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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 دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

     اتمى ايران–هاى تسليحاتى  افشاى برنامه
  2006 ژانویه 4 – ١٣٨۴ دى 14شنبه چهار :رادیو آلمان

دهد آه جمهورى اسالمى ايران عليـرغم         دن گزارش مى  خبرگزارى رويتر به نقل از روزنامه گاردين چاپ لن        
 .اى خود، در راستاى توليد جنگ افزارهاى اتمى تالش دارد تاآيد مكرر بر صلح آميز بودن برنامه هسته

روزنامه گاردين در شماره ديروز خود با انتـشار گزارشـى پـرده از تالشـهاى مخفيانـه جمهـورى اسـالمى                      
اى سـازمانهاى    صـفحه ۵۵گزارش روزنامه ياد شـده مبتنـى بـر گـزارش     . ستايران در اين زمينه برگرفته ا  

ا در روز نخـست     اى گويـ     صفحه ۵۵اين گزارش   . اطالعات آشورهاى آلمان، فرانسه، بريتانيا و بلژيك است       
 .  تهيه شده است٢٠٠۵ل ماه ژوييه س

 نـامبرده ذآـر   در گزارش محرمانه منتشر شده از سوى سازمانهاى اطالعات و ضدجاسوسى آـشورهاى         
اى   شده است آه دولتمردان ايران برنامه خريد خود را در ارتباط با نيازهاى توليـد جنـگ افزارهـاى هـسته                    

اى از دانـشمندان، ميـانجيگران و شـرآتها ايجـاد            در اين گزاش آمده است آه شبكه      . اند  هماهنگ ساخته 
ميايى و بيولوژيـك را در اختيـار ايـران    اى، شـي    شده آه دانش و مواد مورد نياز توليد جنگ افزارهاى هسته          

از جانب ديگر در اين گزارش آمده است آه ايران در تالش است موشكى توليـد نمايـد آـه بـرد         . گذارد  مى
 . آن آشورهايى همچون اسراييل و آره جنوبى را نيز در برگيرد

ه توليـد جنـگ   در گزارش گاردين همچنين آمده است آـه ايـران بـراى آـسب دانـش و فـن آورى مربـوط بـ                  
 ســابق اتحــاد شــوروى و برخــى از هــاى یهــايى بــا آــره شــمالى، جمهــور  اى تمــاس افزارهــاى هــسته

 . آشورهاى اروپايى ايجاد آرده است
شود آه احمدى نژاد از مسووالن خواسته اسـت تـا              افشاگرانه روزنامه گاردين زمانى منتشر مى      گزارش

همين امر بارديگر واآـنش تنـد   . را مجددا از سرگيرنداى  برنامه تحقيق و پژوهش در زمينه سوخت هسته       
 در شـوراى    نالمللى را در پى داشته اسـت و درخواسـت طـرح پرونـده اتمـى ايـرا                   بسيارى از محافل بين   

  .ها مطرح شده است امنيت سازمان ملل و تحريم آن آشور بارديگر از سوى سياستمداران و رسانه
  

   دى به تهران مى آيند١٧روس ها  براى بررسى طرح هسته اى مسكو
  2006 ژانویه 4 – ١٣٨۴ دى 14شنبه چهار 

 روز ديگر ميزبان هياتى روسى از آرملين است تا در مورد ٣تهران :، نيلوفر منصوريان شرقگروه سياسى
جزئيات طرح هسته اى مسكو، پشت ميز مذاآراتى دوجانبه بنشينند و پيشنهاد مذآور را مورد بررسى 

لب مهمترين موضوعى بود آه روز گذشته در جلسه هفتگى حميدرضا آصفى اين مط.قرار دهند
 دى ١٧( ژانويه ٧براساس اين خبر هيات روسى هفته آينده يعنى . سخنگوى وزارت خارجه مطرح شد

در سطح معاون وزير خارجه به تهران مى آيد تا طرحى آه به گفته آصفى در ذهن روس ها وجود ) ماه
به اين ترتيب .را به صورت مدون از آنها دريافت نكرده است مورد بررسى قرار دهنددارد و تهران هنوز آن 

 ماه اخير عازم تهران مى شود تا درخصوص پرونده هسته اى ٢هياتى از مسكو براى دومين بار طى 
در سفر . ايران و خصوصًا پيشنهاد مسكو براى حل اين پرونده با مقامات مسئول ايرانى گفت وگو آنند

ايگور ايوانف دبير شوراى امنيت ملى روسيه حامل اين طرح بود آه البته به صورت رسمى در آن اول 
سفر پيشنهاد هسته اى آشورش را مطرح نكرد، اما اين بار سرگئى آيسلياك معاون وزير خارجه 

روسيه قرار است در سفر به تهران به صورت رسمى پشت ميز مذاآره پيرامون پيشنهاد هسته اى 
با اين تفاسير ديروز مهمترين پرسش خبرنگاران از سخنگوى وزارت خارجه در مورد طرح .بنشيندمسكو 

موضوعى آه در آنار مذاآرات ايران و اروپا به مهمترين مسئله پيرامون پرونده . هسته اى روسيه بود
  .هسته اى ايران تبديل شده است

  ابهام در پيشنهاد روسيه• 
 از چندين بار تكذيب خبر ارائه طرح هسته اى روسيه به ايران، اين اگرچه هفته گذشته سرانجام پس

خبر مورد تاييد مقامات مسئول پرونده هسته اى ايران قرار گرفت، با اين حال تهران همچنان تاآيد دارد 
آه مسكو طرحى مدون به مقام هاى ايران تحويل نداده و آنچه آه روس ها از آن به عنوان طرح ياد مى 

اين تعبيرى بود آه على الريجانى سخنگوى . ها ايده اى است آه بايد مورد بررسى قرار گيردآنند، تن
شوراى عالى امنيت ملى در مصاحبه با صداوسيما به آار برد و پيشنهاد هسته اى مسكو را ايده اى 

ون شايد از همين رو بود آه حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه روز گذشته همچ.ناپخته توصيف آرد
تاآيد آرد آه البته اين » ايران هيچ طرح مدونى دريافت نكرده است«جلسات پيش بر اين نظر آه 

در هر حال آصفى در مورد بررسى اين طرح و يا به تعبير مقامات .اظهارنظر با خنده خبرنگاران روبه رو شد
هنوز طرح مدونى ما . بررسى پيشنهاد با موافقت آن متفاوت است: ايران ايده هسته اى چنين گفت

او نيز مانند دبير .دريافت نكرده ايم و هرگاه طرح مدونى دريافت شد در مورد آن اعالم نظر مى آنيم
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شوراى عالى امنيت ملى تصريح آرد آن چيزى آه مطرح شده يك پيشنهاد و ايده است و با طرح مدون 
به گفته آصفى در چيزهايى آه . عملياتى خيلى تفاوت دارد و بايد با روس ها در اين زمينه صحبت شود

عنوان شده ابهام وجود دارد و چارچوب موضوع روشن نيست ولى چنانچه غنى سازى صرفًا در روسيه 
سخنگوى وزارت خارجه همچنين .باشد، همان طور آه قبًال اعالم آرديم چنين طرحى پذيرفتنى نيست

 باشد بحث ديگرى است آه بايد در اظهار داشت آه اگر اين طرح به عنوان يك طرح موازى يا مكمل
رابطه با آن صحبت شود و سفر هيات روسى به تهران مشخص مى آند آه طرحى مدون دريافت مى 

  .آنيم يا خير
  ميزان اعتماد به روسيه• 

ما فقط به خدا و : در ادامه از آصفى در مورد ميزان اعتماد ايران به روسيه سئوال شد آه وى پاسخ داد
ما با . ماد داريم ضمن آنكه يك امر نسبى است و اين موضوع را نبايد اين گونه نگاه آردمردم خيلى اعت

روس ها روابط خوب و دوستانه اى داريم و گفت و گو و مذاآره مى آنيم؛ حال ممكن است در برخى 
  .به نظرم اين سئوال خيلى موضوعيت ندارد. موارد اتفاق نظر و در برخى موارد اختالف داشته باشيم

  اولين اشكال ايده مسكو• 
سپس از سخنگوى وزارت خارجه در مورد اشكاالتى آه به طرح مسكو وارد است پرسيده شد آه پاسخ 

وقتى روس ها آمدند و با آنها صحبت آرديم اين موضوع روشن مى شود اما اولين اشكال : او چنين بود
  .اين طرح مدون نبودن آن است

  رخصوص يك اظهارنظر موضع شوراى عالى امنيت ملى د• 
اظهارات اخير عالء الدين بروجردى رئيس آميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در نشست 

تكميل روند سوخت هسته اى بر «عمومى جمعيت وفاداران انقالب اسالمى در تهران مبنى بر اينكه 
روژه اصفهان، نطنز مبناى مقررات بين المللى جزء سياست هاى ايران است و مصمم هستيم بعد از پ

موضوع ديگرى بود آه ديروز از آصفى سئوال شد هرچند آه اين اظهارات ديروز از سوى يك » فعال شود
اين : آصفى نيز در پاسخ به اين پرسش چنين گفت. منبع مطلع در شوراى عالى امنيت ملى تاييد نشد

 هسته اى را شوراى عالى دست از اخبار درخصوص فعاليت هاى غنى سازى و مسائل مربوط به قضيه
امنيت ملى و دبيرخانه  آن اعالم مى آند و من در اين زمينه چيزى از سوى دبيرخانه اين شورا نديده 

اين همان نظرى است آه ديروز يك منبع آگاه در شوراى عالى امنيت ملى در گفت وگو با ايرنا بر آن .ام
جاد نشده است و صحبت هاى آقاى صحه گذاشت و گفت آه در سياست قبلى ايران تغييرى اي

بروجردى موضع شوراى امنيت ملى نيست آه مسئوليت پيگيرى موضوع انرژى هسته اى را برعهده 
دارد و مواضع رسمى جمهورى اسالمى ايران درباره پرونده هسته اى از سوى شوراى امنيت ملى 

  .اعالم خواهد شد
  تحقيقات هسته اى را نمى توان متوقف آرد• 

 سخنگوى وزارت خارجه در مورد خبر از سرگيرى فعاليت هاى مربوط به تحقيقات سوخت سپس از
خبرى آه روز گذشته خبرگزارى فرانسه به نقل از محمد . هسته اى ظرف روزهاى آينده سئوال شد

آصفى در اين زمينه با بيان اينكه تحقيقات ربطى به .سعيدى معاون رئيس سازمان انرژى اتمى نقل آرد
اين تحقيقات به صورت : سوخت هسته اى ندارد و از موضوعات مورد مذاآره نيست تاآيد آردتوليد 

داوطلبانه متوقف شده بود و ما هر آارى آه آرديم داوطلبانه بوده و لذا اين آه چه زمانى و چگونه اين 
اهيم تحقيقات را از سر مى گيريم مسئله اى است آه هرگاه الزم شود درخصوص آن اطالع رسانى خو

باز هم بايد تاآيد آنم آه موضوع تحقيقات و علم و دانش موضوعى : آصفى همچنين اظهار داشت. آرد
سعيدى نيز در اين ارتباط چنين اظهار داشته آه طى نامه اى . عام است و نمى توان آن را متوقف آرد

فناورى سوخت هسته به آژانس بين المللى انرژى اتمى اطالع داده شده است آه ايران تحقيق بر روى 
سعيدى درخصوص اينكه اين . اى را ظرف چند روز آينده با همكارى و هماهنگى آژانس آغاز خواهد آرد

جمهورى : تحقيقات دقيقًا به چه چيزى مربوط مى شوند توضيحى نداده است اما تصريح آرده آه
عليق درآورده است و اين اسالمى چنين فعاليت هايى را طى دو سال ونيم گذشته داوطلبانه به حالت ت

مسئله هيچ ارتباطى به توليد سوخت هسته اى ندارد؛ اينها دو مسئله جدا از هم هستند و هيچ 
  .تصميمى درباره توليد سوخت هسته اى اتخاذ نشده است

  به دنبال يك هدف در مذاآرات• 
 نظامى عليه تاسيسات حميدرضا آصفى در ادامه گفت وگوى خود با خبرنگاران در اين زمينه آه تهديدات

هسته اى آشورمان تا چه حد جدى است و آيا نرمش ايران با روسيه مى تواند در اين امر تاثير گذار 
ما از مذاآرات چه با روسيه و چه با آشورهاى ديگر در پى يك هدف هستيم و آن : باشد، اظهار داشت

ا نه در پى چانه زنى  هستيم و م: آصفى افزود.هم احقاق حقوق مشروع جمهورى اسالمى ايران است
نه به اينكه چيزى بيشتر بگيريم و چيزى آمتر بدهيم و يا جايى آوتاه بياييم و در جاى ديگر جبران آنيم 

ما از مذاآره آه گسترده هم است و در آينده هم گسترده تر دنبال مى شود در پى . فكر مى آنيم
سخنگوى وزارت امور .ئل ديگر ارتباط نمى دهيماحقاق حقوق خودمان هستيم و اين موضوع را به مسا

خود اسرائيلى ها مى : خارجه همچنين تهديدات رژيم صهيونيستى را يك جنگ روانى دانست و گفت
دانند آه در خانه شيشه اى شان نشسته اند و آسى آه در خانه شيشه اى نشسته به ديگران 

  .هتر از هر آسى مى داندسنگ پرتاب نمى آند و خود اسرائيل نيز اين موضوع را ب
  احضار سفير دانمارك• 
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سئوالى آه . توهين يك روزنامه دانمارآى به پيامبر اسالم محور پرسش ديگر از حميدرضا آصفى بود
در تهران سفير دانمارك به وزارت خارجه احضار شد و چند دور با وى «: پاسخ به آن با اين خبر همراه شد

در دانمارك نيز سفير ما : او ادامه داد».ين گفت و گو ها اعالم آرديمصحبت شده و اعتراض مان را طى ا
در اين خصوص اقدامات بسيارى انجام داده و ما انتظار داريم آه دانمارك اين اشتباه زشت را جبران آند 

  .چرا آه نمى توان اين موضوع را ناديده گرفت
  يك موضوع داخلى• 

 رئيس جمهورى سوريه در خصوص حوادث اخير دمشق و ترور مصاحبه تلويزيونى عبدالحليم خدام معاون
آصفى .رفيق حريرى يكى ديگر از پرسش هايى بود آه روز گذشته از سخنگوى وزارت خارجه سئوال شد

ما اين مسئله را يك امر صورى مى دانيم و از مجموعه اين تحوالت : به اين پرسش اين گونه پاسخ داد
آصفى در پاسخ به اين سئوال آه آيا . آه اين موضوع با درايت حل شوداو اظهار اميدوارى آرد.متاسفيم

ما نظراتمان را به طرفين گفته ايم، : ايران قصد ميانجيگرى بين سوريه و لبنان را دارد يا خير اظهار داشت
ولى بحث اينكه سفرى بين اين دو آشور صورت بگيرد يا به صورت خاص موضوع ميانجيگرى باشد، چنين 

  .طرح نبوده استچيزى م
  پيگيرى يك گروگانگيرى• 

 تن از مرزبانان ايران در مرز پاآستان گفت آه وزارت خارجه اين مسئله را ٩آصفى در مورد ربوده شدن 
يك سطح در سطح وزارت خارجه و صحبت با پاآستانى ها است چون برخى .در دو سطح دنبال مى آند

در سطح ديگر هم نيروهاى ذيربط آشور از جمله . ه اندمى گويند آه اين افراد به پاآستان منتقل شد
وزارت آشور در حال پيگيرى اين موضوع هستند و ما با تمام ظرفيت در حال پيگيرى موضوع هستيم تا 

  .بتوانيم اين افراد را در صحت و سالمت به آشور بازگردانيم
  آخرين وضعيت دو بازداشت شده• 

نسه آه اخيرًا به دليل ورود غيرمجاز به آب هاى ايران دستگير پيگيرى سرنوشت دو تبعه آلمان و فرا
آصفى در اين زمينه با بيان اينكه مراحل . شده اند نيز محور سئوال ديگرى از سخنگوى وزارت خارجه بود

قانونى آن از طريق قوه قضائيه دنبال مى شود، اظهار داشت آه البته اين افراد در صحت و سالمت 
سفارت فرانسه : وى ادامه داد.رسى هاى آنسولى به آنها صورت گرفته استآامل هستند و دست

مجددًا درخواست دسترسى آنسولى آرده آه وزارت خارجه در اين خصوص اقدام مى آند تا انشاءاهللا 
باز صورت بگيرد و به هر حال اين موضوع بايد توسط قوه قضائيه انجام شود و پس از انجام آارهاى 

ين افراد مشخص شود و قاعدتًا اگر الزم باشد محاآمه هم خواهند شد و اين موضوع مقدماتى وضعيت ا
  .به نظر قاضى پرونده بستگى خواهد داشت

  توضيح راى هولوآاست• 
و راى مثبت ايران به وجود اين حادثه در ) آشتار يهوديان(هفته پيش سئوالى در مورد حادثه هولوآاست 

اولين سخنرانى محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در مورد سازمان ملل متحد چند روز قبل از 
. هولوآاست از سخنگوى وزارت خارجه مطرح شده بود و قرار شد آه آصفى اين موضوع را پيگيرى آند

من اين موضوع را : توضيحات آصفى در اين مورد چنين بود. ديروز نيز اين پرسش بار ديگر از او سئوال شد
بنابراين چون راى گيرى نبوده و آشورها بلند . ورت راى گيرى نبوده استچك آرده ام و مسئله به ص

نمى شدند تا راى مثبت يا منفى بدهند آشورهاى مختلف به توضيح مواضعشان پرداخته اند و راى 
سخنگوى وزارت امور خارجه همچنين . مثبت يا منفى نداده اند و صرفًا راى شان را توضيح داده بودند

هم در اين جلسه حضور داشته و چون بحث راى گيرى مطرح نبوده ما هم توضيح راى سفارت ما : گفت
داده ايم و در آنجا اعالم آرديم آه نسل آشى عليه هر آسى آه باشد بد است و اگر وجود داشته 

همچنين در آن : وى در ادامه اظهار داشت. باشد نبايد اجازه تحقيق و بررسى ابعاد آن را از ما سلب آند
ه اعالم آرديم موضوع نسل آشى يا آشتار برخى يهوديان به اسراييل ارتباطى ندارد و اسراييل جلس

نبايد از اين موضوع براى سياست هاى خشن خودش و غرب سوء استفاده آند مستقل از اينكه اين 
همچنين در توضيح راى خود اعالم آرديم آه . قضيه درست يا نادرست است و يا ابعاد آن چيست

فانه غربى ها با حمايت يك جانبه از رژيم صهيونيستى موجبات استمرار جنايات اين رژيم را فراهم متاس
  . آرده اند و در پايان هم مواضعمان را در خصوص رژيم صهيونيستى اعالم آرديم

  جانشين سفرا مشخص شده اند• 
ر معرفى سفراى آشورمان آصفى در پاسخ به سئوال ديگرى در ارتباط با علت تعلل وزارت امور خارجه د

در آشورهاى اروپايى و اقدامات وزارت خارجه براى تعليم سفرا جهت برخورد از موضع مدعى به جاى 
متهم، با بيان اينكه  من خيلى اين تعبير مدعى و متهم را نمى پسندم و بايد آن را در قالب خود ديد، 

 بوده و اجازه نداده آه در جايگاه متهم جمهورى اسالمى ايران از ابتداى انقالب مدعى: تاآيد آرد
آصفى . بنشانندش، ما ادعا مى آنيم آه همواره با تمام ظرفيت مان از چارچوب نظام دفاع آرده ايم

سفرايى آه زمان ماموريت شان به پايان رسيده از نظر وزارت خارجه جانشين شان مشخص : ادامه داد
 طى شود و تعللى در اين خصوص صورت نگرفته و در است؛ ولى اين را اعالم نمى آنيم تا روند آن

مواردى آه سفراى ما ماموريت شان تمام شده روند ادارى آار آغاز شده و در خيلى از موارد روند آار 
قطعى شده ولى اين افراد بايد به آشور پذيرنده معرفى شوند و پس از تاييد آشور پذيرنده ما مى 

شما عدم اعالم رسمى از سوى ما را به معناى اين آه آارى صورت توانيم به شما اعالم آنيم؛ شايد 
سخنگوى وزارت امور خارجه درباره اين آه آيا فشار برخى از مخالفان رئيس جمهور . نگرفته پنداشته ايد

در وزارت خارجه موجب اين تاخير در انتخاب سفراى آشورمان شده است، چنين تصريح آرد آه سفير 
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 است و طبيعى است آه حق رئيس جمهور است تا سفير خود را تعيين آند و لذا نماينده رئيس جمهور
  .در اين مقوله موضوع مخالفان رئيس جمهور خيلى مطرح نيست

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 تن را در 30د اعالم آرد، يك عامل عمليات انتحاري حدو) چهارشنبه(يك مقام امنيتي عراق امروز 

 آيلومتري شمال شرقي بغداد آشته و دهها 100مراسم خاآسپاري يك مسلمان شيعه در مقداديه در 
 . تن را مجروح ساخت
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: به نقل از خبرگزاري رويتر، اين مقام رسمي اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي خودآار شرآت آرده بودند   مراسم خاآسپاري در اين گورستان زير شليك خمپاره و سالحمردم در
آه پس از آن يك عامل عمليات انتحاري با بستن يك آمربند مواد منفجره، خودش را در ميان آنها منفجر 

  . آرد
 دسامبر تاآنون در 15آمار تلفات اين واقعه قطعي نيست و در صورت تاييد، خونين ترين حمله از انتخابات 

  . عراق خواهد بود
ي ابراهيم جعفري، نخست وزير  اين مراسم خاآسپاري براي قربانيان ترور يك رهبر محلي از حزب الدعوه

  . عراق بود
  . اين رهبر در اين حمله به شدت مجروح و پسر و محافظش آشته شدند

گذاري شده در آربال، سه تن  دستگاه خودرو بمبپايگاه اينترنتي المحيط نيز اعالم آرد، بر اثر انفجار يك 
  . آشته و به چهار خودرو خساراتي وارد آمده است

 مجروح برجاي 13انفجار يك بمب در شرق بغداد سه آشته و : نيروي پليس عراق نيز اعالم آرد
  . گذاشت
ر ديگر تهديد آرد در در عراق با" ها گردان عقاب"گروه :  نيز نوشت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  روزنامه

صورتي آه اردن تا سه روز ديگر به درخواست آنها مبني بر آزادي ساجده عتروس الريشاوي، زن عراقي 
ي  آه قصد داشت در اردن دست به عمليات انتحاري بزند، پاسخ ندهد محمود سلمان السعدات، راننده

  . سفير اردن در بغداد آشته خواهد شد
  . گو با دولت اردن هستند و ها سرگرم گفت عقاب ندگان گرداناين در حالي است آه نماي

ربايندگان به دولت اردن سه : ي العربيه نيز نوار ويدئويي از تصاوير گروگان اردني پخش و اعالم آرد شبكه
  . ها موافقت آند اند تا با درخواست آن روز فرصت داده

لت اردن درحال پيگيري نوار ويدئويي پخش دو: ناصر جوده، سخنگوي رسمي دولت اردن نيز اظهار داشت
ي العربيه است و با آمك مقامات امنيتي عراق تمام تالش خود را براي آزادي اين  شده از شبكه

  . گيرد شهروند اردني و حفظ جان وي به آار مي
ان با زم ها برقراراست و هم ارتباطات در تمام زمينه: جوده در خصوص روابط غير رسمي با ربايندگان گفت

  . اين روابط غير رسمي، با مسووالن عراقي نيز در ارتباط هستيم
ي  اعالم جزئيات اين روابط درست نيست چرا آه حفظ جان و امنيت شهروند ربوده شده: وي تاآيد آرد

  . تر است اردني از هر چيز مهم
ده شده در عراق خبر هاي سوداني ربو از سوي ديگر سفارت سودان در امان نيز از پايان بحران ديپلمات

  . داد
ها در سالمت آامل عراق  سوداني: ي الشرق االوسط گفت يك مقام سفارت سودان به خبرنگار روزنامه

  . اند، بدون اينكه هيچ يك در معرض شكنجه و آزار و اذيت قرار گرفته باشند را به قصد خارطوم ترك آرده
  .  زخمي برجاي گذاشت13ه و  آشت3چنين شينهوا گزارش آرد انفجار در آاظمين  هم

  . ي دو تن از محافظان سيد عبدالعزيز حكيم آشف شد پليس عراق نيز اعالم آرد، در جنوب بغداد جنازه
  . چنين در حمله به يك خودرو در غرب بغداد يك مسوول وزارت نفت عراق و پسرش آشته شدند هم

  
   گزارش آوتاه

  يگرنتايج قطعى انتخابات عراق يك تا دو هفته د
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 دسامبر را بعيد ١۵گيرى در انتخابات  فريد ايار وجود تقلب در برخى مناطق عراق در طول راى: شرق

فريد ايار . اى و مذهبى موجود در عراق است ندانست و گفت اين امر در نتيجه اختالفات طايفه
وگو با پايگاه اينترنتى ايالف  نتخابات عراق در گفترسانى و عضو آميسيون عالى ا آارشناس اطالع

گيرد، هفته  رود نتايج نهايى انتخابات آه مورد تصويب آميسيون نيز قرار مى انتظار مى: بيان داشت
شود آه آار تحقيق درباره   مىالبته نتايج زمانى اعالم: وى گفت. آينده و يا هفته بعد از آن اعالم شود

. اش را ارائه دهد المللى تحقيق نيز گزارش همچنين تيم بين. رسد، پايان يابد  مورد مى٢٠٠٠شكايات آه به حدود 
تيم تحقيقاتى آميسيون انتخابات و تيم آارشناسان سازمان ملل آه از زمان تاسيس آميسيون در : ايار ادامه داد

 مرآز انتخاباتى و هشت ١۴ج آردند از شوراى آميسيون انتخابات خواستند تا نتاي  با آن همكارى مى٢٠٠۴سال 
معموًال تقلب به : وى اظهار داشت. هاى اربيل، نينوا، آرآوك و بغداد را باطل اعالم آنند صندوق مستقر در استان

به اين ترتيب آنها . دليل تعصبات بيجاى مسئوالن مراآز اخذ راى و يا آارمندان اين مراآز نسبت به يك فهرست است
آنند آه از نظر ما اين به دليل نبود فرهنگ و هوشيارى نسبت  رست مورد نظر فراهم مىفضاى مناسبى را براى فه
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به . در يك تحول ديگر البانى و جعفرى درخصوص تشكيل يك دولت متحد ملى به توافق رسيدند. به انتخابات است
ا ابراهيم الجعفرى جمهور عراق در يك آنفرانس مطبوعاتى مشترك ب گزارش خبرگزارى آويت، جالل طالبانى رئيس

وزير اين آشور تاآيد آرد آه در نشست مشترآش با جعفرى درخصوص تشكيل يك دولت متحد ملى آه در  نخست
وزير عراق نيز اين ديدار را مثبت  نخست. هاى عراقى باشد، به توافق رسيده است برگيرنده تمامى احزاب و گروه

دولت : وى افزود. آلى تشكيل يك دولت متحد ملى تاآيد شددر اين نشست براساس اصول : ارزيابى آرد و افزود
آينده بايد دولت قانون باشد زيرا با يك قانون اساسى آامل و يك پارلمان قوى همراه است آه نهايتًا جانشين دولت 

ها را به  وى همچنين تالش هرچه بيشتر اعضاى فهرست ائتالف يكپارچه عراق و ائتالف آرد. قديم خواهد شد
جعفرى . ر آاهش پيامدهايى آه بر تشكيل يك دولت متحد ملى و پارلمان جديد تاثيرگذار باشد، خواستار شدمنظو

آميز بوده  اين تجربه مفيد و موفقيت: درخصوص تجربه حاصل شده بين ائتالف يكپارچه شيعه و ائتالف آردها گفت
ئتالف آردها هيچ اعتراضى با نامزدى مجدد فهرست ا: طالبانى نيز خاطرنشان آرد.  استفاده آرد آه بايد از آن

وزيرى در دولت جديد عراق ندارد و اين موضوع به فهرست ائتالف يكپارچه مربوط  جعفرى براى احراز پست نخست
از احزاب شيعه و عضو گروه انتخاباتى ائتالف يكپارچه » فضيلت اسالمى«با اين وصف سخنگوى حزب . شود مى

وزيرى عراق شده  دبيرآل حزب مذآور نامزد پست نخست» نديم الجابرى«: شنبه گفت ملى عراق روز سه
بهترين » نديم الجابرى«ضاى اين حزب معتقدند آه اع: در نشستى خبرى در بغداد افزود» حسن الشمرى«.است

از » ابراهيم الجعفرى«عالوه بر الجابرى : وى افزود.وزيرى در دولت آينده است گزينه براى انتصاب به سمت نخست
از » حسين الشهرستانى«از مجلس اعالى انقالب اسالمى و » عادل عبدالمهدى«حزب الدعوه اسالمى، 

  .اند وزيرى شده ل ائتالف نامزد تصدى پست نخستهاى مستقل در داخ شخصيت
  

  سند استراتژى ملى آمريكا براى عراق
  شرق:احسان صحافيان: ترجمه
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  تعريف پيروزى در عراق• 
عراق جبهه مرآزى جنگ جهـانى بـا تروريـسم و از همـين رو عنـصرى ضـرورى در جنـگ بلندمـدت عليـه                          

بايد توجه داشت آه پيروزى در عراق متفـاوت بـا جنـگ             . پرورش دهنده تروريسم جهانى است    ايدئولوژى  
پيـروزى نهـايى مراحـل    . هاى پيشين به صـورت تـسليم دشـمن يـا وقـوع يـك رخـداد واحـد ديگـر نيـست                   

  :متعددى دارد و توقع داريم آه
  :در آوتاه مدت• 

شـورش داشـته باشـد و دسـتاوردهاى     عراق پيشرفت تدريجى در جنگ با تروريست ها و خنثى سـازى            
سياسى قابـل تـوجهى آـسب آنـد، بـه سـاخت نهادهـاى دموآراتيـك اقـدام آنـد، از نيروهـاى امنيتـى                          
توانمندى براى انجام فعاليت هاى اطالعـاتى برخـوردار باشـد، شـبكه تروريـست هـا را ريـشه آـن آنـد،                        

  .دن يك اقتصاد موفق را به پيش راندامنيت را برقرار سازد و اصالحات اقتصادى آليدى براى بنيان نها
  :در ميان مدت• 

عراق در نابودى تروريست ها و شورشيان توفيق يابد و قادر به تامين امنيـت خـود باشـد و بـا يـك دولـت                          
مشروطه و منتخب الگوى الهام بخشى براى هواداران اصالحات در منطقه باشد و از پتانـسيل اقتـصادى           

  .دخود به نحو مطلوب استفاده آن
  :در بلندمدت• 

عـراق صـلح طلـب، متحـد،     . عراق بايد قادر به ريشه آنى تروريست هـا و خنثـى سـازى شـورش باشـد          
باثبات، دموآراتيك و امن باشد و عراقى ها از نهادها و منابعى آه براى حكومـت عادالنـه بـر خودشـان و                       

گ جهـانى عليـه تروريـسم       عراق شريكى در جن   .ايجاد امنيت براى آشورشان الزم است برخوردار باشند       
باشد و عليه غنى سازى مواد الزم براى جنگ افزار آشتارجمعى بـه مبـارزه برخيـزد، بـا جامعـه جهـانى                 
يكپارچه شود، موتورى براى رشد اقتـصادى منطقـه باشـد و فوايـد حكومـت دموآراتيـك بـر منطقـه را بـه                         

  .آشورهاى منطقه بنماياند
  االت متحده است پيروزى در عراق جزء منافع حياتى اي• 

جنگ با تروريسم چالش تعريف آننده نسل ماست همان گونه آه آمونيـسم و فاشيـسم چـالش هـاى                    
همانند نبردهاى پيشين اياالت متحده متعهد است با اين چـالش           . تعريف آننده نسل هاى پيشين بودند     

  .از انجام هر اقدامى براى پيروزى دريغ نخواهيم آرد. روبه رو شود
  در عراق به ما آمك خواهد آرد در جنگ با تروريسم پيروز شويمپيروزى • 

تروريست ها عراق را جبهه مرآزى جنگ با انسانيت مى دانند و ما بايد عراق را جبهـه مرآـزى در جنـگ                     
  . خود با تروريسم بدانيم

ايـان  جنگ جهانى سوم در عراق در حال آغاز است و آنجـا بـه پ              «:  اسامه بن الدن اعالم آرده است آه       -
  ».خواهد رسيد يا با پيروزى و افتخار و شكوه و يا با بدبختى و تحقير

 معاون بن الدن ايمن الظواهرى عراق را مكان درگيرى بزرگترين نبرد دانسته اسـت؛ جـايى آـه او اميـد                      -
  .دارد آمريكايى ها را از آن اخراج آند و آنگاه موج جهاد را به آشورهاى سكوالر همسايه عراق بكشاند

ما امروز در عراق مى جنگيم و       «:  القاعده در عراق به رهبرى ابومصعب الزرقاوى علنًا اعالم آرده است           -
  ».و پس از آن در غرب) عربستان(فردا در سرزمين الحرمين 

همان گونه آه تروريست ها خود دريافته اند، نتيجه نبرد عراق، برد يا باخت، تاثير مهمـى در نتيجـه نبـرد                      
  .سم داردآلى با تروري

آنچه در عراق مى گذرد بر سرنوشـت نـسل هـاى آتـى خاورميانـه تـاثير بـسزايى دارد و همچنـين تـاثير                          
  .عميقى بر امنيت ملى ما خواهد گذارد
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 زمين را در يكى از استراتژيك ترين مناطق جهان به تروريست ها واگذار آردن، اقتـصاد جهـان و امنيـت،                      -
  .ى آتى به خطر خواهد انداخترشد و موفقيت آمريكا را در دهه ها

 دموآراســى در حــال ظهــور در عــراق وضــعيت منطقــه را آــه چنــد دهــه انــزوا پــرورده اســت و بالنــدگى -
  .تروريسم فراملى آه امروز به جان ما افتاده را موجب شده است دچار تغيير جدى خواهد آرد

ن اين واقعيت آه تمام مـردم از         ايدئولوژى بدسگال تروريست ها با پيشرفت آزادى و به رسميت شناخت           -
حق زندگى تحت دموآراسى و حكومت قانون، آزاد از سرآوب و تـرس، بـا اميـد و خـوش بينـى بـه آينـده                

  .برخوردارند مواجه خواهد شد
  منافع پيروزى در عراق• 

ه آمريكا دوستان خود را هنگام مواجهه با تير       . از نظر اخالقى شايسته است به مردم عراق يارى رسانيم         
اگـر مـا و طـرف       . به عالوه آمك بـه مـردم عـراق در چـارچوب منـافع ملـى ماسـت                 . روزى تنها نمى گذارد   

  :عراقى همكار ما در عراق به پيروزى برسيم، آمريكا را از ويژگى هاى زير بهره مند ساخته ايم
  امن تر• 
يـرى و حتـى سـاخت        با سرنگونى صدام نيروى بى ثبات آننده منطقه، ديكتاتور ظالمى آه سـابقه پيگ              -

سالح هاى آشتار جمعى را داشت، دولتى حامى تروريسم بود، به همسايگانش تهاجم آـرده بـود و از                   
  :طرق زير به رويارويى جدى با آمريكا پرداخته بود

   با فراهم آردن يك پشتوانه استراتژيك براى تروريست ها و فعال نگاه داشتن آنها-
   آه آتش تروريسم بين المللى را شعله ورتر مى آند با يارى رساندن به ايدئولوژى اى-

  .ثابت مى آنيم آه قدرت آزادى بيش از ديدگاه وارونه اى از خشونت، نفرت و بيداد است
  قوى تر• 
   با اثبات قوت تعهد ما به دوستان مان و سرسختى اراده ما عليه دشمنان مان -
  در قلب خاورميانه با تثبيت يك دوست و شريك جديد در جنگ با تروريسم -

  مطمئن تر به آينده• 
 از نظر سياسى با تقويت هواداران اصالحات در منطقه و پديدار شدن چشم انـداز تـشكيل دولـت هـاى          -

  .دموآراتيك و صلح دوست در منطقه اى آه چند دهه منشاء بى ثباتى و رآود بوده است
محـروم آـردن تروريـست هـا از در دسـت             از نظر اقتصادى با تسهيل اصالحات رو به پيشرفت منطقـه و              -

  .گرفتن آنترل يكى از قطب هاى اقتصاد جهانى
  پيامدهاى شكست • 

  :اگر ما و شريك عراقى مان در عراق شكست بخوريم، عراق تبديل مى شود به
بايـد اضـافه آـرد آـه ايـن پايگـاه ايـن بـار در                 .  پناهگاه امن تروريست ها آنگونه آه افغانستان سابقًا بـود          -

تراتژيك ترين سرزمين بـا منـابع طبيعـى سرشـار قابـل بهـره بـردارى و بـه آـارگيرى در حمـالت آينـده                           اس
  .تشكيل شده است

  . آشورى آه ظلم و ارتكاب اعمال غيرانسانى در آن همانند افغانستان دوران طالبان فراگير است-
شمارى به همراه خـود دارد       دولتى ناموفق و منبع بى ثباتى براى آل منطقه خاورميانه آه خطرات بى               -

  .و هزينه هاى غيرقابل محاسبه براى امنيت و موفقيت آمريكا
  :به عالوه اگر ما و شرآاى عراقى مان در عراق شكست بخوريم، تروريست ها• 

پيروزى قاطعى بر اياالت متحده به دست آورده اند و تاآتيك هاى قطع سر، بمب گذارى هـاى انتحـارى و              
هروندان مشروعيت خواهد يافت و دعوت به انجام حمالت مرگبار بيشتر عليه آمريكا           ارعاب بى رحمانه ش   

با ايجاد بى ثباتى در يك منطقه حياتى،        . و ساير مردم آشورهاى آزاد سراسر جهان شدت خواهد گرفت         
تضعيف دوستان مان و گشودن راه براى حمالت تروريستى در خاك آشورمان خطر بزرگترى را پيش روى                 

تروريست ها در اعتقاد خود مبنى بر اين آـه آمريكـا قـادر بـه مقاومـت نيـست و در                      . ا قرارداده اند  مردم م 
اعتبار و تعهـد آمريكـا در       . صورت مواجهه با مصيبت فرار را بر قرار ترجيح خواهد داد، راسخ تر خواهند شد              

رت مـا تـشكيك خواهنـد    دوستان و دشمنان ما به يك اندازه در قد. منطقه و جهان زير سئوال خواهد رفت   
آرد و اين امر تـالش مـا بـراى مواجهـه بـا سـاير تهديـدات امنيتـى را دچـار مـشكل خواهـد آـرد و منـافع                                

 مكررًا ويتنـام،    ١٩٩٨القاعده از سال    . اقتصادى و سياسى ما را در سراسر جهان به خطر خواهد انداخت           
.  عليه اياالت متحده ذآـر آـرده اسـت   بيروت و سومالى را نمونه هايى براى تشويق انجام حمالت بيشتر  

اصالح طلبان خاورميانه هرگز وعده هاى آتى . امواج دموآراتيك در حال رشد را در منطقه تضعيف آرده اند
آمريكا براى حمايت از دموآراسى و پلوراليسم را در منطقه نخواهند پذيرفت و يـك فرصـت تـاريخى بـراى                

اگر از عراق عقب نـشينى آنـيم، تروريـست هـا، مـا و      . اهد رفتحفظ امنيت آمريكا در بلندمدت بر باد خو       
  .متحدان مان را تعقيب خواهند آرد و نبرد را به ساير نقاط منطقه و حتى سواحل ما خواهند آشاند

  دشمنان ما و اهدافشان• 
ترآيب دشمن ما در عـراق آميختـه اى اسـت از مخالفـان راديكـال، صـداميان و تروريـست هـايى آـه بـه                           

اين سه دسته در مخالفت با حكومت منتخـب         . ده وابسته اند يا اين سازمان الهام بخش آنان است         القاع
عراق و حضور نيروهاى ائتالف اشتراك عقيده دارند گرچه هرآدام اهداف متفاوت و ناسازگارى را پيگيـرى                 

  .مى آنند
  مخالفان راديكال• 

 سنى هستند آه هرگز تغيير حكومت از صدام         آنها عمدتًا عرب هاى   . بزرگترين گروه را تشكيل مى دهند     
البته نمى توان گفت آه تمام سنى هاى عـرب در ايـن             . حسين به يك حكومت دموآراتيك را نپذيرفته اند       
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اما آنانى آه در اين دسته قرار مى گيرنـد بـا عـراق جديـدى آـه در آن جـزء گـروه        . دسته جاى مى گيرند 
لفان راديكـال بـا قـانون اساسـى جديـد مخالفنـد امـا بـه تـدريج            بسيارى از مخا  . نخبگان نباشند، مخالفند  

بـه  . بسيارى از آنها درمى يابند آه عدم شرآت در روند دموآراتيك به منـافع آنهـا آسـيب رسـانده اسـت                     
قضاوت ما بسيارى از افراد اين گروه در صورتى آه حكومت فدرال از حقوق اقليت ها و منافع تمام جوامـع     

  . ج از يك عراق دموآراتيك حمايت خواهند آردحمايت آند، به تدري
  صداميان و وفاداران رژيم سابق• 

آنها قصد بازسازى حكومت ديكتـاتورى بعثـى را دارنـد و نقـشى آليـدى در بـرانگيختن احـساسات عليـه                       
به قضاوت ما تنها مى توان نظر تعداد اندآى از اين گـروه را بـه نفـع                  . دولت عراق و ائتالف بازى مى آنند      

راق دموآراتيك تغيير داد اما مى توان آنها را به حاشيه راند و مقدمات شكست آنها را توسـط نيروهـاى                ع
  .عراقى فراهم آرد

  تروريست هاى وابسته به القاعده يا الهام گرفته از آن• 
اين دسته آوچكترين دسته دشمن را تشكيل مى دهند آه در عين حال مرگبارترين گروه اسـت و آمـاده                    

اين گروه مسئوليت عمليات مرگبار زيادى را دارد آه مردم زيادى را به آشتن مى دهد و بـه                . ينىخطرآفر
به عالوه اهداف اسامه بن الدن يعنـى ايجـاد هـرج و             . عنوان ابزارى براى پيشبرد تروريسم عمل مى آند       

ن عـراق و  مرج در عراق را پيگيرى مى آند آه امكان تشكيل پايگاهى براى سرنگونى حكومت همسايگا         
تروريست ها عراق را آعبـه آمـال   .انجام حمالت در خارج از منطقه و عليه خاك آمريكا را به آنها خواهد داد     

آرزوهاى خود يافته اند به همين دليل تروريست ها و افراطيون تمام نقـاط خاورميانـه و شـمال آفريقـا بـه                       
اين گروه را   . ژيم بعث هم نوا شده اند     عراق سرازير شده و با افراطيون مذهبى بومى و اعضاى پيشين ر           

نمى توانيم جذب آنيم تنها مى توانيم از طريق تداوم عمليات ضدتروريستى به شكست، قتل يا اسارت                 
عناصر ديگرى نيز از جملـه جنايتكـاران و افراطيـون مـذهبى شـيعه رونـد دموآراتيـك در                  .آنها همت گماريم  

روهاى عراقى مى توانند چنان عناصرى را آنترل و يا آنها را در             عراق را تهديد مى آنند اما به داورى ما ني         
  . آوتاه مدت به سمت همكارى با روند سياسى جارى عراق هدايت آنند

  استراتژى دشمنان ما• 
به رغم اين آه عناصر نامتجانس دشمن اهداف متباينى با يكديگر دارند، از يك مفهوم عملياتى مـشترك                  

جامعه عراق با ترس يا زور به عدم همكارى با روند انتقال بـه دموآراسـى از                 برانگيختن  : سود مى جويند  
طريق القاى ناآارآمدى دولت در حال تشكيل عراق و ايجاد اين شبهه آه ائتالف آه انگيزه اى براى تداوم 

اسـتراتژى دشـمن در آوتـاه مـدت تهديـد، ارعـاب و تجزيـه آـشور                  .جنگ ندارد آن را تنها خواهـد گذاشـت        
ستراتژى اى آه در آوتاه مدت مفيد است زيرا خـراب آـردن آسـان تـر از سـاختن اسـت امـا ايـن                          است، ا 

  .استراتژى در بلندمدت پايدار نخواهد بود زيرا توسط توده هاى بيشترى از مردم عراق رد خواهد شد
  خطوط عمل دشمن• 

 جمعى وحشيانه، قتل عام     اراده ائتالف و اراده مردم آمريكا را از طريق آشتار         : دشمن تالش مى آند آه    
شهروندان و گروگان هاى عراقى، افزايش تعداد مجروحان و استفاده از رسانه ها براى پراآنش تبليغـات                  

اعتماد به حكومت عراق را با خرابكارى در نقاط مهم شـبكه هـاى خـدمات ضـرورى                  . و ارعاب تضعيف آند   
قـى را از طريـق تبليغـات، عمليـات نفـوذى و             اعتمـاد بـه نيروهـاى امنيتـى عرا        . از بـين ببـرد    ) نفت و برق  (

حمالت وحشيانه به ضعفا و بيگناهان  تخريب و وحدت عراق را از طريق تبليغ عليه اآثريت شيعه و انجام 
بنـاى پايگـاه امـن بـراى انجـام          . حمالت با هدف جرقه زدن منازعه قـومى و جنـگ داخلـى از ميـان بـردارد                 

  .گستراندن نبرد به آشورهاى همسايه و وراى آن. يهحمالت و اجراى حمالتى براى تضعيف روح
  استراتژى ما براى پيروزى روشن است • 

به مردم عراق آمك مى آنيم نسبت به بناى عراق جديد تحت لواى دولـت مـشروطه و برآمـده از مـردم                       
از آه به حقوق مدنى احترام مى گذارد و نيروهاى امنيتى آافى براى برقرارى نظـم داخلـى و جلـوگيرى          

بـراى دسـتيابى بـه ايـن هـدف مـا            . تبديل عراق به پايگاه جديد تروريست ها در اختيـار دارد، اقـدام آننـد              
رويكرد جامعى در پيش خواهيم گرفت آه تالش هـاى دولـت ايـاالت متحـده، دولـت عـراق و دولـت هـاى          

ولت هـاى منطقـه   ائتالف را تجميع آند و مداخله فعال سازمان ملل و ساير سازمان هاى بين المللى و د 
استراتژى ما سه مسير جامع دارد؛ سياسى، امنيتـى و اقتـصادى آـه اگرچـه                . اى حامى را تشويق آند    

هرآدام اهداف متفاوتى را پيگيرى مى آند همگى بـه عراقـى هـا يـارى مـى رسـاند بـر تروريـست هـا،                          
  .يزى آنندصداميان و مخالفان راديكال غلبه آنند و حكومت دموآراتيك جديدى در عراق پى ر

  مسير سياسى• 
آمك به مردم عراق براى تشكيل دولتى دموآراتيك آه از حمايـت  : هدف) انزوا، جلب مشارآت، ساخت (

وسيع مردمى برخوردار باشد و از همين رو عناصر تشكيل دهنـده دشـمن را نـزد افكـار عمـومى منـزوى                       
صف عناصر سرسـخت دشـمن را       :براى دستيابى به اين هدف ما به دولت عراق آمك مى آنيم تا            .سازد

از صف آنهايى آه تحت تاثير تبليغات ما مبنـى بـر فايـده منـدى عـراق دموآراتيـك و قابـل دوام قـرار مـى                            
آنهايى را آـه خـارج از رونـد سياسـى هـستند بـه مـشارآت وادارد و آنهـايى را آـه مـى                         .گيرند، جدا آند  

. آت صلح جويانه دعوت به همكارى آندخواهند از خشونت دورى جويند از طريق مسير رو به رشد مشار
نهادهايى باثبات، پلورال و نهادهاى ملى مـوثرى آـه بتواننـد از منـافع تمـام عراقـى هـا حفاظـت آننـد و                          

  .يكپارچگى آامل عراق در جامعه جهانى را تسهيل آنند، بسازند
  مسير امنيتى• 
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 امنيـت در آـشورشان حـين        توسعه ظرفيت عراقى هـا بـراى برقـرارى        : هدف)پاآسازى، آنترل، ساخت  (
براى دستيابى به اين هدف به دولت       .پيشبرد مبارزه براى شكست تروريست ها و خنثى سازى شورش         

مناطق تحـت آنتـرل دشـمن را بـا تـداوم رويكـرد تهـاجمى، قتـل و بـه اسـارت                       : عراق آمك مى آنيم آه    
منـاطق آزاد شـده از   .  آنـيم درآوردن جنگجويان دشمن و امحاى پناهگاه هاى امن از لوث وجـود آنهـا پـاك               

آنترل دشمن را با دادن اين ضمانت به مردم آه تحت آنتـرل يـك دولـت صـلح دوسـت عراقـى بـا حـضور                           
نـسبت بـه    .امنيتى قابل توجه نيروهاى عراقى قادر به فعاليت هاى روزمره خود خواهند بود، حفـظ آنـيم                

راى انجـام خـدمات ضـرورى، پيـشبرد         پرورش نيروهاى امنيتى عراقى اقدام آنيم و به نهادهاى محلـى بـ            
  .حكومت قانون و پرورش جامعه مدنى ظرفيت الزم را اعطا آنيم

  مسير اقتصادى• 
يارى رساندن به دولت عراق در بناى زيرساخت الزم بـراى يـك اقتـصاد               : هدف)بازسازى، اصالح، ساخت  (

عراقى آمك مـى آنـيم تـا        به دولت   . متوازن با ظرفيت انجام خدمات ضرورى براى دستيابى به اين هدف          
زيرساخت غفلت شده عراق را احيا آند تا با خواسته هاى رو به رشد و نيازهاى يك اقتـصاد رو بـه رشـد              

اقتصاد عراق آه با جنگ، ديكتاتورى و تحريم هاى متعـدد شـكل گرفتـه اسـت بازسـازى                   . هماهنگ شود 
 ظرفيت نهادهاى عراقى شكل گيـرد و        براى بناى زيرساخت،  . شود تا در آينده بتواند به خود متكى باشد        

ايـن اسـتراتژى    . به جامعه اقتصاد بين المللى مجددًا بپيوندد و رفاه عمومى عراقـى هـا را بهبـود بخـشد                  
پيـشرفت در هـر آـدام از مـسيرهاى          .جامع است و عناصر آن يكديگر را به طور متقابل تقويـت مـى آننـد               

  :براى مثال. ر را تسهيل مى آندسياسى، امنيتى و اقتصادى پيشرفت در مسيرهاى ديگ
 با پيشرفت روند سياسى، تروريست ها بيش از پيش ايزوله شـده انـد آـه ايـن امـر منجـر بـه افـزايش                           -

فاصله آنها از رهبران و مخفيگاه هايشان از شهروندان عراقى شده اسـت و در نتيجـه در منـاطق سـابقًا                      
م انـداز رشـد اقتـصادى و افـزايش مـشارآت            خشونت زده به امنيت بهتـر، زيرسـاخت بـا ثبـات تـر و چـش                

  .سياسى دست يافته ايم
 از آنجا آه عمليات امنيتى در فلوجه، موصل، تلعفـر و سـاير نقـاط بـه قتـل يـا اسـارت تروريـست هـا يـا                              -

شورشيان رده باال انجاميده است، ساآنان اين مناطق به تدريج به سمت مـشارآت در رونـد سياسـى،               
بـا  . در انتخابات و برخوردارى از وزن سياسـى در عـراق جديـد پـيش رفتـه انـد        ثبت نام و شرآت گسترده      

پيشرفت فعاليت هاى اقتصادى شهروندان عادى به زنـدگى عـادى بازگـشته انـد و بـا نيروهـاى امنيتـى                      
  .همكارى مى آنند

  با پيشرفت فعاليت هاى اقتصادى شهروندان عادى به زندگى عادى بازگشته اند و در يـك عـراق صـلح                    -
دوست سرمايه گذارى آرده اند و از همـين رو انگيـزه حمايـت از رونـد سياسـى و همكـارى بـا نيروهـاى                          

  . امنيتى را دارند
  پيروزى زمان بر است، استراتژى ما آارآمد است• 

در عراق دستاوردهاى زيادى داشته ايم از جمله برانـدازى نظـام سـلطه صـدام، پيـشبرد مـذاآرات بـراى                  
   موقت،تدوين قانون اساسى

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ديماه14:  تهرانیمرور روزنامه ها

  2006 ژانویه 4 – ١٣٨۴ دى 14شنبه چهار 
روزنامه های امرو تهران در عنوان های خبری خود از تحوالت تازه در فعاليت های هسته :بی بی سی

ه با ايران خبر داده، از ميان اخبار خارجی به ای کشور و سفر سه روز ديگر هيات روسی برای مذاکر
تحوالت سوريه و قطع گاز اوکراين توسط روسيه اهميت داده و از مخالفت گروه های مختلف سياسی با 

  .آيت اهللا مصباح يزدی بر سر نظرات آيت اهللا خمينی درباره رای و انتخابات گزارش ها داده اند
 مقاله ای از اعتمادز بشار اسد را در صدر اخبار خود نقل کرده و  مخالفت سوريه با بازجويی اآفتاب يزد

عطاللله مهاجرانی را نقل کرده که در آن با اشاره به آنچه در چند روز گذشته عليه عبدالحليم خدام در 
جريان است اين ها را فاصله دموکراسی خوانده و نوشته عجيب اين که کسی درباره سخنان خدام 

  .همه مشغول زدن اتهام به وی هستندسخنی نمی گويد و 
روزنامه های مختلف تهران با اعالم اين خبر که سه روز ديگر هياتی روسی برای گفتگو درباره طرح 

  .هسته ای آن کشور به تهران می آيند نظرات مخالف با طرح مسکو را منعکس کرده اند
ه روسيه، آمريکا و سه  از زبان مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشتشرق

کشور اروپايی بر سر اينکه ايران به چرخه سوخت اتمی و توان غنی سازی در داخل دست نداشته 
  .باشد به توافق رسيده اند و پيشنهاد روسيه هم در همين چارچوب به ايران داده شده است

سيده اند و اگر ايران پيشنهاد به گفته کاظم جاللی اگر ايران اين طرح را بپذيرد که آنان به خواسته خود ر
را رد کند آنگاه راه برای پيوستن روسيه به اروپا و آمريکا فراهم می شود بنابراين بهترين راه تعويق است 

  . تا روند تحوالت آتی معلوم شود
 در صدر اخبار خود گزارش داده که ايران تحقيقات غنی سازی اورانيوم را از جمهوری اسالمیروزنامه 
  . تسر گرف
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 در همين باره از قول معاون سازمان انرژی اتمی نوشته تحقيقات در فناوری سوخت هسته ای جام جم
 سال و نيم گذشته همزمان با تعليق فعاليت های مربوط به توليد سوخت هسته ای به طور ٢که از 

  .داوطلبانه قطع وباعت شد پژوهشگران و محققان متحمل ضرر و خسارت فراوانی شوند
 در مقاله ای با اشاره به ابراز نگرانی چند تن از شيوخ امارات عربی خليج فارس نوشته آنها جمجام 

چون تحت فشارهای آمريکا ، گام های بلندی را برای به رسميت شناختن اسرائيل برداشته اند از 
  . واکنش های منفی افکار عمومی عرب منطقه نگرانند

نطقه نگران نفوذ روبه گسترش ايران در مناطق استراتژيک شيوخ مجام جم به نوشته علی امينی در 
جهان عرب بخصوص در لبنان ، سوريه و بويژه نقش فوق العاده و تاثيرگذار ايران در تحوالت سياسی 

  . عراق جديد هستند
به دنبال مخالفت هايی که با مبنا قراردادن فروش بشکه ای چهل دالر نفت در بودجه سال آينده کشور 

 رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی اعالم داشت که قيمت نفت در جوانشده بود به نوشته ابراز 
  . بودجه سال آينده سی و نه دالر و سه سنت تعيين شده است

 با عنوان پيامدهای تعيين چهل دالر برای مبنای فروش نفت خبر داده که شرکت های همبستگی
  .مه ريزی کرده اند دالر برنا٢۵نفتی دنيا برای نفت بشکه ای 

 خبر داده که مصاحبه ای با مهدی کروبی رييس مجلس ششم انجام داده که در آن گفته شده شرق
برخی امروز بر آن شده اند که با استدالل های سست و به دور از آرای امام، ارزش رای مردم را ناديده 

، جوانان را به سمت تخلف در انتخابات انگارند و با اين توجيه که امام ارزشی برای رای مردم قائل نبوده
  .سوق دهند
 مهدی کروبی نه تنها تحجرگرايی و موج جديد مقدس نمايی را برای نظام و انقالب شرقبه نوشته 

خطرناک توصيف کرده بلکه بر اين اعتقاد است سخنانی که امروزه در تشکيک آرا و نظرات امام در باب 
د است و عده ای اساس جمهوری اسالمی را هدف قرار داده جمهوريت بيان می شود، کامًال هدفمن

  . اند
 امير محبيان، نويسنده روزنامه های محافظه کار، گفته است کسانی که جمهوريت را شرقبه نوشته 

قبول ندارند تنها راهی که دارند اين است که سلطانيسم را قبول داشته باشند همان که انقالب به 
  .دورش ريخت

ر گزارش های خبری خود از اجماع افرادی از گروه های مختلف سياسی بر سر جمهوری  در صداعتماد
خواه بودن آيت اهللا خمينی خبر داده و نوشته به دنبال اظهارنظرهای مصباح يزدی و هفکران وی که ادعا 

کرده اند بنيان گذار جمهوری اسالمی اعتقادی به رای مردم نداشت و نظر واليت فقيه را اصل می 
انست روحانيون بلند پايه و شخصيت هايی از جناح های سياسی مختلف به ابراز مخالفت با اين نظر د

  .پرداخته اند
 شورايی تحت رياست رييس جمهوری تصميم گرفت آگهی های تلويزيونی مواد ايرانبه نوشته روزنامه 

منوع باشند و به جای آن از غذايی محدود شود و کارکنان دولت از مصرف نوشابه های گازدار در ادارات م
  . دوغ و نوشابه های سالم و ماء الشعير استفاده کنند

 نوشته شورای عالی سالمت تصويب کرد با توجه به مضر بودن نوشابه های گاز دار برای ايرانروزنامه 
دون سالمت، مالياتی بر اين نوشابه ها اعمال شود تا قيمت آن افزايش يابد و به جای آن نوشابه های ب

  . گاز سنتی در اختيار مردم قرار بگيرد
 خبر داده که به دنبال اعتراض يک نماينده مجلس به سطل های زباله الکترونيکی ساخت چين کيهان

که در مجلس گذاشته شده بود رييس مجلس دستور جمع آوری اين سطل ها را صادر کرد و برای اثبات 
اضی به خريد اين سطل ها نيستم خدا را گواه می ساده زيستی و خودداری از اسراف گفت من هم ر

گيرم که وقتی از اتاقم برای نماز خارج می شوم حتمًا برق را خاموش می کنم و يا وقتی می خواهم 
  .کاغذی را که هنوز پشت آن سفيد است دور بريزم دستم می لرزد
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