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

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

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  به روسيهی سازی انتقال غنیمسکو به تهران برا' یرسم'پيشنهاد 
  ٢٠٠۵ دسامبر 24 - ١٣٨۴  دی3ه شنب

 اورانيوم ی سازیده است که برنامه غن پيشنهاد کری اسالمی رسما به جمهورروسيه:بی بی سی
 . ايران را به خاک خود منتقل کندی هسته ای استفاده در نيروگاه هایبرا
 ايران که دريافت چنين ی از چندين هفته پيش مطرح شده بود اما از سوی پيشنهاد به طور غيررسماين

 . کرد، پذيرفته نشدی انکار می را به طور رسمیپيشنهاد
 اعالم کرد که سفارت اين کشور در تهران، پيشنهاد یوسيه روز شنبه با صدور بيانيه ا خارجه روزارت

 . کرده استی تسليم مقامات ايرانیمسکو را به طور رسم
 مشترک با ايران در زمينه ی همکاری برقراری که روسيه قبال برایپيشنهاد: " اين بيانيه آمده استدر
 ." استیاعتبار خود باق اورانيوم مطرح کرده بود، به ی سازیغن

 در خاک خود ی سازی انجام عمليات غنیايران برا" حق مشروع" تاکنون بر ی اسالمی جمهورمقامات
 نگرند، ی ايران می اتمی که با سؤظن به برنامه های غربیاما در مقابل، کشورها.  کرده اندیپافشار
 اورانيوم را به ی سازی غنید تا فعاليتها کردند با حمايت از پيشنهاد مسکو، تهران را قانع کننیتالش م

 . روسيه واگذار کند
 ايران يا روسيه:  اورانيومی سازیغن
 آمريکا و اتحاديه اروپا برخوردار است، تهران اجازه خواهد ی اساس پيشنهاد روسيه که از پشتيبانبر

هد، اما از حق تزريق اين گاز را ادامه د" 6يو اف " اورانيوم خام و تبديل آن به گاز موسوم به یيافت فراور
 به روسيه انتقال عمليات محروم خواهد شد و در عوض اين بخش از ی سازی غنیبه سانتريفوژها برا

 .خواهد يافت
 ی نيروگاه ها کافی سوخت اتمی انجام خواهد شد که برای اورانيوم در روسيه تنها تا حدی سازیغن

 ی می باشد، جلوگيریبل استفاده در تسليحات اتم که قای بيشتر آن تا سطحی سازیباشد و از غن
 .شود

 ی انتقال فعاليتهای برای هر طرحی ايران، پيشتر در ماه جاری اتمی آقازاده، رئيس سازمان انرژغالمرضا
 . به بيرون خاک ايران را غيرقابل قبول دانستی سازیغن

 یهمکار" ارئه شد، نمايانگر  اين کشور که روز شنبهی خارجه روسيه اعالم کرد پيشنهاد رسموزارت
 ی طرفين، در زمينه حل و فصل وضعيت برنامه هسته ای قابل قبول برایروسيه در جهت يافتن راه حلها

 .است"  و ديپلماتيکی سياسیايران از راه ها
 ی حل سياسراه

 آمريکا،  اعالم کرده است امای انرژی خود را توليد برق و تامين نيازهای بارها هدف برنامه اتمايران
 صلح آميز، به دنبال توليد تسليحات ی کند که تحت پوشش برنامه ای را متهم می اسالمیجمهور
 که قادر رد امنيت سازمان ملل متحد اصرار دای است و بر ارجاع پرونده اين کشور به شورایهسته ا

 . را عليه ايران اعمال کندی بين المللیاست تحريمها
 با ی از اتحاديه اروپا مذاکرات هسته ای فرانسه و آلمان که به نمايندگ بريتانيا،ی کشور اروپايسه

 ی دانند که هم حق جمهوری ميانه می کنند، طرح روسيه را راهی را دنبال می اسالمیجمهور
 در ی شمارد و هم احتمال توليد سالح اتمی را محترم می هسته ای از انرژی برخورداری برایاسالم

 . رساندیايران را به حداقل م
 پنج ماهه ادامه يافت و دو طرف در وين، ی اين سه کشور با ايران، هفته گذشته پس از وقفه امذاکرات

 .  گفتگوها ديدار کردندی زمينه ازسرگيری بررسیپايتخت اتريش برا
رفته  اورانيوم را از سر گی که ايران اعالم کرد فراوری ايران با اتحاديه اروپا از ماه اوت، زمانیگفتگوها

 .است، متوقف شد
 عميق غرب نسبت به اهداف برنامه ی روز جمعه اعالم کردند که با وجود شک و سؤظنهاديپلماتها
 .  آغاز خواهد شد2006 از روز هجدهم ژانويه سال ی از مذاکرات هسته ای ايران، دور تازه ایهسته ا

ديدشان همچنان پابرجا مانده  شی وين پذيرفته اند که اختالف نظرهای دو طرف پس از گفتگوهااما
 . است

 "انتظار شکست"
 درباره نتيجه نشست وين چندان صريح و آشکار نيستند، ناظران و ی رسمی که اظهارنظرهای حالدر

 .رسانه ها نسبت به مثمر ثمر بودن اين گفتگوها بدبين بودند
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 کند و انتظار دارد ی می گويند غرب از هم اکنون شکست گفتگوها را پيشبينی از تحليلگران میگروه
 حکام ی عضو شورا35 ی نشست عادی دو طرف حداکثر تا ماه مارس، هنگام برپايی نهايیکه روياروي

 .  در وين، به وقوع بپيونددی اتمی انرژیآژانس بين الملل
 را ی حکام پيشتر در ماه سپتامبر اعالم کرد که ايران پيمان منع گسترش تسليحات هسته ایشورا

 اين اقدام تعيين ی برای امنيت سازمان ملل ارجاع شود اما تاريخی است و بايد به شورانقض کرده
 .نکرد
تحليلگران .  کردی خود در ماه نوامبر نيز از ارجاع پرونده ايران خودداری حکام در نشست بعدیشورا

 .  روسيه دانستندیعلت اين تصميم را دادن فرصت به ديپلماس
 ممتنع ی و هم پيمان ايران هستند که به قطعنامه ماه سپتامبر رای تجار و چين دو شريک عمدهروسيه

 ارجاع پرونده ايران به ی تر برای رفت که هرگونه اقدام جدیدادند اما به گمان تحليلگران، بيم آن م
 . امنيت با مخالفت اين دو کشور روبرو شودیشورا
 هستند و روسيه به ساخت نيروگاه هسته یک روابط نزديی نيز دارای اتمی و روسيه در زمينه هاايران

 . کندی بوشهر در ايران کمک میا
 نياز دارد تا حمايت روسيه را نسبت ی گويند که اتحاديه اروپا به زمان بيشتری کارشناسان میبرخ

 اوليه اروپاييان، به یبه همين دليل، با آنکه خواسته ها.  امنيت کسب کندیارجاع پرونده ايران به شورا
 تحقق نيافته است وم اورانيی و توقف فراوری سازی غنیه تعهد ايران به دست کشيدن از فعاليتهاويژ

  . مذاکرات رضايت داده اندیاما به ازسرگير
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 عبارات عرب شيعه و هاي مختلف عراقي عدم بكارگيري  جمهور عراق در ديدار با احزاب و گروه رييس
 . هاست سني را خواستار شد و تاآيد آرد آه عراق متعلق به تمامي عراقي
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ي   سالم الزوبعي، عضو جبهه-به نقل از خبرگزاري آويت ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 العراقيه و ائتالف آردستان با جالل طالباني، توافق ملي عراق بعد از نشست حزبش، اعضاي فهرست
جمهور خواهان عدم به آارگيري عبارات عرب سني و عرب شيعه  جمهور عراق تاآيد آرد، رييس رييس

  . شده است
جمهور تمامي مشكالت موجود در  رييس: ي توافق ملي نيز تاآيد آرد اياد السامرايي، عضو ديگر جبهه

آند و ما بر سر ابزارهاي مشخصي براي حل مشكالت موجود به  عرصه سياسي آشور را درك مي
  . توافق رسيديم

  . باشد ي توافق عراق يك عنصر تخريبي نيست بلكه عنصري فعال در ساخت آشور مي جبهه: وي افزود
حلي  دآتر مهدي الحافظ، عضو فهرست العراقيه نيز ابراز اميدواري آرد آه اين مذاآرات به ايجاد راه

  . هاي موجود به نتايج انتخابات منجر شود حقيقي در خصوص پيامدها و اعتراضمنطقي و 
برهم صالح، عضو فهرست ائتالف آردها نيز بر اهميت ايجاد صفوف متحده و گسترده ملي در عراق 

  . تاآيد آرد
ي در تواند به صورت فرد هاي عراقي تاآيد آرد آه هيچ گروهي نمي طالباني در ديدار با هيات: وي افزود

پذير نيست، بلكه بايد با ايجاد يك دولت متحد ملي  پوشي از هيچ حزب نيز امكان عراق عمل آند و چشم
  . وحدت تمام مردم عراق حفظ شود

ي عملكرد آميسيون عالي انتخابات عراق وجود دارد،  وي درخصوص شكايات و ترديدهايي آه درباره
حل  مذاآرات و متوقف ساختن خشونت بايد به راهبا استفاده از ابزارهاي سياسي مبتني بر : گفت

  . مناسب در اين خصوص رسيد
  . هاي ايجاد شده در اين خصوص پاسخگو باشد آميسيون عالي انتخابات بايد به تمامي سوال: وي افزود

الدين آردستان با مسعود  زاد، سفير آمريكا در بغداد بعد از ورود به صالح از سوي ديگر زلماي خليل
  . ي آردستان نشستي را برگزار آرد ني، رييس منطقهبارزا

ي عراق تاآيد آرد، رهبران فهرست آردها طي دو روز آينده نشستي را  هوشيار زيباري، وزير امور خارجه
  . آنند جمهور عراق برگزار مي زاد، بارزاني وجالل طالباني، رييس با حضور خليل

سي نقش فهرست ائتالف آردها در دولت آينده عراق ها به برر رهبران آرد طي اين نشست: وي افزود
  . ها خواهند پرداخت شان در خصوص ائتالف با ديگر فهرست گيري و تعيين موضع

ها  مقامات آرد بارها اعالم آرده بودند آه فهرست ائتالف آردها تمايل دارد به منظور نزديك شدن ديدگاه
  . ب عراقي به بحث و تبادل نظر بپردازدو امكان تشكيل دولت انتقالي عراق با تمامي احزا

  
يكي از اعضاي مجمع ملي عراق تاآيد آرد آه ائتالف يكپارچه بر ضرورت انجام مذاآرات بين احزاب و 

 . هاي انتخاباتي همراه باشد هاي عراقي ايمان دارد، ولي اين موضوع بايد با احترام به صالحيت گروه
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رضا جواد تقي، عضو مجمع ملي عراق در گفت و گو با ) ايسنا(ه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرانب
فهرست ائتالف يكپارچه عراق بر ضرورت انجام مذاآرات و هماهنگي بين : ي العالم اظهار داشت شبكه
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ي انتخاباتي ها هاي عراقي ايمان دارد ولي اين موضوع به معناي عدم احترام به صالحيت احزاب و گروه
 . نيست

فهرست ائتالف يكپارچه يك نقطه شروع ثابت دارد و قصد ندارد به سبب پيروزي بزرگ در : وي افزود
انتخابات قدرت را منحصر آند، بلكه در تالش است با مشارآت تمامي احزاب عراقي در دولت جديد 

 . هاي انتخاباتي را حفظ آند صالحيت
د هندگان عراقي احترام بگذاريم، همان گونه آه برخي از  و نظر رايبايد به راي : وي خاطرنشان آرد

دهندگان به فهرست ائتالف يكپارجه راي دادند، آساني آه خواهان لغو نتايج انتخابات شدند نيز  راي
 . اند و طبيعي است آه از نتايج ناراضي باشند و اعتراض آنند معتقدند آه در انتخابات دچار زيان شده

آراتي مهم بين فهرست ائتالف يكپارچه عراق با ديگر احزاب عراقي خبر داد آه اين مذاآرات وي از مذا
 . گيرد هاي مشترك صورت مي در راستاي دستيابي به ديدگاه

وي مجددا ضمن تاآيد بر آمادگي فهرست ائتالف در خصوص انجام مذاآرات با احزاب عراقي بيان 
 .  روند سياسي آشور نيستاين موضوع به معناي تعطيل ساختن: داشت

  
 شود   زاد و حكيم در اربيل برگزارمي  نشست طالباني، بارزاني، خليل
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درباره ) يكشنبه(امروز » سيد عبدالعزيز حكيم«و » زاد  زلماي خليل  «، »جالل طالباني  «،»مسعود بارزاني«

 .آنند  مي  ربيل با يكديگر مذاآرهتشكيل دولت ائتالفي درعراق در شهر ا
رئيس اقليم فدرالي » مسعود بارزاني«, )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به

جمهور و   رئيس» جالل طالباني«سفير آمريكا در بغداد به همراه » زاد  زلماي خليل«آردستان عراق و 
 . در اربيل مذاآراتي را با يكديگر خواهندداشت) يكشنبه (رئيس اتحاديه ميهني آردستان عراق امروز

شود سيد عبدالعزيز حكيم رئيس فهرست پيروز در   مي  بيني  پيش«: شبكه خبري الجزيره گزارش داد
 ».انتخابات نيز در اين مذاآرات حاضر شود

 آردستان عراق مسعود بارزاني رئيس اقليم فدرالي«: گزارش داد» عراق براي همه نيز«پايگاه خبري 
وگو   زاد سفير آمريكا در عراق، در شهر سليمانيه ديدار و گفت  عصر روز گذشته دوشنبه نيز با زلماي خليل

 ».آرد
 .است  وگو، اعتراضات اخير به نتايج انتخابات پارلماني و روند تشكيل دولت جديد بوده  موضوع اين گفت

سران فهرست «: ديكان بارزاني در اين باره گفتوزير امورخارجه عراق و از نز» هوشيار زيباري«
 ».زاد خواهندداشت  وگوهايي را با خليل  انتخاباتي ائتالف آردستان متشكل در دو روز آينده گفت
آننده در انتخابات پارلماني   هاي اصلي شرآت  امكان تشكيل دولت ائتالفي متشكل از تمامي فهرست

 .گوها خواهدبودو  مهمترين موضوع اين گفت,  دسامبر15
هاي ائتالف عراق يكپارچه متشكل از احزاب   فهرست   در انتخابات پارلماني اخير عراق،, شود  مي  اضافه

 .هاي پارلمان را از آن خود آنند  برجسته شيعه و ائتالف آردستان توانستند به ترتيب بيشترين آرسي
  

  صادرشد دستور بازداشت مجدد دو زن متخصص در امور تسليحاتي صدام
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آرد آه دو آارشناس متهم در طراحي برنامه تسليحات بيولوژيك   مشاور امنيت ملي عراق درخواست
 .رژيم سابق عراق مجدداًٌ دستگيرشوند

رتبه   ام عالي، به دنبال آنكه ارتش آمريكا چند مق)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به
و » بانوي سياه زخم«هاي مستعار   رژيم سابق عرق از جمله دو زن متخصص در امور تسليحاتي با نام

آرد آه اين دو آارشناس   ملي عراق درخواست  مشاور امنيت» موافق ربيعي«, را آزادآرد» دآتر ميكروب«
 .متهم در طراحي برنامه تسليحات بيولوژيك صدام مجددًا دستگيرشوند

ملقب » هدي صالح مهدي عماش«موفق ربيعي گفت آه دستور دستگيري «: بي بي سي گزارش داد
 مقام سابق عراقي 21آه از جمله » دآتر ميكروب«ملقب به » رهيب طاهه«و » بانوي سياه زخم«به 

 ».است  صادرشده, آزادشده توسط آمريكا هستند
اي در    از اين آارشناسان اطالعات قابل استفادهپيش از اين مقامات آمريكايي تأآيدآردند آه هيچ يك

 .اند  اختيارنداشته
ربيعي گفت آه دستور قضايي براي دستگيري آنها وجود دارد آه در صورت آزاد بودن آنها اين 

 .شوند  آارشناسان مجددًا دستگيرمي
زلماي  «فرمانده آل نيروهاي آمريكايي و» جورج آيسي«اين درحالي است آه در بيانيه مشترك 

 تن تهديدي براي مردم عراق و نيروهاي 21سفير آمريكا در عراق تأآيدشده است آه اين » زاد  خليل
 .شوند  نمي  ائتالف محسوب

 .شد آه نيروهاي خارجي داليل قانون آافي براي نگهداشتن آنها ندارند  در اين بيانيه تصريح
 .اند  طبق اين بيانيه دستگيرشدگان آزادشده

گفت آه موآلش درصدد دريافت گذرنامه از دولت عراق براي خروج از اين » عماش«ديگر وآيل از سويي 
 .آشور است

  
 آرد   جعفري حمايت  وزيري ابراهيم  مقتدي صدر از ادامه نخست
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  ٢٠٠۵ دسامبر 25 - ١٣٨۴  دی4ه یکشنب
 .آرد  وزير ابراهيم جعفري در آابينه آينده عراق حمايت  مقتدي صدر از نخست

» ابراهيم جعفري«از ابقاي » مقتدي صدر«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  هب
 .آند  مي  وزيري عراق حمايت  در سمت نخست» الدعوه اسالمي«رئيس حزب 

عادل « ابراهيم جعفري نسبت به   با اين اقدام مقتدي صدر،«: پايگاه خبري ايالف گزارش داد
عضو برجسته مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق از شانس بسيار زيادي براي » عبدالمهدي

 ».وزيري برخوردارخواهدبود  گرفتن مسؤوليت نخست  برعهده
ها را در اختيار   ائتالف عراق يكپارچه توانست در انتخابات پارلماني عراق بيشترين آرسي, شود  مي  اضافه

 .خود بگيرد
حزب    آرسي، 33» عبدالعزيزحكيم«ب اسالمي عراق به رياست برهمين اساس مجلس اعالي انقال

 آرسي 30 آرسي و جريان وابسته به مقتدي صدر 30» ابراهيم جعفري«الدعوه اسالمي به رياست 
 . دسامبر از آن خود خواهندآرد15ديگر پارلمان را در چارچوب ائتالف عراق يكپارچه در انتخابات پارلماني 

بود آه با توجه به آسب اآثريت   آرده  اي اعالم  پارچه پيش از اين با صدور بيانيهفهرست ائتالف عراق يك
  .آند  مي  وزير عراق معرفي   از ميان اعضاي خود فردي را براي نخست مطلق آراء،

  
ي عراق در واآنش به اعتراض ديگر احزاب عراقي نسبت به نتايج  رهبران فهرست ائتالف يكپارچه

 اين آشور، اين اعتراضات را عجيب دانسته و تعقل و تفكر در بيان اعتراضات را انتخابات پارلماني
 . خواستار شدند

  ٢٠٠۵ دسامبر 24 - ١٣٨۴  دی3ه شنب
 جواد مالكي از رهبران  به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ذاآرات بين احزاب پيروز در انتخابات پارلماني خبر داد آه ي عراق، از جريان م فهرست ائتالف يكپارچه
  .  درصد از نتايج آن تاآنون اعالم شده است89حدود 

ها اين  ها و تكفيري بعثي: هاي انجام شده نسبت به نتايج را عجيب دانست و افزود وي اعتراض
در .  انتخابات وجود نداردامكان هيچ گونه عقب گرد و يا برگزاري مجدد. آنند ها را هدايت مي اعتراض

  . نهايت ما بايد نتايج انتخابات و خواست مردم را بپذيريم
 مخالفان در بغداد صورت  ها و تظاهرات مالكي ضمن محكوم آردن تهديدهايي آه در جريان اعتراض

  . ها هرگز به ايجاد بحران در عراق منجر نخواهد شد گرفت، خاطر نشان آرد آه اين اعتراض
ي عراق بايد  ي عراق اظهار داشت آه نخست وزير آينده ي فهرست ائتالف يكپارچه برجستهاين عضو 

برخاسته از شيعيان اين آشور باشد و گفت آه اين ائتالف بر احراز رهبري دولت جديد تاآيد دارد؛ اما تا 
  . آند يپيش از نهايي شدن نتايج انتخابات نامزد خود را براي احراز پست رياست جمهوري اعالم نم

ما هم اآنون با احساس مسووليت سخن : ها توصيف آرد و افزود وي معترضان را همدست با تروريست
  . گوييم و فرياد بازندگان در انتخابات اين روند را متوقف نخواهد آرد مي

شان از  هاي مقاومت عراق به دليل حمايت جواد المالكي برخي از رهبران احزاب عراقي را آه از گروه
هاي اخذ راي در مناطق غرب عراق تشكر آرده بودند، به تمسخر گرفت و آنها  اآز انتخاباتي و صندوقمر

  . ها متهم آرد را به تسليم و سرفرود آوردن در برابر تروريست
ي عراق و اعضاي آميسيون عالي  وي هم چنين وجود هر گونه رابطه بين فهرست ائتالف يكپارچه

اين آميسيون وابسته به سازمان ملل متحد است و عملكرد آن با نظارت : انتخابات را رد آرد و افزود
  . ي اروپا همراه است دقيق ناظران داخلي و خارجي و هم چنين هياتي از اتحاديه

ي  ما برنامه: ص مذاآرات فهرست ائتالف يكپارچه با ديگر احزاب عراقي اظهار داشتوي در خصو
توانيم از آنها چشم  سياسي مشخصي ارايه آرديم و در اين برنامه اصول و ضوابط خاصي داريم آه نمي

  . پوشي آنيم
  . اين ائتالف تاآيد آرد آه معترضان به نتايج انتخابات عراق بازنده هستند

هاي مطرح شده براي برگزاري مجدد  لكي، وزير راه و ترابري عراق از گروه صدر نيز درخواستسالم الما
انتخابات پارلماني را جدي ندانست و از معترضان خواست با تعقل و تدبير بيشتر براي تشكيل دولت 

  . متحد ملي تالش آنند
ي قانوني در  جود مادهي مجمع ملي عراق نيز با اشاره به عدم و حسين الشهرستاني، عضو شيعه

هاي انتخاباتي ثبت  چنانچه نقاط قرمزي در يكي از پايگاه: خصوص برگزاري مجدد انتخابات تاآيد آرد
شود، آرا اين حوزه بايد مجددا شمارش شود و چنانچه اين تخلفات از حدود قرمز هم فراتر باشد، نتايج 

  . شود ي انتخاباتي لغو مي اين حوزه
ر آل سازمان بدر نيز اخبار مربوط به اعمال فشار و ترساندن راي دهندگان از سوي هادي العامري، دبي

  . اعضاي سازمان بدر و وادار نمودن آنها نسبت به راي دادن به فهرست ائتالف يكپارچه را رد آرد
ها و احزاب شرآت آننده در انتخابات است؛  اعتراض به نتايج انتخاباتي حق تمامي فهرست: وي افزود

  . ها بايد در چارچوب قانون صورت گيرد نه با تهديد ي اين اعتراضول
وي از مخالفان و معترضان نسبت به نتايج انتخابات پارلماني عراق خواست تا با تدبير عمل آرده و از 

  . ايجاد خشونت پرهيز آنند، زيرا قانون به تخلفات رسيدگي خواهد آرد
  

   جمعي در رسانه هايايران و عراقاوضاع تحليل 
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   ديماه4:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ دسامبر 25 - ١٣٨۴  دی4ه یکشنب
روزنامه های يکشنبه تهران در صدر اخبار خود از پيام آيت اهللا سيستانی برای تشکيل :بی بی سی

دولت ائتالفی در عراق نوشته اند، از رسيدن طرح هسته ای روسيه به تهران خبر داده اند، از ادامه 
ی پايتخت ابراز نگرانی کرده اند و با چاپ تصاويری از کليساها تولد حضرت مسيح را به آلودگی هوا

  .مسيحيان ايران و جهان تبريک گفته اند
  انتخابات عراق

 در گزارشی آيت اهللا سيستانی را محور وحدت عراق خوانده و نوشته در حالی که بحران شرق
خير می رفت تا کابوس يک جنگ داخلی را تداعی سياسی عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ا

 عراقی که نقش مرجعيت شيعيان را در اين کشور دارد با دخالت -کند، باز اين پيرمرد سالخورده ايرانی 
  .خود می کوشد تا بر اين آتش آب سردی ريخته و آن را خاموش سازد

 ويژه ای قرار گرفته اند و از همين  آيت اهللا سيستانی و جالل طالبانی در جايگاه کامًالشرقبه نوشته 
رو می توانند در بين تضادها و اختالفات متعدد گروه های سياسی عراق نقش ميانجی و کدخدامنشی 

  .داشته و ساير شخصيت ها و گروه ها را به تفاهم و تشريک مساعی فراخوانند
  حمله آمريکا

 مجله اشپيگل گفته است رهبران آمريکا  وزير اطالعات در پاسخ گزارشی ازايرانبه نوشته روزنامه 
عاقل تر از اين هستند که بخواهند به ايران حمله کنند و می دانند که حمله به اين کشور هزينه بسيار 

  . بااليی برای آنها خواهد داشت
 اياالت متحده به ٢٠٠۶محسنی اژه ای به نوشته های مجله آلمانی پاسخ داده که نوشته بود در سال 

  .به نظر من آمريکا اين کار را نخواهد کرد: مله نظامی خواهد کرد و گفته ايران ح
 سخنگوی سپاه پاسداران گفته است نه تنها ايران که کشورهای زيادی در خطر  رسالتبه نوشته

  . تهديد نظامی آمريکا و اسرائيل هستند
ی است، آن ها موجوديت ما به نوشته اين روزنامه، سردار جزايری گفته است خطر اسرائيل و آمريکا جد

  .را نمی خواهند
  مذاکرات هسته ای

 خبر ارسال طرح روسيه برای تهران را در صدر اخبار خود نقل کرده و ايران و مردم ساالری، آفتاب يزد
  .خبر داده اند که ايران قبال خارج شدن چرخه سوخت از خاک خود را رد کرده است

را با هدف گشودن مهمترين گره اختالف ايران و اروپا در مورد روسيه طرح خود :  نوشتهايرانروزنامه 
در حالی که طراحان اين فرمول مدعی اند که با اين طرح ايران به فناوری . غنی سازی مطرح کرده است

  .سوخت هسته ای دست خواهد يافت اما مقام های ايرانی با اين طرح موافقتی ندارند
ه های اخير بدبينی تهران به اين طرح را شدت بخشيده موج حمايت  آنچه در ماايرانبه نوشته روزنامه 

جناح غرب به ويژه آمريکايی ها از طرح روسيه است تا جايی که حتی شخص محمد البرادعی مديرکل 
  . آژانس بين المللی انرژی اتمی آينده پرونده هسته ای ايران را به پذيرش اين طرح گره زده است

اف عقب .سی.چرا اروپا از اصرار برای متوقف شدن فعاليت يو"رح کرده که  اين سئوال را مطجام جم
اين ". نشست و با وجود مواضع تند ضدصهيونيستی احمدی نژاد در ماههای اخير، به مذاکرات پرداخت

اروپا زمان می ستاند تا روسيه و چين را به جبهه ضد ايران در :" روزنامه در پاسخ به اين سوال نوشته
  ."ام وارد کندشورای حک
 به هر حال در طول مذاکرات، ايران فعاليت غنی سازی را در حالت تعليق نگه می جام جمبه نوشته 

  .دارد و گذشت زمان و انجام مذاکره بازی را به سمت برد اروپا سوق می دهد
می  در سرمقاله خود اين سئوال را مطرح کرده که چه سودی از مذاکرات هسته ای نصيب ايران کيهان
اگر بناست مذاکرات با اروپا به تثبيت حقوق ما و تسهيل مسير اعمال آنها  "کيهانبه نوشته . شود

  " خيری نرساند، پس چه سودی در ادامه يافتن آن هست؟
اکنون ايران و اروپا به اتاق مذاکره بازگشته اند، با اين تفاوت که ايران به خوبی می  "کيهانبه نوشته 

راه حل . ی اگر هم بنا باشد حل شود، اين اتفاق پشت ميز مذاکره رخ نخواهد دادداند پرونده هسته ا
اما آن را بايد در عراق، افغانستان، خليج فارس، لبنان، فلسطين، آسيای ميانه و بازار . حتمًا وجود دارد

  ."جهانی انرژی جست و جو کرد
ود را به طور رسمی به تهران حاال که روسيه پيشنهاد خ: " در سرمقاله خود نوشتهمردم ساالری

عرضه کرد جا دارد که ايران اين پيشنهاد را با ديد منطقی بررسی کند تا در مذاکرات هسته ای با دست 
  ."پر وارد شود

  انتقاد از دولت
 به انتقاد از سياست خارجی کشور پرداخته و اين سياست را اعتماداحمد شيرزاد در مقاله ای در 

 را شاهد   مسائل  اين  اخير هم  هسته ای در مورد مذاکرات:" و به عنوان مثال نوشته و ابتر خوانده  عقيم
 بسيار پايين آمد و   مذاکرات ، سطح  ما از مذاکره  مقامات  و ابای  خودداری  دليل  اوال به  که  به طوری بوديم

   آلود و ترديد آميز نگريسته ک ش  با نگاهی شوند، مرتب  حاضر می  ميز مذاکره  پای  که ديگر آن که کسانی
  ."شوند می
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   از داخل  کند، چرا که  نمی  استحکام  ما احساس ديپلمات: " اظهار نظر کرده کهاعتمادنويسنده مقاله 
   ای  کليشه های  سياست  ناکارآمدی  به  توان  می ،  ضعفی جدی است  شود و اين  نمی پشتيبانی
،   است  از ما ساخته  است  بشری  تمدن  مدعی  که  و خطرناک ر واقعی غي  ای  چهره  همواره  که گذشته
 نياز   آنکه  و حال  است  شده  تقويت  جديد به شدت  دولت  تبليغاتی  با رويکردهای  چهره اين.  کرد اشاره

  ." است  آن  بر عکس  ما درست سياسی
صندوق مهرالرضا جواب عجوالنه :  از قول نايب رييس کميسيون اقتصاد کشور نوشتهمردم ساالری

  . احمدی نژاد به وعده های انتخاباتی خود است
  . ، جالل حسينی گفته طرح اين صندوق کارشناسی شده نيستمردم ساالریبه نوشته

نحوه :" از قول يک مسئول ارشد قوه قضاييه که نام وی را فاش نکرده نوشته استايرانروزنامه 
  ."يی به گونه ای است که آدم می خواهد سرش را به ديوار بکوبدرسيدگی به برخی پرونده های قضا

در پرونده قاچاق دختران ايرانی به کشورهای : ، اين مقام ارشد قضايی گفته استايرانبه نوشته 
 ماه حبس محکوم ۵ تا ٣عربی، رئيس اين باند به اتهام قاچاق ده ها دختر ايرانی در دادگاه بدوی به 

 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد و بالفاصله با پرداخت اين ٣٠٠تجديد نظر به می شود و در دادگاه 
  .مبلغ از زندان آزاد شد

  مسائل شهری 
 گزارش اصلی خود را به مساله حاشيه نشينی در شهرها اختصاص داده و نوشته دولت ها با اعتماد

روستاها و شهرهای کوچک وجود شعارهايی که می دهند از جاذبه شهرها نکاسته و جاذبه ای برای 
  . به وجود نياورده اند بنابراين هجوم به شهرها ادامه دارد

   تا بحران  ولی ايم  رسيده  حساسی  نقاط  ما به نشينی در حاشيه "اعتمادبه نوشته جعفر گالبی در 
  بايد نظرها را بدان   نگرفته  از اين  را بيش  جامعه  گريبان  مختلفش  و تبعات  نداده  خود حرکتی مذکور به
  ." کوشش کرد  و عالجش  ساماندهی  و برای  ساخت معطوف
 گزارش اصلی خود را به مهاجرت روستائيان به شهرها و حاشيه نشينی اختصاص داده و نوشته جوان

و » دست«تهران نمونه بارزی برای نگرش بر هنجارها و ناهنجاری هايی است که در اثر برخورد 
  .  وجود آمده استدر آن به» صنعت«

 در حالی که در کشورهای توسعه يافته امور شهرها در شهرداری ها متمرکز شده در جوانبه نوشته 
 نهاد رسمی در اداره امور شهرهای کشور ٢۵در حال حاضر حدود . ايران شرايط کامًال متفاوت است

  .دخالت دارند که با کمترين هماهنگی و روابط افقی الزم فعاليت می کنند
  آلودگی هوا

هوای تهران آن " نوشته جواندو روز بعد از بارانی که به نوشته روزنامه ها به آلودگی تهران پايان داد 
  ."قدر آلوده شد که ديگر نفس کشيدن دشوار گرديد و مسئوالن را بر آن داشت تا چاره ای بينديشند

ند و آن قدر مطبوعات نوشتند و آن قدر مسئولين حرف زدند و طرح و برنامه داد: "جوانبه نوشته 
نوشتند و آن قدر مردم شنيدند و چشم به فرداها دوختند که همه از تکرار مکررات خسته شدند چون 

که هيچ کس در خدمت جامعه نيست، کسی برای ديگری کاری نمی کند، مردم حتی به فکر خودشان 
می کنند مسئولين خود را جزو مردم آن ها ديگر به هيچ حرفی اعتماد ندارند شايد فکر . هم نيستند
  ."نمی دانند

  
  ماهیسوم د:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ دسامبر 24 - ١٣٨۴  دی3ه شنب
روزنامه های اولين روز هفته حضور محمد خاتمی را در جمع شب يلدای جوانان با اهميت :بی بی سی

 پرداخته و در مقاالت خود آينده عراق ديده، در گزارش هايی به نتايج مذاکرات تازه هسته ای ايران و اروپا
را گمانه زنی کرده اند و از تظاهرات حزب اللهی ها و طالب قم و مشهد در حمايت از رييس جمهور و 

  . انتقاد از قوه قضاييه خبر داده اند
  مذاکرات هسته ای

  . کرده است از زبان وزير خارجه مذاکرات هسته ای ايران و اروپا را مثبت ارزيابیايرانروزنامه 
 از زبان همبستگیدرباره اين گفتگوها گزارش داده و ' بن بست در مذاکرات' با عنوان مردم ساالری

  .يکی از نمايندگان مجلس نوشته اين مذاکرات به هيچ نتيجه ای نرسيد
 مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است اروپا قصد همبستگیبه نوشته 

  .رسر دو راهی قرار دهد و از مذاکرات اخير هم هيچ نتيجه ای حاصل نيامددارد ايران را ب
  حقوق بشر و غرب

 از اولين خطبه نماز جمعه آيت اهللا احمد خاتمی خبر داده که در آن ضمن تائيد و تحسين آفتاب يزد
   را بهدانند و ما  بشر می  را حقوق ها آن  غربی  که چيزی: "احمدی نژاد، رييس جمهوری، گفته است

  ."  بشر است  اعتقاد ما ضد حقوق  به  و هرزگی  است کنند، هرزگی  می  متهم  آن نقض
 در سرمقاله خود با سخنان امام جمعه موقت همصدايی کرده و اروپا را مرکز نقض حقوق بشر جوان

ی از هنوز که هنوز است مسلمانان که بزرگ ترين اقليت دينی در بسيار: "دانسته و از جمله نوشته
  ."کشورهای غربی هستند، از داشتن نماينده در پارلمان های غربی محرومند

با وجود آن که آزادی که يکی از سه شعار اساسی ليبراليسم است، :"  نوشته استجوانسردبير 
  .مسلمانان نمی توانند با نشانه های مذهبی در مراکز آموزشی حضور پيدا کنند
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ت شده ای است که غربيان بايد پاسخ دهند و غرب بايد پاسخگوی نمونه های فوق، اندک موارد اثبا
  ."نقض حقوق ميليون ها انسان باشد

 روزنامه انگليسی زبان صبح تهران اولين خطبه های امام جمعه موقت جديد تهران را با ايران ديلی
  .منعکس کرده است' مصالحه ای در حقوق بشر نمی کنيم'عنوان 

  انتخابات عراق
 نشان می دهد که امام جمعه های سراسر کشور در خطبه های خود درباره ايراننامه گزارش روز

مذاکرات هسته ای سخن گفته و پيروزی شيعيان در انتخابات عراق را به منزله شکست بزرگ آمريکايی 
  .ها دانسته اند

ماری نتايج  در سرمقاله خود پيروزی اسالمگرايان را خالف ميل آمريکا خوانده اما با بررسی آشرق
انتخابات نتيجه گرفته که هيچ کدام از سه گروه قدرتمند نخواهند توانست به تنهايی حکومت آينده 

  .عراق را شکل دهند و در نتيجه دولت آينده هم ائتالفی خواهد بود
 شرايط آينده عراق تا اندازه زيادی بستگی به تفاهم گروه  شرقبه نوشته مراد ويسی در سرمقاله

مگرا و سکوالر شيعی دارد و ترکيب آرای قومی و منطقه ای نشان می دهد که آن کشور در های اسال
  .وضعيت شکننده ای قرار دارد

 در سرمقاله خود با اشاره به اظهار عالقه سفير آمريکا در عراق برای مذاکره با ايران نوشته آفتاب يزد
 که به نقش ايران وجود دارد که در عين اين ابراز تمايل به دليل وضعيت عراق و نيازی است"است که 

  ."حال موجب شده که واشنگتن در مورد پرونده هسته ای ايران نيز موضع نرم تر از سابق در پيش گيرد
ايران نبايد اين فرصت را از دست بدهد چرا که ممکن است فردا که  "آفتاب يزدبه نوشته سردبير 

  ."رصتی وجود نداشته باشدمشکل عراق به هر ترتيبی حل شد ديگری چنين ف
اگر آمريکا در اوضاع عراق " در سرمقاله خود ضمن تحليلی از انتخابات عراق نوشته است که کيهان

  ."دخالت نمی کرد اسالمگرايان داشتند رژيم صدام حسين را سرنگون می کردند
دام حسين  به عنوان شاهد مدعای خود به سوء قصد به جان عدی فرزند صکيهاننويسنده سرمقاله 

  .اشاره کرده و نوشته اين ترور به دست اسالمگرايان انجام شد
پيروزی اسالمگرايان در انتخابات عراق خالف ميل آمريکا صورت " با اين مقدمه نتيجه گرفته که کيهان

گرفته و آمريکايی ها تالش خود را برای جلوگيری از به روی کار آمدن اسالمگرايان به کار بردند اما بی 
  ."يجه ماندنت

  شب يلدا
 عنوان اصلی خود را به مراسم شب يلدايی داده که به نام مردی با عبای شکالتی به گفتگوی شرق

  . جوانان و محمد خاتمی رييس جمهور سابق اختصاص داشت
 در اين مراسم از خدمات خاتمی در طول هشت سال رياست جمهوری او تجليل به شرقبه نوشته 

فرهنگسرای بهمن » شهيد آوينی«ع مراسم، صف طوالنی جلو در ورودی تاالر عمل آمد و پيش از شرو
  . تشکيل شده بود و مهمانان منتظر باز شدن درهای سالن بودند

  . سخنرانان اين مراسم از خاتمی به عنوان طراح گفتگوی تمدن ها تجليل کرده اندشرقبه نوشته 
 ماه حقوقی دريافت نکرده اند در 9ه علت آن که  خبر داده که کارکنان مرکز گفتگوی تمدن ها بکيهان

  .نامه ای به روسای کشور خواستار احقاق حقوق خود شده اند
کارکنان مرکز گفت وگوی تمدنها گفته اند در حالی که مرکز به سازمان ارتباطات "، کيهانبه نوشته 

رف امکانات مادی و مالی اسالمی ملحق شده اما معنای الحاق، درنظر آقايان، تنها حذف کارکنان و تص
  ."مجموعه ملحق شده بوده است

  تظاهرات قم و مشهد
 تظاهرات روز جمعه نمازگزاران قم را خودجوش خوانده و نوشته هزاران تن از مردم قم در اين جام جم

  . راهپيمايی از مجلس خواستند در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت را ياری رسانند
اين راهپيمايی در حمايت از دولت بود و " مردم قم و مشهد خبر داده و نوشته  از راهپيمايیکيهان

راهپيمايان خطاب به نمايندگان مجلس هم تاکيد کرده اند که در مقابل تحريکات، کارشکنی ها و بهانه 
جويی های برخی افراد معلوم الحال بايستند و با سرعت بخشيدن به لوايح دولت اسالمی، خود را با 

  ."ن اسالم خواهی مردم همراه کنندجريا
 در گزارشی خواستار افشای اسامی کسانی شده که به عنوان مفسد اقتصادی به دادگاه جوان

چرا در گذشته فردی که "کشانده شده اند و نظر چند نماينده هوادار دولت را منعکس کرده که گفته اند 
ادی که احکامشان در دادگاه صادر شده و هنوز حکمش صادر نشده به مردم معرفی شده اما اکنون افر

  ."جرمشان محرز است معرفی نمی شوند
کدام سرمايه گذار حاضر است در فضايی که رانت : "، کعبی نماينده اهواز گفته استجوانبه نوشته 

خواری در کشور وجود دارد، در پروژه ای سرمايه گذاری کند و اينگونه اظهارات تنها توهين به جامعه 
  ."است

 در گزارشی نوشته دانشجويان حزب اللهی تا روز سی ام آذر ماه به قوه قضاييه فرصت مردم ساالری
  .داده اند تا نسبت به اعالم اسامی مفسدان اقتصادی اقدام کند

مقصود از اين اقدامات تضعيف آيت اهللا شاهرودی و اصالحاتی : اين روزنامه از قول تحليلگران نوشته
  .ينه ها آغاز کرده استاست که وی در بعض زم

  آلودگی هوا
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  .روزنامه ايران با چاپ عکس هايی خبر از باران و پايان آلودگی هوای تهران داده است
 دادستان کل کشور گفته است تهران نبايد در فهرست آلوده ترين شهرهای همبستگیبه نوشته 
  .جهان باشد
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