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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
  

 خروج از ی برای را راه حل مناسبهي در خاک روسومي اورانی سازی غنی مسکو براشنهادي پیالبرادع
  بحران خواند 

  2006 ژانویه 3 – ١٣٨۴ دى 13شنبه سه 
 شنهادي پزیي ال پاییاي در گفتگو با روزنامه اسپانی اتمی انرژی المللني آژانس بری مدی البرادعمحمد

 ی برای را راه حل مناسبهي در خاک روسی اسالمی جمهورازي مورد نومي اورانی سازی غنیمسکو برا
 یبه گفته و.  کردررا تکی اسالمی اشتباه عراق را در مورد جمهوردی گفت نبایو. خروج از بحران خواند

.  گرفتی حمله به عراق هرگز صورت نمدی شد شای وقت داده مگریاگر به بازرسان آژانس سه ماه د
 کشور هنوز موفق به نی ارای را صادر کرد زی اسالمی توان حکم برائت جمهوری گفت نمیالبرادع

 محکوم ی برای کافلیال هنوز شواهد و دگری از جانب دی نشده است ولیمتقاعد ساختن جامعه جهان
  . ستي در دست نزي نی اسالمیساختن جمهور

 ی اسالمی اشتباه عراق را در رابطه با جمهوردی نبادی گوی میمحمد البرادع):  فرداویراد( رافت احمد
 حمله به عراق دی شد شای وقت داده مگری اگر به بازرسان آژانس سه ماه دیبه گفته و. تکرار کرد

 ی دارند وللیتما هردو به مذاکرات ی اسالمی اروپا و جمهوردی گوی میالبرادع. فت گریهرگز صورت نم
 نی بر ای اتمی انرژی المللني آژانس بی مصرریمد.  گفتگو هاستنی در برابر ای موجود سدیتنش ها

 تي امنی به شورارانی ای از ارجاع پرونده هسته ایري و جلوگیینظر است که در صورت تنش زدا
  .  مذاکره وجود داردقی از طری راه حلیل متحد امکان جستجوسازمان مل

 موارد یاري در بسرای دانست زی برابر با جنگ طلبدی را نبای به اسلحه اتمیابي دستدی گوی میالبرادع
 ی به تکنولوژیابي دستی دولت ها برای تالش های علت اصلی محلی و رقابت های منطقه ایتنش ها
 ی مییاين با روزنامه اسپاشی در ادامه گفتگو2005 نوبل صلح سال زهیابرنده ج.  هسته استینظام
 کشور هنوز موفق به متقاعد ساختن نی ارای را صادر کرد زی اسالمی توان حکم برائت جمهوری نمدیافزا

 ی به گفته وگریاز جانب د.  اش نشده استی اتمی بودن تالش هازي بر صلح آمی مبنیجامعه جهان
 پرونده نی ادی وباستي در دست نزي نی اسالمی محکوم ساختن جمهوری برای کافلیهنوز شواهد و دال

  . ها ادامه دادیرا هنوز باز دانست و به بازرس
.  به جنگ تهران و واشگنتن اشتباه استرانی ای خالصه کردن پرونده اتمدی گوی می البرادعمحمد

 مبنا ني پرونده را دارند و بر همنی ا دغدغهی و اروپا همگهي هند، روسن،ي منجمله چیجامعه جهان
 نیا.  در کشورش را داده استی اسالمی جمهورازي مورد نومي اورانی سازی غنشنهادي پهيدولت روس

  . باشدی خروج از بحران کنونی برای تواند راه حل مناسبی می به گفته وشنهاديپ
  

  اورانيوم در ايرانی آزمايشی سازی غنیواکنش اروپا به ازسرگير
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 ی اورانيوم و توليد سوخت اتمی سازی تحقيقات در زمينه غنی ايران به از سرگيرتصميم:بی بی سی
 .خوانده اند" غيرسازنده" داشت که اين تصميم را ی بريتانيا، فرانسه و آلمان را در پیواکنش دولتها

 اتحاديه اروپا را در دست دارد یکه کشورش رياست دوره ا از سخنگويان وزارت امورخارجه بريتانيا یيک
 گفت اين ی سی بی بی با ايران به بخش فارسی طرف مذاکرات اتمی از سه دولت اروپايیبه نمايندگ

 اورانيوم در تأسيسات ی سازی غنیسه دولت پيشتر موضع خود را روشن کرده اند که هرگونه ازسرگير
 ی ايران پديد آمده بحرانی را که بر سر فعاليت اتمی ايران وضعيتی اتمنطنز يا هر يک از ديگر تأسيسات

 .تر خواهد کرد
 در مورد ی اتمی انرژی در انتظار توضيحات بيشتر آژانس بين المللی افزود که اين سه دولت اروپاياو

 .  ايران از اتخاذ تصميم تازه اش هستندیهدف اصل
 به ايران هشدار داده بود که بايد کليه ی اتمی انرژیالملل رئيس آژانس بين ی محمد برادع،ی از وپيش

 . اورانيوم را در حال تعليق نگه داردی سازی مرتبط با غنیفعاليتها
 اورانيوم را محمد ی سازی از راه غنی تحقيقات در زمينه توليد سوخت اتمی ايران به ازسرگيرتصميم
 با تلويزيون ايران اعالم کرد که از ین در گفتگوي ايرای اتمی معاون اموربين الملل سازمان انرژیسعيد

 .اخبار ساعت دو بعدازظهر شبکه اول اين تلويزيون پخش شد
 اطالع ی اتمی انرژی به آژانس بين المللی سوخت هسته ای گفت که شروع تحقيقات در زمينه فناوراو

 .ين زمينه آغاز خواهد شد آژانس، تحقيقات در ای و هماهنگی چند روز آينده با همکاریداده شده و ط
 از ايران که ی اعالم کرده، رئيس اين آژانس دريافت يادداشتی اتمی انرژی گونه که آژانس بين المللآن

 ی رسانده شده را به دولتهای اورانيوم در آن به اطالع وی آزمايشی سازیتصميم آن کشور در مورد غن
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 در ی بيشتروضيحنون منتظر است که ايران ت حکام آژانس خبر داده و اکی و پنجگانه عضو شورایس
 .زمينه تصميم خود بدهد

 مقاصد ی برای هسته ای به فناوری ضمن آنکه حق همه کشورها را در دستيابی برادعیآقا
 را به یصلحجويانه به رسميت شناخته از ايران خواسته است با اقدامات داوطلبانه اعتماد جامعه جهان

 . خود را از سربگيردی از برنامه اتمیرفع نگران یخود جلب کند و گفتگو برا
 اورانيوم در مراحله ی سازی غنی ايران در مورد دليل اتخاذ تصميم ازسرگيری اتمی سازمان انرژمعاون

کشور ما از حدود دو سال و نيم پيش پذيرفت که تحقيقات : " به تلويزيون ايران گفته استیآزمايشگاه
 ما متحمل تخصصان کنيم که در اين مدت میرا انجام ندهد، ما فکر م ی سوخت هسته ایدر مورد فناور

 ". از پژوهشگران ما بيکار شدندی شدند و بسياری زيادیضررها
 ی نسبت به کل برنامه غنی را موضوع جداگانه ای اورانيوم در سطح تحقيقاتی سازی همچنين غناو

 .و متوقف شده است اورانيوم در کشورش دانسته که با مخالفت غرب مواجه یساز
 وزارت امورخارجه اين کشور ی سخنگو،ی سعيدی پيش از پخش مصاحبه تلويزيون ايران با آقایساعات

 هيچ ی هسته ا  در زمينهی ملی خود با خبرنگاران گفته بود که تحقيقات و فعاليتهایدر نشست هفتگ
  . نيستی ندارد و از مقوالت مذاکراتی به توليد سوخت هسته ایارتباط

  
  ' اورانيوم از سنگ معدن در ايرانیساخت تجهيزات جداساز'
  2006اول ژانویه  – ١٣٨۴ دى 11شنبه یک

 جدا کردن اورانيوم از سنگ معدن ساخته ی را برای اعالم کردند که تجهيزاتی ايرانمقامات:بی بی سی
  ".  استی هسته ای در زمينه فناوری خودکفايی به سویگام ديگر"اند که 

 تکميل ی را به هدف خود برای اسالمی تواند جمهوری ايران، اين تجهيزات میلويزيون دولت گزارش تبه
 گيرد، ی را در بر می که از استخراج سنگ معدن تا کاربرد آن در رآکتور اتمیچرخه سوخت هسته ا

  . نزديکتر کند
 یر سازمان انرژد"  ميکسر-ستلر " طراح دستگاه ،ی به نقل از اميرحسين فرهادی شبکه تلويزيوناين
 ی يا داروسازی مثل صنايع شيميايی مختلفی توان در حيطه های ايران گفت که اين تجهيزات را میاتم

  .است" وثربسيار م" توليد اورانيوم ی برا،ی هسته اینيز به کار برد اما به طور خاص در فناور
 ی خارجی آيند، کشورهایم از آنجا که اين تجهيزات در چرخه سوخت به کار ،ی فرهادی گفته آقابه

 به ساخت ماشين آالت در داخل اين یمايل به فروش آن به ايران نبودند و به همين دليل طراحان ايران
  .کشور پرداختند

 شده ی غربی کشورهای مايه نگرانی در اختيار گرفتن چرخه کامل سوخت هسته ای ايران براتالش
  .  ساخت بمب اتم به کار ببردی را برای اين فناوری اسالمیاست که نگران هستند جمهور

بدل " یغرور مل" ازی دولت به نمادی در ايران برای هسته ای به گفته گزارشگران، توسعه فناوراما
 در ی خودکفايی خود و تالش برای هسته ای حاضر نيست از برنامه های اسالمیشده است و جمهور

  .اين زمينه دست بردارد
 ارائه کرده ی اسالمی جمهوری پايان دادن به بن بست برنامه هسته ای را برای اخيرا طرحروسيه

 را در خاک خود برپا کند ی از چرخه توليد سوخت هسته ای تواند بخشی آن، ايران میاست که بر مبنا
 به خاک ايد پردازد، بی اورانيوم مربوط می سازی از اين فرايند که به غنیاما بخش حساسيت برانگيز

  . ودروسيه منتقل ش
 و اتحاديه اروپا از اين طرح استقبال کرده اند اما ايران هنوز اين پيشنهاد را رسما نپذيرفته است و آمريکا

  . داردیدر دست بررس
 کيرکو، رئيس ی روسيه گزارش داد که سرگئی دولتی فرانسه به نقل از خبرگزاری خبرگزارپيشتر

 به تهران ی گفتگو با مقامات ايرانیاه فوريه برا روسيه نيز قرار است در می اتمیسازمان فدرال انرژ
  . بوشهر نيز بازديد کندیسفر کند و از نيروگاه هسته ا

 ی کند که در پوشش برنامه ای را متهم می اسالمی آمريکا که جمهوری در مقابل ادعاهای ايرانمقامات
 ی از طريق فناوریليد انرژ کنند که تنها به توی است، تاکيد میصلح آميز به دنبال ساخت تسليحات اتم

  . نيستندی تسليحات اتمی عالقه مند هستند و در پیهسته ا
  

خبرگزاري هند و آسيا به نقل از نيكالس برنز گزارش داد، آمريكا سياستش در برابر ايران را با هند و ديگر 
  . اعد شوداش متق يي هاي هسته آند و اميدوار است تهران به رها آردن خواسته آشورها هماهنگ مي

  2006 ژانویه 2 – ١٣٨۴ دى 12شنبه دو
ي آمريكا  ، اين خبرگزاري ادامه داد، معاون وزير امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها، روسيه،  آمريكا با اروپايي: آرد، گفت سخنراني مي» جان هاپكينز«در امور سياسي آه در دانشگاه 
هاي ايران  دهي ائتالفي متحد و هدفمند براي بازداشتن تالش  با اميد شكلهند، چين و ديگر آشورها

  . همكاري نزديكي دارد
ايران بايد به درخواست از اين آشور . اين محفل آشورها در حال گسترده شدن است: وي ادعا آرد

  . براي بازگشت به مذاآرات فعال و پايدار با اروپا توجه آند
اگر ايران چنين نكند، آنگاه در زماني با انتخاب ما براي حمايت و : آمريكا افزودي  معاون وزير امور خارجه

  . المللي انرژي اتمي با بحث در شوراي امنيت سازمان ملل مواجه خواهد شد تقويت فعاليت آژانس بين
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  . صبر ما نامحدود نيست: برنز اظهار داشت
  

يي ايران به آشوري ديگر را  ين سوخت هستهدبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان دادن اختيار تام
دهد تا مسووالن آشور به سمت چنين پيشنهادي  ي تاريخي اجازه نمي تجربه«: نامعقول خواند و گفت

 » .بروند
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وگويي با  ، دآتر علي الريجاني شب گذشته در گفت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
صداوسيماي جمهوري اسالمي در خصوص موضوعات در دستور آار شوراي عالي امنيت ملي و 

  . يي آشورمان به اظهارنظر پرداخت ي هسته مساله
ي  و درباره» در آنار ايران باشد، نه در مقابل آن« وگو به اروپا توصيه آرد آه  وي در بخشي از اين گفت

اگر نتوانيم خودمان سوخت را : كو براي تهران تصريح آرديي اخير پيشنهادي از سوي مس ي هسته ايده
   .توليد آنيم، عمال به استقالل آشور لطمه خواهيم زد

يي اخير مسكو به تهران را ناپخته دانست و تصريح  ي پيشنهادي هسته چنين ايده علي الريجاني هم
ها   ايران از بررسي ايده، اما گفت آه دليلي ندارد»اشكاالت زياد و جدي بر آن وارد است«آرد آه 

   .استقبال نكند
   .وگوست آه ايسنا به انتشار آن اقدام آرده است آيد گزارش آامل اين گفت آنچه در پي مي

   هاي نوين آوري فن ي دارندگان غرور ملي با ورود به عرصه
خنانش در ي س به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در ادامه

اين آه امروز ايران : يي آشورمان با توجه به اهميت آن از نگاه مردم تصريح آرد خصوص موضوع هسته
هايي نوين دارند، باعث غرور ملي  شود آه تكنولوژي ي آشورهايي مي خود را باز يافته و وارد عرصه

 . است
را آه با زندگي مردم در حساسيت مردم به اين مساله يك امر طبيعي است؛ چ: وي خاطرنشان آرد
ي آشورها را مشخص آرد، بايد ديد  توان رتبه آهن خيلي نمي امروزه با تكنولوژي ذوب. ارتباط خواهد بود

  . هاي نوين يك آشور چه وزني دارد در تكنولوژي
نگري مفيد است، براي آشوري آه زنده است  همان طور آه براي انسان آينده: الريجاني تاآيد آرد

ي  ي آينده يي برخوردار است، چرا آه اين موضوع دقيقا به توسعه يي نيز از اهميت ويژه ي هستهتكنولوژ
البته ممكن است برخي نيز نظر ديگري داشته باشند، اما در چارچوب استراتژي . آشور مربوط است

 در يك اند، سوخت فسيلي فقط انرژي آه برخي آشورها مثل آمريكا، آروپا و چين بر روي آن آار آرده
اند آه با تمرآز بر روي دو چيز، يعني سوخت  چهارچوب زماني پاسخگوست، لذا به اين سمت رفته

  . ي بشر قرار دهند يي را مورد استفاده اتمي و نوعي از جوش هسته
المللي تيز شده تا  ي بين هاي ذهني جامعه دهد آه شاخك اين مسايل نشان مي: وي اظهار داشت

  . ين سمت ترسيم آندي خود را به ا آينده
   وزن فكري ايران در منطقه وزن مهمي است

هاي مختلفي مثل پزشكي، آشاورزي، بيولوژي و غيره  يي در شاخه وي با بيان اين آه انرژي هسته
آشورهايي آه نسبت به ايران . آنند ي تسليحات نيز از آن استفاده مي البته در زمينه: موثر است، افزود

 . اند يي بوده ي تسليحات هسته رند، غالبا خودشان استفاده آنندهاضطراب و نگراني دا
ي تمدني و ابعاد  يي با توجه به سابقه آوري صلح آميز هسته ها به فن حساسيت ايراني: الريجاني گفت
هاي ما  آوري طبيعي است و شايد به همين دليل است آه ديگران نيز نسبت به فعاليت اقتصادي اين فن

  .  دارندحساسيت متقابل
هايي مثل  اش بر حوزه وي با اشاره به موقعيت حساس ايران در منطقه به لحاظ ژئوپليتيك و تاثيرگذاري

هر چه به . معتقدم وزن فكري ايران در منطقه وزن مهمي است: خاورميانه، عراق و افغانستان گفت
هاي  ورد و به دروازهلحاظ تكنولوژي نوين استوارتر شويم، جايگاه باالتري را به دست خواهيم آ

  . شويم ژئواستراتژيك نزديك مي
   دست ديگري باشد مان به ي سوخت معقول نيست اختيار تهيه

يي نياز دارد، دليلي براي  وي در پاسخ به اين سوال آه غرب مدعي است ايران اگر به برق هسته
: قرار گيرد، گفتتواند به راحتي در اختيارش  يي مي ي سوخت ندارد و سوخت هسته داشتن چرخه

گردد، در عين حال آه ما معتقديم چرخه سوخت  ي سوخت باز مي يي به چرخه مقداري از دانش هسته
شود،  باشد، طبق آن از حقوق و تكاليفي برخوردار مي وقتي ايران عضو آژانس مي. حق ايران است

ب و رعيتي را در چهارچوب روابط ها را بپذيريم تا نوعي نظام اربا بندي آردن ملت بنابراين چرا بايد طبقه
 . الملل شاهد باشيم بين

از نظر ما معقول نيست آه آشوري سرنوشت ملت خود را براي تامين سوخت : وي هم چنين گفت
نه اينكه بگوييم همه سوخت مورد . مان باشد، بگذارد يي در اختيار آشور ديگري حتي اگر دوست هسته

 نيروگاه خود سوخت 20آنيم، اما ايران بايد بتواند براي تامين حداقل نياز آشور را بخواهيم خودمان تهيه 
هم چنين معتقدم تجربه . توانيم سوخت خريداري آنيم  نيروگاه رسيد، مي50توليد آند، اگر اين تعداد به 

  . دهد تا مسووالن آشور به سمت چنين پيشنهادي روند تاريخي اجازه نمي
ها درباره رفتار تهران با ما صحبت آردند، اما با  مان شاه، آمريكاييدر ز: وي در اين خصوص اظهار داشت

هم چنين در حال حاضر ما با . آغاز انقالب نه تنها پول ما را خوردند، بلكه سوخت را هم به ما ندادند
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. گذاري مشترك داريم، اما به لحاظ اعمال فشار سياسي تا به حال به ما سوخت ندادند فرانسه سرمايه
  . ين اگر نتوانيم خودمان سوخت را توليد آنيم، عمال به استقالل آشور لطمه خواهيم زدبنابرا

   ارزيابي از دور اول مذاآرات با اروپا
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در ارزيابي از مذاآرات ايران و اروپا در دور اول مذاآرات اوليه و 

:  و نيمي با اروپا، مجددا به سمت مذاآرات رفتيم؟ گفتاين آه چرا با توجه به تجربه مذاآراتي دوسال
داد آه ايران آمادگي  تجربه گذشته نشان مي. شرايط امروز هم در اروپا و هم در ايران تغيير آرده است

آميز حق خود را دنبال آند، اما اروپا رفتار خوبي را با متقابال نشان نداد و به دنبال  دارد از طريق مسالمت
 .  اصفهان از سوي ايران شدUCFاندازي  اين رفتار اروپا منجر به راه.  رفتفرصت سوزي

ما : ايستد، افزود زند، مي دانند آه ايران بر سر حرفي آه مي ها به خوبي مي وي با بيان اين آه اروپايي
وگو  ايران هميشه از گفت. حاضر نيستيم حقوق ايران را در قالب يك فرصت سوزي از دست بدهيم

  . يي ايران شود آميز هسته آوري صلح وگو مانع حرآت فن گذاريم گفت آند، اما نمي ال مياستقب
اين آه چقدر . ها موضوعي است آه جاي بحث دارد مساله جلب اعتماد اروپايي: الريجاني ادامه داد
بايد به آن الملل را بدهد، سوالي است آه  ي بين اي جلب اعتماد اروپا و به نوعي جامعه ايران بايد هزينه

  . در جاي خود پاسخ داد
هاي شما اعتماد نداريم،  در طي مذاآرات گذشته آنها اعالم آردند چون ما به فعاليت: الريجاني افزود
اين حرف بسيار بد . ي نظارتي اين است آه ايران اساسا چرخه سوخت را آنار بگذارد بهترين گزينه

  . پذيريم است و ما آن را نمي
   ي سوخت داشته باشد؟ ايران چرخه ين نتيجه رسيده آهآيا اروپا به ا

آنيد اروپا با شروع مذاآرات اخير  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در پاسخ به اينكه آيا فكر مي
به هر حال به خوبي : به اين جمع بندي رسيده است آه ايران چرخه سوخت داشته باشد؟ گفت

ما در مسير . اش درس گرفته و حاضر نيست اين مقدار حرف بشنود شتهدانند آه ايران از تجربه گذ مي
آنيم، به شرط آنكه جدي و واقعي باشد و نخواهد ذهن ما را از  وگو استقبال مي مان حتما از گفت آاري

اي را  هاي ديگر مثل روسيه آه اخيرا ايده وگو با اروپا و طرف در اين راستا گفت. بحث اصلي منحرف آند
 . آنيم يي پيشنهاد آرده است، به طور جدي دنبال مي  مساله هستهبراي حل

   شود مي ي روسيه به صورت جدي بررسي ايده
اين مساله امري : آنيم، اظهار داشت ي روسيه را به طور جدي دنبال مي وي با تاآيد بر اينكه ايده

توانند از ما  ان زيادي را ميآنها نبايد فكر آنند آه زم. تصنعي نيست، اما يك زمان و اراده جدي دارد
 . آند ايران همانند ديگر آشورها حقوق خود را در اين زمينه دنبال مي. بگيرند

ها را از ما بگيرند، مسير مدوني را براي خود ترسيم  خواهيم فرصت از آنجايي آه نمي: وي افزود
  . ايم آرده

يگر در ارزيابي از مذاآرات وين اظهار چنين در ادامه بار د دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم
تواند گام اول آشنايي بين  در عين حال آه اين دور از مذاآرات مي. نگاه منفي به مذاآرات ندارم: داشت
ما اميدوار . دهيم، اما حوصله حدي دارد ما در مذاآرات، حوصله به خرج مي. هاي طرفين باشد ديدگاه

ت بيشتري حاصل شود و اين مساله به وجود آمد آه مذاآرات دور بوديم در اين دوره از مذاآرات پيشرف
  . تري برداشته شود هاي قوي اميدوارم در جلسه بعدي گام. توانست بيشتر جلو رود اول مي

تعيين جدول زماني : بندي مشخصي مورد توجه است؟ ابراز داشت وي در خصوص اين آه آيا جدول زمان
ها اصال وارد بحث نخواهيم شد، مثل  ل آه ما در برخي از زمينهدر عين حا. براي ايران وجود دارد

گوييم آه اين مساله مربوط به مذاآرات  ايم و االن هم مي يي آه از قبل اعالم آرده تحقيقات هسته
  . رويم شود و براي شروع تحقيقات جدول زمان بندي نيز داريم، اما در باقي امور با حوصله جلو مي نمي

   حكام چه بود؟ ي آخر شوراي ن جلسهدليل ماليم بود
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اينكه قطعنامه سپتامبر شوراي حكام شديدترين قطعنامه 

براي ايران بوده است، اما بالفاصله بعد از آن در نوامبر يك برخورد سطحي با موضوع ايران صورت گرفت، 
هاي مختلف سعي آردند  ا و آشورهاي ديگر در قطعنامهانگليس آمريك: دانيد؟ گفت دليل آن را چه مي

 . دارد هاي منطقي بر مي شرايط سختي را براي ايران به وجود آورند، اما ايران براي خواست خود گام
 برد با اروپا اعتقاد داريم، اما اگر آسي بخواهد جلوي مسير ما -ما واقعا به يك بازي برد : وي تصريح آرد

پيشنهاد ما به اروپا اين است . شود آه اين به ضرر آنهاست  باخت تبديل مي- باخت را سد آند بازي به
  . آه در آنار ما باشد نه در مقابل

آند وضعيت منطقه   آشورهاي مختلف در منطقه و بيرون از آن اقتضا مي شرايط و وضعيت: وي ادامه داد
  . را طوري نكنند آه آسيبش شامل خودشان هم بشود

   آشورهاي منطقه مهم است يي ايران براي تمام هي هست مساله
يي ايران براي همه آشورهاي منطقه مهم است نه فقط ايران،  الريجاني با بيان اينكه مساله هسته

بازي .  درصد قيمت نفت نيز تغيير آند70 تا60شايد اگر چهار درصد صادرات نفت در دنيا تغيير آند : گفت
ضمن اين آه ايران در . آنيم فع آنها نيست، ما از منطقه امن استقبال ميها خيلي به ن آردن با اين اهرم
يي موضع خود را شفاف بيان آرده است و براي ايجاد اعتماد در اين زمينه  ي هسته خصوص مساله

 . دهد هاي بسياري را نيز انجام مي همكاري
   ايران هاي آژانس براي زورگويي در قطعنامه
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هايي داشت آه  آژانس خواسته: هاي آژانس در قطعنامه سپتامبر افزود ستهوي با اشاره به برخي خوا
تي وجهي نداشت، اما براي اين آه بگوييم از موضوعات نگراني نداريم، برخي موارد .پي.در چارچوب ان
البته در مساله اتمي ايران هميشه يك فراز و فرودهايي وجود داشته است، يعني . را روشن آرديم
هاي فشار در آن آورده  ها شيرين هم بود، باز اهرم  توافقنامه پاريس آه براي اروپاييحتي در موضوع

 . ها براي ايران وجود داشته است بينيم آه هميشه يك حالت زورگويي در قطعنامه بنابراين مي. شده بود
   ساير آشورها مناسبات ايران با روسيه متفاوت از

 پاسخ به اين سوال آه متغيري مثل طرح روسيه در نوع دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در
آنم قبول داريد آه روسيه آشوري  فكر مي: رفتار اروپا با امريكا در اجالس نوامبر موثر بوده است، گفت

ما نسبت خود را با روسيه نسبت به ساير آشورها . بزرگ و مهم و دوست ايران در منطقه است
  .دانيم مخصوصا انگليس متفاوت مي

سفر ايشان به تهران : وي با اشاره به سفر ايگور ايوانف، دبير شوراي امنيت ملي روسيه به ايران گفت
يي مورد  هاي منطقه همكاري. يي نبود وگوهاي ما صرفا درباره مسايل هسته بسيار موثر بود اما گفت

  . توجه دو طرف بود و طرف روسي با رويكرد مثبتي موضوعات را دنبال آرد
ها با  البته درباره برخي سوژه. آن زمان واقعا طرحي از سوي روسيه به ما ارايه نشد: اني گفتالريج

هاي مشترآي انجام دهيم و  ها با يكديگر همكاري هايي داشتيم و قرار شد آه در آن زمينه يكديگر بحث
. ك ايده استاخيرا هم آه اعالم شد طرحي به ايران داده شده است، طرح به طور مدون نيست، بلكه ي

دانيم و اشكاالت زياد و جدي بر آن وارد است، اما دليلي ندارد  اي هم نمي ي پخته ضمن آنكه آن را ايده
  . ها استقبال نكنيم از بررسي ايده

   دارد بررسي با موافقت آردن تفاوت زيادي
 هر آشوري آه :الريجاني با بيان اينكه بين بررسي و نظر موافق دادن تفاوت عمده وجود دارد، گفت

يي ايران طرحي را ارايه آند، مخصوصا اگر از طرف آشوري مثل روسيه باشد،  بخواهد در موضوع هسته
 . آنيم از بررسي آن استقبال مي

وگو از اين آه روسيه  در اين گفت: وگوي تلفني اخيرش با ايگور ايوانف اظهار داشت وي با اشاره به گفت
  . اش به ايران بفرستد، استقبال آرديم ي طرح پيشنهادي رهنيروهايش را براي مذاآرات دربا

   محروم شود، قابل بررسي نيست اش ي روسيه ايران از حق اگر در ايده
سازي  دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به اين سوال آه اگر در پيشنهاد روسيه غني

گردد به اين آه طرح  همه اينها برمي: تدر خاك اين آشور مطرح باشد، باز هم قابل بررسي است؟ گف
در حال حاضر اين طرح بسيار آلي است، اما اگر بحث در آن اين . هايي دارد پيشنهادي چه چهارچوب
اما وقتي . ما حق نداريم به آينده ايرانيان خلل وارد آنيم. اش محروم شود خير باشد آه ايران از حق

. تواند مورد بررسي قرار گيرد  فوايدي داشته باشد، ميگويند اين يك طرح پشتيبان است و شايد مي
 . يي بايد حفظ شود آنچه مهم است اين آه حق ايران براي داشتن دانش هسته

بايد ديد در آجاها نفع بيشتري داريم و از قدرت مانور بيشتري نيز : الريجاني خاطر نشان آرد
  . آنيم ن استقبال ميبرخورداريم، آنجا آه منفعت ايرانيان بيشتر باشد، از آ

   اجرايي است يي رييس جمهور مناسب و پيشنهاد هسته
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به پيشنهاد رييس جمهوري اسالمي ايران مبني بر مشارآت 

تواند پيشنهادي مكمل طرح رييس جمهور باشد، چرا آه ما هنوز  پيشنهاد روسيه مي: يي گفت هسته
برخي آشورها هستند آه معتقدند طرح رييس . دانيم ر را مناسب و اجرايي ميپيشنهاد رييس جمهو

 . آنند هاي ديگري را پيشنهاد مي جمهور ايران خوب است، اما در آنار آن طرح
آند و در اين راستا از هر  اي را گشوده است آه در آن از مذاآره استقبال مي ايران پنجره: الريجاني گفت

دليلي ندارد قبل از بررسي يك . آند ن در آن رعايت شده باشد، نيز استقبال ميايده خوبي آه حق ايرا
  . ايده و مذاآره آن را رد آنيم

وگوها  سياست ما در شوراي عالي امنيت ملي اين است آه از اين گونه گفت: الريجاني ادامه داد
  . استقبال آنيم

   تحليل ساده از موضوع
ي  ح روسيه از سوي ايران رد شود، ممكن است روسيه به جبههوي در پاسخ به اين سوال آه اگر طر

روسيه حتما منافع مهمي در . اين يك تحليل ساده از موضوع است: اروپا و آمريكا بپيوندد، ابراز داشت
 . آند منطقه دارد و روي آشور مهم و تاثيرگذاري مثل ايران حساب باز مي

اينكه منفعت روسيه صرفا در مساله اتمي خالصه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان 
خواهد با تعامل با ايران  تري در منطقه براي اين آشور وجود دارد آه مي مسايل مهم: شود، افزود نمي

  . در آنها به نتيجه برسد
قبول ندارم آه رفتار روسيه تك ساحتي است، چرا آه منافع روسيه قطعا از منافع اروپا : الريجاني گفت

آنند، در عين حال آه  ها به اين سادگي خود را گرفتار اروپا و غرب نمي لذا معتقدم روس. تر استبيش
  . هر آشوري به دنبال منافع خودش است
توان مدعي بود آه دوستي و دشمني با  در دنياي امروز نمي: دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد

تواند  ط به دنبال منافع خودش است، اما اين منافع ميآشورها مطلق است، قطعا ايران هم در اين شراي
يي بخشي از منافع مشترك ما با  در جايي با منافع آشوري ديگر مشترك باشد آه در بخش هسته
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لذا چنين رويكردي را از سوي روسيه نسبت به بررسي اين طرح از سوي ايران . توان ديد روسيه را مي
  . دانم بعيد مي

از ابتدا موضع ما بر اين بود آه ايران بايد به طور مشترك بر روي : ريجاني تاآيد آردبه گزارش ايسنا، ال
اگر اينگونه باشد بقيه مسايل آمك . توان ملي خود تكيه آند و نه توان آشورهاي ديگر دوست و غيره

  . آننده به موضع ايران خواهد بود
   دايرانيان به نمايش بگذار ي مناسبي را براي روسيه آارنامه

با توجه به عملكرد روسيه " گذشته چراغ راه آينده است"گويند  الريجاني در پاسخ به اين سوال آه مي
توان يك بار ديگر به  اندازي آن را مشمول مرور زمان آرده است، چگونه مي در نيروگاه اتمي بوشهر آه راه

وگاه بوشهر را تاسيس آنند، با ما ها آه قرار بود نير ها به جاي اروپايي روس: ها اعتماد آرد؟ گفت روس
هاي روسي گاهي در  درست است آه رفتار شرآت. همكاري آردند؛ لذا اين يك گام مثبت به جلو بود

در عين حال . هايي برخوردار بوده است، اما نبايد از آن تلقي سياسي داشت شرايط جديد از فراز و فرود
سبي را از خود براي ايرانيان به نمايش بگذارد، چرا ي منا آه براي منافع روسيه خوب است آه آارنامه

لذا براي ايرانيان مهم است آه . گذارد اي نزديك به مناقصه مي آه ايران دو نيروگاه ديگر را در آينده
يك تاخيرهايي در عملكرد روسيه وجود دارد آه برخي از آنها . ها آار خود را خوب انجام داده باشند روس

 . ديگر در راستاي مشكالت اداري استقابل قبول و برخي 
   نبود ي فرانسه چندان دقيق سخن وزير خارجه

به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اين سوال آه وزير امور خارجه فرانسه پيش از اين از طرح روسيه به 
 آه خواهم بگويم نمي: ايران حمايت آرده و آن را همان پيشنهاد اروپا به ايران عنوان آرده بود، گفت
دانم، اين آه ممكن است  صحبت آقاي دوست بالزي حرف غلطي است، اما خيلي آن را دقيق نمي

آنم، اما روسيه آشور آوچكي در منطقه نيست و منافع  هايي صورت گرفته باشد را رد نمي مشورت
 . بيندازنديي نيز دارند، پس جاي اين سوال است آه واقعا چرا بايد براي ديگران خود را به زحمت  گسترده
   رفع شده است ي شوراي امنيت ديگر براي ايران مساله

مساله شوراي امنيت ديگر براي ايران رفع شده : وي با اشاره به تهديد شوراي امنيت براي ايران گفت
شود، چرا آه با تصويب طرحي  است، رفتار ايران نشان داد آه شوراي امنيت تهديدي براي ما فرض نمي

يي ايران استفاده آنند، ما  ي هسته سالمي اگر بخواهند از ابزار تهديد در پروندهدر مجلس شوراي ا
خواهند، اين آار را انجام دهند تا عواقب آن را  اگر مي. مجبور به لغو اقدامات داوطلبانه خود خواهيم بود

 . ببينند
آنم  فكر مي: ه شود، افزودالريجاني با بيان اين آه ما دوست نداريم از ادبيات تهديد براي ايران استفاد

  . اين نوع اظهارات بيشتر مصرف تبليغاتي دارد
   اروپاست مذاآرات با روسيه جدا از مذاآرات با

وي در پاسخ به اين سوال آه تعامل روسيه با ايران تا چه اندازه به مذاآرات ما با اروپا مربوط و بر آن تاثير 
شان و مذاآرات با اروپا دو بسته جداگانه  رح پيشنهاديمذاآرات ما با روسيه بر سر ط: گذار است گفت

بينند  ها هم خيلي عالقه ندارند اين دو بحث با يكديگر ممزوج شوند، چرا آه دليلي نمي روس. هستند
يي ايران دارند، مثل  ي هسته شان را به مشكالت ديگري آه آشورهاي اروپايي بر سر مساله منافع

 . انگليس گره بزنند
ي تاريخي اين آشور در ايران و موانعي آه بر سر  سابقه. انگليس با ايران تعارضاتي دارد:  دادوي ادامه

ها  زند، اما روس ملي شدن صنعت نفت ما ايجاد آرد، وضع خيلي خوبي را براي آنها در ايران رقم نمي
  . شان اينگونه نيست موقعيت

منچاي و گلستان را براي ايران باعث شدند، اظهار الريجاني در پاسخ به اين آه روسها نيز دو قرارداد ترآ
خوب آن هم مشكل خاص خودش را دارد، اما حداقل اين وضع را نداشت آه جلوي يك حرآت : داشت

  . ملي در ايران را بگيرد
   آارشناسان به روسيه اعتماد ندارند

اد زيادي به دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص اين آه در سطح آارشناسان اعتم
اش  آور است آه آشوري به دنبال منافع ملي چرا براي شما تعجب: روسيه وجود ندارد، ابراز داشت
مان را طوري تعريف آنيم آه بتوانيم با  مان نيستيم؟ ما بايد منافع ملي باشد؟ مگر ما به دنبال منافع

شان در بعضي  ند و اتفاقا آليد راهها منافع ديگري در منطقه دار روس. ديگران مسير تعاملي را طي آنيم
 . امور، ايران است

   عمليات رواني عليه ايران آمريكا و رژيم صهيونيستي به دنبال
الريجاني در پاسخ به اين سوال آه برخي تهديدات از سوي رژيم صهيونيستي و آمريكا براي ايران وجود 

شوند؟  دانيد يا تهديدات واقعي محسوب مي دارد، آيا اين تهديدات را نوعي اعمال فشار بر مذاآرات مي
ي ما تاثير بگذارند و به نحوي آه به  معتقدم آنها به دنبال عمليات رواني هستند تا بر روي اراده: گفت

 . دست خودمان خودآشي آنيم
البته بايد آشور بعضي تهديدات را : وي با بيان اين آه دوران اين نوع تهديدات گذشته است ادامه داد

هايشان براي حمله به ايران درست باشد، هيچ  ها حرف آنم اگر اسراييلي بگيرد، گرچه فكر ميجدي 
  . اسراييل آوچك و با عمق استراتژيك محدود است. برند و خسارت زيادي را خواهند ديد منفعتي نمي
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خ ها صورت دهد، پاس اگر بخواهد تخلفي در اين زمينه. اسراييل در تيررس ماست: الريجاني گفت
ايران خود را براي اين مساله آماده آرده است، هيچ دليلي ندارد ما آمادگي دفاعي . گيرد محكمي مي

  . آمادگي ما براي دفاع، خود بازدارندگي است. نداشته باشيم
   نگاهي به آينده

تري براي ايران به  هاي آينده وضعيت سخت دهيد در ماه وي در خصوص اين مطلب آه آيا احتمال مي
قبل از اجالس نوامبر . بينم چشم انداز آينده مذاآرات را نسبت به مسير فعلي بد نمي:  آيد؟ گفتوجود

ها رفتار تندي از خود نشان دهند، رفتار ما هم  هم گفتم آه مسير آرامي را خواهيم داشت، اگر اروپايي
ها بايد بدانند  اروپايي. ايم آردهحل خاصي را تدوين  ما در برابر هر گونه تغيير رفتار اروپا راه. آند تغيير مي

توانند ما را مات آنند، بنابراين معتقدم بهتر است  آنند آه به راحتي نمي در يك شطرنجي بازي مي
 . بازيگري مناسبي انجام دهند

ايران سناريوهاي مختلفي را انديشيده است، چنانچه در شرايط پرتنشي قرار گيريم، : وي گفت
مان وجود دارد، اما بهترين راه اين است آه از طريق معقول جلو رويم و به  ايهاي ديگر نيز بر حل راه

ها نسبت به ايران تند شوند،  وگو را باز آرده است، اما اگر اروپايي همين دليل است آه ايران راه گفت
  . آند ايران بر سناريوي دوم خود تمرآز مي

  . ايل را بايد در عمل انجام دادخيلي از مس: وي در خصوص اين سناريوي دوم اظهار داشت
   شود؟ بررسي مي چه مسايلي در شوراي عالي امنيت ملي

صادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياست وي با بيان اين آه موضوعات متنوعي اعم از برخي مسايل اقت
همه اين مسايل بايد در : شود، افزود خارجي و مسايل دفاعي در شوراي عالي امنيت ملي بررسي مي

 امنيتي قرار گيرند تا در دستور آار شورا بيايد، يعني هر موضوع -هاي دفاعي  چهارچوب سياست
بلكه بايد پيوندي با منافع ملي و امنيت اقتصادي، اجتماعي به شوراي عالي امنيت ملي مربوط نيست، 

 . ملي آشور داشته باشد تا در دستور آار قرار بگيرد
ي امنيت  مثال ممكن است موضوعي به طور طبيعي اقتصادي باشد آه در شرايطي در حيطه: وي گفت

تژي باشد، اما استرا ي سياست خارجي وزارت امور خارجه مي گيرد و يا دستگاه مربوطه ملي قرار مي
جمهوري اسالمي ايران در سياست خارجي با همسايگان و آشورهاي ديگر در شوراي عالي امنيت 

شود، همچنين وضع برخي مسايل دفاعي نيز همين گونه  گيري مي ي آن تصميم ملي بحث و درباره
  . است

   تدوين دآترين امنيت ملي به آجا رسيد؟
 داشت آه اين دآترين همچنان در دست تدوين وي در خصوص تدوين دآترين امنيت ملي آشور ابراز

 . است
خواهد زنده باشد  يي براي هر آشوري است آه مي اي پايه دآترين امنيت ملي مساله: الريجاني گفت

  . الملل داشته باشد ي سياست خارجي و فعال در منطقه يا سطح بين و حيات جدي در عرصه
  در حال حاضر چند تيم و چند آميته. از مقوالت نو استتدوين دآترين امنيت ملي يكي : الريجاني افزود

اند تا از جهات مختلف اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و به سطحي برسد  مامور تدوين اين امر شده
  . شود آه در شرايط امروز دآترين امنيت ملي خوانده مي

بر است، در خصوص اين  ي زماندبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اين آه تدوين چنين امر
شود يا يك رويكرد عمومي  آه آيا تدوين دآترين بر اساس تحرآات برخي آشورها مثل آمريكا دنبال مي

شود، اما قطعا اين موضوع  البته به اين مساله هم توجه مي: بر آن تسلط دارد؟ خاطرنشان آرد
ها و تهديدها  امنيت ملي بايد به فرصتدر تدوين دآترين . ي آانوني دآترين امنيت ملي نيست مساله

  . تواند آمريكا باشد توجه شود آه يكي از تهديدات مي
بايد دآترين ديگر آشورها هم لحاظ شود تا ما بتوانيم جايگاه خود را در منطقه و سطح : الريجاني گفت

ه باشيم آه ببنيم المللي امروز داشت الملل درست تعريف آنيم، لذا بايد نگاهي دقيق به شطرنج بين بين
هايي وجود دارد تا از درون بتوانيم وضعيت خود را به  آه تهديداتي واقعي، بالقوه، بالفعل و چه فرصت

  . صورت واقعي تدوين آنيم
ي آشور مورد توجه   ساله20انداز   چشم ي قطعا در تدوين دآترين امنيت ملي مجموعه: الريجاني افزود

  . انداز، دآترين امنيت ملي مطلوبي را تدوين آنيم  اين چشمآند براي حصول به است و آمك مي
حسن روحاني، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه آارهايي را انجام : وي ادامه داد

بايد قبول آنيم آه ما . برد داده، اما اين آه به نحوي جامع آن را تكميل آنيم، مقداري آار مطالعاتي مي
  . ايم ر روي اين گونه مفاهيم آمتر آار آردهدر آشورمان ب

   نگاه ايران به تحوالت عراق
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشور با اشاره به تحوالت اخير عراق و انتخابات پارلماني اين آشور و 

ات قبل از انتخاب. ها يك اشتباهي را انجام دادند آمريكايي: ادامه اتهامات آمريكا عليه ايران ابراز داشت
شناسند يا حداقل مستشرقيني آه به  ي عراق را به خوبي نمي داد صحنه آارهايي آردند آه نشان مي

 . شناسند دهند، صحنه عراق را به طور دقيق نمي آنها خط مي
   اشتباه آرد آمريكا در انتخابات پارلماني عراق

ديكي انتخابات پارلماني عراق وي با اشاره به اقدام ويليام آيسي، يكي از فرماندهان آمريكايي در نز
آنها دست به دامن منافقين شدند آه تبليغات عليه ائتالف شيعه را سامان دهند، اما اگر آسي : گفت

منافقين بين تمام . آند اندك اطالعاتي از وضع منافقين در عراق داشته باشد، چنين اشتباهي نمي

www.iran-archive.com 



ها راي دخالت در انتخابات  كات آمريكاييدر عين حال آه تحري. هاي عراقي منفورترين هستند گروه
لذا اين رفتار مردم را عصباني . اند، پوشيده نماند پارلماني از چشم آساني آه در صحنه انتخابات بوده

. شد آردند شايد اين قدر راي در صندوق ائتالف شيعه ريخته نمي ها طبيعي رفتار مي اگر آمريكايي. آرد
اهللا سيستاني انجام داد نه تنها به نفع آنها تمام نشد آه  توهين به آيتآاري آه يك شبكه تلويزيوني در 

 . به ضررشان تمام شد
. ها به دنبال ايجاد دموآراسي در عراق بودند بايد پيام اين انتخابات را درك آنند اگر آمريكايي: وي گفت

دم عراق قرار دادند مردم آنها بايد احساس آنند آه يك جاهايي اشتباه آردند و خود را مقابل اراده مر
ي تاريخي مشترك هستيم  عراق به طور طبيعي متحد ايران هستند ما دو ملتي هم فرهنگ و با سابقه

  . هايي را از يكديگر دور آرد و يا مقابل هم قرار داد شود با عمليات نظامي چنين ملت مگر مي
نسبتي : ي امن و آرام نيست، تصريح آرد هالريجاني با بيان اينكه هيچ چيز براي ايران بهتر از يك همساي

در زمان سياهي عراق همه . ها نيز وجود دارد آه بين شيعيان ايران و عراق وجود دارد با آردها و ترك
ها آجا بودند؟ وقتي حلبچه را صدام با آمك  آن زمان آمريكايي. شان ايران بود اقوام آشور پناه

  ها آجا بودند؟  كاييها بمباران شيميايي آرد، آمري آمريكايي
   ي امنيت مفهوم گسترده

الريجاني در پاسخ به اين سوال آه مفهوم امنيت امروزه بسيار گسترده است و مسايل اجتماعي و 
گيرد، در خصوص دستور آار شوراي عالي امنيت ملي در زمينه مسايلي مثل  سياسي را نيز در بر مي

در دستور آار شوراي آار امنيت : شهرها در ايران گفت هاي مرزي و يا موضوعي آالن هواي پاك، شرارت
ملي از اين جنس آارها مثل بررسي وضعيتي آالن شهرها وجود دارد، البته اين موضوعات در يك 

مسايل امنيتي خرد در سطح شوراي عالي امنيت ملي نيست، بلكه . گيرد بندي خاص صورت مي طبقه
بعضي از . دهد ي ماست، بررسي اين مسايل را انجام مي ي زير مجموعه شوراي امنيت آشور آه آميته

شود مورد بررسي شوراي عالي امنيت ملي قرار  امور آه به منفعت عام و امنيت ملي مربوط مي
 . گيرد مي
   130 -ي تحقيقات سقوط سي  نتيجه

 از : و نتيجه تحقيقات درباره علت سقوط اين هواپيما گفت130-وي در خصوص سقوط هواپيمايي سي 
همان روزهاي اول اين مساله در فرماندهي آل قوا ستاد ارتش و شوراي عالي امنيت ملي مورد 

هايي  هم چنين در بخش. هايي از داليل سقوط هواپيما روشن شده است قسمت. بررسي قرار گرفت
 . اشتباهات و قصوراتي آه صورت گرفته، نيز مشخص شده است

 درصد انجام شده است آه مابقي نيز به زودي 70 الي 60موضوع تا تحقيقات درباره اين : الريجاني گفت
  . يابد پايان مي
   حرف آخر

به نظر شوراي . در چند چيز نبايد ترديد داشت: به گزارش ايسنا، الريجاني در اظهارات پاياني خود گفت
يد اين حق يي آامال مشروع و قانوني است و با آوري هسته عالي امنيت ملي حق ايران در زمينه فن

وگو با ساير آشورها منفعت  تواند با گفت براي آشور حفظ شود اما در اين آه اين مقوله چگونه مي
 . وگوست بيشتري داشته باشد، قابل گفت

وي در پاسخ به اين آه اگر سه ماه ديگر به اين نتيجه رسيده باشيم آه طرح روسيه را بپذيريم، نسبت 
آنم در همان زمان هم اظهاراتم  تصور مي:  خواهيم داشت؟ گفتبه اظهارات فعلي خود چه واآنشي

  . چندان تفاوتي نكند
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص تفاوت آار امنيتي با آار فرهنگي در زمان تصدي بر 

هر دو آار مشكل است، اما آار امنيتي به لحاظ احساس مسووليت بيشتر، : سازمان صدا و سيما گفت
برد، اما در آار امنيتي  هايي دارد آه گاهي خستگي آدم را به در مي تلويزيون شيريني. تر است نسنگي

شود، اما در آار  اشتباهات در آار امنيتي گران تمام مي. بايد از دقت و حوصله بيشتري برخوردار بود
  . فرهنگي يك اشتباه است و به گراني اشتباهات آار امنيتي نيست

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق، عراقرويدادهاي 

  
   مستقل انتخابات عراقی عالئتي زاد با هلي خلیمذاکرات زلما

  2006 ژانویه 3 – ١٣٨۴ دى 13شنبه سه 
 کشور نی عراق امروز کار خود را در ای انتخابات پارلمانجی نتای بررسی برای المللني بئتي که هیدرحال

 نی انتخابات ای عالتهي با کمانهی مداخله جوی در عراق در اقدامکای آمرريآغاز کرده است روزگذشته سف
  . کردداریکشور د

 مستقل انتخابات عراق امروزاعالم کرد ی عالئتي هتر،ی روی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ینتخابات پارلمان اجی درمورد نتاایساري کمنی دربغداد روزگذشته با مقامات اکای آمرري زاد سفلي خلیزلما

  .عراق به مذاکره پرداخت
 انتخابات عراق جی نتای به عراق به منظوربررسی المللني بئتي درمورد ورود هنيدارهمچنی دنیدرا
  . وتبادل نظر شدزبحثين

 ني بیمي مستقل انتخابات عراق گزارش داد تی عالئتي ازمقامات هیکی نقل اززبهي فرانسه نیخبرگزار
  . کشوررا آغاز کرده استنی ای انتخابات پارلمانجی نتاقي دقی بررس،یالملل
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 نی گروه کارخود را آغازکرده اند و انی ای تن از اعضا5 کرد تا به امروزدوتن از دي تاکی الهنداونيعبدالحس
  . دهدی دارد و مستقال به کار خود ادامه می خاصی برنامه هاميت

 ئتي را به هی گزارشمي تنیات عراق اعالم کرد ا انتخابی عالئتي ازمقامات هگری دیکی دي رشصفوت
  . دهدی عراق ارائه میناظران انتخابات پارلمان

 ئتي هنی دهند که مقرای ملي انتخابات عراق را تشکی المللني بی نظارتئتي کشوره25 ندگانینما
  .درامان است

 جیابق عراق، به نتا سری نخست وزی عالوادی اکي الئفي اهل تسنن و طتي وابسته به اقلی هاائتالف
 است ، معترض کپارچهی فهرست ائتالف عراق یروزي از پی کشوررا که حاکنی انتخابات ایررسميغ

  .هستند
 متهم کردند و از سازمان ملل انيعي از شی انتخابات عراق را به جانبداری عالتهي کمني همچنمعترضان
  . انتخابات شدندجی نتایررس عرب خواستار بهی اروپا و اتحادهی اتحادیایساريمتحد ، کم

 دي انتخابات سنی مجدد ای برگزاری برای انتخابات پارلمانجی درخواست مخالفان به نتایدرپ
 ی مجدد انتخابات را درعراق منتفی عراق برگزاری انقالب اسالمی مجلس اعالسي رئميزحکیعبدالعز
  .دانست
 نی ازازيعراق برگزارشد و استقبال مردم ندرسراسر )  آذرماه24(  دسامبر15 عراق ی پارلمانانتخابات

  .  انتخابات شرکت کردندنی دادن در ای راطی شرانی درصد از واجد70انتخابات گسترده بود و حدود 
  

   کرد دي عراق تاکی انتخابات در دولت آتروزي پستي بر ضرورت حضور چهار لیطالبان
  2006 ژانویه 2 – ١٣٨۴ دى 12شنبه دو
 از چهار کی چي کردن هی بدون مستثنی ملکپارچهی دولت ليمروز بر ضرورت تشک عراق ای جمهورسيرئ
  .  کرددي تاکی در انتخابات پارلمانروزي پستيل
 در انتخابات عراق عبارتند از روزي پستي فرانسه، چهارلی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ستيو ل) اهل تسنن (یه توافق عرب عراق، ائتالف کردستان، جبهانيعي شکپارچهی ائتالف ستيل

   ).ی عالوادی افيط ( هيالعراق
 ستي لیدایو کاند) پارلمان موقت( عراق ی مجمع ملسي رئی حاجم الحسنداربای پس ازدیطالبان
  ی وما نقطه نظرات مشترکمي به بحث و گفتگو پرداختندهی دولت آليما درمورد تشک: اعالم کردهيالعراق

   .می با حضور همه گروهها داری ملپارچهکی دولت ليدرخصوص تشک
  . کس استثنثا قائل شد چي هی برای توان براینم:  اعالم کرد ی اهياني دربی طالبانی اطالع رساندفتر
 خود ی و ملی نقش واقعکپارچهی ی تکثرگراکي عراق دمکراتهیکردها در سا:  عراق افزودی جمهورسيرئ

 نکهی برای صدام مبنیکتاتوری دمی رژی  پس از سرنگونعاتیا کنند و شی مفای ای حفظ وحدت ملیرا برا
  . روند صحت ندارد ی می طلبیی جدایکردها به سمت و سو

 سابق عراق از ری نخست وزی عالوادی ااستی به رهي العراقستي نامزد لی حال حاجم الحسننيدرهم
  . کرد ديج تمانيعي ها و شی اعراب و سنني توافق بجادی نقش بزرگ کردها در ایفایا
 دي آن است، تاکسي رئدی را اعالم نمای عراقستي تواند موضع لی که می تنها شخصنکهی برادي با تاکیو

  .ی عراقستي عراق بود نه به عنوان عضو لی مجمع ملسي به عنوان رئی با جالل طالباندارمید: کرد
:  عراق گفت ی دولت آتری پست نخست وزی برای جعفرمي ابراهیداتوری درمورد کاندني همچنیطالبان

  . شودی عراق مربوط مکپارچهی موضوع به ائتالف نیا
 ی و درمورد هرگونه تحولدای موضوع، ائتالف کردستان عراق درمورد کاندنیدرصورت طرح ا:  افزودیو

  .نظرخواهد داشت  
مسعود  با داری کشور و دنی عراق به کردستان اری نخست وزی الجعفرمي از سفر روز گذشته ابراهپس
در منطقه صالح ) ی سنتياقل( التوافقستي از لیئتي منطقه ، امروز هنی ای حکومت محلسي رئیبارزان
  . خواهد کردداری دی با بارزاننیالد

 ی ملي را تشکئتي هنی ای اعضااني و خلف العی جبهه التوافق و طارق الهاشمسي رئیمي الدلعدنان
  .دهند
 لي انتخابات در بغداد درباره نحوه تشکروزي چهار گروه پندگانینما ني خبرها، امروز همچننی اساس آخربر

  . پردازندی عراق به بحث وتبادل نظرمیدولت آت
  

  آخرين آمار تلفات آمريكايى ها در عراق
  2006 ژانویه 2 – ١٣٨۴ دى 12شنبه دو

ات در عراق بنابر اطالعات منتشر شده از سوى دولت آمريكا و يك سازمان غيرانتفاعى پيگير تلف:شرق
اين تعداد .  در آشور عراق جان خود را از دست داده اند٢٠٠۵ سرباز آمريكايى در سال ٨۴۴دست آم 

به گزارش روزنامه نيويورك تايمز .  نفر است٨۴٨ يعنى ٢٠٠۴تقريبًا برابر با تعداد آشته شدگان در سال 
داد آل تلفات نيروهاى آمريكايى از با مرگ دو سرباز آمريكايى در روز جمعه آه توسط ارتش تاييد شد تع

آمار رسمى مجروحين جنگ نيز .  آشته رسيد٢١٧٨ به ٢٠٠٣آغاز حمله به عراق در ماه مارس سال 
 تا سوم ٢٠٠۵تعداد زخمى هاى ارتش آمريكا در عراق از اول ژانويه سال .  نفر اعالم شده است١۵٩۵۵

 ٢٠٠۴در سال .  نفر بوده است۵۵۵٧] استآخرين تاريخى آه آمار رسمى آن قابل دسترسى [دسامبر 
 مرگبارترين ماه براى سربازان ٢٠٠۵ماه ژانويه سال .  نفر برآورد شده است٧٩٨٩تعداد مجروحين 
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در آن زمان نيروهاى .  نفر زخمى شدند۵٠٠ نفر آشته و حدود ١٠٧آمريكايى در عراق بود آه طى آن 
دومين .  امنيت انتخابات سى ام ژانويه در عراق بودندآمريكايى در حال انجام چندين عمليات براى تامين

بيش از نيمى از تلفات .  نفر مجروح شدند۶٠٣ سرباز آشته و ٩۶ماه مرگبار، ماه اآتبر بود آه طى آن 
در اثر بمب هاى دست ساز بوده آه بيشتر آنها در مسير آاروان )  نفر۴٢٧ (٢٠٠۵ارتش آمريكا در سال 

به گفته فرماندهان آمريكايى بمب هاى جاده اى . در خودروها آارگذارى شده بودها در خيابان و جاده يا 
بسيارى از آنها از .  در سال اخير بزرگتر و پيچيده تر شده اند-بزرگترين عامل آشتار سربازان آمريكايى-

 آن طريق آنترل از راه دور منفجر مى شوند و قدرت آنها براى نابودآردن يك تانك سنگين و سرنشينان
  .آافى است

يك موسسه ) تلفات شمار نيروهاى ائتالف در عراق (Iraq Coalition Casualty Countاين آمار توسط 
. غيرانتفاعى آه ميزان تلفات نيروهاى آمريكايى در عراق را دنبال مى آند گردآورى شده است

تعداد آشته هاى سال خبرگزارى آسوشيتدپرس نيز آه به صورت مستقل آمار تلفات را دنبال مى آند، 
اما تخمين تعداد تلفات عراقى ها بسيار مشكل است و آمار .  نفر برآورد آرده است٨۴١ را ٢٠٠۵

يك گروه مستقل ) جسدشمار عراق (Iraq Body Count. گوناگون و متفاوتى در اين زمينه وجود دارد
روز .  هزار نفر برآورد آرده است٣٠ارزياب رسانه اى، تعداد آشته شدگان عراقى را از آغاز جنگ تاآنون 

در شمال بغداد انفجار يك بمب .  ميالدى، خشونت ها در عراق شدت گرفت٢٠٠۵شنبه آخرين روز سال 
 را آشت تا تعداد آشته شدگان احزاب - يك حزب سياسى سنى -پنج عضو حزب اسالمى عراق 

 ارتش آمريكا در حومه بغداد مرآز فرماندهى» آمپ ويكتورى«در .  برسد٧۵مختلف در عراق به عدد 
رئيس ستاد مشترك ارتش روز شنبه از رهبران سياسى عراق خواست دولت جديد را » پيترپيس«ژنرال 

از لحاظ تاريخى، . در آوتاه ترين زمان ممكن تشكيل دهند تا از خشونت هاى بيشتر پيشگيرى شود
 اوج جنگ ويتنام تلفات هفتگى ارتش در. تعداد تلفات در عراق هنوز به نسبت ساير جنگ ها آمتر است

 هزار ۵٨ حدود ١٩١۶در سال » سم«در جريان نبرد .  آشته و مجروح بود۵٠٠آمريكا به طور متوسط 
فرماندهان آمريكايى در مصاحبه هايشان . سرباز انگليسى در اولين روز درگيرى آشته و مجروح شدند

 نشان دهنده عدم پيشرفت در زمينه مبارزه با ٢٠٠۵ تا ٢٠٠۴گفته اند عدم تغيير آمار تلفات از سال 
تعداد حمالت عليه نيروهاى آمريكايى و عراقى . شورشيان و استقرار نهادهاى دموآراتيك در عراق است

 درصد از ١٠ ، ٢٠٠۵در سال . بار افزايش يافته است٢٨ بار در روز به ٢٢در بغداد و حومه از تعداد متوسط 
 خودرو ۴٠٠بيش از .  درصد بوده است٢۵ ، ٢٠٠۴ده آه اين ميزان در سال اين حمالت منجر به تلفات ش
 در سراسر عراق منفجر شده اند آه در آخرين ماه ها آاهش ٢٠٠۵و بمب گذار انتحارى در سال 

 حمله انتحارى و انفجار خودرو صورت گرفت آه در ماه نوامبر ۶۶در ماه آوريل . چشمگيرى داشته است
  .ت عدد آاهش ياف٢٨به 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ديماه13:  تهرانیمرور روزنامه ها

  2006 ژانویه 3 – ١٣٨۴ دى 13شنبه سه 
روزنامه های امروز تهران در صدر اخبار خود آخرين واکنش دبير شورای عالی امنيت ملی را :بی بی سی

سيونی در مجلس با حضور رييس جمهوری درباره طرح هسته ای روسيه منعکس کرده، از تشکيل کمي
درباره سياست خارجی تازه کشور و بودجه سال آينده خبر داده اند و در بخش گزارش های خارجی به 

  . خبرهای سرمای اروپا و نقش گاز رسانی روسيه در آن پرداخته اند
  .  است در صدر گزارش های خبری خود از قول علی الريجانی نوشته طرح روسيه ناپختهجوان

 صفحه ای نيست که در آن فوايد ما و منافع آنها ۵ يا ۴به نوشته اين روزنامه پيشنهاد روسيه طرح مدون 
آورده شده باشد و اين پيشنهاد آنها را پخته نمی دانيم زيرا اشکاالت جدی ای دارد ولی دليلی ندارد 

  . ايده های ديگر روسيه را نپذيريم
 در يک برنامه تلويزيونی شرکت داشت گفته جوان به نوشته روزنامه دبير شورای عالی امنيت ملی که

است هر کشوری که برای مذاکره مساله هسته ای ايران قدم پيش نهد، بايد بررسی کنيم که چه 
  . منافعی برای کشور ما دارد و چه مقدار سوخت ما را می خواهند تامين کنند

شته اروپايی ها بايد بدانند در شطرنجی بازی می  از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوجام جم
. کنند که براحتی نمی توانند ما را مات کنند بنابراين معتقدم بهتر است بازيگری مناسبی انجام دهند

  . ايران سناريوهای مختلفی را انديشيده است
ده باشيم که طرح  ماه ديگر به اين نتيجه رسي٣ از وی پرسيده اگر جام جمخبرنگار تلويزيون به نوشته 

روسيه را بپذيريم، نسبت به اظهارات فعلی خود چه واکنشی خواهيد داشت، علی الريجانی جواب 
  . داده در همان زمان هم اظهاراتم چندان تفاوتی نمی کند

آفتاب يزد در سرمقاله خود به بررسی نظرات اعالم شده درباره طرح روسيه پرداخته و نوشته مخالفت 
ره با آمريکا و سياست های ديگر به نظر می رسد روسيه را دچار اين توهم کرده است که ايران در مذاک

  .تنها راه برای ايران تن دادن به خواست های آن کشور است
يک ماه بعد از جنجالی که گفته های محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران در مورد مسائل مربوط به 

 وی در جلسه کميسيون امنيت ملی و سياست شرقبه نوشته اسرائيل و هلوکاست به راه انداخت 
خارجی مجلس گفته است مواضع دولت همان مواضع نظام درباره فلسطين و برگزاری رفراندوم است 

www.iran-archive.com 



اما در اين ميان رسانه های گروهی ازجمله صدا و سيما و برخی مطبوعات سخنانم را کامل مطرح 
  . نکردند

 در جلسه ای که کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی برای  محمد احمدی نژادشرقبه نوشته 
بررسی سياست خارجی و سخنان رييس دولت تشکيل داده بود از صدا و سيما و مطبوعات انتقاد کرده 

  . و خواستار آن شده تا سخنانش به طور کامل پخش شود
 سخنان وی در  آن را در صدر اخبار خود نقل کرده فقط مقدمهشرقبه گفته رييس جمهوری که 

مطبوعات منعکس شده و همين مسئله باعث گرديد تا غربی ها هم که همواره به دنبال سوژه می 
  . گردند روی اين سخنان مقدماتی مانور تبليغاتی بدهند

 اشاره شده که رپيس جمهوری بر سخنان اخيرش درباره رژيم اسرائيل شرقدر بخش ديگری از گزارش 
 آالسکا تاکيد کرده و گفته برخی در داخل و خارج تصور می کردند که اين سخنان از و انتقال آن به اروپا يا

جانب ما بدون برنامه و سياست مشخص مطرح می شود، اما ما در اين زمينه استراتژی مشخصی را 
  . تعقيب می کرديم

سال قبل وی از جمله ادعا کرده که مقدمات عادی سازی روابط کشورهای مسلمان با اسرائيل از دو 
فراهم شده بود که در نهايت با فشار جمهوری اسالمی امکان پذير نشد و کنفرانس سران اسالمی 

  . بهره اش فقط برای جمهوری اسالمی بود
 نوشته محمود احمدی نژاد در گفتگويی با يک گروه دانشجويی حجم توهين های صورت گرفته به جوان

 حجم تحرک و تاثيرگذاری دولت در اين چند ماه نيز بی دولت را بی سابقه دانست و گفت با اين حال
  . سابقه بوده و کارهايی شده که دولت های قبل جرات انجام چنين کارهايی را نداشته اند

 رييس جمهوری با بيان اين که با وزرا قرارداد يک ساله بسته ام، گفته است جوانبه گزارش روزنامه 
اهم داد تا اصالح صورت گيرد و در آخر سال از آنها گزارش خواهم اين قرارداد معيار است و تذکر هم خو

  . گرفت و تعارفی با کسی نخواهم داشت
 گزارش اصلی خود را به تبليغات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اختصاص داده که موضوع اعتماد

  . اختالف قوه قضاييه و دولت است
   با طرح کاران  نومحافظه   اکنون  از قدرت  آنان و خروج  طلبان  اصالح   از شکست  پساعتمادبه نوشته 

 از اقتصاد کشور می   آنان  دست  و کوتاهی  از قدرت کاران  محافظه   تسويه  به شعار مفاسد اقتصادی
  . کرد کار ارزيابی  نو محافظه  جريان  قدرت  کسب  عيار برای  تمام  ای  را بايد مبارزه  مبارزه انديشند و اين 

   هاشمی  نه  هماهنگی  شورای ، نه  هيات موتلفه  نه  قالب  ارزيابی کرده که در ايناعتمادتحليلگر 
 هنوز در اختيار   وجود دارد که  بسياری گنجند و سنگرهای نمی...  و  رفسنجانی  هاشمی ، نه شاهرودی
  .يز بشوند آنها ن  قرار دارد و دولتمردان جديد بايد فاتح کاران  از محافظه  بخشی
 نوشته محسن غرويان از نزديکان آيت اهللا مصباح يزدی که بحث جنجالی بی اعتقادی آيت اهللا اعتماد

خمينی به جمهوريت را مطرح کرده بود که با مخالفت تعدادی از روحانيون و نزديکان بنيان گذار جمهوری 
 از آن جمله پرسيده اگر امروز اسالمی روبرو شد اينک در پاسخ به منتقدان سئوال هايی مطرح کرده و

رفراندوم برگزار شود و مردم به بازگشت سلطنت رای دهند آيا امام می فرمايند نظام شاهنشاهی 
  مشروع است؟

  
  آمريكا ، ايران و سناريوهاى پيش رو

  2006 ژانویه 2 – ١٣٨۴ دى 12شنبه دو
  نادر آريمى جونى:شرق

.  متحده در مقابل ايران بسيار مشخص و قابل درك استبه رغم آنچه تبليغ مى شود گزينه هاى اياالت
اين بدان معنى است آه از هم اآنون و با ضريب اطمينان نسبتًا قابل اعتمادى مى توان آنچه را آه در 

آمتر از سه ماه آينده و در نشست مارس آينده شوراى حكام رخ خواهد داد پيش بينى آرد و هر يك از 
 هنگام رخ خواهد داد و شانس موفقيت آن سناريو را براساس واقعيات موجود چند سناريويى را آه تا آن

در اين سناريو ها آه حد زمانى وقوع آن به پيش از .و مواضع رسمى طرفين درگير مورد ارزيابى قرار داد
 چه -نشست مارس آينده آژانس بين المللى انرژى اتمى محدود مى شود، البته وقوع يك حمله نظامى

جدا از آنكه اياالت متحده .  آامًال نامحتمل است- اشغال و چه به صورت حمله ضربتى و موردىبه صورت
در شرايط آنونى در موقعيتى قرار ندارند آه قادر به مديريت ) و در راس ايشان اسرائيل(و هم پيمانانش 

 المللى نيست و يك بحران خطرناك در منطقه باشند، اصوًال حمله نظامى به ايران داراى مشروعيت بين
در حالى آه مذاآرات ميان ايران و سه بزرگ اروپايى دنبال مى شود هيچ قدرتى و براساس هيچ قاعده 

اى قادر نيست چرايى يك حمله نظامى به ايران را تشريح آند و از اين بابت روشن است آه چنين 
  .  آورد پديد-در هر شكل_ شرايطى نمى تواند اراده اى براى حمله به ايران را 

بسيارى از . سناريوى نامحتمل ديگر رضايت اياالت متحده درباره انجام غنى سازى در ايران است
 به دست NPTتحليلگران واقع بينانه بر اين نكته تاآيد مى آنند آه حقوقى آه ايران از قبل پيوستن به 

زى براى مصارف صلح آميز آورده و طى آن ايران مى تواند زير نظر آارشناسان آژانس به انجام غنى سا
بپردازد، به جهات گوناگون و از جمله خطرى آه واشينگتن احساس آرده و مى آند، دورنمايى براى 

عملياتى شدن ندارد و از اين بابت چشم اندازى براى آنكه مقامات آاخ سفيد خود را از اين منازعه آنار 
عالوه بر اين محبوبيتى آه مقامات . ود نداردبكشند و راه را براى جمهورى اسالمى ايران باز آنند وج

دولت جديد ايران به واسطه تشديد حمله به اسرائيل در ميان مسلمانان خاورميانه و باالخص گروه هاى 
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راديكال اسالم گرا به دست آورده آن قدر براى دوستان منطقه اى، فرامنطقه اى و متحد استراتژيك 
آه به نظر نمى رسد مقامات اروپايى و آمريكايى در مقابل ايران نگران آننده هست ) آمريكا(اسرائيل 

  . نرمش نشان دهند
از اظهارات هفته هاى گذشته و مقاالت محمد البرادعى آه پيش از اين انتشار يافته و در آن ضمن تاآيد 
ه بر لزوم توقف غنى سازى و رواج آن بر ضرورت تاسيس بانك سوخت هسته اى به منظور تغذيه نيروگا

هاى اتمى در آشورهاى عضو آژانس پافشارى آرده بود، افزون بر اين نشان مى دهد آه رهبران آژانس 
بين المللى انرژى هسته اى، مانند برخى اعضاى شوراى حكام، با انجام غنى سازى در آشورهاى 

  .  موافق نيستند- مانند ايران-ديگر
از جمله اين چشم . ى اميدبخشى نيز وجود دارداما در برابر اين سناريوهاى نامحتمل، چشم اندازها

اينكه مذاآرات وين در . اندازها دستيابى به يك راه حل بينابينى در خصوص پرونده هسته اى ايران است
سطح آارشناسان ايرانى و اروپايى برگزار شد، اگرچه از يك سو نشان مى دهد آه طرفين با سردى به 

ى ديگر اين مذاآرات با شرآت آنندگان حاضر مى تواند به يك ادامه مذاآرات مى نگرند اما از سو
مذاآرات جدى و فنى تبديل شود آه در آن پيشنهادى احتمالى و از جمله پيشنهاد روسيه مورد بررسى 

البته جمهورى اسالمى ايران بارها اعالم آرده آه حاضر به . قرار گيرد و شانس موفقيت آن ارزيابى شود
بر اين اساس حتى اگر اروپا در خالل اين . ود در برابر غنى سازى نيستچشم پوشى از حقوق خ

مذاآرات پيشنهاد آند آه غنى سازى براى مدتى مديد و يا نامحدود به تعليق درآورده شود، بعيد به نظر 
اما اگر ضمن تائيد حقوق ايران آه در . مى رسد آه جمهورى اسالمى ايران با اين پيشنهاد موافقت آند

 تعريف مى شود، از تهران خواسته شود آه براى يك دوره چندساله و به طور موقتى NPT هاى ظرفيت
غنى سازى اورانيوم را به حالت تعليق درآورد آن گاه مقامات ايرانى ممكن است در ازاى تثبيت حق 
راى خويش بر انجام غنى سازى و امكان ازسرگيرى آن در فاصله نه چندان دور، به تعليق غنى سازى ب

  . مدتى چندساله رضايت دهند
سناريوى ناخوشايندى آه تحقق آن از سوى چهره هاى تندروى آمريكايى و اروپايى دنبال مى شود، آن 

در اين زمينه . است آه مذاآرات جارى به ابزارى براى متهم ساختن ايران به وقت آشى تبديل شود
اروپا درصدد يارگيرى براى ايجاد اجماع و يا حداقل برخى ناظران ابراز عقيده مى آنند آه اياالت متحده و 

در . به دست آوردن اآثريت قاطع براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد هستند
نيل به اين هدف البته اروپا هيچ راهى جز قانع سازى و يا حداقل فريب افكار عمومى به نفع ديدگاه 

هبران اروپايى و آمريكايى ادامه مذاآرات را تا زمانى آه اجماع عليه ايران هاى خود ندارد به اين دليل ر
. پديد آيد و يا حداقل تعداد ياران آمريكا در شوراى حكام به نحو انكار ناپذيرى افزايش يابد دنبال مى آنند

نند ايران وجه شاخص چنين مذاآراتى البته بى ثمر بودن آن است تا اروپايى ها و مقامات آاخ سفيد بتوا
در اين سناريو اجالس شوراى حكام آه نخستين آن اجالس زمستانى . را به وقت آشى متهم سازند

است آه در ماه مارس آينده برگزار مى شود به موقعيتى براى ارزيابى موفقيت در يارگيرى تبديل مى 
براى دستيابى به شود و رهبران دو سوى آتالنتيك تالش مى آنند در هر نشست حداآثر ياران موافق 

  .اهداف خويش را با خود همراه سازند
  

   ديماه12:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2006 ژانویه 2 – ١٣٨۴ دى 12شنبه دو

روزنامه های صبح امروز تهران از ميان اخبار خارجی به قطع گاز اوکراين توسط روسيه و :بی بی سی
ريه را با اهميت ديده و همزمان با آن به افشاگری عبدالحليم خدام، معاون سابق رييس جمهوری سو

طرح ديدگاه های مختلف درباره طرح هسته ای روسيه به ايران پرداخته و از بسته شدن بودجه سال 
  .آينده بر مبنای فروش نفت بشکه ای چهل دالر انتقاد کرده اند

وابستگی است شايد  با اشاره به رفتار روسيه با اوکراين در سرمقاله خود نوشته اگر قرار بر شرق
  . غرب و آمريکا بهتر باشند تا روسيه

 قطع گاز اوکرائين را در صدر اخبار خود نقل کرده و از آن به عنوان بحرانی ميان روسيه و جوانروزنامه 
  .متحدانش نام برده است

وافق  به طرح هسته ای روسيه برای ايران پرداخته و نوشته در ميان دو طيف مخالف و مايرانروزنامه 
کارآيی طرح روسيه جمع ديگری از کارشناسان نيز به دنبال ارائه فرمولی ميانی رفته اند و بر آن هستند 

که تهران می تواند با افزودن تبصره ها و گنجاندن مفاد تکميلی اوال به طرح اين شريک شمالی جامه 
با خواسته های جناح اروپايی و ايرانی بپوشاند و ثانيا نگرانی ها و شبهه ها درباره همسويی اين طرح 

  . آمريکايی را از بين ببرد
به نوشته اين روزنامه يک کارشناس سياسی مسئوالن پرونده هسته ای را خطاب قرار داد و گفت ايران 

  . پيشنهادهای متقابلی در تکميل طرح روس ها ارائه کند
معرفی کرده، نوشته نبايد  از بيان حسن بهشتی پور، که وی را کارشناس سياسی ايرانروزنامه 

پيشنهاد روسيه را به صورت کامل رد يا به صورت کامل تاييد کرد، بلکه بايد جزئيات و ابعاد آن را روشن 
  . نموده و بعد تصميم گيری نهايی در مورد آن صورت گيرد

خبر داده که تعدادی از " اعتراض کارشناسان به طرح روسيه باالگرفت" با عنوان همبستگی
ناسان مسايل سياسی طرح روسيه را به علت همصدايی با آمريکا و اروپا خالف منافع ملی کارش

  .دانسته اند
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 عبدالکريم خدام را به خاطر افشاگری هايش عليه بشار اسد مورد انتقاد جمهوری اسالمیروزنامه 
رض خطر قرار داده و با متهم کردن غرب به دست داشتن در ترور رفيق حريری نوشته سوريه در مع

است و کشاندن لبنان به پای ميز مذاکره بدون باز گرداندن حقوق حقه آنها و سرانجام هموار ساختن 
  .از جمله اهداف قتل حريری محسوب می شود» خاورميانه بزرگ « مسير پياده شدن طرح 

که وی اعتماد در گزارشی اين سئوال را مطرح کرده که چرا اتهامات عليه خدام زمانی مطرح می شود 
  . زبان به انتقاد از رهبری سوريه گشوده است

   قدرت های  و حلقه  الطوايفی  ملوک  شکل  به  آنکه  دليل  به  عربی  کشورهایاکثر  به نوشته اعتماد 
 او   به  شايبه ای  باشد هيچ  متصل  مرکز قدرت  فرد به که  شوند، تا زمانی   می  اداره  اصلی  هرم  به متصل
  . را ندارد  وی  اخالقی  وحتی ، سياسی  مالی  فسادهای  به  پرداختن  حق  کس  و هيچرود نمی

 بستن بودجه سال آينده کشور بر مبنای نفت بشکه ای چهل دالر را مهمترين خبر امروز خود آفتاب يزد
  . دانسته و از زبان چند نماينده مجلس نوشته چنين برآوردی خطرناک است

 دالر برای نفت بسته شد و صندوق ٢٧سال های گذشته بر اساس بشکه ای گفتنی است که بودجه 
  .ذخيره ارزی برای آن برپا شد که درآمد اضافی برای روزهای سخت در آن نگاه داری شود

 نوشته عده ای از نمايندگان مجلس با پيش بينی فروش نفت بشکه ای چهل دالر اين قيمت کيهان
ذاری امکان دست اندازی به حساب ذخيره ارزی را به حداقل خواهد موافق بوده و معتقدند اين نرخ گ

رساند اما در مقابل گروهی از نمايندگان و کارشناسان هم بر اين باورند که چون نوسانات قيمت نفت در 
 دالر در بودجه ۴٠بازارهای جهانی غيرقابل پيش بينی است لذا تعيين قيمت هر بشکه نفت بر مبنای 

ا با مخاطراتی مواجه خواهد کرد و بنابراين مجلس با چنين مسئله ای موافقت نخواهد ، کشور ر٨۵سال 
  .کرد

 سخنان اکبراعلمی نماينده مجلس را در انتقاد از رييس جمهوری با اهميت ديده و از قول وی اعتماد
دس نوشته اشتياق بيش از حد آقای احمدی نژاد به توسعه و انعکاس برنامه های تبليغاتی اش و تق

بخشيدن به خود و رفتارهايش و آسمانی جلوه دادن مسايل زمينی مربوط به خود می تواند شايبه 
تالش رييس جمهور و بعضی از اطرافيانش را در توسل به منبع کاذب قدرت به منظور کسب شهرت و 

  .شخصيت برتر بيش از پيش تقويت کند
ولت محافظه کاران را به واکنش برنيانگيخت اما دو  خبر داده که انتقاد تند نماينده تبريز از رييس دشرق

تن از نمايندگان مجلس به گفته های وی در مورد دخالت آيت اهللا مصباح پزدی اعتراض کرده و آن را 
  .توهين به روحانيت دانسته اند

 خبر ايراندو روز پس از انتشار خبر گروگان گرفتن سربازان ايرانی در مرزهای شرقی کشور روزنامه 
داده که يک مسئول در وزارت کشور اين خبر را تاييد کرده و از بررسی اين موضوع در شورای امنيت 

  . کشور خبر داد
 اين مقام گفته اين مقام آگاه افزود گروهی با پذيرش مسئوليت گروگان گيری نه ايرانبه نوشته روزنامه 

ده اند که پيش از اين با ورود غير قانونی به سرباز ايرانی خواستار مبادله آنها با تعدادی از خرابکاران ش
  ..مرز ايران، توسط نيروهای امنيتی کشور دستگير شده اند
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