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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 و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 کای آمرريسف: گزارش البرادعي حاآيست همكاري جمهوري اسالمي با آژانس اتمي آامل نبوده است
  حکام یدر شورا
  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب

 درباره ی گزارش محمد البرادعی به بررسی اتمی انرژیالملل ني حکام آژانس بی پنجشنبه شوراروز
 ی شولتیگرگور.  خواهد پرداخترانی مداتي قطعنامه هنی با آژانس از زمان آخررانی ایهایسطح همکار

 کل آژانس ري دبرشگزا: دیگو ی فردا موی در مصاحبه با رادی اتمی انرژیالملل ني در آژانس بکای آمرريسف
 با اشاره به یو.  با آژانس کامل و محکم نبوده استرانی ای که همکارستي حاکی اتمی انرژیالملل نيب

 ی از انرژزي از استفاده صلح آمی به طور جدکایآمر: دی گوی مرانی ای نبودن برنامه هسته ازيصلح آم
 ی تالش برای ادعارانی که امينگران ی جد به طورگری دی کند، اما ما و کشورهای متی حمایهسته ا
 هسته ی از انرژی استفاده نظامی برای را به عنوان سرپوشی هسته ازي صلح آمی به تکنولوژیابيدست

 .  استفاده کندیا
 به ی اتمی انرژیالملل ني حکام آژانس بی شوراای رهی مداتيروز پنجشنبه ه):  فرداویراد( امان فاطمه

 با آژانس از رانی ایهای درباره سطح همکاری اتمی انرژیالملل ني آژانس برکلي دبیگزارش محمد البرادع
 .  خواهد پرداخترانی مداتي قطعنامه هنیزمان آخر

 : دی گوی گزارش منی درباره ای اتمی انرژیالملل ني در آژانس بکای آمرري سفی شولتیگوریگر
 

 ارائه کرد که ی هفته گذشته گزارشانیدر پا ی اتمی انرژیالملل ني کل آژانس بريدب: ی شولتیگرگور
 با آژانس کامل و رانی ای که همکارستي گزارش حاکنیا. می به دقت آن را مطالعه کردنیهمه ما در و

 ی اما دسترسه، را دادی نظامتی ساکی از ی اجازه بازرسرانی گزارش انی اهیبر پا. محکم نبوده است
 نداده ی پاسخی جامعه جهانی موجب نگرانیباره مسائل جد دررانیا.  نشده استاي مهگری دتیبه سا
از جمله .  از خود نشان دهدیشتري بی خواسته است که شفاف سازرانی از ای البرادعیآقا. است

 ی برای البرادعی آقاتعلت درخواس.  سازدری را امکان پذی نظامیتهای از سای بازرسان از تعداددارید
 صلح رانی ای که برنامه هسته انی اعتماد خود را به ای جامعه جهان است کهنی ارانی اشتري بتيشفاف
 خواهند که اعتماد ی مرانی عضو آژانس از ای کل و کشورهارياکنون دب.  باشد، از دست داده استزيآم

 یابي به دنبال دسترانی که اابدی نانيطم ای که جامعه جهانی کند، به نحویخدشه دار شده را بازساز
 . ستي نیح هسته ا سالديبه تول

 
 تا چه یپلماسی دم،ي پرسی می اتمی انرژیالملل ني در آژانس بکای آمرري سفی شولتیگوریاز گر: ا. ف

 حد شانس دارد؟
 موفق یپلماسی دمي خواهیما م.  موجود باشدیپلماسی دی فضا برامي خواهیما م: ی شولتیگرگور
 ی راه رهبرنی موفق شدن در ایاما برا. ست مساله اکيپلماتی هدف ما اصوال حل و فصل درایباشد ز

 که دیگو ی همواره مرانی ایرهبر.  آماده مذاکرات کندی و خود را به طور جدردي بگمي تصمدی بارانیا
 یی حاضر به مذاکره است که توانای حال گفته است تنها زماننياما در ع. حاضر به مذاکره است

 ی نگرانهی مایی توانانيدرست هم.  را داشته باشدرانیا در ومي اورانی سازی غنی به تکنولوژیدسترس
 است و کيپلماتی راه حل دکی به یابیهدف ما اتفاقا دست .  استی آژانس و جامعه جهانرانی مداتيه

 ندی بگورانی است که همه کشورها به طور واضح به انی راه حل انی به ایابي راه دستنیبه نظر من بهتر
 گرفته، شي که در پی خطرناکوهي از شدی بارانی ایرهبر.  گوش دهدیجهان به جامعه دی بارانیکه ا

 . مذاکرات بازگرددري و به مسرديفاصله بگ
 
 ی اسالمی جمهورم،ي پرسی می اتمی انرژیالملل ني در آژانس بکای آمرري سفی شولتیاز گرگور: ا. ف
 را به شی هسته اتيبر فعال و نظارت آژانس هاي است و بازرسزي صلح آمشی برنامه هسته ادی گویم

 برنامه دن نبوزي صلح آمی شما براليدل.  کندی عنوان مشی بودن برنام هسته ازي صلح آمليعنوان دل
 ست؟ي چرانی ایهسته ا
 ی متی حمای هسته ای از انرژزي از استفاده صلح آمی به طور جدکای متحده آمراالتیا: ی شولتیگرگور
 را به ی هسته ای از انرژزي سهم کمک به گسترش استفاده صلح آمنیر بزرگتکای متحده آمراالتیا. کند

 به گری دیورهااما ما و کش. مي کنی متی حمای هسته ای کشورها به انرژیما از دسترس. عهده دارد
 به یابي دستی تالش برای ادعارانی که امي و نگرانمي هسترانی ایتهاي و فعالتي نگران نیطور جد
 استفاده ی هسته ای از انرژی استفاده نظامی برای را به عنوان سرپوشیسته ا هزي صلح آمیتکنولوژ
 یکی ی سال پنهانکار18.  داردجود ورانی ای در مورد برنامه هسته ادهای تردنی ای برایاري بسلیدال. کند
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 ری زی ساختار هسته انینطنز بزرگتر. دي نگاه کنرانی اومي اورانی سازیبه نطنز محل غن. از آنهاست
 ی برای فراوانیتالشها.  جا زدندی کشاورزساتيسالها آن را به عنوان تاس.  در نوع خود استینيزم

 برنامه کی.  صورت گرفتی و جامعه جهانی اتمی انرژی المللني برنامه از نظر آژانس بنیپنهان کردن ا
 ی غنیی به توانایازي نرانی اد،ي مساله هم نگاه کنیاگر به وجه اقتصاد.  نداردازي نی به پنهانکارزيصلح آم
 رانیاما ا. می نداری هسته ای به انرژیابي دستی برارانی با تالش ای مشکلچيما ه.  نداردومي اورانیساز
 تر است که از ی منطقاري بسرانی ای برایاز نظر اقتصاد.  نداردومي اورانی سازی غنییا به توانیازين
 زي سئوال برانگی برایاري بسلی دالنیبنابرا. ستقبال کند ایی سه کشور اروپاشنهادي و پهي روسشنهاديپ

 .  برنامه وجود داردنی از ارانی و قصد ارانی ایبودن برنامه هسته ا
 
 آژانس چه رانی مداتي شما در جلسه هی احتمالی رامي پرسی می شولتیگوری از گرانیو در پا: ا. ف

 خواهد بود؟
 به دی بارانی ایتهاي باور است که فعالنیدو سال است بر ا متحده در حدود االتیخب ا: ی شولتیگوریگر

 وجود ما هم مانند نیبا ا.  موضع ما روشن استنیبنابرا.  سازمان ملل متحد گزارش شودتي امنیشورا
 به یابي دستی براو رانی در مذاکراتشان با ایی سه کشور اروپای از تالشهاگری دی از کشورهایاريبس
 یی درک کند که تنها سه کشور اروپارانی ای هم رهبردوارميام. می کرده اتیما حکيپلماتی راه حل دکی
 هم گری دی هند و همه کشورهان،ي چه،ي روس،یی اروپای همه کشورهاستند،ي نکای متحده آمراالتی اای

 در یگری دوهي خواهند که شی مرانی عمل کند و از ای خواهند به درخواست جامعه جهانی مرانیاز ا
 گوش امي پنی به ارانی ای که رهبرمیدواريما ام.  کندکی خود را نزدکيپلماتی و به راه حل دردي بگشيپ

 ثبات ی دهد، نه تنها برای مانی پای جامعه جهانهاي که به نگرانکيپلماتی راه حل دکی انی در پارایز. کند
 . هم هسترانی به نفع مردم اکه است، بلدي مفی جهانتيمنطقه و امن

 
  دهد ی جلسه مليم فردا تشک حکایشورا

  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب
 جلسه لي تشکشی اترتختی پانی فردا پنجشنبه در وی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بیشورا

 مورد بحث و زي را نرانی ای هسته ای موضوعات متعدد، مسئله برنامه هایخواهد تا عالوه بر بررس
 .  قرار دهدیبررس
 ی انرژی المللني حکام آژانس بیشورا) 1384 آذر 3 (2005 نوامبر 24 مهر، نشست یگزارش خبرگزار به
 نوامبر آغاز 21 شود که از ی ملي تشکی فنیاري و همی همکارتهي نشست سه روزه کمی در پیاتم

 .شده است
 ی المللني کل آژانس بری مدی محمد البرادعنی آغازی سخنرانی حکام در پی نوامبر شورا24 نشست

 نهی هزی براشنهادي وپی هسته ای بررس،ی فنیاري وهمی همکارتهي گزارش کمی به بررسی اتمیانرژ
 خواهد رانی ای هسته ای برنامه های بررسگرازجملهی موضوعات دی برخني آژانس و همچنیها
 . ختپردا
 بسته یشت درها جلسه پنی انکهی بر ادي ضمن تاکی اتمی انرژی المللني آژانس بینترنتی اتیسا

 .  خبر ندادیزي اتمام آن چقي دقخیانجام خواهد شد، از تار
 ی حکام مورد بررسی متعدد شورای حدود دوسال است که درنشست هارانی ای هسته ای هابرنامه
 ازخودشان و ی را به دنباله رورانی کنند ای تالش می غربی ودرهرمرتبه کشور هاردي گیقرارم

 . ندی نماقی تشوی هسته ایکنارگذاشتن برنامه ها
 صلح ی برنامه هانهي خود را در زمی های همواره همکاررانی ای اسالمی است که جمهوری درحالنیا
 نی کل آژانس اری مکررمدی داده تا آنجا که در گزارشهاشی افزای انرژی المللني با آژانس بی هسته ازيآم

 . قرارگرفته استديموضوع مورد تاک
  

 آنها به یبندی حکام پایعملکرد اروپا در نشست شورا / می نکرده اافتی را دریجانیمه الرپاسخ اروپا به نا
 مذاکره را مشخص خواهد کرد 
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 ی برایی سه کشور اروپاشنهادي بر پی مبنی در خصوص اخباری ملتي امنی عالی شورایسخنگو

 داده نشده رانی به ای رسمشنهادي پچيهنوز ه: گفت وميساز اوران ی شرط برسر غنشيمذاکره بدون پ
 . است 
 ی ملتي امنی عالی شوراري دبري، با اشاره به نامه اخ" مهر" در گفتگو با خبرنگار ی انتظامني حسدکتر

 برداشت و ی عملی کار خود، گامنیتهران با ا:  گفت یی خارجه سه کشور اروپایکشورمان به وزرا
 .  است بندی معتقد و پاکيپلماتیه به راه حل دنشان داد ک

 افزود می نکرده اافتی را دری ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی هنوز پاسخ نامه دکتر الرنکهی ااني بابیو
 ها یی معناست که اروپانی مذاکرات درست باشد بدی اروپا برایاگر اخبار رسانه ها در خصوص آمادگ: 

 .  مذاکره طفره رفت ري باز کردن مسی توان از واکنش مناسب برایه نم اند کدهي رسجهي نتنیبه ا
 حکام ی در اجالس شورایینوع رفتار سه کشور اروپا:  کرد حی تصری ملتي امنی عالی شورایسخنگو

 داشته باشد تي و اگر واقعري خای دارد تي واقععهی شانیآژانس در روز پنج شنبه نشان خواهد داد که ا
  . مي اروپا باشیدام واقع منتظر اقدیبا
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 مشابه به نقل از منابع آگاه اعالم کردند که سه ی امروز در اخباری غربی ها و رسانه هایخبرگزار
 اف صرف نظر و ی سوی تي شرط توقف فعالشي از پرانی مذاکرات با ایري از سرگی براییکشور اروپا

 .  برگزار شود رانی با ای هسته ادی کرده ا ند ششم دسامبر مذاکرات جدشنهاديپ
 خبر داده تي امنی به شورارانی ای و اروپا از ارجاع موضوع هسته اکای از انصراف آمرني همچنی غربمنابع

 هفته آغاز خواهد شد ني حکام که از روز پنج شنبه همی شورایو اعالم کردند که در نشست آت
 . خواهد کرد فا در مورد نشست اکتهياني شورا به صدور بنی شود و ای صادر نمرانی اهي علیقطعنامه ا

  
  مي ها اجازه بدهند با آنان گفتگو کنیرانیا: سوالنا

  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب
 راموني خواست تا اجازه بدهد تا گفتگوها پرانی اروپا از اهی اتحادی خارجاستيمسئول س"  سوالناریخاو"

 .  کرد آغاز شودادی زي بحث انگی از آن به برنامه ها هسته ایآنچه که و
 در وزارت امور ی خبری فرانسه، سوالنا در کنفرانسیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 راموني به آغاز مجدد گفتگوها پیاري بسلی اروپا تماهیاتحاد: " خارجه لهستان در ورشو اعالم کرد 
 ی مشارکت کند و قدمدی بازي  نرانی اابدی مساله تحقق نی انکهی ای دارد اما برارانی با ایموضوع هسته ا

 ".بردارد 
 را که ومي اورانلی سطح تبددیآنها حداقل با:"  برد گفتی روزه در لهستان به سر مکی ی که در سفریو

 ". دهند کاهش دهندیدرحال حاضر انجام م
 به انجام آن دارد ادامه لی تمایی اروپاهیآنچه که اتحاد:  اظهار داشت یی اروپاهی مقام اتحادنیا
 روشن اري ما بسی برانی است و ای و واقعیني عی ادامه گفتگو  با روندی برارانی ممکن به اشنهاداتيپ

 ی را دارد اما ما نمی هسته ازي صلح آمی مربوط به انرژی از برنامه های حق برخورداررانیاست  که ا
 . رديبگ به خود ی نظامیري مسرانی ای که برنامه هاميخواه

 کرد و مي است که ما به آن اعتراض خواهیزي چنیا:"  اروپا افزود هی اتحادی خارجاستي سمسئول
 ". استی جامعه جهانتی نه فقط موضع اروپا بلکه موضع اکثرنی و ارفتی پذمينخواه

  
نتخاب  اني طرفدیمکان گفتگوها را با//  را خواستار استرانی مذاکرات اروپا با اعی سریريمسکو ازسرگ

 کنند 
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 اروپا هی مذاکرات مثلث اتحادعتری هر چه سریري گفت کشورش خواستار از سرگهي خارجه روسراموریوز
 .  استرانیبا ا)  فرانسه، آلمانس،يانگل(
زمان : ن گفت  در جمع خبرنگاراریدر سفر خود به الجزا"  الوروف یسرگئ" "مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 . شود نيي گفتگو تعی طرف های از سودی مذاکرات بانی ایبرگزار
 

 ی نشستی از برگزاری و غربی منابع اروپائرًاي که اخردي گی مقام روس پس از آن صورت منی اظهارات ا
 . دسامبر خبر داده اند6 و اروپا در رانی انيب
 

:  ماه دسامبر، گفت لی در مسکو، در اوایداری دني چنی درباره برگزاری اعهی درباره شاني همچنالوروف
 کجا و نکهی  اما امي کنی متی را حمارانی اروپا با اهی مذاکرات مثلث اتحادعتری هر چه سریريما  ازسرگ"

 نيي تعدی را، مسلم است که خود شرکت کنندگان باافتی مذاکرات ادامه خواهند نی ایدر چه زمان
 ".کنند
 .  انجام مذاکرات عنوان شده بودی محل احتمالی رسمريسکو، بطور غ منی از اشيپ:  گفتیو

 لي تشکی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی اجالس شورانی شد که روز پنج شنبه در وادآوری الوروف
 . شودی می کل آژانس بررسریمد" یمحمد البرادع "ی آن گزارش بعدیخواهد شد، که ط

 در ی اتمی انرژی المللني از ضرورت ادامه کار بازرسان آژانس بی گزارش، حاکنیا: " اظهار داشتیو
  ".مي کنی متی حمایري گجهي نتنی است و ما از ارانیا
  

 ايران براى مواجهه با هر وضعيتى آمادگى دارد
  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب

هاى بين المللى مستقر در وين سفير و نماينده دائم ايران در سازمان » محمد مهدى آخوندزاده«:ايرنا
جمهورى اسالمى ايران خود را براى مواجهه و مقابله با هر تصميم احتمالى در شوراى حكام : گفت

آخوندزاده ديروز با اشاره به اخبار منتشره پيرامون تمايل اروپا به مذاآره با ايران بر سر . آماده آرده است
ى ايران آماده گفت وگوى بدون هر پيش شرطى جمهورى اسالم: مسائل هسته اى، اظهار داشت

نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى . است و در عين حال براى مواجهه با هر وضعيتى آمادگى دارد
اتمى با تائيد برخى رايزنى ها با اتحاديه اروپا، اظهار اميدوارى آرد، نشست شوراى حكام آه از امروز 

رى از تشنج ادامه يابد و به نتايج مورد رضايت تمام طرف هاى ذى ربط آغاز مى شود، در يك فضاى عا
آخوندزاده همچنين بيانيه گروه نم را آه قرار است روز پنجشنبه در شوراى حكام قرائت شود، . برسد

مواضع جنبش عدم تعهد آه در اين بيانيه گنجانده شده است، آمك خواهد : مثبت ارزيابى آرد و گفت
آخوندزاده در مورد آخرين . راى حكام در فضاى بدون جار و جنجال و تنش دنبال شودآرد تا نشست شو
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اين دو آشور بر حل و فصل : موضع گيرى روسيه و چين در مورد پرونده هسته اى ايران نيز اظهار داشت
ر اين پرونده در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى تاآيد دارند و بر اين موضع خود در نشست اخي

تالش عمومى اين است آه پرونده : وى افزود. لندن با طرف هاى اروپايى و آمريكايى نيز اصرار ورزيده اند
. هسته اى ايران در چارچوب آژانس حل و فصل شود و طرفداران اين ايده همچنان رو به افزايش است

انرژى اتمى همچنين به گزارش آشورهاى جنبش عدم تعهد عضو شوراى حكام آژانس بين المللى 
و » اضطرار«خواستار خروج فورى پرونده فعاليت هاى هسته اى ايران از حالت » نم«موسوم به گروه 

يك ديپلمات ارشد گروه نم ديروز پس از پايان نشست آارى اين گروه در مقر .آن شدند» عادى سازى«
يانيه گروه نم نيز آه روز اين درخواست در ب: آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين پايتخت اتريش گفت

  .پنجشنبه در نشست شوراى حكام قرائت خواهد شد، گنجانده شده است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 . آند ي عراق هشدار داد، نظام سوريه همان راه نظام صدام را طي مي وزير امور خارجه
  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب

 هوشيار -چاپ عربستان-ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اوضاع آنوني سوريه شباهت زيادي به زمان صدام و : ي عراق اظهار داشت زيباري، وزير امور خارجه
 . نظام سابق عراق دارد

دمشق همواره اطالعات در اين :  عراق گفتي نفوذ شبه نظاميان از مرزهاي سوريه به خاك وي درباره
 . آند زمينه را رد و آمريكا را به دسيسه چيني عليه خود متهم مي

زيباري بار ديگر هشدار داد آه اگر برخي از آشورها با هوشياري در اين خصوص عمل نكنند، اوضاع 
 . تر خواهد شد بسيار بدتر و نابسامان

احتماال : آند، گفت ادي آه عراق و روند سياسي آن را تهديد ميزيباري با تاآيد بر خطرات بسيار زي
 . يابد ي آينده افزايش مي گناه در مرحله عمليات تروريستي، انفجار و آشتن مردم بي

دولت : ي عراق خاطرنشان آرد وي با ابراز اطمينان نسبت به حمايت آشورهاي عربي از انتخابات آينده
 . هاي سياسي آشور خواهد بود ي تمام جناح جديد در برگيرنده
هاي دخالت خارجي سعي دارد از  ي عراق تاآيد آرد، بغداد در راستاي آاهش زيان وزير امور خارجه

 . جوار اين مشكل را حل آند طريق مذاآره با آشورهاي هم
 . ها هستند مردم عراق مخالف هر گونه دخالت و نفوذ خارجي: وي تصريح آرد

  
هاي عراقي وجود دارد و به علت وجود اين  اختالفاتي بين گروه: ر داشترييس جمهور عراق اظها

 . اختالفات برگزاري آنفرانس آشتي ملي ضروري بود
  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب

به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، جالل طالباني، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنفرانس آشتي ملي براي عراق مفيد بود و نشان داد : ي العالم گفت وگو با شبكه در گفتجمهور عراق 
هاي  در واقع اين آنفرانس براي حل اختالفات گروه. ي عرب احترام قايلند ها نسبت به اتحاديه آه عراقي

 . عراقي ضروري بود
دهد؛ اما هرگز با شبه نظاميان و ها گوش  هاي تمام عراقي طالباني تاآيد آرد آه آماده است تا به حرف

 . زنند شود؛ چرا آه آنها عليه مردم عراق دست به اقداماتي مي هاي تكفيري وارد مذاآره نمي گروه
نظام فدراليسم نظامي است آه در حال حاضر در بسياري از آشورها برقرار : رييس جمهور عراق گفت

 . شده است
 جنگ داخلي در عراق مطرح است، پايه و اساسي ندارد و ادعاهايي آه در خصوص: طالباني تصريح آرد
 . ي ما را مورد هدف قرار داده است يي تنها برادران شيعه اين تعصبات طايفه

ايران همواره در راستاي مبارزه با تروريسم به عراق : وي نفوذ ايران را در جنوب عراق رد آرد و افزود
 . آمك آرده است

ي اسالم را بد نشان  آفتي براي تمام جهان است آه سعي دارد چهرهتروريسم : وي خاطرنشان آرد
 . دهد

  
ها در انتخابات آينده بر  آميسيون عالي مستقل انتخابات عراق از تصويب نظام جديد توزيع آرسي

 . اساس قانون انتخابات خبر داد
  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب

به نقل از خبرگزاري آويت، فريد ايار سخنگوي آميسيون ) ايسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ها بر اساس قانون انتخابات به  تعيين نظام توزيع آرسي: عالي مستقل انتخابات عراق، اظهار داشت

 . هاي ملي است هاي تكميلي و آرسي ها، آرسي ي استان هاي ويژه منظور توزيع آرسي
هاي   آرسي به آرسي45ها و   آرسي به نمايندگان استان230 آرسي، 275از بين : وي تاآيد آرد

 . تكميلي و ملي اختصاص خواهد داشت
 . ي هر استان است نام شده دهندگان ثبت ها بر اساس تعداد راي هاي استان توزيع آرسي: ايار افزود
 . هاي سياسي اختصاص خواهد داشت هاي ملي نيز به گروه آرسي: وي گفت
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   در رسانه هاي جمعي و عراقايراناوضاع تحليل 

  
   آذر2:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 23  –١٣٨۴  آذر2 هچهار شنب
روزنامه های صبح امروز در صدر اخبار خود سخن رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرده اند :بی بی سی 

 از عراق خارج می که در ديدار با رييس جمهوری عراق گفته است آمريکا و انگليس با تجربه ای تلخ
  . شوند

اين روزنامه ها با گمانه زنی های متضاد درباره جلسه فردای هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی 
اتمی با ترديد به اخبار پيرامون اين جلسه پرداخته اند و از ميان اخبار داخلی نيز گمانه زنی درباره 

ين وزير پيشنهادی نفت تشکيل می شود از جلسه امروز مجلس ايران که برای رای اعتماد به سوم
  .جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

 در گزارش اصلی خود احتمال داده که در نشست فردای شورا حکام آژانس انرژی اتمی، اروپا خراسان
ای ايران به شورای امنيت را به حالت تعليق  و آمريکا درخواست خود برای ارجاع موضوع هسته 

 ای ايران را اعالم می  های خود از برنامه هسته ای به صورت اجماعی نگرانی د و در بيانيه درخواهند آور
  . کنند 

 در گزارش خود خود پرسيده که اين ترفند جديدی است و يا اينکه اروپا و آمريکا به خواست ايران کيهان
  . تسليم شده اند

اروپا و آمريکا از ارجاع پرونده ايران به شورای  در صدر اخبار خود ابراز ترديد کرده که عقب نشينی کيهان
  .امنيت يک ترفند جديد است و يا تسليم آن ها به خواست های ايران

 حضور روسيه را در مذاکرات هسته ای آينده بازی جديد روس ها خوانده و يادآوری کرده که خراسان
 هنوز آمادگی دريافت اولين رييس جديد سازمان انرژی اتمی روسيه گفته است نيروگاه اتمی بوشهر

  . محموله سوخت اتمی را ندارد
 در سرمقاله خود از خبرهای خبرگزاری ها نتيجه گرفته تهديد اروپا و آمريکا به ارجاع پرونده کيهانمدير 

  .ايران به شورای امنيت بلوف است و اين کشورها امکان و اراده چنين کاری را ندارند
ره پرونده هسته ای ايران احتمال داده که در جلسه فردا باز هم  با عنوان بررسی دوباهمبستگی

  .مهلتی برای ايران در نظر گرفته خواهد شد تا اعتماد جهانی را جلب کند
،   ای  هسته  انرژی المللی  بين  آژانس  حکام  شورای  اجالس  از شروع  روز پيش  گزارش داده که يکاعتماد
  .  است  وقوع  در حال  ايران  ای  هسته  پرونده  درباره  ای  غير منتظره اتفاق

 کمتر   چند و چونش اند درباره  داده   ترجيح  ايرانی های  ديپلمات   که  پوتين  طرحاعتمادبه نظر گزارشگر 
 از   پيشبرنده  ابتکاری  به  حکام  شورای  اعضای  ميان  باشند، در اروپا و امريکا و حتی  داشته  لهجه صراحت

  .   است  ياد شده  کنونی بست  بن
روزنامه های مختلف تهران در گزارش هايی درباره جلسه امروز مجلس پيش بينی کرده اند سومين وزير 

  .پيشنهادی احمدی نژاد هم موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشود
فرصت  از قول يک عضو هيات رييسه مجلس نوشته اگر فرد معرفی شده رای نياورد و سه ماه خراسان

رييس جمهوری پايان يابد اين موضوع جزء مسايل مستحدثه خواهد بود چرا که اين اولين بار است که 
دهد و بايد از شورای نگهبان تفسير بخواهيم و از رهبری  بعد از انقالب اسالمی اين اتفاق روی می 

  . بخواهيم تا تعيين تکليف کنند
ه وزير پيشنهادی نفت از صبح ديروز معکوس شد و  نوشته منحنی اعتماد نمايندگان مجلس بکيهان

  .رای نياوردن تسلطی در صدر احتماالت و گمانه زنی در اين باره قرار گرفت
 بعد از آن که معلوم شد که اکثريت مجلس به محسن تسلطی برای وزارت نفت رای شرقبه گزارش 

 از ميان نمايندگان جناح راست نمی دهند حدادعادل رييس و باهنر نايب رييس و احمد توکلی و فاکر
  . مامور شدند که در مالقات با رييس جمهوری از وی بخواهند که اين پيشنهاد خود را پس بگيرد

 خبر داده که اين جلسه بی نتيجه مانده و فردا در جلسه تکليف وزير پيشنهادی معلوم می اعتماد
  . شود
لطی علت اصلی عدم اعتماد نمايندگان به  که احتمال داده وضعيت تابعيت دوگانه محسن تسکيهان

وی باشد و خبر داده که يکی از نمايندگان مجلس از وزارت اطالعات خواسته درباره گرين کارت و تابعيت 
  . دختر وزير پيشنهادی مجلس را با خبر کند

 نوشته وزير پيشنهادی نفت امروز در حالی وارد صحن علنی مجلس برای کسب رای اعتماد می جوان
  . شود که هنوز هاله ای از ابهام درباره او ذهن نمايندگان را به خود مشغول کرده است

 آن را منعکس کرده نوشته است شما ببينيد که جام جممحمود احمدی نژاد در نامه ای به مردم که 
  !". پس کو عدالت؟" ماه از تشکيل دولت گذشته و دولت هنوز تکميل نشده ، به ما می گويند ٢تنها 

همين سخنان رييس جمهور را نقل کرده " اين تازه اول عشق است" با عنوان درشت مردم ساالری
  . است

 در سرمقاله خود از دولت خواسته به جای دادن شعار درباره جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
  . مفسدان اقتصادی آن ها را به دستگاه قضايی معرفی کند
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نام بردن از رييس جمهور نوشته شعار دادن ها و سخنرانی کردن ها  بدون جمهوری اسالمیروزنامه 
هيچيک از اين نتايج و فوايد حاصل نخواهد شد که بماند، اوضاع جامعه پريشان تر می کنيد و اگر می 

خواهيد با اين کارها کارآيی و پاکی و صداقت و دلسوزی و خادم بودن خود را به اثبات برسانيد، بايد 
  .اهی که انتخاب کرده ايد شما را به اين هدف نزديک نخواهد کردبدانيد اين ر
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