نيروی دريايی اين کشور را افشا خواهد کرد
فرمانده نيروی دريايی بريتانيا دو روز پيش از درگيری نيروهای دريايی دو کشور در چند ماه گذشته خبر 

  . اينگونه نا آرامی ها ممکن است به درگيری نظامی بينجامدداده و هشدار داده بود که
 ٨ آزادی افسانه نوروزی را خوشايندترين خبر سالهای اخير خوانده و نوشته که او بعد از ايرانروزنامه 

  . ميليون تومان ديه به اوليای دم، آزاد شده است٣١سال حبس با پرداخت 
کميسيون سياست خارجی شورای عالی امنيت  حسين موسويان، رييس شرقبه نوشته روزنامه 

ملی ايران، خبربه بن بست رسيدن مذاکرات هسته ای ميان جمهوری اسالمی و اروپا را تکذيب کرده و 
  .گفته است بحث توقف فعاليت های هسته ای ايران به هيچ عنوان مورد نظر طرف های گفتگو نيست 

ه خوانده و سفر علی اف به تهران را بسيار  هم تهران را ميزبان سران کشورهای همسايهمشهری
  .مثبت قلمداد کرده است

اين روزنامه در يادداشت روز خود سست شدن مراودات جمهوری آدربايجان با اسراييل را عامل نزديکی 
  .آن به جمهوری اسالمی شناخته است

 تسهيالت سرمايه گذاری و  با انتشار خبر مصوبه جديد هيات دولت در مورد ارايهايرانو باالخره روزنامه 
اقامت به خارجی ها نوشته، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نيروی انتظامی از اين پس 

موظفند در مورد صدور ويزا، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمايه گذاران، مديران، کارشناسان 
  .کنندخارجی و بستگان درجه يک آنان تسهيالت الزم را فراهم 

   
 "  اکونوميست "چالش ميان ايران ، اروپا و آمريکا از نگاه 

 2005 ژانویه 28 – 1383 بهمن 9ه جمع:ایرنا
 در شماره تازه خود به بررسى چالش ميان " اکونوميست "هفته نامه انگليسى 

 : ايران با اروپا و آمريکا بر سر برنامه هسته اى پرداخته است 
 وزير خارجه آمريکا گفته است اکنون " زا رايس کاندولي"اگر همانطور که 

 زمان استفاده از ديپلماسى در ارتباط با ايران است ، کسانى که آرزوى سد 
 کردن راه ايران را براى دستيابى به جنگ افزار هسته اى دارند، راه مضحکى 

 . انتخاب کرده اند
 ى انگليس ، رييس جمهورى آمريکا اعالم کرده است از تالشها" جورج بوش "

 فرانسه و آلمان براى متوقف کردن برنامه هسته اى ايران حمايت مىکند اما در 
 عين حال وى از رد احتمال استفاده از ابزار ديگرى همانند حمله نظامى به 

 . ايران خوددارى مىکند
 معاون وى نيز اعالم کرده است هر اندازه نيز که " ديک چنى"در عين حال 
 ر ايران از خود صبر و تحمل نشان دهد احتماال طاقت اسراييل آمريکا در براب

 . در مواجهه با اين مساله بسيار کمتر از آمريکا خواهد بود
 وزير دفاع ايران نيز مدتى پيش در پاسخ به شايعات موجود در مورد حضور 

 ماموران آمريکايى در ايران براى شناسايى مراکز هسته اى، شيميايى و ميکروبى
 . کشور اعالم کرد که کشورش هم اکنون بمب را دراختيار دارداين 

 اين بسيار مشکل خواهد بود که بتوان تصور کرد منظور وى از بزرگترين 
 . نيروى پيشگيرانه چه بوده است 

 آيا مذاکرات شانسى براى به نتيجه رسيدن دارند؟ نخستين موعدمقرر موجود
 خوان بندى محکم اين مذاکرات و براى اروپا و ايران براى نشان دادن است

 نتيجه داشتن آنها درپى متوقف شدن برنامه غنىسازى اورانيوم ايران در ماه 
 . است ، اما مذاکرات بسيار توان فرسا است ) اسفند(مارس 

 اروپا خواستار دايمى شدن توقف برنامه غنىسازى اورانيوم ايران است اما 
 . مخالفنددولتمردان ايرانى با چنين مساله اى 

 وزير خارجه انگليس مدتى پيش حمله نظامى به ايران را غير قابل قبول 
 دانست و احتماال ديک چنى نيز با انتشار اين مساله که در صورت شکست مذاکرات 

 اروپا با ايران ، ديگران با قدرت عمل بيشترى وارد صحنه خواهند شد هدف قدرت 
 . يران را داشته است بخشيدن به موضع اروپا در برخورد با ا
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 بىاعتمادى عملى از جمله موارد مشکل ساز در مذاکرات است ، ايران اعالم 
 کرده است که تنها قصد دارد اورانيوم مورد نياز خود را براى استفاده در 

 رآکتورهاى هسته اى توليد کند اما اروپاييان اعتقاد دارند ايران درپى 
 اورانيوم بسيار غنى شده را نيز براى تهيه اورانيوم نيمه غنى مىتواند 

 . توليد تسليحات هسته اى توليد کند
 اروپاييان با توجه به پنهانکاريهاى هسته اى گذشته ايران خواستار متوقف 

 اروپا در برابر . شدن روند کامل غنىسازى اورانيوم در اين کشور هستند
 اقتصادى و سياسى با برآورده شدن اين درخواست خود متعهد شده است در موارد 

 ايران همکارى بيشترى داشته باشد و در ايجاد تکنولوژىهاى ديگر هسته اى نيز 
 . به اين کشور کمک کند

 اروپاييان براى . احتماال هيچ پاداشى در اين مورد کارساز نخواهد بود
 پيشنهاد دادن هويچ هاى بزرگتر براى آزمودن نيات واقعى ايران به کمک 

 . زمند هستندآمريکا نيا
 با اين وجود دولت آمريکا تاکنون تصريح کرده است ، به کشورى که تعهدات 

 هسته اى خود را زير پا گذاشته و با حمايت از تروريسم موجوديت اسراييل را 
 . در نقشه جهانى به رسميت نمىشناسد، پاداش نمىدهد

 طمينان در عين حال هنوز هم ممکن است ضمانت هاى عملى قدرتمندى در ا
 دادن به آمريکا براى متوقف شدن کامل برنامه هاى هسته اى ايران بتواند 

 . اين کشور را وارد مذاکرات کند
 ايران تنها در اين مورد اظهار تعهد مىکند، اما اين تعهدات چگونه 

 مىتواند اجرا شود؟ شايد تعهد در مورد انجام هرگونه غنىسازى سوخت در 
 المللى و شايد متوقف کردن برنامه پيشرفته غنىسازى آينده تحت نظارت بين 

 اورانيوم در اين کشور، اما در اختيار داشتن هرگونه تجهيزات غنىسازى 
 . اورانيوم توسط ايران مىتواند راه ساخت بمب را براى ايران هموار کند
 از جهت ديگر ترکيبى از پاداش و تهديد نيز امکان دارد ايران را متقاعد

 چنين طرحى نياز به اعمال فشار . ف کردن برنامه هاى هسته اى خود کندبه متوق
 اگر اروپا در مذاکرات . هم توسط آمريکا و اروپا و هم روسيه و چين دارد

 هسته اى خود با ايران شکست بخورد آنگاه احتمال دارد پرونده ايران به 
 . شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود

  مىتواند ايران را تحريم کرده و آنرا مجبور به اما آيا اين شورا
 متوقف کردن برنامه هسته اى کند؟ 

 ايران اکنون در حال امضاى قراردادهاى تجارى با روسيه ، چين و ديگر 
 ايران . کشورهاى قدرتمند است تا آنها را براى حمايت از خود ترغيب کند

 يرانى تاکنون فهرست بلند مسووالن ا. همچنين اکنون سعى در خريدن زمان دارد
 . و غيرممکن امنيتى را در اختيار کشورهاى اروپايى قرار داده اند

 با اين حال در صورتى که ايران موفق شود از برقرارى تحريمها در شوراى 
 امنيت سازمان ملل متحد جلوگيرى کند آنگاه برخى از راه حلهاى نظامى با 

 . ورد استفاده قرار بگيرندوجود غير قابل قبول بودن ممکن است م
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