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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  نشان دهد یشتري بتي خواست شفافرانی بازهم از ایالبرادع
  ٢٠٠۵  نوامبر 7 – ١٣٨۴ آبان  16 هدوشنب
 با بازرسان رانی اري اخی های همکاررغمي علی اتمینرژ ای المللني آژانس برکلی مدی البرادعمحمد

 .  شدرانی ای از سوشتري بتيآژانس بازهم خواستار شفاف
 سالگرد ني که در شصتمی البرادعترز،ی فرانسه و رویبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 در ی المللني بی دولتري در کنفرانس غی هسته ای سالحهاري منع تکثی رسمشنهادي پنينخست
 راموني پیشتري بتي شفافدیتهران با:  کرد  گفت ی می واشنگتن سخنرانیمؤسسه صلح کارنگ

 . خود نشان دهدی اهستهموضوع 
 ی شده  تعدادی سال پنهانکار20 مدت یبرا) رانیا (ی هسته ای برنامه هانکهیبا توجه به ا:"  گفت یو

 مضاعف صورت ی شفاف سازی برایداتي تمهدیباشد با ازي مانده است و اگر نیاز سؤالها هنوز باق
 ".رديگ

 ، آژانس را قادر خواهد ساخت تا بتواند مسائل را حل کند رانی ای بهتر از سوتيشفاف: " گفتیالبرادع
 ". ارائه دهدرانی ای هسته ای برنامه هاتي بودن ماهزي الزم را در خصوص صلح آمی هانيو تضم
 ی هسته ای قدرتهای توجهی از اظهارات خود بیگری در بخش دی اتمینرژ ای المللني کل آژانس بریمد

 . امر شدنی در اعی به باد انتقاد گرفت و خواستار تسرشانیرا در کاهش زرادخانه ها
 گری را به سمت جهان پس از جنگ سرد که دی کندشرفتي الملل پني اعالم کرد که جامعه بیالبرادع
 . ، داشته استستي نی هسته احاتي به تسلیازيدر آن ن
 شرفتيپ:  در جهان وجود دارد افزود ی هزار کالهک  هسته ا27 درحال حاضر نکهی با اشاره به ایالبرادع

 ني را در بیني از بدبی عمل به تعهدات خود در خصوص خلع سالح  جوی برای هسته ایکند دولتها
 . کرده استجادی ای هسته اري غیکشورها

 نگونهی ای اقدام به کاهش نقش راهبردی هسته احاتي تسلی دارایلتهااگر دو:  کرد دي تاکیو
 ."افتی خواهد شی افزای اعتماد به تعهدات مربوط به خلع سالح بطور ملموسندی بنماحاتيتسل
 هر دو کهي انباشته شده را دارند و در حالحاتي تسلنیشتري هستند که بی دو کشورهي و روسکایآمر

 ني را از بحاتي تسلنی تمام اندهی هرگز اعالم نکرده اند که در آکنيد  لمتعهد به کاهش آنها هستن
 .خواهند برد

 ی هسته احاتي تسلی دارازي نیستيوني صهمی هند، پاکستان و رژن،ي فرانسه، چس،ي انگلنيهمچن
 را هم ی هسته ای سالحهاري منع تکثماني پلي که هند، پاکستان و اسرائستي در حالنیهستند و ا

 .نکرده اندامضاء 
 کشورها از تعهدات مربوط نی ایروي و پی کنترل همکاری برایزمي گونه مکانچيآژانس ه:" گفتیالبرادع

 قهي در مضاري از نظر  بودجه بسمي عظاري بسیتهاي ندارد و ما به رغم مسئولیبه خلع سالح هسته ا
 ".ميهست

 از ی سطحدی بامي کنی آنها کار می که ما برای آژانس مؤثر عمل کند دولتهائنکهی ایبرا:" گفتیو
 ".می با چالشها روبرو شومي متناسب را بعمل آورند تا بتوانتیحما
 آژانس بتوانند بطور ی شود تا اعضاهي تهیزمي درخواست کرد تا فورا مکانني آژانس همچنرکلیمد
 مربوط یلهائ رد و بدل کنند و کنترگری همدني حساس بی اطالعات را در مورد مواد هسته اکيستماتيس

 . را بهبود بخشندومي پلوتونی و جدا سازومي اورانی سازی غنی هاتيبه فعال
  

 باشد' ثمربخش' تواند ی با اروپا میمذاکره هسته ا: یالريجان
  ٢٠٠۵  نوامبر 7 – ١٣٨۴ آبان  16 هدوشنب

 اين یا ايران که مسئوليت مذاکرات هسته ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیعل:بی بی سی
 . باشد' ثمربخش' تواند ی گويد گفتگو با اروپا میکشور را برعهده دارد، م

 ی دهد که پيشنهاد از سرگيری هشدار می سی بی با بی اختصاصی در گفتگوی دکتر الريجاناما
 هرگز دست ی توليد سوخت هسته ایمذاکره با اروپا حرف آخر اوست و گفت که ايران از قصد خود برا

 .دنخواهد کشي
 با ايران را ی از اتحاديه اروپا مذاکرات هسته ای بريتانيا، فرانسه و آلمان به نمايندگ،ی کشور اروپايسه

 رغم اصرار ی اورانيوم را علی فراوری که ايران فعاليتهای برند اما اين گفتگوها در ماه اوت، زمانیپيش م
 . از تعليق درآورد و ادامه داد، متوقف شدیمحافل جهان

 خواستار ادامه يافتن اين ی خارجه سه کشور اروپايی وزرای برای روز يکشنبه در نامه ایريجان الیعل
 . مذاکرات شد
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 سوخت ی يک بانک بين المللی اظهار داشت که برپايی اتمی انرژی همين حال، آژانس بين المللدر
 . کندیم چشم پوش اورانيوی سازی قانع کردن ايران باشد تا از غنی برای تواند راهی میهسته ا

 اورانيوم را ی ها بار ديگر به ايران اصرار کنند تا فراوری گفت که اگر اروپايی سی بی به بی الريجانیآقا
 . اندازندی را به مخاطره می بزرگتری شوند و دستاوردهای میمتوقف سازد، مرتکب اشتباه

 ی همکارافزايش
 غرب درباره آن ی نيست و از سویز اهميت چندان اورانيوم حائی فراوری گفت فعاليتهای الريجانیآقا

 .اغراق شده است
 ی از اورانيوم خام را به کارخانه فراوری محموله تازه ا،ی هفته جاری تاييد کرد که ايران قصد دارد طاو

 .خود در اصفهان بفرسد
اين اقدام را در مقابل، واشنگتن .  استی معمول و عادی گفت ارسال مواد خام به اين کارخانه اقداماو

 . شودی توصيف کرده است که در مسير نادرست برداشته میبه منزله گام
 خواهد شاهد باشد که ايران ی شود گفت او می می محافظه کار تلقی که سياستمداری الريجانیآقا

 از آن ی اورانيوم، نشانه ای فراوری رسد و تداوم فعاليتهای صلح آميز به مهارت می هسته ایدر فناور
 .ستا
 تواند مذاکرات ی کند، می که ايران با چين، روسيه و غيرمتعهدها مذاکره میبه همان ترتيب: " گفتاو

 ." با اروپائيان هم داشته باشدیثمربخش
تهران بارها تکرار کرده .  استی کند که به دنبال ساخت تسليحات هسته ای ايران را متهم مآمريکا

 . دارندیصلح جويانه و غيرنظام اش مقاصد ی هسته ایاست که فعاليتها
  آمريکا و روسيهحمايت
 فزاينده مقامات ی از همکاری گفت نشانه هايی اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی البرادعمحمد
 . شودی با اين سازمان ديده میايران
 .داشت تهران اشاره ی پارچين در جنوب غربی به بازديد اخير بازرسان آژانس از صنايع مهمات سازاو

 سوخت هسته ی يک بانک بين المللی برپايی برای برادعی شود که واشنگتن به پيشنهاد آقای مگفته
 . داده استی پاسخ مساعد،یا

 درباره منع گسترش تسليحات که در واشنگتن ی بنياد کارنگی در کنفرانس بين المللی آژانس اتمرئيس
 از ی کرده اند تا بخشی هم روسيه ابراز آمادگاو گفت که هم آمريکا و.  گفتی شد، سخن میبرگزار م

 . سوخت مورد نياز اين بانک را تامين کنند
 يک ی برپايی گويد طرح او برای در واشنگتن می سی بی مارکوس، تحليلگر مسائل ديپلماتيک بجاناتان

 یم قديی مانند ايران بتوانند از آن برداشت کنند، طرحی که کشورهايی سوخت هسته ایبانک مرکز
 .است
 از جايزه صلح نوبل ی از اعتبار افزونتر ناشی با برخورداری برادعی آقا،ی سی بی به گفته تحليلگر باما

  . اين طرح اکنون فرا رسيده استیگفت زمان اجرا
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 شد   وآيل مدافع معاون صدام آشته
  ٢٠٠۵  نوامبر 8 – ١٣٨۴ آبان  17 هسه شنب

 .جمهور در حكومت بعثي صدام آشته شد  رئيس  وآيل مدافع معاون
» عادل الزبيدي«، مهاجمان مسلح ناشناس )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

ا در جمهوري عراق در زمان حكومت بعثي صدام حسين ر  معاون رئيس» طه ياسين رمضان«وآيل مدافع 
 .مورد حمله قرار دادند» العديل«محله 

خميس العبيدي وآيل مدافع عراقي و دوست عادل الزبيدي در «: ان گزارش داد  ان  شبكه تلويزيوني سي
 ».مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس از قتل الزبيدي در حمله مسلحان ناشناس خبر داد

مود الخزاعي ديگر وآيل مدافع عضو هيأت دفاع شامر ح«:   سي نيز در گزارش خود گفت  بي  شبكه بي
 ».صدام و هفت معاون وي در اين حمله زخمي شدند

در » سعدون الجنابي«اين دومين حمله به هيأت دفاع صدام و هفت معاون وي است آه در حمله اول 
 .آن به قتل رسيد

مدافع صدام مورد حمله  بود آه دو وآيل   اعالم آرده» الجزيره«دقايقي پيش نيز شبكه تلويزيوني 
 .مسلحانه ناشناسان قرار گرفتند آه بر اثر اين حمله يكي از آنان آشته و ديگري به شدت زخمي شد

برادر ناتني صدام حسين و » برزان ابراهيم التكريتي«شدن وآيل مدافع   خبرگزاري فرانسه هم از زخمي
  .اس خبردادرئيس سازمان اطالعات و امنيت رژيم بعثي توسط مسلحان ناشن

  
 مي کنی متی حماانيعي شی براسمي فدرالستمياز س/ استقالل حق کردها است اما نه اکنون  :یبارزان

  ٢٠٠۵  نوامبر 7 – ١٣٨۴ آبان  16 هدوشنب
 و رد انيعي شی برای فدرالستمي سجادی از اتی منطقه کردستان عراق با حماسي رئی بارزانمسعود

 و اعالم ی و سنعهي شاني میري کرد در صورت بروز درگدی تهدنهيم زنی درای سنی عربهاتيمخالفت اقل
 . اعالم استقالل خواهند کردزي از آنها کردها نکی هر ی طلبییجدا
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استقالل حق :  در گفتگو با روزنامه الشرق االوسط ، گفت ی مهر، مسعود بارزانی گزارش خبرگزاربه
 .مي کنی را مطرح نمیزي چنيکردها است اما در حال حاضر چن

 . استندهی ما در آیاسي سی ائتالف های برای و کرکوک دو شرط اساسیدمکراس:  افزودیبارزان
 قدرتمند و یرینخست وز)  آذر24 (ی که پس از انتخابات آتميما خواهان آن هست:  خاطر نشان کرد یو
 .ندی کار آی گرا روی ملرانیوز

 ی المللني منطقه کردستان و اعتراف بژهیاق و بو در عرري دو سال اخی که طی با تحوالت مثبتیبارزان
 . داده است، اشاره کردی مساله رونیبه ا
 روبرو شده است و نسبت به ی عراق با بهبود ملموسی و اقتصادیاسي سیاوضاع داخل:  گفت یو
 .مي هستی از هر زماندوارتري عراق امی خوب براندهیآ

 بود و هرچند تمام آنچه را که ما آرزو ی مهماري بس دائم گامی قانون اساسنیتدو:  افزود یبارزان
  .دي ها را تحقق بخشی همه عراقی از آرزوها و خواسته های محقق نکرد اما بخش بزرگم،يداشت
 شرح نی حکومت منطقه کردستان به اسي روزنامه الشرق االوسط با رئی گزارش مهر، مشروح گفتگوبه

 :است
 نی منطقه کردستان گرفته اند اژهی وی قانون اساسنی به تدوميا تصم سوال که کردهنی درباره ای بارزان

 عراق ی دائمیقانون اساس:  عراق قابل جمع است، پاسخ داد ی دائمیموضوع چگونه با قانون اساس
 باشد و توازن و ه داشتی همخوانالتی آن ایژگی با والتی هر ای اجازه را داده است که قانون اساسنیا

 .دو قانون برقرار باشد  نی اانيتعادل م
 تي را در عراق تثبی فدرالستمي عراق که سی دائمی قانون اساسبیپس از تصو:  سوال شدی بارزاناز

) یبارزان (ی عرب از منطقه کردستان و سفر جنابعالهی اتحادرکلي دبی عمرو موسداری دزيکرده است و ن
 به عنوان درخواست سميفت که فدرال توان گی حکومت منطقه کردستان مسي به عنوان رئکایبه آمر
 کرد یني بشي توان پی مای قرار گرفت آی المللني و بی و عربی داخلحی شما مورد اعتراف صریاساس
 سرنوشت و فشار بر رهبران نيي حق تعی کرد را به سمت درخواست برای موضوع جنبش مردمنیکه ا

 آزاد شی هادگاهید نظرات و انيلت کرد در بم:  در پاسخ گفت ی اعالن استقالل بکشاند؟ که ویکرد برا
 نگونهی سرنوشت خود را مطالبه کند موضوع استقالل را انيياست و به اعتقاد من حق دارد که حق تع

 ترس که کردها به هنگام سخن گفتن از نی برطرف شود ای ترس ونگراندی بانکهی کنم اینگاه م
 استقالل نگران ی کردها برااست که از درخوگرانی ترس دزي و نرندي قرار نگگردياستقالل مورد مجازات و پ

 اما ما در حال حاضر شعار استقالل ستيهستند، برطرف شود، درخواست استقالل کردها جرم ن
 ی مستقل است و حق دارد هرچه را می جنبش مردمکی ی جنبش همه پرسمي دهی سرنمیخواه

در شرائط ) استقالل(وضوع مای آنکهیت کرد را به ا ملدی بایاسي حال رهبران سني اما در عدیخواهد بگو
 . ممکن است محقق شود،متوجه کنندني معیخیتار

 را به هي ترکی خشم و ناراحتدي در کاخ سفی استقبال گرم بوش از جنابعالنکهی در پاسخ به ایبارزان
رد، مطلع نشده  قلمداد کهي ترکیتاکنون از آنچه که بتوان آن را موضع رسم: دنبال داشته است، گفت 

 حال آنچه ما نی با استي از آنها معتبر نیاري بود که بسهي ترکی ام مربوط به رسانه هادهيام آنچه شن
 . شدبی تصوراي عراق بود که اخی در چارچوب قانون اساسمیانجام داد

 ی به رهبرکپارچهی با ائتالف عراق گری بار دی پس از انتخابات آتای آنکهی در خصوص ایو
 ائتالف موجود از م،ي هستی انتخابات آتجیما منتظر نتا:  کرد، گفت دي ائتالف خواهميزحکیدالعزدعبيس

 انی به پادیجد انتخابات ی بود که با برگزاری بود که مختص مرحله انتقالی ائتالف مرحله اکیهمان آغاز 
ائتالف خواه با ائتالف  کرد و قطعا هرگونه مي خواهداي پدی جدتي انتخابات ما وضعنی رسد و پس از ایم

 . همراه خواهد شدیشتري بتي با شفافگری دستي هر لای کپارچهیعراق 
 و مساله یموضوع دمکراس:  افزودست،ي چندهی آی ائتالف های شرائط کردها برانکهی درباره ایبارزان

  درکي دمکراتی های به همه حقوق و آزادیبندی ما خواهد بود ما شرط پایکرکوک دو شرط اساس
 ده مساله کرکوک را بر اساس آنچه هماهنگ شده و قانون مقرر کری برای اشهی حل رجادیعراق و ا

 . کردمياست، مطرح خواه
 ی کردها تا چه اندازه ای کرکوک براتي اهمنکهی حزب دمکرات کردستان درباره اسي گزارش مهر، رئبه

 جنبش کرد و اني میريبروز درگ ما است که علت ی برای مهماري مساله بسنیا: است، اظهار داشت
 حکومت ی و سرسختی ها ، لجبازیري درگنی بود، مساله مهمتر در بروز اني سابق عراق همیدولت ها

 شهر با اخراج نی کردن ای عربی برایلي تکمی درعراق در مساله کرکوک بود، برنامه هایاپي پیها
 صدام هنوز می رژیه با وجود سرنگونکردها و آوردن عرب ها و اسکان آنها در کرکوک وجود داشت ک

 . دار است حهی بابت جرنیاحساسات کردها از ا
 را به هنگام یادی مشکل فورا اقدام شود ما انعطاف زنی حل ای صدام بنا بود که برامی از سقوط رژپس
 یعنی مشهور اري ماده بسنی به تدوتی که در نهامی نشان دادی قانون اداره عراق در دوران انتقالنیتدو

 و ني مانند خانقیق ماده نه تنها اوضاع کرکوک بلکه اوضاع مناطنی که بر اساس امیدي رس58ماده 
 ی مناطق سپس برگزارنی اوضاع در ای سازی موضوع بر عادنی شود ای عادرهي و مخمور و غخانيش

 نييتع مناطق نی سرنوشت ای  همه پرسنی اهی کند و در سای مدي تاکی ، آنگاه همه پرسیسرشمار
 ی اجرای برایبند عراق سقف زمان ی در قانون اساسمي کنی متی راه حل حمانیخواهد شد ما از ا

 کرد و ما مي خواهی ماده کامال همکارنی ای اجرای اعالم شده است و ما برا2007 سال انی ماده پانیا
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درهر حال کرکوک  وجود نخواهد داشت ی مشکلچي ماده اجرا شود هنی اگر امی آن اصرار داریبر اجرا
 . خواهد ماندی باقی شهر عراقکی هيماني دهوک و سلل،يهم مانند ارب

 را بوجود خواهد آورد یادی شدن آن مشکالت زی طوالنای هشدار داد حل نشدن مشکل کرکوک یبارزان
 تمام بخش اني میري به دنبال خواهد داشت و ممکن است باعث بروز درگی ناگواراري بسیامدهايو پ
 . شود ی قومین و احزاب و عشائر و گروه ها آیها
:  متهم کرد و گفت نهي زمنی خود در ای نبودن به وعده هابندی دولت عراق را به پای گزارش مهر، وبه
 به تعهدات خود در قبال کرکوک دی موضوع را به زمان واگذار کند بانی که دولت استي نیرفتنی ما پذیبرا

 بلکه ميستي نباشد، ی باشد ما خواستار آنکه کرکوک شهر کردبندی پام،یهمانگونه که هماهنگ کرد
 . با اداره مشترک باشد ی مذهبی برادرانه قومیستی همزی آل برادهی شهر اکی ميخواهان آن هست

 استان 9با شرکت ) انيعيش( درجنوب عراقی فدرالستمي سجادی خود در خصوص ادگاهی درباره دیو
 امر به ساکنان استان نی نه استان، اای سه ای چه با دو استان مي کنی متی حماسميما از فدرال: گفت 

 که ما را د خواهد بوی تنها عاملسمي کنند فدرالنيي دارد که سرنوشت خود را بدست خود تعیها بستگ
 قدرت را به انحصار خود ی توانند روزی نگه خواهد داشت نه اهل سنت مکپارچهیدر چارچوب عراق واحد 

 حال ما ني دهد تا امور خود را اداره کند و در عی از ما را اجازه مکی هر سمي فدرالان،يعي نه شدر آورند و
 . آوردی گردهم می سقف فدرالیعنی سقف واحد کی ریرا ز
 تی داشته باشند، حمای فدرالالتی چند اای کی که بخواهند ی در صورتانيعياز ش:  کرد حی تصریبارزان
 گروه و ی را براالتی داشتن امي بخواهنکهی امي کنی متیل تسنن هم حما از اهنطوري کرد همميخواه
 . مفهوم غلط است کی نی استي درست نم،ي کنمی تحریقوم
در :  گفت انيعي شسمي عراق با فدرالی سنی عرب هاتي با اشاره به مخالفت اقلی گزارش مهر، وبه
 کردها و مخالفت با سميبا فدرال که موافقت شما می کرددي عرب تاکی های با رهبران سندارید

 . است یموضع نادرست) انيعيش(گرانی دی براسميفدرال
 ی استقالل را مطالبه کنند که وای ی طلبیی سوال شد در چه شرائط ممکن است کردها جدای بارزاناز

 زين کردها گر،یکدی از آنها از کی هر یی و جدای و سنعهي شاني میدر صورت بروز جنگ داخل: پاسخ داد 
 باشند ما بندی پایساس به قانون اني اما اگر طرفافتی جز استقالل در مقابل خود نخواهند ی انهی گزچيه
  . بودمي خواهبندی به آن پازين
  
  عراق هراس دارد یايران از ثبات و مردم ساالر: بلر

  ٢٠٠۵  نوامبر 7 – ١٣٨۴ آبان  16 هدوشنب
 ثبات در ی ترسد برقراری می اسالمیعالم کرد جمهور بلر، نخست وزير بريتانيا، ایتون:بی بی سی

 یعراق، حکومت ايران را متزلزل کند و درنتيجه مانع از تحقق صلح در اين کشور جنگزده و خاورميانه م
 . شود

آنچه : " ماهيانه، دمشق و تهران را در کنار همديگر متهم کرد و گفتی در يک مصاحبه مطبوعاتیو
 یب.  مردم ساالر و باثبات استیيران و سوريه ايجاد خواهد کرد، تشکيل عراقبيشترين تغييرات را در ا

 ." د کنند تا وضعيت عراق را بهم بريزنیدليل نيست ايران و سوريه نهايت تالش خود را م
 ی عقيده دارد در صورت استقرار مردم ساالر،ی از مقامات آمريکايی وزير بريتانيا، همانند بسيارنخست

 .  مشابه شوندیر، مردم ايران و سوريه ممکن است خواستار حکومتدر عراق سکوال
 سکوالر و مردم ساالر ی و مسلمان با دولتی قوی دانند اگر عراق اجازه يابد حکومتیآنها م: " گفتیو

 مردم ايران و سوريه خواهد بود که بگويند چرا ما از آن نوع یتشکيل دهد، آنگاه آن بهترين استدالل برا
 " برخوردار نيستيم؟ی نداريم؟ چرا ما نيز از حقوق حقه بشر و مدنیدموکراس

 ی کرد که جمهوری بلر سپس از اين فرض چنين نتيجه گيری آسوسيتد پرس آقای گزارش خبرگزاربه
 .  کندی ايران رد می که حکومت روحانی تروريسم است، اتهامی حامیاسالم
 دانيم یما م: "اديه اروپا را بر عهده دارد، افزود اتحی وزير بريتانيا که کشورش رياست دوره انخست

 ايران یتا وقت. اين روند بايد متوقف شود.  کندی ديگر حمايت میايران از تروريسم در خاورميانه و جاها
 ايران برقرار ت در سراسر جهان درباره حکومی عميقیدست از تروريسم نکشيده است، ناخرسند

يسم به اين شکل است که مانع از پيشرفت روند صلح خواه در دخالت آنها در ترور. خواهد ماند
 ."  شوندی ديگر میخاورميانه و خواه در جاها

 هفته ی حرف زده ولی اسالمی درباره جمهوری اخير با لحن تندتری وزير بريتانيا در هفته هانخست
جامعه بين الملل  هشدار داد ی نشده است، ولی عليه تهران بررسیگذشته تصريح کرد که اقدام نظام

 اخيرا صراحتا گفته بود هشت سرباز یو. ايران را تحمل کند"  مستمری هایپيمان شکن" تواند ینم
 . ايران کشته شده اندیکشورش بر اثر مواد منفجره ارسال

 است، اتخاذ ساير ی عليه ايران منتفی رسيد که اگرچه اقدام نظامی بلر چنين به نظر می لحن آقااز
 .  به جامعه بين الملل اجتناب ناپذير خواهد بودی اسالمی بازگردان جمهوریتدابير برا
 ی دبير شورا،ی الريجانی ايران با بريتانيا، آلمان و فرانسه به بن بست رسيده و اگرچه علی اتممذاکرات

 خارجه سه قدرت بزرگ اروپا ی وزرای اين هفته با ارسال نامه برا،ی اسالمی جمهوری امنيت ملیعال
 امنيت از ی مذکور به شوراده ارجاع پرونیبار ديگر بر ميل تهران به ادامه روند گفتگو تاکيد ورزيد، وليک
 .  شودی می اروپا و آمريکا با جديت پيگيریسو
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 را خواهيم يافت تا مطمئن شويم ايران شدت و یما راه هاي: " گفتی بلر در اين مصاحبه مطبوعاتیآقا
ايران بايد مسئوليتهايش را اجرا کند و به معاهدات آژانس .  کندیدرک م را یحدت احساسات بين الملل

 ."  تن دهدی اتمی انرژیبين الملل
 اسراييل شده بود، نخست ی نژاد، رييس جمهور ايران، خواستار نابودی هفته پيش که محمود احمددو

اگر آنها به اين : "گفته بود یو.  داردیوزير بريتانيا در اجالس سران اروپا هشدار داده صبر جهانيان حد
  " بکنيد؟ی خواهيد کاری می که مردم از ما خواهند پرسيد، اين است کیرويه ادامه دهند، پرسش

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان17:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 8 – ١٣٨۴ آبان  17 هسه شنب
روز تهران در صدر اخبار خود گزارش های مربوط به نا آرامی های فرانسه تعدادی از روزنامه های صبح ام

را قرار داده و در مقاالتی اين نا آرامی ها را نشانه نبود دموکراسی در کشور های اروپايی دانسته اند و 
گزارش تغيير ناگهانی روسای تمام بانک های کشور و انتقاد از آن، گمانه زنی درباره رای مجلس به 

  .يران پيشنهادی رييس جمهور از ديگر مطالب روزنامه های امروز صبح استوز
 عنوان اصلی خود را به نا آرامی های فرانسه اختصاص داده و نوشته که اغتشاش ها به آلمان و کيهان

  . بلژيک هم کشيده است
مجوز  روزنامه ديگر صبح با عنوان بزرگ ارتش فرانسه برای سرکوب اعتراض ها جمهوری اسالمی

  .گرفت گزارشی از دوازدهمين شب نا آرامی های مهاجران در فرانسه خبر داده است
سرمقاله نويس جمهوری اسالمی ابراز عقيده کرده که سرکوب ها نشان آن است که برخالف 

  .. شعارهای موجود، دموکراسی در فرانسه وجود ندارد
ا آرامی های فرانسه به دويست شهرک آن روزنامه ايران به عنوان مهم ترين خبرخارجی خود نوشته ن

  . خبر داده که دامنه شورش ها به سيصد شهر رسيده استآفتاب يزدکشور سرايت کرده و 
 که خبر تغيير روسای بانک ها در صدر اخبار خود آورده از قول يکی از اعضای هيات مديره بانک ها شرق

  . گفته نشدنوشته ما خود تا امروز صبح از تغييرات بی خبر بوديم 
همين روزنامه در سرمقاله خود نوشته تغيير ناگهانی و يک باره مدير ان شبکه بانکی کشور جز بر بی 

ثباتی و نگرانی از آينده و افزايش احتمال تغييرجهت های ناگهانی و شديد در ديگر حوزه ها نمی افزايد 
  . مدو جز به تشديد بالتکليفی و سردرگمی و فرار سرمايه ها نمی انجا

 در صدر اخبار خود نوشته روسای نه کميسيون مجلس در نامه ای به رييس جمهور نسبت همبستگی
  . به پی آمدهای تغيير ناگهانی شش رييس بانک کشور هشدار داده اند

 هنوز چهار   که  تغيير همزمان هفت رييس بانک کشور را شتابزده خوانده و نوشته در شرايطیاعتماد
  های  در سياست  شفافيت  از عدم  اين  که  نژاد مشخص نيستند  احمدی  آقای بينه کا وزير اقتصادی

   مديران  در سطح  تغيير عمده  کشور شاهد هفت  بانکی دهد، نظام  خبر می  جمهوری  رييس اقتصادی
  . بوده است  حضور خبرنگاران  بدون  کشور البته بانکی

 مخالف با وزيران پيشنهاد شده نوشته در مجلس زمينه  ضمن انعکاس نظرات موافق وايرانروزنامه 
  . های مساعدتری برای وزيران به وجود آمده است

  . هنوز در مورد وزارت نفت بين نمايندگان گفتگو استشرقبا اين وجود به نوشته 
 در مقاله ای بحث ثروتمند بودن وزير پيشنهادی رييس جمهوری برای وزارت نفت را پيش کشيده کيهان

 از احمدی نژاد خواسته برای مردم توضيح دهد که دليل انتخاب کسی که از راه نوسازی ساختمان و
  .های قديمی به ثروت درست يافته چيست 

 بدون بردن نام رييس جمهوری نوشته وقتی سعيدلو نخستين وزير پيشنهادی نفت از کيهاننويسنده 
تاثيرگذاری بر رای مجلس از روی کار آمدن گزينه با " مافيای نفت"مجلس رای اعتماد نياورد، گفته شد 

  . مطلوب رييس جمهوری برای وزارتخانه مزبور جلوگيری کرد
 بدون اشاره به اينکه رييس جمهور از مافيای نفت سخن گفته بود احتمال داده که اين کيهاننويسنده 

  .بار مافيای نفتی به شکل ديگری دارد وزيری به اين وزارت خانه می فرستد
   در حالتی  که  است  هايی  رفتار طرف  و اروپا شبيه  ايران  در گزارش اصلی خود نوشته روابطاعتماد
  . کشند  می زنند، اما با پا پيش  می  پس  يکديگر را با دست  اما هوشيار، پيشنهادهای عصبی

،   آلمان  اروپايی  مثلث ه ب  ملی  امنيت  عالی ، دبير شورای  الريجانی  علی به نوشته اين روزنامه نامه
   دميدن  مثابه  به  ای  هسته  شده  متوقف  مذاکرات  از سرگيری  برای  تهران  آمادگی  درباره  و بريتانيا فرانسه
   با روی  نيز بالفاصله  اخير بود و اروپاييان های  و اروپا در ماه  ايران  بر روابط  حاکم  زده  يخ  فضای گرما به
 اروپا خبر   اتحاديه  امور خارجه  وزيران  توسط  در بروکسل  آن  پيشنهاد، از بررسی  اين  به  دادن  نشان خوش
  . دادند

 از قول رييس کميسيون سياست خارجی مجلس شورای اسالمی نوشته اگر آمريکا عليه جام جم
  . ودايران توطئه ای طراحی نکند، فضای اجالس آتی شورای حکام به نفع ايران پيش می ر

 برکناری وزير خارجه هند را به پرونده هسته ای ايران مربوط دانسته و آن را به عنوان بهای ايرانروزنامه 
مستقل بودن منعکس کرده و نوشته ناتوار سينگ خبر که به داشتن تفکر مستقل و انديشه حمايت از 

اگر قطعنامه ای در : اران گفتايران در برابر آمريکا شهرت داشت ساعتی قبل از برکناری در جمع خبرنگ
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آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح شود که بسيار سخت تر از قطعنامه پيشين باشد که بگويد اين 
بايد به شورای امنيت سازمان برود، توصيه ام به دولت اين خواهد بود ) برنامه هسته ای ايران(موضوع 

  .که در رای مان تجديدنظر کنيم
  

   آبان16: تهران یمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  نوامبر 7 – ١٣٨۴ آبان  16 هدوشنب

روزنامه های صبح امروز تهران از نامه دبير شورای عالی امنيت ملی به وزيران خارجه اروپا :بی بی سی
برای از سرگيری مذاکرات هسته ای خبر داده و درباره قطعنامه امروز اتحاديه اروپا که بخش هايی از 

ه واکنش نشان داده و همچنين با اظهار نظر در مورد رای اعتماد مجلس به پيش نويس آن فاش شد
وزيران پيشنهادی رييس جمهوری، خبر داده اند که شش مسوول زندان به استانداری در کشور منصوب 

  . شدند
 در صدر اخبار خود گزارش داده که دبير شورای عالی امنيت ملی در نامه ای به وزيران خارجه آفتاب يزد

  . ه کشور اروپايی بر ضرورت ادامه مذاکرات هسته ای تاکيد کرده استس
 علی الريجانی در نامه خود که به سفيران آلمان بريتانيا و فرانسه در تهران تحويل  آفتاب يزدبه نوشته

  . داده شده است تاکيد کرده که ايران از قبل آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات اعالم داشته بود
ن حال روزنامه های مختلف صبح امروز تهران از افشای بخش هايی از قطعنامه فردای وزيران در همي

  . کشورهای اروپايی و واکنش سخنگوی وزارت خارجه ايران نسبت به آن خبر داده اند
 يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است دولت خالف جواندر همين حال به نوشته روزنامه 

  سال پروتکل الحاقی را اجرا کرده و اجازه بازرسی های فراتر از ان پی تی داده است، قانون به مدت دو 
اين روزنامه افزوده که البته مجلس نيز برای حفظ مصالح کشور سخنی به ميان نياورده ولی اروپاييان و 

  . به ويژه انگليس با ما نفاق داشته و رو راست نبوده اند
پيش نويس قطعنامه اتحاديه اروپا نشان داده که اقدام منطقی و  در تحليلی نوشته جوانروزنامه 

عقاليی ايران در تحريم کاالهای وارداتی انگلستان نقطه ضعف اروپا را نمايان ساخته و در حقيقت 
ناخودآگاه پاشنه آشيل اروپا را عريان ساخته است و بی ترديد بايد با تمهيد شرايط نسبت به اقدامات 

  . آتی هوشيار بود
 ايستادگی ايران بر اتخاذ تصميم ملی در زمينه آغاز فعاليت های يو سی اف به جوانبه نوشته روزنامه 

وضوح نشان داد کشورهای اروپايی عليرغم تهديدات خود بسان گالدياتورهايی با شمشيرهای چوبين 
اوريم ادامه اين رويکرد بر اين ب. می باشند که تنها تصوير گذشته خويش را به يادگار دارند و نه چيز ديگر

  . به عقب نشينی اروپا در زمينه آپارتايد هسته ای منجر خواهد شد
 نوشته کارشناس فنی سازمان انرژی اتمی بر آمادگی اين سازمان برای راه اندازی پروژه غنی کيهان

  . سازی نطنز تاکيد کرد
نولوژی غنی سازی را در اختيار  با اشاره به اين که ايران هم اکنون تککيهانمحسن نجفی به نوشته 

دارد گفته در حال حاضر کارشناسان ما توانايی ساخت سانتريفيوژ را دارند و در صورتی که نطنز از تعليق 
  .درآيد، به مقدار خوبی می توانيم به غنی سازی دست بزنيم

 روز چهارنشبه  در گزارشی ابراز خوش بينی کرده که چهار وزير پيشنهادی رييس جمهوریايرانروزنامه 
  . رای اعتماد مجلس را به دست آوردند

به نوشته اين روزنامه نمايندگان عليرغم برخی اختالف ديدگاه ها و سليقه ها، در مجموع ليست وزيران 
از مجموع از چهار باقيمانده از هيأت دولت تنها يکی از . جديد را مثبت تر از کابينه اول تلقی می کنند

هم اکنون با واکنش های متفاوتی روبرو شده و محمود فرشيدی، _ وزير نفت _ وزيران پيشنهادی 
  .برخالف وزير پيشنهادی قبلی آموزش و پرورش با انتقادات نمايندگان مواجه نيست

  . در صدر گزارش ها خود نظر نايب رييس مجلس را نقل کرده که گفته همه وزيران رای می آورنداعتماد
 باالگرفتن اغتشاش های فرانسه به موضوع حاشيه نشينی در شهرهای  در گزارشی پيراموناعتماد

  . بزرگ اشاره کرده و آن را عامل اصلی آشوب ها در شهرهای بزرگ جهان دانسته است
ها و   حاشيه  سياسی  در کنار غوغاها و دعواهای  هم  اشاره کرده که در ايراناعتمادنويسنده مقاله 

 و   را فرا گرفته  امروز دور تا دور تهران  که زافزونند و فقر و محروميتی رشد رو  در حال نشينی حاشيه 
   و بزرگ  کوچک  هزار ناهنجاری  که  است درمانی دهد درد بی  می   را در خود جای  روستايی مهاجرين

  . کند  می توليد و توزيع
ت بانکی کشور خواهد بود چرا ترين روز در تاريخ مديري  خبر داده که روز يکشنبه به يادماندنی خراسان

که مطابق برنامه ريزی ها در عرض اين روز و در حدود شش ساعت شش مدير عامل بانک های کشور 
  توديع کردند و شش مديرعامل به جای آن ها نشستند 

به نوشته همين روزنامه يک نماينده مجلس در نامه ای به وزير بازرگانی از وی خواسته مراقب 
  . ديريت بانک ها و تاثير آن در نظام پولی و بانکی کشور باشدحساسيت تغير م

 خبر داده که شش تن از مديران سازمان زندان های کشور به استانداری جواندر همين حال روزنامه 
  . های مختلف منصوب شده اند

ه مديران  نوشته به اين ترتيب سازمان زندان ها بعد از شهرداری تهران در مرتبه دوم تامين کنندجوان
  .کليدی کشور قرار گرفته است
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   آبان15:  ايرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  نوامبر 6 – ١٣٨۴ آبان  15 هیکشنب

روزنامه های امروز تهران از ميان اخبار خارجی به آشوب های فرانسه اهميت داده و :بی بی سی
ه رای مجلس به وزيران گمانه زنی دربار. گزارش های آن را در صدر اخبار خود منعکس کرده اند

پيشنهادی رييس جمهور، اظهار نظرهايی درباره فعاليت های هسته ای، نامه مهدی کروبی به رييس 
  .مجلس خبرگان و لغو سفر کوفی عنان به تهران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

ژادی و طبقاتی و  سرمقاله خود را به آشوب های فرانسه اختصاص داده و آن را حاصل شکاف نکيهان
اجتماعی دانسته که در قلب جغرافيايی و ايدئولوژيک اروپا فعال شده و شوکی سنگين به غرب وارد 

  . ساخته است
و » کفايت« اين آشوب ها به تمام اروپا سرايت خواهد کرد و کيهانبه نظر نويسنده سرمقاله 

  . چالش گرفته می شوددولت های اروپايی و آمريکايی يکی پس از ديگری به » مشروعيت«
  .  در سرمقاله خود نوشته شهروندان بر اساس حق دموکراتيک خود به خيابان ها پای گذشته اندشرق

 هم گزارش اصلی خود را به آشوب های پاريس اختصاص داده و در آن نوشته در گسترده ايرانروزنامه 
  . منی و اغتشاش می سوزد سال يازده شهر آن کشور در نا ا٣٧ترين آشوب های فرانسه پس از 

 با عنوان فرانسه در آتش می سوزد با چاپ عکسی از درگيری های خيابانی پاريس اين همبستگی
  .گزارش را در صدر اخبار خود آورده است

 خبر داده است که علی الريجانی فردا در مجلس حاضر می شود تا به سواالت جام جمدر حالی که 
 خبر داده که با ابالغ مصوبه هيات کيهان هسته ای ايران پاسخ گويد نمايندگان مجلس درباره پرونده

دولت برای ايجاد تسهيالت جهت مشارکت سرمايه گذاران داخلی و خارجی در فرآيند غنی سازی 
هسته ای در نطنز، زمينه همکاری کشورها و شرکت های جهان در فرآيند فعاليت های هسته ای 

  . کشورمان فراهم شد
 آن را نقل کرده به سازمان انرژی اتمی ايران اجازه داده شده که رسالتمصوبه که روزنامه مطابق اين 

در پروژه فرآيند ) اعم از دولتی و خصوصی(نسبت به جلب مشارکت سرمايه گذاران داخلی و خارجی 
  . غنی سازی نطنز اقدام کند

ايد دچار اشتباه شود، ايران  يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است اروپا نبجوانبه نوشته 
  . اصفهانCF Uبا مذاکره بر سر زمان بندی و چگونگی آغاز به کار نطنز موافقت کرده است نه 

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با بيان اينکه جمهوری اسالمی ايران تحت هيچ 
ع پرونده هسته ای ايران به شرايطی از خواسته خود دست برنخواهد داشت، گفته است تهديد به ارجا

  . شورای امنيت نمی تواند در بردارنده امتيازی برای کشور های اروپايی يا آژانس باشد
 در گزارشی نوشته است پس از دوره ای فترت در مذاکرات هسته ای ايران، نزديکی مواضع جام جم

ی دهد ، دوره ای که انتهای  کشور، نشان از پايان اين دوره م٣ مسکو و نرم شدن مواضع اين -تهران 
آن به نشست آينده شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه جاری ميالدی متصل خواهد 

  .شد
 در گزارش اصلی خود پرسيده نمايندگان مجلس در بررسی وزيران پيشنهادی جديد بايد اعتماد

ظر نمايندگان مختلف مجلس را مطرح  در گزارشی نکيهانمصلحت دولت را در نظر بگيرند و يا ملت را؟ 
کرده که بيشتر آن ها با گاليه از ناشناخته بودن وزيران پيشنهادی گفته اند که مجلس بايد با تامل کامل 

  .به وزيران پيشنهادی رای بدهد
 رييس کميسيون انرژی مجلس پيشنهاد کرده که يک ميليارد دالر در اختيار سازمان شرقبه نوشته 

ذاشته شود تا به خريد تجهيزات ماهواره ای بپردازد چرا که تامين ماهواره از نان شب صدا و سيما گ
  . واجب تر است

 در عنوان اصلی صفحه اول خود خبر داده که با دستور رييس جمهور ده جمهوری اسالمیروزنامه 
  .ص داده شدبرای تامين مسکن برای روستائيان اختصا] معادل يک ميليارد دالر[ هزار ميليارد ريال 

  
   آبان14:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 5 – ١٣٨۴ آبان  14 هشنب
روزنامه های اولين روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری :بی بی سی

اسالمی را در نماز عيد فطر منعکس کرده و مهم ترين بخش آن را تاکيد دوباره آيت اهللا خامنه ای به 
  . وم برگزاری همه پرسی در سرزمين های اشغالی دانسته اندلز

گمانه زنی درباره چهار وزير تازه ای که رييس جمهور به مجلس پيشنهاد کرده است و تحوالتی در 
  .پرونده فعاليت های هسته ای ايران از جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست

سنجانی را در رديف جلوی نمازگزاران و  با چاپ عکس هايی که اکبر هاشمی رفهمبستگی و شرق
بالفاصله پشت سر رهبر جمهوری اسالمی در نماز عيد فطر نشان می دهد، از زبان آيت اهللا خامنه ای 

همان مضمونی را بازنوشته اند که هفته گذشته هاشمی رفسنجانی همزمان با انعکاس سخنان 
لزوم . می از آن سخن گفته بودجنجالی رييس جمهوری، به عنوان سياست قطعی جمهوری اسال

  .برگزاری همه پرسی در سرزمين های اشغالی فلسطين
 در گزارشی چهار وزير پيشنهادی رييس جمهوری را انتخابی شگفت انگيز خوانده و از زبان شرق

  .نمايندگان فراکسيون اکثريت مجلس از ناشناس بودن آنان برای نمايندگان مجلس انتقاد کرده است
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اين روزنامه به ويژه در مورد وزير پيشنهادی نفت با اشاره به سوابق وی که فعاليت در زمينه به نوشته 
نفت در آن ديده نمی شود از قول رييس کميسيون انرژی مجلس نوشته که در چند روز باقی مانده تا 

  .رای گيری، کميسيون های مجلس در چندين جلسه با وزيران پيشنهادی آشنا می شوند
قرار داده اما در متن آن واکنش اوليه " وزيران تازه رای می آورند" عنوان گزارش خود را ايرانروزنامه 

نمايندگانی را ذکر کرده که گفته اند برخالف وعده های قبلی وزيران پيشنهادی در مشورت با نمايندگان 
  .مجلس برگزيده نشده اند

گزارش های خود آورده و از قول يکی از  برخورد مجلس با وزيران پيشنهادی را در صدر آفتاب يزد
نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته اگر مجلس برای بار دوم به گزينه های معرفی شده توسط رئيس 

  .جمهوری رای ندهند، مشکالتی به وجود می آيد و همگرايی قوا زير سئوال می رود
پيشنهادی پرداخته و از قول نماينده به سوابق وزيران " بقيه مردان رييس جمهور" نيز با عنوان اعتماد

ديگری نوشته مجلس در وضعيت دشواری قرار گرفته است هم بايد به وظيفه خود عمل کند و هم 
  . خالی ماندن وزارت خانه های بی وزير مشکالتی برای کشور به وجود آورده است

را به اصالح طلبان نسبت  تنها روزنامه ای امروزست که به دفاع از دولت پرداخته و مخالفت ها جوان
داده و نوشته چنين به نظر می رسد که اصالح طلبان توصيه سعيد حجاريان به آقای خاتمی برای 

آمادگی بازگشت دوباره به قدرت را آغاز کرده اند و در کمين فرصت ها به وسيله رصد وعده های دولت 
  .احمدی نژاد و اعالم ناکامی ها هستند

با اشاره به نزديک بودن اجالس نوامبر شورای حکام آژانس بين المللی انرژی  در سرمقاله خود کيهان
اتمی از منقدان سياست های دولت احمدی نژاد انتقاد کرده و نوشته بر خالف مخالف خوانی ها در يک 

  .ماه گذشته تحوالت مهمی در مناسبات ايران و آژانس رخ داده است
آژانس برای حل و فصل تمامی ابهامات باقی مانده را با جديت ، دولت همکاری کامل با کيهانبه نوشته 

پی گرفته و آژانس را به نحو سخاوتمندانه ای از همکاری های شفاف سازانه خود بهره مند ساخته 
اکنون کفگير آژانس برای کش دادن ابهامات موجود در پرونده ايران به ته ديگ خورده و مقامات آن . است

  . در پرونده ايران را گزارش کنند» فت های قابل مالحظهپيشر«ناچار شده اند 
 اظهار نظر تازه محمد البرادعی را با اهميت ديده که در دانشگاه ماساچوست اعتماددر همين حال 

، هرگز از زور   اتمی  سالح  به  کشورها از دستيابی  جلوگيری  برای  که گوييم ما نمی: آمريکا گفته است
 و   آخرين  گزينش  اين  که  کنيم  صحبت توانيم  از زور می  استفاده  درباره ، اما تنها زمانی کنيم  نمی استفاده
  .  باشد  گزينش بهترين

   نوامبر شورای  اجالس  تنها چند روز تا برگزاری شود که  ابراز می  در حالی  سخنان  اين اعتمادبه نوشته
   هسته ای  پرونده  ارجاع  جهت  ايجاد اجماعی  دنبال  به  غربی  و کشورهای  است مانده  باقی  حکام

  . متحد هستند  ملل  سازمان  امنيت  شورای  به  اسالمی جمهوری
 از تظاهرات به مناسبت روز سيزده آبان که در سالگرد اشغال سفارت آمريکا در ايرانگزارش روزنامه 

ارد که نشان می دهد تصوير بزرگ محمود ايران به روز مبارزه با استکبار نام گذاری شده است عکسی د
  .احمدی نژاد تنها تصويری است که در دست های شرکت کنندگان در تظاهرات ديده می شود
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