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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 هفته اى آه گذشت در اتمام حجت هاى هسته اى
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ما نمى توانيم : سته اى گفتدبير شوراى عالى امنيت ملى در خصوص ادامه تعليق تحقيقات ه
. محدوديتى براى دانش هسته اى قائل شويم و اين موضوع ربطى به مذاآرات آتى ايران و اروپا ندارد

 .على الريجانى در آنفرانسى خبرى به مسائل روز منعطف شد و برنامه هاى ايران را بازگو آرد
ن مسائلى مطرح شد از جمله اينكه در مسير پرچالش پرونده هسته اى ايران بارها چني: وى افزود

آمريكا بارها مطرح آرد آه ايران در پارچين يا پادگان شهيد آاظمى در حال ساخت سالح هسته اى 
طرح رئيس جمهور طرح بسيار خوبى است .است آه با بازرسى هاى آژانس آذب بودن آن اثبات شد

است آه دولت ها و شرآت هاى چرا آه عليرغم نظارت آژانس براى اطمينان سازى پيشنهاد شده 
اين يكى از پيشنهادات ماست و . خارجى در چرخه سوخت ايران مشارآت مستقيم داشته باشند

 . پيشنهادات ديگرى هم مطرح است
من در اين مورد خيلى : وى در خصوص آنچه از آن به عنوان طرح روسيه ياد مى شود، اظهار داشت

ما به طور آلى از هر . ن روسى، پيشنهاد مشخصى مطرح نشداطالع ندارم چون در مذاآرات با مسؤوال
حل اين . طرحى آه بتواند تحقق چرخه سوخت هسته اى در ايران را تضمين آند، استقبال مى آنيم

) براى راه حل هاى ديگر(گونه مسائل در عالم سياست به يكى دو راه محدود نيست و ما در اين زمينه 
 .مطالعاتى داريم

عالى امنيت ملى در پاسخ به اين سؤال آه آيا ايران براى آغاز تحقيقات معلق مانده هسته دبير شوراى 
اى يا مونتاژ دستگاههاى سانتريفوژ زمان خاصى در نظر گرفته است يا تا به نتيجه رسيدن مذاآرات با 

ات از تحقيق. اين مسائل ربطى به مذاآرات ندارد: اروپا آنها را در تعليق نگاه خواهد داشت گفت
 .از اين چيزها بمب اتم در نمى آيد. دانشگاهها شروع مى شود و تا سطوح مختلف ادامه مى يابد

روسيه : وى با بيان اينكه روسيه به لحاظ امنيتى در منطقه از قدرت مانور بااليى برخوردار است، گفت
 . روى سطح دوستى و مراودات خود با ايران حتمًا حساب خوبى باز خواهد آرد

 در پاسخ به اين سؤال آه اگر مذاآرات طوالنى شود آيا ايران غنى سازى نطنز را از سر خواهد وى
اگر موضوع مذاآرات به صورت جدى دنبال شود ترجيح ما اين است آه در بخش غنى : گرفت گفت

 . سازى در مذاآرات به نتيجه برسد و ما اين صبر را داريم تا غنى سازى در اين چارچوب دنبال شود
جزئيات بستگى به مدلى دارد آه در : الريجانى در خصوص جزئيات برنامه ايران براى مذاآره با اروپا گفت

مذاآرات انتخاب مى آنيم اين مدل مى تواند مدل پلكانى يا مدل هاى ديگرى باشد آه براى همه موارد 
 . فكر آرده ايم

 .دوى توضيح بيشتر در اين خصوص را به شروع مذاآرات موآول آر
 نارضايتى آمريكا

به گزارش .وزارت خارجه آمريكا از فروش سيستم هاى ضدموشكى روسيه به ايران به شدت انتقاد آرد
خبرگزارى فرانسه، وزارت خارجه آمريكا با بيان اين مطلب آه فروش سيستم هاى ضد موشكى روسى 

  موضوع انتقاد آردبه ضرر منافع آمريكا است و براى منطقه خطرساز مى شود، به شدت از اين
نيكالس برنز معاون وزير خارجه آمريكا در خالل : آدام ارلى سخنگوى وزارت خارجه آمريكا اعالم آرد

سفرخود به روسيه نسبت به تمامى رفتارهاى ايران و بويژه نسبت به اين توافقنامه، نگرانى ما را به 
، اين توافقنامه در خدمت منافع آمريكا يا به نظر ما: وى در ادامه تأآيد آرد .مقامات مسكو اعالم آرد
 .منافع منطقه نخواهد بود

مسأله مهم اين است آه : سخنگوى وزارت خارجه آمريكا با تكرار ادعاهاى خود در قبال ايران گفت 
 .يادآور شويم آه ايران از تروريسم حمايت آرده است

تى زده اند آه ما آنها را خصمانه مى دانيم ايرانى ها دست به اقداما: وى در ادامه اين اظهاراتش افزود 
 .و ما نيزدر اين مورد دخالت خواهيم آرد

خبرگزارى فرانسه در ادامه نوشت؛ منابع اطالع رسانى روسيه جمعه گذشته اعالم آردند ايران 
 ميليون دالر با روسيه ٧٠٠را به مبلغ » ١-تور ام« سيستم روسى ضد موشكى از نوع ٢٩توافقنامه خريد 

 .ه امضا رسانده استب
على الريجانى دبيرشوراى عالى امنيت ملى ايران نيزبا تأييد اين موضوع اعالم آرد آه ايران اين 

سيستم ضد موشكى را خريدارى آرده و خودش به تنهايى برنامه هاى مربوط به چنين موضوعى را 
 .پيش برده است

 وزير پيشنهادى نفت، اميدوارتراز همه
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 رئيس جمهورى در نامه اى به غالمعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسالمى، محمود احمدى نژاد
 . سيد آاظم وزيرى هامانه سرپرست فعلى وزارت نفت را براى تصدى اين وزارتخانه معرفى آرد

حداد عادل در جلسه علنى مجلس، نامه رئيس جمهور مبنى بر معرفى وزير پيشنهادى نفت به مجلس 
 .ئت آردشوراى اسالمى را قرا

با استعانت از ذات بارى تعالى و با اداى : محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در نامه خود آورده است
 قانون اساسى جناب آقاى ١٣٣ و ٨٧احترام به پيشگاه ملت و نمايندگان معزز مردم، در اجراى اصول 

 . معرفى مى گرددسيد آاظم وزيرى هامانه به منظور اخذ رأى اعتماد براى وزارت نفت به مجلس
پيش از اين على سعيدلو و سيد محسن تسلطى موفق به آسب رأى اعتماد از مجلس براى تصدى 

وزارت نفت نشده بودند و صادق محصولى نيز پيش از مطرح شدن صالحيت وى در جلسه علنى 
 .مجلس، اعالم انصراف داده بود

 خورشيدى در ١٣٢۴ر عهده دارد، در سال سيد آاظم وزيرى هامانه آه اآنون سرپرستى وزارت نفت را ب
 .يزد به دنيا آمده است و داراى ليسانس مهندسى مكانيك و فوق ليسانس مديريت است

مجلس هفته آينده نظر خود را اعالم مى آند و بررسى ها نشان مى دهد آه او رأى اعتماد نمايندگان 
  .را آسب خواهد آرد

  
 رده بودند به اين آزمايشگاه دادندبازرسان آژانس آنچه را آه از ايران آو

  آيلومترى وين۴٠نمونه هاى ايرانى در 
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آژانس بين . اين روزها براى ايران در اتريش يكى از آشورهاى اروپايى روزهاى مهمى سپرى مى شود
بررسى برنامه هاى اتمى ايران مشغول المللى انرژى اتمى آه مقر آن در وين پايتخت اتريش است، به 

هيات مديره آژانس هم در جلسه اخيرشان برخالف گردهمايى هاى گذشته قطعنامه اى درباره . است
اولين سفر . فعاليت هاى ايران منتشر نكرده و منتظر دور جديد مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا است

 هم با استقبال شايان توجه رئيس جمهور و اروپايى محمد خاتمى پس از دوران رياست جمهورى اش
در وين نگاه ها به آزمايشگاهى است . اما اين همه ماجرا نيست. صدراعظم اتريش همراه بوده است

در هفته هاى .آه برنامه هاى هسته اى ايران را براى آژانس بين المللى انرژى اتمى ارزيابى مى آند
ه تحقيق عادى خود در برنامه هاى اتمى ايران ادامه داده  سال گذشته بازرسان آژانس، ب٢اخير همچون 

اند و همزمان با بازرسى هاى پياپى نمايندگان آژانس بين المللى انرژى اتمى از تأسيسات مختلف 
اتمى ايران، تيم هاى متعددى با استفاده از تجهيزات گسترده، نمونه هاى برداشته شده را بررسى 

ژانس، سرگرم آزمايش هايى هستند تا ادعاى واهى آمريكا و جمعى از آارشناسان آ.مى آنند
مليسا فلمينگ سخنگوى . متحدانش را مبنى بر تالش ايران براى ساخت سالح هسته اى بررسى آنند

آژانس بين المللى انرژى اتمى پيش از اين خبر داده بود آه گزارش محمد البرادعى مديرآل آژانس به 
يت فعاليت هاى هسته اى ايران، حاوى نتايج بازرسى هاى جديد در شوراى حكام درباره آخرين وضع
 عضو هيات مديره ٣۵ صفحه در اختيار ۵بخشى از اين گزارش در . ايران از جمله مرآز اصفهان است

آژانس آه به شوراى حكام معروف هستند ارائه شد تا آنها با خواندن گزارش درباره فعاليت هاى ايران 
آه اين داورى ظاهرًا تا اجالس بعدى شوراى حكام آه اسفندماه امسال برگزار مى داورى آنند، هرچند 

اما نمونه هاى گرفته شده حاصل از بازرسى هاى آژانس در آجا و در چه .شود به تعويق افتاده است
 آيلومترى جنوب شرقى ۴٠شرايطى آزمايش و راستى آزمايى مى شود؟در بلوك ساختمانى واقع در 

و فناورى » گاماى اسپكترومترى«و » فلورسنس«، »اشعه ايكس«اتريش، دانشمندان از وين، پايتخت 
هاى ديگر استفاده مى آنند تا با اين آار، بتوانند گزارش ايران را مبنى بر استفاده صلح آميز از برنامه 

يزوتوپ هايى هاى اتمى راستى آزمايى آنند و ببينند آه آيا ذرات ميكروسكوپى اورانيوم و پلوتونيوم در ا
دانشمندان شاغل در اين آزمايشگاه به .آه مى تواند براى سالح هسته اى به آار رود، وجود دارد يا خير

اين نمونه ها . خبرگزارى فرانسه گفته اند آه ما مى توانيم از مقدار آمى نمونه اطالعات به دست آوريم
نمونه گيرى هاى .مع آورى شده استبه وسيله بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران ج

 سانتى متر مربع جمع آورى شده آه در پارچه هاى نخى و تميز ١٠ در١٠محيطى از سطحى به اندازه 
. اين نمونه ها در آزمايشگاه هاى آژانس در اتاق هاى تميز نگهدارى مى شود. پيچيده شده است

 آه هوا جريان داشته و مهر و موم شرايط آزمايشگاهى ايجاب مى آند آه اين نمونه ها در جايى
گزارشگران حاضر در اتريش چند هفته پيش براى بازديد .محيطى عارى از آلودگى است، نگهدارى شود

ديوارهاى سفيد و آف ساختمان شامل تجهيزات آزمايشگاهى . به آزمايشگاه هاى آژانس دعوت شدند
واند تصوير آاملى از ترآيبات اورانيوم و جرمييون هاى ثانويه است آه مى ت» اسپكترومتر«مانند يك 

سرپرست آزمايشگاه آژانس انرژى اتمى .پلوتونيوم را يكصد بار آوچك تر از قطر موى انسان نشان دهد
بازرسان آژانس آن زمان به خاطر .شروع آردند١٩٩۶گفته است آه بازرسان، اين تكنيك ها را از سال 

آزمايشگاه . آامل را براى نمونه گيرى به آزمايشگاه آورده بودنديافتن ماده راديواآتيو تريتيوم يك درخت 
. هم اآنون مرحله حساسى را در زمينه ارزيابى برنامه هسته اى ايران سپرى مى آند» سايبرسدرف«

همچنين نمونه هايى هم آه از منطقه نظامى پارچين گرفته شده، در اين آزمايشگاه بررسى مى شود 
ديپلمات ها در وين پيشتر گفته بودند آه ايران به بازرسان . ان مشخص شودتا صحت و سقم گزارش اير

آژانس بين المللى انرژى اجازه دسترسى مجدد به بازرسان آژانس داده است تا از اماآن نظامى با 
ايران تا به حال بارها اعالم آرده آه برنامه هاى هسته اى پنهانى . درجه امنيت بسيار باال ديدن آنند
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ساخت تسليحات ندارد و آليه فعاليت هاى اتمى اش صلح جويانه و براى تامين انرژى حاصل از براى 
اين گفته ايران در بازرسى اول آژانس از پارچين اثبات شد اما هم اينك با درخواست مجدد . اتم است

ساز اجازه آژانس از ايران، تهران براى اثبات دوباره گفته هايش و در اقدامى داوطلبانه و اطمينان 
همكارى ايران با آژانس چنان بوده آه .بازرسى مجدد از پارچين را داده و اين آار نيز انجام شده است

گفته » يواس اى تودى«يكى از ديپلمات هاى غربى آه نخواسته نامش آورده شود به روزنامه آمريكايى 
رج از حوزه اختيارات و محدوده بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به ساختمان هايى آه قبًال خا

.  نمونه از پارچين گرفته اند١٠٠مسئوالن آزمايشگاه مى گويند آه حدود .آنها بود دسترسى داشته اند
هرچند . آزمايش هاى اوليه نشان داده اند آه تاآنون هيچ گونه فعاليت هسته اى وجود نداشته است

راى حكام نرسيد اما نتايج بازرسى هاى آژانس در نتيجه نهايى بازرسى از پارچين به اجالس آذرماه شو
 . عضو هيات مديره منعكس خواهد شد٣۵گزارش هاى آتى مديرآل به 

  
 مى خواهند روسيه و چين را قانع آنند

 نيويورك تايمز : منبع
 احسان ابطحى: ترجمه
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 افزايش فشارها بر ايران، تالش جديدى را آغاز آرده اند تا چين و بريتانيا و اياالت متحده در راستاى
تا آنون .روسيه را قانع آنند آه با توجه به شواهد جديد، تهران به دنبال دستيابى به سالح اتمى است

ديده بان اتمى سازمان _ پرونده هسته اى ايران به طور گسترده اى در آژانس بين المللى انرژى اتمى 
 بررسى قرار گرفته است آه بيشتر تمرآزش بر روى موضوع انحراف برنامه هاى صلح آميز  مورد-ملل

ديپلمات هاى اروپايى آه .ايران به برنامه هاى ساخت سالح هاى هسته اى معطوف بوده است
خواستند نام شان فاش نشود تا بر روند مذاآره با ايران تاثيرگذار نباشد، مى گويند آه تالش هاى جديد 

 عضو دائم شوراى امنيت ۵سوى بريتانيا هدايت و از طرف فرانسه و اياالت متحده حمايت مى شود تا از 
آشورهايى آه با توجه به عضويت . سازمان ملل متحد را به جمع بندى واحدى عليه ايران برساند

يه ايران دائمى شان در شوراى امنيت سازمان ملل متحد مى توانند تحريم هايى ديپلماتيك و تجارى عل
اگر ما بتوانيم چين و روسيه را قانع آنيم : يك ديپلمات ارشد اروپايى در همين زمينه مى گويد.وضع آنند

 نشان مى دهد آه ايران به دنبال دستيابى به -مانند لپ تاپ ادعايى اياالت متحده_ آه شواهد جديد 
ه ايم، چرا آه در آن صورت سالح هاى اتمى است، گام بسيار محكمى براى فشار بر تهران برداشت

مقامات تهران نمى توانند مانند گذشته به چين و مسكو اميد داشته باشند تا اين دو آشور مانع ارجاع 
روسيه و چين قرارداد هاى اقتصادى و انرژى عظيمى .پرونده شان به شوراى امنيت سازمان ملل شوند
 و ارجاع پرونده هسته اى اين آشور به سازمان ملل با ايران دارند و معتقدند آه افزايش فشارها بر ايران

تنها به خروج ايران از معاهدات بين المللى و خروج آارشناسان هسته اى آژانس بين المللى انرژى 
در حالى آه .اتمى از اين آشور منجر مى شود آه در حال بررسى تاسيسات اتمى ايران هستند

ايران اجازه دستيابى به سالح هاى اتمى را نمى دهند، در روسيه و چين بارها اعالم آرده اند آه به 
مقابل فشارهاى اياالت متحده براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به سازمان ملل متحد نيز، مقاومت 

اين درحالى است آه قطعنامه ماه سپتامبر آژانس، پرونده هسته اى ايران را بدون تعيين . مى آنند
البته پرونده هسته اى ايران در اجالس . ت سازمان ملل متحد ارجاع دادزمانى مشخص به شوراى امني

اخير شوراى حكام آژانس در ماه نوامبر تا حدودى از شوراى امنيت دور شد و تصميم جديدى در مورد اين 
حمايت از پيشنهاد روسيه در مورد غنى سازى اورانيوم در خاك اين آشور، تالش ديگر .پرونده اتخاذ نشد

مقامات . نيا و اياالت متحده است آه قصد دارند ثابت آنند فعاليت هسته اى ايران صلح آميز نيستبريتا
رسمى روسيه مى گويند طرح شان مى تواند به جامعه جهانى اطمينان دهد آه اورانيوم غنى شده 

با نظارت براى استفاده ايران در توليد سالح هاى هسته اى مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، چرا آه 
آارشناسان روسى انجام مى شود و اورانيوم با درصدى غنى خواهد شد آه تنها براى اهداف صلح آميز 

يك مقام رسمى اياالت . البته طرح روسيه در بسيارى از موارد دچار ابهام است.مى تواند استفاده شود
ا منتها در خاك روسيه متحده در همين زمينه مى گويد آه بايد شرآتى با سرمايه گذارى ايرانى ه
مقامات رسمى مى گويند .تاسيس شود، اما غنى سازى اورانيوم بدون مشارآت ايرانى ها انجام پذيرد

البته ديپلمات هاى اروپايى هم . آه ابتكار روسيه بيشتر از اينكه يك طرح باشد، صرفًا يك ايده است
يله آن ايران را مجبور به پذيرش طرح اميدوارند تا روس ها را وارد بازى ديپلماسى آنند تا به وس

اياالت متحده هم آرزو دارد تا اين ايده روسيه اجرايى شود و بريتانيا، فرانسه و .پيشنهادى مسكو آنند
اما مقامات ايرانى ارائه هرگونه پيشنهاد از .آلمان تالش خواهند آرد تا مذاآرات با ايران را از سربگيرند

اورانيوم در خاك اين آشور رد مى آنند و اساسًا تاآيد دارند آه غنى سوى روسيه را براى غنى سازى 
از سوى ديگر بريتانيا هم در راستاى تالش ها براى افزايش فشار بر .سازى بايد در خاك ايران انجام شود

تهران سعى دارد با استناد به مدارآى آه به ادعاى مقامات لندن نشان مى دهد ايران به دنبال 
سالح هاى اتمى است مقامات روسيه و چين را به اردوى مخالفان تهران اضافه دستيابى به 

مقامات لندن، پاريس و برلين همواره تالش آرده اند آه به وسيله اعطاى امتيازات اقتصادى و .آند
سياسى، و دادن ضمانت براى تامين امنيت ايران، تهران را از ادامه برنامه اى آه به ادعاى آنان به 

اما ايرانى ها امتيازهاى پيشنهادى ديپلمات . الح هسته اى منجر مى شود، منصرف آنندساخت س
هاى اروپايى را آم ارزش ارزيابى آرده و تاآيد مى آنند آه تحت هيچ شرايطى و در قبال هيچ امتيازى 
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حاضر به صرف نظر از برنامه هسته اى صلح آميز خود نيستند آن را بر اساس معاهده منع گسترش 
در همين حال، يك ديپلمات ارشد اروپايى در مورد پرونده .الح هاى اتمى حق مسلم خود مى دانندس

در حال حاضر مهمترين هدف ما، جلب حمايت آشورهايى نظير روسيه، هند، «: هسته اى ايران گفت
دا بايد آفريقاى جنوبى و برزيل براى فشار بر تهران است ولى براى رسيدن به اين هدف اين آشور ها ابت

يك مقام ارشد ».اطمينان يابند آه همه مسير هاى ديپلماتيك در پرونده هسته اى ايران طى شده است
مشكل آنونى ما ادامه مذاآرات با تهران است و ما اآنون در «: آمريكايى هم در همين مورد مى گويد

م در همين زمينه مى مقامات رسمى اروپايى ه».مرحله گفت وگو براى گفت وگو با ايران قرار داريم
گويند آه تالش دارند تا به طور غيررسمى با مقامات تهران وارد گفت وگو شوند تا با ترغيب آنان براى 
 .ادامه مذاآرات رسمى، ايران را براى صرف نظر مشروط در مورد برنامه هسته اى خود متقاعد سازند

 
 یابراز تأسف اتحاديه اروپا از اظهارات الريجان

  ٢٠٠۵  دسامبر8  - ١٣٨۴ آذر  17 شنبهپنج 
 منتشر کرده و ی بريتانيا در تهران به عنوان نماينده اتحاديه اروپا در ايران بيانيه اسفارت:بی بی سی

 ايران که خواهان ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی آن نسبت به اظهارات اخير علیط
 . تأسف کرده است اورانيوم در کشور شده، ابراز ی سازی غنیازسرگير

 در تهران اعالم کرده بود که ی خبری نشستیط) پنجم دسامبر( دوشنبه گذشته ی الريجانیآقا
 از ی اين عنصر راديواکتيو و توليد سوخت اتمی سازی سانتريفوژ اورانيوم را به منظور غنیکشورش بزود

 .سرخواهد گرفت
 سانتريفوژ اورانيوم در ايران را ی که ازسرگير اتحاديه اروپا شدهی موجب نگرانی الريجانی آقااظهارات

 بريتانيا، فرانسه و آلمان داده ی داند که دولت اين کشور سال گذشته به به دولتهای مینقض تعهد
 .است

 ی اش رفع نشده، غنی از برنامه اتمی اين سه دولت اروپايی که نگرانی تعهد، ايران بايد تا زمانبنابراين
 .ال تعليق درآورد اورانيوم را به حیساز

 . را به نقض تعهد متهم کرده استی ايران به نوبه خود طرف اروپايهرچند
 سانتريفوژ اورانيوم در ی که سفارت بريتانيا در تهران منتشر کرده، تصريح شده است که حتی بيانيه ادر

 رود و یه شمار م نيز از ديد اتحاديه اروپا نقض تعهد ايران بی مقاصد تحقيقاتی و برایسطح آزمايشگاه
 . منافات داردی اتمی انرژی اخير آژانس بين المللیبا قطعنامه ها

 در پاسخ به ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی عضو شورای اروپايی اين بيانيه آمده که دولتهادر
ا  اين شورا از خود انعطاف نشان دادند و ابراز تمايل کردند که بی از ديگر اعضایدرخواست بسيار

 کشور فراهم آيد اما ن ايی مذاکرات اتمی ازسرگيری برای ديدار کنند تا از اين طريق راهی ايرانیمقامها
 اين مذاکرات ی برای مشترکی به مبنای بر زبان رانده، دستيابی الريجانی همچون آنچه که آقایاظهارات

 . سازدیرا ناممکن م
 ی سازی غنیوشنبه گفته بود که ازسرگير دی ايران در نشست خبری امنيت ملی عالی شورادبير

 است و اين کشور در مذاکرات خود با اروپاييها حاضر به سازش بر سر اين یاورانيوم در ايران قطع
  .موضوع نخواهد بود

  
 ايران تسليم غرب نخواهد شد: الريجانى
  ٢٠٠۵  دسامبر5  - ١٣٨۴ آذر  14 شنبهدو:شرق

 به خبرگزارى فرانسه گفته است آه ايران براى غنى سازى مسئول پرونده اتمى ايران: گروه سياسى
اورانيوم بى تاب است و تسليم خواسته هاى غرب، مبنى بر محدود آردن فعاليت چرخه سوخت هسته 

وى گفته آه تهران آماده است تنها براى چند ماه ديگر به توقف فعاليت هاى . اى خود نخواهد شد
زارش مهر على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران و به گ. حساس هسته اى خود ادامه دهد

مسئول مذاآرات هسته اى ايران در گفت وگو با خبرگزارى فرانسه در تهران با تاآيد بر اين مسئله آه 
ايران از قدرت آافى براى منصرف آردن منتقدانش آه در حال بررسى اقدام نظامى هستند، برخوردار 

گر اين مسئله به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود، غرب مجازات است، افزوده است آه ا
وى در اين گفت وگو خاطرنشان آرد آه ايران درصدد توليد بمب هسته اى نيست و . خواهد شد

آسانى آه بمب اتم روى ژاپن انداختند در جايگاهى نيستند آه ما را از داشتن فناورى هسته اى 
ير شوراى عالى امنيت ملى ايران تصريح آرد از هر پيشنهادى آه شرط زير را دب. غيرنظامى محروم آنند

. غنى سازى بايد در ايران انجام شود، زيرا اين حق ماست: در خود داشته باشد، استقبال مى آنيم
على الريجانى درباره ازسرگيرى مذاآرات هسته اى ايران و تروئيكاى اروپايى اظهار داشت آه مذاآرات 

تروئيكاى اروپايى از ايران مى خواهند . ان دو طرف در دو يا سه هفته آينده برگزار خواهد شدآارشناس
آه پيشنهاد روسيه مبنى بر انتقال فعاليت غنى سازى اورانيوم از ايران به خاك خود را بپذيرد، اما ايران 

ات هسته اى ايران رئيس مذاآر. با رد اين پيشنهاد غنى سازى در داخل خاك خود را حق خود مى داند
 آه از پذيرفتن معامالتى به سبك ليبى آه در آن در ازاى توقف برنامه هسته اى، مشوق -ايران : گفت

 اين نوع معامله را آه هم اآنون اروپا به آن اميدوار است، -هاى ديپلماتيك و تجارى فراهم مى آند
ره توليد سوخت هسته اى در داخل ايران الريجانى خاطرنشان آرد آه  اين مذاآرات دربا. نخواهد پذيرفت

ما عضوى از آژانس بين : وى افزود. خواهد بود و درباره چيز ديگرى در اين مذاآرات گفت وگو نخواهد شد

www.iran-archive.com 



المللى انرژى اتمى هستيم و پيمان ان پى تى را پذيرفته ايم و تعهدات و حقوقى داريم آه به آنها پايبند 
الريجانى همچنين با اشاره به اين .  تعيين قوانين مجزا براى ما نيستخواهيم بود، بنابراين نيازى به

موضوع آه ايران براى از سرگيرى غنى سازى بى تاب است، تصريح آرد آه اين اقدام ممكن است ظرف 
دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران درباره مذاآرات هسته اى ايران و . چندماه آينده انجام شود

خاطرنشان آرد آه اگر دو طرف در مذاآرات جدى هستند، پيدا آردن فرمول براى حل تروئيكاى اروپايى 
وى همچنين در گفت وگو با خبرگزارى . مسئله هسته اى ايران بسيار دشوار و پيچيده نخواهد بود

فرانسه ضمن هشدار در اين باره آه تحقيق و ساخت سانتريفوژ خارج از حوزه مذاآرات بيشتر با 
مسائل مذآور در : پايى است و احتمال آغاز آن در هر زمانى وجود دارد، اظهار داشتتروئيكاى ارو

مذاآرات مطرح نخواهد شد و زمان و چگونگى از سرگيرى مذاآرات درباره اين مسائل به تنهايى به ما 
دبير شوراى عالى امنيت . ما در دانشگاه هاى خود در حال انجام تحقيقات هستيم. مربوط مى شود

ايران در پاسخ به اين سئوال آه آيا منظور شما از ساخت سانتريفوژها و انجام تحقيقات اين است ملى 
خير، شما براى اين منظور نيازمند تزريق گاز به آنها : آه شما قادر به ساخت يك بمب هستيد، گفت

هايى است مسئول مذاآرات هسته اى ايران همچنين تاآيد آرد آه ايران آماده ارائه ضمانت . هستيد
وى درباره تهديد غرب مبنى بر ارجاع موضوع . مبنى بر اينكه درصدد ساخت اورانيوم با درجه باال نيست

هسته اى ايران به شوراى امنيت گفته است اروپايى ها نبايد با استفاده از شوراى امنيت ما را تهديد 
با اينگونه تهديدها، دوطرف در . ارندمردم ايران شجاع هستند و واهمه اى از اين گونه تهديدها ند. آنند

بازى بازنده خواهند شد، در صورتى آه ما خواهان پيروزى دو طرف در مذاآرات هستيم، يعنى ما از 
اروپايى ها بايد . فناورى هسته اى برخوردار شويم و اروپايى ها نيز ضمانت هايشان را داشته باشند

بفرستند، ما با مسائلى روبه رو خواهيم شد، اما آنها نيز بدانند آه اگر پرونده ما را به شوراى امنيت 
وى هشدار داده در صورتى آه مسئله هسته اى ايران به شوراى امنيت ارجاع داده . پيروز نخواهند بود

شود ما چاره اى جز مقابله به مثل با اين اقدام مانند پايان تعليق غنى سازى اورانيوم و سختگيرى 
 .انس بين المللى انرژى اتمى نخواهيم داشتدرباره بازرسى هاى آژ

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 نقش ايران در استراتژى خروج آمريكا از عراق

  ٢٠٠۵  دسامبر5  - ١٣٨۴ آذر  14 شنبهدو:شرق
 آزاده افتخارى: ترجمه

ست، اما بدون ترديد اين آشور نقشى ا» محور شرارت«عليرغم ادعاى بوش آه گفته ايران عضوى از 
نقش ايران در آينده عراق به اندازه . اساسى در استراتژى خروج نيروهاى آمريكايى از عراق ايفا مى آند

اى پررنگ است آه زلماى خليل زاد سفير آمريكا در بغداد، آشكارا از در اختيار داشتن مجوز دولت بوش 
به بيانى ديگر با توجه به شرايط عراق، تنش زدايى ميان ايران و . براى گفت وگو با ايران سخن مى گويد

 .آمريكا از ارزش اضطرار تازه اى برخوردار شده است
البته زلماى خليل زاد نسبت به مذاآره با ايران غريبه نيست، زيرا در جريان سرنگونى طالبان در 

. ن در اين خصوص به سرانجام رساندافغانستان و شكل گيرى دولت آابل، مذاآرات ارزشمندى را با تهرا
در حال حاضر آمريكا بايد دو استراتژى خروج براى افغانستان و عراق تعيين آند آه با توجه به مرزهاى 

طوالنى ايران با اين دو آشور صلح و ثبات با دوام در آنها بدون مشارآت تهران در اين استراتژى ها امكان 
و » جديد«توجه به سياست خارجى ايران در مورد عراق و افغانستان از سوى ديگر با . پذير نخواهد بود

اهميت روابط خوب با آنها بايد توصيف مناسبى براى جمهورى اسالمى ايران به جاى عضويت در محور 
 .شرارت يافت

ايران روابط تجارى و اقتصادى رو به رشدى را با همسايگان شرقى و غربى خود دنبال مى آند و اين امر 
نه را براى بهره بردارى سياسى و ژئواستراتژيك از سقوط حكومت هاى دشمن در آابل و بغداد و زمي

عالوه بر اين با توجه به آمريكاگرايى بى سابقه سياست هاى منطقه اى . جايگزينى آنها فراهم مى آورد
آه ايجاد طى سال هاى اخير، نگرانى هاى امنيتى جديدى در ايران پديد آمده و اين در حالى است 

 سپتامبر بسيار ١١توازن ميان تبعات مثبت و منفى ايجاد شده پيرامون ايران پس از حمالت تروريستى 
اآنون بيم آن مى رود آه با خروج نيروهاى آمريكايى از افغانستان و عراق بار ديگر . دشوار شده است

اما با اين وجود . ن نخواهد بودطالبان و حزب بعث در اين آشورها مستقر شوند و اين روند به نفع ايرا
 .ايرانيان همچنان بر عقايد ضدآمريكايى خود و لزوم خروج نيروهاى آمريكايى از منطقه تاآيد مى آنند

 محدوده هاى موج ضدآمريكايى جديد در ايران• 
ت سر مى دهند اما اين يك واقعي» مرگ بر آمريكا«با وجود آنكه ميليون ها نفر در سراسر ايران فرياد 

است آه سقوط حكومت صدام حسين در عراق و جايگزينى آن با يك حكومت شيعه و دوست ايران 
اين . آمريكا فراهم مى آورد_ هديه اى براى ايرانيان بود آه زمينه را براى شروعى تازه در روابط ايران 

تيك به نفع بدان معناست آه حداقل در شرايط آنونى مخالفت بسيار سخت با آمريكا به لحاظ ژئوپول
 .ايران نيست

 جايگاه ايران در استراتژى خروج آمريكا• 
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دولت آمريكا در مقابل استراتژى خروج از عراق به جلب حمايت ايران نياز دارد و خروج نيروهاى آمريكايى 
تنها در شرايطى ميسر خواهد بود آه نيروهاى داخلى عراق در برقرارى ثبات و آرامش در اين آشور از 

 . آافى برخوردار باشندتوانايى
تحليلگران مى گويند نقش همسايگان عراق به ويژه ايران و سوريه در استراتژى خروج، از حساسيت 
بسيار زيادى برخوردار است و فعاالن قديمى در ساختار سياسى جديد عراق نظير جالل طالبانى اين 

در خاتمه تضاد بازى .  تاآيد مى آننداهميت را به خوبى درك آرده و بر اهميت ايران در ثبات منطقه اى
آمريكا آه حدود سه دهه از عمر آن مى گذرد رقابت و همكارى توامانى را در _ هاى استراتژى ايران 

ايرانى در عراق است آه تا آينده اى _ عراق و افغانستان پديد آورده آه معادل ايجاد فضايى آمريكايى 
 .آنترل خواهد شد) كاايران و آمري(نزديك توسط دشمنان قديمى 

Asia times 
 

 بازى بزرگ ايران و آمريكا در عراق
 مهران آرمى:سرمقاله شرق

  ٢٠٠۵  دسامبر5  - ١٣٨۴ آذر  14 شنبهدو
انتخابات فراگير پارلمانى آه هفته آينده در عراق برگزار مى شود، بازى بزرگ ميان قدرت هاى تاثيرگذار 

تا پيش از سرنگونى صدام حسين، . ل هاى خود مى رساندبر اين پهنه سياسى را به يكى از سرفص
روسيه و فرانسه از بازيگران اصلى بين المللى در عراق بودند آه همواره مخالفت خود را با هر گونه 

اما با . اقدام نظامى از سوى بازيگران اصلى مقابل،  يعنى اياالت متحده و انگليس، ابراز مى آردند
اق به دست نيروهاى آمريكايى و انگليسى، فرانسه و روسيه از صحنه سرنگونى صدام و اشغال عر

عراق به حاشيه رفتند ولى اين به منزله آماده بودن صفحه عراق براى يكه تازى قدرت هاى پيروز در 
بلكه از همان فرداى پاك شدن عراق از بقاياى رژيم گذشته نشانه هايى از ظهور بازيگرى . جنگ نبود

اين بازيگر جديد نه اتحاديه عرب يا پترودالرهاى آشورهاى عربى حوزه خليج . كار شدجديد در عراق آش
فارس بود آه از اقليت برآنار مانده از قدرت در عراق حمايت تبليغاتى مى آردند يا پول هاى آنها در 

حمايت از آنچه شورش، مقاومت و يا تروريسم ناميده مى شود خرج مى شد و نه همسايه شمالى 
، ترآيه بود آه مستظهر به پشتيبانى ناتو سال ها بر سياست هاى عراق به ويژه در بخش عراق

آشورهاى عربى يا ترآيه هم در بازى عراق سرنوشتى بهتر از روسيه يا . شمالى آن تاثيرگذار بود
بازيگر جديد آشورى است آه در گذشته از سويى جنگى هشت ساله با عراق . فرانسه پيدا نكردند

صدام حسين را پشت سر گذاشته و از سوى ديگر در فهرست محور شرارت ديگر دشمنش اياالت دوران 
انتخابات ژانويه گذشته را مى توان اوج قدرت نمايى دو بازيگر اصلى در صحنه . متحده قرار گرفته بود

روه جايى آه اياد عالوى با حمايت اياالت متحده نتوانست در مقابل ائتالف گ. سياسى عراق دانست
هاى دوست ايران حرف چندانى براى گفتن داشته باشد تا نتيجه انتخابات به گونه خيره آننده اى به 

تا آنجا آه بسيارى از سياستمداران غربى و عرب همچون وزير . سود ائتالف عراق يكپارچه رقم بخورد
ه اياالت متحده مى خارجه عربستان برنده اصلى تحوالت عراق پس از خلع صدام از قدرت را ايران و ن

دانستند و اعتقاد داشتند آه آمريكاييان به سود ايران سربازان خود را به قربانگاه عراق فرستاده و 
حتى اگر چنين هم نبود . دالرهايشان را هزينه آرده اند بدون اينكه ايران فشنگى را هدر داده باشد

 هشت سال جنگ تحميلى بهترين نفس سرنگونى صدام بزرگترين هديه به مردم ايران بود آه در
پيش از آن آمريكا در افغانستان هم رژيمى را سرنگون آرده بود آه . عزيزانشان را از دست دادند

به هر رو اگرچه پس از پايان آار طالبان در افغانستان . دشمنى آشكارى با جمهورى اسالمى داشت
 شرارت قلمداد آرد و مذاآرات ميان دو آمريكا، ايران را در رديف عراق صدام و آره شمالى سه محور

 شكل گرفته بود مدتى بعد پايان پذيرفت ولى واشينگتن يك بار ديگر ۶+٢طرف آه در چارچوب اجالس 
گسترش انتقادات . رو به دشمن ديرينش آورده تا اين بار مذاآراتى مشابه را در مورد عراق پيشنهاد آند

شار داخلى و بين المللى براى خروج نيروهاى آمريكايى از داخلى در آمريكا و در سناى اين آشور و ف
عراق در آنار تشديد جو ضدآمريكايى در عراق آه چشم انداز خروج نظاميان آمريكايى در عراق را ترسيم 
مى آند، راهى جز اين پيش روى دولت جورج بوش باقى نگذاشته است آه براى ايجاد امنيت در عراق 

ى سياسى متمايل به آمريكا در عراق و جلوگيرى از بازگشت هواداران رژيم و تضمين پيروزى جريان ها
اينك به نظر مى رسد برگ برنده . سابق يا پيروزى تروريست ها،  دست به دامان جمهورى اسالمى ببرد

تحوالت عراق يك بار ديگر در دستان ايران قرار گرفته تا با در پيش گرفتن شيوه هاى معقوالنه ديپلماتيك 
 قبال زمينه سازى براى خروج بى خطر نيرو هاى آمريكايى، به آسب امتياز در حوزه هايى بپردازد آه در

نظر آمريكايى ها اين است آه مذاآرات محدود به مسائل عراق، . اياالت متحده مى تواند تاثير گذار باشد
ن تنها خواست طرف مبارزه با تروريسم و پايان دادن به شورش ها و برقرارى امنيت باشد، اما اي

آمريكايى است و اگرچه همين خواست هم به دليل حضور دوستان جمهورى اسالمى در مسند قدرت 
در بغداد منافع ايران را تضمين مى آند ولى پيدا است آه نمى تواند مطالبه اصلى جمهورى اسالمى 

ه مانع اصلى بهره مطالبه اصلى جمهورى اسالمى در پرونده هسته اى است آه اياالت متحد. باشد
جمهورى اسالمى مى تواند با . گيرى ايران از حقوق بين المللى خود در اين زمينه محسوب مى شود

در واقع هم . طاق زدن ميان مشكل آمريكا در عراق و مشكل خود در آژانس با يك تير دو نشان بزند
 مى شود و هم مهم ترين مشروعيت حضور و نفوذ تاريخى، فرهنگى ايران در عراق به رسميت شناخته

پرونده بين المللى سال هاى اخير خود را به گونه اى آه متضمن حفظ پرستيژ آشور نيز باشد به سمت 
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در انتخاباتى آه ده روز ديگر در عراق برگزار مى شود، بار ديگر ايران و . مختومه  شدن هدايت مى آند
بات آينده عراق در صورتى شكل مى گيرد آه ائتالفى آمريكا به رقابت مى پردازند، پيروزى آمريكا در انتخا

از احزاب غرب گرا به رهبرى اياد عالوى به پيروزى دست يابد تا با ائتالف با گروه هاى آرد، دولت آينده را 
تشكيل دهد، اما براى ايران اين پيروزى در صورتى است آه دولت آنونى عراق به رهبرى ابراهيم 

 .حزاب آرد بتواند در انتخابات به پيروزى مجدد دست يابدالجعفرى در ائتالفى با ا
در واقع آرد ها اين آمادگى را دارند آه هم در آنار ائتالف احزاب شيعى دولتى را تشكيل دهند آه مورد 

اما در . توجه ايران هم هست و هم در ائتالفى به رهبرى عالوى قرار گيرند آه با آمريكا هم سو است
 اين انتخابات پيروز شود وضعيت تا حد زيادى مى تواند به دوران پيش از انتخابات صورتى آه عالوى در

در حال حاضر . ژانويه برگردد آه چهره هاى ضد ايرانى همچون حازم  الشعالن دوباره به قدرت برگردند
 ائتالف يكپارچه عراق آه دو حزب  الدعوه به رهبرى جعفرى و مجلس اعالى انقالب اسالمى به رهبرى
عبدالعزيز حكيم هسته آن را تشكيل مى دهند، در شرايط دشوارترى نسبت به انتخابات گذشته قرار 

نخست آن آه ائتالف در انتخابات گذشته از حمايت مستقيم و آشكار آيت اهللا سيستانى و . گرفته اند
وم آن آه دولت د. مراجع عراق برخوردار بود آه در انتخابات پيش رو از حمايت صريح ايشان محروم اند

جعفرى در چند ماهى آه قدرت را به دست گرفته است با مشكالت زيادى ازجمله تشديد حمالت 
تروريستى دست و پنجه نرم آرده و همين امر انتقاداتى را به عملكرد اين دولت وارد آرده و عالوى هم 

فرقه گرايى مذهبى و انگشت بر اين نقطه ضعف گذاشته است تا ائتالف يكپارچه عراق را به تشديد 
نقطه ضعف سوم دولت جعفرى اين است آه احزاب . ناآارآمدى در تامين خواسته هاى مردم متهم آند

آرد با داشتن سهم بزرگى در پارلمان آينده به تشكيل ائتالف با يك دولت غرب گرا به رهبرى عالوى 
ان جالل طالبانى به عنوان رئيس بيشتر تمايل دارند تا حفظ ائتالف آنونى آه اختالفات زيادى را مي

حال آن آه منافع ايران اقتضا مى آند آه . جمهور با ابراهيم جعفرى نخست وزير موجب شده است
همچنان ائتالفى از آردها و شيعيان شاآله قدرت باشند و اقليت اهل سنت نيز نقشى در آن داشته 

بازى اى آه مى .  همچنان در جريان استبه هر حال بازى بزرگ ميان ايران و آمريكا در عراق. باشند
  .تواند حد و سهم هر يك را در معادالت منطقه اى و پرونده هاى گشوده شده تعيين آند

  
  ي خروج نظاميان خارجي ها درباره تحوالت عراق و بحث و حرف

  ٢٠٠۵  دسامبر5  - ١٣٨۴ آذر  14 شنبهدو
 آغاز شد آه مسوول حقوق بشر سازمان ملل دادگاه صدام و هفت تن از همدستانش در حالي در بغداد

ي صدام ابراز نگراني آرده و وزراي سابق دادگستري آمريكا  نسبت به عدم پيشرفت در جلسات محاآمه
اند، ضمن اعالم ترديد به قانوني بودن دادگاه سعي  و قطر آه به تازگي به هيات دفاع از صدام پيوسته

هايي براي   آن را مطرح سازند و مسووالن عراقي از آشف طرحدارند تا بار ديگر درخواست در برگزاري
هاي جزيي و نه  ها سعي دارند با اعالم طرح زمان آمريكايي هم. اند حمله به ساختمان دادگاه خبر داده

ها براي اعالم زمان نهايي خروج از عراق، اوضاع را تا حدي آرام  چندان معتبر از موج انتقادها و درخواست
 . سازند

نجيب النعيمي، وزير سابق دادگستري قطر و رمزي ) ايسنا(ه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ب
آالرك، وزير سابق دادگستري آمريكا در اين دادگاه با اصرار از قاضي عراقي خواستند در خصوص غير 

آه از وي قاضي نيز به وي هشدار داد . قانوني بودن دادگاه و افزايش حمايت از هيات دفاع گوش دهد
هاي خود را از طريق خليل الدليمي، رييس  خواسته شده با هيات دفاع همكاري آند و بايد درخواست

  . هيات دفاع به دادگاه ارايه دهد
رمزي آالرك آه شب گذشته با صدام در زندان ديدار آرده گفت آه وي در يك زندان انفرادي زنداني 

ان، اعضاي خانواده و يا آساني آه از قبل وي را است و تاآنون نتوانسته با هيچ يك از دوست
رسيد و حتي هنگام خروج تيم  صدام در طول مدت دادگاهش عصبي به نظر مي. شناختند، ديدار آند مي

  . آرد دفاعي با فرياد اعتراض مي
ي صدام را به دليل عدم آزادي عمل تيم دفاع از صدام مغاير با  يك مقام سازمان ملل نيز محاآمه

تري در محاآمه داشته باشد تا حداقل از  المللي خواند و گفت آه اين تيم بايد حضور فعال رهاي بينمعيا
  . اين طريق مشروعيت دادگاه حفظ شود

اين مقام سازمان ملل ضعف دادگستري عراق و دادگاه صدام و ترور وآيل مدافعان وي را دليل عدم 
  . در عراق عنوان آردالمللي  برگزاري دادگاهي بر اساس معيارهاي بين

هاي جنايات جنگي يعني  ي صدام را همانند ديگر دادگاه هاي حقوق بشر نيز رسيدگي به پرونده سازمان
  . المللي و دادگاه رواندا و يوگسالوي سابق خواستار شدند همانند دادگاه جنايي بين

وج سربازان آمريكايي از پس از سخنراني بوش در تشريح استراتژي عراق آه در آن از تعيين تاريخ خر
ها براي تعيين تاريخ خروج سربازان از عراق در ميان مردم  عراق خبري نبود، موج انتقادها و در خواست

به همين دليل سران نظامي آمريكا سعي . آمريكا و حتي اعضاي آنگره وسناتورها شدت گرفته است
در همين راستا يك ژنرال . ت بكاهندهايي جزيي و آوچك تا حدي از اين حمال دارند با اعالم طرح

: ي ائتالف تحت امر آمريكا در عراق براي برقراري صلح در اين آشور خبر داد آمريكايي از طرح دو منظوره
تمرآز نيروهاي نظامي براي حمله به مبارزان خارجي و تالش هم زمان براي وادار آردن اهل تسنن به 

  . حضور در روند سياسي
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بنيادگرايان مرتبط با القاعده، : شود هاست آه به سه گروه نسبت داده مي حمالت در عراق مدت
هاي سني آه دولت آنوني تحت امر  آردند و ناسيوناليست هايي آه در دوران صدام خدمت مي بعثي

  . شيعيان را قبول ندارند
ايم؛ چرا آه هدايت اآثر  شتهها و مبارزان خارجي گذا مان را بر تروريست ما تمرآز اصلي: وي گفت

حمالت سنگين و وحشتناك را برعهده دارند و در دستيابي به هدفشان آه از بين بردن روند دموآراتيك و 
با اين حال ارتش آمريكا نيروهايش را در پنج استان . اعتباري دولت عراق است، بسيار مصمم هستند بي

بغداد، االنبار، دياله، نينوا و  :متمرآز خواهد آردپيوندد،  آه اآثر حمالت عراق در آن به وقوع مي
  . الدين صالح

ي ارتش آمريكا و ناظر بر روند بازسازي و تجديد قواي نيروهاي امنيتي  اما ژنرال مارتين دپمسي، فرمانده
عراق با حمايت از اظهارات جورج بوش در رابطه با وضعيت عراق گفت آه نيروهاي عراقي مسووليت 

ي برقراري امنيت و ثبات و مبارزه با شبه نظاميان بر عهده دارند اما مسووليت اصلي تامين بزرگتري برا
  . امنيت عراق در حال حاضر عمدتا بر دوش نظاميان آمريكايي است

تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي : در همين حال چاك هاگل، سناتور آمريكايي مدعي شد
  . ا نيسته آمريكايي از عراق به نفع عراقي

ي حزب جمهوريخواه و آانديداي  ، چاك هاگل، سناتور برجسته به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
در حال حاضر :  اظهار داشت2008ي بعدي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال  احتمالي دوره

  . تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي آمريكايي به نفع عراق نيست
هاي آشتار جمعي در عراق را  مداران حامي جنگ عراق عدم آشف سالح ي از سياستاگرچه بسيار

اند؛ اما به نظر رييس سابق بازرسان تسليحاتي در  هاي اطالعاتي غرب نسبت داده به اشتباه آژانس
  . ، اين يك فريب عمدي با هدف تغيير رژيم بوده است1998 تا 1991هاي  عراق طي سال

ادلي، مشاور امنيت ملي رييس جمهور آمريكا نيز در اظهار نظري اعالم داشته در همين حال استفان ه
  .  امكان پذير است2006خروج نيروهاي آمريكايي از عراق از سال 

اسكات ريتر، رييس سابق بازرسان تسليحاتي در عراق نيز آه در حال حاضر به يكي از مخالفان جنگ 
ي سازمان  هاي آامل تسليحاتي آميسيون ويژه ازرسيي ب عراق تبديل شده افشا آرد آه در نتيجه

  ملل در عراق 
 از بين رفت و سازمان 1998يي ، شيميايي و ميكروبي عراق تا سال  ، توان تسليحاتي هسته)آنسكام(

ي تسليحات  ي واشنگتن براي حمله به عراق، زرادخانه دانست، با اين حال دليل اوليه سيا اين را مي
  . ور بودآشتار جمعي اين آش

هاي آشتار جمعي  ي خلع سالح، حكومت قانون و عدم توليد و تكثير سالح حرف زدن درباره: وي گفت
آمريكا فقط در . ي ايران و عراق است آارانه درباره آنچه ما شاهدش هستيم، فريب جنايت. معني ندارد

  . المللي و خلع سالح است پي تغيير رژيم و تداوم تضعيف اهداف امنيت بين
  . تر شدن اوضاع دانست  حضور آمريكا در عراق را باعث وخيم ريتر ادامه

 تن 734 تن آشته و 666ي البيان طي ماه نوامبر در عراق حدود  چنين بر اساس گزارش روزنامه هم
 مجروح در ماه اآتبر افزايش قابل توجهي داشته 520 آشته و 407زخمي شدند و اين ميزان نسبت به 

  . است
 زنداني 238لشرق االوسط به نقل از يكي از مقامات وزارت دادگستري عراق از آزادي چنين ا هم

  . هاي نيروهاي چند مليتي در سراسر عراق خبر داد زندان
ي آمريكايي تايم از نشست سري ميان رهبران حزب بعث عراق با نمايندگان  از سوي ديگر، مجله

  .  الزرقاوي خبر داد القاعده در اين آشور به رهبري ابومصعب ي شبكه
اين نشست امسال در يكي از نواحي بغداد انجام شد و در آن شخصي ملقب به ابومروان : تايم افزود

  . را برعهده داشت، حضور داشت" جيش محمد"آه از فرماندهان بعث بود، و رهبري گروه موسوم به 
اد آرد آه الزرقاوي به رهبر ي آمريكايي، يكي از طرفداران ابومروان پيشنه ي اين مجله به نوشته

هاي متعدد خواهد داشت؛ اما  نظاميان فعال در عراق تبديل شود؛ چرا آه تاثير بيشتري بر گروه شبه
اش از  نمايندگان زرقاوي اين مساله را رد آردند و اظهار داشتند آه حاضر نيستند از او بخواهند از رهبري

  . گيري آند ي القاعده در عراق آناره شاخه
  . اند مردان مسلح يك مهندس فرانسوي را در غرب بغداد ربوده: چنين پليس عراق اعالم آرد مه

آرده  اين فرانسوي براي يك شرآت فرانسوي آه با سازمان آب بغداد قرار داد بسته است، آار مي
  . است

ي ائتالف از در حالي آه ائتالف تحت امر آمريكا در عراق بسيار سست و شكننده شده و تعدادي از اعضا
آنند، وزير دفاع ژاپن پس از بازگشت از عراق از تمديد مدت حضور سربازان  خروج از عراق صحبت مي

 550اند آه  فوآوشيرو ناآاگا، وزير دفاع ژاپن گفت آه سران عراق از وي خواسته. ژاپني در عراق خبر داد
  . ندنظامي ژاپني در عراق بمانند و به آارهاي بازسازي خود ادامه ده

رو بود امااآثر راي دهندگان ژاپني مخالف آن  اگرچه اعزام اين نيروها به عراق با ستايش آمريكا روبه
 درصد پاسخگويان مخالف تمديد 77نشان داد آه ) مهر(نتايج يك نظرسنجي در ماه اآتبر . هستند
 قانون صلح گراي ژاپن فعاليت نظاميان ژاپني بر اساس. ي ماموريت نظاميان ژاپني در عراق بودند دوره

با اين وجود، از زمان جنگ . آنند هاي برقراري امنيت شرآت نمي محدود است و اين نيروها در عمليات
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جهاني دوم تاآنون استقرار اين نيروها در عراق پرخطرترين عمليات نظامي ارتش ژاپن در خارج از آشور 
  . بوده است

  
 تن از همدستانش با خروج هيات دفاع صدام از دادگاه در دادگاه صدام و هفت) دوشنبه(ي امروز  جلسه

 . برگزار شد" غير قانوني بودن دادگاه"اعتراض به 
  ٢٠٠۵  دسامبر5  - ١٣٨۴ آذر  14 شنبهدو

ي تلويزيوني الجزيره، قاضي رزگار محمد  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در جلسه قبلي به دليل عدم حضور : ي امروز دادگاه اظهار داشت جلسهامين، رييس دادگاه صدام در 

وآال و در خواست آنها مبني بر يك هفته تاخير براي بررسي مدارك الزم، دادگاه با اين تاخير موافقت 
  . آرد

با توجه به : در شروع جلسه دادستان با اعتراض نسبت به حضور وآالي غير عراقي در جلسه تاآيد آرد
 دادگاه جنايي عراق متهم حق دارد از وآالي غير عراقي براي دفاع استفاده آند، ولي حضور اين قانون

  . وآال قانونا ثبت نشده است
در پي اين اظهارات، دادستان خروج آنها را از جلسه دادگاه خواستار شد آه قاضي رزگار با اين پيشنهاد 

  . دادستان مخالفت آرد
وزير دادگستري سابق قطر آه به تازگي به هيات دفاع از صدام پيوسته از از سوي ديگر نجيب النعيمي، 

رييس دادگاه خواست تا به اظهارات وي و رمزي آالرك، وزير دادگستري سابق آمريكا در خصوص غير 
  . قانوني بودن دادگاه و افزايش حمايت از هيات دفاع گوش دهد

هاي خود را آتبا به  نوني است و شما بايد درخواستاين دادگاه يك دادگاه قا: رييس دادگاه تاآيد آرد
  . دهد دادگاه ارايه دهيد و دادگاه هم آتبا به اظهارات شما پاسخ مي

در ادامه بعد از اصرارهاي شديد نعيمي براي بيان اظهاراتش، قاضي به وي هشدار داد آه از شما 
 را از طريق خليل الدليمي، رييس هاي خود خواسته شده با هيات دفاع همكاري آنيد و بايد درخواست

  . هيات دفاع به دادگاه ارايه دهيد
  . نعيمي نيز معترض شد آه دادگاه با عدم شنيدن اظهاراتشان، حقوق هيات دفاع را ضايع آرده است

اظهارات شما شفاها مطرح شد و ما هم صراحتا به آن پاسخ داديم، بقيه : رزگار بار ديگر تاآيد آرد
  . ا به صورت آتبي به دادگاه ارايه آنيدتان ر اعتراضات

هاي آالرك و نعيمي گوش دهد و آن را بسيار  خليل الدليمي نيز از رييس دادگاه خواست تا به درخواست
  . مهم دانست

تمامي اظهارات خود را آتبا به دادگاه : رييس دادگاه اين بار نيز با درخواست دليمي مخالفت آرد و افزود
  . تحويل دهيد

هاي آتبي هيات دفاع را  گيري دادگاه تا زمان بررسي اعتراض  هيات دفاع صدام عدم تصميمرييس
  . خواستار شد آه اين درخواست نيز نوشته شد

  . در اين جريانات صدام به عدم توجه دادگاه به اظهارات وآالي غير عراقي با فرياد اعتراض آرد
وج از دادگاه را به دليل غير قانوني بودن آن خواستار هيات دفاع صدام نيز بعد از ثبت اعتراضات خود، خر

شد و قاضي رزگار تاآيد آرد آه اين امر به ضرر موآل آنها خواهد بود و دادگاه به روند خود ادامه خواهد 
"  آمديد خوش"ي  هيات دفاع نيز با تشكر از رييس دادگاه از جلسه خارج شد و قاضي نيز با جمله. داد

  . دآنها را بدرقه آر
در هنگام خروج هيات دفاع، صدام با سر دادن فرياد، اعتراض خود را به اين امر اعالم آرد آه از وي 

  . خواسته شد نظم دادگاه را بر هم نزند و آرام باشد
يكي از وآالي اين پرونده نيز از رييس دادگاه خواست تا از دادگاه خارج شود و هيات دفاع را راضي آند 

  .  دادگاه برگردندآه مجددا به جلسه
  . و همين جا رييس دادگاه وقت استراحت دادگاه را اعالم آرد

ي دادگاه صدام، رييس دادگاه با شنيدن اظهارات شفاهي وآالي غير عراقي صدام  ي جلسه در ادامه
  . موافقت آرد

اهي رمزي به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران بعد از موافقت قاضي رزگار محمد امين با اظهارات شف
آالرك و نجيب النعيمي و اعضاي جديد هيات دفاع از صدام، اين دو تن براي بيان اظهارات خود بعد از 

  . اداي سوگند در جايگاه حضور يافتند
وضعيت : آالرك ضمن تايكد بر اينكه پنج دقيقه فرصت براي اداي اظهاراتش آافي نيست، اظهار داشت

ها در اين آشور و آمار قربانيان آن، ضرورت  زايش حمالت و خشونتناگوار امنيتي عراق با توجه به اف
  . آند هاي آنها را ايجاب مي افزايش حمايت از اعضاي هيات دفاع و خانواده

بعد از گذشت دو ماه از آشته شدن دو تن از اعضاي هيات دفاع، حق و عدالت : وي در ادامه افزود
  . نها فراهم شودآند آه شرايط بهتري براي حمايت آ ايجاب مي

  . بدون حمايت از هيات دفاع محاآمه عادالنه امري غير ممكن است: آالرك خاطر نشان آرد
ها نسبت به  وي همچنين از اقدام دادگاه مبني بر حمايت از شاهدان پرونده و عدم ارايه اين حمايت

  . هيات دفاع انتقاد آرد
با استناد به :  اختيارش قرار داده، تاآيد آردنجيب النعيمي نيز ضمن تشكر از فرصتي آه دادگاه در

  . المللي آشوري آه تحت اشغال اشغالگران باشد، دادگاه آن از نظر قانوني رسميت ندارد قوانين بين
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ي نيروهاي آمريكايي و هم پيمانانش است آه تحت عنوان  عراق نيز تحت سيطره و مداخله: وي افزود
در اينجا قاضي دادگاه ضمن اعتراض به وآيل مدافع از (د جنگ شدند مبارزه با تروريسم با اين آشور وار

وي خواست تا از پرداختن به مسايل سياسي پرهيز آند و به دفاعيات خود در خصوص غير قانوني بودن 
  .) دادگاه بپردازد

ي در عراق دادگاه صدام با استناد به قوانيني آه پل برمر، حاآم غير نظامي آمريكاي: نعيمي نيز ادامه داد
  . آن را جمع آوري آرده تشكيل شده است

المللي از تشكيل دادگاه ويژه ممانعت آرده آه اين دادگاه نيز به عنوان يك دادگاه  قانون بين: وي افزود
  . ويژه تشكيل شده است

هاي نيروهاي  وي مجددا ضمن تاآيد بر عدم استقالل دادگاه صدام و دخالت مقامات دولت تحت سفارش
  . كايي اين دادگاه را غير قانوني دانستآمري

  . شود عراق از سوي يك دولت آامال عراقي اداره مي: قاضي رزگار نيز تاآيد آرد
 در امور مربوط به دادگاه و متهم  هاي دولت دادگاه بايد جلوي دخالت: نعيمي نيز در ادامه خاطرنشان آرد
  . آردن آن به نقص و اشكاالت را بگيرد

ات نعيمي اولين شاهد از اهالي دجيل براي اداي سوگند و بيان شهادت به جايگاه فرا بعد از اظهار
  . خوانده شد

هنگام اداي سوگند از سوي شاهد اهل دجيل به دليل اختشاش در دادگاه از سوي نعيمي و آالرك، 
  . قاضي به آنها هشدار داد آه نظم دادگاه را بر هم نزنند

شود زيرا شاهد براي اداي  ت وآال اخالل در جلسه دادگاه محسوب مياقداما: قاضي رزگار تاآيد آرد
  . شهادت به جايگاه احضار شده است

قصد داشت درخصوص " شهدا"شاهد اهل دجيل نيز پس از اداي سوگند ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
رزان تكريتي هاي لفظي با ب آشته شدن افراد بيگناه اين پرونده صحبت آند آه اظهارات وي با درگيري

  . روبرو شد
  . رييس دادگاه نيز ضمن هشدار به شاهد از وي خواست تا تنها به موضوع پروند دجيل بپردازد

  .  از اين شهر بازگو آرد1982ي حمله به دجيل را بعد از ديدار صدام در سال  وي نيز نحوه
ز منازل دجيل اين منطقه مورد وي در ادامه شهادتش تاآيد آرد آه ده دقيقه بعد از خروج صدام از يكي ا

  . حمله قرار گرفت
  . وي هم چنين نام تعدادي از آساني را آه بر اثر اين حمالت آشته شدند، اعالم آرد

تعدادي از اهالي دجيل نيز قبل از سفر صدام در سال : هاي خود تاآيد آرد وي در بخشي از شهادت
  .  دستگير شدند1982

 شاهد قصد داشت سخنان وي را قطع آند آه قاضي دادگاه به وي هاي صدام در جريان اداي شهادت
  . تاآيد آرد فرصت آافي براي پاسخ به اظهارات شاهد را خواهد داشت

ي الدجيل   تن از شيعيان در منطقه148ي صدام و هفت تن از همدستانش به اتهام قتل  دادگاه محاآمه
  . عراق از صبح امروز از سر گرفته شد

 جلسات دادگاه تا سه روز ديگر ادامه يابد و اين در حالي است آه رمزي آالرك و نجيب رود انتظار مي
اند، ضمن  النعيمي، وزراي دادگستري سابق آمريكا و قطر آه به تازگي به هيات دفاع از صدام پيوسته
   .اعالم ترديد به قانون دادگاه سعي دارند تا بار ديگر درخواست در برگزاري آن را مطرح سازند

ي دادگاه عليه متهمان شهادت دادند آه به دليل ترس از مسايل امنيتي   شاهد در جلسه10چنين  هم
  . برخي حاضر به پخش تصاويرشان از تلويزيون نشدند

رمزي آالرك شب گذشته با صدام در زندان ديدار آرد و پس از اين ديدار خاطرنشان آرد آه وي در يك 
آنون نتوانسته با هيچ يك از دوستان، اعضاي خانواده و يا آساني آه از زندان انفرادي زنداني است و تا

  . شناختند، ديدار آند قبل وي را مي
از سوي ديگر موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق نيز از خنثي آردن طرح حمله به ساختمان 

  . دادگاه خبر داد
ند آه به ساختمان دادگاه حمله آنند؛ ولي شبه نظاميان در تالش بود: اي تاآيد آرد وي با صدور بيانيه

  . شوراي امنيت ملي با آمك نيروهاي امنيتي ضمن آشف اين موضوع طرح حمله را خنثي آردند
مسووالن دادگاه نيز اعالم آردند، يكي از پنج قاضي آه نامش فاش نشده به دليل دست داشتن يكي 

  . دداري آرده استاز متهمان در قتل برادرش از قضاوت در اين دادگاه خو
مسووالن دادگاه تاآيد آردند، يك قاضي ديگر جايگزين وي خواهد شد تا دادگاه از مساله و منافع 

  . شخصي و برخوردهاي احتمالي به دور باشد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر8  - ١٣٨۴ آذر  17 شنبهپنج 

روزنامه های امروز تهران عنوان های اصلی و بخش عمده ای از صفحات اول خود را به :بی بی سی
گزارش هايی درباره سانحه هوايی و کشته شدن نزديک به هشتاد تن از خبرنگاران و عکاسان داده و از 

پيرامون روز دانشجو گزارش هايی . زبان مقامات مختلف کشور به اظهار نظر درباره اين حادثه پرداخته اند
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و آلودگی هوای تهران که باعث تعطيل مدارس و دانشگاه ها شده است، و گمانه زنی درباره آينده 
  .پرونده هسته ای از جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز است

 ستاد نيروهای مسلح اعالم کرده که تعيين مصداق شهيد به دستور رهبر جمهوری شرقبه نوشته 
  . اين ستاد است و کشته شدگان سانحه هوايی شهيد اعالم شدنداسالمی با 

 گزارش داده که سران سه قوه خواستار رسيدگی به علت وقوع اين حادثه شده اند و مخبر کيهان
کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است چرا تعداد زيادی خبرنگار، عکاس و فيلمبردار را در اين هواپيما 

  سوار می کنند؟ 
 آن را نقل کرده سوار کردن شهروندان غير نظامی در هواپيمای نظامی، آن شرقاللی که به گفته ج

  . هم شهروندانی که ما در مقابل صيانت از جانشان وظيفه مضاعف داريم، غير قابل توجيه است
 با طرح اين سئوال که اين هواپيما دچار نقص فنی شده و در حال بازگشت به فرودگاه بوده خراسان
  . افزايد در اينکه هواپيمای ياد شده دچار نقص فنی شده است، ترديدی وجود ندارداست می

 از قول معاون ستاد ارتش نوشته هواپيما نقص فنی نداشته، بيمه بوده و همه همبستگیروزنامه 
  . سرنشينان جان باخته آن هم بيمه هستند

جعبه سياه ندارند گفته است دليل  سرتيپ نامی با بيان اينکه هواپيماهای نظامی خراسانبه نوشته 
دقيق سانحه هوايی بايد از طريق بررسی مراحل گفتگو با برج مراقبت و ساير موارد توسط متخصصان 
فنی دنبال شود، در حاليکه به نوشته همين روزنامه، خبرگزاری ايلنا دو ساعت قبل از آن مدعی شده 

سان توسط نيروی هوايی ارتش به طور کامل بود محل دقيق سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران و عکا
  .محاصره شده و ماموران نيروی هوايی در حال جستجو برای يافتن جعبه سياه هستند

عکس ها و گزارش هايی درباره ادامه آلودگی هوای تهران که تعطيل ادارات و مدارس هم تاثيری در آن 
داخته و خواستار چاره انديشی دولت در نگذاشت، موضوع ديگری است که روزنامه های تهران به آن پر

  . اين مورد شده اند
 با عنوان بزرگ آلودگی هوا با تدبير حل شدنی است با تاييد نظر شهردار جمهوری اسالمیروزنامه 

تهران آلودگی هوا و ترافيک را ناشی از بحران مديريت دانسته و نوشته بخش عمده ای از آلودگی هوا 
 خودرو در تهران پالک می شود ١٢٠٠و اين در حالی است که روزانه بيش از ناشی از دود خودروهاست 

و وارد شهر می شوند و اين روند همچنان ادامه دارد اما مسئوالن و مديران طرحهای وعده داده شده را 
  . در اين زمينه عملياتی نکرده اند

   آلودگی  دليل  آذر به١۶ روز  ه در گزارشی به مناسبت سالگرد روز دانشجو نوشته چون در آستاناعتماد
 شد،   ها تعطيل  و دانشگاه  مانند مدارس  و مراکز آموزشی  دولتی  نهادهای  کليه  شهر تهران هوای
  .  روز دانشجو نيز لغو شد  مناسبت  به  دانشجويی های  تشکل های  برنامه  تمامی بنابراين

   که  قصد داشت  پزشکی  و علوم  تهران  دانشگاه  دانشجويان  اسالمی به نوشته اين روزنامه انجمن
 و  طلبی ، عدالت  باوری  دين   و با محوريت خواهی  آرمان  قرن ، نيم  دانشجويی  جنبش  با عنوان همايشی

  .  لغو شد  برگزار کند که  سياسی  از فعاالن  با حضور تعدادی خواهی دموکراسی 
   چند دقيقه  برای  از دانشجويان  ای ، عده  دانشگاه  اين  تعطيلی  به  توجه  گزارش داده که بدوناعتماد
  .  شدند  متفرق  انتظامی  نيروی  با دخالت  از لحظاتی  پس  کردند که  تجمع  تهران  دانشگاه  در اصلی مقابل

 و با توجه به اينکه ورود و خروج دانشجويان:  گزارش داده که مديرکل حراست وزارت علوم گفتهخراسان
 آذر بايد با هماهنگی انتظامات و ١۶برگزاری مراسم و همچنين ورود ميهمانان دعوت شده به مراسم 

حراست دانشگاه صورت گيرد، بهتر است دانشجويان روزهای تعطيل و هنگام بسته بودن درها به 
  .دانشگاه مراجعه نکنند و در منزل به استراحت بپردازند که به نفع آن ها خواهد بود

  
   آذرماه16:  تهرانیور روزنامه هامر

  ٢٠٠۵  دسامبر7  - ١٣٨۴ آذر  16 شنبهچهار 
روزنامه های صبح امروز تهران با چاپ عکس ها و گزارش های سانحه هوايی روز سه :بی بی سی

شنبه، در مقاالت احساسی از کشته شدن جمعی از خبرنگاران و عکاسان که با اين پرواز نظامی در 
گزارش احتمال پيروزی .  کشور و گزارش يک مانور نظامی بودند، ابراز تاسف کرده اندحال سفر به جنوب

چهارمين وزير نفت پيشنهادی رييس جمهور و کسب رای اعتماد از مجلس، مراسم سالگرد روز دانشجو 
که جداگانه در دانشگاه ها برگزار می شود، افشاگری های شهردار تهران در مورد تخلف هايی در 

  .پرداخت وام ازدواج از جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز صبح استجريان 
 با تيتر کبوتران آگاهی، جوان با عنوان بزرگ رسانه ها داغدار شدند، جمهوری اسالمیروزنامه 
 با عنوان سه شنبه آفتاب يزد با تيتر پرنده مرگ، شرق با عنوان مرگ جانگذار مردان سايه، اعتماد

گزارش های مربوط به سقوط هواپيمای نظامی بر مناطق مسکونی نظاميان در جنوب سياه خبرنگاران، 
  . تهران را در صدر اخبار خود منعکس کرده و فهرست کشته شدگان اين حادثه را آورده اند

 سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و در آن به دليل از اعتماد و ايران، شرق، کيهان
  . ان از آنان به خوبی ياد کرده انددست رفتن همکارانش

 در مقاله ای نوشته ديروز يکی از تلخ ترين روزهای کاری برای همه کسانی بود که در حوزه ايران
رسانه ای کشور تالش می کنند و خبر سقوط هواپيمايی که حامل خبرنگاران رسانه های مختلف 

افزود، تا اينکه اعالم شد همه سرنشينان گروهی بود به سرعت و لحظه به لحظه بر دل نگرانی ها می 
  . هواپيما جان به جان آفرين تسليم کردند
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  . تنها روزنامه صبح امروز است که گزارشی درباره اين سانحه نداردجام جم
 نوشته مراسم بزرگداشت روز دانشجو در غياب مسئولين دولتی، رييس جمهوری و وزير علوم و شرق

  . نشگاه ها برگزار شدبا حضور فعاالن سياسی در دا
به گزارش اين روزنامه ، محمد توسلی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی در مراسم بزرگداشت روز 

استقالل ، قطع ارتباط با جامعه روشنفکری نيست بلکه بايد با ساير : دانشجو در دانشگاه تهران گفت
تحليل با جامعه روشنفکران نهادها ارتباط ارگانيک داشت و ضروری است که برای کسب اطالعات و 

  . ارتباط مناسبی را برقرار کرد ولی خود جنبش دانشجويی بايد تصميم گيری و تحليل کند
 بدون هيچ اشاره ای به مراسم روز گذشته خبر داده که امروز مراسمی از سوی بسيج کيهان

  . دانشجويی برپا می شود
خنرانی جناح های تندرو در مراسم امروز  رحيم پور ازعدی و ذکائی دو تن از سکيهانبه نوشته 

  . سخنرانی می کنند
 با عنوان گفتگوی صميمی با رييس جمهوری متن يک نامه را چاپ کرده که از سوی دانشجويان ايران

برای احمدی نژاد نوشته شده و در آن آمده شما متهم هستيد که با امواج مردمی، در واقع حلقه 
اهرًا بنا داريد که بقيه راه را هم در ميان مردم و با مسکوت گذاشتن نخبگان احزاب را دور زديد و ظ

  .لطفًا به اين ايميل پاسخ صادقانه و شفاف بدهيد گرچه اميدی ندارم. خواص، طی کنيد
 رييس جمهور احمدی نژاد در پاسخ نويسندگان نامه گفته است ايجاد تقابل ايرانبه نوشته روزنامه 

ابل غلطی است و در ذهن بنده چنين نقشه ای نبوده و نيست و متأسفم که ، تق) نخبگان-توده (ميان 
عده ای خود و رفقايشان را مظهر نخبگان عالم و هزاران دانشگاهی صاحب فکر ديگر را غيرنخبه و عوام 

  .هم منتقدم" روشنفکری"می شناسند که البته بنده به تعريف های کالسيک از 
رمين گزينه معرفی شده رييس جمهوری برای تصدی پست وزارت  مجلس در قبال چهاجوانبه نوشته 

  . نفت انعطاف نشان داد و سه بعد از روز از زمان معرفی وزيری هامانه ، فضای مجلس تلطيف شد
 با عنوان ناگهان ورق برگشت گزارش داده که به طور ناگهانی بخش های مختلف جناح هوادار اعتماد

  . دی قبلی با هم اختالف داشتند در مورد وزيری هامانه همعقيده شدنددولت که در مورد وزيران پشينها
 يکی از اعضای فراکسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اهميت وزارت نفت اظهار کيهانبه نوشته 

درباره وزارت نفت، توانمندی وزير پيشنهادی خيلی مهم است و به صرف خصلت خوب فردی، : داشت
  . وليت وزارت دادنمی توان به افراد مسئ

 نوشته يک عضو کميسيون اجتماعی مجلس با انتقاد شديد از ادامه بی توجهی نسبت جوانروزنامه 
 کارتن خواب ١۵در تهران به طور يقين هر شب : به وضعيت کارتن خواب ها در سطح شهر تهران گفت

بت به پوشش موسی الرضا ثروتی گفته دولت به لحاظ قانون اساسی موظف است نس. می ميرند
  .کارتن خواب ها اقدام کند

  
   آذر15:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  دسامبر6  - ١٣٨۴ آذر  15 شنبهسه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود اظهارات تازه دبير شورای عالی :بی بی سی

م در داخل کشور صورت خواهد امنيت ملی را منعکس کرده اند که تاکيد کرده است غنی سازی اورانيو
ادامه آلودگی شديد هوای تهران، ابراز خوش بينی به رای مجلس به چهارمين ورير نفت . پذيرفت

پيشنهادی و انتقادهايی از عملکرد دولت و دفاع مقامات دولتی از کار خود از بخش های ديگر مطالب 
  .روزنامه های امروز صبح است

ود به نقل از علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، نوشته  در عنوان اصلی صفحه اول خشرق
با آمريکا مذاکره نکرده ايم اما اگر قرار به مذاکره باشد این کار در شرح وظايف شورای عالی امنيت ملی 

  . است
 بخشی ديگر از گفته های دبير شورای عالی امنيت ملی را با اهميت ديده که تاکيد کرده در کيهان
اول آن که غنى سازى اورانيوم در داخل ايران باشد و : ات آينده با اروپا بر دو نکته اصرار خواهد شدمذاکر

دوم آن که طرح مذکور بايد اين اطمينان را به اروپاييان بدهد که در برنامه هاى هسته اى انحرافى ديده 
  . نمى شود
ين کنفرانس خبرى خود در طول  بدين ترتيب دبير شوراى عالى امنيت ملى در دومشرقبه نوشته 

تصدى اين سمت، پيش شرط هاى مهم ايران را براى پذيرش طرح هايى که از سوى روسيه يا هر 
  . کشورى که قرار است به تهران ارايه شود، اعالم کرد

 نوشته الريجانى اعالم آمادگى کشورهاى اروپايى براى مذاکره با ايران را يک گام مثبت ايرانروزنامه 
 کرد و بر اينکه موضوع اصلى مذاکرات عدم انحراف از غنى سازى در خصوص مسائل هسته اى تلقى

مطرح ... ايران است تاکيد و اضافه کرد که در اين مذاکرات مسائل حاشيه اى همچون ادامه تحقيقات و
  . نخواهد شد

د را منعکس  در صدر اخبار خود غنی سازی در داخل کشور ادامه می يابجمهوری اسالمی و کيهان
  .کرده اند
 در صدر اخبار خود با عنوان هوای آلوده گزارشی از وضعيت هوای پايتخت را منعکس کرده جوانروزنامه 
  . است
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 نوشته نمايندگان استان تهران موضوع آلودگى هواى تهران را در مجلس بررسی خواهندکرد تا با شرق
  . رد عمل مى شونديافتن راهکارهاى ريشه اى و اتخاذ اقدامات مقتضى وا

 خبر از تعطيلی مراکز پيش دبستانى و تمامى مراکز آموزشى از مقطع دبستان تا پايان  ايرانروزنامه
 گانه شهر تهران و شهررى و شميران در نوبت هاى صبح و عصر امروز و فردا ٢٢متوسطه در مناطق 

  . داده است
معادل ( ميليارد دالر ٨/ ١وا در کشوررا  بانک جهانى خسارات ناشى از آلودگى ههمبستگیبه نوشته 

  .اعالم کرده است)  درصد توليد ناخالص داخلى۶/ ١
   ای به خاطر غفلت  و عارضه  است  بوده  چنين  در صدر گزارش های خبری خود نوشته هميشهاعتماد
 در برابر  همه. هدد  مي  نشان  رخ ، در جامعه  مختلف  نهادهاي  مديران  هماهنگي  و عدم  و اهمال مسئوالن

  .اندازد  مي  طنين های خطر از هر طرف مانند و ناقوس   می  هشدارها بی تفاوت
 است که با  جمهوری اسالمیگمانه زنی درباره انتخابات آينده مجلس عراق موضوع سرمقاله روزنامه

وايی برای اشغال عنوان ويتنام نوشته است که عراق تبديل به ويتنامی برای آمريکا شده و از آن جز رس
  .کنندگان نظامی چيزی بيرون نخواهد آمد

 فرمانده سپاه پاسداران هم اعالم داشته که در انتخابات چند روز ديگر آمريکايی ها به شرقبه نوشته 
  .شکست فاحشی تن خواهند داد

تهران گمانه زنی درباره سرنوشت وزارت نفت از جمله گزارش هايی است که تمامی روزنامه های امروز 
به آن پرداخته و ضمن انعکاس نظرات نمايندگان مخالف با وزارت وزيری هامانه، وزير پيشنهادی، خبر داده 

  . اند که با تصويب فراکسيون اصولگرايان وی موفق به کسب رای مجلس خواهد شد
ه اي  از قول محسن آرمين، نماينده مجلس ششم، نوشته امروز براي انتخاب وزير نفت ميان عدکيهان

  .بر سر دالرهاي نفتی دعوا به راه افتاده است حال آن که چنين دعوايی در مورد وزارتخانه ارشاد نبود
  

   آذر14:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر5  - ١٣٨۴ آذر  14 شنبهدو

 روزنامه های امروز تهران با چاپ عکس های بزرگی از آلودگی شديد هوای تهران خبر داده:بی بی سی
اند که امروز هم ادامه خواهد يافت و اين خبر را در کنار احتمال از سرگيری فعاليت های مربوط به غنی 

سازی هسته ای، گمانه زنی درباره سرنوشت چهارمين وزير پيشنهادی رييس جمهور در مجلس، انتقاد 
  .ار داده اندرييس جمهوری از دولت های گذشته و انتقاد نمايندگان مجلس از رييس جمهوری انتش

   و تا چند روز آينده  هشدار قرار دارد  در شرايط  تهران  هوای  خبر داده که شاخص کيفيتجوانروزنامه 
  .  خواهد ماند  باقی  آلوده همچنان

  های  آالينده  تا ميزان  است  شده  اخير باعث  در روزهای  پايدار جوی به نوشته اين روزنامه شرايط
  .  فراتر از حد مجاز باشد  معلق ذرات و  منواکسيد کربن

 نوشته آلودگی هوای شهرهای بزرگ، چند روزی است که گريبان شهروندان ايرانروزنامه 
  . کالنشهرهای کشور را گرفته و گلوی آنها را می فشرد

به گزارش خبرنگاران اين روزنامه، شهرهای شيراز، مشهد، تبريز، اصفهان، اراک، اهواز و کرج هم با 
  . ران هم سرنوشت شده و ميزان آلودگی در اين شهرها مثل تهران افزايش يافته استته

 آلودگی شديد هوای تهران را در صدر اخبار خود آورده و با عکس بزرگی از تهران که در همبستگی
  .غباری از دود گم شده است نوشته آالينده ها از حد مجاز گذشتند

جمهوری هيم سخنان علی الريجانی را نقل کرده و روزنامه  با عنوان تعليق را پايان می دکيهان
 از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی خبر داده که زمان پايان تعليق های داوطلبانه در غنی اسالمی

  . سازی تعيين شده است
  .  با عنوان تعليق تا چند ماه ديگر همين گزارش را دنبال کرده استجوان

خود با عنوان آيا اصولگراها برای مصالحه آماده شده اند به اخباری در  در سرمقاله جمهوری اسالمی
مورد اين احتمال پرداخته که ممکناست ايران بر سر پرونده هسته ای با مسکو و برسر امنيت عراق با 

  . واشنگتن مذاکره کند
دولت شد به  با تاکيد بر اينکه به نظر بعضی از تحليلگران سکوت معنادار جمهوری اسالمیروزنامه 

معنای تمايل به مصالحه است نوشته مقاومت در مقابل خارجی ها همواره از ناحيه راس نظام بوده 
  . است و طبيعی است که در شرايط حاضر با انگيزه تر است

 گمانه زنی کرده که در مذاکرات ايران و اروپا که دو هفته ديگر آغاز می شود سه سناريو وجود جام جم
عاليت های حساس هسته ای ايران ، پيشنهاد هسته ای روسيه مبنی بر غنی سازی تعليق ف: دارد

  . اورانيوم ايران در خاک روسيه و تاکيد ايران برای غنی سازی در خاک خود
اين سه ديدگاه که از طرف اروپا، روسيه و ايران مطرح است، هنوز روی ميز مذاکرات جام جم به نوشته 

  . همان سطح مذاکرات کارشناسان ارشد باقی بماندقرار نگرفته است و شايد در
 معرفی وزيری هامانه را به عنوان وزير پيشنهادی نفت مهم ديده و گزارش آن را در صدر مطالب شرق

  . خود قرار داده است
، در حاليکه نامه رييس جمهوری به مجلس در معرفی وزير نفت قرائت می شد عده شرقبه گزارش 

  .که در پارلمان ايران به معنای مخالفت است" دو، دو" نشانه مخالفت خود فرياد زدندای از نمايندگان به 
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 گزارش داده که گاليه نمايندگان بيشتر از آن است که باز هم رييس جمهوری شرقخبرنگار مجلس 
  .برای معرفی وزير جديد با مجلسی ها مشورتی نکرده است

جلس گفته است مجلس موظف است صالحيت های  نوشته يک عضو ديگر فراکسيون اکثريت ماعتماد
  . مالی و اخالقی و مديريتی وزير معرفی شده را بررسی کند و بعد تصميم بگيرد

 عماد افروغ، عضو جناح محافظه کار، از وارد شدن سرداران سپاه به دولت انتقاد کرده شرقبه نوشته 
  .  های اقتصادی غلط استو گفته قاطی شدن سپاه با دولت مانند شرکت آن ها در فعاليت

 رييس جمهوری در يک مصاحبه که منبع آن روشن نشده است به مافيای نفتی اعتمادبه نوشته 
اند   کرده   هايی  خرجی  و خاصه  خواری  قبال ويژه اند که ، متهم   دولتی  از احزاب اشاره کرده و گفته بعضی

   و نفت  المال  بيت  سوی  به  مخفی  راه  نبايد هيچ  از اين ؟ و پس  يا نه  بوده  شود آيا چنين  بايد روشن که
  .  باشد ملت

 در گزارشی پيرامون واکنش مجلس به چهارمين وزير نفت پيشنهادی احمدی نژاد از همبستگی
مخالفت های آنان خبر داده و از زبان يکی از نمايندگان مجلس پيش بينی کرده که وزيری هامانه هم 

  . اعتماد مجلس نخواهد شدموفق به کسب رای
  

 تالش دانشجويان تحولطلب و محدوديتها : رانیبرگزاري مراسم روز دانشجو در ا
  ٢٠٠۵  دسامبر7  - ١٣٨۴ آذر  16 شنبهچهار 

، در شرايطي روز دانشجو را آغاز )چهارشنبه(هاي ايران، امروز طلب دانشگاه  فعال و تحولدانشجويان
ها و ادارات دولتي به علت آلودگي هواي تهران، رسما  ه، دانشگاهکردند که طبق مصوبه روز سه شنب

با اين حال . تعطيل بود و تدارکات دانشجويان دانشگاه تهران براي برگزاري روز دانشجونقش بر آب شد
هادي . بنا به گزارش خبرگزاري ايسنا، عده اي از دانشجويان در برابر درب ورودي دانشگاه تجمع آردند

آموختگان ايران اسالمي، ادوار تحکيم وحدت، در مصاحبه  عضو شوراي مرکزي سازمان دانشآحال زاده، 
 کردند، نيروي انتظامي هم حضور خيلي پيدا نفر از دانشجويان حضور 400در حدود : گويد با راديو فردا مي

ن نيز همچنين، فعاالن دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه گيال. شديدي دارد در اطراف دانشگاه تهران
. گويند مجبور شدند به مراسم مشترکي با بسيج دانشجويي و جامعه اسالمي داشجويان تن دهند مي

به گفته سخنگوي فراکسيون روشنگري اين طيف، اين گونه برخوردها، منجر به راديکاليزه شدن جنبش 
 . اي به نفع هيچيک از طرفين نخواهد داشت شود و نهايتا، نتيجه دانشجويي مي

، )چهارشنبه(هاي ايران، امروز طلب دانشگاه دانشجويان فعال و تحول): راديو فردا(مصدق کاتوزيان  امير
ها و ادارات دولتي ايران  در شرايطي روز دانشجو را آغاز کردند که طبق مصوبه روز سه شنبه، دانشگاه
ان شد، تدارکات  عنونروز چهارشنبه در پايتخت رسما تعطيل بود و به علت آنچه آلودگي هواي تهرا

با اين . دانشجويان دانشگاه تهران که مجوز برگزاري روز دانشجو را در دست داشتند، نقش بر آب شد
اي از  حال، بنا به گزارش خبرگزاري نيمه رسمي دانشجويان ايران، ايسنا، اين امر مانع از تجمع عده

ده، عضو شوراي مرکزي سازمان  زاالهادي آح. دانشجويان در برابر در ورودي دانشگاه تهران نشد
آموختگان ايران اسالمي، ادوار تحکيم وحدت، و دو تن از فعاالن دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه  دانش

 از یري جلوگی اعمال شده برایتهای خود و محدودی فردا، درباره تالشهاویگيالن در مصاحبه با راد
 . د دهنی میحاتي توضنهي زمنی آذر در ا16 مراسم یبرگزار
هايي ديديم که از   نفر از دانشجويان حضور پيدا کردند، ديروز اطالعيه400در حدود :  آحال زاده هادي

 آذر تجمعي 16دانشجويان خواسته شده بود به طور مستقل که جلو دانشگاه تهران به مناسبت روز 
 مسئولين حراست اهرا و ظاند  نفر بوده400 – 300داشته باشند، و اطالع پيدا کرديم که اين تعداد حدود 

دوستان خبرنگار ما هم خبر دادند که ظاهرا نيروي . اند دانشگاه تهران مانع ورود اينها به دانشگاه شده
 . انتظامي حضور خيلي شديدي دارد در اطراف دانشگاه تهران

آيي انجمن   گيالن، محمد هاشمي، سخنگوي طيف عالمه دفتر تحکيم وحدت، سخنران گردهمدر
هاي  گويد که درخواست اين انجمن براي شرکت چندتن از چهره وي مي. مي اين دانشگاه بوداسال

طلب مجبور شدند مراسم را  شاخص مطبوعاتي، سياسي، و دانشگاهي، رد شد، و دانشجويان تحول
 دانشجويي منتسب به جناح راست و اصولگرا، مانند جامعه اسالمي هاي تشکلمشترکا، با 

 . دانشجويي برگزار کننددانشجويان و بسيج
در دانشگاه علوم پزشکي گيالن، درخواستي که دوستان حدود دو هفته پيش براي :  هاشميمحمد

سخنراني آقاي علوي تبار، آقاي حبيبي، خانم داوودي مهاجر و آقاي نراقي، داده شد، به اين درخواست 
 را مراسمينها اجازه برگزاري اين شد، تا چند روز پيش که پاسخ منفي دادند و به ا پاسخي داده نمي

اي تن دهد، همراه و  و اين در نهايت در اين دانشگاه، انجمن را مجبور کرد که به يک برنامه. ندادند
 .مشترک با بسيج دانشجويي و جامعه اسالمي داشجويان اسالمي

 آيا تنشي ايجاد نشد؟. : ک. م. ا
در اين . اي تن بدهد بود که به چنين برنامهشرايط انجمن اسالمي را مجبور کرده :  هاشميمحمد

برگزاري، انجمن اسالمي از يک سوم وقتي که در اختيارش بود استفاده کرد، و دوستاني که در انجمن 
 را در شان راسمبودند و دانشجويان هوادار اين تشکل، سالن برگزاري اين مراسم را ترک کردند و ادامه م

 . دندمحوطه جلو آمفي تئاتر برگزار کر
 هايي بود؟  مراسم شامل چه بخش. : ک. م. ا
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 آذر خواندند، و در 16 دقيقه در اختيار اين تشکل بود؛ بيانيه خودش را درباره روز 25فقط :  هاشميمحمد
هاي من هم حول بحث اتحاد دانشجويان دانشگاه،  ادامه هم که من سخنراني کردم و کل صحبت

ها، دخالت شوراي انقالب فرهنگي در  نظامي در دانشگاهاعتراض به دخالت نيروهاي امنيتي و 
 .ها بود دانشگاه، و انتخابي بودن رئيس دانشگاه، محور بحث

 هاي ايران چه خبر بود در روز دانشجو؟ و در ساير شهر. : ک. م. ا
 آذر را 16تا آنجا که من خبر دارم، تقريبا در هيچ دانشگاهي امکان برگزاري مراسم :  هاشميمحمد

در ساير . داشتند به جز در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و دانشکده مديريت اين دانشگاهن
 . آذر را نداشتند16هاي کشور تقربا هيچ گونه امکان برگزاري مراسم  شهرها و دانشگاه

اي  رنامهآيا شما ب. تواند برگزار شود وزارت علوم گفته در تهران، هفته آينده اين مراسم مي. : ک. م. ا
 داريد؟
کنيم تا آنجا که  دهيم و سعي مي هامان را مي ما همچنان پيگير هستيم، درخواست:  هاشميمحمد

اميدواريم که . مان را بتوانيم در اين مراسم منتقل کنيم ها را برگزار کنيم، و پيام ممکن باشد، اين برنامه
 آذر در تهران 16مراسم . ان بدهندباشند و امکان برگزاري را به دانشجوي دوستان صداقت داشته

ها چه توجيهي براي برگزار  در شهرستان. کنم که اين يک بهانه باشد نتوانسته برگزار شود؛ من فکر مي
ها چه  نشدن و مجوز ندادن دارند؟ اگر مشکل اين است که در تهران آلودگي هوا هست، در شهرستان

 توجيهي دارند؟
هاي دانشجويي در  جلوگيري از برگزاري تجمع: گويد ف مي فراکسيون روشنگري اين طيسخنگوي

، چيز 1378 تير، سالگرد حمله به کوي دانشگاه در سال 18روزهاي حساس، مانند روز دانشجو، و يا 
 .اي نيست تازه

 آذر 16دانم واقعا، حساسيتي هست که درست در روز  واهللا من نمي:  فراکسيون روشنگريسخنگوي
ما هنوز يادمان نرفته سالگرد حادثه . آيد اي پيش مي شود و يک مسئله پيدا مياي  هرسال، يم بهانه

 دانشگاه قتکوي دانشگاه، با تعطيلي کوي به بهانه تعميرات همراه بود، و يا اينکه به دستور رئيس و
تعامل با جنبش دانشجويي است که .  تيرماه18تهران قفل زده شد به در دانشگاه تهران در آستانه روز 

و اينجور برخوردها، منجر به راديکاليزه . تواند منجر به ايجاد يک فضاي نقاد و به نوعي موثر شود مي
اي به نفع  شود، و نهايتا، نتيجه شدن جنبش دانشجويي، و به تبع آن، احساسي برخورد کردنش مي

 . هيچيک از طرفين نخواهد داشت
اهللا عباسعلي عميد زنجاني،   اين ابراز عقيده آيت و هشدارهايي از اين نوع، همزمان است باپيشنهادها

رئيس جديد انتصابي دانشگاه تهران در اين هفته، که مراسم روز دانشجو را، به گفته او، بايد به سمت 
 و ديد مصداق مشخص اندبايد منتظر م. اهداف اوليه و مقدس آن سوق داد و با رعايت قانون و انظباط

اهللا عميد زنجاني، دانشجويان معترض به انتصاب او را هم متقاعد   آيتها از نظر اين اهداف و شيوه
  .کند، يا نه مي
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