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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 اسناد بسيار مهمي درزمينه فعاليتهاي رژيم براي دستيابي به تسليحات اتمي منتشر شد
  ٢٠٠۵  نوامبر 13 – ١٣٨۴ آبان  22 هیکشنب:همبستگی ملی

، در يك گزارش مفصل، از انتشار اسناد جديدي خبر داد آه )نوامبر13(آبان 22ري رويتر روز يكشنبه خبرگزا
 . نشان مي دهد رژيم ايران براي رسيدن به تسليحات اتمي، گامهاي مهمي برداشته است

المللي انرژي اتمي و آشورهاي  اطالعاتي آه آژانس بين: يك مقام رسمي آمريكايي به رويتر گفت
دهد آه رژيم ايران گامهاي مهمي به سمت  دست آورده اند، قويًا نشان مي دي در ماههاي اخير بهآلي

 . تسليحات اتمي برداشته است
دهد آنها  اين حلقه ديگري از زنجيره فاآتهايي است آه نشان مي: يك مقام رسمي ديگر آمريكايي گفت

 . آنند دارند براي رسيدن به تسليحات اتمي آار مي
اند آه انتشار اطالعات غلط در مورد وجود  اي براي ماهها گفته آند آه آارشناسان هسته  اضافه ميرويتر

 .تسليحات غيرمتعارف در عراق باعث بروز ترديدهايي در مورد اطالعات مشابه در مورد ايران شده بود
 درباره ايران ما آامال ما درباره عراق توافق نداشتيم اما«: يك مقام ارشد وزارت امور خارجه آمريكا گفت

 . »انگيزد اين مساله توجهات را برمي. موافقيم
: ، مسئول عدم گسترش تسليحات در شوراي امنيت ملي در دولت بيل آلينتون گفت»گري سيمور«
ترين نشانه صحت اين اطالعات آن است آه آار فني اشاره شده در آن آنقدر مبسوط  متقاعدآننده«

 . » آن را جعل آردتوان است آه به سختي مي
رويتر در ادامه گزارش خود به نقل از روزنامه نيويورك تايمز مي نويسد در اواسط ماه ژوئيه مقامات 

المللي انرژي اتمي را به ساختماني دروين پايتخت  بلندپايه اطالعاتي آمريكايي، رهبران آژانس بين
ك آامپيوتر لب تاپ ربوده شده به دست اتريش دعوت آرده و در آنجا اطالعات مهمي را آه گفتند از ي

 . آمده است، براي آنها فاش آردند
: نويسيد نيويورك تايمز به نقل از مقامات آمريكايي و اروپايي آه در مالقات مزبور شرآت داشتند، مي

 صفحه است و نشان 1000آمريكاييها اطالعاتي را از اين آامپيوتر ايراني نشان دادند آه بيش از 
 . ه رژيم ايران تالشهاي طوالني براي دستيابي به آالهك اتمي آرده استدهد آ مي

گويند تأآيد دارند آه اين قويترين مدارآي است  مقامات آمريكايي مي: رويتر به نقل از نيويورك تايمز افزود
آميز بودن  رغم اصرارش مبني بر صلح دهد آه رژيم ايران به آه تا آنون منتشر شده و نشان مي

اي، تالشهاي زيادي براي توليد يك آالهك اتمي فشرده متناسب با موشكهاي شهاب  تهاي هستهفعالي
 .تواند به اسرائيل برسد، انجام داده است آه مي

المللي وزارت امور خارجه آمريكا آه رياست  ، معاون امور تسليحاتي و امنيت بين»رابرت جي جوزف«
ارائه اطالعات در باره جزئيات اين نشست خودداري آرد اما عهده داشت، از  مالقات ژوئيه در وين را به

 . اي را تأييد آرد وجود اطالعات مربوط به آالهك هسته
المللي انرژي اتمي آه اين اسناد  اي در آژانس بين گويند تحليلگران هسته ديپلوماتهاي اروپايي مي

 . دانند  ايران مياي تاپ را مطالعه آردند، آن را نشانه معتبري از جهشهاي هسته لپ
اي در اروپا و آمريكا آه دانش مبسوطي از اطالعات جاسوسي  دهها مقام و آارشناس تسليحات هسته

 . اي است هايي تأييد آردند آه اين نشانه تالش براي توليد آالهك هسته دارند در مصاحبه
اند آه تا وقتي جدي  هرژيم ايران بر روي موضوعاتي آار آرد«: يك مقام تسليحاتي اروپا اعالم آرد

 . »اين موضوعات بسيار خطرناك هستند. آنيد نباشيد، روي آنها آار نمي
به گفته چندين مقام، در واقع برخي از آشورها، از جمله فرانسه و آلمان آه درباره اطالعات در عراق 

 . ترديد داشتند، درباره آنچه آه اين اطالعات ممكن است نشان دهد، نگرانند
اي ايران را با اروپاييها  ، معاون امور سياسي وزارت خارجه آمريكا آه مساله هسته»والس برنزآر نيك«

ديپلوماسي «رويكرد دولت بوش : وي گفت. آند، از بحث در باره اين اطالعات خودداري آرد دنبال مي
: شود نبال مياي است آه براي افزايش فشار بر رژيم ايران به منظور انجام يك چيز د آرام و محتاطانه

 . »اي خود را آنار گذاشته و به پاي ميز مذاآره با آشورهاي اروپايي بازگردد طرحهاي تسليحاتي هسته
تري از اين اطالعات مطرح آرده و چندين مقام  تحليلگران و مقامات در اروپا و آسيا تصوير گسترده

 . آمريكايي آن را تأييد آردند
 افرادي آه با آنها مصاحبه شده خواستند نامشان فاش نشود و به دليل حساسيت اين اطالعات، همه

اگرچه اين اطالعات در ميان برخي مقامات . خواستار محرمانه نگاه داشته شدن اين اطالعات شدند
 . المللي انرژي اتمي مورد بحث بوده است دولتي ارشد و اعضاي شوراي حكام آژانس بين

اي تسليحاتي آمريكا عالوه بر تحليلگران خارجي اين اسناد را مقامات گفتند دانشمندان و آزمايشگاهه
 . اند براي تحقيق در باره صحت آنها بررسي آرده
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اند آه به فارسي نوشته شده و به دليل  اي را يافته  هسته گويند اسناد مربوط به آالهك مقامات مي
 است، متقاعد آننده 2004 تا 2001دهنده پيشرفت از سال  صحت و جامعيت و به دليل آنكه نشان

 . است
تاپ در اختيار وي قرار داده شده  يك مقام سابق ارشد اطالعاتي آمريكا آه اطالعات مربوط به اين لپ

دهد آه اين يك چيز  ماهيت و تاريخ اين منبع به همه اطمينان مي«است، گفت در ميان دولت آمريكا، 
 . »واقعي است

المللي آارنگي گفت اين اطالعات محرمانه را  ح بين، آارشناس موسسه صل»جوزف سيرينسيون«
دانيم اين است آه آيا تالش غيرهماهنگي از يك  آنچه ما نمي«: مشاهده نكرده است، اما تصريح آرد

گويند تالش گام به گام رژيم  طلب خاص برنامه موشكي صورت گرفته يا همانطور آه برخي مي جناح جاه
 . »در اين دهه استاي  ايران براي توليد سالح هسته

مقامات گفتند در حالي آه دولت بوش با ترديدها درباره ادعاهايش در مورد ايران روبرو شده است، 
المللي انرژي اتمي از ديگر آشورها خواست با همتاي  ، سفير آمريكا در آژانس بين»گرگوري شولتز«

 . فرانسوي او صحبت آند
تاپ توسط فردي مورد  زنند آه اين لپ آردند، تخمين مي يمقامات خارجي آه اين اطالعات را بررسي م

 . آرده يا اين اطالعات را از آن ربوده است اي ايران آار مي گرفته آه در برنامه هسته استفاده قرار مي
اي از  رسد آار عده يك آارشناس تسليحاتي ارشد گفت اين اطالعات آنقدر حجيم است آه به نظر مي

 . مهندسان باشد
دست نيامده آه ادعاهاي  ت اطالعاتي آمريكا تاآيد آردند اين رايانه از گروههاي مخالف ايراني بهمقاما

 . اي از دقت دارد اي ايران سابقه پيچيده آنها در باره برنامه هسته
بر اساس اين گزارش، دولت بوش در ماه جوالي آه فشارها بر سازمان ملل براي اقدامي تنبيهي عليه 

 . تاپ قرار داد د، البرادعي را در جريان محتواي اين لپايران صورت ده
 . البرادعي در يك مصاحبه از بحث درباره اطالعات محرمانه خودداري آرد

آنند، آسان است  فكر آردن به اينكه اين تصاوير واقعيت را منعكس مي«: يك مقام اطالعاتي ارشد گفت
 . »اما اين مساله ممكن است درست نباشد

آند آار بر روي تعدادي چاشني است تا مواد منفجره متعارف را  ائلي آه اين اسناد فاش مييكي از مس
اي تحت فشار قرار  اي هسته تواند سوخت راديواآتيو را به منظور آغاز واآنش زنجيره منفجر آند و مي

 . دهد
ي در داخل ا دهد چگونه بايد يك توپ سنگين به طور مثال سوخت هسته اين اسناد همچنين نشان مي

 . زا به سوي هدف نشانه رفت اي را به منظور اطمينان از ثبات و صحت جهش آتش يك آالهك هسته
اي  دهنده سالح هسته شود، نشان به گفته تحليلگران، بمبي آه در ارتفاع دو هزار پايي منفجر مي

 . شود است زيرا اين ارتفاع براي سالحهاي متعارف، شيميايي يا بيولوژيك استفاده نمي
تواند  گويند يك سازمان جاسوسي پيچيده غربي از نظر تئوري مي چندين آارشناس اطالعاتي مي

اي از تقلب وجود  تاپ را توليد آرده باشد اما مقامات آمريكايي اصرار دارند آه هيچ نشانه محتواي اين لپ
 . ندارد

: يل آلينتون گفت، رئيس عدم گسترش تسليحات در شوراي امنيت ملي دولت ب»گري سيمور«
ترين نشانه صحت اين اطالعات آن است آه آار فني اشاره شده در آن آنقدر مبسوط  متقاعدآننده«

 . »توان آن را جعل آرد است آه به سختي مي
تحليلگران آزمايشگاه ملي لوس آالموس و آزمايشگاه ملي شمال غربي اقيانوس آرام يك گزارش 

در اين . كا تهيه آرده اند آه به طور گسترده توزيع شده استصفحه اي براي وزارت خارجه آمري43
هاي اقتصادي است، اشاره شده ايران به  هاي تجاري و تحليل هاي ماهواره گزارش آه شامل عكس

اين گزارش در تصاويري . اي نيازي ندارد و اهداف واقعي خود را مخفي آرده است انرژي هسته
 . دهد  نشان مياي ايران در نطنز را هاي هسته سايت

ايش تا سال  در اين گزارش آمده است آه ايران ذخاير اورانيم آافي براي سوخت برنامه انرژي هسته
اي در اختيار  براي توليد تعداد قابل توجهي سالح هسته« نخواهد داشت اما اورانيوم آافي را 2010

 . »خواهد داشت
د عادي را دنبال آند آه به معناي آن است آه من رون«البرادعي در باره اين اطالعات گفت آژانس بايد 

در . بايد تنوع، درستي و صحت هرگونه اطالعات را بررسي آنم و آن را با آشور مورد نظر مطرح سازم
 . »اين مورد اين مساله اتفاق نيفتاده است

ت پيشنهاد مقامات اروپايي و آژانس اتمي اآنون در حال آار بر روي جزئيا: نيويورك تايمز مي نويسد
دهد اما  اي بسيار محدودي را در ايران مي جديدي هستند آه به ايران فرصت انجام فعاليتهاي هسته

 . آند سازي اورانيوم را به روسيه منتقل مي هرگونه غني
برخي ديپلماتهاي اروپايي نگرانند آه رويارويي با ايران با شواهد قوي مربوط به اين گزارش تهران را به 

هايش يا هر چيز ديگري وادار  المللي و حرآت به سوي طرح رات با غرب، اخراج بازرسان بينقطع مذاآ
 . آند

آند  را در جا منفجر مي) مذاآرات(اين آارتي است آه سيستم «: يك ديپلومات ارشد اروپايي گفت
ه باشد آه اگر اطالعاتي وجود داشت. بنابراين مساله اين است آه چگونه و چه زماني با آن بازي آنيم

 .»بتواند با ايرانيها پيشرفت ايجاد آند، بدون اينكه سيستم را تخريب آند، بهتر است
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مقامات رژيم با پيشنهادهايي آه اخيرًا مطرح شده است آه مرحله نهايي غني سازي اروانيوم در خارج 
داخل ايران از ايران انجام شود، مخالفت آردند و تأآيد آردند آه خواهان تكميل چرخه سوخت در 

المللي پيرامون مقاصد رژيم براي دستيابي به تسليحات اتمي را  چيزي آه نگرانيهاي بين. هستند
 .افزايش داده است

به عقيده ناظران، انتشار اين اسناد آه ماهها قبل به دست آمده است، نشان دهنده عزم جامعه 
المللي انرژي  اري اجالس حكام سازمان بينالمللي براي افزايش فشار بر رژيم ايران در آستانه برگز بين

نوامبر است آه قرار است در مورد اينكه پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت ملل متحد 24اتمي در 
 .فرستاده شود يا نه تصميمگيري آند

  
  کشوری کنونتي درباره وضعی دکتر روحانحیسخنان صر
  ٢٠٠۵  نوامبر 16  –١٣٨۴ آبان  25 هچهار شنب

 و ی در عرصه داخلرانی ای کنونتي وضعحی به تشریحی در اظهارات صریدکتر حسن روحان:آفتاب
 .  مسووالن شدی پرداخت و خواستاردعوت مردم به دعوت و همدلي و اتحاد از سوی خارجداتیتهدا
 سابق شوراي عالي امنيت ملي طي سخناني در نوزدهمين همايش سراسري ائمه جمعه دبير

اين دو مقوله مورد تاآيد آيات قرآن مجيد و : مشارآت عمومي و همبستگي گفت  سراسر آشور درباره
ترديد تامين منافع ملي  ها بوده است و بي روايات و فرهنگ اسالم و از مطالبات دائمي و هميشگي ملت

هاي هر ملتي اين است آه بتواند  پذير نيست، در واقع از مهمترين آرمان  بدون اين دو امكانآشورمان
 .  عملي بيابد ي اين دو برنامهبرا
 

ها براي  آن: توزي دشمنان ملت ايران افزود  و المسلمين حسن روحاني با اشاره به آينهاالسالم حجت
اند به همين دليل همبستگي و مشارآت در شرايط امروزي ايران  ريزي آرده ياس مردم طراحي و برنامه

 . اسالمي اهميتي بيش از گذشته دارد
المللي  شرايط بين: المللي دو دولت قبلي با دولت فعلي اشاره آرد و گفت سه شرايط بين به مقايوي

زماني آه . تر شده است و شرايط داخلي هم همين طور است هاي قبل سخت امروز نسبت به دولت
شنيديم  چه در تبليغات جهاني مي هاشمي رفسنجاني مسووليت اجرايي آشور را بر عهده گرفت آن

 . شد رو و عملگراست، البته برخي سخنان گزنده هم شنيده مي  دولت هاشمي ميانه بود آهاين
 

نگاري  دو ماجرا باعث شد آه دولت معتدل عنوان شود؛ يكي ماجراي ايران و عراق و نامه:  ادامه دادوي
 هاي آشورمان و نشيني عراق از باقيمانده سرزمين بين هاشمي و صدام بود آه در نهايت منجر به عقب

 مدبرانه و عاقالنه هنيز آزادي اسرا شد و نيز موضع ايران در قبال حمله عراق به آويت آه از ديد هم
هاي جنگ و بازگشت آوارگان و راه  از ديد داخلي هم بحث سازندگي و جبران خسارت. قلمداد شد

فتمان مسلط بحث ها و تاسيسات و اجراي برنامه پنج ساله بود آه با توجه به اين آه گ اندازي آارخانه
 .  آشور بود، مورد توجه افكار عمومي داخلي بود سازندگي و توسعه

 
 چنين   همروحاني
در هشت سال زمان خاتمي نيز آنچه در دنيا مطرح شد، اين بود آه دولتي سر آار آمده آه :  شديادآور

 نگران آرد اما اي را ي سياسي و آزادي بيشتر در داخل است، گرچه اين بحث عده به دنبال توسعه
 در توانند ميبسياري از مردم و نسل جوان و فرهيختگان از آن استقبال آردند و احساس مي آردند آه 

 . هاي خود برسند ي آن به خواسته سايه
 

ما در شرايط دولت جديد، با فشارهاي جديد در :  سابق شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشتدبير
امروز شرايط . و تصوير دولت در آغاز آار متفاوت از دو دولت گذشته استايم  المللي مواجه ي بين عرصه
 شمنانشود؛ اين در حالي است آه د تري ايجاد شده است پس نياز به وحدت بيشتر ديده مي سخت

اي مردم را مي هراسانند  ي دولت را نظامي و امنيتي نشان دهند و از داخل هم عده سعي دارند چهره
 . ر در اميدواري و نشاط مردم اثر منفي گذاشته استو متاسفانه اين ام

 
ي مردم را به دعوت و همدلي و اتحاد دعوت آنيم؛ بحث بر سر اين دولت  امروز بايد همه:  تاآيد آردوي

المللي است آه در آغاز  بحث فشار بين. و شخص خاصي نيست، بحث در مورد نظام و آشور است
 از بحثدوبار . المللي رو در روي مردم ايران است ي بين حنهدولت با چنگ و دندان نشان داد آه ص

جمهور و صدور بيانيه  شوراي امنيت سازمان ملل مطرح شده است؛ اولي سواستفاده از آلمات رييس
عليه ايران در شوراي امنيت براي اولين بار، همچنين طرح موضوع شوراي امنيت در بيانيه شهريورماه 

دهد آه   نشان مياه تي است؛ اين. پي. ايران به عنوان ناقض معاهدات انشوراي حكام، و يا معرفي 
 .  سال پيش عوض شده است8 سال پيش يا 16شرايط نسبت به 

دهد آه  هايي هم آه در وضع بورس پيش آمده است نشان مي نگراني: چنين ادامه داد  همروحاني
آنم آه بيش از  معظم رهبري تاآيد ميبه همين دليل بر فرمايشات مقام . فشار در داخل بيشتر است

برخي فكر مي آنند مشارآت ملي يعني . هر زمان ديگري نياز به همبستگي و مشارآت ملي داريم
 مردم در انتخابات آه البته مشارآت مردم در انتخابات بسيار مهم است، اما دولت و مسووالن رآتش
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هترين نوع آن مشارآت مستمر و بدترين آن بايد بدانند آه اين مشارآت مردم بايد مستمر باشد و ب
 . مشارآت طوفاني و مقطعي است

ها به دنبال مشارآت به صورت تزئيني و برخي هم به دنبال مشارآت و مشورت  برخي دولت:  گفتوي
سازي و  دادن مردم فقط براي آاهش هزينه هستند، اما مشارآت واقعي آن است آه مردم در تصميم

 ها دخيل  تصميم گيري
 . است) ره( آه اين ديدگاه اسالم و امامباشند
اين آه در مقطعي مردم : پذير نيست، اظهار داشت  با تاآيد بر اين آه مشارآت تنها با نصيحت امكانوي

را به صحنه بكشيم هم آافي نيست، بلكه بايد انگيزه ايجاد آنيم و آاري آه مردم احساس آنند در 
 آار را نكنند اينمشارآتشان آارآمد است و اگر . ثرگذار هم هستندگيرند و ا برابر مشارآت پاداش مي

ها را  بايد به مردم تضمين دهيم آه سالمت راي آن. شود آه دوست ندارند اي مي وضعيت به گونه
ها را آماده و آگاه  همچنين بايد آن. دولت بايد تالش آند آه مردم اين تضمين را بگيرند. آنينم تضمين مي
 .  آافي به مردم دادآرد و اطالع

 
وقتي مشارآت عمومي باشد مردم احساس تعلق داخلي :  سابق شوراي عالي امنيت ملي گفتدبير

ي فرهنگي آشور با سهولت بيشتري  بايد مشارآت مردم را در تبادل نظر و تبادل در صحنه. آنند پيدا مي
 شوند زوييم آه بخشي از مردم مناز سوي ديگر نبايد آاري آن. ها احساس نشاط آنند همراه آرد تا آن

ي آار نباشد  رسد اگر صحنه آماده اي آار به سامان نمي و يا تفكرشان زيرزميني شود، با آنار زدن عده
، انقالب و رهبري را قبول )ره(ايم، بايد آاري آنيم تا آساني آه امام اي را به آار زيرزميني فرستاده عده

شان انباشته   نبايد مطالبات سياسيد،ايد احساس بيگانگي آننمردم نب. دارند، احساس انزوا نكنند
 درصدي بلكه 30اقتدار نه با مشارآت . ها را سهيم و شريك آنيم تا اقتدار ملي را باال ببريم شود، بايد آن

 . شود در حضور هشتاد درصدي ايجاد مي
آفرين  ه براي ما مشكلنگذاريد منازعات سياسي، آشور را به چند دستگي بكشاند آ:  تاآيد آردوي

 . خواهد بود
 

 . ما در بحث مشارآت بحران نداريم ولي بايد براي آينده فكر آنيم:  گفتروحاني
اگر امروز توانستيم آن طور :  به همبستگي و همدلي مردم در روزهاي انقالب اشاره آرد و گفتوي

 .  طرح آندمردم را همدل و هماهنگ آنيم هيچ آشوري نمي تواند عليه ما چيزي را
بايد در اين :  اختالف نظر در برخي موارد و مفاهيم را يكي از مشكالت امروز دانست و گفتروحاني

باالترين وفاق، وفاق ارزشي است و بدترين شكاف . ريزي آنيم زمينه به اجماع برسيم تا بتوانيم برنامه
 زمينه بسيار ايني جمعه در  ها و ائمه نقش رسانه. هم فاصله افتادن ارزشي بين مردم و دولت است

 . توانند ارزش واحد بين مردم و دولت ايجاد آنند ها مي مهم است، اين
ها ارزش است، ممكن است مردم  ي اخالقي خدامحوري، ايثار و فداآاري و مثل اين در جامعه:  گفتوي

 دنبال اهدافي ملي مثل قدرت و ثروت و منزلت ملي باشند اما بايد نشان دهيم 
اي به نام روشنفكرنما تالش دارند  ين اهداف همه در راستاي هم هستند و با هم منافات دارند، عده اآه

 . ها از هم جدا هستند اما اين طور نيست آه نشان دهند اين
 

مند  قاعده«و » منافع مشترك» «ثبات سياسي» «اقتدار ملي« عوامل موثر در وحدت ملي را روحاني
عنوان آرد و عوامل مخرب را نيز » شدن از اختالفات قومي و هويت مليدور «و » شدن رقابت سياسي

و » نمادهاي بيگانه«، »ترجيح منافع حزبي بر سياسي«، »ابهام در مسايل سياسي و منافع ملي«
بحث جهاني شدن و «و » عدم تحمل پذيري در انتقادها«، »هاي بعد ها به نسل عدم انتقال ارزش«

 . وان آردعن» فقدان وفاق در نخبگان
ي اظهارات خود همايش  چنين در جمع خبرنگاران درباره  سابق شوراي عالي امنيت ملي همدبير

چه در اين سخنراني بر آن تاآيد آردم اين است آه در بحث مشارآت  آن: سراسري ائمه جمعه گفت
 و عر براي مقطعمومي و همبستگي ملي ما نبايد به شعار يا نصيحت اآتفا آرده و يا فكر آنيم اين شعا

ريزي آنيم و اين مقوالت را به در نظر گرفتن استراتژي  شرايط خاص است، بايد براي اين شعار برنامه
 . ها دست يابيم ريزي و اجرا آنيم تا بتوانيم به آن اآتفا نكنيم، بايد اين را برنامه

سوزي و براي اصالح امور انتقاد اگر از روي دل: ي بحث انتقاد و به خصوص از مسووالن گفت  دربارهوي
. تر دست يابيم آند تا در جامعه به اهداف خود دقيق ي مردم است و آمك مي ي همه باشد، وظيفه

 دلسوزي به ويمان را از ر بايد نظرات. تخريب شايسته نيست، اما انتقاد سالم مورد تاييد نظام است
 . ي مقامات ارائه آنيم همه

: يي ايران نيز گفت ي هسته در پاسخ به سوالي در مورد پرونده شوراي عالي امنيت ملي دبيرسابق
اي مطلوب  ي غيرعادالنه شهريورماه به گونه يي به خاطر قطعنامه ي هسته امروز شرايط ما در پرونده

 به طاين مسايل مربو. نيست، بلكه بايد همه بايد دست به دست هم دهيم تا شرايط مطلوب شود
آردند چقدر براي مصلحت  نه با دقت و با توجه به اين آه احساس ميهمه است و مردم هم خوشبختا

بايد همچنان در صحنه باشند و به جمعي آه مسووليت . اند آشور مهم است، همواره در صحنه بوده
 . دارند، آمك آنند
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سازي در خارج از آشور به صورت  ي موافقت با غني چنين در پاسخ به سوالي درباره  همروحاني
چه آه امروز ايران دنبالش بوده، اين است آه ما حق داريم در آشورمان  نه، آن:  گفتمشارآتي

ها براي اين بوده است و ال در آشورهاي ديگر ما قبال هم در  ي تالش سازي انجام دهيم، همه غني
 .ايم سازي سهيم بوده غني

  
 وتري کامپافتی عدم درای افتیرد: مزی تاورکیويو در واکنش به خبر ن" مهر" در گفتگو با نگي فلمسايمل
  اعالم خواهد شد ی البرادعندهی در گزارش هفته آرانی ای اطالعات هسته ایحاو

  ٢٠٠۵  نوامبر 13 – ١٣٨۴ آبان  22 هیکشنب
 ورکیويدر واکنش به خبر امروز روزنامه ن" مهر" در گفتگو با ی اتمی انرژی المللني آژانس بیسخنگو

 استيس:  اعالم کردکای از آمررانی ای اطالعات هسته ای لپ تاپ حاوافتی دربی تکذای بدون رد مزیتا
 . مي اظهار نظر کننهي زمنی دهد در ای آژانس اجازه نمیها
 ی در گفتگوی اتمی انرژی المللني آژانس بی سخنگونگي فلمساي مهر، ملی گزارش خبرگزاربه

 دستگاه کی لی برتحوی مبنمزی تاورکیوي نییکایدرباره جنجال تازه روزنامه آمر" مهر" با خبرنگار یاختصاص
 ی اطالعاتبع منای به مقامات آژانس ازسورانی ای اطالعات هسته ایحاو)  قابل حمل انهیرا(لپ تاپ 

 درشماره امروز شنبه منتشر کرده مزی تاورکیوي خبر که روزنامه ننی ازایبه خوب: واشنگتن اظهار داشت 
 .  داشته باشمی گونه اظهار نظرچي آن ه توانم دربارهیمطلع هستم اما نم

 افتی عدم درای افتی درنهيدر زم" مهر" در ادامه در پاسخ به ی اتمی انرژی المللني آژانس بیسخنگو
 ی برخی اتمی انرژی المللنيآژانس ب:  کرد دي سازمان ملل تاکی بان هسته ادهی دی ازسووتري کامپنیا

 دهد منابع ی ها امکان نماستي سنی کرده است که انيي افراد خود تعی را براژهی وی هااستيس
 . ندی موضوعات حساس اظهار نظر نمانی بتوانند درباره ایرسم
 محمد ژهی  آژانس و به وی و علمی و نه حقوقیاسي سی هایري گمي رسد تصمی که به نظر منگيفلم

 برده ادی  از -ردي گی م صورتگری دی کشورهای و برخکایکه تحت فشار آمر- کل آن را ری مدیالبرادع
 ضو عی کشورهااني که می زمانی اتمی انرژی المللني آژانس بی هااستيطبق س:  دادحياست، توض
 ی نمیري موضع گای شود، آژانس درباره آن موضوع اظهار نظر و ی مجادی کشمکش ها ایآژانس برخ

 . کند
 می کردافتی منتشر کرده درمزی تاورکیوي را که صبح  امروز روزنامه نیما اطالعات:   گفتنگي فلمسايمل

 ني حکام آژانس بی به شوراندهی هفته آرانیاما هرگونه اظهار نظر خود را در قالب گزارش مربوط به ا
 . دادمي خواهلی تحورانی ای انرژیالملل
ن  تا آماده شددی باشند بانهي زمنی اشتردري اطالعات بی که درپیرسانه ها و افراد:  خاطرنشان کردیو

 .  حکام منتظر بمانندی نشست شورایگزارش آژانس و برگزار
 ني منابع آژانس بگری دنه،ي زمنی دراشتري کسب اطالعات بی برغم تالش خبرنگاران مهر براگری دیازسو
 .  کردندی خبر مصرانه از اظهار نظر خوددارنی در واکنش به ازي نی اتمی انرژیالملل
 که هرباردر رانی با هدف اعمال فشاربر ای کامال تکراری درحرکتمزی تاورکیوي است روزنامه نیگفتن

 لپ کای آمری اطالعاتیمنابع رسم:  شود، نوشتی مدی حکام تشدی نشست شورایآستانه برگزار
 ی هاطرح ی دادند که حاولی تحوی اتمی انرژی المللني آژانس برانی به مدرانی از ای شده ادهیتاپ دزد
 حاتي تسلی در پانهي به طور مخفرانی کند ای دانند که ثابت می مینه ا است و آن را نشایهسته ا
 . استیهسته ا

 خبر اعالم نکرده است، لپ تاپ مذکور درحدود سه نی ای را برای منبعچي که همزی تاورکیوي نوشته نبه
 .   داده شده استلی به آژانس تحوشيماه پ

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
  جهان از شب گذشته تاکنونی خبرهانیمهمتر  

  ٢٠٠۵  نوامبر 17  –١٣٨۴ آبان  26 هپنج شنب
 ها از شب ی جهان به نقل از خبرگزاری خبرهانیسرخط مهمتر:  الملل ني گروه ب-" مهر "یخبرگزار

 : استریگذشته تاکنون به شرح ز
 دالر پرداخت خواهد ونيلي م23 رغم مخالف کنگره ی ازبکستان علی نظامگاهی استفاده از پای براکای آمر-

 کرد
  را شروع کرده استومي اورانی به رغم مخالف غرب باز فرآوررانیا: پلماتهای د-
  مسئوالنه استري انتقادات در مورد عراق غ-
  کردی اطالعی اظهار باي کشور از خاک اسپاننی ای سازمان اطالعاتیماهاي از استفاده هواپکای آمر-
  شدندري به بهانه حمل اسلحه در دمشق دستگیئاي  چهار زن استرال-
 . دوددي تولی اما برامي کنی استفاده مديما هم از فسفر سف: سي انگل-
  به اتحاد استازي نی کره شمالی حل برنامه هسته ای بوش اعالم کرد که برا-
  داردنسوني پارکیماريکاسترو ب: اي سازمان س-
 تقادات نسبت به جنگ عراق را رد کرد انکای جمهور آمرسي معاون رئی چنکی د-
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 در ونيسی نبودن مرگ رهبر اوپوزای بودن یاسيهنوز زود است تا س: کای وزارت خارجه آمری سخنگوکی -
  قرار دادديقزاقستان را مورد تائ

 اطالعات داده است از ی به واي که در مورد مامور سی فردیبه خاطر عدم افشا" باب وودوارد "-
  کردیذرخواهواشنگتن پست ع

 بود از ماني در عراق همپکای کشورش با آمری که در زمان واي سابق اسپانری ازنار نخست وزای خوزه مار-
 . کردی کشور خوددارنی از خاک ااي سازمان سیماهاي در باره استفاده هواپحيارائه توض

 ردي را از سر بگی هسته ای خواست تا گفتگوهارانی اروپا از اهی اتحاد-
  رانی ای موضوع هسته اراموني پیاوم چالش و احزاب هند تد-
 به رانی  ای اسالمی مخالف جمهورییکای آمریاسي سی هاتي شخصنی تری از افراطی شمار-
 . کننددی تشدرانی اهي را علی کردند که اقدامات و رفتار جارهي واشنگتن توصاستگذارانيس
 دالر ونيلي م215 صي با تخصهيم کرد پارلمان روس روز چهارشنبه اعالهي روسی هسته ای آژانس انرژ-
 . در منطقه اورال موافقت کرده استدی جدی راکتور هسته اکی ساخت لي تکمیبرا
  کشور شدندنی در ای انتخابات پارلماندی خواستار تجدجانی آذربای احزاب مخالف دولت در جمهور-
 ی می کشته شده باج خواهانیهودیبه خاطر ما از آلمانها : یهودی آهنگساز بزرگ ني نوه موشه منوه-
  ميکن
  . قابل قبول خواندري را غی عراقاني با زندانیرانساني رفتار غسي دفاع انگلری وز-
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ه به عراق آمريكا در حمل: رييس جمهور سابق آمريكا در جمع دانشجويان عرب در دبي اظهار داشت
 . اشتباه بزرگي مرتكب شد

  ٢٠٠۵  نوامبر 17  –١٣٨۴ آبان  26 هپنج شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، بيل آلينتون، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي آمريكايي دبي به نبود طرح آافي  جمهور سابق آمريكا در سخنراني خود براي دانشجويان دانشكده
اما با . اين چيز خوبي است. صدام رفته است: اي دوران پس از خلع صدام از قدرت اشاره آرد و گفتبر

 . دهد موافق نيستم آنچه آه در حال حاضر رخ مي
يكي از آنها آسان گرفتن . دولت آمريكا اشتباهات زيادي انجام داد. اين يك اشتباه بزرگ بود: وي افزود

 . خالص شدن از صدام بود اما آنها دشوار بودن متحد نگه داشتن آشور را پيش بيني نكرده بودند
 تدوين قانون آمريكا آارهاي خوبي در عراق انجام داده آه برآناري صدام،: آلينتون اظهار داشت

ي آنهاست، اما برچيدن آل ساختار قدرت در عراق  اساسي جديد و برگزاري انتخابات پارلماني از جمله
ما هرگز نيروي آافي براي آنترل يا حفظ مرزها . ها بود پس از خلع صدام يكي از اشتباهات آمريكايي

 . ق شوندها توانستند وارد عرا مرزها باز باقي ماندند و تروريست. نداشتيم
گذاشت،  اگر آمريكا ارتش، ساختاراجتماعي و پليس عراق را دست نخورده باقي مي: آلينتون تاآيد آرد
 . بسيار بهتر بود
 نوامبر به 25هاي رژيم صهيونيستي با فلسطينيان از باز شدن مرزهاي غزه از  ي درگيري آلينتون درباره

 . گذاري آنند بر روي اين مناطق فقرزده سرمايهعنوان آغازي خوب ياد آرد اما از جهانيان خواست 
گذاري در  هاي اروپايي و آمريكا و مناطق ديگر جهت سرمايه بايد تالشي جدي توسط دولت: وي گفت

 . غزه انجام شود
  

 ثبات عراق، نقطه روشن مناسبات ايران و آمريكا
  ٢٠٠۵  نوامبر 14 – ١٣٨۴ آبان  23 هدوشنب:شرق
 در حال حاضر دولت آمريكا بر سر دوراهى قرار گرفته است، ميان ايده به زعم :شبنم جعفرزاده: ترجمه

اما . واشينگتن برخورد و يا تامين امنيت هسته اى اين آشور، ميان وارد عمل شدن و يا ادامه مذاآرات
راهبرد اياالت متحده براى مقابله با پيشرفت هاى هسته اى ايران مدت ها است آه آميزه اى از اهداف 

اآنون زمان آن فرارسيده آه طرحى مشخص براى مقابله با برنامه هسته . مختلف را شامل مى شود
 .اى ايران ارائه شود تا به ادعاى آمريكا بتوان مانع ساخت بمب هسته اى در ايران شد

چنين آارى تقريبًا در موسسه بروآينگز واشينگتن انجام شد و واقعيت اين است آه سياست آمريكا در 
بلكه تنها نمى توان گزينه ساده اى را ميان مصالحه يا . ال ايران چندان هم دچار پيچيدگى نيستقب

تا زمانى آه قيمت نفت همچنان باال باشد، چنانكه همه شواهد حاآى از ادامه آن . مواجهه انتخاب آرد
بسامانى از سوى ديگر نا. است، مشوق هاى اقتصادى تاثير چندانى بر وضعيت فعلى نخواهد داشت

هاى عراق هم موجب شده است آه تهديد حمله به ايران همچنان گزينه هايى ناممكن محسوب 
با توجه به شرايط محدود فعلى بايد فقدان نوآورى سياستگزاران آمريكايى را بر آنها بخشيد و .شوند

قدرت اقتصادى، : اردمهمتر از آن بايد به خاطر داشت آه ايران در اين بازى تمامى برگ ها را در اختيار د
دولتى باثبات، مصونيت هر چند موقت از حمله آمريكا، دوستانى مانند روسيه و چين در شوراى امنيت 
سازمان ملل و همچنين اهرم هايى موثر در ميان شيعيان عراق، گروه هاى مبارز فلسطين و حزب اهللا 

 و آمريكا براى اين آار راه هاى با اين حال بايد خط روشنى از سياست دولت بوش تصوير شود.لبنان
نخستين آار ايجاد رابطه اى محكم تر با اتحاديه اروپا است آه اخيرًا در مورد . متعددى را پيش رو دارد
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سياست هماهنگى هم تا حدودى موفقيت آميز بوده و تعليق .رابطه با ايران بسيار نزديك بوده است
 گواه آن است ولى اين روند اآنون به ٢٠٠۵ا  ت٢٠٠٣برنامه هسته اى ايران در طول سال هاى 

به گفته فيليپ گوردون از موسسه بروآينگز، آمريكا و . محدوديت طبيعى تاثيرگذارى خود رسيده است
اروپا پيشتر تقسيم آار آرده بودند و آمريكا چماق را و اروپا هويج را در اختيار داشت، شايد در حال حاضر 

پليس بد هم _ شيوه مطمئن گذشته در مورد پليس خوب . آى تغيير آندبهتر باشد رويكرد اين دو اند
. سبب شده آه اروپايى ها با توجه به خصومت آمريكا با ايران،  قادر به تامين محدود امنيت ايران باشند

دومين راه اين است آه آمريكا در مورد .به همين شكل مشوق هاى اروپا فاقد حمايت آمريكا هستند
 قبال ايران، به هدف مشخصى دست پيدا آند چرا آه در حال حاضر نوعى طفره روى سياست خود در

استراتژيك از اين آار وجود دارد و هدف اين است آه همكارى ايران در زمينه هسته اى در درازمدت به 
ا اين اهداف آامًال با يكديگر در تناقض هستند زيرا اگر دولتى از حمله آمريك. طور همزمان صورت گيرد

با .هراس داشته باشد، تمايل بيشترى دارد آه به ساخت بمب روى آورد تا اينكه مذاآرات را ادامه دهد
اين وجود گزينه حمله نظامى به ايران آامًال از روى ميز آنار نرفته است و به اين معنا است آه ايرانى 

ته اى ايران روى ميز قرار ها و جامعه جهانى متقاعد شوند آه چنين گزينه اى تنها به سبب تهديد هس
چنين تضمينى نه تنها مذاآرات را موثرتر مى آند بلكه براى اعمال تحريم هاى مورد نظر .گرفته است

به اين ترتيب با مشخص شدن سياست آمريكا در برابر ايران،  اين . غرب عليه ايران هم موثر خواهد بود
اهد شد و آارى به سياست هاى ديگر ايران در آار تنها در مورد امنيت هسته اى اين آشور انجام خو

سومين عاملى آه در سياست اياالت متحده بايد مورد توجه قرار گيرد اين .خاورميانه نخواهد داشت
. اين آار چندان آه به نظر مى رسد دشوار نيست. است آه به دنبال يافتن وجه مشترآى با ايران باشد

هاى دفاعى و امنيتى بين المللى راند، مسئله هسته اى به گفته جيمز دابينز رئيس مرآز سياست 
نقطه روشن اين روابط در ثبات عراق نهفته است . آمريكا نيست_ بهترين نقطه براى شروع روابط ايران 

وى با اشاره به ادامه روابط به اين شكل مى گويد . آه هر دو آشور در اين زمينه منافع مشترآى دارند
در پايان آمريكا است آه . گفت آورى در بازسازى افغانستان موثر و مفيد بودندآه ايرانى ها به طرز ش

زيرا بنا بر گفته هاى دابينز، وقتى . بايد براى آارايى سياست هاى خود به روسيه و چين نزديك تر شود
آمريكا نتوانسته تحريمى را بر آره شمالى آه هيچ دوستى در دنيا ندارد، اعمال آند، چگونه خواهد 

توانست اين آار را با ايران انجام دهد؟به اين ترتيب آمريكا ابتدا بايد سياست هاى خود را در زمينه 
انرژى، امنيت و برقرارى دموآراسى در آسياى مرآزى با دو آشور چين و روسيه همراه سازد و منتظر 

ر سياست هاى آمريكا اگر ايران بر فرض محال بخواهد بمب اتمى بسازد، قطعًا تغيي. تصميم ايران باشد
 .بر چنين تصميمى تاثير خواهد گذاشت و در صورت لزوم آن را به تعويق خواهد انداخت

  يونايتد پرس اينترنشنال:  منبع
  

 عبدالعزيز حكيم با سفير آمريكا دربغداد ديدارآرد 
  ٢٠٠۵  نوامبر 15  –١٣٨۴ آبان  24 هسه شنب

 .وگوآرد  ر آمريكا در بغداد ديدار وگفترئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با سفي
رئيس مجلس اعالي » سيد عبدالعزيز حكيم«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به

سفير آمريكا در بغداد ديدار و » زاد  زلماي خليل«انقالب اسالمي عراق شب گذشته دوشنبه در ديدار با 
 .وگوآرد  گفت

زاد در ديدار شب گذشته خود بر شفافت دستور آار   حكيم و خليل«: الف گزارش دادپايگاه خبري اي
. نشده تاآيدآردند  نشدن با اقدامات از پيش هماهنگ  در قاهره و مواجه» وفاق ملي« نوامبر 19آنفرانس 

وند دو طرف آخرين تحوالت ر, يك منبع مطلع در مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفتكه در اين ديدار
شده در نشست   آننده و موارد مطرح  سياسي عراق را مورد بررسي قرار داده و بر شفافيت افراد شرآت

 ».آردند  قاهره تاآيد
گفته است , را در مجمع ملي عراق برعهده دارد»   ائتالف عراق يكپارچه«حكيم آه رياست فراآسيون 

 .آنند   شرآتهاي سابق نبايد در نشست قاهره  ها و بعثي  آه تروريست
رغم مخالفت احزاب شيعه، برخي از افسران ارتش سابق   اين درحالي است آه براساس برخي اخبار به

وفاق «نشست سه روزه قاهره، مقدمات برگزاري آنفرانس . آرد  عراق در نشست قاهره شرآت خواهند
 .خواهدآرد  را فراهم» ملي

طرح اين اتحاديه را براي برگزاري , ود به عراقدبيرآل اتحاديه عرب در سفر اخير خ» عمرو موسي«
آرد آه با استقبال اآثريت   با حضور همه طيف هاي مختلف سياسي مطرح» وفاق ملي«آنفرانس 
 .شد  هاي عراق مواجه  شخصيت

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان26:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 17  –١٣٨۴ آبان  26 هپنج شنب
روزنامه های آخرين روز هفته تهران سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد :بی بی سی

آتش سوزی . و حسن روحانی را در همايش ائمه جمعه با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده اند
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 مذاکرات هسته ای و سرنوشت کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، گمانه زنی هايی درباره ادامه
  .پرونده هسته ای و سومين وزير نفت پيشنهادی از جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز است

 بخشی از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را در صدر اخبار خود نقل کرده که جمهوری اسالمی
  . گفته است تخريب مديران پرورش يافته نظام گناهی نابخشودنی است

 هشدار رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را در همايش ائمه جمعه در صدر اخبار خود يزدآفتاب 
همين روزنامه در صفحه اول . آورده که گفته است شرايط داخلی خطر حمله خارجی را جدی کرده است

  . خود از قول حسن روحانی در همان جلسه نوشته شرايط پرونده هسته ای مناسب نيست
ه بعد از سخنان دبير سابق شورای عالی امنيت ملی گروهی به مخالفت با وی  نوشت ايرانروزنامه
  .پرداختند
 اين بخش از سخنان رييس جمهور را در صدر اخبار خود آورده که گفته است خدمات ايرانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، محمود احمدی نژاد در همايش ائمه جمعه با . مديران گذشته را ارج می نهيم
 ٣٠٠اجازه نخواهيم داد که خودروهای زرهی : کيد بر اينکه اشرافيگری در اين دولت جايی ندارد، افزودتأ

  .  ميليون تومانی وارد شود و برخی از مديران همچنان آن را در اختيار داشته باشند۵٠٠تا 
ان در جمع  نوشته اظهارات دبير سابق شورای عالی امنيت ملی درباره رئيس جمهور اسالمی ايرکيهان

 به عنوان مثال کيهان. ائمه جمعه در حاشيه جلسه علنی ديروز مجلس، واکنش هايی را در پی داشت
نظر يک نماينده محافظه کار را نقل کرده که گفته است اگر آقايان از تيره شدن رابطه چند کشور اروپايی 

انند، بدانند هر چقدر هم فشار با ايران به خاطر اتخاذ مواضع اصولی و ارزشی رئيس جمهور مردمی نگر
  .بياورند، احمدی نژاد حاضر نيست مناسبات قبلی را در عرصه سياست خارجی حفظ کند

 در صدر اخبار خود با چاپ عکسی از کتاب های سوخته در کتابخانه دانشکده حقوق همبستگی
  . دانشگاه تهران نوشته فرهنگ مکتوب ايرانيان سوخت

 بامداد هنگامی رخ ۴ا در صدر اخبار خود آورده و نوشته آتش سوزی ساعت  همين خبر رايرانروزنامه 
 درصد از ٧٠داد که تمامی درهای کتابخانه بسته بوده و کسی داخل محوطه کتابخانه حضور نداشت و 

  .کتاب های مرجع دانشکده به طور کامل از بين رفته اند
 حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی  با نزديک شدن زمان نشست شورایايرانبه نوشته روزنامه 

برای داوری پرونده هسته ای ايران، ديپلماسی کشورهای ذینفوذ در اين باره فعالتر از پيش شده است، 
 نوشته آمريکا به عنوان مخالف اصلی فعاليت های هسته ای ايران ديروز به رايزنی با ايرانگزارشگر 

  . را از ديدگاههای خود متأثر سازدروسيه و چين پرداخت تا حاميان شرقی ايران
نژاد قبل از معرفی ليست کابينه خود گفته بود کابينه من   نوشته در حالی که دکتر احمدیخراسان

زده خواهد کرد معرفی سومين گزينه وزارت نفت دوباره باعث شگفتی برخی نمايندگان  همه را شگفت
ی از سوی رئيس جمهور به مجلس معرفی به نوشته اين روزنامه، محسن تسلطی در حال. مجلس شد

ای و مباحثی که در ميان نمايندگان مجلس مطرح  های رسانه زنی شد که طی چند روز گذشته درگمانه
  . شد نام وی شنيده نشده بود می

 از زبان نماينده آمل نوشته اخبار مربوط به تابعيت مضاعف و گرين کارد داشتن محسن تسلطی کيهان
. فت شايعه است و به فرض صحت، هيچ تاثيری در رای اعتماد مجلس به وی نداردوزير پيشنهادی ن

آنچه مهم است تابعيت سياسی است وگرنه بسياری هستند که با گرفتن تابعيت اجتماعی تنها در 
 اما نديمی نماينده مردم کيهانبه نوشته . کشور ديگر زندگی می کنند و اين موضوع چيز مهمی نيست

اگر موضوع گرين کارد تسلطی و تابعيت انگليسی دخترش صحت داشته باشد، مجلس الهيجان گفته 
  .ولی حضور تسلطی در ستاد انتخاباتی معين موضوع چندان مهمی نيست. واکنش نشان می دهد

  
   آبان25:  صبح تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 16  –١٣٨۴ آبان  25 هچهار شنب
روز تهران به نقل سخنان تازه رييس قوه قضاييه پرداخته، از واکنش ها روزنامه های صبح ام:بی بی سی

نسبت به اعالم نام سومين وزير پيشنهادی نفت از سوی رييس جمهور خبر داده، و از قول مقامات 
  ايرانی درباره بحران هسته ای و علت لغو سفر رييس جمهور به تونس نوشته اند

نهادی نفت توسط رييس جمهور احمدی نژاد به مجلس روزنامه همزمان با اعالم نام سومين وزير پيش
 نوشته از اهواز خبر می رسد معرفی آقای تسلطی به عنوان وزير پيشنهادی جمهوری اسالمی

وزارت نفت در ميان نيروهای تخصصی وزارت نفت با شگفتی مواجه شده است چرا که وی مهندس 
ت احداث سازه های مسکونی و راهسازی را برعهده عمران بوده و در مناطق آزاد پتروشيمی مسئولي

  . داشته و فاقد تخصص و تجربه ای است که نمايندگان مجلس بر آن تاکيد دارند
 نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات هسته ای که گفته کيهان

ما چند مسير را در مذاکرات خود دنبال شده بود به سه کشور اروپايی محدود نخواهد ماند گفته است 
می کنيم اما از آنجا که شورای حکام در آخرين قطعنامه خود اصرار داشت با سه کشور اروپايی مذاکره 

کنيم ما هم مذاکرات خود را با آنها ادامه داديم و اين به معنی انحصار مذاکرات با سه کشور اروپايی 
  . نيست

 مجمع تشخيص مصلحت گفته شرايط بين المللی شرايطی نيست که  دبيرايرانبه نوشته روزنامه 
پرونده ايران به شورای امنيت برود بخصوص که ماههای آينده ماههای حل و فصل مسايل سوريه و لبنان 

  . است و ما االن در بهترين شرايط هستيم که بتوانيم از اروپايی ها و غربی ها امتياز بگيريم
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م به ضعف ديپلماسی کرده و گفته ايران بايد از اروپايی ها بخواهد محسن رضايی، کشور را مته
وقتی که ايران پيشنهاد طرف مقابل را نمی پذيرد، نبايد خود ايران پيشنهاد . پيشنهادشان را اصالح کنند

بايد از طرف مقابل بخواهيم پيشنهاد . وقتی ما پيشنهاد می دهيم، يک اشتباه ديپلماتيک است. بدهد
نبايد با دست خودمان توپ را به . همراه با اصالحات مطرح کند، چون توپ در زمين اروپا هستبعدی را 

  .زمين خودمان بياوريم
 نظر رييس قوه قضاييه را در صدر اخبار خود آورده که گفته است تضعيف جمهوری اسالمیروزنامه 

  . اقتصاد فساد اکبر است
ه است نبايد فضا به گونه ای باشد که تلقی شود ما  آيت اهللا شاهرودی گفتجوانبه نوشته روزنامه 

ليستی بلند باال از مفسدان اقتصادی و آقازاده ها و مديران و فعاالن اقتصادی داريم که آن را مخفی 
  .کرده و قصد نداريم آنها را معرفی نماييم

نوشته اجالس  از قول وزير خارجه کيهانبه دنبال اعالم خبر لغو سفر محمود احمدی نژاد به تونس 
  .تونس اجالس ارتباطات بوده که معموال وزيران ارتباطات در آن شرکت می کنند

مجموع بررسی ها و موضوعات مطروحه، سطح شرکت کنندگان و همچنين مشکالت تونس برای 
برگزاری اين کنفرانس و نيز سرويس دهی مناسب به هيات های خارجی از عواملی بود که باعث شد 

  . ری پيشنهاد دهيم در اين اجالس شرکت نکند که ايشان هم موافقت کردندبه رييس جمهو
 يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است علت لغو اين شرقاما به نوشته روزنامه 

سفر حضور نخست وزير اسرائيل در اجالس تونس و ترتيبات استقبال دولت تونس و سازمان ملل از 
  . هيات ايرانی بود

 نماينده بهار همدان در ضمن خبر داده که سفر گروه پارلمانی ايران به کشور های شرقشته به نو
  .اروپايی هم لغو شد

 در صدر اخبار خود از انعکاس جهانی سخنان محمد خاتمی خبر داده که در کنفرانسی در آفتاب يزد
  .دهندوين گفته است جوامع مذهبی جهان را از سالح های شيميايی و هسته ای نجات 

  
   آبان24:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 15  –١٣٨۴ آبان  24 هسه شنب
روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود نظرات رهبر جمهوری اسالمی را نقل :بی بی سی

کرده اند که خواستار آن شده که به دولت فرصت خدمت داده شود و در ميان ساير گزارش های خود، 
ری از نا آرامی های فرانسه، پرونده هسته ای ايران و تشکيل خزب تازه ای از سوی مهدی کروبی اخبا

  .رييس سابق مجلس منتشر کرده اند
 همين کيهان است و همبستگیاعالم سه ماه وضعيت فوق العاده در فرانسه عنوان اصلی روزنامه 

ه با تمام جامعه مسلمان آن کشور روبرو موضوع را در سرمقاله خود مطرح کرده و نوشته اين بار فرانس
  .است و به سرنوشتی گرفتار شده که بقيه کشورهای غربی هم بايد در انتظارش باشند

يک روز بعد از ابراز اميدواری چند روزنامه نزديک به دولت در مورد به نتيجه رسيدن راه حل روسيه و حل 
 مجلس نوشته پرونده هسته ای هر چه می  از قول يکی از نمايندگانآفتاب يزدبحران هسته ای، 

  . گذرد سخت تر و پيچيده تر می شود
به نوشته همين روزنامه نماينده ديگری گفته ايران با خارج شدن بخشی از غنی سازی اورانيوم از 

  . خاکش موافقت ندارد
ای بين  در سرمقاله خود با تاکيد بر اين که بايد بدون توجه به فشارهجمهوری اسالمیروزنامه 

المللی فعاليت های هسته ای را ادامه داد نوشته اگر امروز، انرژی اتمی را بهانه قرار داده اند، فردا 
  . حقوق بشر مستمسک آنها خواهد بود و روز ديگر چيز ديگر

به نوشته اين روزنامه کسانی که می گويند در موضوع انرژی اتمی کوتاه بياييم برای بهانه گيری های 
  فکری کرده اند؟ديگر چه 
 مصاحبه جوادالريجانی، مشاور بين المللی قوه قضاييه را با اهميت ديده که از روابط ديپلماتيک شرق

  .ميان ايران و آمريکا گفته آن هم در شرايطی که رابطه تهرا نو واشنگتن به اوج چالش خود رسيده است
تراتژی مهار و کاهش تنش و معمولی  الريجانی می گويد در رابطه با آمريکا بايد اسشرقبه نوشته 

  . ساختن روابط در دراز مدت را به نفع خود دنبال کنيم
 که سخنان معاون پيشين وزارت خارجه را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده از آفتاب يزد

  .زبان وی نوشته در دراز مدت بايد کار با دشمن را سامان دهيم
 گفته های اخير جواد الريجانی و با اشاره به اظهار نظرهای قبلی علی  با نقل آفتاب يزدطنزنويس

  . الريجانی درباره مذاکرات هسته ای پرسيده است باالخره شکالت يا آب نبات
جواد الريجانی در مصاحبه های که روزنامه ای امروز آن را نقل کرده اند گفته غربی ها می خواهند 

کالت های اقتصادی بدهند در حالی که برادر او علی الريجانی، دبير دربرابر استقالل هسته ای به ما ش
شورای عالی امنيت ملی، پيش از اين گفته بود غربی ها در مقابل در گرانبهای ايران می خواهند 

  . مشتی آب نبات در کف ما بگذارند
ن خود به عنوان  در گزارش آغاز به کار حزب عدالت ملی نوشته مهدی کروبی در اولين سخناآفتاب يزد

  . دبيرکل اين حزب گفته است انتخابات مجلس خبرگان بايد آزاد باشد
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 از قول رييس مجلس سابق نوشته است ما به دنبال تخريب دولت فعلی نيستيم اما برای ايرانروزنامه 
  .نجات جمهوريت نظام به ميدان آمده ايم

  
   آبان24:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 14 – ١٣٨۴ آبان  23 هدوشنب
روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به گمانه زنی درباره آينده پرونده :بی بی سی

هسته ای ايران اختصاص داده و با انعکاس گزارش نيويورک تايمز، آن را جنجال سازی خنده آور درباره 
  .تالش های ايران برای دسترسی به بمب اتم خوانده اند

 با عنوان جنجال سازمان يافته عليه فعاليت های هسته ای گزارش نيويورک تايمز را در همبستگی
مورد دست يافتن ماموران سازمان سيا به لپ تاپی منعکس کرده که ظاهرا حاوی اسرار کوشش ايران 

  .برای دست يافتن به سالح های هسته ای بوده است
نقل کرده و از زبان سخنگوی وزارت خارجه آن را  نيز همين موضوع را در صدر اخبار خود آفتاب يزد

  .داستان زيبايی خوانده که واقعيت ندارد
   اسناد دقيقا منعکس  اگر اين  در صدر گزارش های خود از قول کارشناسان غربی نوشته حتیاعتماد
 راديو  د بمب با تولي  کشور همچنان  باشد، اين  ای  هسته  کالهک  در طراحی  ايران های  پيشرفت  کننده

  .  دارد دهد، فاصله  می   را شکل  کالهک  هسته اکتيو که
تواند   نمی   آينده  دهه  ابتدای های  زودتر از سال  ايران  اند که  آمريکا اخيرا برآورد کرده  اطالعاتی های آژانس
  .  باشد  داشته  ای  هسته سالح

ژی اتمی نوشته جنجال ها درباره برنامه های  از قول يک عضو آژانس بين المللی انرايرانروزنامه 
هسته ای ايران افزايش يافته است، در همين حال دانشمندان در آزمايشگاه های سازمان ملل در حال 

  . بررسی اين موضوع هستند که آيا تهران ساخت بمب اتمی را پيگيری می کند يا نه
ين، دانشمندان آژانس بين المللی  در ساختمان های بسته ای در جنوب شرقی وايرانبه نوشته 

انرژی اتمی با روش های مدرن در حال بررسی ذرات اورانيوم و پلوتونيومی هستند که از ايران نمونه 
  . برداری شده است

 گزارش نيويورک تايمز را بازی خنده آوری خوانده و آن را با ادعاهای کولين پاول درباره سالح های کيهان
  .ر دانسته که بعدا وزير خارجه سابق آمريکا آنها را يکسره نادرست خواندکشتار جمعی عراق براب

در حالی که روزنامه های مختلف از مخالفت ايران با طرح مشارکت روسيه در توليد سوخت هسته ای 
 نوشته برای اولين بار حکايت هسته ای ايران، با طرح طرف سوم همراه شده که جام جمياد کرده اند 
 يعنی ايران ، آمريکا ، اروپا و روسيه را به يک راه حل نهايی بيش از –ن طرف های دعوا احتمال رسيد

  . هميشه قوام بخشيده است
 اگرچه اين طرح در مقطع کنونی به دليل حساسيت باال با رفتار محتاطانه مقامات جام جمبه گفته 

سته ای تهران را به راه حل رسمی طرف های درگير روبروست ، اما اين طرح به احتمال قوی موضوع ه
  . نهايی می رساند

 خبر داده که سفر االبرادعی به تهران در روزهای آينده برای متقاعد کردن تهران به انتقال ايرانروزنامه 
  . برنامه غنی سازی اورانيوم به روسيه است

 ظاهر تند و انعطاف  گمانه زنی کرده است که اروپا و اياالت متحده درپشت پرده مواضع بهجوانروزنامه 
ناپذير، در پی يافتن راه های ميانه و قابل سازش مطلوب هستند و ظهور طرح هايی نظير طرح مکانيزم 
سه جانبه صدور تضمينی محصول غنی شده اورانيوم به ايران ناممکن نبوده و می تواند در دستور کار 

  . اين کشورها قرار داشته باشد
استراتژی آنها زير فشار قرار دادن ايران برای پذيرش حداکثر طرحی است  فعال جوانبه نوشته تحليلگر 

  .که کليد کنترل غنی سازی از ايران خارج شود
  

   آبان22:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵  نوامبر 13 – ١٣٨۴ آبان  22 هیکشنب

هميت ديده روزنامه های يکشنبه تهران در ميان اخبار خارجی نا آرامی های فرانسه را با ا:بی بی سی
اند و از گفتگوهای هسته ای تهران با مقامات روسی و جنبش غيرمتعهدها گزارش های ضد و نقيضی 

  .داده اند و به انعکاس پاسخ مقامات سياسی به گاليه رييس جمهور از انتقاد از دولت پرداخته اند
  ايران و روسيه 

ميهمانان عالی رتبه ای دارد که برای  در صدر گزارش های خود نوشته تهران از چهار گوشه عالم شرق
حل پرونده هسته ای ايران، يک شب پاييزی سرد باران زده تهران را تجربه کردند از جمله دبيران شورای 

  .امنيت ملی ايران و روسيه که در محيطی دوستانه به گفتگو درباره پرونده هسته ای ايران پرداختند
ای روسيه همزمان با  پيشنهاد روسيه نوشته يک مقام هسته با عنوان برخورد سرد ايران با خراسان

سفر دبير شورای امنيت ملی آن کشور به تهران از پيشنهاد مشارکت هسته ای روسيه به تهران خبر 
سازی در خاک  داد ولی علی الريجانی به طور تلويحی اين مسئله را رد کرد و گفت برای ايران غنی

  . خودش مطرح است

www.iran-archive.com 



ان برخورد مثبت مسکو با ايران نوشته ايگور ايوانف، دبير شورای عالی امنيت ملی  با عنوجام جم
روسيه به تهران آمد و اولين اظهارنظرهای او اين بود که روسيه هيچ طرح يا پيشنهاد هسته ای 

  .مشخصی به ايران نداده است
  غيرمتعهد ها

» کلوپی از بزرگان«وسيه به اردوگاه خود  نوشته در حالی که اروپا و آمريکا در تالشند با جذب رجام جم
تشکيل دهند، ايران توانست وزرای خارجه سه کشور بزرگ جنبش عدم تعهد را در تهران گردهم جمع 

  . کند و از آنها عهد بگيرد تا در نشست آتی شورای حکام از جمهوری اسالمی حمايت کنند
 هستند کشورهای غيرمتعهد در تهران  نوشته در حالی که اروپا و آمريکا مشغول جلب روسيهجوان

  .توافق کردند که بيش از پيش با ايران هماهنگ باشند و پرونده ايران در آژانس باقی بماند
 گمانه زنی کرده است که ايران در جلب نظر غيرمتعهدها تا اندازه زيادی موفق بوده جوانتحليلگر 
  . است
ب در مقابل ايران در طول دو سال گذشته،  در سرمقاله خود نوشته وضعيت ديپلماسی غرکيهان

غرب برای اولين بار است که احساس می کند نمی تواند و نبايد ايران را . التماس گونه بوده است
  . ناديده بگيرد

 در - به عنوان نشانه ای بر عجز کشورهای غربی در مقابل ايران نوشته زمانیکيهاننويسنده سرمقاله 
به ) سيکل سوخت و نيروگاه( می گفتند ايران بايد قيد فن آوری هسته ای را  آمريکايی ها-اوايل بحران

  .طور کامل بزند ولی حاال پذيرفته اند که چنين امری محال است
  انتقاد از انتقاد

 در سرمقاله خود با اشاره به سخن محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران که گفته بود آفتاب يزد
ن مسلم است به نقل ماجرايی پرداخته که در زمان شهرداری احمدی نژاد توهين به رييس جمهور توهي

  . اتفاق افتاد و بعد از گاليه ماليم محمد خاتمی رييس جمهور وقت، در نامه تندی به وی پاسخ داد
سردبير آفتاب يزد نوشته تا پيش از رياست جمهوری محمد خاتمی هر نوع انتقاد از رييس جمهور، 

بود ولی حاال اگر احمدی نژاد سياست دولت را در افشای اعمال غلط گذشتگان می دشمنی با پيامبر 
داند بايد با تمام نيرو در مقابل کسانی که می خواهند هاله ای از تقدس دور سر دولت بيندازند مقاومت 

  .کند
ه  در يادداشت سياسی خود با اشاره به نظر رييس جمهور درباره تبليغات عليه دولت نوشتخراسان
قابل بحث است، چرا که در اين صورت بايد » تبليغات عليه دولت«تا حد » جرم«تر کردن دايره  گسترده 

  .شد  ساله رياست جمهوری خاتمی، عليه مخالفان خاتمی، اعالم جرم می٨در سراسر دوران 
ی دارد و  به ياد آورده که هر دولت و دستگاه اجرايی بايستی بداند که به طور طبيعی منتقدانخراسان

نژاد، يعنی  هيچ دولتی در خال کار نمی کند و نوشته فعال مهمترين جناح سياسی مخالف احمدی
اند و حتی اگر بخواهند انتقاد هم بکنند رسانه چندانی  طلبان، استراتژی سکوت را در پيش گرفته اصالح

شود، در آينده چه  ندازی میا اگر از حاال قرار باشد گفته شود که در راه دولت سنگ. در اختيار ندارند
  خواهند گفت؟

:  يکی از روزنامه نگاران کشور با ارسال نامه ای خطاب به رييس جمهور نوشته استجوانبه نوشته 
راه سقوط دولت شما به دست کسانی هموار می شود که به جای انتقاد مشفقانه، راه تملق و 

  .چاپلوسی را در پيش گرفته اند
 علی نجفی وزير سابق آموزش و پرورش را منعکس کرده که گفته است  سخنان محمدآفتاب يزد

  .ادعای تشکيل کميته تخريب دولت فرافکنی است
 نفر از روسای کميسيون های ٩ از قول يکی از روسای کميسيون های مجلس خبر داده که شرق

ين عده منتظر مجلس در خصوص برکناری مديران عامل بانک ها به رئيس جمهور تذکر داده و نوشته ا
  .پاسخ مناسب می مانند ولی اگر دولت با مجلس هماهنگی نکرد از راه های ديگر وارد می شوند
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