
  ٢٠٠۵  دسامبر5  - ١٣٨۴ آذر  14 شنبهدو  )728(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http    

   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
  

  است ی قابل بررسی هادهی از ایکی رانی خارج از خاک اومي اورانی سازیغن: الوروف
  ٢٠٠۵  دسامبر4  - ١٣٨۴ آذر  13 شنبهیک
 و اروپا ، گفت تهران رانی ای هرچه زودتر گفتگوهایري به از سرگیدواريبا ابراز ام هي امور خارجه روسریوز

 .  اروپا گفتگو کندهی با اتحادی هسته ای دارد درباره برنامه هایآمادگ
به لطف :  کرددي الوروف تاکی  سرگئمز،یبه نقل از روزنامه لس آنجلس تا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 موضوع برنامه مي داشته است، ما توانستیی با طرف اروپاني و همچنرانیبا ا هي که روسیکیرابطه نزد
 به ما امکان ضوع مونیا. می نگهداری اتمی انرژی المللني را در چارچوب آژانس برانی ای هسته ایها
 . میي و اروپا را دوباره برقرار نمارانی ای هسته ای گفتگوهامي دهد که بتوانیم

 قابل ی هادهی از ایکی رانی ای در خارج از مرزهاومي اورانی سازی غنمیاعتقاد دارما :  کرددي تاکالوروف
 که با مي برسی تواند به ما امکان دهد به توافقی است که  مرانی ای درباره موضوع هسته ایبررس

  . مي را کنترل کنرانی ای هسته ایاستفاده از آن برنامه ها
 . از سر گرفته شودی و اروپا به زودرانی ایا هسته ی کرد گفتگوهایدواري ابراز امیو

 ی اعالم کرد که مسکو آماده مهي روسی اتمی آژانس انرژی سخنگوشي ماه پکی است حدود یگفتن
 . کندی سازی تهران غنی در خاک خود برارانی ای هسته ای حل برنامه هایشود تا برا

مسکو ابتدا در :  مطلب، گفتنیم ا ضمن اعالهي روسی اتمی آژانس انرژیسخنگو" فینگاري شیکالين"
 . داده بودرانی به ای سازی را در رابطه با غنیشنهاديماه ژوئن پ

 ني ، درباره چنی اتمی سازمان انرژی معاونان رؤسای گفتگوی از ماه ژوئن طرانی و اهيروس:  افزودیو
 . مذاکره کرده اندیهمکار

  
ليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع پرونده شوراي نگهبان مصوب مجلس شوراي اسالمي مبني بر تع

 هسته اي به شوراي امنيت را تاييد آرد 
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شوراي نگهبان قانون اساسي اعالم آرد طرح الزام دولت به تعليق داوطلبانه در صورت ارجاع پرونده 
مذاآرات ايران و سه آشور اتحاديه اروپا . ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مغاير شرع نيست

آه از همان ابتدا زير حمالت شديد اصولگرايان بود، پس از روي آار آمدن محمود احمدي نژاد، طرح 
آشورهاي غربي براي محروم آردن ايران از فناوري صلح آميز هسته اي قلمداد شد و سپس طرح الزام 

رت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت مطرح دولت به تعليق اقدام هاي داوطلبانه در صو
در اينجا است آه پيشنهاد روسيه مبني بر انجام بخش اصلي غني سازي اورانيوم در خاك آن . شد

آشور ممكن است راه نجاتي باشد، اما پيشنهاد روسيه تنها با مخالفت تندروترين جناح هاي جمهوري 
ي ها، به ويژه آمريكايي ها هم نه تنها اين پيشنهاد را مثبت نمي بسياري از غرب. اسالمي روبرو نيست

دانند، بلكه به شدت با آن مخالفند؛ زيرا فساد و رشوه خواري موجود در روسيه بر آسي پوشيده 
 . نيست

شوراي نگهبان قانون اساسي اعالم آرد طرح الزام دولت به تعليق داوطلبانه در صورت ارجاع پرونده 
به اين ترتيب فعاليت هسته اي در . اي امنيت سازمان ملل متحد، مغاير شرع نيستايران به شور

تاسيسات نطنز، يعني همان موضوع اصلي مورد اختالف ايران با اتحاديه اروپا مي تواند از سر گرفته 
امكان پذيرفته : آارشناسان مي گويند. در اين ميان پيشنهاد روسيه به ايران هم مطرح است. شود

ين پيشنهاد توسط ايران وجود دارد، چون هم ايران مي تواند از غني سازي اورانيوم چشمپوشي شدن ا
 . نكرده باشد، و هم غرب مي تواند به نگراني هاي خود در اين زمينه پايان دهد

 شهريورماه در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در رابطه 30علي الريجاني روز ): راديو فردا(فاطمه امان 
اين پروتكل اآنون در ايران در حال اجرا است، ولي مجلس هنوز آن را : ساله پروتكل الحاقي گفتبا م

تصويب نكرده و اجراي آن تنها براي روشنگري و نمايش نگاه مسالمت آميز ايران به اين مساله است تا 
انچه اين مساله ولي چن: آقاي الريجاني افزود. نشان داده شود ما آمادگي هرگونه شفافسازي را داريم

به صورت ابزاري براي چانه زني بيشتر توسط اروپايي ها درآيد، مسلما مجلس شوراي اسالمي اجازه 
 . چنين آاري را نخواهد داد

مذاآرات ايران و سه آشور اتحاديه اروپا آه از همان ابتدا زير حمالت شديد جناح موسم به اصولگرا بود، 
نژاد، طرح آشورهاي غربي براي محروم آردن ايران از فناوري صلح پس از روي آار آمدن محمود احمدي 

اصولگرايان خواستار پيگيري برنامه هسته اي ايران بودند و مقامات دولتي . آميز هسته اي قلمداد شد
به ويژه آقاي احمدي نژاد ازسرگيري فعاليت هاي هسته اي نطنز و اصفهان را آه در راستاي مذاآره با 

به نحوي آه مساله آنار .  حالت تعليق درآمده بود، به برنامه هاي فوري دولت تبديل آردنداروپايي ها به
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گذاشتن پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي و حتي خارج شدن از اين پيمان هم 
 . مطرح شد

 فعاليت هسته اي پس از آن طرح الزام دولت به تعليق اقدام هاي داوطلبانه يا به عبارت ديگر از سرگيري
به گزارش بازتاب شوراي . نطنز در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت مطرح شد

اما خارج از مواضع تند . نگهبان هم تعليق اقدام هاي داوطلبانه را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست
يي آه البته بيشتر مورد استفاده در مقابل برنامه هسته اي ايران و موضوع مذاآره با سه آشور اروپا

داخلي دارد، به گفته آارشناسان افرادي در درون حاآميت ايران وجود دارند آه حساسيت زماني را درك 
مي آنند و مي دانند پيامد ارجاع ايران به شوراي امنيت مي تواند تحريم باشد و اين افراد مي توانند 

 نمي توان شعارهاي بهبود وضعيت قشرهاي محروم را تكرار تصور آنند آه با وجود تحريم هاي احتمالي،
 .آرد

در اينجا است آه پيشنهاد روسيه مبني بر انجام بخش اصلي غني سازي اورانيوم در خاك آن آشور 
هم براي اين آه از نظر هواداران دو آتشه تكنولوژي چرخه سوخت، دولت . ممكن است راه نجاتي باشد
 براي چشمپوشي از اين فناوري تسليم نشده باشد و هم اين آه نگراني ظاهرا در مقابل خواست غرب
 . غرب هم به نحوي برطرف شود

بسياري از غربي . پيشنهاد روسيه تنها با مخالفت تندروترين جناح هاي جمهوري اسالمي روبرو نيست
.  با آن مخالفندها، به ويژه آمريكايي ها هم نه تنها اين پيشنهاد را مثبت نمي دانند، بلكه به شدت

اگر روس ها در مقابل دريافت امتياز يا . فساد و رشوه خواري موجود در روسيه بر آسي پوشيده نيست
رشوه در مقابل هزار و يك هدف برخي از جناح هاي جمهوري اسالمي آوتاه آمدند چه بايد آرد؟ اين 

 . استدالل مخالفان غربي پيشنهاد روسيه است
اي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي روز دوازدهم آبانماه بار ديگر پيشنهاد علي الريجاني دبير شور

به نظر . جنجال برانگيز محمود احمدي نژاد در مورد سهامي آردن صنايع هسته اي ايران را تكرار آرد
مي رسد بسياري از راه حل هايي آه قرار است شك و ترديدها را برطرف آند، سوءظن ها را به قصد و 

به گفته يك تحليلگر آقاي الريجاني ظاهرا نمي داند آه اوال جذب سرمايه . ايران افزايش مي دهندبرنامه 
هاي خارجي براي سرمايه گذاري نه تنها در صنايع هسته اي ايران، بلكه در هر زمينه ديگر بدون ايجاد 

يوم در ايران فضاي اعتماد و ثبات عملي نيست و دوم مشكل خصوصي يا دولتي بودن غني سازي اوران
مشكل اصلي تكنولوژي غني سازي است آه بدون وجود اعتماد و شفافيت از نظر غرب مانند . نيست

 .داشتن سالح اتمي است
 

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  کند ی شرکت میبا موافقت اروپا ؛ هند در پروژه ساخت راکتور همجوش هسته ا  

  ٢٠٠۵ مبر دسا4  - ١٣٨۴ آذر  13 شنبهیک
 ساخت راکتور همجوش هسته ییوروی ارديلي م10 روز گذشته با مشارکت هند در ساخت پروژه اروپا
 .  کند ، موافقت کرد ی فراهم مرمحدودي ارزان و غزه،ي پاکی که در درازمدت ، انرژیشیآزما
 پروژه کیدرباره  با هند ی همکاری اروپا براهی اتحادلی تماترز،ی مهر به نقل ازروی گزارش خبرگزاربه

 تی هند حمای هسته ای اعالم کرد که از توسعه انرژکای ماه ها پس از آن که آمریرنظامي غیهسته ا
  . ردي گی کمک خواهد کرد، صورت مزي صلح آمی هسته ای تکنولوژنهي در زمی کند و به دهلیم
 از شيکه ب- هند وستني پ با اعالمقاتي اروپا در امور علوم و تحقونيسي کمیسخنگو"  موچانايآنتون"
 اروپا با هند یهمکار: اظهار داشت ) ITER(  به پروژه - داده است ی جهان را در خود جاتي از جمعیمين

 ی هسته ایسالحها ري منع تکثماني به پوستني کشور از پنی ای پروژه جدا از خوددارنیدر خصوص ا
 .  است ی تیموسوم به ان پ

 مسئله را با نیما ا:  گفتی هسته احاتيسئله منع گسترش تسل می آورادی ضمن ني همچنموچان
 ی راکتور همجوش هسته اکی نی ، امي کنی خود دنبال می خارجاستي از سیهند به عنوان بخش

 .  کند ی را دنبال نمی هدف نظامچي استفاده خواهد شد و هی انرژهي تهیاست که برا
  است  که از سوختن دي شده درخورشدي تولیند انرژ مانی انرژی نوعدي راکتور، تولنی از ساخت اهدف
 دي به نقطه همجوش و تولدني با رسني و همچنوسي درجه سلسونيلي م100 در دروژني هیاتم ها

 . شودی مني ، تامميهل
  سوخت همجوش لوگرمي ککی دي دارند و معتفدند که تولدي بودن آن تاکدي بر مفی نوع انرژنی اطرفداران
 پروژه نی است که منتقدان ای درحالنی است و ایلي سوخت فسلوگرمي کونيلي م10 دي با تولیمساو

 .  استیالن طواري آن ، بسدني و به ثمر رسی واقعري غارگران،ي بسی طرح  همجوش هسته اندی گویم
 پروژه معتقدند که نی سال طول بکشد اما مخالفان ا10 شود که ساخت پروژه مذکور ی میني بشيپ

  . دي قرن طول خواهد کشميوژه ن پرنیساخت ا
 زي ، نگری ، پنج کشور دکای و آمرهي ، روسی ، ژاپن ، کره جنوبني اروپا ، چهی حال حاضر عالوه بر اتحاددر

 .  مشارکت دارند ی هسته ایدر پروژه همجوش
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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 ا ترور کنند  خواستند مریدر نجف م : یعالو
  ٢٠٠۵  دسامبر4  - ١٣٨۴ آذر  13 شنبهیک
 سنگ و ی وی افراد به سوی سابق عراق حادثه امروز نجف اشرف را که برخری نخست وزیادعالویا

 .  ترور خود قلمداد کردی برایلنگه کفش پرت کردند به عنوان تالش
 ترور خود ی برای حادثه را تالشنی ایادعالوی فرانسه،ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 .قلمداد کرده است
پس از خارج شدن :  عراق در نجف اشرف که خواست نامش فاش نشود، گفت سي منبع در پلکی

 انتخابات ی برای ویغاتي تبلیتهاي آن که درچارچوب فعالارتیو ز) ع(ی از صحن مطهر امام علیعالو
 ها را ی بعثایخدا: "  دادندیتجمع کرده و شعار م ی در مقابل وی صورت گرفت، گروهی آتیپارلمان

 " ها را لعنت کنی ها و صدامی بعثایخدا: "  به آنها پاسخ دادیو عالو"  کنعنتل
 با سنگ و کفش با ی عالوی الفاظ، مردم به سونی پس از رد و بدل شدن اس،ي منبع پلنی گفته ابه

 ی برای دخالت کنند و حتی ویافظان شخصحمله ور شدند که باعث شد مح"  نه ، نه یعالو" شعار 
 . استفاده کنندیی هواکيمتفرق کردن مردم از شل

 . ندادحي توضر،ي خای شده است ی حادثه زخمنی درای عالوای آنکهی منبع درباره انیا
 . ترور خود قلمداد کرده استی برای حادثه امروز نجف را تالشی است که عالوی در حالنی ااما
 که ی مکان را محاصره کرده بودند درحالنی نفره ا60 تا 50 گروه کی:  گفت هي الشرقونیزی به تلویعالو
 . اش بودی انتخاباتستي ازافراد لی مشغول خواندن نماز با شماریو

 . را داشتند ئتي هی افراد کلت و چاقو در دست داشتند و قصد قتل تمام اعضانیا:  افزود یعالو
 . دهندلی تحویی کرده و به دستگاه قضاريحادثه را دستگ نی از دولت خواست عامالن ایو

 هي ائتالف العراقی ائتالف کرده است و رهبری سنستي و کمونبرالي لی هاتي با شخصکي الئیعالو
 آنها نی است که مطرح تریکي الئی هاتي حزب و گروه و شخص15 را برعهده دارد که شامل هيالوطن

 . استستي حزب کمونرکلي دبی موسدي مجديبق و حم سای حکومتی عضو شورایعدنان پاچه چ
  

گذاري شده در مرآز بغداد، دو تن  ي انفجار يك دستگاه خودروي بمب پليس عراق اعالم آرد آه در نتيجه
 . اند ها زخمي شده  تن ديگر از آن26از نيروهاي پليس آشته و 

  ٢٠٠۵  دسامبر4  - ١٣٨۴ آذر  13 شنبهیک
ي پليس، بمبي  به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، به گفته) ايسنا(ويان ايران به گزارش خبرگزاري دانشج

 . در زير يك خودوري پارك شده در ميدان التحرير در مرآز بغداد، آار گذاشته شده بود
نيروهاي آمريكايي نوار ويدئويي منتشر شده از سوي : از سوي ديگر، پايگاه اينترنتي ايالف آورده است

ي انفجار بمبي آه  نوار ويدئويي نشان دهنده: السالمي را جعلي دانسته و اعالم آردندگروه جيش ا
 .  تن از تفنگداران دريايي آمريكا شد، جعلي و نادرست است10شدن  موجب آشته

ي نيروهاي آمريكايي، شرايط انفجار بمب در نزديكي فلوجه با آنچه آه در اين نوار به آن  بر اساس بيانيه
 .  است، آامال فرق دارداشاره شده

 10شدن  گروه جيش االسالمي عراق با انتشار نوار ويدئويي مسووليت انفجار در نزديكي فلوجه و آشته
 . سرباز آمريكايي را برعهده گرفته بود

)  آذر24( دسامبر 15تر در انتخابات  جالل طالباني ضمن دعوت از مردم عراق براي حضور هر چه با شكوه
 تدابير امنيتي اتخاذ شده از سوي مقامات امنيتي عراق ضامن جلوگيري از اقدامات  :اظهار داشت

 . تروريستي در طول برگزاري انتخابات است
به نقل از خبرگزاري آويت، جالل طالباني رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي خودمختار آردستان عراق، در  ييس منطقهعراق، در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با مسعود بارزاني، ر
شان را  ها تمام تالش  تروريست :گاه صالح الدين در نزديكي اربيل واقع در شمال اين آشور گفت تفرج

 . بندند؛ اما آنها با شكست مواجه خواهند شد براي مانع تراشي بر سر انتخابات عراق به آار مي
 اين انتخابات تاثير به  :ساز توصيف آرد و اظهار داشت رنوشتي عراق را س وي در ادامه انتخابات آينده

 . ي آن دارد سزايي در بقاي قانون اساسي و توسعه
 قانون آه هنوز در قانون اساسي دايم آشور قطعي نشده است و بايد 52ي  طالباني همچنين به ماده

 . از سوي نمايندگان منتخب مورد بررسي قرار گيرد، اشاره آرد
پيوندد، مقاومت نيست؛ بلكه  يي آه در عراق به وقوع مي هاي مسلحانه  عمليات :داشتوي بيان 

هاي سياسي به  مقاومت واقعي مشارآت فعال در روند سياسي از طريق حضور در مذاآرات و فعاليت
 . ي ديپلماتيك است شيوه

در روند هاي مسلح عراقي مبني بر شرآت  هاي برخي گروه رييس جمهور عراق در خصوص تماس
 . اي حاصل نشده است هايي وجود دارد؛ اما هنوز نتيجه  تماس :سياسي آشور گفت

ها در راستاي به موفقيت رساندن انتخابات است و  تمامي تالش: بارزاني نيز در سخناني بيان داشت
ت، موفقيت و ديدار زلماي خليل زاد، سفير آمريكا در بغداد از آردستان نيز در راستاي پيشبرد روند انتخابا

 . عادالنه بودن آن است
وي در ادامه اخبار منتشر شده مبني بر آموزش پيشمرگان آرد از سوي نيروهاي رژيم صهيونستي را رد 

 اين اخبار آامال عاري از صحت است و اگر روزي به آموزش نيروهايمان نياز داشته باشيم، از  :آرد و گفت
 . آنيم مله روابط نظامي داريم، استفاده ميآشورهايي آه با آنها روابط متعدد از ج
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  خواهد بود ی عراقیاسي سیتهاي نشست شخصزباني معربستان

  ٢٠٠۵  دسامبر4  - ١٣٨۴ آذر  13 شنبهیک
 کردن کی نزدی خود برالی کرد عربستان در چارچوب تمادي عراق تاکی انتخاباتی از نامزدهایکی
 .  با حضور آنها برگزار خواهد کردی نشستید مختلف جامعه عراق،به زوی هافي طیدگاههاید

 ی ازنامزدهایکی" لي طالب سههيصف"  مهربه نقل از روزنامه الشرق االوسط ، ی به گزارش خبرگزار
 تي با حضور شخصی کنفرانسی آتی روزهایعربستان درنظر دارد ط: کرد حی عراق  تصریانتخابات آت

 ی عراقی ملی و گفتگوی از روند آشتیبانيو پشت تی در چارچوب حمای عراقی اجتماع،یاسي سیها
 .برگزار کند

 نشست را به نیعربستان ا:  روزنامه چاپ لندن گفت نی درگفتگو با ای مستقل فهرست عراق ملنامزد
 ی وحدت ملتی و تقوی جامعه عراقی هافي طی تمامی هادگاهی کردن دکی نزدی خود برالیعلت تما

 . کندیعراق برگزار م
 نی نظر دارند، مشابه ازدري نی ، امارات متحده عربتی اردن ، کوی مطلب که دولت هانی ااني با بیو

 . داردازي نیشتري بتی به جدی عراقی گفتگو و توافق ملی کرد اجراديکنفرانس را برگزارکنند، تاک
 تی حمای برای هایزنی منظور انجام رازبهينشست عربستان ن:  کرداني مستقل عراق بندهی نمانیا

 . شودی آن است ، برگزارمی عرب مسئول برگزارهی که اتحادی ملی و آشتیازکنفرانس توافق مل
 . شودی در بغداد برگزار می سال آتلی مذکور اواکنفرانس

 دی درمصر امتناع ورزرعراقي ازسفر به قاهره به عنوان سفی نامزد عراقنیا:  روزنامه درادامه نوشت نیا
 ". کنم، چون نامزد انتخابات عراق هستمی را رد مشنهادي پنیر ادرحال حاض:"  کرد ديو تاک
 سفارت بغداد را در قاهره و موافقت مصررا با آن ، در دست دارد؛ تيحکم مسئول:  فاش کردني همچنیو

 ی متي فعالدی درداخل وزارت امورخارجه عراق که ضد منافع عراق جدیاما به علت  حضور مجموعه ا
 . کندی می خوددارتي مسئولنی ارفتنیکنند، ازپذ
 عراق ی عرب موسوم به کنفرانس وفاق ملهی اتحادی مربوط به طرح ابتکاری سه روزه مقدماتنشست

 هی همسای از کشورهایندگانی و نمای مسئوالن عراقني ها و احزاب و همچنفيبا شرکت سران ط
 .د داده بوانی به کار خود پای اهيانيدر قاهره با صدور ب)  آبان 30 ( ی نوامبر ماه جار21  یوعرب

  
  کند ی می راه حل آبرومندانه خروج از عراق را بررسکای آمری روابط خارجیشورا
  ٢٠٠۵  دسامبر4  - ١٣٨۴ آذر  13 شنبهیک

 ادامه اشغال عراق ، ی و خارجیبا گذشت زمان و تبعات داخل:  الملل ني گروه ب-" مهر "یخبرگزار
 اني خروج نظامی استراتژنی و کارشناسان را درباره بهترلگرانيت تحل نظراکای آمری روابط خارجیشورا

 .  کندی می کشور از عراق بررسنیا
 کای آمری اسراتژنیبهتر"  پرسش که نی  با طرح اکای آمری روابط خارجی مهر ، شورای گزارش خبرگزاربه
 استي در خصوص سکایمر آی از استراتژیدی مرحله جدشوازيدر واقع به پ" ست؟ي خروج از عراق چیبرا

 . در عراق رفته استژهی اش به ویخارج
 کای در کنگره آمرندگانی از نمایاري نوشت بسیلي در تحلکای آمری روابط خارجی شوراینترنتی اتیسا

 خواهند زمان ی درحال حاضر مدنديشی اندیدر آغاز جنگ چگونه م)  ها ییکایآمر  ( نکهیبدون توجه به ا
 . در نظر گرفته شودییکای آمریروهاي نیني عقب نشی برایمشخص

 کای آمری استراتژنیبهتر" نکهی برای مبنکای آمری روابط خارجی که در برابر پرسش شورایکارشناسان
 آنها ی را اعالم کرده اند ، اما همگی متفاوتی دگاههایقرار گرفته اند ، د" ست؟ي خروج از عراق چیبرا

 . نظر دارندختالف اگریکدی اقدام با نی اکي در مورد تاکتی کرده اند؛ ولدي تاکروهايبر کاهش ن
 
 در پاسخ کای آمری روابط خارجی کننده در شورایري مرکز اقدامات جلوگسیي رWilliam nash نش اميلیو

اکنون ،  . مي را انتخاب کننهی گزنی بدترمي کنی می خروج از عراق فقط سعیما برا:"  سوال گفت نیبه ا
 ی در حال حاضر براق در عراکای من معتقدم که حضور آمرنی بنابر است،ي نی حل عال راهدنيزمان فهم

 یني عقب نشی برایی بهانه های در جستجودی باجهيدر نت.  آور استانی شده زیني بشيانجام اهداف پ
 ی معناست که ما برانی گفته بدنیا:  کردحی  تصریو.  ماندن در عراق ی برای نه به دنبال دالئلميباش

داشته ...  و ی قانون اساسکین انتخابات، ی کشور چندنی به عراق اکای ؟ با آمدن آمرميچه به عراق رفت
نش به عنوان .   مي  آن را اداره کندی اما نبامي در عراق بمانی به صورت مشارکتمي توانیما  م. است 
 ییشود، آنان توانا صرف ی عراقیروهاي آموزش نی راهکار معتقد است که اگر دو سال برانیبهتر
مخصوصا اگر ذهن خود را مشغول .  خواهند داشتم،ي دهی که ما به آنها می نسبت به اعتباریشتريب

 در ادامه ی روابط خارجی عضو ارشد شورانیا. مي کنتي مثل خودمان تربی که آنها را به گونه امينکن
 و مي کنداي ترک آن پی را برای راهدی بام،ياما حال که آنجا هست.  بودی بددهیرفتن به عراق ا: افزود

 دی بای عراقیروهايبه نظر من آموزش  ن: نش گفت .  شود، بهتر استجام خروج زودتر اننیهرچه ا
 فارس به عنوان جي در منطقه خلی کافیروي  و استقرار نی مرزی هاکي تاکتیاجرا.  کنددايتداوم پ

 خودمان را کوپتريهل "ی استراتژی به معنانیا. کند عراق را برقرار تي تواند امنی هم میتی حمایروهاين
 ."ديبه فکر خودتان باش" دی گوی  بلکه  مستين" می و خارج شومیسوار شو
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 نی در پاسخ به انگتنی موسسه لکزسي و معاون رئی ارشد دفاعلگري تحلdaniel goure گورلياما دان
 صحبت ی است که به جای  اساسی اشتباهنیا:  از عراق گفتکایسوال به عنوان مخالف خروج آمر

 نقل از هب" مهر"به گزارش . میي خروج سخن بگوی در جنگ درباره استراتژیروزي و پیدرباره اهداف نظام
 که شما ستي معنا ننی در جنگ به ایروزيپ:  کرددي گور تاککای آمری روابط خارجی شوراینترنتی اگاهیپا

 اهداف را در عراق دی بانهي زمنیدر ا. ديسرنگون کن و دولت آن را ی کشور دشمن لشکرکشتختیبه پا
 از عراق را مستلزم ییکایآمر اني خروج نظامیو. دي را عقب کشروهايدر نظر گرفت و با توجه به آن ن

 لي مردم تشکتی اکثری در بغداد که با راژهی  وی دولتجادینخست ؛ ا:  سه اصل دانست و افزود تیرعا
 توانا در یتي امنی هاسیدوم ؛ وجود سرو.   مستقل را انجام دهد یدولت یشود وبتواند اقدامات اصول

 ی و دفاع از دولت و سوم ؛ خنثیکی ضدچراتي عملت،ی مرزها، کنترل جناتي امنري نظیانجام اهداف
 ی کند به جای مشنهادي پییکای به دولتمردان آمرزي ننگتنی موسسه لکزسيمعاون رئ. کردن شورش ها
 .  بپردازندی عراقیروهاي به آموزش ندی ها باییکای عراق آمریداردخالت در  امور ا

 در زي نکای بودجه آمرکی استراتژی هایابی مرکز ارزیی اجراری مدandrew krepinevich چینووي کرپاندرو
 وجود یروزي پی و استراتژیني عقب نشی استراتژاني می سوال معتقد است تفاوت مهمنیپاسخ به ا

 اهداف نيهمچن اقدام کند و ییکای آمریروهاي درباره کاهش ندی دولت بوش نخست بایبه گفته و. دارد
 کاهش یادی را تا حد زی نظامیروهاي سطح ندیما با:  گفتچینويکرپ.دی را در عراق محقق نماکایآمر
 .  که کشورشان اشغال نشده استمي ها ثابت کنی به عراقبي ترتنی تا به اميده

 در مورد خروج زي نکای آمری روابط خارجی شورای ملتيد مطالعات امن مکس بوت عضو ارشنيهمچن
.  کردنيي از عراق تعییکای آمریروهاي خروج نی را برای زمان مشخصدی از عراق معتقد است نباکایآمر

 مسئله نی را در جنگ با دموکرات ها برسر ادي کند و کاخ سفی مسئله شورش ها را بدتر منیچرا که ا
 ی اشاره میبوت در ادامه به مشکل.   را خارج کندروهاي تر نعی تواند سری میه چه کس دهد کیقرار م

 ی ودهيبه عق.  با آن روبروستکای آمری و افکار عمومی در محافل داخلنکیکند که دولت بوش هم ا
   درییکای آمریروهاي ند دهناني اطمکای آمری مسئله متمرکز شود که به افکار عمومنی بر ادیدولت با

 نکهی با اعالم ایو.   خواهند شدروزي جنگ پنی در عراق هستند و در ای ارزشمندفهيحال انجام وظ
 دولت بوش جهت ی کشور را  برانی در اروهاي  از عراق اشتباه محض است، کاهش نکایخروج کامل آمر

 خروج اکی آمری روابط خارجیورا عضو ارشد شنیا.  کردفي توصی ، عقالنی کنونی از فشارهاییرها
 . در عراق منجر خواهد شدی به جنگ داخلتی داند که در نهای کشور از عراق را فاجعه منی ایروهاين
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر13:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر4  - ١٣٨۴ آذر  13 شنبهیک

ش از مذاکرات ايران و اروپا نوشته و در تحليل روزنامه های يکشنبه تهران از تحوالت پي:بی بی سی
مخالفت با رواج خرافات در کشور، . آينده روند پرونده هسته ای گمانه زنی های مختلفی کرده اند

مخالفت با محدود کردن مطبوعات و حدس هايی درباره وزير آينده نفت بخش های ديگر اين روزنامه ها 
  .را تشکيل می دهد
  پرونده هسته ای

علی الريجانی در پاسخ سوال خبرنگاران درباره مذاکرات آينده ايران و اروپا با رد شرق نوشته روزنامه به
. آنچه مطبوعات غرب نوشته اند گفته است در اينکه اروپا برای انجام مذاکرات مصمم است ترديدی ندارم

ی به ما اعالم شده آنچه که به طور رسم. های اعمالی و اعالنی بايد تفاوت قائل شد بين سياست
  .است، آغاز مذاکرات بوده است

 در سرمقاله خود نوشته اروپا و آمريکا در ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت ناتوانند و در کيهان
  .عين حال اصال تصور حمله نظامی به ايران هم وجود ندارد

ن که دولت تا شش ماه ديگر به نظر سرمقاله کيهان اروپايی ها مشغول وقت کشی هستند به تصور اي
زمين خواهد خورد در حالی که با روند فعلی شش ماه ديگر دولت بسيار قدرتمند خواهد بود و در ضمن 

  . ايران تا آن زمان صبر نخواهد کرد
 در گزارش اصلی خود نوشته تا به حال تنها دور اول رقابت های ايران و اروپا به پايان رسيده و جام جم

  . رقابت در پايان نيمه دوم معرفی می شودپيروز نهايی 
بايد همه تجربه ها را با ديپلماسی ظريف همراه کرد و قوای .  نبايد از فتنه غافل بودجام جمبه نظر 

تصميم گير نظام ورای اظهارات ديپلمات ها به اين اجماع برسند که وارد مرحله ای بس پيچيده تر در 
  .پرونده هسته ای شده ايم

مقاله ای خبر داده که وزير خارجه ايران در روزنامه فرانسوی لوموند نوشته و در آن گفته است  از کيهان
  .پنهانکاری فعاليت های هسته ای ايران به خاطر تحريم های آمريکا بود

  روابط با روسيه
 دبير شورای عالی امنيت ملی در خصوص حضور روسيه در مذاکرات به عنوان طرف شرقبه نوشته 
هيچ : سازی در خارج از خاک ايران گفت  احتمال ارائه پيشنهادی از سوی اين کشور برای غنیچهارم و

  .اند شرط و يا پيشنهادی در اين مورد مطرح نيست و روسها نيز هيچ طرحی ارائه نکرده
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 سخن پرويز ورجاوند را نقل کرده که با اشاره به طرح روسيه برای شرکت در غنی سازی آفتاب يزد
  . با ايران گفته است روس ها از ابتدا هم به دنبال ايرانی ضعيف بودنداورانيوم

  تعدد مطبوعات
 با نقل سخنان وزير ارشاد که گفته است بايد در تعدد مطبوعات تجديد نظر شود نظر مديران خراسان

  .چند روزنامه را نقل کرده که همگی با اين کار مخالفت کرده اند
حبيان نويسنده روزنامه های محافظه کار گفته است مصلحت نيست وزارت به نوشته اين روزنامه، امير م

  .ارشاد در تعدد مطبوعات محدوديتی ايجاد کند
همين روزنامه از قول مدير مسئول روزنامه شرق نوشته استراتژی مطبوعات فراتر از وزارت ارشادست و 

  .دستگاه های ديگری هستند که بايد در اين زمينه تصميم بگيرند
 نوشته وزير ارشاد دو روز پيش با تاکيد بر اين که بايد در تعدد مطبوعات تجديدنظر شود گفته اسانخر

بود مشکل مطبوعات محصول ورود افرادی است که شناخت درستی از مطبوعات ندارند و با ورود خود 
  .سازند به اين عرصه دردسر می

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هرگز نبايد  از زبان عبداهللا ناصری مديرعامل سابق ايرنا نوشتهشرق
مشی کاهش مطبوعات و جلوگيری از تنوع آنها را دنبال کند به خصوص که در دوره هشت ساله 

های جدی داده شده و دستاوردهای خوبی  اصالحات، روزنامه نگاری به طور تجربی و کالسيک، آموزش
  .هم حاصل آمد
  عليه خرافات

 سرمقاله خود با اشاره به خرافاتی که اين روزها در کشور شايع شده  در جمهوری اسالمیروزنامه
است به ماجرای معجزه پناهنده شدن سگی به حرم امام رضا پرداخته و نوشته واقعا عقل ما کجا رفته 

که ما چنين خرافه هايی را می پذيريم چرا ما خرافاتی شده ايم تا چه وقت بايد آلت دست اين و آن 
ور که اراده می کنند بتوانند ما را بازی بدهند و زمينه را برای سست شدن اعتقادات باشيم تا هر ط

  .جوانان ما فراهم سازند
 از نخبگان جامعه دعوت کرده که به خرافات و جهل هجوم برند و با کمک جمهوری اسالمیسرمقاله 

  .علمای دينی به اين وضعيت پايان دهند
  .ی هم نسبت به گسترش خرافات در کشور هشدار داده است خبر داده که آيت اهللا صانعهمبستگی

   خدای  است  نشود، ممکن  خرافات گرفته  آيت اهللا صانعی گفته است اگر جلویاعتمادبه نوشته 
   که  روحانيت  به  مردم  و رجوع  مردم  رای ها و اصالت  حوزه  استقالل  شود که  فراهم  زمينه ای نخواسته
  .گيرد  قرار   دارد، مورد ضربه  ايران  اسالمی ينه دير  در سنت ريشه

پيش از اين نيز آيت اهللا سيستانی در نامه ای به آيت اهللا فاضل لنکرانی نسبت به گسترش خرافات و 
  .اوهام در مردم ابراز نگرانی کرده بود

  وزير نفت
نه، سرپرست فعلی کيهان خبر داده که جناح های مجلس و دولت بر سر وزارت نفت کاظم وزيری هاما

  .اين وزارت خانه به توافق رسيدند
 از قول رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس نوشته که اکثريت مجلس به هامانه رای نمی همبستگی

  .دهد
  پيشروی خزر

 خبر داده که با پيشروی دريای خزر و افزايش تجاوزات بی رويه به اراضی ساحلی آن، ايرانروزنامه 
پنج شهر آستارا، انزلی، چابکسر، کالچای و کياشهر در معرض خطر قرار گرفته زندگی ساحل نشينان 

  .است
 استان شمالی به ٣به نوشته اين روزنامه معاون عمرانی استان گيالن گفته نوار ساحلی دريای خزر در 

  . واسطه نوسانات تراز آب دريا دائمًا دستخوش تغييرات و دگرگونی است
  

  ذر آ12:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر3  - ١٣٨۴ آذر  12شنبه

روزنامه های امروز تهران به گمانه زنی های مختلفی درباره آينده پرونده هسته ای و :بی بی سی
حدس و گمان . چالش های پيش روی دولت پرداخته و درباره امکان مذاکرات ايران و آمريکا نوشته اند

 جمهور و گزارش اولين کنسرت آواز محمدرضا شجريان هايی درباره چهارمين وزير نفت پيشنهادی رييس
  .که بعد از چند سال موفق به اجرای آن شده است از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

روزنامه های هوادار دولت با نقل گفته های مقامات دولتی، تصميم اخير شورای حکام آژانس بين 
 برای مذاکرات ايران و اروپا پيروزی بزرگی برای ايران المللی انرژی اتمی را برای دادن مهلت تازه ای

  .تلقی کرده اند
 آيت اهللا جنتی هم در نماز جمعه ديروز تهران گفته است که اين پيروزی به ايرانبه نوشته روزنامه 

  . خاطر مقاومت جوانان به دست آمد
پاييان برای عقب انداختن مذاکرات  در صدر اخبار خود با اشاره به تصميم های تازه ارواعتماداما روزنامه 

و اعزام مقام های درجه دوم خود پيش بينی کرده که دور تازه از چالش بر سر پرونده هسته ای ايران در 
   اورانيوم سازی  برغنی  مبنی  روسيه  طرح  پذيرش  را به  قصد دارند تهران  نوشته اروپايياناعتماد. راه باشد
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   سرسختانه  مخالفتی  آن  به  نسبت  ايران  تاکنون  که  است  موضوعی ند و اين کن  کشور ترغيب  آن درخاک
  .  داده است  نشان و جدی
 نوشته به دنبال اعالم آمادگی زلمی خليل زاد سفير آمريکا در عراق برای جمهوری اسالمیروزنامه 

ين گفتگو در دستور مذاکره با مقامات ايرانی در حالی که سخنگوی وزارت خارجه گفته است که چن
  . نيست يک مقام شورای عالی امنيت ملی اعالم داشته که اين موضوع تحت بررسی است

 نوشته بعد از رد گفتگو با آمريکا توسط مقامات وزارت خارجه ايران آمريکا بار ديگر مدعی جوانروزنامه 
ا يک وضعيت پيچيده در عراق شد برخی شبه نظاميان در عراق از ايران کمک می گيرند و بنا بر اين ما ب

  .مواجه هستيم
 از زبان رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس نوشته تاکنون مشاوره ای درباره وزير آينده همبستگی

نفت با مجلس صورت نگرفته و تنها سه نام به مجلس داده شده است تا اصولگرايان نظر خود را اعالم 
 است که دولت سه گزينه خود را به شورای مرکزی اين نماينده مجلس ابراز عقيده کرده. دارند

فراکسيون اصولگرايان معرفی کند و بگويد هر کدام از آنها که باالترين رای را از مجلس بياورند بر روی 
  . همان گزينه با مجلس تفاهم شود

ش تری  با نقل اين خبر در مورد يکی از گزينه ها اظهار نظر کرده که وی موفق به کسب آرای بيکيهان
  .می شود
 در صدر اخبار خود با اشاره به نتيجه انتخابات مصر، از انقالبی آرام در آن کشور خبر داده و جوانروزنامه 

 نامزد خود به مجلس اين کشور، توانست ١٠نوشته جماعت اخوان المسلمين با فرستادن دست کم 
  . در اين کشور رقم بزند» انقالب آرام«يک 

 اول خود را به برگزاری کنسرت آواز محمدرضا شجريان که بعد از سال ها  عنوان اصلی صفحهشرق
موفق به اجرای برنامه ای در داخل کشور شده است اختصاص داده و از جمله گزارش کرده که يکی از 
مشاوران محمود احمدی نژاد، رييس جمهور، به طور ناگهانی خبر برگزاری اين کنسرت را در زمانی داد 

  .  گروه وی در حال برپايی کنسرت هايی در اروپا بودندکه شجريان و
 خبر داده که در اولين شب اجرا در تهران در نيمه های برنامه شجريان به آفتاب يزددر همين حال 

  .عنوان اعتراض به مشکالت ميکروفن سالن برنامه را ترک کرد و نيمه تمام گذاشت
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