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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(بزرگتهای رژیم ایران و دول

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  کندی می روسيه را بررسیايران طرح پيشنهاد
   ٢٠٠۵ دسامبر ٢8 - ١٣٨۴ دى 7 شنبه چهار

 کمک به حل یاز جانب روسيه برا ی باالخره پس از چند هفته انکار، دريافت پيشنهادايران:بی بی سی
 . اين طرح استی گويد حاضر به بررسی خود را تاييد کرده و می پيرامون برنامه اتمیبحران جار

 ايران و رئيس تيم مذاکره کننده هسته ی امنيت ملی عالی معاون بين الملل دبير شورا،ی وعيدجواد
 تواند مورد یپيشنهاد جديد روسيه م: " است دانشجويان ايران، ايسنا، گفتهی اين کشور به خبرگزاریا

 ."  آن نيز روشن شودی و علمی فن،ی قرار گيرد و ابعاد اقتصادیبررس
 در خاک روسيه یروس-ی بر تاسيس يک شرکت مشترک ايرانیپيشنهاد روسيه مبن" تاييد کرد یو
 ." اورانيوم استی سازی انجام غنیبرا

را در " 6يو اف " اورانيوم خام و تبديل آن به گاز یواند فرآور تی روسيه، ايران می طرح پيشنهادبراساس
 ی غنی تزريق اين گاز به سانتريفوژ برای يعنی کند، اما مرحله بعد چرخه سوخت اتمیخاک خود پيگير

 . مشترک با دولت روسيه در خاک آن کشور انجام دهدی را بايد در همکاریساز
 دهند زيرا توليد اورانيوم ی حساسيت نشان می چرخه سوخت اتم و اتحاديه اروپا به اين مرحله ازآمريکا
 .  داردی شده با غلظت باال کاربرد تسليحاتیغن
 ی سوخت اتمی انجام خواهد شد که برای اورانيوم در روسيه تنها تا حدی سازی طبق اين طرح، غناما

 ی در تسليحات اتم که قابل استفادهی بيشتر آن تا سطحی سازی باشد و از غنینيروگاه ها کاف
 . شودی میباشد، جلوگير

 در اين طرح يک ی است ميزان مشارکت طرف ايرانیطبيع: " در گفتگو با ايسنا گفتی وعيدیآقا
 ." خواهد بودیشاخص جد

 ی قابل بررسی در پاسخ به اين پرسش که طرح روسيه در چه صورت و شرايطی گزارش ايسنا وبه
   اساسا طرحNPT در چارچوب مقررات آژانس و ی هسته ای ها ح آه طریاز آنجاي: "خواهد بود گفت

 هستند، طبعا اگر طرح روسيه واجد اين مختصات ی و علمی و فنی غيرنظام،ی با ماهيت اقتصادیهاي
 ." خواهد شدی با جديت و اشتياق بررساشدب

ر شد و پس از  منتشی روسيه ابتدا اوايل ماه نوامبر در مطبوعات غربی از سوی تهيه چنين طرحخبر
 . مذاکره کننده با ايران قرار گرفتی اروپايیچند هفته وجود آن مورد تاييد و استقبال آمريکا و دولت ها

 ی خود را رسما روز شنبه در اختيار مقام های اعالم کرد پيشنهاد رسمی پيشتر در هفته جارمسکو
 . قرار داده استیايران
 ی کرد تنها حاضر به بررسی را رد و تاکيد می پيشنهاد تاکنون دريافت چنينی اسالمی جمهوردولت

 اورانيوم در خاک اين کشور را محترم ی سازی غنی برنامه های اجرای است که حق ايران برایطرح هاي
 .بشمارد
ايران هنوز از جانب : " گفته بودی وزارت خارجه ايران، روز دوشنبه هفته جاری سخنگو،ی آصفحميدرضا

 پذيرد که حق ی را می دريافت نکرده است اما تنها پيشنهادهايیشخص و قطعمسکو يک پيشنهاد م
 ." در خاک اين کشور به رسميت بشناسدی سازی غنیايران را برا

 . مسکو را برانگيختی موضع ايران تا آن زمان داير بر عدم دريافت پيشنهاد روسيه خشم مقام هااما
 ايران یاز تکذيب ها) دوما( روسيه ی مجلس سفالی رئيس کميته امور بين الملل،ی سلوتسکلئونيد

ادامه يابند، روسيه بايد در مورد "  ها و سوء تفاهم های قاعدگیب"اظهار تعجب و تهديد کرد که اگر 
 .روابط خود با ايران تجديدنظر کند

 مابين ايران و ی تواند براساس قرارداد فیپيشنهاد جديد روسيه م: " گويدی اکنون می وعيدیآقا
 سوخت ی بوشهر و انتقال پسمانده هایروسيه در خصوص تامين سوخت سال اول نيروگاه هسته ا

 ." قرار گيردی مجددا به روسيه، مورد بررسیهسته ا
 ايران در بوشهر است سوخت آن را تامين خواهد کرد ی برای که درحال ساخت يک نيروگاه اتمروسيه

 تواند در ساخت سالح ی را که میيد فضوالت سوخت اتم ميان دو کشور ايران بایاما براساس قرارداد
 . کاربرد داشته باشد به روسيه بازگرداندیهسته ا

 . کردی روسيه را مثبت ارزيابی طرح پيشنهادی جنبه های برخی حتی مقام ايراناين
 تواند به گسترش استفاده صلح آميز از دانش هسته یاز نظر ايران طرح روسيه م: " گفتی وعيدیآقا
و مقررات ) ی اتمیپيمان منع گسترش سالح ها (ی تی ان پی تواند با تفسير عملی منجر شود و میا

 ارتقا یم بوی فناوری مشارکت در ارتقای کشورها را برایتوان بوم) ی اتمی انرژیبين الملل(آژانس 
 ."دهد
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 یا روش ها حاضر است بیايران به عنوان يک عضو موثر و مسئول جامعه بين الملل: " افزودیو
 ."مسالمت آميز، سهم خود را ايفا کند

 اورانيوم در خاک ی سازی غنی اين حال او روشن نکرد آيا ايران حاضر است از خواسته ديرينه اش برابا
 فراتر از ان ی مقرراتی داشته باشد به معنایطرح روسيه هر معناي: "او گفت. خود دست بشويد يا خير

 ." خود نخواهد بودی حقوق معاهدات و محروم کردن ايران ازی تیپ
 ی سازی که از امضاکنندگان آن است از حق غنی براساس پيمان منع گسترش تسليحات اتمايران

 . برخوردار استی مقاصد غيرنظامیاورانيوم برا
 با ی از اتحاديه اروپا مذاکرات هسته ای بريتانيا، فرانسه و آلمان که به نمايندگی کشور اروپايسه

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

 . رساندیايران را به حداقل م
 دسامبر بار 21ند ماه تعويق روز  ايران و سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه باالخره پس از چنمايندگان

  . شودی ژانويه پيگير18 گفتگو کردند و اين گفتگوها قرار است روز ی مذاکرات اتمیديگر درباره از سرگير
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  نقدى بر انتخابات عراق
   ٢٠٠۵ دسامبر ٢8 - ١٣٨۴ دى 7 شنبه چهار
   زارعى قنواتىاردشير:شرق

 دسامبر در عراق پس از آشمكش ها و توافقات مقدماتى جهت حضور ١۵انتخابات پارلمانى پنجشنبه 
اين انتخابات از آن جهت آه در شكل گيرى آينده اين . گسترده مردم و گروه هاى سياسى برگزار شد

ن داخلى و خارجى حاضر در آشور تاثير انكارناپذيرى خواهد داشت از همان ابتدا براى تمامى  بازيگرا
اياالت متحده و ائتالف تحت رهبرى آن به خاطر توجيه اين . عراق از اهميت بسيارى برخوردار بوده است

مسئله آه باالخره دموآراسى و روند مردمساالرى به جاى رژيم ديكتاتورى صدام حسين برقرار شده 
ل متحد و به طور آلى جامعه بين المللى سازمان مل. است به خود باليده و نداى موفقيت سر مى دهد

آه از تاثير بى ثباتى و منازعات عراق بر شرايط منطقه اى و بين المللى طى چند سال اخير آالفه شده 
اند بر اين گمان دل خوش آرده است آه شايد نتيجه اين انتخابات منازعات فيزيكى را به حوزه رقابت 

راق آه از حمايت اآثريت نسبى جمعيت برخوردارند و با هاى سياسى براند، شيعيان مذهب گراى ع
شامل مجلس اعال، حزب ) ۵۵۵ليست (اعالم نتايج اوليه اين انتخابات در قالب ائتالف عراق يكپارچه 

الدعوه و هواداران مقتدى صدر نزديك به نيمى از آرسى هاى پارلمان را آسب آرده اند، در پيش روى 
آردهاى عراق نيز آه . دولت تمرآزگراى شيعى را ترسيم مى آنندخويش چشم انداز برقرارى يك 

همواره در روند شكل گيرى ساختار قدرت از مواضع دوگانه تثبيت موقعيت در حاآميت ملى و تحكيم گام 
به گام و پلكانى حريم استقالل طلبى خود بهره برده اند، از اين نتايج و نقش تعيين آننده خويش، 

 و شيعيان سكوالر عراق آه خود را بازنده اصلى اين انتخابات مى بينند با اعراب سنى. خرسندند
نكوهش از روند برگزارى آن و با ادعاى دخالت خارجى و تقلب به صراحت هر چه تمام تر ناخشنودى 

آنچه مسلم است برگزارى . خود را اعالم آرده و تهديد به عدم پذيرش نتايج انتخابات پارلمانى نموده اند
ابات پارلمانى در آشورى آه درگير منازعات گسترده مى باشد يك گام به جلو تلقى مى شود اما انتخ

به جهت بستر عينى شكاف هاى اجتماعى در بين اليه هاى قومى و مذهبى آه طى اين انتخابات 
آينده پرتالطم . بيش از پيش نهادينه شد يك احتمال اين است آه جايى براى خشنودى باقى نماند

ق پس از اين انتخابات و تشكيل پارلمان جديد ممكن است فرق چندانى با گذشته آن نكند و عرا
چنين . منازعات فراقانونى و ميدانى همچنان هژمونى خود را بر روندهاى ظاهرًا قانونى حفظ آند

كى انتخاباتى آنگاه مى توانست مثبت و تعديل آننده منازعات آنونى تلقى شود آه بستر تعامل و نزدي
در حالى . بين اليه هاى متفاوت اجتماعى و گروه هاى متعارض را در قالب وحدت ملى موجب مى گرديد

آه اين ضرورت نه تنها اتفاق نيفتاده است آه حتى رانش و تقابل بين رقيبان و دشمنان عرصه داخلى 
  . عراق عميق تر گشته و طيف جبهه معارضين وضع موجود را وسعت بخشيده است

اين انتخابات هرچند آه با همه حرف و حديث هاى جدى در خصوص بروز تقلب در آن مى تواند در نتايج 
چارچوب روند دموآراتيك تحليل شود اما به لحاظ واقعيات و نتايج عينى آن هيچ گونه سنخيتى با روح و 

 آراى  درصد٩٠نتايج به دست آمده اوليه نشان مى دهد آه در حدود. ذات دموآراسى نخواهد داشت
 مذهبى دارد آه به صندوق شيعيان مذهب گرا -ثبت شده در انتخابات پارلمانى عراق ماهيتى قومى

ريخته شده )  درصد٢٢(و ناسيوناليست هاى سنى مذهب )  درصد١٩(، قوم گراهاى آرد ) درصد۴٨(
ه به مطمئنًا در اين ديگ جوشان، دموآراسى به سختى قوام مى يابد، عراق امروز شايد شبي. است

آزمايشگاهى شود آه محققين در آن تنها زمانى راه حل اصلى تحقيقات را پيدا آنند آه مجوز 
آمريكائيان به عنوان . آزمايشگاه لغو شده و آارگران درصدد جمع آورى تجهيزات و پلمب مرآز مى باشند

ب سنى هيچ حاآمان اصلى اين آشور پس از سه سال تازه متوجه شده بودند آه بدون جلب نظر اعرا
ثبات و امنيتى در اين آشور ايجاد نمى شود و با اقداماتى سعى در جلب مشارآت و همكارى آنان در 

اما براى فهم اين مسئله ديگر دير شده بود و عنصر زمان بى رحم تر از آن بود . روند سياسى نموده اند
ك آه نيروهاى ائتالف به رهبرى اين. آه منتظر پايان حماقت نومحافظه آاران حاآم بر آاخ سفيد بماند
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آمريكا در عرصه داخلى آشورهاى خود شديدًا زير فشار افكار عمومى براى بازگشت نظاميان قرار دارند 
آنان يا مى بايست در تقابل با شرايط موجود . قدرت تاثيرگذارى تعيين آننده بر اوضاع را از دست داده اند

ر ورطه جديد است يا اينكه با روند موجود خود را تطبيق دهند قرار گيرند آه اين به معنى درگير شدن د
آه اين نيز به مفهوم شكست استراتژيك در عرصه آخرين ادعاى آنان مبنى بر صدور دموآراسى به 

در عرصه منطقه اى نيز همسايگان عراق چه آنان آه گروه هاى تحت الحمايه شان . عراق خواهد بود
 خورده اند، هر گونه سرمايه گذارى در چنين بسترى برايشان ريسك پيروز شده و چه آنان آه شكست

خطرناآى خواهد بود چرا آه حالت ژالتينى و بى ثبات اين آشور هر آن مى تواند شرايط واژگونه اى را 
در حوزه داخلى عراق آه بدون شك مهمترين عرصه در اين تحوالت تلقى مى شود نيز بنا . موجب شود

اخير هرگونه تثبيت قدرتى در تقابل با ديگر اليه هاى اجتماعى، قومى و مذهبى، بر تجارب سه ساله 
آنان آه فراموش آنند حضور با تمام توان سخت افزارى و نرم افزارى ائتالف . پايدار و قابل اتكا نخواهد بود

 هزينه و به رهبرى آمريكا در آنار همكارى گروه هاى شيعه و آرد، در تقابل با يك اقليت عرب سنى چه
ناآامى هايى را به همراه داشت در راهى قدم مى گذارند آه ديگران قبًال تاوان سختى براى آن 

مذهبى  استوار باشد _ هر تفكرى در حوزه تحوالت آتى عراق آه بر بستر منازعات قومي. پرداخته اند
روند دموآراسى و وحدت هر چند آه از قدرتمندى برترى نيز سود ببرد در تحليل نهايى تاثير مثبتى بر 

در ضمن در آينده نزديك مسائل حاشيه اى در تمامى سطوح در بين ائتالف ها و . ملى نخواهد داشت
گروه هاى موجود سر باز خواهد آرد و اين بار درخواست هاى مشخص تر بيش از قبل نمود عينى پيدا 

گ هاى آرد در ساختار آردها خيلى مصمم تر در خصوص وضعيت حقوقى آرآوك و پيشمر. مى آند
اعراب سنى آه آخرين اميدهاى آنان براى تثبيت جايگاه در . نظامى دولت عراق نقش ايفا خواهند آرد

شيعيان . روندهاى سياسى را بر باد رفته مى بينند احتماًال مواضع راديكال ترى در پيش خواهند گرفت
مهم تصميم گيرى درخصوص حضور آه هژمونى اصلى را در دولت آينده دارا هستند با دو معضل 

. نيروهاى خارجى در عراق و ناشكيبايى هاى خاص متحد تكرو خود مقتدى صدر روبه رو خواهند بود
عبور از هر آدام از اين معضالت مستلزم صرف هزينه هاى بى شمارى خواهد بود آه بدون مشارآت 

حتى .  ائتالف هاى حاضر بر نمى آيدملى و حمايت جامعه بين المللى از عهده هيچ آدام از گروه ها و
تالش هايى آه هم اآنون ظاهرًا در آشور اردن جريان دارد و گروه هاى رقيب در حال رايزنى براى 

تقسيم قدرت مى باشند نيز با توجه به عدم توازن بين ديدگاه هاى مختلف آه از جايگاه نامتوازن گروه 
  .زى براى تعامل و توافق بين آنان نشان نمى دهدهاى فوق نشات مى گيرد احتماًال هيچ چشم اندا

  
  راهپيمايى در اعتراض به نتايج انتخابات عراق

   ٢٠٠۵ دسامبر ٢8 - ١٣٨۴ دى 7 شنبه چهار
هزاران تن از هواداران گروه هاى سياسى معترض به نتايج اوليه انتخابات اخير عراق روز سه : شرق

ا حمل پالآاردها و دادن شعارهايى، خواستار لغو نتايج اوليه اين عده ب. شنبه در بغداد راهپيمايى آردند
: آنها شعار مى دادند.  آذرماه مجلس نمايندگان عراق و برگزارى مجدد انتخابات شدند٢۴انتخابات روز 

آميسيون عالى مستقل انتخابات در عراق روز قبل از . »بدون انتخابات واقعى دموآراسى وجود ندارد«
انتخابات براساس معيارهاى بين المللى برگزار :  حت انتخابات را اعالم آرد و گفتاين راهپيمايى، ص

اما راهپيمايان مدعى وقوع تخلفات انتخاباتى شده و آميسيون را به دستكارى در نتايج آرا متهم . شد
  رمضان منطقه١۴در خيابان ) مرام(اين راهپيمايى به درخواست گروه هاى معترض انتخاباتى . آردند

مهمترين گروه هاى حاضر در مرام، گروه العراقيه به رهبرى اياد . در مرآز بغداد برگزار شد» منصور«
و گروه » حازم شعالن«عالوى، جبهه گفتمان ملى به رهبرى صالح مطلق، گروه پارلمان ملى به رهبرى 

ست آه قرار برگزارى اين راهپيمايى در حالى ا. آشتى و آزادى به رهبرى مشعان الجبورى هستند
به رهبرى عبدالعزيز حكيم، » ائتالف يكپارچه ملى عراق«است سران برنده انتخابات از جمله 

همبستگى آردستان به رهبرى جالل طالبانى و مسعود بارزانى و جبهه توافق ملى به رهبرى عدنان 
گروه هاى پيروز گردهمايى سران . الدليمى و طارق الهاشمى امروز چهارشنبه در سليمانيه گردهم آيند

با هدف پايان بخشيدن به بحران سياسى آه ناشى از تصور تقلب وسيع در نتايج انتخابات پارلمانى 
از سوى ديگر رئيس گروه جبهه گفتمان ملى در راهپيمايى ديروز . عراق ايجاد شد، برگزار مى شود

 نتايج اوليه اعالم شده راهپيمايى ديروز حرآتى مسالمت آميز براى لغو: بغداد به خبرنگاران گفت
به اعتراض هاى خود تا » مرام«گروه هاى : افزود» صالح مطلق«. انتخابات مجلس نمايندگان عراق بود

 حزب ۴٠گروه هاى حاضر در مرام آه . لغو نتايج انتخابات اخير و برگزارى مجدد انتخابات ادامه مى دهند
پيش . هيچ آرسى پارلمانى به دست نياوردند آذر ٢۴و گروه سياسى هستند، اغلب در انتخابات روز 

 آرسى از ۶٠بينى مى شود آه جبهه توافق ملى به عنوان موثرترين گروه انتخاباتى عرب هاى سنى تا 
 شخصيت عرب و ٧۵همچنين ديروز گروهى متشكل از .  آرسى پارلمان را به دست آورد٢٧۵مجموع 

 آرآوك تجمع آرده و خواستار تحقيق بين المللى ترآمن در اعتراض به نتايج انتخابات اخير عراق در
عبدالرحمان العاصى رئيس شوراى شهر آرآوك مدعى شد اين نتايج به مدد تسلط . درباره آن شدند

احزاب بر دولت و استفاده از آن به نفع فهرست خود و نيز غفلت آميسيون مستقل انتخابات حاصل 
جدد انتخابات به خصوص در مناطق آردنشين و عرب اين گروه ها و اشخاص بر برگزارى م. شده است

  .نشين تاآيد آردند
  از سرگيرى حمالت تروريستى• 
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گرچه هنوز نتايج قطعى انتخابات عراق مشخص نشده و روند سياسى آشور مسير مبهمى را طى 
را  تن ٣٠مى  آند، طى دو روز گذشته گروه هاى تروريستى دوباره آرامش عراق را برهم زده و حداقل 

 انفجار در بغداد رخ داد آه طى آن تعدادى از مردم عادى و ۵به گزارش منابع خبرى ديروز . آشتند
به گزارش شبكه خبرى الجزيره ده نيروى پليس عراق نيز در دو . نيروهاى پليس اين آشور آشته شدند

مسلح ناشناس حادثه جداگانه در نزديكى بعقوبه و بخشى ديگر در شمال بغداد در اثر هجوم افراد 
از سوى ديگر در اثر انفجار چهار اتومبيل بمب گذارى شده در بغداد سه پليس آشته و . آشته شده اند

يك فرد انتحارى نيز با موتورسيكلت خود به مراسم تشييع جنازه . تعدادى شهروند عادى مجروح شدند
ا را در ادامه نارضايتى هاى منابع حكومتى عراق اين ناآرامى ه. شيعيان حمله آرد و دو نفر را آشت

در همين حال ارتش آمريكا ديروز . سياسى اخير ارزيابى مى آنند آه در پى انتخابات و نتايج آن بروز آرد
همچنين روز . تاييد آرد آه دو تن از خلبانانش در اثر سقوط هليكوپتر در غرب بغداد آشته شده اند

تفنگدار آمريكايى در دو حمله جداگانه در بغداد آشته دوشنبه ارتش آمريكا در عراق تاييد آرد آه دو 
اين در حالى است آه گروگانگيران در عراق نيز همچنان گروگان هاى اروپايى و عرب خود را در . شده اند

اخيرًا گروهى آه اتباع اردنى را در عراق ربوده . اختيار داشته و بر خواسته هاى خود پافشارى مى آنند
وى پس از حمالت اخير تروريستى در امان . زن انتحارى القاعده در اردن آزاد شودخواستار آن شد آه 
  .بازداشت شده بود

  ديدار يوشچنكو و جعفرى• 
در يك تحول ديگر ويكتور يوشچنكو در عراق در ديدار با ابراهيم جعفرى، زمينه هاى همكارى دو آشور را 

وجود : فرى نخست وزير عراق در اين ديدار گفتبه گزارش خبرگزارى اونيان، ابراهيم جع. بررسى آرد
نيروهاى اوآراين در ساختار نيروهاى حافظ صلح در عراق، دور جديدى از همكارى ها را براى دو آشور 

 و پس از شكل گيرى دولت جديد عراق با شدت ٢٠٠۶فراهم نموده آه اين همكارى ها در سال 
اوآراين بر تعميق : س جمهور اوآراين نيز ابراز داشتويكتور يوشچنكو رئي. بيشترى ادامه خواهد داشت

وى اضافه آرد . روابط ميان دو آشور اصرار دارد و اين آشور خواستار مشارآت در بازسازى عراق است
  .آه اين در درجه اول منوط به همكارى هاى نظامى و تكنيكى دو آشور مى شود

  
  شد  وزيري عراق مطرح  گزينه سوم براي نخست

  يابد   مي  ها براي تشكيل دولت وحدت ملي افزايش  رايزني
   ٢٠٠۵ دسامبر ٢8 - ١٣٨۴ دى 7 شنبه چهار

  .خبرداد» وحدت ملي«مسعود بارزاني پس از ديدار با سيد عبدالعزيز حكيم از توافق براي تشكيل دولت 
يس منطقه فدرالي رئ» مسعود بارزاني«, )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به

رئيس فهرست عراق » سيد عبدالعزيز حكيم«آردستان عراق در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با 
با » وحدت ملي«آردند آه درباره تشكيل دولت   اعالم» اربيل«شهر » الدين  صالح«يكپارچه در گردشگاه 

  .اند  پيداآرده  مشارآت همه احزاب پيروز در انتخابات به توافق دست
گرفتن   براي بر عهده» فضيلت اسالمي«دبيرآل حزب » نديم الجابري«وگو درباره    منابع از گفتبرخي

از سران برجسته حزب » عادل عبدالمهدي«و » ابراهيم جعفري«وزيري عراق در آنار   مسؤوليت نخست
  . دهند  مي  و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق خبر» الدعوه اسالمي«

, حكيم آه رياست مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق رانيز برعهده دارد«: ارش دادخبرگزاري رويترز گز
ائتالف «جمهور و رئيس فهرست انتخابات   رئيس» جالل طالباني«با ) چهار شنبه(قرار است امروز 

  ».وگو آند  ديدار و گفت» آردستان
  .آند  وگو مي   اين پارلمان گفتحكيم هم چنين امروز با حضور در پارلمان آردستان با تعدادي از اعضاي

رئيس فهرست انتخاباتي عراق يكپارچه آه با آمك آردها اداره موقت عراق را به مدت يكسال بر عهده 
هاي سني   هاي سكوالر و عرب  قرار است پس از ديدار از آردستان با سران برجسته فهرست, داشتند

  .وگو آند  نيز براي تشكيل آابينه وحدت ملي گفت
گفت آه وي پس از ديدار با حكيم » جالل طالباني«ريزي و از نزديكان برجسته   وزير برنامه» رهام صالحب«

از سران فهرست » طارق الهاشمي«و » عدنان الدليمي«و » العراقيه«رئيس فهرست » اياد عالوي«با 
  .آند  وگو مي  نيز گفت» جبهه توافق»
وزير يكي از   نخست» ابراهيم جعفري«به رياست » ميالدعوه اسال«عضو برجسته حزب » جواد مالكي«

گفت آه حكيم در سفر به آردستان عراق درباره دولت جديد و » عراق يكپارچه«دو حزب اصلي فهرست 
پيمان براي عراق يكپارچه   ترين هم  آند و فراآسيون آردستان همچنان قوي  وگو مي  نتايج انتخابات گفت

  .خواهدماند
 آرسي در اختيار فهرست 130 آرسي پارلمان حدود 275ليه انتخابات از مجموع براساس نتايج او

 41) هاي سني   عرب(» جبهه توافق« آرسي، فهرست 52فهرست آردها , »ائتالف عراق يكپارچه«
» گوي ملي  و  جبهه گفت« آرسي و فهرست 24» اياد عالوي«رياست به » العراقيه«آرسي و فهرست 

  .گيرند   آرسي را در پارلمان جديد در اختيارمي9) هاي سني سكوالر   عرب(
 آرسي 40 آرسي و فهرست العراقيه 70 آرسي فهرست آردها 140هم اآنون فهرست عراق يكپارچه 

وزير سابق با به راه انداختن   نخست» اياد عالوي«اران در همين حال هزاران نفر از هواد. در اختيار دارند
آردند و خواستار برگزاري مجدد    دسامبر اعتراض15راهپيمايي در بغداد به نتايج انتخابات پارلماني 

  .انتخابات شدند

www.iran-archive.com 



اند با آنار   آرده  هايي آه آراي آمي را در انتخابات آسب  از سوي ديگر بسياري از اعضاي فهرست
  . اعتراض به نتايج در حال مذاآره براي سهيم شدن در قدرت هستندگذاشتن

  
     پاياِن ساِل آمريکا در عراقی کارنامه

   ٢٠٠۵ دسامبر 29 - ١٣٨۴ دى 8 شنبه پنج:رادیو آلمان
شان را   عملكرِد دولتی آمريكايیها  مفسراِن رسانهی، مثل هرسال ديگر٢٠٠۵ ی پايان سال مسيحدر

 ی ارزيابی آنرا در ترازوی مثبت و منفیها  و جنبهرسند ی برمی و سياسی اقتصاد مختلِفیها در زمينه
 سرنوشِت يژه پيش، خاورميانه، به وی امسال هم مثل سالها،ی سياسِت خارجی در زمينه. گذارند یم

  . اشغال آرده استها ی اّول را در اين ارزيابیعراق، جا
 در عراق انتقادآميز شد و یه نسبت به حضور نظام آمريكا بيش از گذشتِی افكار عموم٢٠٠۵ سال در

تنها انتخاباِت به نسبت موفقيت آميِز پارلماِن .  پايين افتاد٪٣۶ تا ها یمحبوبيت جورج بوش در نظرخواه
 انتقاد به هيچ وجه ما آرد، ایبين  در مردم ايجاد خوشیتاحد) و همينطور انتخابات افغانستان(عراق 

. اش در عراق بكاهد  آه سال آينده از تعداد نفراِت ارتششود یلت آماده مآاهش نيافته و اآنون دو
البته تهديدات عليه امنيت آمريكا در اين «: نويسد یم» وال ستريت جورنال« بانفوِذ ی مفسر روزنامه

مفّسر اين روزنامه » . منوال خواهد ماندينتر نشد و در سال آينده نيز وضع به هم سال به هيچ وجه آم
 ی را گرفته اما برای اسالمِیگر ی موِج فناتيزم و قشری جلویقاد دارد حضور آمريكا در عراق تاحداعت

 خودشان نشانده ی سرجای ايران و سوريه، نيز به نحوی صلِح پايدار بايد دو آشور ديگر، يعنیبرقرار
ن را نسبت به  شای آمريكا، نمايندگان حزب دموآرات بيش از پيش بدبينی در دو مجلس آنگره. شوند

  .نتايِج حضوِر درازمدت در عراق ابراز آردند
 منافع آمريكا، به ويژه امنيت ی  نخست، از زاويهی  مدافعان و هم منتقداِن اشغال عراق، در وهلههم
) war on terror(» جنگ با ترور« آه زير عنوان ی سياستپرسند یآنها م. آنند ی به مسأله نگاه م،یمّل

 يك ی بوش آغاز شد و ادامه پيدا آرد، طبق چه تعريفی  آابينهیهم سپتامبراز سوپس از آشتار يازد
 است؟ افراد، سازمانها، يا ی اين جنگ چيست و دشمن چه آسی ويژگشود؟ یمحسوب م» جنگ«

اند؟ تا چه اندازه بايد هزينه پرداخت؟ چه   آدامی موفقيت يا شكست در چنين جنگیها؟ معيارها دولت
 آينده به یها  سالها و دههدر اين جنگ ی  و چند ميليارد دالر از ماليات مردم؟ آيندهیخمتعداد آشته و ز

   آينده چه خواهد بود؟ی به ويژه اقتصاد نفت در سالهای تأثير آن بر زيرساخت اقتصادانجامد؟ یآجا م
اِن پرخاشجو و و لحن و بي) unilateralism( بوش ی  آابينهِیگر  سياست يك جانبهآنند ی اشاره ممنتقدان
ورتر   را شعلهی اسالمِیگر ی به امنيت نكرد بلكه آتِش افراطیآميز آن و اشغاِل عراق، نه تنها آمك تعرض

از يك تشكيالت » القاعده«سازمان . ساخت و به لشكِر دشمنان و بدخواهاِن آمريكا در منطقه افزود
 ِی، حاال تبديل شده به جنبِش جهان محدود حضور داشتِی جغرافيايی متمرآِز آوچك آه در يك منطقه

 خودش را در سراسر جهان ی  پراآندهیها  وسيع، آه مدام بخشِی با امكاناِت تبليغیغير متمرآز
 اسالِم راديكال و نيز محيط ِی چريكماِت تعليی شده است برایاآنون عراق محل مناسب. آند یبازتوليد م
 ی از رنج و تحقير مردِم مسلمان برایپايان یه همراه تصاوير ب ب،ی ترويج و تبليغ آن ايدئولوژی برایايده آل
  . شيعياِن عراق، رژيم ايران را نيز پابرجاتر آردیگير قدرت.  منطقهِی اسالمیها رسانه
، »فارن افرز «ی  از مفسران نشريهیثمر داده؛ يك» جنگ با ترور« بوش عقيده دارند ی  آابينهمدافعاِن
 و ی از رهبری آه بخش مهمشود ی ياد آور م،»ی روابط خارجیشورا «ِی ستاِد فكرِیارگاِن نظر
 طالبان ناآارا يمرژ. اند و هزاران تن از سربازان آن نيز به اسارت درآمدند  القاعده آشته شدهیآادرها

 جوان آمد آه ضمانت امنيِت آن به تدريج ِی و يك دموآراسی سياسِی انتقالی  يك مرحلهاش یشد و جا
 یها  زندان است و رژيمیها  چون صدام پشت ميلهیديكتاتور. شود یاِن ناتو سپرده مبه دست پيم

 و ی فناتيزم و تحجر اسالمكِر زميِن ب٢٠٠١ و پاآستان، آه پيش از يازدهم سپتامبِر یعربستان سعود
 یها نهآميِز ال آن آردِن موفقيت  آمريكا، به ريشهِی امنيتی تروريست بودند با آمِك سازمانهای پرورنده

  .اند ترور و امكاِن زاد و ولِد آن پرداخته
 تا به تدريج در طول سه يابد ی آمريكا در عراق آاهش می احتمال بسيار در سال آينده حضور نظامبه

ها و تلفاِت اين آشور آن اندازه آم شود آه شانس   بوش، از هزينهی مانده از رياست جمهوریساِل باق
  . به مخاطره نيفتد٢٠٠٨ر سال  دخواه یانتخاِب حزب جمهور

  نيويورك- ی آالنتریعبد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ديماه8:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ دسامبر 29 - ١٣٨۴ دى 8 شنبه پنج

واکنش رييس تيم مذاکره کننده هسته ای ايران به طرح روسيه، سرنوشت استيضاح وزير :بی بی سی
 واکنش مهدی کروبی به مخالفت هايی که با شبکه تلويزيون حزب وی ابراز شده است از جمله دفاع و

مظالب مهم روزنامه های امروز صبح تهران است که تاييد نتايج انتخابات عراق توسظ سازمان ملل را 
  .هم با اهميت ديده و در صفحات اول خود نقل کرده اند

قول رييس تيم مذاکره کننده هسته ای ايران نوشته پيشنهاد  در صدر گزارش های خبری خود از جوان
جديد روسيه می تواند براساس قرارداد فيمابين ايران و روسيه درخصوص تامين سوخت سال اول 
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نيروگاه هسته ای بوشهر و انتقال پسمانده های سوخت هسته ای مجددا به روسيه مورد بررسی قرار 
  .گيرد

وعيدی، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی گفته طرح روسيه شامل به نوشته اين روزنامه جواد 
  .  روسی در خاک روسيه برای انجام غنی سازی اورانيوم است-برتاسيس يک شرکت مشترک ايرانی 

 کارشناسان سياسی ايرانی به مخالفت با طرح هسته ای ايراندر همين حال به نوشته روزنامه 
ح به احتمال فراوان متاثر از فشارهای امريکا و غرب تهيه شده است و روسيه ادامه داده و گفته اند طر

  .طرحی غيرمنطقی بوده و پذيرش آن از سوی جمهوری اسالمی هيچ توجيه عقالنی ندارد
 رييس هيات مذاکره کننده هسته ای در ضمن گفته طرح روسيه معنای بد و ناگواری ايرانبه نوشته 

  . ندارد
اشاره به خبر يکی از سايت های نزديک به محافظه کاران که طرح هسته ای  با آفتاب يزدطنز نويس 

روسيه را يک برگ کاغذ با سه سطر و نيم نوشته توصيف کرده بود نوشته اين سه سطر و نيم از کجا 
  .اين همه داستان پيدا کرد که همه مشغول اظهارنظرهای عجيب و غريب در مورد آن هستند

ايی که منجر به مرگ هشتاد روزنامه نگار شد که برای پوشش خبری يک سه هفته بعد از سانحه هو
مانور نظامی به جنوب کشور سفر می کردند، مجلس با تشکيل کميته تحقيقی با احضار مسئوالن 
نظامی و هواپيمايی کشوری به بررسی موضوع مشغول است اما به تصميم هيات رييسه مجلس، 

  . ز دستور خارج شداستيضاح وزير دفاع را برای مدتی ا
يکی از نمايندگان اقليت مجلس به نوشته مردم ساالری گفته است در جلسه استيضاح وزير دفاع 

  .حرفهای گفتنی را خواهيم گفت
 از قول سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس نوشته است هيات رييسه مجلس استيضاح را همبستگی

  . وتو کرد
   امنيت ملی مجلس گفته است در جل يکی از اعضای کميسيونهمبستگیبه نوشته 

  . سه تحقيق راجع به سانحه هوايی رازهای سر به مهری گشوده شد
 نوشته در جلسه مجلس جلسه فيلم حادثه که از سايت مخابراتی گرفته ايراندر همين زمينه روزنامه 

 مشاهده شده بود به معرض نمايش درآمد و حاضرين روند پرواز و سقوط هواپيما را لحظه به لحظه
  . کردند

 با بيان اين که با وجود نمايش اين تصاوير، قسمت نهايی ايراناين نماينده مجلس به نوشته روزنامه 
منجر به سقوط هواپيما برای نمايندگان و مسئولين وزارت دفاع سئوال برانگيز و مبهم بود، گفته است با 

اما هنوز نتيجه نهايی در اين مورد توضيحات ارائه شده در اين جلسه بخشی از مسايل روشن شد، 
  . گرفته نشده است

 از افتتاح محل حزب اعتماد ملی گزارشی دارد که در آن از قول مهدی کروبی دبير کل اين آفتاب يزد
  حزب نوشته شده مگر قرار بود در شبکه ماهواره ای صبا چه باشد که جلو آن را گرفتند؟

صد تاسيس آن را دارد به فاصله کوتاهی بيش از صدا و وی با وعده آن که شبکه ماهواره ای که ق
سيمای جمهوری اسالمی از اقبال مردم برخوردار شود گفته است اگر صبا بهتر نشد مرا در مال عام 

  .شالق بزنيد
 با عنوان فضای خدا را هم از ما گرفته اند، واکنش کروبی به تعطيل شبکه ماهواره ای صبا را اعتماد

  .منعکس کرده است
 از زبان يکی از اعضای کميسيون فرهنگ مجلس نوشته اين کميسيون طرحی را در مردم ساالری

  . دست بررسی دارد که تبليغ کاالهای خارجی در داخل کشور ممنوع می شود
سعيد ابوطالب گفته است تبليغات شرکت های خارجی به دليل درآمدهای آنان باور ملی را لطمه می 

  .های ساخت داخل می شودزند و باعث خسران کاال
 يک نماينده مجلس به اظهارات وزير بهداری درباره ميزان دسترسی دانشجويان به اعتمادبه نوشته 

  سايت های اينترنتی غيردرسی اعتراض کرده و از وی پرسيده اين آمار را از کجا آورده است؟ 
 ندارند   ای  از مساله آمار دقيقی   وقتی   گفته مسووالن  صفت  نيک  نوشته خانم هاجر تحريریاعتماد

   در جامعه  عمومی  اذهان  تشويش  موجب  است  ممکن  هر حال  نظر کنند زيرا به  اعالم نبايد با قاطعيت
  . شوند

لنکرانی وزير بهداشت هفته گذشته تعداد دانشجويانی را که از سايت های غيردرسی ديدن می کنند 
  .نود و پنج در صد اعالم کرده بود

  
   ديماه7:  تهرانیمرور روزنامه ها

   ٢٠٠۵ دسامبر ٢8 - ١٣٨۴ دى 7 شنبه چهار
روزنامه های امروز تهران در صدر اخبار خود به انعکاس واکنش های تند نمايندگان مجلس :بی بی سی

نسبت به طرح هسته ای روسيه پرداخته اند و واکنش نسبت به اخباری که درباره حمله نظامی آمريکا 
ان منتشر می شود، تحقيق درباره علت سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران و اظهارنظر درباره به اير

  .مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله ديگر گزارش های اين روزنامه هاست
 نوشته پيشنهاد روسيه مبنی بر انتقال عمليات غنی سازی اورانيوم از ايران به خاک آن کشور، کيهان

  .  نمايندگان مجلس شورای اسالمی را هم برانگيختواکنش شمار ديگری از
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به نوشته اين روزنامه در دور جديد موضع گيری ها يکی از نمايندگان تهران گفته پيشنهاد روسيه حقه 
ای کثيف است، زيرا روسيه اين پيشنهاد را زمانی ارائه می دهد که اروپا کامال در موضع ضعف در 

  . مذاکرات قرار دارد
ن نماينده مجلس، روسيه در همه اين سال ها به خاطر انحصاری که در نيروگاه هسته ای به گفته اي

بوشهر در اختيار داشت، چندين برابر قرارداد اوليه پول گرفت، بدون آن که قدمی بردارد و کمکی کند و 
  .امروز يک قدم جلوتر گذاشته و در راستای منافع غرب حرکت می کند

د نوشته غنی سازی در روسيه توسط ايران و به اين ترتيب از طرحی خبر  در صدر اخبار خوهمبستگی
  . داده که به نوشته اين روزنامه با وجود مخالفت ايران پی گيری می شود

 با عنوان روسيه از واکنش تهران متعجب است از قول وزير خارجه روسيه نوشته آن چه مردم ساالری
  . ر استاهميت دارد جلوگيری از وضعيت ريسک و خط

 در صدر اخبار خود از قول رييس مجلس دومای روسيه نوشته مقصود از ارايه طرح هسته ای آفتاب يزد
 به نقل از نماينده کرج نوشته ديپلماسی ايران در دو کيهانبه ايران حفظ منافع اقتصادی روسيه است و 

ای امنيت سازمان ملل ماه و نيم گذشته باعث حل بحران ارجاع پرونده هسته ای کشورمان به شور
  . شد و از سوی ديگربا پذيرش دوباره مذاکرات روند را تقريبا به شکل عادی برگردانديم

 با نقل اخباری که درباره احتمال حمله نظامی آمريکا و اسرائيل به ايران در رسانه ها منتشر اعتماد
 از   بسياری  دارد، در عراق بنانی ل های  گروه  در ميان  مهمی  معنوی های ، پايگاه شده نوشته ايران

   ايران  سنتی  حامی  عنوان  به  دارند، سوريه  اسالمی  جمهوری  به  نسبت ، نظر مساعدی شيعيان
   تهران  که  است  ای  گونه  نيز به  افغانستان دهد و شرايط  می   ادامه  خود از ايران  های  حمايت  به همچنان
  .   است  کرده ری تاثير گذا  قدرت را دارای

   ثبات  خوردن  و بر هم  فارس  خليج  در منطقه  تغيير معادالت ، امکان  اساس  بر ايناعتمادبه نوشته 
   بيش  که  است  خواهد بود، عواملی  ايران  به  حمله  طبيعی  نتيجه  که  منطقه  بر کشورهای  حاکم نسبی

  .دهد  را مورد ترديد قرار می  ايران  آمريکا عليه و  اسراييل  تهديدهای  بودن از هر چيز، عملی
در حالی که فشار جناح های مختلف سياسی برای تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر روز در روزنامه 

   ای قوه  عده  يک عضو هيات رييسه مجلس گفته است اينکهاعتمادها منعکس می شود به نوشته 
 از   پس  قضاييه قوه.   نيست  کار خود برسد، کار درستی  نتواند به  که قرار دهند  موضعی  را در يک قضاييه
 و   پاها زير دست  خرده  که  نيست  گونه  بدانند اين  کند، تا مردم  را اعالم  مفسدان  بايد اسامی بندی جمع
  .ها نه  درشت  شوند و دانه پا له

 جا   شود، در همه  باب کشی که اگر خليفه  در عين حال توجه داده اعتماداحمد ناطق نوری به نوشته 
  .  شود  کار جدا بايد جلوگيری  از اين برند، که  می   را از بين  همه حرمت

 در همين زمينه نوشته وجود تعداد اندکی عناصر فرصت طلب يا جمهوری اسالمیروزنامه 
سيار دور از عقل و عدل و سواستفاده گر در بدنه اداری نظام را هر چند نمی توان انکار کرد، ولی ب

انصاف است که جناح های سياسی به داليل مختلف مفاسد را به مديران نسبت بدهند و طوری وانمود 
  . کنند که گويی مردم ايران در يک نظام فاسد که مديران آن در حال خيانت هستند زندگی می کنند

می خواهد و بسيار خرسند  اين همان چيزی است که دشمن جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
  .می شود که بتواند آنرا از زبان خود مسئوالن نظام بگيرد و حداکثر بهره برداری را از آن بعمل آورد

بيست روز بعد از سانحه هوايی که منجر به سقوط هواپيمای نظامی حامل خبرنگاران شد به نوشته 
 خبرنگاران با خانواده ها و همکاران  کوشش هايی در جريان است تا از طريق مکالماتمردم ساالری

  . خود که قبل از سقوط هواپيما صورت گرفته از علت اصلی سقوط رمزگشايی شود
به نوشته اين روزنامه مجلس در جريان تحقيق خود به اين نتيجه رسيده که مکالمات زيادی صورت گرفته 

  .ان می داد که هنوز زنگ می زدو سيمای جمهوری اسالمی هم در اولين فيلم از سانحه تلفنی را نش
 از قول يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته هيچ دستگاهی بدون حکم قضايی آفتاب يزد

  . اجازه ندارد مکالمات مردم را ضبط کند
 برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و نيروی هوايی ارتش تقصير در بروز آفتاب يزددر همين حال به نوشته 

  . گردن هم می اندازندسانحه هوايی را به 
از قول يکی از اعضای کميسيون تحقيق " راز سقوط هواپيما" در صدر اخبار خود با عنوان ايرانروزنامه 

 ارتباط نگرفتن برج ١٣٠-مجلس نوشته به احتمال بسيار زياد يکی از داليل سقوط هواپيمای سی
  . آخر پرواز است ثانيه ۵٠مراقبت با هواپيما و هدايت نکردن آن در يک دقيقه و 

به نوشته روزنامه ايران محمدنبی رودکی گفته نقطه ابهامی که بايد توسط دستگاه قضايی رسيدگی 
 و پرواز دادن يک ١٠٠شود، اين است که چگونه است که برج مراقبت نسبت به پروازهای فرود دو فوکر 

دام می کند، ولی در مورد  اق١٣٠-هواپيمای ديگر، چهار تا پنج دقيقه قبل از سقوط هواپيمای سی
هواپيمايی که خلبان آن به دليل از کار افتادن يک موتور از چهار موتور، اعالم وضعيت فوق العاده و 

  .تقاضای فرود کرده هيچ اقدامی صورت نمی گيرد
  

   ديماه6:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵ دسامبر ٢٧ - ١٣٨۴ دى ۶سه شنبه 

ر عنوان های خبری خود از واکنش مخالفت آميز نمايندگان مجلس به های سه شنبه تهران دروزنامه 
طرح هسته ای روسيه خبر داده و گزارش ها و اظهار نظرهايی را در باره تعطيل شبکه تلويزيونی 
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ماهواره ای صبا قبل از آغاز به کار، پايان اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، انتخابات عراق 
  .دی دانشجويان زندانی را در صدر عناوين خود منتشر کرده اندو احتمال آزا
 در سرمقاله خود برای سرنوشت انتخابات عراق ابراز نگرانی کرده و نوشته سفر مقاماتی رسالت

مانند تونی بلر نخست وزير بريتانيا و ديک چينی معاون رييس جمهوری آمريکا به عراق اخالل در روند 
  .يعيان بوده استانتخابات و مهار نفوذ ش

 در صدر اخبار خود نوشته گروه های سياسی عراق از دعوت آيت اهللا سيستانی کيهاندر همين زمان 
  .برای تشکيل دولت وحدت ملی استقبال کرده اند

در حالی که اخبار مربوط به اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روزنامه های تهران 
روز خبر مربوط به سخنرانی شهردار تهران برای کارکنان شرکت واحد که انعکاس کمرنگی داشت ام

  . منجر به پايان گرفتن اين اعتصاب شد در همه روزنامه ها درج شده است
 باقر قاليباف اعالم داشته است که از اين پس شهرداری تهران به طور مستقيم بر رسالتبه نوشته 

 شرکت واحد در اعتراض به آن چه معوق ماندن حقوق کارکنان. کار اين شرکت نظارت خواهد داشت
خود اعالم داشته از ابتدای هفته دست از کار کشيده بودند که عمال به مختل شدن حمل و نقل مسافر 

  . درون شهری منجر شد
دو روز بعد از انتشار خبر تسليم طرح هسته ای روسيه به تهران روزنامه های تهران از واکنش نمايندگان 

  . نسبت به اين طرح خبر داده اندمجلس 
   احتمال از قول يک کارشناس سياسی نوشته اين" غذای آمريکايی با طبخ روسی" با عنوان اعتماد

   پذيرش  عدم  باشد تا در صورت  کرده  قانع  ايران  پيشنهاد به  اين  دادن  را برای آامريکا، روسيه وجود دارد که
   خلع  امنيت  شورای  به  ايران  ای  هسته  پرونده  ارجاع  برای  احتمالی الفت مخ ، مسکو برای  تهران از سوی
  .ها شود  با آمريکايی  موافقت  و ناگزير به سالح

 را   طرحی  بر آنکه  مبنی  روسيه  اعالم  به  با اشاره  يک کارشناس ديگر اعتماددر بخش ديگری از گزارش 
  ، گفته است غرب  است  کرده  کشور ارايه  آن  در خاک  ايران سازی ز غنی  ا  بخشی  بر انجام  مبنی  ايران به

   می  کند، تالش  نگاه  ايران  ای  هسته  پرونده  حل  راهکار برای  يک  عنوان  به  روسيه  طرح  به  از آنکه بيش
  .  ايران   عليه  جهانی  اجماع  به  روسيه  وارد کردن  قرار دهد برای  را دستاويزی کند آن
 نوشته نمايندگان مجلس با استقبال از مشارکت روسيه در فعاليت های هسته ای ايران، کيهان

  .پيشنهاد انتقال عمليات غنی سازی اورانيوم به خاک روسيه را غيرقابل قبول خواندند
رج از  با اشاره به غير عملی بودن ماهيت پيشنهاد غنی سازی در خاکيهانيکی از نمايندگان به نوشته 

اعالم رسمی اين پيشنهاد موجب آسيب پذيری در مناسبات بين دو کشور ايران و : کشور تصريح کرد
  . روسيه می شود

 وزير خارجه از آپارتايد هسته ای سخن گفته و افزوده است که محروم کردن اعضای ان کيهانبه نوشته 
  .تی پی از دستيابی به فناوری هسته ای نوعی آپارتايد است

امه های امروز صبح بااشاره به نامه بهروز افخمی به دبير شورای عالی امنيت ملی از تعطيل موقت روزن
 متن نامه مديرشبکه صبا را به علی الريجانی چاپ آفتاب يزدشبکه تلويزيونی صبا خبر داده اند اما 

يت برای کرده که در آن نوشته شده به دليل کارشکنی هايی که صورت گرفت و از جمله نبود امن
  . کارکنان اين شبکه در تهران مهدی کروبی دستور توقف کار را داده است

شبکه صبا که قرار بود از شب يلدا آغاز به کار کند اولين شبکه ماهواره ای تلويزيونی بود که می 
خواست برنامه های خود را در داخل کشور تهيه و از فرستنده خود در خارج بينندگان فارسی زبان در 

  .ران و ساير کشورهای منطقه پخش کنداي
  .  نوشته برای آزادی دانشجويان همه منتظر اجرای دستور رييس قوه قضاييه هستنداعتماد

ها   زنی گذرد و گمانه  ديدار وزير علوم با آيت اهللا شاهرودی می   از  ماه  سه به نوشته اين روزنامه نزديک
  .  دارد  ادامه  آنها همچنان  آزادی  و زمان  زندانی در مورد تعداد دانشجويان

  .  روبرو شد  دانشجويی های  تشکل  نمايندگان  از سوی  متفاوتی های  با واکنش  قضاييه  قوه دستور رييس
   زندانی  سياسی  دانشجويان  از دستور آزادی  دانشجويی  فعاالن  اغلب  ميان  در ايناعتمادبه نوشته 
ها خواهد شد   در دانشگاه  شور و نشاط  موجب  قلمداد کردند که  مثبت امی را اقد  کردند و آن استقبال
  . سياسی خوانده است  ژست  را يک  اقدام  اصولگرا، اين  دانشجويی های  از تشکل  يکی  نماينده گرچه
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