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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
  

فارس توضيح دادم آه در آينده چگونه با ايران   براي سران آشورهاي حوزه خليج: معاون وزيرخارجه آمريکا
 رفتار خواهيم آرد 

 2005 ژانویه 31 – 1383 بهمن 12ه دوشنب
   آمريكا با آشورهاي عرب حوزه خليج فارس در خصوص هماهنگي: يك مقام بلندپايه آمريكا گفت

اي ايران خواند، مشورت و رايزني آرده   هاي هسته  شان در قبال آنچه تهديد بلندپروازي  هاي  سياست
 . است

معاون وزارت امور خارجه آمريكا " ن بولتونجا"، )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
 .آشورهاي منطقه به خوبي از تهديدي آه از سوي ايران به آنها تحميل شده است، آگاه هستند:گفت

ها در صورتي   حمايت مكرر ايران از تروريست: به گزارش آسوشتيد پرس، وي در جمع خبرنگاران ادعا آرد
 .آند   آشور را بسيار خطرناك مياي دست يابد، اين  آه به تسليحات هسته

چه آن ها به عنوان دولت ايران مستقيمًا از اين تسليحات استفاده آنند و يا اين تسليحات : بولتون افزود
 .هاي تروريستي منتقل آنند هر دو مورد باعث نگراني ماست  را به گروه

موضع آمريكا را در : تسليحاتي گفتالمللي و آنترل   معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور امنيت بين
خصوص مسأله ايران و اينكه چگونه در گذشته با اين آشور برخورد آرديم و در آينده چگونه رفتار خواهيم 

 .آرد، براي رهبران آشورهاي حوزه خليج فارس توضيح دادم
ايم ايران را براي   دادهتوانيم از طريق اقداماتي آه ما آنها را مورد بررسي قرار   مي: وي در ادامه افزود

اي خود نياز دارد تحت   آوري و مواد الزمي آه براي برنامه تسليحات هسته  ممانعت از دستيابي به فن
 .فشار مضاعف قرار دهيم

آند و احتمال تهديد   اي حمايت مي  اي عاري از تسليحات هسته  آمريكا از خاورميانه: بولتون تصريح آرد
 .آند  يل را رد مياي از سوي اسرائ  هسته

اسرائيل رابطه نزديكي با آمريكا دارد و ما اسرائيل را به عنوان : وي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت
آنيم زيرا از يك سو اسرائيل آشوري دموآراتيك است و از سوي ديگر   تهديد در منطقه محسوب نمي

 .متحد آمريكاست
دهنده   حات و يا گسترش تسليحات از سوي ايران، نشاندستيابي ايران به تسلي: بولتون در پايان گفت

اي را   اين است آه جامعه جهاني قدرت متوقف آردن آشوري آه قصد دستيابي به تسليحات هسته
 .دارد، نداشته است و به راستي اين امر درس بدي خواهد بود

  
  رد کرد رانی با ای درخواست اروپا رادرمورد شرکت درمذاکرات هسته اکایآمر:  شد ی مدعترزیرو

  2005 ژانویه 31 – 1383 بهمن 12ه دوشنب
 به وستني پی را براهایي درخواست اروپاکای شدند ، آمری مدعی غربیپلماتهای ودییکای آمرمسئوالن

 .  رد کرده استرانی با ایمذاکرات هسته ا
 یی سه کشوراروپاشيپ  ازچند ماه نکهی ااني بابی گزارشیترزطی روی مهر، خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  فرانسه وس،يانگل
 همراه ساختن واشنگتن با قی ازطررانی مواضعشان درمذاکره با اتی تقوی هستند برادواري امآلمان

  یشنهادي توافق پکیخود،به 
 یپلماتهای و دییکای به نقل از مسئوالن آمرابندي دستومي اورانی سازی غنتي دادن به فعالانی پاجهت
 سي اززمان انتخاب مجدد جرج بوش به عنوان رئهایي تالش اروپانیا: ز آنها نبرد افزود  ای که نامیغرب

 به واشنگتن یی اروپات است ودرهفته گذشته با سفرمقاماافتهی شی درنوامبرگذشته افزاکای آمریجمهور
 خارجه  در وزارتدشی ازبدست گرفتن منصب جدشي پکای آمررامورخارجهی وزسی رازاي با کاندولدارشانیود

 چي هرانی ای هسته ای هاتي درمواضعشان درقبال فعالییکای اما تاکنون مقامات آمرديبه اوج خود رس
 .  ازخود نشان نداده اند یروانعطافييتغ
 یعنی قصد دارند به کارخود هایياروپا: دی گوی دولت بوش مهی مسئول بلند پاکی است که  ی در حالنیا

 . ادامه دهندرانیمذاکره با ا
 خود را استي سسیزاراي کاندولدواراستي امسي انگلرامورخارجهی جک استراو وزی خبرگزارنی نوشته اهب
 . نشده استجادی درموضع او ایريي تغچي دهد اما تا کنون هرييتغ

 شياستراودوشنبه هفته گذشته ،پ:  اعالم کردسي مسئول ارشد وزارت خارجه انگلکیگری دیازطرف
 به واشنگتن سفرنمود ،ی مشابه اتی انجام ماموریر خارجه آلمان برا اموریشروزي فوشکایازسفر

 . کردیدوراي ابراز امرانی با اهایيونسبت به ادامه مذاکرات اروپا
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 ی جالب است ولدهی اکی رانی با ای وارد ساختن دولت بوش به مذاکرات هسته ادهیا:  مسئول افزودنیا
 . اتخاذ کرده است ی سرسختری موضعهایي نسبت به اروپاکای شود آمریتصور م

 یدرکنارکشورعراق دردوران حکومت صدام و کره شمال" محور شرارت " دررانی با گنجاندن نام اواشنگتن
 سازمان ملل ارجاع تي امنی کشوررا به شورانی ای هسته ای هاتي کوشد تا  پرونده فعالیهمچنان م

 . شودی اقتصادمیدهد تا تهران تحر
 به هي و روسني داد وچمي خواهشی افزارانی خود را برایما دامنه فشارها: ندی گوی مییکای آمرمسئوالن

 ی ساخت تا سطح معامالت فروش اسلحه وهمکارمي را وادارخواهتي  امنی دائم شورایعنوان اعضا
 با رانی اامالت معتقد است گسترش تعراواشنگتنی کاهش دهند زرانی با ای را به طورمتوالی انرژنهيدرزم
 . کندی متی کشوررا تقونی ای توان هسته اني و چهيروس

 دي به تولیابي دستی کشوربرانی درمورد تالش اکای اساس آمری بارها اتهامات برانی ای اسالمیجمهور
 تهران ی هسته ای اعالم کرده که برنامه هاحای صری نموده وبه جامعه جهانبی را تکذیبمب هسته ا
 . باشدی مادشی زتي جمعیازهاي ونحتاجیه ساختن ما برق و برآوردی انرژديدرجهت تول

 یدهای به شکست خود درمهارفشارها وزدودن شک و تردیی اروپاپلماتهای شد دی مدعترزی روی گزارخبر
 به رانی که اگر ادوارندي همچنان امهایي اعتراف کردند اما اروپارانی درخصوص مذاکره با اییکایمقامات آمر

 سرانجام واشنگتن را به مذاکره ند بمابندی وتجارت پای تکنولوژ،ی انرژی هانهي درزمهایيتوافق خود با اروپا
 . اقناع خواهند ساخترانیبا ا
 براساس کای کنند موضع آمری تصورمهایياروپا: ندی گوی می غربیپلماتهای افزوده است دی خبرگزارنیا
 یی و توانای تهران آمادگای آنکهیبت به ا کرد اما همچنان نسرخواهديي به تعهداتش تغرانی ایبندی پازانيم
 . دارند دی مطلوب را دارد، شک و تردروتحوليي هرگونه تغرشیپذ

 وارد مذاکره شدند رانی با اومي اورانی سازی غنقي درمورد مساله تعلکا،ی بدون موافقت کامل آمرهایياروپا
 . لغو شدني طرفني ب توافقنامه سال گذشتهنی را امضا کردند اما ایوتوافقنامه مشابه ا

 کنند ی تصورمهاي که غربی مخالف است درحالومي اورانی سازی غنیشگي کامل وهمقي با تعلرانیا
 . کمک کندی برق و ساخت بمب هسته ای انرژدي ممکن است به تهران درتولومي اورانی سازیادامه غن
 خواست تا مساله کایاز آمر جمعه گذشته ی هسته ای انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد

 . قرار دهدی را مورد بررسرانی به مذاکراتش با اوستنيپ
 گونه وانمود سازد که موضع نی کند ای تالش مرانی خود درقبال ای دو پهلواستي با اتخاذ سکایآمر

 استي درسی اساسريي تغچي هیاسي گران مسائل سلي داده است اما تحلرييخودش را دربرابرتهران تغ
 . ابندی یت بوش نمدول
 استي در دانشکده سرانی ایاسي سلگرمسائلي ازکارشناس تحلیکی کالوسون به عنوان کیپاتر

 کایدولت آمر : دی گوی دارد، مرانی دشمن سرسخت  الیي با اسرایارقوي که رابطه بسکای آمرکیخاورنزد
 .ندي بی مواضع خود نمريي تغی برایلي دلچي است وهی راضاستي سنیازا
"  اسی بیس"یونیزی درمصاحبه با شبکه تلوکای آمررامورخارجهی وزسیزاراي گذشته کاندولنبهکشی

 . حل شود یپلماسی ازراه ددی بارانی مساله هسته انکهی وامی اعتقاد دارتيقي حقکیما به :گفت
نها اجازه  ما به آنکهی ابالغ شودو آن اهايرانی به اامي پکی هدف و کی بهتراست تنها نیبنابرا:  افزودیو
 ی هسته ای انرژدي چترتولری کنند و درزی خود  شانه خالی المللني بربارتعهداتی اززمي دهینم
 . بزنندی سالح هسته ادي دست به تولیرنظاميغ
 ی حمله نظامکای آمری جمهورسي پس از آن عنوان شد که جرج بوش رئکای مقامات آمریني عقب نشنیا

 بحران زا درجهان ی درصدر کشورهارانیا:  ازمعاونان تندرواش گفت یکی دانست اما ی را منتفرانیبه ا
 .قرار دارد

 ی هسته اساتي درمنطقه تاسکای آمرماناني همپنی از بزرگتریکی به عنوان لیياسرا:  هشداردادیو
  را موردحمله قرار خواهد دادرانیا
  

  ديپلماتيكحلى تهديد مجدد ايران توسط آمريكا در عين اميدوارى براى يافتن راه
 2005 ژانویه 31 – 1383 بهمن 12ه  دوشنب: رادیو آلمان- باوندپوربهنام

پس از تهديد ايران به حمله . مناقشه بر سر برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران آماآان ادامه دارد
 اى رهبر مذهبى ايران به اياالت اله على خامنه نظامى توسط رييس جمهور آمريكا، و حمله شديد آيت

وزير خارجه جديد آمريكا نيز در عين تاآيد بر تالش براى رسيدن به » آوندوليزا رايس«متحده، اينك خانم 
هاى جورج دبليو بوش را تاييد آرده و دستيابى ايران به سالحهاى  هاى مسالمت آميز، گفته راه حل

 .اتمى را خطرى براى آل منطقه خوانده است
بوش . گذرد ايران توسط جورج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا مىدو هفته از تهديد جمهورى اسالمى 

برانگيز جمهورى اسالمى، حمله نظامى به ايران را  اعالم آرده بود آه آمريكا براى حل برنامه مناقشه
المللى،  جمهور آمريكا چه در ايران چه در سطح بين در واآنش به سخنان رييس. داند منتفى نمى

آيا تهديد آمريكا را واقعا بايد جدى گرفت؟ محمدعلى ابطحى معاوان . ده استموضعگيريهاى مختلفى ش
سابق پارلمانى و مشاور آنونى محمد خاتمى رييس جمهورى اسالمى ايران، در گفتگويى با بخش 

فارسى صداى آلمان، اين تهديد را بيشتر نوعى جنگ روانى ميان دوطرف درگير ارزيابى آرده، نظر خود 
 ی فراوانی عراق دشواريهایآمريکا هنوز در رابطه با مسئله ”: وص چنين بيان آرده بودرا در اين خص

 کنم، یمن فکر م. بافت جغرافيايى ايران، نوع حکومت و نوع رفتار مردم ايران کامال متفاوت است. دارد
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منطقه،  از عدم شناخت آنها نسبت به یناش ها باشد بيشتر ی نيز در ذهن آمريکايیکه اگر چنين تصور
 .“ منطقه استیبه ايران و به کشورها

 پرسش اين است آه اصال چرا دولت آمريكا با تهديد به حمله نظامى، جمهورى اسالمى را تحت اما
دهد؟ دآتر ابراهيم يزدى، دبيرآل نهضت آزادى و وزير خارجه دولت موقت مهندس مهدى  فشار قرار مى

: مان، نظرگاه خود را در اين مورد توضيح داده استبازرگان، در گفتگويى با بخش فارسى صداى آل
 خاورميانه امکانپذير ی کشورهای و همياری بزرگ بدون همکاری  کالن آمريکا در خاورميانهیها برنامه”

 ی برایايران آمادگ.  نداشت، و به اين سرنوشت دچار شدیعراق در خاورميانه هماهنگ. نيست
 و با يک بحران دوکسورميانه ندارد، بنابراين آمريکا با يک پارا با آمريکا در خای و يا همراهیهمکار

 کالن خود را در یها  ايران برنامهی و همراهی تواند بدون همآهنگیآمريکا چگونه م. روبروست
 مثل ايران ی در خاورميانه بدون حضور کشوریچون هيچ برنامه ا.  بزرگ به اجرا درآوردی خاورميانه

 در رابطه با ايران در منطقه ه از جملها ی که آمريکايست یوارد اهداف کالناين م. امکانپذير نيست
 .“ به ايران نيستی نظامی  حملهیاما اين امر لزوما به معنا. کنند ی میپيگير
اى، شنبه گذشته بشدت دولت آمريكا را مورد  اله على خامنه  چنين شرايطى، رهبر مذهبى ايران آيتدر

ايران » مصالح ملى«را جزئى از » اى پيمودن راه فناورى هسته«بى ايران رهبر مذه. حمله قرار داد
 حتا اروپا را هم مورد ىو. ارزيابى آرده و اعالم نمود آه جمهورى اسالمى از اين برنامه آوتاه نخواهد آمد

جود آنندگان اروپايى و اگر مسئوالن ايران احساس آنند آه جديتى در مذاآره”: انتقاد قرار داده، افزود
 .“ندارد روند موجود تغيير خواهد آرد

 
اى  تواند دستمايه برانگيز اتمى، عامل داخلى ديگرى در خود ايران نيز مى  آيا عالوه بر برنامه مناقشهاما

براى تهديدهايى از نوع تهديد رييس جمهور آمريكا به اقدام نظامى عليه ايران محسوب شود؟ 
 کشور اين اخل ما در دی ترين وظيفه یاصل”: آند اشاره مىمحمدعلى ابطحى به يكى از اين موارد 

 تواند بهانه ها را تشديد کند، بخصوص در رابطه یاست که بهانه به دست هيچکس ندهيم و آنچه که م
 ی ارزشهايیمسايل حقوق بشر.  و حقوق بشر، بايد بتوانيم خود به حل آنها بپردازيمیبا مسايل انسان

 یهستند که اگر حتا در داخل کشور خودمان نيز اين مسايل رعايت نم ی و پذيرفته شده ایجهان
 داد که ی بدست کسانیمن معتقدم که نبايد بهانه ا. شوند، اما بايد نسبت به آنها حساس بمانيم

 .“ دارندیچنين رفتار
 

، برنامه معاون وزير آنترل تسليحات و امنيت بين المللى اياالت متحده» جان بالتون« دوشنبه نيز، امروز
ست آه خانم آوندوليزا رايس وزير  اين در حالى. هاى اتمى ايران را تهديدى براى متحدين آمريكا خواند

 به عاملى بدل ميشود يابداگر دولت ايران به سالح اتمى دست ”: امور خارجه جديد آمريكا گفته است
ز هم معتقد است راه حل نظامى يكى اياالت متحده هنو. آه مى تواند ثبات خاورميانه را به خطر بياندازد

منع «از راهها براى حل برنامه اتمى ايران به حساب مى آيد، تا بدين ترتيب ايران بداند بايد به پيمان 
 .“پايبند بماند» توليد سالح هاى اتمى

را  گفت، رييس جمهور آمريكا هرگز راه حل نظامى ABC رايس در مصاحبه ديروز خود با تلويزيون آوندوليزا
وى در عين حال ابراز اميدوارى آرد آه اين . در رابطه با برنامه اتمى ايران از نظر دور نخواهد داشت

 امكان رفع اين مشكل تقديمما آامال مع”:رايس افزود. مسئله بتواند از طريق ديپلماتيك حل وفصل شود
 اين پيام را متفقا به از راههاى سياسى وجود دارد، اما مهم، داشتن هدفى مشترك است تا بتوانيم

. “ايران بدهيم آه مصمم هستيم  تمامى تحرآات اين آشور را در زمينه اتمى مورد بررسى قرار دهيم
 اتمى ايران مى تواند روزى به توليد آميزوزير خارجه جديد آمريكا اضافه آرد، حتى فعاليت هاى صلح 

الح اتمى مجهز شود، مى تواند امنيت و ثبات اگر ايران به س”:وى در ادامه افزود. سالح اتمى بيانجامد
 .“خاورميانه را به خطر انداخته و هر خطر ديگرى را نيز ايجاد آند

 
 افشاگري هاي ما, هسته اي ايران: مجله فيگارو

 2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب:همبستگی ملی
رنامه اتمي رژيم آه توسط دو خبرنگار گزارشي درباره ب) 83 بهمن 11(مجله فيگارو در شماره مورخ امروز 

و نويسنده متخصص خاورميانه با استناد به افشاگري هاي شوراي ملي مقاومت ايران و منابع ديگر تهيه 
براي بسياري آارشناسان همكاري : در مقدمه اين گزارش آمده است. شده است را منتشر نمود

 منظور پنهان آردن يك برنامه بسيار محرمانه ظاهري با جامعه بين المللي چيزي جز يك استراتژي به
 . ديگر نيست

 
 افشاگريهاي ما: هسته يي ايران

 عثمان تزاگار و روالن ژاآار: از
عثمان و روالن ژاآار، دو خبرنگار و نويسنده متخصص خاورميانه، دو سال است آه درباره برنامه هسته 

حرمانه آژانس بين المللي انرژي اتمي، منابع اطالعات آنها از گزارشات م. يي تهران تحقيق مي آنند
ديپلماتيك اروپايي و خاورميانه يي، دفاتر آارشناسي خصوصي و اسناد تهيه شده توسط مخالفين 

 . ايراني به دست آمده است
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 تاکنون به نظر مي رسد که ايران با آژانس بين المللي اتمي 2003از فوريه : 11/11/83مجله فيگارو 
اما . د و بخشي از سياست گسترش نيروهاي هسته اي خود را آشکار ساخته استهمکاري مي کن

براي بسياري از کارشناسان همکاري ظاهري با جامعه بين المللي چيزي جز يک استراتژي به منظور 
 .پنهان کردن يک برنامه بسيار محرمانه ديگر نيست

وجود اين مرکز از . رس تشکيل مي دهدمرکز بوشهر قلب برنامه هسته اي ايران را در کرانه خليج فا
 . برمال شده و بالفاصله توسط سازمان انرژي اتمي بين المللي بازرسي شده است2003ابتداي سال 

اما اين مرآز هسته يي آه توجه بازرسان بين المللي را به خود معطوف ساخته است فقط پوششي 
 . ژانس بين المللي انرژي اتمي دور مانده انداست براي پنهان آردن مراآز هسته يي ديگر آه از توجه آ

 به مرآز اسرائيلي طموز در 1981ايرانيان از حمله اسرائيل در سال «: يك آارشناس توضيح مي دهد
را به نمايش مي گذارند تا تمامي “ مرآز رسمي”به اين دليل است آه آنها يك . عراق درس گرفته اند

 . »امه هسته يي واقعي خود را در جاي ديگر به پيش مي برنداما برن. توجهات را به آن معطوف آنند
 :در نتيجه تحقيقات ما برنامه هسته اي ايران شامل سه سايت اصلي زير است

 . اورانيوم در معدني واقع در سقند در نزديکي يزد استخراج مي شود-1
 .در آنجا اورانيوم غني سازي مي شود.  مرکز دوم که در نطنز واقع شده است-2
 . آب سنگين الزم براي غني سازي اورانيوم در اراک تهيه مي شود-3

هزار 11سايت نطنز زير پوش يك پروژه مبارزه با پيشروي صحرا پنهان گرديده و روي مساحتي بالغ بر 
 . يك مهندس ممتاز رياست اين مرآز را بعهده دارد. هكتار ساخته شده است

 Chador Melloتري شهر سقند قرار دارد آه بين يزد و چادرملو آيلوم40معدن استخراج سنگ اورانيوم در 
در ضمن در سمت چِپ جاده يي آه اين دو شهر را به هم متصل مي آند، يك تابلو . واقع شده است

طبق اطالعات ما اين معدن زير نظر . “معدن اورانيوم سقند”: وجود دارد آه بر روي آن نوشته شده است
 .رژي اتمي ايران قرار دارديك مقام ارشد سازمان ان

 
 شروع شده و در 1996در اراک نام رمز برنامه هسته اي طرح خندآب است و ساختمان آن در سال 

 .  به اتمام رسيده است2003آوريل 
عالوه بر اين حکومت ايران آزمايشگاههاي هسته اي و مراکز غني سازي اورانيوم ديگري موسوم به 

“ سايتهاي اصلي”هدف از اين آار اين است آه اگر يكي يا چند تا از اين . مراکز حاشيه اي ساخته است
آشف شدند يا تحت آنترل قرار گرفتند يا در يك حمله نابود شدند، برنامه هسته يي ايران بتواند به آار 

 . خود ادامه دهد
 حومه کرج از جمله اين تاسيسات، دو مرکز آن در زمين هاي زراعتي گسترده اي در منطقه هشتگرد در

يکي از اين دو مرکز در دهکده لشگر آباد و ديگري در رامانده . در چهار کيلومتري غرب تهران قرار دارند
پايگاه هسته اي . هر دو مرکز زير نظر مدير سازمان انرژي اتمي ايران اداره مي شوند. واقع شده اند

 .ي باشدلشگر آباد از پايگاه رامانده کوچکتر و داراي تجهيزات کمتري م
هر دو آنها تحت نظارت مدير سازمان انرژي اتمي ايران قرار . آنها حدود پنج آيلومتر از يكديگر فاصله دارند

اهالي منطقه، سايت لشكر آباد را تحت . دارند آه تحت پوش يك شرآت غيرنظامي فعاليت مي آنند
سالن اصلي اين . باشدهكتار مي 80مي شناسند و مساحت آن بالغ بر “ باغ رياست جمهوري”نام 

 سانتريفوژ مي باشد 1000آپي آوچكتر آزمايشگاه سايت نطنز است آه داراي ) متر30 در 50(سايت 
 . اما چون آوچكتر است نصف تعداد سانتريفوژهاي نطنز را در خود جاي داده است

حافظت مرکز رامانده در منطقه وسيعي ساخته شده و توسط ديوارهاي ضخيم و ده ها گارد مسلح م
در درون اين پايگاه چندين ساختمان مشابه با ظاهري يکسان در ميان باغهاي آن پراکنده . مي شود

 .شده اند تا تشخيص ساختماني را که پايگاه هسته اي را در خود جاي مي دهد دشوار سازد
در اين تدابير احتياطي بيانگر اين است آه رامانده بسيار مهمتر از سايت لشكر آباد است آه 

 .  سانتريفوژ را در بر مي گيرد500همسايگي آن قرار دارد و بيش از 
اين نشانه ها است آه دليل نگراني ها و تهديدهاي حکومت بوش در مورد ايران است، آشوري آه 

 .قلمداد آرده است“ پايگاه جلودار استبداد”آانداليزا رايس آن را 
 : ف تهيه شده استاين نقشه با استفاده از سه منبع اطالعاتي مختل

  اسناد محرمانه سازمان بين المللي انرژي اتمي-1
  اطالعات به دست آمده از محافل ديپلماتيک-2
  شواهد جمع آوري شده توسط مخالفين رژيم تهران-3
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 '  بر ترور بودیانتخابات پيروز': یعالو
 2005 ژانویه 31 – 1383 بهمن 12ه دوشنب:بی بی سی

  را به منزله شکست شورشيان دانسته است ی رای صندوقهای حضور مردم در پایعالو
 نوين یستود و آن را آغازگر مرحله ا'  بر تروریپيروز' وزير عراق، انتخابات روز يکشنبه را به عنوان نخست

 . مردم عراق در حکومت را فراهم آوردیارکت تمام وعده داد تا زمينه مشی عالویآقا. در عراق دانست
 . عراق آغاز شده استی است که شمارش آرا در انتخابات پارلمانی در حالاين
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 نخست وزير ،ی ژانويه، اياد عالو30 عراق در روز يکشنبه، ی در انتخابات پارلمانی گيری روز پس از رايک

 ی تقدير کرده و گفته است که برگزاری اخذ رایا صندوق هی دهندگان در پایدولت موقت، از حضور را
 .  در عراق نيستندینشان داد که قادر به پيروز" تروريست ها"انتخابات به 

 به دليل تهديد شورشيان ی اخذ رای از حوزه های دهندگان از حضور در برخی رای گفت که خودداریو
 . بودیابل پيش بينمخالف دولت در دست زدن به اقدامات خشونت آميز عليه آنان ق

 کرد و از جمله ی دهندگان را در مجموع مثبت ارزيابی وزير دولت موقت در عين حال شرکت رانخست
 به ی دادن رایضمن اشاره به شهر موصل، که در مناطق کردنشين عراق واقع است، گفت که تقاضا برا

 .بيافزايند ی ناگزير شدند بر تعداد مراکز اخذ رای بود که مقامات انتخاباتیحد
 مختلف ی در تاريخ عراق، زمان آن فرا رسيده است تا گروه های گفت که با آغاز مرحله جديدی عالواياد
 . کشور خود متحد شوندی بازسازی عراق اختالفات گذشته را کنار بگذارند و برای و فرقه ایقوم
 یگان منتخب مجلس انتقال در انتخابات روز يکشنبه، شمارش آرا و تعيين نمايندی گيری خاتمه رابا

 .عراق آغاز شده است
 احزاب گوناگون به اين احزاب ی کسب شده توسط نامزدهای مجلس به نسبت آرای هایکرس

 . تا دست کم ده روز ديگر مشخص نشودی رود نتايج نهايی يابد و انتظار میاختصاص م
 پارلمان موقت را به ی هایکرس اکثريت قابل توجه ی رود احزاب طرفدار وی که انتظار م،ی عالویآقا

 نشين، گفت ی دهندگان در مناطق سنی غير مستقيم به مشارکت اندک رایدست آورد، در اشاره ا
 .  را تضمين خواهد کردی مردم عراق در امور سياسیکه مشارکت تمام

 ی منطقه ایتفاوتها
 دهندگان، حدود یرا به دست زدن به عمليات خشونت آميز عليه ی شورشی وجود تهديد گروه هابا

 دادن در انتخابات شرکت کردند که از ی واجد شرايط رایهشت ميليون نفر از جمع چهارده ميليون عراق
 . بيشتر توصيف شده استی قبلیتخمين ها

 نشين که مرکز فعاليت ی در مناطق سنی دهندگان حتی گفته نخست وزير عراق، ميزان مشارکت رابه
 .ابات بوده، بيش از حد انتظار بود مخالف انتخی شورشیگروه ها
 نشين جنوب و مناطق کردنشين شمال عراق ی دهندگان به خصوص در مناطق عمدتا شيعی راحضور

 از جمله بغداد، از دادن ،ی نشين مرکزی دهندگان در مناطق سنی از رایبسيار چشمگير بود اما بسيار
 . ورزيدندی خودداریرا
 . بوده استی سنی شورشی خشونت آميز گروه های فعاليت های مناطق مراکز اصلاين
 انتخابات حمايت کرده ی کردها از برگزاری سياسی حاليکه رهبران و احزاب عمده شيعيان و گروه هادر

 سنيان عراق اعالم داشته بودند که در انتخابات شرکت ی سياسی از احزاب و گروه هایبودند، بسيار
 . کنندینم

 دهند که در زمان رژيم سابق آن کشور با یمعيت عراق را تشکيل م درصد از ج60 حدود شيعيان
 20 و حدود ی درصد از جمعيت اعراب سن20 مواجه بودند در حاليکه حدود ی سياسیمحروميت ها

 کنند اما خواستار آن هستند که نظام ی میدرصد ديگر کردها هستند که عموما از مذهب تسنن پيرو
 . قايل شودی داخلی کردها حق خودمختاریرال شکل گيرد و برا فدی آينده عراق در قالبیسياس
 دايم آن کشور را برعهده دارد که قرار است پس از ی عراق وظيفه تدوين قانون اساسی انتقالمجلس

 انتخابات مجلس جديد و استقرار دولت دايم عراق در خالل يک ی زمينه را برا،یتصويب در يک همه پرس
 .دسال آينده را فراهم آور

 در ی امنيت سازمان ملل، با استقرار دولت جديد دوره ماموريت نظاميان خارجی مصوبات شورابراساس
  .  حفظ امنيت خواستار ادامه حضور آنان در کشور شودی تواند برای يابد هرچند دولت میعراق خاتمه م

  
 آمال آردها در انتخابات عراق

 2005 ژانویه 31 – 1383 بهمن 12ه  دوشنب: شرق-سيامك آاآايى
اين اولين آزمون و تجربه برگزارى . انتخابات سراسرى عراق از زواياى مختلف حائز اهميت است

انتخاباتى فراگير، آزاد و دموآراتيك در عراق است آه در آن اآثريت گروه هاى اجتماعى، سياسى و 
از اين ديدگاه . ه اندمذهبى عراق داوطلبانه خود را براى مشارآت در تعيين سرنوشت شان آماده آرد

واقعيتى آه .  ژانويه نقش اساسى در تعيين سرنوشت مردم عراق و حاآميت ملى آنها دارد٣٠انتخابات 
يادآور جنب و جوش هاى سياسى و ملى عراقى ها در دوران پس از جنگ جهانى اول در مقطع اشغال 

عراق در اين دو مقطع به زيرا برخى مولفه هاى سياسى و اجتماعى . عراق از سوى انگليس است
 .يكديگر شباهت هايى دارد

هر چند به صورت ظاهرى و ( ژانويه عراق با تمامى انتخاباتى آه در عراق ٣٠وجه تمايز انتخابات 
 اجتماعى عراق يعنى -برگزار شده، حضور تعيين آننده دو بازيگر مهم صحنه سياسى ) نمايشى

 ۶۵شيعيان در حدود . عراق را دگرگون آرده استشيعيان و آردها است آه عمًال ساخت سياسى 
اما تاآنون مشارآت ملموسى در .  درصد جمعيت عراق را تشكيل مى دهند٢٠درصد و آردها نيز 

 .حاآميت نداشته اند و همواره قدرت در عراق ميان اقليت سنى دست به دست شده است
كومت بعث نيست، بلكه ريشه اى تاريخى نگاه ترديدآميز به شيعه و آرد در عراق صرفًا محصول دوران ح

حتى پس . چنانچه در دوران حكومت عثمانى هيچ گونه مجال پيشرفت و ترقى به شيعه داده نشد. دارد
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 آه از آن به عنوان انقالبى دموآراتيك و پاسخى همه جانبه به آزادى و ١٩٠٨از تصويب قانون اساسى 
پس از آنكه . ن همچنان در حاشيه قرار داشتندمساوات ميان شهروندان به حساب مى آمد، شيعيا

 ادامه يافت، نگاه ١٩٣٠ به اشغال انگليسى ها درآمد و اين وضعيت تا دهه ١٩١۴عراق در سال 
اما نقش آنان به عنوان اآثريت خارج از . ترديدآميز به شيعه و آرد به اشكال ديگرى استمرار يافت

در دوران قيمومت عراق . اق بارز و پررنگ بوده استحاآميت در مسير تحوالت سياسى و اجتماعى عر
 نجف اشرف و انقالب ١٩١٨توسط انگليس، نقش بارز علماى شيعى در رهبرى انقالب مارس و آوريل 

در همان حال شيخ . عليه سيستم قيمومت حائز اهميت بود» ثوره العشرين« موسوم به ١٩٢٠بزرگ 
 .ه در سليمانيه بر ضد انگليسى ها به پاخاسته بودمحمود برزنجى در نواحى شمال عراق و از جمل

 ناشى از ١٩۶٠سال هاى پس از استقالل عراق و تغيير مداوم حكومت ها در عراق تا اواخر دهه 
آودتاهاى پى درپى و همچنين سال هاى حكومت بعثى ها و سيستم وحشت  و ارعاب صدام حسين 

سرآوب جنبش .  عراق به صورت آشكار و پنهان نشدمانع از ادامه فعاليت و مبارزه شيعيان و آردهاى
 ١٩٨٠ و انفال وسيع آردها و واقعه حلبچه در اواخر دهه ١٩٧٠مالمصطفى بارزانى در اواسط دهه 

 . از آن جمله است١٩٩١توسط صدام و همچنين قيام خونين شيعيان در سال 
به مشارآتى فعال در تعيين اآنون تاريخ عراق به گونه ديگرى رقم خورده است و ملت عراق مصمم 

 ٣٠ گروه سياسى عراق به صورت ائتالفى يا مستقل در انتخابات ١١١شرآت . سرنوشت خود هستند
در ميان اين گروه ها و جناح ها، آردهاى عراق . ژانويه بيانگر اهميت اين انتخابات براى عراقى هاست

راى انتخابات محلى يا پارلمان آردستان نيز عالوه بر مشارآت گسترده در انتخابات سراسرى، خود را ب
در چارچوب مبحث بررسى نقش و موقعيت گروه هاى سياسى . عراق در همان روز آماده مى آنند

 ژانويه، تحليل جايگاه آردها در اين انتخابات و ساخت سياسى عراق از درجه ٣٠عراق در انتخابات 
عراقى يعنى اتحاديه ميهنى و حزب دموآرات جناح هاى اصلى آرد . اهميت قابل توجهى برخوردار است

آردستان عراق آه تجربه حدود سيزده سال اداره تشكيالت محلى اربيل و سليمانيه و در عين حال 
تجربه تلخ درگيرى و جنگ خونين داخلى در آردستان عراق را دارند، اآنون با آرايش هماهنگ سياسى 

اآثر جناح هاى سياسى آردستان عراق سعى . دپا به عرصه انتخابات عمومى و محلى گذاشته ان
آرده اند با دو حزب اصلى در ائتالفى واحد در انتخابات سراسرى يا انتخابات مجلس ملى عراق شرآت 

البته برخى گروه هاى آرد نيز بنا بر برخى مالحظات سياسى حاآم بر آردستان عراق به صورت . آنند
بزرگترين و مهمترين ائتالف انتخاباتى . تعداد آنها اندك استمستقل در انتخابات شرآت آرده اند، اما 

اين ليست متشكل . است» ليستى ها و په يمانيى آوردستان«آردهاى عراق ليست ائتالف آردستان 
احزاب و گروه هاى هم پيمان در .  نامزد از احزاب سياسى گروه هاى قومى آردستان عراق است١۶۴از 

، اتحاديه ميهنى، اتحاد اسالمى، حزب شيوعى، سوسيال دموآرات، حزب دموآرات«اين ليست شامل 
حزب زحمتكشان، احزاب و شخصيت هاى سياسى ترآمان، احزاب و گروه هاى سياسى آلدانى، 

آشورى و سريانى، جنبش ستمديدگان آردستان، اتحاد قومى دموآراتيك آردستان و برخى شخصيت 
راق ليست مشترآى نيز در انتخابات پارلمانى ائتالف آردستان ع. مى شود» هاى عرب مستقل

مهمترين برنامه انتخاباتى ليست ائتالف آردستان .  نامزد ارائه داده اند١١٠آردستان عراق متشكل از 
 :عراق در انتخابات سراسرى و محلى عبارتند از

سى دائمى دفاع از اصل فدرالى بودن عراق بر مبناى فدراليسم جغرافيايى در تدوين قانون اسا - ١
 عراق

 ١٩٩١حفاظت از دستاوردهاى اداره محلى آردستان عراق پس از سال  -٢
وحدت هر دو تشكيالت محلى اربيل و سليمانيه يعنى مناطق تحت آنترل اتحاديه ميهنى و حزب  -٣

 دموآرات آردستان عراق و تشكيل دولت واحد محلى
 شهرك و روستاهايى آه در دوره صدام تعريب تكيه بر بازگرداندن آرآوك، خانقين، شنگال، مخمور و -۴

 شده اند به محدوده جغرافيايى حكومت محلى فدرالى آردستان عراق و زدودن آثار تعريب
  سازماندهى نيروهاى پيشمرگه همانند شكل و ساخت نيروهاى نظامى -۵
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  من به12:  تهرانیمرور بر روزنامه ها
  2005 ژانویه 31 – 1383 بهمن 12ه دوشنب:بی بی سی

اخبار مربوط به برگزاری انتخابات آزاد عراق با وجود نا آرامی در آن کشور و آغاز برنامه های ويژه سالگرد 
  . انقالب اسالمی ازجمله مطالب عمده ای است که روزنامه های صبح امروزتهران به آنها پرداخته اند

ستقبال کردها و شيعيان عراقی از شرکت در انتخابات را بيشتر از سنی ها  اهمشهریروزنامه 
ارزيابی کرده و از وقوع انفجارها و در گيری های مختلف در شهرهای موصل، بغداد، بعقوبه و کرکوک خبر 

  . داده است
ان حدود  هم نوشته با وجود اينکه زرقاوی و همفکرانش با انجام عمليات گوناگون، که جايرانروزنامه 

 ٧٢ نفر را زخمی کرد، کوشيدند مانع شرکت مردم عراق در انتخابات شوند، ١٠٠ نفر را گرفت و حدود ۴٠
  . ميليون نفری که واجد شرايط رأی دادن بودند، ديروز آرای خود را به صندوق ها ريختند١۴درصد از 

يری جهانيان دانسته  هم شرکت گسترده عراقی ها در انتخابات را مايه شگفتی و غافلگهمبستگی
  .است
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 از عدم استقبال مردم فلوجه از انتخابات خبر داده و نوشته است که سازمان ملل جمهوری اسالمی
  .متحد ناظر ويژه ای برای نظارت بر برگزاری انتخابات مشخص نکرده بود

جمهوری  ضمن انعکاس خبر سخنان محمد خاتمی در آرامگاه آيت اهللا خمينی نوشته رياست آفتاب يزد
اسالمی ايران به اختالف نظرها در سطح حاکميت جمهوری اسالمی اشاره کرده و گفته است تا 

  .رسيدن به شيوه حضرت علی راه درازی پيش رو داريم
 از اختالف نظر اصولگرايان در مورد حضور انتخاباتی حسن روحانی خبر داده و نوشته است ايرانروزنامه 

از برزخ حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات بهار سال آينده خارج در حاليکه اصولگرايان هنوز 
نشده اند، حسن روحانی، دبير شورای علی امنيت ملی، با اعالم آمادگی برای حضور در انتخابات موج 

  .جديدی را آغاز کرده است
 و وی به  نوشته اصول گرايان کانديداتوری حسن روحانی را بررسی نمی کنندفرهنگ آشتیروزنامه 

  .عنوان يک فرد مستقل وارد ميدان شده است
 پيش بينی کرده است که با شرايط موجود، شورای هماهنگی نيروهای انقالب عمًال به ايرانروزنامه 

  .دو دسته تقسيم خواهد شد
 هم درعنوان اول خود از تاخير اصولگرايان در معرفی کانديدای واحد آفتاب يزدبر همين اساس، روزنامه 

  .بر داده استخ
، ضمن انعکاس سخنان حسن روحانی، از قول وی نوشته است که بيخود مردم را نگران همبستگی

نکنيد چون رييس جمهور کاره ای نيست و فرقی نمی کند چه کسی رييس جمهور شود، مهم ميزان 
  .حضورمردم در انتخابات است

ی خود شرط و شروطی متصور شده  ،هاشمی رفسنجانی برای کانديداتورايرانبه نوشته روزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، يکی از شروط وی برای حضور در انتخابات اين است که ببيند آيا در بين نامزدها 
  کسی که هم توانايی اداره کشور در شرايط فعلی را داشته باشد و هم مقبول باشد، وجود دارد يا نه؟

 وی ايرانم خود را برای نامزدی اعالم نکرده است، روزنامه با اينکه هاشمی رفسنجانی هنوز هم تصمي
  .را در اين مورد مصمصم تر از پيش ديده است

 در سرمقاله امروز خود با عنوان او را رها کنيد با طرح اين سوال که چرا هاشمی رفسنجانی آفتاب يزد
برنامه "د از او و حامياندر مورد طرح ها و برنامه های دولت احتمالی خودتوضيحی نمی دهد به انتقا

  . او پرداخته است" محور
، "بايدن" از قول سخنگوی وزارت امور خارجه ايران موضوع مذاکره ميان جمهوری اسالمیروزنامه 

  . سناتور آمريکايی، و کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران، را رد کرد
اشيه نشست داووس در خبرگزاری روز گذشته خبر گفتگوی اتفاقی سناتور بايدن و کمال خرازی درح

  .های خارجی و روزنامه های ايران منعکس شده بود
، وزارت امور خارجه ضمن رد اين خبر اعالم کرده که اين دو نفر در يک جمهوری اسالمیبه نوشته 

  .جلسه عمومی سخنرانی هريک جداگانه به طرح ديدگاه های خود پرداخته اند
محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، ادعاهای  امروز شرقوباالخره، به نوشته 

آمريکا و اسراييل در مورد تسليحات هسته ای ايران را به چالش کشيده و اعالم کرده که در اين کار 
  .حقايق مهم اند نه اعتقادات

  .وی از آمريکا و اسراييل خواسته است که اگر مدرکی بر ضد ايران دارند ارايه کنند
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