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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ی مذاکرات اتمی امکان از سرگيری بررسینشست ايران و اروپا برا
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢١ - ١٣٨۴ آذر ٣٠چهارشنبه 
 بريتانيا، فرانسه و آلمان در وين پايتخت اتريش تشکيل یوپاي ايران و سه دولت ارنمايندگان:بی بی سی

 ايران به ی حل بحران مربوط به برنامه هسته ای مذاکرات طرفين برایجلسه دادند تا درباره ازسرگير
 . بحث و گفتگو بپردازند

ود را  خی داشته باشند و گفتگوهای پايان اين نشست طرفين توافق کردند که ماه آينده ديدار ديگردر
 .ادامه دهند

 پس از پايان نشست به خبرنگاران گفتند که در مورد اينکه ی مذاکره کننده اروپايی هيئتهایاعضا
 . متبوع خود مشورت خواهند کردی با ايران ازسرگرفته شود يا نه با دولتهایمذاکرات هسته ا

دند و وزيرخارجه ايران پيش از آغاز نام نهاده بو" مذاکره درباره مذاکره" اين جلسه را ی اروپايیديپلماتها
 ی با طرف اروپايی مذاکرات اتمی از سرگيری را برایجلسه اعالم کرده بود که کشورش هيچ شرط

 .نخواهد پذيرفت
 اورانيوم را در در ی سازی ايران و اروپا در ماه اوت گذشته که مراحل آغازين فرايند غنی هسته امذاکرات

 اين ی ازسرگيریسرگرفت متوقف شد و اکنون شرط اروپاييها برا اصفهان از یتأسيسات هسته ا
 . مذاکرات، پذيرش طرح روسيه است

و تبديل آن به گاز ) معروف به کيک زرد( سنگ معدن اکتا اکسيد اورانيوم ی طرح، مرحله فراوربنابراين
 سانتريفوژ و یاهها تزريق به دستگی شود و سپس اين گاز برایهگزافلوئوريد اورانيوم در ايران انجام م

 غرب از بابت اينکه ايران با ی يابد تا بدين ترتيب نگرانی شده به روسيه انتقال میتبديل به اورانيوم غن
 . نيز بشود برطرف گرددی اورانيوم بتواند صاحب سالح هسته ای سازی غنی به فناوریدستياب

 به مالقات مجروحان ی اروپايیا ايران که در آستانه نشست نمايندگان کشورش با دولتهوزيرخارجه
 جنگ ايران و عراق در بيمارستان ساسان در تهران رفته بود پس از اين مالقات به خبرنگاران یشيمياي

 گفتگو به حاضر ی در اين نشست همچون گذشته تنها بر سر طرحیگفت که هيئت مذاکره کننده ايران
 کاربرد تسليحات هسته ی اش بسویسته ا دهد که فعاليت هیهستند که بنابر آن، ايران تضمين م

 ی به فناوری دستيابی دهد که حقوق ايران را برای منحرف نخواهد شد و طرف مقابل نيز تضمين میا
 .  برساندی به اين حقوق يری محترم بشمارد و به اين کشور در جهت دستيابیاتم

 نژاد، یرت گرفت که محمود احمد در وين پس از آن صوی و اروپايی مذاکره کننده ايرانی هيئتهانشست
 ی دوم و سخنرانی يهوديان در زمان جنگ جهانیرئيس جمهور ايران با انکار واقعه کشتار دسته جمع

 . عليه موجوديت اسرائيل خشم جامعه بين الملل را برانگيخت
که وضعيت  عميق کردند ی ابراز نگرانی اروپا همچنين در آستانه نشست وين، با صدور اعالميه ااتحاديه

 جهات بدتر ی پيدا نکرده بلکه از بسياری اخير در ايران نه تنها بهبود چشمگيری سالهایحقوق بشر ط
 . هم شده است

 ،ی ترکيه، کرواس،ی بلغارستان، رومانی بيست و پنجگانه اتحاديه، دولتهای اعالميه را عالوه بر اعضااين
نته نگرو، ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ، اوکراين و  و هرزگووين، صربستان و موی بوسن،یمقدونيه، آلبان

 . نيز امضا کرده اندیمولداو
 کرده تا دور پنجم ی در پی يک سال گذشته تالش پی اعالميه اتحاديه اروپا آمده که اين اتحاديه طدر

 حاضر به ی اسالمی خود با ايران در مورد وضعيت حقوق بشر را آغاز کند اما دولت جمهوریگفتگوها
  .دامه اين گفتگوها نشده استا
  

 سه روز تا آغاز مجدد مذاآرات ايران و اروپا
  ايسنا و ايلنا: منبع
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه :شرق

آارشناسان، . سه روز تا آغاز مذاآرات مجدد ايران و اروپا درباره برنامه هسته اى ايران باقى مانده است
. تلفى درباره شكل و محتواى اين مذاآرات به اظهار نظر پرداخته اندديپلمات ها و سياستمداران مخ

 :تن از آنها درباره مذاآرات چهارشنبه در وين به شرح زير است۴گفته هاى 
••• 
 اآنون زمان به نفع ما نيست• 

ايران بايد بر حق خود مبنى بر برخوردارى از انرژى هسته اى و : يوسف مواليى، استاد دانشگاه تهران
با توجه به مسايلى آه به تازگى در سطح جهان پيش آمده .  آذر تاآيد آند٣٠رخه سوخت در مذاآرات چ

هر يك از طرفين مذاآره مى خواهند با قاطعيت از . فضاى حاآم بر اين مذاآرات بسيار پرتنش خواهد بود
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در حالى آه مواضع قبلى خود دفاع آنند، ايران برخوردارى از چرخه سوخت را حق خود مى داند؛ 
اروپايى ها مى خواهند اين فعاليت ها فعًال به حالت تعليق درآيد و بحث بيشتر روى پيشنهاد روسيه 

اين مذاآرات فقط يك . درباره انجام بخشى از فعاليت هاى غنى سازى ايران در آن آشور متمرآز شود
بى . ديگر خواهند پرداختجلسه مقدماتى است و طرفين به تبادل اطالعات و نظرات و برنامه هاى يك

شك اعالميه ها و قطعنامه هايى آه اتحاديه اروپا و پارلمان آن و ديگر آشورها اخيرًا عليه ايران منتشر 
وجود همبستگى ملى و وحدت ملى در يك سطح يكپارچه در . آرده اند بر اين مذاآرات تاثير مى گذارد

ايران بارها اعالم آرده است آه . رات خواهد داشتداخل آشور تاثير بسيار مثبت و بااليى بر اين مذاآ
برخوردارى از انرژى هسته اى و چرخه سوخت حق ماست و هيچ گاه از مواضع خود عقب نشينى نمى 

اآنون زمان به نفع ما نيست، بايد تنش زدايى در مناسبات بين المللى رفع شده و بعد ايران براى . آنيم
 .ن فضا استفاده آندپيشبرد مذاآرات به نفع خود از اي

 مى خواهند از موضع افراطى تر با ايران وارد مذاآره شوند• 
آذر فرصتى براى احقاق حقوق مسلم ٣٠مذاآرات : محمد سالمتى دبير آل سازمان مجاهدين انقالب

اين حقوق در . ايران در برخوردارى از چرخه سوخت و استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى است
دولتمردان بايد . ت سازمان انرژى اتمى تعريف شده و به رسميت شناخته شده استچارچوب مقررا

تالش آنند جو بين المللى را به نفع ايران تغيير دهند و سعى آنند با توجه به مصالح ملى و امنيت ملى 
د از ايران نباي. و برخالف خواسته اروپايى ها مذاآرات را در فضايى آرام و به شكلى منطقى پيش ببرند

حق مسلم خود بگذرد و مسلمًا انسجام و وحدت ملى و حمايت سازمان ها و گروه ها و تشكل هاى 
هر چند آمريكا تالش مى آند آه . سياسى مى تواند در پيشبرد هر چه بهتر اين مذاآرات آارساز باشد

مى آورد آه از آذر جو راحتى نباشد و به هم پيمانان اروپايى خود نيز فشار ٣٠جو حاآم بر مذاآرات 
موضع افراطى تر با ايران وارد مذاآره شوند ولى ايران بايد با تاآيد بر مواضع قبلى خود مذاآرات را در 

 . چارچوب ضوابط آژانس در فضايى آرام و منطقى پيش ببرد
 بايد فضاى مذاآرات از مسايل حاشيه اى خالى شود• 

خت آنونى، يكى از راه هايى آه مى تواند در شرايط س: سيدفاضل اميرجهانى نماينده مجلس ششم
ايران در حال حاضر در وضعيت .  مد نظر قرار گيرد توجه به وجوه اشتراك بين ايران و اتحاديه اروپا است

مشكلى قرار گرفته است و بايد تالش آند از ورود مسائل حاشيه اى آه به طور قطع از جانب اروپائيان 
بايد وجوه مشترك بين ايران و اروپا براى رسيدن به . وگيرى آندوارد فضاى مذاآرات خواهد شد، جل

ايران بايد روند مذاآرات را به گونه اى طراحى و هدايت . نتيجه مد نظر دو طرف مذاآره آننده قرار گيرد
ايران در اين مذاآرات بايد از حق مسلم خود دفاع . آند آه تنها به بحث هسته اى ايران پرداخته شود

عين حال با جلب اعتماد و رفع شبهات جامعه جهانى بر صلح آميز بودن فناورى هسته اى آند و در 
تيم مذاآره آننده ايران بايد استراتژى و . احتمال دارد طرح روسيه در اين مذاآرات مطرح شود. تاآيد آند

 مسير غنى هدف اروپايى ها را در اين مذاآرات پيش بينى آند و بداند آه آمريكا و اروپا سعى دارند
در حال حاضر مذاآرات روش بسيار خوبى است اما بايد مسيرهاى ديگر را . سازى را در ايران سد آنند

 .هم مدنظر قرار داد و تنها به يك مسير تكيه نكرد
 اين موضع به پاسخ نظامى نمى انجامد• 

ار يهوديان و اظهارات محمود احمدى نژاد درباره نفى آشت: گولدمان سفير سابق سوئيس در ايران
وزارت امور . افسانه اى دانستن آن با محكوميت اغلب آشورهاى غربى از جمله سوئيس مواجه شد
از طرف ديگر . خارجه سوئيس دو بار سفير ايران را در برن فراخواند و اعتراض سوئيس را به وى ابالغ آرد

يس، با انتشار بيانيه اى جمعيت فدرال گروه هاى يهودى در سوئيس و ائتالف ليبرال يهوديان سوئ
 دسامبر اظهارات رئيس جمهور ايران آه آشورش عضو مجمع عمومى سازمان ملل  ١۵مشترك در 

دشمنى با صهيونيسم و مخالفت با اسرائيل يكى از عناصر انقالب . متحد است غيرقابل قبول دانست
حمدى نژاد ممكن است از بى شك اين، يك بازى تاآتيكى نيست و ا.  بود١٩٧٩اسالمى ايران در سال 

اين اظهارات براى تثبيت جايگاه داخلى خود بين قدرت هاى سياست داخلى، استفاده آند و از وراى 
به نظر من اين . محكوميت شديد بين المللى، اتحاد داخلى را براى حمايت از دولت خود به وجود آورد

درباره .  ايران را تهديد نظامى آردندموضع به پاسخ نظامى نمى انجامد هر چند واشينگتن و اسرائيل
افكار محمود احمدى نژاد بايد گفت اين موضع گيرى ها، نه نشان دهنده سياست رسمى حكومت ايران 
. است و نه نشان دهنده سياست ملت ايران زيرا آسى در ايران مايل نيست با تمام دنيا روبه رو شود

 سپتامبر تحوالت بسيارى در مواضع ايران رخ ٢۴ر از آخرين نشست آژانس بين المللى انرژى اتمى د
همكارى ايران و آژانس بين . داده و اين آشور اجازه داده آه بازرسان از يك پايگاه نظامى بازرسى آنند

المللى انرژى اتمى قابل قبول است و ايران با شفافيت تمام درهاى بسته را براى بازرسان باز مى آند 
مسئله اساسى به غنى . ه مانند ايران تحت نظارت آژانس فعاليت آندو من آشورى سراغ ندارم آ

سازى اورانيوم توسط ايران مربوط مى شود و اين موضوعى است آه از نظر غرب غيرقابل قبول است 
اما از بين رفتن اعتماد، فضايى به وجود مى آورد آه مجموعه بين المللى در خصوص پرونده هسته اى 

 .آشورهاى ديگر نظارت داشته باشندبر ايران، بيشتر از 
  

رود قطعا قوت عمل  الريجاني روز دوشنبه گفت آه اگر ايران احساس آند مذاآرات سازنده پيش مي
 . بيشتري را براي ادامه آار خواهد داشت

  ٢٠٠۵ دسامبر 19 - ١٣٨۴ آذر 28شنبه دو
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اش  يي  هسته دن به خواستتر رسي هاي آمريكا ايران را نسبت به سريع فضاسازي: چنين گفت وي هم
   .آند تر مي مصمم

، بعد از ظهر روز دوشنبه دآتر )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته
وگو با نيشيدا، معاون وزير امور  علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، پس از ديدار و گفت

صوص چگونگي افزايش همكاريهاي اقتصادي تجاري با ژاپن با توجه خارجه ژاپن، در جمع خبرنگاران در خ
ژاپن آشوري متمدن در : يي ايران گفت به راي اين آشور در شوراي حكام نسبت به مساله هسته

  . هاي بااليي به لحاظ اقتصادي سياسي با ايران دارد مشرق زمين است و تراز همكاري
المللي آمك  آند تا به يكديگر در حل مسايل بين ك ميهاي خوب ايران و ژاپن آم همكاري: وي گفت

  . آنيم
تيم :  آذر ابراز داشت30الريجاني در پاسخ به سوالي درباره ترآيب تيم مذاآره آننده در مذاآرات 

  . شود يي مشخص شده است و مذاآرات در وين انجام مي هسته
شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اي از آارشناسان دبيرخانه  تيم مذاآره آننده مجموعه: وي گفت

خارجه و سازمان انرژي اتمي به سرپرستي جواد وعيدي، معاونت امنيت ملي دبيرخانه شوراي عالي 
  . امنيت ملي است

 آذر چيست و تا چه اندازه رسيدن به توافق و 30اش از مذاآرات  الريجاني در پاسخ به اينكه پيش بيني
  . عادت ندارم تفعل منفي بزنم: ن آردآند خاطر نشا تفاهم را پيش بيني مي

اگر بنا بود در اين باره اينجا بگوييم آه ديگر : وي درباره پيشنهادهاي احتمالي ايران در اين مذاآرات گفت
آرديم، قطعا پيشنهادهايمان و مباحث مطرح در مذاآرات پيرامون مساله عدم انحراف ايران  مذاآره نمي

  . اش است يي آميز هسته هاي صلح از برنامه
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه درحال حاضر 

يي با آشورهاي مختلف از جمله آشورهاي حوزه خليج  هاي ديپلماتيك ايران در بحث هسته رايزني
 خليج فارس را هاي اعالمي و اعمالي آشورهاي حوزه بايد سياست: فارس چگونه است؟ ابراز داشت

هايي وجود دارد، اما قطعا اين فهم وجود دارد آه  ها فراز و فرود متفاوت بدانيم، قطعا در اين سياست
  . يي است اراده ايرانيان بر تحقق هدفشان از انرژي صلح آميز هسته

 در خور و مذاآرات آينده بايد: باشد، گفت الريجاني با بيان اينكه غني سازي از نظر ايران امري جدي مي
شان باشد و هر گونه اظهارنظرهاي نگران آننده و تهديد آميز مانعي در اراده مذاآره آنندگان ايجاد 

  . آند نمي
مذاآرات . گيريم اين اظهارات را جدي نمي: وي در خصوص اظهارات تهديدآميز رايس نيز اظهار داشت

  . يي براي ايران و اروپا مورد توجه و داراي منفعت است هسته
ها ايران را   برد هستيم و اين تبليغات و فضاسازي-ما قايل به بازي برد : الريجاني خاطر نشان آرد

بنابراين بهتر است آمريكا . آند تر مي نسبت به اينكه هر چه سريعتر به خواست خود برسد مصمم
  . اي بردارد هاي معقول و سنجيده گام

اظهارات : راي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه دادبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دبير شو
. يي ايران چندان عجيب و شديد نيست نمايندگان آشورهاي حوزه خليج فارس نسبت به مساله هسته

  . شود در عالم سياست گاهي از ابزارهاي مختلف استفاده مي
 نم در موضع ايران گروه: يي ايران گفت الريجاني با اشاره به موضع گروه نم نسبت به مساله هسته

  . همفكر هستند
يي ايران تبليغاتي است و برخي آشورها نيز  المللي به مساله هسته اعتمادي بين بي: وي تصريح آرد

  . آنند گيري مي بر اساس همين تصور موضع
آنيم  ها مذاآره مي اعتمادي دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اينكه ما براي رفع اين بي

نگاه ما به مذاآرات از اين نظر است و آنچه برايمان مهم است اينكه مذاآراتي جدي برگزار شود و : ودافز
رود قطعا قوت عمل بيشتري را براي ادامه آار  اگر احساس شود آه اين مذاآرات سازنده به پيش مي

  . خواهيم داشت
  . آنم ن رعايت شود استقبال مياز نتايج مذاآراتي آه احقاق حقوق ايرانيان در آ: الريجاني افزود

هاي امور خارجه سه  وي همچنين تيم مذاآره آننده طرف اروپا را در سطح مديران و معاونان وزارت
  . آشور عنوان آرد

همچنين نيشيدا، معاون وزير امور خارجه ژاپن با اشاره به گفتگوهايش با دبير شوراي عالي امنيت ملي 
اپن دو آشور دوست هستند آه بر اساس همين زمينه دوستي ايران و ژ: آشورمان ابراز داشت

هم چنين در اين ديدار در . آنند المللي را پيگيري مي گسترش روابط دو جانبه و حل و فصل مسايل بين
  . موضوعاتي آه بيان آردم با آقاي الريجاني گفتگوهايي صورت گرفت

دانيد  يي ايران را واقعي مي ي هسته ا از برنامههاي دني وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نگراني
در همسايگي ژاپن آره شمالي قرار دارد و ما تالش حداآثري داريم : را نوعي تبليغات رواني است گفت

ايران يك آشور بزرگ در منطقه است و ما اميدواريم . يي اين آشور حفاظت شود هاي هسته تا برنامه
  . تگو حل و فصل شوديي ايران از طريق گف مساله هسته

هاي آمريكا با ژاپن در خصوص اعمال تحريم نسبت  وي در پاسخ به سوال ديگري آه از اقدامات و رايزني
 دسامبر آه مذاآرات مقدماتي ايران و اروپاست منتظر خواهيم بود و 21ما تا : به ايران حاآي است گفت

 به جلويي پيش برند، اما در خصوص اينكه آمريكا ژاپن انتظار دارد اروپا و ايران مذاآراتي صميمانه و رو
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هايي داشته است خبري ندارم آه آمريكا چنين  براي اعمال تحريم نسبت به ايران با مقامات ژاپن رايزني
  . موضوعي را مطرح آرده باشد

 نظر فعلي ژاپن: يي ايران گفت معاون وزير امور خارجه ژاپن درباره حضور ژاپن در طرح مشارآت هسته
يي در حال  اما در خصوص طرح مشارآت هسته. يي ايران حل خواهد شد اين است آه مساله هسته

  . اي براي مشارآت و همكاري با ايران نداريم حاضر برنامه
  

 سازمان ملل متحد تي امنی مراجعه به شورانهی همواره گزرانی ایجرج بوش گفت در مورد برنامه اتم
 وجود دارد 

  ٢٠٠۵ دسامبر 19 - ١٣٨۴ آذر 28شنبه دو
 رانی ای درباره برنامه اتمیا ژهی وی روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتکای آمری جمهورسي بوش رئجرج
 برخورد با نی با اشاره به اکای آمری جمهورسيرئ.  وجود داردییامدهاي نامناسب پی رفتارهایبرا: گفت

 جهان آزاد پاسخ ی به خواسته هارانیا در حال اجراست، گفت اگر حکومت ی تا حدرانی ایبرنامه اتم
بوش با .  سازمان ملل متحد وجود خواهد داشتتي امنی مراجعه به شورانهی گزشهيمثبت ندهد، هم

.  بشنودی واحدی از غرب صدارانی است الی ماکای گفت آمررانی اروپا با ای از مذاکرات اتمتیابراز حما
 به رانی ایابي از دستیريلوگ همه را به جیاسالم ی جمهوری از سولي اسرائی نابوددی گفت تهدیو

 .  سازدی وادار میبمب اتم
 ی روز دوشنبه درباره برنامه اتمد،ي در کاخ سفی اژهی وی در کنفرانس مطبوعاتکای آمری جمهورسيرئ
 تي جهان آزاد تبعی از خواستهادی بارانیا.  وجود داردییامدهاي نامناسب پی رفتارهایبرا:  گفترانیا

 سازمان ملل تي امنی مراجعه به شورانهی گزشهي خواستها پاسخ مثبت ندهد، همنیو اگر به اکند
 ی مساله اشاره کرد که برنامه اتمنی به اني همچنکای آمری جمهورسيرئ. متحد وجود خواهد داشت

 .  در حال اجراستی تا حدرانیا
 بود که در کنفرانس ی از مسائلیکی ی بمب اتمدي و مساله تولرانیا):  فرداویراد( فرزام چهریپر

 بوش ی از خبرنگاران از آقایکی.  مطرح شدکای آمری جمهورسي روز دوشنبه جرج بوش رئیمطبوعات
 ین همگای درباره وجود جنگ افزارهای شکست اطالعاتی از عواقب منفیکی توان گفت ی مای آديپرس

 یدهای تهدای و رانی و ای مانند کره شمالیی با دولتهاییاروی در روکای آمرییدر عراق محدود کردن توانا
  است؟ یستیترور
 اطالعات مربوط به وجود جنگ نهي که شکست در زمستي نیشک:  پاسخ دادکای آمری جمهورسيرئ

 درباره روند یابی متوجه خود شده و ارزی اطالعاتی باعث شد که تمام دستگاههای همگانیافزارها
اما :  در ادامه گفتیو.  مجدد قرار دهندین را مورد بررس آلي و تحلهی اطالعات و تجزیجمعاور
 البته اگر، اگر ما کوشش ند،ی گوی در پاسخ به شما مرایز.  آن به مردم استمي بخش، تفهنیکلترمش
 به توان ی اطالعات شما درباره عراق اشتباه بود، حاال چگونه مم،يابي برانی اهي علی که موردميکن

 به امي پنی که الزم است انی الي از دلیو بخش.  اعتماد کردد،ي کنی ابراز منرای که درباره ایاطالعات
 تي به تبعرانی وادار کردن ای براکيپلماتی دی گام، کوششهاني است که نخستنیهمه رسانده شود، ا

 مراجعه به نهی گزشهي خواستها پاسخ مثبت ندهند، همنیاگر آنها به ا.  جهان آزاد استیاز خواستها
 . سازمان ملل متحد وجود خواهد داشتتيامن یشورا
 گفته شود رانی است که ابتدا به انی که مساله را بتوان مطرح کرد انی ایبرا:  بوش آنگاه گفتدنتیپرز
 مساله جلب کرد که در نی باور مردم را به ادیبا.  وجود خواهد داشتییامدهاي نامناسب پی رفتارهایبرا

 گفت عملکرد ما در س سپکای آمری جمهورسيرئ.  در حال اجراستید تا حرانی ایهر حال برنامه اتم
 یی کارآی براحي وجود ندارد که اعتبار در دست داشتن اطالعات صحیدی است و تردی جداري باره بسنیا
 . الزم استاري موفق، بسیپلماسی دکی

شور فرانسه، آلمان و  سه کیتهاي از فعالتی آنگاه در رابطه با حماکا،ی آمری جمهورسي بوش رئدنتیپرز
 یپلماسی دقی از طررانی ای مساله اتممي خواهیالبته ما م:  گفترانی مذاکره با دولت ای براايتانیبر

 ی جمهورسيرئ. سد بررانی باره به گوش دولت انی در ای واحدی که صدامي بر آننيحل شود و همچن
 نیا. ستي در جهت منافع جهان نیزار اتم جنگ افدي تولیی با توانارانی دانند که ایهمه م:  گفتکایآمر

 ی خود را برالی تماراي اخرانی ای جمهورسي پس از آن که رئژهی شده، بورفتهی پذیمساله به صورت جهان
 همه را ی بمب اتمیی با توانارانی وجود اجهينت اعالم کرد و در ل،ي اسرائکا،ی از متحدان آمریکی ینابود
 .وندندي بپتي به واقعی اشهی اندني چنمی گذاری ما نمندی دارد که بگوی سخن وا منیبه ا

 
 تهران با پيشنهادهاى تازه
 به اتاق مذاآره وين مى رود

  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه 
پس از يك دوره آشاآش پنج ماهه، نمايندگان ايران و تروييكاى اتحاديه اروپا :  ایرانگروه سياسى

 فردا چهارشنبه مذاآرات هسته اى خود را در وين پايتخت اتريش از سر مى ،)آلمان، فرانسه و انگليس(
 .گيرند

ديروز مقامات سياسى و هسته اى ايران به تشريح انديشه ها و تدابير تهران براى مذاآرات حساس 
اگر ايران : على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت و مسؤول ارشد مذاآرات يادآور شد. وين پرداختند
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وى با تأآيد بر اينكه . س آند مذاآرات سازنده پيش مى رود، قوت عمل بيشترى نشان خواهد داداحسا
 .مذاآرات آينده بايد درخور و شأن طرفين مذاآره باشد: غنى سازى از نظر ايران امرى جدى است گفت

: مى ايران گفتاما در آستانه ديدار ديپلماتهاى ايران و اروپا غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژى ات
مقام ارشد هسته اى ايران با يادآورى . ايرانيان با پيشنهادهاى تازه در اتاق مذاآره وين حاضر مى شوند

طرح رئيس جمهورى درباره مشارآت طرف هاى خارجى در فعاليت هاى هسته اى ايران اعالم آرد؛ 
همچنين سخنگوى .  استطرف ايرانى طرح هاى جديدى را هم براى ارائه در مذاآرات آماده آرده

شوراى عالى امنيت ملى ضمن تأآيد بر عزم ايران بر تداوم مذاآره به عنوان بهترين راه براى حل مسأله 
اگر طرف اروپايى در پى محروم آردن ايران از حقوق خويش باشد، مذاآره تنها . هسته اى ياد  آور شد

 .راه موجود پيش روى ايران نخواهد بود
 نى سازى از نظر ايران جدى استغ:   الريجانى> 

على الريجانى مسؤول ايرانى مذاآرات هسته اى ديروز گفت آه اگر ايران احساس آند مذاآرات 
: وى همچنين گفت. سازنده پيش مى رود قطعًا قوت عمل بيشترى را براى ادامه آار خواهد داشت

 هسته اى اش مصمم تر مى فضاسازى هاى آمريكا، ايران را نسبت به سريع تر رسيدن به خواست 
 . آند

به گزارش ايسنا، دبير شوراى عالى امنيت ملى، پس از ديدار و گفت وگو با نيشيدا، معاون وزير امور 
خارجه ژاپن، در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگى افزايش همكاريهاى اقتصادى تجارى با ژاپن با توجه 

همكارى هاى خوب ايران و : هسته اى ايران گفتبه رأى اين آشور در شوراى حكام نسبت به مسأله 
الريجانى در پاسخ به سؤالى . ژاپن آمك مى آند تا به يكديگر در حل مسائل بين المللى آمك آنيم

تيم هسته اى مشخص شده است و :  آذر ابراز داشت٣٠درباره ترآيب تيم مذاآره آننده در مذاآرات 
م مذاآره آننده مجموعه اى از آارشناسان دبيرخانه تي: وى گفت. مذاآرات در وين انجام مى شود

شوراى عالى امنيت ملى، وزارت خارجه و سازمان انرژى اتمى به سرپرستى جواد وعيدى، معاونت 
 . امنيت ملى دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى است

دن به توافق و  آذر چيست و تا چه اندازه رسي٣٠الريجانى در پاسخ به اينكه پيش بينى اش از مذاآرات 
وى درباره پيشنهادهاى . عادت ندارم تفأل منفى بزنم: تفاهم را پيش بينى مى آند خاطر نشان آرد

اگر بنا بود در اين باره اينجا سخن بگوييم آه ديگر مذاآره نمى : احتمالى ايران در اين مذاآرات گفت
ن مسأله عدم انحراف ايران از برنامه آرديم، قطعًا پيشنهادهاى ايران و مباحث مطرح در مذاآرات پيرامو

 . هاى صلح آميز هسته اى اش است
مذاآرات آينده بايد در خور و : الريجانى با بيان اينكه غنى سازى از نظر ايران امرى جدى مى باشد، گفت

 شأن باشد و هر گونه اظهارنظرهاى نگران آننده و تهديد آميز مانعى در اراده مذاآره آنندگان ايجاد نمى
. اين اظهارات را جدى نمى گيريم: وى در خصوص اظهارات تهديدآميز رايس نيز اظهار داشت. آند

 . مذاآرات هسته اى براى ايران و اروپا مورد توجه و داراى منفعت است
 برد هستيم و اين تبليغات و فضاسازى ها، ايران را -ما قايل به بازى برد : الريجانى خاطر نشان آرد

بنابراين بهتر است آمريكا گام . ه هر چه سريعتر به خواست خود برسد مصمم تر مى آندنسبت به اينك
اظهارات نمايندگان : دبير شوراى عالى امنيت ملى ادامه داد. هاى معقول و سنجيده اى بردارد

در عالم . آشورهاى حوزه خليج فارس نسبت به مسأله هسته اى ايران چندان عجيب و شديد نيست
بى اعتمادى بين المللى به : وى تصريح آرد.  از ابزارهاى مختلف استفاده مى شودسياست گاهى

مسأله هسته اى ايران تبليغاتى است و برخى آشورها نيز بر اساس همين تصور موضع گيرى مى 
 . آنند

 از اين نگاه ما به مذاآرات: الريجانى با بيان اينكه ما براى رفع اين بى اعتمادى ها مذاآره مى آنيم افزود
نظر است و آنچه برايمان مهم است اينكه مذاآراتى جدى برگزار شود و اگر احساس شود آه اين 

: وى افزود. مذاآرات سازنده به پيش مى رود قطعًا قوت عمل بيشترى را براى ادامه آار خواهيم داشت
وى همچنين تيم . از نتايج مذاآراتى آه احقاق حقوق ايرانيان در آن رعايت شود استقبال مى آنم

 . مذاآره آننده طرف اروپا را در سطح مديران و معاونان وزارت هاى امور خارجه سه آشور عنوان آرد
 ايران با پيشنهادهاى تازه به اتاق مذاآره وين مى رود: آقازاده>  

ت غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژى اتمى ايران ديروز در تهران و در حاشيه مراسم سالگرد شهاد
 آذر و اظهارنظرهاى مقامات آمريكايى در ٣٠محمدجواد تندگويان در جمع خبرنگاران در خصوص مذاآرات 

معموًال هر مذاآره اى قبل از شروع چنين فضاسازى : رابطه با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت گفت
 . در مذاآرات قبلى هم اين فضاسازى ها وجود داشت. هايى را دارد

هيأت ايرانى بسيار جدى و مصمم عمل مى آند و )  آذر٣٠(در مذاآرات روز چهارشنبه : آردوى تصريح 
مذاآرات با مشاهده برنامه : آقازاده اظهار اميدوارى آرد. ديدگاه هاى آامًال روشنى را ارائه خواهد آرد

ارنظر قطعى در وى اظه. هاى جديد ايران از سوى اروپايى ها ادامه پيدا آند و نتايج خوبى داشته باشد
وقفه اى طوالنى بين مذاآرات وجود داشته و نمى : رابطه با نتايج اين جلسه را زود عنوان آرد و افزود

توان پيش بينى روشنى در رابطه با اين مذاآرات آرد، اما تالش مى آنيم آه مذاآرات روند رو به رشدى 
 . داشته باشد

 را پرونده اى بزرگ خواند آه قاعدتًا به عنوان چالشى رئيس سازمان انرژى اتمى مسأله هسته اى ايران
ما تالش مى آنيم اعتماد جهانى را براى آن حفظ : او افزود. بزرگ براى آشورهاى ديگر مطرح مى شود

وى با بيان اين آه پيشنهاداتى آه تا به . آنيم و به همين خاطر پيشنهادات مختلفى را ارائه خواهيم آرد
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: رح شده است؛ از جمله پيشنهاد رئيس جمهور فراتر از پروتكل الحاقى بوده افزودحال از سوى ايران مط
 . پيشنهادات ديگرى هم از سوى ايران مطرح خواهد شد

 مذاآره يكى از راههاى دفاع از حقوقمان است>  
در همين حال حسين انتظامى سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى ضمن استقبال از مذاآراتى آه 

سخنگوى شوراى . ه حقوق خويش برساند، مذاآره را يكى از راههاى تحقق اين مهم دانستتهران را ب
عالى امنيت ملى در گفت وگو با روزنامه الحيات در پاسخ به اين سؤال آه آيا ايران با فعاليت دانشمندان 

 اين ما پيشنهاد آامل ترى داريم و پيشنهاد ما«: ايرانى در خاك روسيه موافق است؟ اظهار داشت
 ».است آه اين اقدامات در سرزمين ما و با مشارآت طرف هاى بين المللى صورت گيرد

تهران از هر نوع مذاآراتى آه آن را به اين حقوق : وى در باره مذاآرات هسته اى ايران و اروپا گفت
ب به همين دليل معتقد است آه مذاآرات بهترين راه است؛ چرا آه موج. برساند، استقبال مى آند

اما اگر هدف از مذاآرات محروم آردن ايران از اين حق است . دستيابى به تفاهم بيشتر مى شود
 ».معتقديم آه مذاآره تنها راه دفاع از حقوق ملت نخواهد بود

 فرستاده وزير خارجه ژاپن در تهران> 
. ژاپنى هم بوددر آستانه از سرگيرى مذاآرات هسته اى ايران و اروپا، تهران ميزبان يك مقام ارشد 

نيشيدا معاون و فرستاده وزير امور خارجه ژاپن در تهران ديروز با وزير امور خارجه ايران درباره مسائل 
با توجه به قرار داشتن ژاپن در گروه آشورهاى نزديك به بلوك . دوجانبه، منطقه و هسته اى مذاآره آرد

تهران از نگاه ناظران و در مقطع آنونى مهم غرب و اروپا در شوراى حكام سفر فرستاده ويژه ژاپن به 
 .تلقى مى شود

به گزارش ايسنا، منوچهر متكى، وزير امور خارجه در ديدار با نيشيدا با اشاره به روابط سنتى و تاريخى 
تهران و توآيو پتانسيل هاى خوبى براى تقويت مشارآت و همكارى هاى فنى و : دو آشور اظهار داشت
متكى با اشاره به مذاآرات آتى ايران و سه آشور . ان،  عراق و خليج فارس دارنداقتصادى در افغانست

اروپايى اظهار داشت مبانى مذاآرات بر اساس دو عنصر تكاليف جمهورى اسالمى ايران و چگونگى 
تى تعقيب خواهد شد و فضاسازى هاى .پى.تأمين حقوق جمهورى اسالمى ايران به عنوان عضو ان

 . بايد تأثيرى بر روند مذاآرات بگذاردساختگى آمريكا ن
ژاپن انتظار دارد آه با برخورد : معاون وزير امور خارجه ژاپن نيز با اشاره به آغاز مذاآرات ايران با اروپا گفت

صميمانه دو طرف ايرانى و اروپايى گفت وگوهاى هسته اى به سمت مثبت پيش رود و نتيجه خوبى 
تانه مذاآرات حساس هسته اى ايران و سه آشور اروپايى محافل از سوى ديگر در آس. داشته باشد

در اين . هسته اى غرب به نقل از منابع نامعلوم به طرح شايعات تازه عليه ايران پرداختند_ سياسى 
باره خبرگزارى فرانسه به استناد يك ديپلمات گفته است، شوراى امنيت ملى ايران در مقطع آنونى در 

  .نى سازى اورانيوم استانديشه از سرگيرى غ
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
 اولين رئيس جمهور سرخ پوست بوليوى  

  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه :شرق
ظاهرًا اوو مورالس رهبر جنبشى به سوى سوسياليسم، در : گروه بين الملل، ترجمه بهمن دارالشفايى

پيروزى مورالس روند چرخش قاره . ى بوليوى پيروز شده استمرحله اول انتخابات رياست جمهور
پس از اعالم نتايج اوليه انتخابات در تلويزيون . آمريكاى التين به سوى رهبران چپگرا را آامل آرده است

طبق قانون . دولتى بوليوى طرفداران مورالس به خيابان ها ريختند و به جشن و پايكوبى پرداختند
 درصد آرا را به دست آورند، رئيس جمهور ۵٠ر مرحله اول هر يك از آانديداها باالى اساسى بوليوى اگر د

 درصد راى بياورد، آنگره بوليوى يكى از دو آانديدا با ۵٠خواهند شد اما اگر هيچ آدام از آانديداها نتواند 
ى شد مورالس و پيش از انتخابات پيش بينى م. راى باالتر را به عنوان رئيس جمهور انتخاب خواهد آرد

اما نتايج اوليه نشان مى دهد مورالس .  درصد آرا را به دست آورند۵٠آوئيروگو دو رقيب اصلى نتوانند 
 ۴۶مورالس . به اين ترتيب نيازى به تصميم گيرى آنگره نيست.  درصد آرا را به دست آورده است۵١

د بود، يكشنبه شب در جمع ساله آه به احتمال زياد اولين رئيس جمهور سرخ پوست بوليوى خواه
ما مسئوليت بزرگى براى تغيير تاريخ مان داريم و با اين نتايج من مطمئنم تغييرى آه «: طرفدارانش گفت

خورخه آوئيروگو ».بوليويايى ها به دنبال آن هستند، از طرف ديگران به رسميت شناخته خواهد شد
ت پس از اعالم نتايج اوليه در يك آنفرانس خبرى رقيب اوو مورالس آه يك تكنوآرات و از تجار بوليوى اس

االن زمان آن است آه . من در جمع همه به دون اوو مورالس به خاطر آرايش تبريك مى گويم«: گفت
آوئيروگو از سال » .اختالفاتمان را آنار بگذاريم و با صلح، آرامش و اتحاد به آينده بوليويايى ها بينديشيم

با اينكه نتايج اعالم شده نتايج اوليه است و احتمال تغيير . موقت بوليوى بود رئيس جمهور٢٠٠٢ تا ٢٠٠١
آن وجود دارد اما با توجه به اينكه آوئيروگو پيروزى مورالس را تبريك گفته به نظر مى رسد حتى اگر آراى 

. آرد درصد برسد، آنگره، اوو مورالس را به عنوان رئيس جمهور معرفى خواهد ۵٠مورالس به آمتر از 
بعد اعالم نتايج اوليه .البته خود مورالس اعالم آرده تا اعالم نتايج قطعى انتخابات صبر خواهد آرد

انتخابات، هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال بالفاصله به مورالس تلفن آرده و پيروزى او را تبريك گفته 
مورالس از . ين افزوده مى شودبا پيروزى مورالس بر تعداد رهبران مخالف آمريكا در آمريكاى الت.است

مخالفان عمده آمريكا و جهانى سازى است و در تبليغات انتخاباتى اش نيز همواره بر مخالفت با برنامه 
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او حتى در هنگام راى دادن . آمريكا براى ريشه آن آردن آشت گياه آوآا در بوليوى تاآيد آرده است
براى » آابوسى«ش بينى آرده است آه خود مورالس پي.چند شاخه گياه آوآا در دست داشت

اگر دولت آمريكا مى «: او در جمع هوادارانش و پس از اعالم نتايج اوليه گفت.اشينگتن خواهد شدو
اما نه از رابطه اى آه متضمن فرمانبردارى . خواهد با ما رابطه داشته باشد، ما استقبال مى آنيم

ئال، برزيل، آوبا، ونزو(با انتخاب مورالس بوليوى به جمع آشور هاى چپگراى آمريكاى التين ».باشد
  .خواهد پيوست) آرژانتين و اروگوئه

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  ها شکنجه شده استی گويد در بازداشتگاه آمريکايیصدام م
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢١ - ١٣٨۴ آذر ٣٠چهارشنبه 
 کند گفته ید محاکمه م که او را در بغدای حسين، رهبر سابق عراق به دادگاهصدام:بی بی سی
 بوده او را شکنجه کرده و کتک زده اند و آثار آن کامال ی آمريکايی که در بازداشت نيروهایاست هنگام

 . شودیدر بدن او ديده م
 .  ريد عضو سفارت آمريکا در بغداد اين اتهام را رد کرده و آن را دروغ محض خوانده استکريستوفر
صدام .  دسامبر، با حضور شخص او در بغداد از سرگرفته شد21نبه،  صدام حسين، روز چهار شمحاکمه

 .  مواجه است، امتناع کردی در آن با اتهام ارتکاب جنايات جنگی که ویدو هفته پيش از حضور در دادگاه
 مشاهدات خود از وقايع ی و هفت متهم ديگر، آرام وارد سالن دادگاه شدند و شهود به بازگويصدام

 .ختندشهر دجيل پردا
 دادگاه تشريح کرد که چگونه ی چهره اش را بپوشاند، برای اول که حاضر نشد همانند شهود قبلشاهد

 . دو برادرش در شهر دجيل کشته شدند
 .  صحبت کردی الکتريکی همچنين درباره شکنجه افراد، از جمله استفاده از شوک هایو
 به او گفت تا ی اقامه نماز شد اما قاضیا اين موقع، صدام حسين خواستار توقف جلسه دادگاه بردر
 .  که اظهارات شاهد به پايان نرسيده، جلسه دادگاه متوقف نخواهد شدیزمان

 هفته گذشته عراق ی انتخابات عمومی امروز، اولين جلسه محاکمه صدام حسين از زمان برگزارجلسه
 . است

 گويند احتمال دارد ی و خبرنگاران م محاکمه صدام حسين تاکنون بارها به تعويق افتاده استجلسات
 .  مسلمانان، بيش از اين نيز دستخوش تعويق شودیکه اين جلسات با نزديک شدن تعطيالت مذهب

 حسين تا کنون در جلسات دادگاه خود، صالحيت دادگاه را زير سوال برده، خود را همچنان رييس صدام
 .  خود شده استیان آمريکاي عراق خوانده و خواستار رفتار بهتر زندانبانیجمهور
يک دادگاه .  شودی می نگهداری آمريکايی نامعلوم در عراق توسط نيروهای سابق عراق در نقطه ارهبر

 . بوده استی شواهد عليه وی تشکيل شد از آن زمان تاکنون سرگرم جمع آور٢٠٠٣ويژه که در سال 
 ی امنيـتی هاینگران

 مدافع او در مورد امنيت خود از سرگرفته ی تازه گروه وکالی های صدام حسين در ميان نگرانمحاکمه
 .شد
 اين جلسه ی صدام است، از ترس جان خود برای کالرک، دادستان پيشين آمريکا که از جمله وکالیرمز

 . محاکمه به بغداد نيامده است
به گفت  صدام است؛ روز سه شنی سابق قطر که او نيز در تيم دفاعی وزير دادگستر،ی النعيمنجيب

 . هنگام ورود به بغداد مردم او را هل داده و تهديد کرده اند
  . او کشته شده اندی از شروع محاکمه صدام، دو تن از وکالپس

  
 گرا باشد   وزير آشور آينده عراق نبايد گروه: زاد  زلماي خليل
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢١ - ١٣٨۴ آذر ٣٠چهارشنبه 

 .زير آشوري بدون گرايشات گروهي شدسفير آمريكا در بغداد خواستار معرفي و
سفير آمريكا در عراق گفت » زاد  زلماي خليل«، )ايلنا  (الملل خبرگزاري آار ايران  گزارش گروه اخبار بين  به

 .گرايي را ردآند  گرايي و گروه  آه عراق بايد وزير آشوري داشته باشد آه فرقه
وزير آشور فصل عراق » بيان جبر صوالغ«اداتي عليه زاد انتق  خبرگزاري رويترز معتقد است سخنان خليل

ترين حزب شيعيان، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رياست سيد   است آه عضو برجسته
 .عبدالعزيزحكيم است

ها بايد براي عبور از   زاد در آنفرانس مطبوعاتي به مناسبت پايان سال ميالدي گفت آه عراقي  خليل
 .ها با يكديگر همكاري آنند  گرايي  فرقه و گروه

 ».آرد  عنوان وزير آشور معرفي  توان يك شخص گروه گرا را به  نمي«: زاد ادامه داد  خليل
 .شدت ردآرد  بيان جبر صوالغ وزير آشور عراق نيز در واآنش به اين اظهارات اين مواضع را به

ها   ي ديگر منطقه را براي افزايش حمايت آشورها2006آمريكا در سال «: داد  سفير آمريكا در بغداد ادامه
اي اقتصادي و سياسي   هاي منطقه  عنوان يك شريك داراي جايگاه در سازمان  بازگشت عراق به

 ».آند  مي  تالش
هاي غيرحمايتي سوريه از عراق   هايي را براي توقف فعاليت  آمريكا همچنين طرح«: داد  وي ادامه

 ».اجراخواهدآرد
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  عراق به نتيجه انتخابات در بغدادی هایاعتراض سن
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه 
 هفته ی در عراق، نتايج اوليه انتخابات پارلمانی سنی عرب های اتحاد سياسمهمترين:بی بی سی

 .گذشته در استان بغداد را مردود دانسته است
ر نکند مانع تشکيل دولت جديد خواهد  عراق تهديد کرده است اگر نتايج انتخابات تغييی وفاق ملجبهه
 .شد
 که ی تواند توسط اکثريتینم" رئيس جمهور کرد عراق به خبرنگاران گفته است که عراق ،ی طالبانجالل

 ". گيرد اداره شودیاقليت را ناديده م
 گويند که در ی عراق را تشکيل داده اند می که جبهه وفاق ملی سنی عرب های گروه اصلسه

 انتخابات شده یداد تخلف شده است و خواستار اعالم انتخابات مجدد توسط هيئت برگزارانتخابات بغ
 .اند

 ی را که توسط هيئت برگزاریما نتايج: " گويدی می از رهبران جبهه وفاق ملی يکی الدليمعدنان
 ". پذيريمیانتخابات اعالم شده نم

 یايج آرا برندارد، خواستار برگزار ديگر نتی عدالت در فهرست های برقراری برایاگر هيئت، قدم"
 ."انتخابت تازه خواهيم شد

برحذر داشته "  با آتشیباز" انتخابات را از ی عراق، هيئت برگزاری دبيرکل حزب اسالم،ی الهاشمطارق
 .است
 ،ی سنی عرب های عراق، سومين گروه در اتحاد سياسی ملی گفتگوی العليان، رهبر شوراخلف
 ". کنيمی دادند را رها نمی که به ما رای مانيم و کسانی نمیه باقما با دستان بست: "گفت

 در ماه ژانويه را تحريم کرده ی که انتخابات دولت انتقالی سنی از آن است، عرب های ها حاکگزارش
 . شرکت کردندی در انتخابات پارلمانیبودند، روز پنج شنبه گذشته در ابعاد وسيع

  شيعيان و کردهایچيرگ
 ی دهد که جبهه وفاق ملی نشان می رای درصد صندوق ها٨٩ یيه حاصل از شمارش آرا اولنتايج

 . درصد کسب کرده است١٨٫۶عراق در استان بغداد رتبه دوم را با 
 درصد آرا را در بغداد، بزرگترين استان عراق ۵٨ شود، ی می عراق متحد که توسط شيعيان رهبرائتالف

 مجلس نمايندگان ی کرس٢٧۵ از ی کرس۵٩ کسب ی نامزد برا٢١۶١در اين استان . بدست آورده است
 .به رقابت پرداخته بودند

 نخست وزير سابق عراق رتبه سوم را کسب ،ی گروه سکوالر اياد عالو،ی نامزدان عراق ملفهرست
 .کرده است

 انتخابات همچنين اعالم کرده است که ائتالف عراق متحد در بصره و هشت استان ی برگزارهيئت
 . پيشتاز استیائتالف کردستان نيز در سه استان شمال.  ديگر در صدر استیبجنو
 کرد، ی می نامزد مستقل که مدت ها نقش چهره مورد حمايت دولت جورج بوش را باز،ی چلباحمد
 . کسب کندی کافی در مجلس، آرای تضمين کسب يک صندلی نتوانسته است برایحت
 ی هر دو گروه آقای گويد که نتايج انتخابات برای می سی بی ب تحليلگر مسايل خاورميانه،ی هاردراجر
 یاين دو گروه قصد داشتند تعداد نمايندگان عرب ها.  بوده استی خبر بدی و جبهه وفاق ملیعالو
 .ند و کرد در مجلس اکثريت داری شيعیدر حال حاضر گروه ها.  را در مجلس افزاش دهندیسن

 شمارش آرا، اتحاد شيعيان وضعيت مسلط یر اساس نتايج فعل معتقد است که بی سی بی بتحليلگر
 .خود را در مجلس حفظ خواهد کرد

 . روشن نخواهند شدی انتخابات تا ماه آينده ميالدی نهاينتايج
  فراگيردولت
 خواهد حاصل ی از رهبران ائتالف کردستان، گفته است که می رئيس جمهور عراق و يک،یطالبان

 . فراگير باشدیانتخابات، تشکيل دولت
عرب .  داشته باشيم که به همه گروه ها متصل باشدی خواهيم دولتیم: " به خبرنگاران گفته استاو
 ". کردها و ترکمن ها،ی شيعيه و سنیها
 . ها را مردود دانسته و گفته است که انتخابات منصفانه برگزار شده استی انتقادات سنی طالبانیآقا
 انتخابات یدر اين مورد هيئت برگزار.  ديگر نهی اند و برخیات منطق اعتراضیبرخ: " گفته استاو

 ".قضاوت خواهد کرد
انتخابات، جايگاه عراق را در جهان تقويت کرده است و ثابت کرد مردم عراق قادرند بر اساس قوائد "

 ." عمل کنندیدمکراس
 کشور یبود وضع امنيت و بهی جمهور عراق همچنين گفته است که دولت جديد بايد بر بازسازرئيس

 . تمرکز کند
 در بغداد بيش از هزار اعتراض پيرامون تخلف در انتخابات ی سی بی گزارش کوئيل الرنس خبرنگار ببه

  . انتخابات ثبت شده استیتوسط هيئت برگزار
  

 هاي سني نتايج انتخابات بغداد را رد آرد   فهرست عرب
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه 
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 .هاي سني عراق نتايج شهرستان بغداد را رد آرد  گترين فهرست انتخابات عرببزر
هاي سني عراق اعالم   ، بزرگترين حزب عرب)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

 .آرد آه در روند برگزاري انتخابات پارلماني در شهر بغداد تقلب و تخلفاتي صورت گرفته است
خواستار تكرار برگزاري انتخابات پارلماني در » جبهه التوافق«فهرست انتخاباتي «: ز گزارش دادرويتر

رئيس حزب اسالمي عراق و از اعضاي اين فهرست انتخاباتي نيز » طارق الهاشمي«. شهر بغداد شد
انتخابات بايد عالي مستقل اجرايي    استان عراق، گفت آه آميته10پس از اعالم نتايج اوليه انتخابات در 

 ».به سرعت نتايج اين انتخابات را تصحيح آند
 ».عالي مستقل برگزاري انتخابات است  اآنون توپ در زمين آميته  هم«: وي افزود

به هيچ عنوان در برابر از دست دادن » جبهه التوافق«الهاشمي هشدار داد آه فهرست انتخاباتي 
 .حقوق خود ساآت نخواهد نشست

نتايج انتخابات پارلماني در شهر بغداد شاهد «: رئيس فهرست جبهه توافق گفت» يعدنان الدليم«
 ».قبول است  اي بوده است و اين نتايج غيرقابل  هاي گسترده  تقلب

هاي سني به   شود آه فهرست انتخاباتي جبهه توافق متشكل از سه حزب اصلي عرب  اضافه مي
عدنان «به رياست » آنگره اهل عراق«، »ق الهاشميطار«به رياست » حزب اسالمي عراق«هاي   نام

توانست در انتخابات پارلماني در » خلف العليان«به رياست » گوي ملي  و  شوراي گفت«و » الدليمي
سيدعبدالعزيز «به رياست » ائتالف عراق يكپارچه«استان بغداد، پس از فهرست شيعيان با عنوان 

بنا ) شنبه گذشته  پنج( دسامبر15هايي و رسمي انتخابات پارلماني نتايج ن. در رتبه دوم قرار گيرد» حكيم
 .عالي مستقل برگزاري اين انتخابات يك هفته ديگر اعالم خواهد شد  به اعالم آميته

  
 خورده بود   اي تلخ و شكست  ائتالف با جعفري تجربه: طالباني

  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه 
جمهوري عراق همچنان تشريفاتي و بدون اختيارات باقي    آه اگر سمت رياستجالل طالباني تأآيدآرد

 .حاضر نيست بار ديگر اين مسؤوليت را بپذيرد  بماند، 
جمهوري عراق گفت   رئيس» جالل طالباني «  ،)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
 .تواند امنيت و بازسازي را تحقق ببخشداي قوي است تا ب  آه عراق نيازمند آابينه

گفت، ائتالف   طالباني آه در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد سخن مي«: گزارش داد» ايالف«پايگاه خبري 
خورده توصيف آرد و تأآيدآرد   اي تلخ و شكست  وزير آنوني عراق را تجربه  نخست» ابراهيم جعفري«با 

 ».وزير سابق عراق دارند  نخست» اياد عالوي«بي با اآنون روابط بسيار خو  آه ُآردها هم
هاي خود به   جعفري به وعده«: طالباني آه رياست اتحاديه ميهني آردستان را نيز برعهده دارد، افزود

 ».ويژه درباره وضعيت شهر آرآوك عمل نكرد
 .دوي همچنين بر ضرورت مقابله با فساد اداري و مالي موجود در ادارات دولت تأآيد آر

هاي سياسي   اي قوي با حضور تمامي گروه  جمهوري ُآرد عراق اظهار اميدواري آرد در آينده آابينه  رئيس
هاي عالوي و احزاب   تشكيل شود و تنها به ائتالف ُآردها با شيعيان مختصر نشود بلكه فهرست

 .هاي سني را نيز در آن شرآت داشته باشند  عرب
  

 ان عراق اعالم شد  است10نتايج اوليه انتخابات 
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه 

 .آند  هاي شيعيان و ُآردها حكايت مي  گامي فهرست  نتايج اوليه انتخابت عراق از پيش
، نتايج اوليه رسمي انتخابات پارلماني عراق آه )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

ائتالف عراق «دهد آه   مي   مستقل برگزاري اين انتخابات اعالم شد، نشانعالي  از سوي آميته
بيشترين آرا را در شش استان جنوبي و مرآزي عراق » سيدعبدالعزيز حكيم«به رياست » يكپارچه

 .است  عالوه بر استان بغداد آسب آرده
آه اقليم فدرالي » بيلار«و » سليمانيه«، »دهوك«در سه استان «: گزارش داد» ايالف«پايگاه خبري 

اتحاديه «هاي انتخاباتي ائتالف آردستان با عضويت احزاب   فهرست  دهند،   آردستان را تشكيل مي
» اتحاديه اسالمي آردستان«و سپس فهرست » حزب دموآرات آردستان«و » ميهني آردستان

 ».اند  بيشترين آرا را از آن خود آرده
وزير سابق عراق در شش   نخست» اياد عالوي« به رياست »العراقيه«همچنين فهرست انتخاباتي 

رتبه چهارم و در » سليمانيه«و » دهوك«استان جنوبي و مرآزي، رتبه دوم، در دو استان ُآردنشين 
 .آورد  دست  رتبه سوم را به» بغداد«و » اربيل«هاي   استان

 آنوني   ملي عراق و معاونرئيس آنگره » احمد چلبي«هاي   براساس نتايج اوليه انتخابات فهرست
وزير نتوانستند حد   سخنگوي آنوني نخست» ليث آبه«وزير دفاع سابق، » حازم شعالن«وزير،   نخست

 آرسي 45نصاب الزم را براي حضور در پارلمان آسب آنند لذا برخي از احتمال عضويت آنها از طريق 
 .دهند  اند، خبر مي   آردههايي آه به حد نصاب نرسيده اما آراي مناسب را آسب  فهرست

 :  استان عراق به اين شرح است10بنابراين گزارش، نتايج اوليه انتخابات در 
 هاي ُآردنشين؛  استان

 :استان دهوك
 ) رأي344،717( ائئالف آردستان -1
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 ) رأي28،401( اتحاديه اسالمي آردستان -2
 )رأي4،695) (مسيحي ( الرافين -3
 )رأي2،327( ) عالوي( ملي العراقيه -4

 :استان اربيل
 )رأي575،980( ائتالف آردستان -1
 )رأي19،612( اتحاديه اسالمي آردستان -2
 )رأي2،420) (عالوي( فهرست ملي العراقيه -3
 )رأي1،721(  فعاليت دموآراتيك-4
 )رأي1،599) (مسيحي( رافدين -5
 )رأي1،444( جبهه ترآمان عراق -6

 :استان سليمانيه
 )رأي671،814(تان  ائتالف آردس-1
 )رأي83،208( اتحاديه اسالمي -2
 )رأي10،330( جنبش اسالمي -3
 )رأي1،806) (عالوي( ملي العراقيه -4

 هاي مرآزي و جنوبي؛  استان
 :استان بغداد

 )رأي1،403،901( ائتالف عراق يكپارچه -1
 )رأي451،782(جبهه التوافق 

 )رأي328،174(  ملي العراقيه-3
 )رأي44،010) (داران مقتدي صدرهوا( رساليون -4
 )رأي36،670) (به رياست صالح المطلك(وگوي ملي    جبهه گفت-5

 :استان بصره
 )رأي612،206(  عراق يكپارچه-1
 )رأي83،134( ملي العراقيه -2
 )رأي36،997(  جبهه التوافق -3
 )رأي13،776(  جنبش انتفاضه شعبان -4
 )رأي4،032)(هواداران مقتدي صدر (  رساليون -5
 )رأي32،59( الوالء اسالمي -6
 )رأي2،723) (به رياست احمد چلبي (  آنگره ملي عراق -7

 :استان ميسان
 )رأي275،128( عراق يكپارچه -1
 )رأي13،739( ملي العراقيه -2
 )10،199) (هوادران مقتدي صدر ( رساليون -3
 )رأي2،707( جنبش اسالمي -4
 )رأي2،054( حزب الوالء اسالمي -5

 :قار  استان ذي
 )رأي169،999( عراق يكپارچه -1
 )رأي10،916( ملي العراقيه -2
 )رأي4،824) (هواداران مقتدي صدر( رساليون -3
 )رأي920( اصالح و انقالب ها -4
 )رأي899)( به رياست احمد چلبي(  حزب آنگره ملي عراق -5

 :استان نجف
 )رأي302،282(  عراق يكپارچه -1
 )رأي28،755( ملي العراقيه -2
 )رأي14،825) (هواداران مقتدي صدر ( رساليون -3
 )رأي3،044( وفاق نجف -4
 )رأي2،398) ( به رياست علي الدباغ( الكافائات -5

 :استان آربال
 )رأي229،790( عراق يكپارچه -1
 )رأي35،452( ملي العراقيه -2
 )رأي8،059) (هواداران مقتدي صدر(  رساليون -3
 )رأي3،413 ( الوالء اسالمي-4
 )رأي2،662) (»سيدمحمدتقي مدرسي«به رياست (  ائتالف اسالمي -5

 :استان بابل
 )رأي417،700( عراق يكپارچه -1
 )رأي48،383( ملي العراقيه -2
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 )رأي8،999( الرساليون -3
 )رأي3،171( فراتيون -4
 )رأي2،978(وگوي ملي    جبهه گفت-5

  .هاي عراق هنوز اعالم نشده است   استانشود آه نتايج شمارش شده ساير  اضافه مي
  

 . در يكي از مناطق استان االنبار در غرب عراق خبر داد" نور ماه"ارتش آمريكا از شروع عمليات 
  ٢٠٠۵ دسامبر 19 - ١٣٨۴ آذر 28شنبه دو

به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، ارتش آمريكا ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
نيروهاي عراقي با پشتيباني نيروهاي آمريكايي عمليات نظامي : اي آورده است در بيانيه) دوشنبه(امروز

 . هاي مسلح است هاي گروه جديدي را در مناطق غربي آغاز آردند آه هدف از آن متوقف آردن فعاليت
استان االنبار انجام موسوم است صبح زود امروز در " نور ماه"اين عمليات آه به : در اين بيانيه آمده است

 . شد
 . بر اساس اين بيانيه نيروهاي ارتش آمريكا قصد دارند تا دراين عمليات با نيروهاي عراقي همكاري آنند

اي در  ريزي و در سطح گسترده اين اولين عملياتي است آه نيروهاي عراقي با برنامه: اين بيانيه افزود
 . شوند آن وارد عمل مي

هاي شمالي و جنوبي  هاي مسلح در بخش هاي گروه ي متوقف آردن عملياتاين عمليات در راستا
 . ي فرات در نزديكي شهر العبيدي است رودخانه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر30:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ دسامبر ٢١ - ١٣٨۴ آذر ٣٠چهارشنبه 
عنوان های اصلی خود شب يلدا، آغاز مذاکرات هسته ای روزنامه های امروز تهران در :بی بی سی

ايران و اروپا، ماجرای برکناری مديرعامل سازمان بيمه های اجتماعی و مخالفت مجلس با طرح صندوق 
  .مهرالرضا را منعکس کرده اند

روزنامه های مختلف امروز تهران با چاپ عکس هايی از خيابان های تهران و ميوه های زمستانی شب 
  . لدا از آداب و رسوم شب بلند ترين شب سال خبر داده اندي

 با انتقاد از مخارج زياد و تجمالتی که تازگی معمول شده است نوشته سنت شيرين و خراسان
دلنشين شب يلدا که صله رحم و گذران يک شب طوالنی در کنار اقوام بود اينک به رسمی دردسرساز 

  .تها تبديل شده اس برای اغلب خانواده
   يلدا، مراسم اين شب به  شب  سنت  معتقد به های  در گزارش اصلی خود نوشته در نظر ايرانی اعتماد

،   گرم  زمستان، در محيطی  شب  و نخستين  سال  شب ترين  در طوالنی شود که  خاطر برگزار می اين
 از   پس  امشب  هم  و اروپايی  ايرانی های ديپلمات.  سرما را دارند  شدن  بهار و سپری انتظار فرارسيدن

   بهار توافق  می نشينند تا بلکه  ميز مذاکره  خود، پای  سرما در روابط  چند ماه  سر گذاشتن پشت
  .  فرا رسد سرانجام
تواند   می   مذاکرات  ماندن نتيجه  بی  دانند که  می   و اروپا، گرچه  تاکيد کرده که ايراناعتمادگزارشگر 

   گامی ، حاضر نيستند که  حال  شود اما با اين  تلقی  شکست  يک  شان  خارجی  سياست  دستگاه برای
  .  بردارند  عقب به

 در تحليلی به مناسبت آغاز دور تازه مذاکرات هسته ای نوشته شکستن تعليق قطعات جوان
  . سانتريفوژ و آغاز ساخت اين قطعات مهم ترين کارهاست و از اهميت مضاعفی برخوردارست

می باشد، می تواند به N.P.Tبه نظر اين روزنامه، آغاز قطعه سازی سانتريفوژ که در چارچوب معاهده 
  .عنوان يک گزينه مناسب جهت راست آزمايی اتحاديه اروپا برای آغاز مجدد مذاکرات باشد
ر، يک روز بعد از خبر روزنامه ها دال بر برکناری مديرعامل بيمه های اجتماعی توسط وزير کا

خبر داده که داوود مددی در سازمان " وزير برکنار کرد و رييس جمهور ابقا کرد" با عنوان همبستگی
  . بيمه های اجتماعی ماند

 از قول مقامی در دفتر رييس جمهور هر نوع اختالف سياسی ميان کاظمی ايراندر همين حال روزنامه 
  . نه ها خوانده استوزير کار و مددی را تکذيب و بزرگ نمايی شده توسط رسا

 همکاری وزير کار با معاون اول شرقاز سوی ديگر دفتر معاون اول رييس جمهور در نامه ای به روزنامه 
  . رييس را در مورد برکناری مديرعامل بيمه های اجتماعی تکذيب کرده است

 رده بودند روزنامهدر حالی که روزنامه های روز سه شنبه متن نامه وزير کار دال بر عزل مددی را چاپ ک
  . نوشته تاکنون دبيرخانه و دفتر دولت چنين درخواستی را دريافت نکرده استايران

پروازهای مشکوک و روبه « سه نماينده مجلس به وزير امور خارجه در خصوص ايرانبه نوشته روزنامه 
تذکر » اک کشورافزايش هواپيماهای جاسوسی آمريکا و انگليس در شهرهای جنوب ايران و تجاوز به خ

  .مکتوب داده اند
 در مقاله خود با تاکيد بر اين که اصطالح مطالبات مردم از دوم خرداد در ايران معمول شد، رسالت

  . نوشته اينک بايد دانست اين مطالبات کدام است
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 خود در جمع بندی ادعا کرده که اولين مطالبه مردم اسالم است و دومين آن انقالب و رسالتسردبير 
  .ومين مطالبه همگانی بازتوليد انديشه دينی و انقالبی و آخرين اولويت ها حفظ واليت فقيهس

 در صدر اخبار خود نوشته نمايندگان مجلس با اولين اليحه تقديمی از سوی دولت احمدی نژاد شرق
  . مخالفت کردند) ع(برای تاسيس صندوق مهررضا

ت دولت در شهر مشهد تصويب شد با قيد دو فوريت  اين اليحه که در اولين جلسه هياشرقبه نوشته 
  . تصويب و به مجلس تقديم شد که نمايندگان با تغييرات فراوان هم با فوريت آن موافقت نکردند

 نماينده مالير گفته است تشکيل صندوق جديد نشان دهنده بی اعتمادی رئيس شرقبه نوشته 
 دولت بسازد وگرنه چرا وزيران کار، مسکن و رفاه نه جمهور به دولت است و می خواهد دولتی را در کنار

  . اليحه را امضا و نه از آن دفاع کرده اند
 به نقل از يکی از نمايندگان مجلس نوشته غالمعلی حدادعادل، رييس مجلس که در سفر آفتاب يزد

ر جلسه، د) دوما(روسيه به سر می برد به علت احتمال حضور نيافتن اعضای مجلس نمايندگان روسيه 
  . سخنرانی خود را در مجلس روسيه لغو کرد

 گفته سران سه قوه بايد سياست ها را هماهنگ کنند و در زمانی آفتاب يزدنماينده مالير به نوشته 
  .که ما می خواهيم با اروپا گفتگو کنيم که آمريکا منزوی شود نبايد کاری کنيم که خودمان منزوی شويم

  
   آذر29به سه شن:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٠ -  ١٣٨۴ آذر ٢٩سه شنبه 
روزنامه های تهران يک روز مانده به برپايی دور تازه مذاکرات هسته ای ايران و اروپا :بی بی سی

گزارشهايی درباره اين مذاکرات را در صدر اخبار خود نقل کرده، به نتايج انتخابات عراق پرداخته، عزل 
تماعی را مهم ديده و از آغاز آتش سوزی جديدی در جنگلهای شمال کشور مديرعامل سازمان تأمين اج

  .خبر داده اند
 با عنوان بزرگ مذاکره بهترين راه حل است نظر سخنگوی وزارت خارجه را درباره مذاکرات آفتاب يزد

  .هسته ای فردا بين ايران و اروپا نقل کرده است
يران و اروپا از قول مقامات مرتبط با پرونده هسته ای  در گزارشی در آستانه مذاکرات هسته ای اکيهان

نوشته طرف ايرانی جز درباره جدول زمانی کامًال روشنی درباره چگونگی خروج تأسيسات غنی سازی 
از تعليقی که اکنون بيش از دو سال است بر آن تحميل شده، هيچ ) مشخصًا موضوع تزريق گاز(در نطنز 

  .ور مذاکرات آتی نخواهد پذيرفتموضوع ديگری را به عنوان دست
 غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ايران اعالم کرده که همبستگیدر همين حال به نوشته 

  .ايران در دور جديد مذاکرات پيشنهادهای جديدی با خود خواهد داشت
ساسی دارد  نوشته اين مذاکرات با آنچه در گذشته جريان داشت تفاوتی اجمهوری اسالمیروزنامه 

و آن اين است که طرف ايرانی به هيچ وجه حاضر نيست بر سر اصل غنی سازی و چرخه سوخت چانه 
  .زنی کند
طی گزارشی درباره مذاکرات هسته ای فردای ايران و اروپا در ' ايران کوتاه نمی آيد' با عنوان اعتماد

،   اروپايی  با طرفهای  مذاکره  برای  وين  به ن ايرا  ديپلماسی  پرواز تيم صدر اخبار خود آورده که در آستانه
  . کند  می  پافشاری  ای  هسته   فعاليت  خود در زمينه  بر مواضع  همچنان ايران
 در انتخابات عراق پيروز چشمگيری به دست آورده ۵۵۵ برای سومين روز ادعا کرده که فهرست کيهان
ردرگمی مواجه ساخته چراکه پيش بينی زمامداران کاخ سفيد را با بحران سياسی و س" پيروزی"و اين 

 کرسی مجلس را به دست ٢٧۵کاخ سفيد اين بود که ائتالف عراق يکپارچه در نهايت نود کرسی از 
  .خواهد آورد

اين روزنامه بدون ذکر مأخذ نوشته است آمريکا کسب نود کرسی توسط شيعيان را کابوسی برای خود 
 رسيده و باعث سردرگمی در کاخ سفيد ١۴٠ به ۵۵۵يهای فهرست می دانست اما اکنون تعداد کرس

  .شده، چنانکه پيروزی شيعيان در استان بغداد هم زمامداران آمريکا را شگفتزده کرده است
خبر مربوط به گشايش مجلس افغانستان در روزنامه های امروز صبح تهران کم اهميت ديده شده و تنها 

سی در صفحه اول خود نقل کرده و نوشته بعد از سی سال مجلس  آن را با عکآفتاب يزدروزنامه 
  .افغانستان تشکيل شد

 اين خبر را با عنوان مجاهدين کرسيهای مجلس افغانستان را فتح کردند در ميان خبرهای کيهان
  .خارجی خود منعکس کرده است

  .مجاهدين افغانستان، دو سوم کرسيهای مجلس را به تصاحب خويش درآورده اند
هم : " دبيرکل حزب مؤتلفه اسالمی با تأکيد بر ضرورت حمايت از دولت گفته استرسالته نوشته ب

  ."اينکه بگوييم دولت نهم خطا نمی کند نادرست است و هم اينکه خوب و بد دولت را با هم تأييد کنيم
نند ولی ما معتقديم در شرايط فعلی اصولگرايان بايد کارهای خوب دولت را تأييد ک: "وی افزوده

  ".انتقاداتشان از دولت رسانه ای نشود
نبايد : " اسداهللا بادامچيان قائم مقام همين حزب محافظه کار گفته استشرقدر همين حال به نوشته 

  ".به گونه ای کار شود که شعارهای مردمی و رجائی گونه داده شود ولی فقط با گروه خاص کار کنيم
ن مطلوب است نظر سخنگوی دولت را در صدر اخبار خود آورده  با عنوان وضعيت جهانی ايراهمبستگی

  .است
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 خبرنگاران از سخنگوی دولت در مورد خروج سرمايه ها از کشور پرسيدند و وی جواب شرقبه نوشته 
  .داده که اطالعات منتشر شده درباره خروج سرمايه از کشور درست نيست

خروج سرمايه نيست و اگر بخشی از سرمايه سخنگوی دولت تأکيد کرده که تردد سرمايه به معنی 
داران داخلی در خارج از کشور سرمايه گذاری می کنند و سود آن را به کشور برمی گردانند، اين نوعی 

  .رشد سرمايه گذاری مثبت است
 خبر داده که روز يکشنبه مقاماتی از ستاد فرماندهی کل قوا، نيروی هوايی ارتش و وزارت دفاع شرق

فته بودند تا توضيحاتی درباره هواپيمای ساقط شده ارتش با نمايندگان در ميان بگذارند و به به مجلس ر
گفته يکی از نمايندگان استيضاح کننده وزير دفاع، خلبانی که قرار بود با اين هواپيما پرواز کند اما حاضر 

شکالتی که وجود داشت، به پرواز نشده بود نيز در اين جلسه حضور داشت و درباره علت عدم پرواز و م
  .توضيحاتی ارائه کرد

حادثه کماکان در هاله ای از ابهام است و ١٣٠ - نوشته دو هفته بعد از سقوط هواپيمای سی جوان
  .هنوز هم مسئوالن و هم حادثه ديدگان بر پيگيری عوامل و شناخت و اعالم مقصران تأکيد می کنند

مايی کشور از تحويل نوار مکالمات برج کنترل و خلبان همين روزنامه از زبان سرپرست سازمان هواپي
  .هواپيمای سانحه ديده به هيئت کارشناسی بررسی حادثه در نيروی هوايی ارتش خبر داده است

به گفته اين مقام هيچ يک از بخشهای مربوط مکالمات خلبان و برج کنترل در نوار مکالمات ياد شده 
برج مراقبت تا زمان وقوع سانحه و حتی شايد ده ثانيه پس از حذف نشده و تمام مکالمات خلبان با 

  .وقوع سانحه در نوار مکالمات ضبط شده است
 نوشته شايعات بسياری که در خصوص ١٣٠ - از قول مادر خلبان کشته شده هواپيمای سی جوان

ی شد با تعويض خلبان در لحظات آخر به نقل از رسانه ها مطرح شده به هيچ عنوان صحيح نيست و م
  .اطالع رسانی دقيق و بموقع ارتش، از طرح بسياری از آنها جلوگيری شود

  
   آذر28:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ دسامبر 19 - ١٣٨۴ آذر 28شنبه دو
روزنامه های امروز صبح تهران سه روز مانده به آغاز مذاکرات هسته ای ايران و اروپا در :بی بی سی

ادامه بحث های موافق و مخالف درباره اظهارات جنجالی . داخته اندگزارش هائی به اين مذاکرات پر
رييس جمهور، آماری درباره مسائل اقتصادی و شغل های جديد و اعتياد جوانان به اينترنت از ديگر 

  . مطالب اين روزنامه هاست
 به رسميت  از قول سخنگوی وزارت خارجه در صدر اخبار خود نوشته اروپا بايد حق ايران راآفتاب يزد
  . بشناسد
 خبر داده که ايران و سه کشور اروپايی آلمان، فرانسه و انگليس، ديروز برای تشکيل جوانروزنامه 

  .  آذر در وين به توافق قطعی دست يافتند٣٠نشست مشترک در خصوص مذاکرات هسته ای در تاريخ 
ات احتماال دکتر عبدالرضا رحمانی  احتمال داده که رياست هيات ايرانی را در اين مذاکرايرانروزنامه 

فضلی قائم مقام دبير شورای عالی امنيت ملی برعهده خواهد داشت و چند تن از ديگر معاونان علی 
الريجانی از جمله جواد وعيدی، حسين تاش و محمد نهاونديان و دکتر سعيدی معاون سازمان انرژی 

ضور دارند که برخی از آن ها برای نخستين بار اتمی هم همراه با ديپلمات های ايرانی در اين هيات ح
  . است که به مذاکرات هسته ای ايران و اروپا می روند

جمهوری اسالمی ايران محور مذاکرات را يافتن راهکارهايی برای جلب اعتماد جهانی در غنی سازی 
سوول حل مسايل اورانيوم در خاک ايران اعالم کرده است و به گفته دبير شورای عالی امنيت ملی و م

  .هسته ای، ايران طرح های متعددی برای ارايه در اين مذاکرات در دست دارد
در ادامه واکنش های رسانه ها و مقام های سياسی نسبت به اظهارات احمدی نژاد رييس جمهور در 

ی  نوشته حاال زمان اقدام دستگاه ديپلماسی ما در خاورميانه اسالمکيهانمورد اسرائيل، روزنامه 
است تا حاال که سخنان رييس جمهور تا عمق خاک اروپا امتداد داشته است، رويکردی تازه و مقتدرانه 

  . به عرصه روابط بين المللی داشته باشد
مسؤول دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصربا اشاره به نکاتی که رئيس جمهور در اظهارات خود بيان کرد، 

اگر بخواهند در پاسخ به . نگی و تناقض در سخنان خود مواجه استاکنون غرب با يک دوگا: گفته است
احمدی نژاد به مطالبی استناد کنند که با خأل وجود استدالل های متقن مواجه است، چون اگر در اين 

  . زمينه دارای داليل محکمی بود، حتمًا تاکنون به آنها اشاره می شد
نان رئيس جمهوری درمورد اسرائيل يک بحث  از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته سخهمبستگی
  . خيلی بد است که اروپا به اينجا رسيده باشد که تحقيق پيرامون موضوعی را جرم بداند. علمی است

 يکی از نمايندگان مجلس گفته است که کميسيون امنيت ملی و اعتماددر همين حال به نوشته 
  های مهور و مسووالن سياست خارجی تنشسياست خارجی قصد دارد در جلسه ای به حضور رييس ج

  .  را بررسی کند  خارجی  در سياست ايجاد شده
فضای بيرونی کشور به نفع ما نيست و در محدوديت قرار :  گفته استاعتمادفالحت پيشه به نوشته 

داريم بنابراين بهتر است در عرصه سياست خارجی به صورت معقوالنه ای برخورد کنيم تا بی جهت به 
   خارجی نژاد بر سياست  احمدی وی اظهار عقيده کرده که اثرات سخنان. نافع خود آسيب وارد نکنيمم

  . است  نبوده کشور مثبت
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 در صدر اخبار خود گزارش داده که پنج ميليون شغل جديد ايجاد می شود در خبر اين ايرانروزنامه 
آوری اطالعات دقيق مربوط به اشتغال روزنامه آمده است تيم ورزيده ای در وزارت کار مسؤول جمع 

  .است و بخشی از نيازهای اطالعاتی نيز توسط سازمان آمار با بررسی های ميدانی تأمين می شود
  .  در عنوان بزرگ خود خبر از يک ميليون و چهارصد شغل جديد در بخش کشاورزی داده استکيهان

ه روند نزولی نرخ تورم در امسال آغاز شده ودر وزير امور اقتصاد و دارايی گفتجوان به نوشته روزنامه 
  . درصد رسيده است۵/١٣ درصد کاهش به ۶/٠ماه گذشته سطح عمومی قيمت ها با 

داود دانش جعفری با ابراز اميدواری نسبت به ايجاد ثبات در بازار يادآور شد که با تعادل پديد آمده در بازار 
  . و به طور قطع در ماه های آينده وضعيت بهتر می شودروند نزولی نرخ تورم بيشتر به چشم می آيد 

 گزارش داده که افزايش افسار گسيخته قيمت ها طی چند سال اخير به شدت خانواده های کم جوان
درآمد و با حقوق ثابت را مورد آسيب قرار داده بود اما حال و روند افزايش قيمت ها سير نزولی به خود 

  .گرفته است
ين گزارش نوشته معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پيش نسبت به رشد قيمت ها  در ادامه اجوان

  .هشدار داده بود
   به  نسبت  در تهران  اينترنت  داد يک چهارم کاربران  نشان  تحقيق  يک  گزارش داده که نتايجاعتماد
  .  اند  اعتياد پيدا کرده اينترنت

 در يک نشست تخصصی درباره پديده اعتياد به عتمادارييس انجمن جامعه شناسی ايران به نوشته 
   وارد ايران١٣٧٣   از حدود سال اينترنت در ميان نوجوانان پانزده تا بيست و پنج ساله گفته است اينترنت

   شد بطوری  افزوده  شتاب  بر اين  گذشت  زمان هر چه.   داشت  آلودی  شتاب  ابتدا حرکت شد و از همان
   اينترنت ، تعداد کاربران  و فناوری  ارتباطات  وزارت  از سوی  شده  آمار ارايه  اخير، براساس ل در چهار سا که

  .  است  برابر شده٢۵  در ايران
  
  
  
  

www.iran-archive.com 


	رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن
	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

