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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
 ' استیهدف ايران عضويت در باشگاه هسته ا'

  ٢٠٠۵ نوامبر 29 - ١٣٨۴ آذر 8شنبه سه 
 ی مذاکرات هسته ایسرگير در مورد از ی اروپايی واکنش نسبت به اظهارات مقام هادر:بی بی سی

 اين پيشنهاد را رد ی اورانيوم در خارج، يک مقام ايرانی سازیبا ايران بر اساس طرح تکميل فرآيند غن
 .کرده است

 ی جمهوری امنيت ملی شورای سخنگو،ی حسين انتظام- ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه
 ی پيشنهاد گفته است که مسئوالن جمهور ضمن رد اينی با اين خبرگزاری در گفتگوي،یاسالم
 . را مد نظر دارندی چرخه کامل سوخت و در واقع عضويت کامل در باشگاه هسته ایاسالم
 را برعهده ی اروپايی ايران با کشورهای مذاکرات هسته ای سرپرستی امنيت ملی عالی شورادبير

 .داشته است
 در خاک ايران و يا توسط ی عمليات فرآورید که تمام توضيح داده است که ايران اصرار داری انتظامیآقا

 . انجام شودیمتخصصان ايران
 بر ی اسالمی با جمهوری مذاکرات هسته ای شده است که پيشنهاد اروپاييان در مورد از سرگيرگفته

 . اورانيوم در خارج استوار بوده استی سازی غنی بر تکميل مراحل نهايی مبنیاساس طرح
 
 ی اورانيوم در تاسيسات داخل ايران صورت می حاوی ماده معدنی فرآوریاحل مقدمات اين طرح، مردر

 ی شده و قابل استفاده در رآکتورهایگيرد و سپس فرآورده اين مراحل به منظور استخراج اورانيوم غن
 . يابدی به روسيه انتقال میهسته ا

 روسيه در اختيار ی از سویهاد گفته است که در اين زمينه پيشنی انتظامی گزارش ايرنا، آقابه
 گفته است که اين ی روسيه نيز در مصاحبه ای امنيت ملی قرار نگرفته و دبير شورای اسالمیجمهور

 . ارايه نکرده استیکشور طرح
 شود گفته است که ی روسيه تلقی از سوی تواند به منزله رد چنين پيشنهادی که می در سخنانیو
 خود اوال به جايگاه و وزن ی های دوست انتظار داريم در پيگيری است که از همه کشورهایطبيع"

 ه بی دستيابی ايران توجه داشته باشند و ثانيا خواست مردم ايران يعنی اسالمی جمهوریمنطقه ا
 ." مدرن را مالحظه کنندی هایفناور

 'موفقيت تيم مذاکره کننده'
 در ،ی نژاد، رييس جمهوری محمود احمد ايران ظاهرا در اشاره به سخنانی امنيت ملی شورایسخنگو

 اين کشور، گفته است که مشارکت به اين ی در صنايع اتمی خارجیمورد دعوت به مشارکت کشورها
 ن تر و دقيق تر آی فنی از فرآيند توليد سوخت و به ويژه در بخش های نيست که در بخش هايیمعن

 .باشيم نداشته ی هميشه به آن دسترسی حاصل شود و برایسکنه ا
 مذاکرات را به منزله دستاورد تيم مذاکره کننده هسته ی پيشنهاد اروپاييان به از سرگيری مقام ايراناين
 که در ،ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی ايران دانسته و گفته است که نشست اخير شورایا

 ی هسته اندهجاع پرو مذاکره مطرح شد، نشان داد که واهمه از اریجريان آن پيشنهاد از سرگير
 . عليه ايران صحت نداشته استی اقتصادی امنيت و وضع تحريم های به شورایجمهور

 
 گروه ی دولت و اتهام نا آشنايی از رويکرد هسته ای از منابع داخلی به انتقاد برخی انتظامی اقااشاره

 ی ايران به شورایده هسته ا از ارجاع پرونیمذاکره کننده با خصوصيات روابط بين الملل و ابراز نگران
 . امنيت است

 مذاکرات را در واقع ی پيشنهاد از سرگيری نامه وزيران خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه به ايران حاویو
 در مورد ،ی و سرپرست مذاکرات هسته ای امنيت ملی دبير شورا،ی الريجانی علیپاسخ به نامه قبل

 . شدی تسليم مقامات اروپايیارادامه مذاکرات دانست که اوايل ماه ج
 اتحاديه ی بلر، نخست وزير بريتانيا که کشورش رياست دوره ای تونی نوامبر، سخنگو28 دوشنبه، روز

 . را تاييد کردیاروپا را بر عهده دارد، ارسال نامه وزيران خارجه سه کشور اروپاي
 . استیسامبر سال جار مذاکرات در ماه دی پيشنهاد از سرگيری شده که اين نامه حاوگفته

 ی و اروپاييان در خالل دو سال گذشته ادامه داشت اما در ماه اوت سال جاری اسالمی جمهورمذاکرات
 اورانيوم در تاسيسات یو پس از آنکه ايران اعالم داشت تصميم داوطلبانه خود به توقف عمليات فرآور

 و مذاکرات را به نددات آن کشور متهم کرد گيرد، اروپاييان ايران را به نقض تعهیاصفهان را از سر م
 .حالت تعليق در آوردند

  مذاکرات؟ادامه
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 اورانيوم را به حالت تعليق در ی سازی غنی و با ادامه مذاکرات با اروپاييان، برنامه ها2003 از سال ايران
 را - ی تی ان پ- ی هسته ای به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای پروتکل الحاقیآورد و همچنين اجرا

 اين ،ی تیپذيرفت اما تاکيد کرد که اين اقدامات به صورت داوطلبانه صورت گرفته و در چارچوب ان پ
 . برخوردار استی و غير نظامی مصارف صنعتی اورانيوم برای سازیکشور از حق غن

ا، که  اورانيوم ری سازی غنی برنامه های تمامی اسالمی خواستار آن بوده اند که جمهوراروپاييان
 . است، به طور دايم کنار بگذاردی آن قابل استفاده در ساخت اسلحه اتمی فرآورده هایبرخ

 
 ی بحران هسته ای ديپلماتيک برای يافتن راه حلی شود در جريان مذاکرات اروپاييان و ايران برای مگفته
داده شده بود در برابر  که بعدا از حمايت اياالت متحده برخوردار شد، به ايران وعده ،ی اسالمیجمهور

 . برخوردار شودی و فنیقبول شرايط غرب از امتيازات اقتصاد
 سابق، با انتقاد ی رييس جمهور،ی در زمان دولت محمد خاتمی اسالمی جمهوری هسته امذاکرات

 وابسته به جناح موسوم به محافظه کار در اين کشور مواجه بود که مذاکره ی محافل سياسیبرخ
 . کردندیه نرمش بيش از اندازه در برابر اروپاييان متهم مکنندگان را ب

 شود، مذاکره گران ايران ی اصولگرا نام برده می با عنوان فردی نژاد، که از وی انتخاب محمود احمدبا
 وابسته ی را انتخاب کردند که از حمايت روزنامه های هسته ای سختگيرانه تر در سياست هایموضع

 .ا ابراز ترديد مخالفان اين جناح مواجه بوده استبه آنان برخوردار و ب
 ی را توصيه و ابراز اطمينان کرده اند که کشورهای در سياست اتمی حاليکه طرفداران دولت سختگيردر
 تسليم خواهد شد، مخالفان اين سياست نسبت ی اسالمی جمهوری در برابر خواست هسته ایغرب

 کرده ی امنيت ابراز نگرانی ايران به شورایرونده هسته ا از جمله ارجاع پیبه واکنش خصمانه خارج
 .اند

 ضمن ارايه ی اروپايی کشورها،ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی شورایدر اجالس ماه جار
 را مورد ی اسالمی در خارج، جمهوری سازی مذاکرات بر اساس طرح تکميل غنیپيشنهاد از سرگير
 .انتقاد قرار دادند

 ی اسالمی جمهوری آنان در برابر پافشاری از عقب نشينی اروپاييان را حاکی موضعگير ناظرانیبرخ
 حل و فصل اين بحران از طريق مذاکره ی برای نهايی ديگر آن را به منزله فرصتی کرده و برخیتلق

  .دانسته اند
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 رد ايرانادعاى خليل زاد در مو
  ٢٠٠۵  دسامبر2  - ١٣٨۴ آذر 11ه جمع
سفير آمريكا در عراق روز پنجشنبه در گفت وگو با شبكه تلويزيونى سى ان ان مدعى شد برخى : ايرنا

شبه نظاميان در عراق از ايران آمك مى گيرند و بنابراين ما با يك وضعيت پيچيده در عراق مواجه 
ست مردم آمريكا بفهمند آه عالوه بر شورش ها و تهديدات مهم ا: گفت» زلماى خليل زاد«. هستيم

تروريستى در عراق ما با ايجاد نهادهاى ملى و برخورد با شبه نظاميانى آه در اين تصوير حاضر هستند 
افكار عمومى آمريكا شديدًا مخالف تداوم حضور سربازان آمريكا در عراق است و . نيز در چالش هستيم
هاى آمريكايى در روزهاى اخير تالش گسترده اى را براى بهبود چهره خود نزد در همين ارتباط مقام 

  .مردم آشورشان آغاز آرده اند
  

  در فلوجهیقتل ده تفنگدار آمريکاي
  ٢٠٠۵  دسامبر2  - ١٣٨۴ آذر 11ه جمع
 .ند نفر ديگر مجروح شد١١ آمريکا براثر انفجار يک بمب در حومه شهر فلوجه کشته و ی تفنگدار دريايده

 پياده بودند که ی در حال گشتزنی آمريکا اعالم کرد اين سربازان از لشکر دوم تفنگداران دريايارتش
واحد آنها در يک عمليات ضد شورش در استان انبار در غرب بغداد .  در کنار جاده منفجر شدیبمب

 . ت از مرگبارترين حمالت عليه ارتش آمريکا از ماه اوت اسیاين يک. شرکت کرده بود
 هدف يک بمب دست ساز قرار گرفت که از چند گلوله یاين گشت: " بيانيه ارتش آمريکا آمده استدر

 ." خمپاره درست شده بود
تفنگداران به عمليات ضد : "اين بيانيه افزوده است.  از مجروحان به سر خدمت بازگشته اندیبرخ

 ی ادامه می انتخابات ملیرا امن بیشورش در سراسر فلوجه و مناطق اطراف جهت تامين محيط
 ."دهند
 گويد ی در بغداد می سی بیجيم ميور، خبرنگار ب.  اين بود که اين خبر از واشنگتن منتشر شدعجيب

 .  حساس استیکه مساله از دست رفتن جان سربازان از نظر سياس
نتها تشديد  دسامبر خشو١۵ آمريکا و دولت عراق هر دو هشدار داده اند در آستانه انتخابات ارتش

 . خواهد شد
 گويد از آغاز جنگ یپنتاگون م.  ديگر در حديثه کشته شدندی تفنگدار بر اثر انفجار بمب١۴ ماه اوت در

 هزار نفر در نبرد مجروح ١۶ تا حاال کشته شده و قريب به ی سرباز آمريکاي٢١٢۵عراق در دو سال پيش، 
  .شده اند
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ها   استاد و ده80 عالم ديني، 90و سال گذشته بيش از هيات علماي مسلمين عراق اعالم آرد طي د

 . اند ها افسر نظامي سني آشته شده يي و ده شخصيت سياسي، قبيله
  ٢٠٠۵  دسامبر2  - ١٣٨۴ آذر 11ه جمع

به نقل از خبرگزاري عراق، براساس آماري آه هيات ) ايسنا(به گز ارش خبرگزاري دانشجويان ايران
 استاد و 80 عالم ديني، 90منتشر آرده، بيش از ) ترين گروه سني عراق اصلي(علماي مسلمين عراق 

 . اند ها شخصيت سياسي و افسر نظامي اهل سنت در شهرهاي مختلف عراق آشته شده ده
مقاومت "يكي از اعضاي هيات علماي مسلمين عراق گفت، شهرهاي سني نشين عراق به سوي 

 . روند پيش مي" شريف
 درصد 80براساس آمار اين هيات : ات علماي مسلمين عراق خاطرنشان آرديكي ديگر از اعضاي هي
 درصد توسط شبه نظاميان آشته 20هاي وابسته به نيروهاي آمريكايي و  اهل سنت توسط گروه

 . اند شده
ها  اند البته اين گروه هاي آفر، اهل سنت و مقاومت عراق را مورد هدف قرار داده گروه: وي تاآيد آرد

 . آنند هاي خاص عمل مي دارند و تنها بر اساس برنامههويتي ن
مقاومت تنها در راستاي اخراج : را بعيد دانست و گفت" مقاومت"ها توسط  اين عضو آشتار اين گروه

 . آند نيروهاي اشغالگر تالش مي
اد  شبه نظامي در نزديكي شهر آربال واقع در جنوب غرب بغد14از سوي ديگر پليس آربال اعالم آرد، 

 . اند دستگير شده
اي به زمان دستگيري و اجراي عمليات و هويت  اين در حالي است آه سخنگوي پليس آربال اشاره

 . ها هستند، نكرد هايي آه وابسته به آن شدگان و گروه دستگير
  

هايي از نقض حقوق بشر در عراق، نسبت به اين امر هشدار داد  اشرف قاضي با اشاره به آشف نمونه
 . يد آرد در انتخابات مجمع ملي و همه پرسي قانون اساسي عراق تخلفاتي صورت گرفته استو تاآ
  ٢٠٠۵  دسامبر2  - ١٣٨۴ آذر 11ه جمع

 اشرف -چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آوشيم تا مردم و  ما مي: اين روزنامه بيان داشتوگو با  ي سازمان ملل در عراق در گفت قاضي، نماينده

دولت عراق نظام احترام به حقوق انسان را در اين آشور توسعه دهند و در اين زمينه با دولت عراق 
  . آنيم همكاري مي

هايي در خصوص نقض حقوق بشر در عراق وجود دارد آه ما آن را به دولت عراق  البته نگراني: وي افزود
همچنين هر سه ماه گزارشي از وضعيت حقوق بشر . ايم هايي نيز در اين راستا صادر آرده يهابالغ و بيان

  . دهيم در اين آشور به دبير آل سازمان ملل ارايه مي
اشرف قاضي در ادامه نسبت به نقض حقوق بشر در عراق آه تبديل اين آشور به عراقي دموآرات را با 

شود، ابراز نگراني آرد و  ي پيگيري نقض حقوق بشر مي ميتهآند و مانع از تشكيل آ مانع مواجه مي
المللي در خصوص ثبت موارد  اظهار داشت آه سازمان ملل آماده است تا در راستاي انجام تحقيقات بين

  . ق بشر در اين آشور همكاري آند نقض حقو
اآتبر گذشته  15وي هم چنين به وجود تخلفاتي در روند انتخابات مجمع ملي عراق و همه پرسي 

سازمان ملل نيز سعي . اند ناظران اين دو عمليات مواردي از تخلفات را گزارش داده: اشاره آرد و گفت
  . آرد تا با همكاري آميسيون عالي مستقل انتخابات عراق مشكالت موجود را حل آند

المللي  ود ناظران بينش  دسامبر برگزار مي15در انتخابات آينده آه : نماينده سازمان ملل در عراق افزود
سازمان ملل در راستاي تشويق مردم به شرآت در انتخابات و همچنين نظارت بر روند برگزاري انتخابات 

  . آنند فعاليت مي
وي در ادامه نتيجه نشست مقدماتي آنفرانس وفاق ملي عراق در قاهره را گامي مهم و مثبت براي 

ها اين  به رغم عدم حضور برخي از گروه: گفتتحقيق آشتي ملي در بين مردم عراق دانست و 
آنفرانسي آه اوايل سال آينده . هاي مختلفي از مردم عراق روبرو شده آنفرانس با حضور گسترده طيف

هاي همه اقشار ملت  در بغداد برگزار خواهد شد نيز سخنان زيادي با خود دارد آه پاسخگوي خواسته
اي آه در اين خصوص  هاي منطقه  روند آشتي در عراق و طرحعراق خواهد بود، همچنين سازمان ملل از

  . آند شود، حمايت مي ارايه مي
جلوگيري از : از سوي ديگر خبرگزاري رويتر به نقل از يكي از مسووالن وزارت آشور عراق آورده است

 زمان هاي حفظ امنيت در ورود اعراب غير عراقي به آشور در زمان برگزاري انتخابات در چارچوب طرح
  . انتخابات است

ظاهرا اين قانون آه از سه روز پيش صادر شده براي افرادي آه ويزاي ورود به عراق را دارند نيز جاري 
  . است

  
  کرددی تهدی را به حمله نظامهی دفاع عراق، سورریوز

  ٢٠٠۵  دسامبر2  - ١٣٨۴ آذر 11ه جمع
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 کشور از نی که ای در صورتی نظامیروي نیريگ به بکارهی سوردی دفاع عراق با تهدری وزیمي الدلسعدون
 شی که از مرزهای نکند، خاطر نشان کرد که عراق ارتشیري به داخل عراق جلوگگانهي بانيورود شورش

 . دارداريحفاظت کند، در اخت
 یتي امنتي مسئولی مراسم واگذارانی در جریمي الدلان،ي مهر به نقل از روزنامه البی گزارش خبرگزاربه

 دی باهی سورژهی بوهی همسایکشورها:  گفت ی عراقیروهاي ها به نییکای از آمرهی عراق و سوریمرزها
 ای قانون شکن چي و به هزندي ما بپرهی کنند و از دخالت در امور داخلیدگي خود رسیبه مسائل داخل

 . اجازه ورود به خاک عراق را ندهندینفوذ
 نهی گزی حتگری دی هانهی عراق را به سمت گزنه،ي زمنی در ای کرد که سهل انگاردی تهدیميالدل
 کار نباشند، عراق با استفاده از نی قادر به انجام ای عراقیروهاي خواهد کشاند و اگر نینظام

 . کار خواهد زدنیدست به ا) سي و انگلکایآمر( بزرگی با قدرت های المللني بیقراردادها
 
 باعث شوند که دی عراق نباگانیهمسا:  گفت هی همسای خطاب به کشورهازي در لحن هشدار آمیو

 که ممکن است باعث آزار می شویگری دی هانهیصبر ما تمام شود و مجبور به متوسل شدن به گز
 ورود به عراق را داشته ی ها براستی کردن ملت عراق و اجازه دادن به ترورتی شود که قصد اذیکسان
 .باشند

 ی بمب گذاری و خودروهاارداردي خود در اختیت از مرزها حفاظی برای کرد که عراق ارتشدي تاکیو
 .شده مانع حرکت عراق نخواهد شد

 ی کشورها،ی هشدار داد که آتشفشان عراقهی به رهبران سورز،ي نشي پی دفاع عراق چندریوز
 . از آن در امان نخواهد ماندگانی همسای هاتختی از پایتختی پاچي را هم دربرخواهد گرفت و ههیهمسا

 ی ها خواهد بود، عراق مرزهاستی نفوذ تروری و عراق تنها منبع براهی سوریمرزها:  گفت یميدلال
 مشکل با آنها 620 که ما می گوی خود دارد و من می با برادران سورلومتري ک620 به طول یمشترک

  .میدار
 برادران ما در ی رسد برایبه نظر م:  گفت ی دفاع عراق خطاب به دولتمردان سورری گزارش مهر، وزبه

 اما من به ستي نبي عجم،یي گوی که آنها با آن روبرو هستند، می مرحله دشوارنیدمشق آنچه ما درا
 . نخواهد بودان درمنطقه در امیتختی پاچي برادران اگر آتشفشان عراق منفجر شود هی امی گویآنها م
 ساقط شده می رژکردی و رووهيمان ش را متهم کرد که ههی سورزي امورخارجه عراق نری وزیباری زاريهوش

 . گرفته استشيصدام را در پ
 مي الوقوع ابراهبی عراق از سفرقرری نخست وزی کبه سخنگوثي است که لی در حالدهای تهدنیا

  . خبرداده استهی به سوریالجعفر
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر١١:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر2  - ١٣٨۴ آذر 11ه جمع

هفته نامه ها در عناوين اصلی خود به نگرانی سياسيون و روزنامه نگاران از حکومت :بی بی سی
جديد، رد سومين وزير پيشنهادی نفت، پرونده هسته ای ايران و بيماری ايدز پرداخته و مطالبی را در 

  .شی شاعر درگذشته منتشر کرده انديادبود استاد مرتضی مميز پير گرافيک ايران و منوچهر آت
در حالی که محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلويزيونی خود از به راه افتادن جنجال های سازماندهی 

 در عنوان اصلی خود پيشنهاد به دولت پيشنهاد داده برای ايجاد صداشده عليه دولت انتقاد کرده 
  ."ور با رهبران احزاب ديدار کندرئيس جمه"فضای همکاری و اعتماد ميان احزاب سياسی 

آقای احمدی نژاد جنجال های سازماندهی شده را به اقليتی خاص که منافع آنها به خطر افتاده، 
  ."هم پول دارند، هم روزنامه ، هم اهرم فشار و هم ارتباط با خارج: "نسبت داده که به گفته وی

نی ناظران تحوالت سياسی ايران تعبير کرده و  اظهارات آقای احمدی نژاد را دليلی بر افزايش نگراصدا
  ."بسياری از روزنامه نگاران هم به خاطر انتقاد از دولت احساس نا امنی می کنند: "نوشته
واقعيت اين است که اعتماد الزم برای ايجاد فضای سالم ميان اهالی مطبوعات، دانشگاه : " نوشتهصدا

دک رسانه های محافظه کار بگذريم بيشتر مطبوعات و رسانه و دولت احمدی نژاد وجود ندارد و اگر از ان
  ."ها و سياسيون اصالح طلب با چشمانی نگران به دولت می نگرند

اين نشريه بحران سازی عليه دولت را اتهامی دانسته که از سوی نزديکان رئيس جمهور مطرح شده در 
د و آنچه از آن به عنوان بحران ياد می حالی که هيچ کميته ای برای بحران سازی عليه دولت وجود ندار

 –شود بازتاب نگرانی های طبقه متوسط ايران در باره دولت جديد است و عمده اين بحران سياسی 
  .تبليغاتی نيز به طور غير مستقيم توسط خود دولت ايجاد می شود

سی و مطبوعات  به رئيس جمهور پيشنهاد کرده با در نظر گرفتن منافع ملی ازهمه جريانات سياصدا
برای حل بحران ها ياری بخواهد اما برای اين کار الزم است نوع نگاه دولت به فعاالن سياسی ورسانه 

ها را تغيير دهد و حق انتقاد و آزادی بيان را به رسميت بشناسد و با رفع توقيف روزنامه های تعطيل 
  .شده، با صراحت آزادی فعاليت احزاب را تضمين کند

  یمخالفان خود
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رای منفی نمايندگان مجلس به سومين وزير پيشنهادی باعث بر انگيختن انتقادهايی از سوی برخی 
 ارگان حزب موتلفه که در چند ماه گذشته جانب احتياط نگاه داشته و از هر شمامحافظه کاران شده و 

دم توانايی گونه انتقاد صريح نسبت به دولت جديد خودداری کرده است در سرمقاله اين شماره از ع
نقطه "سه باره رئيس جمهوری برای معرفی فردی که بتواند رای اعتماد مجلس را کسب کند به عنوان 

  .نام برده است" ای منفی برای شروع کار آقای احمدی نژاد
سرمقاله نويس ارگان موتلفه، محدود بودن مشاوران رئيس جمهور، تکيه بر نظرات شخصی، عدم توجه 

يان و نظرات آنها را علت اين مشکل دانسته که باعث تنگ شدن دايره انتخاب ها به مجموعه اصولگرا
  .شده و وزارت نفت بعد از سه بار تالش رئيس جمهور همچنان بی وزير مانده است

دانسته و " نمادی از ناکارامدی روش رئيس جمهور برای حل مشکالت" مشکل انتخاب وزير نفت را شما
مشورت بيشتر با تمامی اصولگرايان و نمايندگان مجلس می تواند " با به آقای احمدی توصيه کرده

  .وزيری مورد قبول به مجلس معرفی کند
 همچنين در ياداشت ديگری از دولت جديد انتقاد کرده که به عقيده نويسنده ادعا می کند بدون شما

  .حزب می توان يک کشور را اداره کرد
می به شمار می رود نقدش را متوجه آقای احمدی نژاد کرده موتلفه که از تشکل های با سابقه اسال

  ."وامدار هيچ حزب و گروهی نيستم: "که گفته است
شما بدون نام بردن از اطرافيان رئيس جمهور آنها را متهم کرده که گروهی بی نام و نشان هستند اما 

  .حيات آنها تبليغ عليه احزاب نام و نشان دار است
 ارگان موتلفه، بعد انتخابات رياست جمهوری گرايشی در حال شکل گيری است به عقيده مقاله نويس

  .را تبليغ می کند" سرکوبی تفکر حزبی و تشکيالتی"که 
  شادمان از پيروزی

اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی که هفته گذشته برای رسيدگی به پرونده هسته ای 
يان يافت و مقامات دولتی از آن به عنوان يک پيروزی بزرگ تشکيل شده بود بدون صدور قطعنامه ای پا

  .ياد می کنند
 ارگان خبرگزاری دولتی ايران که بعد از تشکيل دولت به نگاه سياسی دولت جديد نزديک ايران جمعه

نتيجه ديپلماسی نوين " شده در گزارشی رفتار آژانس را عقالنی توصيف کرده که به عقيده نويسنده 
  .است" ايران

به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ايران، اين ديپلماسی پس از يک دوره تالطم در ساحل آرامش به 
فرجامی عقالنی رسيده تا اين بار امريکا با نظراتی که بنيان آن فقط خصومت هايی است که گوش 

  .همه به آن عادت کرده و تازگی ندارد، تنها بماند
اپ مطالب و ياداشت هايی جلسه اخير شورای حکام را پيروزی نشريات منسوب به محافظه کار نيز با چ

 آن را پرتو سخنو " ديپلماسی عزتمدار آقای احمدی نژاد" علت آن را يالثارات. بزرگی تلقی کرده اند
  .معرفی کرده اند" تفکر بسيجی"

ه ابراز  ارگان انصار حزب اهللا از آنچه پايمردی دولت و مجلس در شکست سياسی غرب خوانديالثارات
پرونده هسته ای ايران نه تنها به شورای امنيت نرفت بلکه از دستور کار : "شادمانی کرده و نوشته

  ."شورای حکام هم خارج شد
 در سرمقاله پرتو سخندر حالی که ارگان انصار حزب اهللا پرونده هسته ای را پايان يافته تلقی کرده، 

توقف عمليات غنی سازی هر " ی سازی آغاز شود چون اين شماره برای چندمين بار پيشنهاد کرده غن
  ."چند با شعار پيروزی همراه باشد تاثير چندانی در پيشرفت کشور ندارد

اين نشريه که از مدافعان آقای احمدی نژاد به حساب می آيد از رقيبان انتخاباتی رئيس جمهور انتقاد 
ونيم ماه از عمر دولت جديد روشن شده فهم و با گذشت دو " کرده که بحران را انتظار می کشيدند اما 

شعور سياسی به چند سياستمدار کار کشته منحصر نيست و چه بسا ديگران به مراتب موفق تر عمل 
  ." کنند

  نگرانی از رشد ايدز در ايران
 همزمان با اول دسامبر روز مبارزه جهانی با ايدز مطالبی در باره اين بيماری، سالمت و اميد جوان

  .نگی شيوع و وضعيت آن در ايران و جهان چاپ کرده اندچگو
 با دکتر حميد عمادی عضو هيات علمی بخش عفونی بيمارستان آيت اهللا خمينی گفتگو کرده سالمت

  .که تنها بيمارستان تهران است که بيماران ايدزی را به صورت تخصصی درمان می کند
 هزار نفر برآورد کرده اما گفته اين ١٢ايان مهر ماه امسال آقای عمادی آمار مبتاليان رسمی به ايدز را تا پ

 و ۵آمار درست و قطعی نيستند و با فرمول سازمان بهداشت جهانی که آمار رسمی را ضربدر حداقل 
  . هزار نفر برآورد می شود٢٠٠ تا ۶٠ می کند آمار مبتاليان به ايدز در ايران بين ١٣حداکثر 

هران با اشاره به جمعيت جوان کشور تاکيد کرده که وضعيت ايران مانند اين عضو هيات علمی دانشگاه ت
  .آتش زير خاکستر است که به هر حال باال خواهد گرفت

: آقای عمادی با ابراز نگرانی از وضعيت موجود کشور رشد ايدز در ايران را بيشتر از آفريقا دانسته و گفته
 درصد است ولی در ايران اين رقم ۵٠جنوبی و بوتسوانا نرخ رشد بيماری ايدز در کشوری نظير آفريقای "

  ." درصد رسيده است٧۵به بيش از 
 درصد ۴٠ درصد و در بوتسوانا ٢۶اين در حالی است که به گفته آقای عمادی در آفريقای جنوبی 

  .جمعيت کشور به اين ويروس مبتال هستند
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 از سرنگ آلوده است اما دکتر عمادی می علت اصلی شيوع بيماری ايدز در ايران مواد مخدر و استفاده
 عمده انتقال بيماری در ايران تزريق مواد مخدر بوده اما پيش بينی می شود که شايع ٧٠دهه : "گويد

  ." تماس جنسی باشد٨٠ترين راه انتقال در دهه 
ان گفتگو  نيز با دکتر حميدرضا ستايش مدير برنامه مشترک سازمان ملل در زمينه ايدز در ايراميد جوان

 درصد بوده ١٠٠رشد ابتال به بيماری ايدز در ايران طی پنج سال گذشته : "کرده و به نقل از وی نوشته
 ٣٠٠است در حالی که بر اساس تحقيقات سازمان ملل رشد ابتال به ايدز در روسيه و اروپای شرقی 

  ."رصد بوده است د۶٠ درصد و در شرق آسيا ۴٠ درصد در امريکای مرکزی ٣٠درصد، در افريقا 
 هزار بيمار ايدزی به صورت رسمی و ۶٠ هزار و در حال حاضر ٣١به گفته آقای ستايش پنج سال قبل 

  .غير رسمی داريم
 درصد از اين مبتاليان با سرنگ آلوده ۶۵آمارگيری های انجام شده از سوی سازمان ملل نشان داده که 

امکان ابتال به ايدز در بيرون از زندان به مراتب کمتر از : و مواد مخدر آلوده شده اند و آقای ستايش گفته
درون زندان است چون معتادان به دليل نبود سرنگ يک بار مصرف از سرنگ های آلوده استفاده می 

  .کنند
آقای ستايش توصيه کرده زندان ها از وجود مواد مخدر پاک سازی شود و اين تفکر نيز اصالح شود که با 

  دان می توان آنها را به ترک اعتياد وادار کردزندانی کردن معتا
  

   آذر10:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر1  - ١٣٨۴ آذر 10شنبه پنج 

روزنامه های امروز تهران در آخرين روز هفته به سفر محمود احمدی نژاد به ايالم اهميت :بی بی سی
گزارش هايی . ل ديدنی به عمل آوردندداده و نوشته اند که مردم محروم منطقه از رييس جمهور استقبا

از معارفه يک سردار سپاه پاسداران به معاونت وزارت کشور، محاکمه مديرعامل سابق خبرگزاری دولتی 
ايران، اظهار نظرهايی درباره احتمال مذاکره سفير آمريکا در عراق با مقامات ايرانی از جمله ديگر مطالب 

  .اين روزنامه هاست
س هايی از ديدار محمود احمدی نژاد رييس جمهور که وی را بر دوش مردم نشان  با چاپ عککيهان

  . می دهد گزارش داده که استقبال مردم ايالم بی سابقه بوده است
 بخش هايی از سخنان رييس دولت را در اجتماع مردم ايالم در صدر اخبار خود آورده که ايرانروزنامه 

ر جهت پاکسازی دولت است ولی بعضی ها می گويند موجب گفته است مبارزه با مفاسد اقتصادی د
  . فرار سرمايه می شود مگر سرمايه داران همه دزدند

 با عنوان فن آوری هسته ای در ايران خواهد ماند بخش ديگری از سخنرانی جمهوری اسالمیروزنامه 
  .احمدی نژاد را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده است

گزارش مراسم معارفه محمدباقر ذوالقدر که به عنوان قائم مقام وزارت کشور تعيين شده  در جام جم
است از قول وزير کشور تدارک فضای امنيتی در کشور را تکذيب کرده و نوشته وجود مشکالتی در 

مرزها و راهبردهای وزارت کشور در تامين امنيت و کنترل مرزها و تقويت نيروی انتظامی و همگرايی 
  . ش های مختلف امنيتی کشور چنين انتخابی را الزم کرده استبخ

پورمحمدی که از ابتدای پيشنهاد به عنوان وزير کشور با اين انتقاد روبرو بود که به علت سابقه کار در 
وزارت اطالعات، فضای کشور را امنيتی خواهد کرد، با تعيين محمدباقر ذوالقدر جانشين ستاد نيروهای 

 در صدر همبستگی.  با اين سئوال روبرو شده استاعتمادنت خود بار ديگر به نوشته مسلح به معاو
  .آمدنم به وزارت کشور موقتی است: اخبار خود از قول ذوالقدر نوشته

به دنبال انتشار خبر ماموريت يافتن زلمی خليل زاد سفير آمريکا در عراق برای مذاکره با مقامات ايرانی 
 سخنگوی وزارت خارجه هر نوع تماسی با مقامات شرقنوشته روزنامه درباره امنيت عراق به 

  .آمريکايی را رد کرده و گفته چنين کاری در دستور وزارت خارجه نيست
 سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و نوشته آمريکايی ها خود را ناتوان از صحنه کيهان

 افزوده تعجب آور نيست که نماينده افغانی کيهاناله نويسنده سرمق. مديريت بحران در عراق می بينند
را از جورج بوش بگيرد و اميدوار » مجوز مذاکره با طرف های ايرانی«تبار رئيس جمهور آمريکا در عراق، 

در عراق را به مدد محوری ترين بازيگر منطقه ای » تقسيم قدرت«و » امنيت«به اين باشد که موضوع 
  .، ساماندهی کند)ايران(

   تالش  در صدر اخبار خود با نقل گزارش يک خبرگزاری آمريکايی احتمال داده است که با افزايشاعتماد
 ايجاد   در پی  غربی ، کشورهای  فضايی های  برنامه  در زمينه  پيشرفت  برای  ايران  فضايی سازمان

  . باشند  عليه ايران هايی محدوديت
. دپرس را با اهميت ديده و بخش هايی از آن را نقل کرده است گزارش خبرگزاری آسوشيتايرانروزنامه 

  ممکن»  در فضا  ايران  بلندپروازانه طرح«نوشته است  ايران اين خبرگزاری بر اساس گزارش روزنامه
  .است باعث شود ماجرايی مانند بحران هسته ای در انتظار ايران باشد

رگزاری جمهوری اسالمی را با اهميت ديده  گزارشی از جلسه محاکمه مديرعامل سابق خبخراسان
 به اتهام چاپ يک نظرسنجی محاکمه می شود که نشان خراسانعبداهللا ناصری به نوشته . است

  . می داد اکثريت مردم ايران خواهان تجديد روابط با آمريکا هستند
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سيون  ناصری در جلسه تفهيم اتهام خود گفته اين نظرسنجی به سفارش کميخراسانبه نوشته 
امنيت ملی مجلس تهيه شده بود و صرفا برای اطالع رسانی به مسووالن کشور بود و بر اساس يک 

  .اشتباه روی خط مطبوعات قرار گرفت
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