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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  ايرانی از آغاز تحقيقات هسته ای جهانینگران
  2006 ژانویه 9 – ١٣٨۴ دى 19ه دوشنب

 کـه قـرار     ی در مراکـز هـسته ا      ی حساس تحقيقات  ی فعاليتها ی از سرگير  ی ايران برا  تصميم:بی بی سی  
 . را به دنبال داشته استی جامعه بين المللیبود از روز دوشنبه آغاز شود، نگران

 در  ی هـسته ا   ی سازمان ملل در زمينـه فعاليتهـا       ی دستگاه نظارت  ،ی اتم ی انرژ ی آژانس بين الملل   رئيس
ان رو بـه پايـان اسـت و از           ايـر  ی در برابـر برنامـه هـسته ا        ی گفت صبر جامعه جهان    ی س ی ب یگفتگو با ب  
 . برداردت حساسيت برانگيز خود دسی از برنامه ها،ی خواست تا با کمال خويشتنداری اسالمیجمهور
 را خواهند شکست و بـه تعليـق دو سـاله      ی گويند که مهر و موم تاسيسات هسته ا        ی م ی ايران مقامات

 . دهندیتحقيقات در اين زمينه پايان م
توصيف کرد و فرانسه از ايران خواست تا هيچگونـه  " بسيار، بسيار شوم"صميم را   خارجه آلمان اين ت    وزير

 . خود دنبال نکندی را در تاسيسات هسته ایفعاليت تحقيق و طراح
 بــين ی تحريمهــای اتحاديــه اروپــا را برعهــده دارد، احتمــال برقــراری اتــريش کــه رياســت دوره اصــدراعظم

 تواند بـه ارجـاع پرونـده ايـن     یر داده است که تصميم ايران م     کاخ سفيد هم هشدا   .  را مطرح کرد   یالملل
 . امنيت سازمان ملل منجر شودیکشور به شورا

 خـود بـه دنبـال توليـد تـسليحات       ی نگران هستند که ايران در پوشـش برنامـه هـسته ا            ی غرب یکشورها
 را  یته ا  گويـد برنامـه هـس      ی کنـد و مـ     ی را رد مـ    ی چنين اتهـام   ی اسالم ی باشد، اما جمهور   یهسته ا 

 . کندی دنبال می تامين انرژیصرفا با اهداف صلح آميز و برا
  تعليقشکستن

 بـه تعليـق درآمـده بـود از سـرگرفت و            2004 اورانيوم را که از سال       ی تابستان گذشته، فعاليت فرآور    ايران
 ی هـسته ا ی آن خواهـد بـود کـه همـه فعاليتهـا     ی در روز دوشنبه به معنایآغاز مجدد تحقيقات هسته ا   

 .  اورانيوم از تعليق درآمده و احيا شده اندی سازیايران، به جز غن
 عمل کنـد و برنامـه      ی از ايران خواسته است که با کمال خويشتندار        ی رئيس آژانس اتم   ،ی البرادع محمد
 . اورانيوم را دنبال نکندی سازی غنی فعاليتهای ازسرگيری خود برایها
 ايـران رو بـه      ی دربـاره اهـداف هـسته ا       یت صبر جامعـه جهـان      گف ی س ی ب ی در گفتگو با ب    ی برادع یآقا

 .پايان است
 ی صـحت و سـقم برخـ       ی سـه سـاله هنـوز قـادر بـه ارزيـاب            ی پس از تحقيقـات    ی اتم ی گفت آژانس انرژ   او

 ی خواســت تــا همکــاری اســالمی ايــران نيــست و از مقامــات جمهــوریمــسائل دربــاره برنامــه هــسته ا
 .ند با اين آژانس داشته باشیکاملتر

 ،ی فراهم آيد که باب گفتگـو ميـان ايـران بـا آژانـس اتمـ         ی همچنين گفت الزم است شرايط     ی برادع یآقا
 . دوباره گشوده شود،یاتحاديه اروپا و جامعه جهان

  روسيهپيشنهاد
 اتحاديـه اروپـا     ی با سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه که نمايندگ         ی اسالم ی جمهور ی هسته ا  مذاکرات

 اورانيوم در اصـفهان، کـه فـرآورده آن قابـل     ی مرکز فرآوری بازگشايیاشتند، از ماه اوت و در پ   را برعهده د  
 . اورانيوم است، قطع شدی سازیاستفاده در غن

 را  ی خواهد تحقيقات هسته ا    ی والتر اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان گفت تصميم اخير ايران که م            فرانک
 . بماند" بدون عواقب" تواند یاست و نم"  تهراننقض تعهدات"نيز از سر بگيرد، نشانه 

 ی آغـاز فعاليتهـا  ی فرانسه هم اعالم کرد ايران بايد بالفاصله و بدون قيد و شرط از تصميم خـود بـرا           دولت
 . دست برداردیتحقيقات
 . ايران استیتحوالت هسته ا" بسيار نگران" وولفگانگ شوسل، صدراعظم اتريش گفت که پيشتر

 خواهد شد، امـا     ی توسط اتحاديه اروپا بررس    یدر موقع مقتض  " تحريم عليه ايران     ی برقرار  گفت احتمال  او
 ."هنوز فرا نرسيده است"افزود که زمان اين اقدام 

 اورانيـوم ايـران بـه خـاک     ی سـاز ی انتقـال فعاليـت غنـ   ی بـرا ی ايران و روسيه بر سـر طرحهـاي     یگفتگوها
 . پايان يافتی اروسيه، روز يکشنبه بدون رسيدن به توافق عمده

 ی بازداشـتن ايـران از سـاخت بمـب اتمـ           ی بـرا  ی اروپا و آمريکا از پيشنهاد روسيه بـه عنـوان راهـ            اتحاديه
 . کرده اندیپشتيبان

 . شودی گفته است که گفتگوها با مسکو در اواسط ماه فوريه از سر گرفته می از مقامات ايرانیيک
  آمريکاهشدار
 حـق ايـران اسـت و تحـت     یيکشنبه گفت آغاز مجدد تحقيقات هسته ا  وزارت خارجه ايران روز      یسخنگو

 .  انجام خواهد شدینظارت بازرسان بين الملل
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 ی را دارد و ايـن فعاليتهـا       ی حاضر نشد بگويد که ايران قـصد انجـام چـه نـوع تحقيقـات               ی حميدرضا آصف  اما
 . انجام خواهد شدی در کدام مراکز هسته ایتحقيقات

 .اجتناب کند" زبان تهديد"غرب خواست تا از  همچنين از ی آصفیآقا
 ارجـاع  ی ممکن است تالش واشنگتن بـرا ی تحقيقات هسته ای به ايران هشدار داده که ازسرگير    آمريکا

 . امنيت سازمان ملل را به دنبال بياوردی به شورای اسالمیپرونده جمهور
 بحـث دربـاره ارجـاع پرونـده       ی بـرا   قرار است در ماه مـارس      ،ی اتم ی انرژ ی حکام آژانس بين الملل    یشورا

 بـين  ی امنيـت بـه نوبـه خـود قـادر اسـت تحريمهـا       یشـورا .  امنيت تشکيل جلـسه دهـد   یايران به شورا  
  . را عليه ايران اعمال کندیالملل

  
 یري از مـذاکره در بـاره از سـرگ         رانیـ  امتناع ا  امدي سازمان ملل در پ    تي امن ی در شورا  میاحتمال اعمال تحر  

  ومي اورانی سازیغن
  2006 ژانویه 9 – ١٣٨۴ دى 19ه دوشنب
 ی برخـ هیـ  اطـالع داد از روز نهـم ژانو  ی اتمـ ی انـرژ یالمللـ  ني هفته گذشته به آژانس ب ی اسالم یجمهور
 ی شد، ول  رانی از ا  شتري ب حاتي خواستار توض  زي آژانس ن  رد،يگ ی را از سر م    یا   هسته یقاتي تحق یتهايفعال

 ارشـد   اس کارشـن  ل،یشانن کا .  شرکت نکردند  نیذشته و  در نشست هفته گ    ی اسالم یمقامات جمهور 
 رسد  ی به نظر م   دیگو ی فردا م  وی استکهلم در مصاحبه با راد     یالملل  ني در موسسه صلح ب    یا  امور هسته 

 دهد ی نشان مرانی امي تصمدیگو ی ملی کایآقا.  استیالملل ني بی کردن واکنشهاشی در حال آزمارانیا
 هفتـه گذشـته     کـا یآمر.  داشـته باشـد    وميـ  اوران ی سـاز  ی غنـ  تيد قابل که تهران مصمم است در خاک خو      

 ی کنـد تـا برنامـه هـسته ا    ی تـالش مـ  رد،يـ  را از سـر گ یا   هسته قاتي تحق رانی که ا  یاعالم کرد در صورت   
 ی اروپا هم ضمن ابراز نگرانـ      هیاتحاد.  سازمان ملل متحد ارجاع شود     تي امن ی به شورا  ی اسالم یجمهور
 ی کـه کـشورها    رديـ  گ ی مـ  یميم تـص  ني چنـ  ی در زمان  رانی است که ا   ی شگفت یا گفت ج  رانی ا مياز تصم 
 .  امکان بازگشت به گفتگوها با تهران بودندی در حال بررسییاروپا

 سـوخت هـسته     ی مربوط بـه فـن آور      یقاتي تحق یتهاي کرد که فعال   دیي امروز دوشنبه تا   ی اسالم یجمهور
 را صـبح امـروز   مي تـصم نیـ ا. رديـ  گی از سـر مـ   یاتمـ  ی انرژ ی الملل ني را تحت نظارت بازسان آژانس ب      یا

 .  اعالم کردی کنفرانس خبرکی دولت در ی الهام سخنگونيغالمحس
 داوطلبانـه   قي تعل نی و خب ا   ستي ن ی قانون یتهاي مشمول ممنوع  قاتي تحق نیا:  الهام ني غالمحس یصدا

 حاضـر باشـند کـار    دیـ نـس کـه با   آژانـدگان یبوده، به آژانس اعالم کردند، مطابق برنامه امروز بـا حـضور نما    
 . آغاز خواهد شدقاتيتحق

 ی اتمـ  ساتيـ  در تاس  قاتي تحق یري از سرگ  ی برا ی اتم ی انرژ ی الملل ني آژانس ب  ی مهر و مومها   شکستن
 امـور خارجـه آلمـان اقـدام         ریـ وز.  داشـت  ی را درپـ   ی جهان ی رفت، واکنشها  ی همانطور که انتظار م    ران،یا
 تیـ  دارد، از تقوده اروپـا را بـر عهـ   هیـ  اتحادی دوره ااستی که رشیعظم اترصدر ا .  را فاجعه بار خواند    رانیا

 گفـت  ی اتمـ ی انـرژ ی المللـ ني آژانـس بـ  سي رئـ ی سخن گفت و محمد البرادعـ  رانی ا هي عل میاحتمال تحر 
 ی جمهـور ی را در قبـال برنامـه هـا   ی صبر جامعه جهانرانی ا ساتي آژانس در تاس   یشکست مهر و مومها   

 .  بردی مانی به پایاسالم
 ی اتمی انرژی المللني هفته گذشته به آژانس برانیا): ی آزادوی راد،ی آزادی اروپاویراد (یاری اسفندگلناز

 بـدون  رد،يـ گ ی را از سـر مـ  یا  هـسته یقاتي تحقیتهاي فعالیبرخ) هینهم ژانو(اطالع داده بود که از امروز      
 ی اتم ی انرژ یالملل  نيآژانس ب . هد گرفت  را در برخوا   یا   مشخصا چه حوزه   اتي عمل نی که روشن کند ا    نیا

 کـه قـرار بـود در هفتـه     ی در نشـست  یرانـ ی شـد، امـا مقامـات ا       یشتريـ  ب حاتي خواستار توضـ   رانیهم از ا  
 .  شود، شرکت نکردندلي تشکنی باره در ونیگذشته در ا

 وميوران ای سازی مربوط به غنیتهاي فعالی تمامش،ي حدود دو سال پیعنی ،یالدي م2004 در سال رانیا
.  درآوردقيـ  بـه حالـت تعل  یی اروپای مذاکرات با کشورهاانی اعتماد در جرجادی ایرا به طور داوطلبانه و برا     

 ی فـرآور  یتهـا ي آغـاز فعال   نبـال  فرانـسه، آلمـان و تهـران تابـستان گذشـته بـه د              نـا، یتای بر انياما مذاکرات م  
 . قطع شدرانی ای از سوومياوران

 بـه نظـر     دیـ  گو ی استکهلم م  ی الملل ني در موسسه صلح ب    یور هسته ا   کارشناس ارشد ام   ل،ی کا شانن
 .  استیالملل ني بی کردن واکنشهاشی در حال آزمارانی رسد ایم

 نیـ نکتـه جالـب ا  ):  استکهلمی الملل ني در موسسه صلح ب    یکارشناس ارشد امور هسته ا     (لی کا شانن
از سر  ) دوشنبه( را از امروز     ی بخصوص قاتي از تحق  کي هرگز مشخص نکرده قصد دارد کدام      رانیاست که ا  

 ی ممکـن اسـت مـ   یتـا حـد  .  خـصوص گرفتـه باشـد   نی در ایمي دارم واقعا تصم   دی و من شخصا ترد    رديبگ
 ی برنامـه غنـ  کی ی و آرام به سو  زي کوشد صلح آم   ی و م  ستي چ ی الملل ني واکنش جامعه ب   نديخواهد بب 

 .  حرکت کنداري تمام عیساز
 ی رضـا آصـف    ديـ روز گذشـته حم   .  اسـت  رانیـ  حـق ا   ی هسته ا  قاتي تحق یريرگ از س  دی گو ی م رانیا: ا. گ  

 ی منـع گـسترش سـالحها      مـان ي در چـارچوب پ    تهـا ي فعال نی ا ی وزارت امور خارجه گفت که تمام      یسخنگو
 شی باعـث افـزا  رانیـ  ا مي تـصم  ییهـا    گفتـه  ني چنـ  رغمياما عل .  وجود ندارد  ی نگران ی خواهد بود و جا    یاتم
 اهـداف   زشيـ  برنامـه صـلح آم     دیـ  گو ی مـ  رانیا.  آن کشور شده است    ی هسته ا  یهاتي درباره فعال  هاينگران

 کـا یآمر.  کندی متهم می اتمی سالحهاانهي مخفدي را به تولرانی اکای کند، اما آمری را دنبال م یزيصلح آم 
 کنـد تـا   ی تـالش مـ  رد،يـ  را از سـر گ ی هـسته ا قاتي تحقرانی که ایهفته گذشته اعالم کرد که در صورت      

 اروپـا هـم     هیاتحاد.  سازمان ملل متحد ارجاع شود     تي امن ی به شورا  ی اسالم ی جمهور یه هسته ا  برنام
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 ردي گ ی م یمي تصم ني چن ی در زمان  رانی است که ا   ی شگفت ی کرد و گفت جا    ی ابزاز نگران  رانی ا مياز تصم 
س امـور   کارشـنا لیـ کا.  امکان بازگشت به گفتگوها با تهران بودنـد   ی در حال بررس   یی اروپا یکه کشورها 

 ی غنـ تيـ  دهـد کـه تهـران مـصمم اسـت در خـاک خـود قابل       ی نشان مرانی امي تصمدی گوی میهسته ا 
 ی هـسته ا   روگـاه ي تواند به عنوان سـوخت در ن       ی شده هم م   ی غن ومياوران.  داشته باشد  ومي اوران یساز

 .ردي قرار گه مورد استفادی ساختن بمب اتمی تواند برایبه کار رود و هم م
 اسـت  ی خـط قرمـز  نی آخرنی فرانسه و آلمان گفته اند ا     ا،يتانی اروپا و بخصوص بر    هیاال اتحاد ح: لی کا شانن

 طرفهـا االن مـشغول      نیـ و همـه ا   .  اسـت  ني هـم همـ    کـا یموضـع آمر  . رندی توانند بپذ  یکه عبور از آن را نم     
ور مـشخص   سازمان ملل ارجاع داد؟ و به طـ تي امنی مساله را به شورا    دی با ای آ ننديمذاکره هستند که بب   

 ی عـضو شـورا    ی اصـل  ی اسـت کـه اگـر کـشورها        نیـ سئوال ا .  توان اعمال کرد   ی را م  ییمهایچه نوع تحر  
  نه؟ای سفت و سخت تر موافقت خواهند کرد ی با برخوردهاني و چهي مانند روستيامن

 ی بـه شـورا    رانی ا ی ارجاع پرونده هسته ا    ی برا ی همواره با هرگونه اقدام    هي و روس  نيدرگذشته چ : ا. گ  
 در حال حاضر در حال مذاکره با تهران درباره          رانی ا ی هسته ا  ی اصل کی شر هيروس.  مخالفت کردند  تيامن

 ی غنـ رانیـ  او، مـسک یشنهاديـ بر اساس طرح پ.  دهدانی پای تواند به بن بست کنونی است میراه حل 
 از  رانیـ  کـه ا   نیدرباره ا  ی الملل ني ب یهاي نگران بي ترت نی انجام خواهد داد تا بد     هي را در روس   ومي اوران یساز
 در  یرانـ یبـه گفتـه مقامـات ا      .  اسـتفاده کنـد رفـع خواهـد شـد          ی بمب اتم  دي تول ی شده برا  ی غن ومياوران

 در تهـران برگـزار شـد، دو طـرف بـه             کـشنبه ی شـنبه و     ی بـاره کـه روزهـا      نیـ  در ا  رانیـ  و ا  هيمذاکرات روسـ  
  . کندداي در مسکو ادامه پهیور مذاکرات قرار است در اواسط ماه فنیا. افتندی دست ییتفاهمها

  
 اروپـا،  هیـ  مـذاکرات بـا اتحاد    ی تهـران بـرا    ی گفت در صورت عدم همکار     کای وزارت امور خارجه آمر    یسخنگو
   خواهد شد دهي به انزوا کشی اسالمیجمهور
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 و جامعـه    ی اسـالم  ی جمهـور  اني مساله م  نی واشنگتن اعالم کرد مهمتر    دي کاخ سف  ی سخنگو کهي حال در
 زي ن کای بماند، وزارت امور خارجه آمر     بندی پا سی به تعهدات پار   دی با رانی مساله اعتماد است و ا     ،ی الملل نيب

 ی حل بحران اتمـ    ی برا یپلماسی د ی همچنان به اجرا   کای مشابه، گفت آمر   یروز دوشنبه در عکس العمل    
 اروپا، فرانسه، آلمان و     هی گفتگو با سه کشور عضو اتحاد      یا را بر  ی گام بعد  رانی دارد، اما اگر ا    دهي عق رانیا
 وزارت امـور    یشان مککورمـک سـخنگو    .  رسد که به انزوا کشانده خواهد شد       ی برندارد، به نظر م    ايتانیبر

 که گفته بود به نظر ما و کای امور خارجه آمرری وزان با اشاره به سخن،ی در مصاحبه مطبوعاتکایخارجه آمر
 سـازمان ملـل   تيـ  امنی به شورارانی گرفته است، پرونده اشي در پرانی که ایفتارها و اعمال با توجه به ر   

 در مـورد  ی اتمـ ی انرژیالملل ني آژانس برانی مداتي هی جلسه اضطرارليمتحد ارسال خواهد شد، تشک 
حت  بـه صـرا    کـا یآمر:  گفـت  ی مقام ارشـد دولتـ     کی که   ستي در حال  نیا.  دانست نهی گز کی را   رانیپرونده ا 

 خواهد  تي امن ی کشور را به شورا    نی سرانجام ا  رانی ا ی از سو  ی اتم تيگفته است که ادامه هر نوع فعال      
  . رساند
 مـساله   ،ی المللـ  ني و جامعـه بـ     ی اسالم ی جمهور اني مساله م  نی مهمتر دی گو ی واشنگتن م  دي سف کاخ

 بنـد ی پاسی به تعهدات پـار دی بارانی اعالم کرد ا  گری بار د  دي کاخ سف  یبامداد دوشنبه سخنگو  . اعتماد است 
 نیـ  خـود بـه ا     یت در کنفـرانس مطبوعـا     کـا ی وزارت امور خارجه آمر    ی سخنگو زيبعد از ظهر دوشنبه ن    . بماند

 شي در جهت عکس انجام گفتگو درباره حل مـساله اتمـ           رانی رسد ا  یموضوع اشاره کرد و گفت به نظر م       
  .  کندیحرکت م

 مشابه عکلس العمل کاخ     ی روز دوشنبه عکس العمل    کایارجه آمر وزارت امور خ  ):  فردا ویراد( فرزام   چهریپر
 کـا ی وزارتخانـه گفـت آمر  نیـ  ایشـان مککورمـک سـخنگو   .  داشـت رانیـ  امیـ  رژ ی درباره مساله اتمـ    ديسف

 ی را بـرا   ی بعـد  م گـا  رانیـ اما اگـر ا   .  دارد دهي عق رانی ا ی حل بحران اتم   ی برا یپلماسی د یهمچنان به اجرا  
 رسـد کـه بـه انـزوا         ی برندارد، بـه نظـر مـ       ايتانی اروپا، فرانسه، آلمان و بر     هیادگفتگو با سه کشور عضو اتح     

  .کشانده خواهد شد
 نیـ  در جلـسه انجمـن گزارشـگران ا        کـا ی امـور خارجـه آمر     ریـ  وز ی وزارت امور خارجه، به گفته ها      یسخنگو

 گرفته است، شي در پ  نرای که ا  یوزارتخانه اشاره کرد که گفته بود به نظر ما و با توجه به رفتارها و اعمال               
  .  سازمان ملل متحد ارسال خواهد شدتي امنی به شورارانیپرونده ا

 وزارت امـور    ی سـخنگو  ی اتمـ  ی انـرژ  یالمللـ   ني آژانـس بـ    رانی مـد  اتي ه ی جلسه اضطرار  لي مورد تشک  در
 لي آژانـس در مـاه مـارس تـشک         رانی مـد  اتيـ  ه یجلسه عاد .  است نهی گز کی هم   نی گفت ا  کایخارجه آمر 

  .  گرددلي تشکی تواند زودتر از موعد معمولی میشد، اما جلسه اضطرارخواهد 
 بـه   رانیـ  ا ی ارائـه پرونـده اتمـ      ی برا ی کاف ی شما را  ای شد آ  دهي پرس کای وزارت امور خارجه آمر    ی سخنگو از

 ری اروپـا و سـا    هیـ  و اتحاد  هي و روسـ   ني با چـ   کی گفت ما از نزد    ی و د؟ی سازمان ملل متحد دار    تي امن یشورا
 داده شده است، البته ی روشنامي پهايرانیبه ا. مي کنی می همکاری اتمی انرژیالملل نيژانس ب آیاعضا
  . را مورد توجه قرار دادهي مورد گام به گام جلو رفت و تحول قضنی در ادیبا
 رهی مـد  اتيـ  ه ی پرسـم، اگـر جلـسه اضـطرار        ی مـ  کـا ی وزارت امور خارجه آمر    ی شان مککورمک سخنگو   از

 کـه   تيـ  واقع نیـ  ارسال خواهـد شـد و بـا توجـه بـه ا             تي امن ی به شورا  رانی مساله ا   شود، ليآژانس تشک 
 پرونـده  اتفاق خواهـد افتـاد، در صـورت ارسـال            هی ماه فور  لی اوا ای هی در اواخر ژانو   ی جلسه ا  ني چن ليتشک
 هیـ  کـه در مـاه فور  ییکـا یآمر.  خواهـد گرفـت  شي را در پی چه راهبردکای آمرت،ي امنی به شورا  رانی ا یاتم
  .  سازمان ملل متحد را بر عهده خواهد داشتتي امنی شورااستیر
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 مـساله  نیـ البته چند احتمال در ا: دی گو ی در پاسخ م   کای وزارت امور خارجه آمر    ی مککورمک سخنگو  شان
 شـکل  ی بـه چـه صـورت      نـده ی آ ی در روزها و هفته هـا      هي تحول قض  دی د دیو همانطور که گفتم با    . وجود دارد 

 ني بـ  ت از تعهـدا   دیـ  با رانیـ ا.  مـشخص اسـت    ی بـه روشـن    کـا ی هـر حـال موضـع آمر        بـه  یول. خواهد گرفت 
  .  کندتي تبعاش یالملل
 ی اتمـ  تيـ  به صراحت گفته است که ادامه هر نوع فعال         کای گفت آمر  ی مقام ارشد دولت   کی حال   ني هم در

  . خواهد رساندتي امنی کشور را به شورانی سرانجام ارانی ایاز سو
  

   آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت،عراق رويدادهاي 
  

  انتقاد الزرقاوى از اهل سنت عراق
  ٢٠٠۶ ژانويه ١٠ - ١٣٨۴ دى ٢٠سه شنبه 

ابومصعب الزرقاوى رهبر القاعده در عراق با انتشار يك نوار صوتى به انتقاد از اهل سنت عراق آه                  :شرق
و از آنها خواست آه به جمع جهـاديون  در انتخابات و روند سياسى اين آشور شرآت داشته اند پرداخت    

در ايـن نـوار صـوتى آـه از طريـق اينترنـت منتـشر شـده اسـت، گوينـده آـه احتمـاًال ابومـصعب                            . بپيوندند
الزرقاوى است از آشورهاى عربى آه در روند سياسى عراق مشارآت دارند به عنوان نمايندگان آمريكـا        

 قبلى ابومصعب الزرقاوى از طريق يك سايت معـروف          صحت اين نوار آه همچون نوار هاى      . ياد آرده است  
وى .مربوط به گروه هاى شبه نظامى منتشر شده هنوز توسط آارشناسان اطالعاتى تائيد نشده اسـت    

در سخنان خود به انتقاد از حزب اعتدال اسالمى عراق آه بزرگتـرين حـزب سـنى ايـن آـشور محـسوب                       
وى در ايـن    .ت دولت شيعى و آرد عـراق انتقـاد آـرد          مى شود به دليل مشارآت در روند سياسى و تقوي         

اين راه منجر به ضربه به . از اين حزب مى خواهيم آه از مسيرى آه پيش گرفته خارج شود «: مورد گفت 
فرونـشاندن  : وى گفـت  .يـاد آـرد   » بـازى «وى همچنين از انتخابات عراق بـا عنـوان          » .سنى ها مى شود   

قـدرت بـر    «: زرقاوى افزود .م آردن آنها به دشمنانشان است     شعله هاى جهاد ميان مردم به معنى تسلي       
هم زدن انتخابات عراق را در اآثر نقاط اين آشور داشتيم اما به دليل اينكه نمى خواستيم به مردم اهل                    

تمام آنچه امروز از آاخ سفيد در مورد بهبود «: وى گفت» .سنت آسيبى برسد از اين آار خوددارى آرديم
ت و امنيت در اين آشور و واگذارى مسئوليت بيشتر به عراقى ها مى شنويم، آـامًال       وضعيت عراق و ثبا   

وى خاطرنشان آرد آه اسامه بن الدن معتقد است آه حمله آمريكا بـه خـاك عـراق مبـارزه           ».دروغ است 
آه «: وى گفـت  .وى از مسلمانان خواست تا به شبه نظاميـان بپيوندنـد          . جديدى است عليه جهان اسالم    

وى گفـت آـه     ».مسلمان مخصوصًا در آشورهاى همسايه عراق و يمن جهاد وظيفه شـما اسـت             جوانان  
 عمليـات انتحـارى انجـام    ٨٠٠ تـاآنون در حـدود   ٢٠٠٣شبه نظاميان از زمان سقوط دولت صـدام در سـال          

به گفته مقامات عراقى و آمريكايى در حمالت انتحارى انجام شده در عراق به اتباع آـشورهاى     . داده اند 
ــد ع ــا  .ربــى ديگــر حــضور داشــته ان را رد و از » دولــت آمريكــايى عــراق «وى همچنــين هرگونــه ســازش ب

آـشورهايى آـه در قـاهره       «: وى گفـت  .آشورهاى عربى آه با اين دولت همكارى مى آنند، انتقـاد آـرد            
يب  در جهـت آسـ  - در اختيار قرار دادن خاك و هـوا و اطالعـات  -تشكيل جلسه دادند، با همكارى با آمريكا        

  ».رساندن به عراق تالش مى آنند
  

  جمهوري براي مشارآت واقعي در حاآميت افزايش يابد   بايد اختيارات رياست:جالل طالباني
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  .جمهوري براي مشارآت حقيقي در حاآميت را خواستار شد  جالل طالباني افزايش اختيارات رياست
جـالل  «سخنگوي رسمي   » داغي  آامران قره «،  )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران       بينبه گزارش گروه اخبار     

جمهوري ُآرد عراق اعالم آرد آه طالباني خواهان شرآت حقيقي در حاآميت اسـت تـا                  رئيس» طالباني
  .نقش وي تنها به تشريفات منحصر نشود

طالباني آمده است آه فهرست انتخابات در بيانيه سخنگوي «: چاپ امارات گزارش داد» الخليج«روزنامه 
انـد امـا      جمهـوري عـراق آانديـدا آـرده         گـرفتن دوره دوم رياسـت       ائتالف آردستان طالباني را براي برعهـده      

  ».پذيرش اين مسؤوليت بسته به نظر شخص وي دارد
وني بـراي تعـديل   هـاي قـان     راه«: افزايـد   جمهـوري مـي     هاي افـزايش اختيـارات رياسـت        اين بيانيه درباره راه   

آننده درحاآميت درباره افزايش اين       هاي اصلي شرآت    بايد فهرست . جمهوري وجود دارد    اختيارات رياست 
  ».اختيارات به توافق دست پيدا آنند و سپس آنها را به پارلمان عرضه آنند

يمات مـتهم آـرده     روي در اتخـاذ تـصم       وزير عراق را به تك      نخست» ابراهيم جعفري «طالباني پيش از اين،     
  .بود

جمهوري براساس قانون اساسي به اقداماتي از جمله صدور دستور            شود آه اختيارات رياست     اضافه مي 
المللـي، تاييـد احكـام اعـدام، دعـوت بـراي برگـزاري نشـست                  هاي بـين    ها و توافقنامه    عفو، تاييد معاهده  

وزيـر    شريفات منحصر شده است امـا نخـست       ها و ت    پارلمان، فرماندهي عالي نيروهاي مسلح در مراسم      
آـل نيروهـاي     براساس مواد قانون اساسي مـسؤول اجرايـي مـستقيم سياسـت آـل حكومـت، فرمانـده            

هـا و    هـاي آـل، نظـارت برعملكـرد وزارتخانـه       ريزي و اجراي سياسي آلي حكومت و برنامه         مسلح، برنامه 
  .هاي توسعه است  تهيه طرح بودجه و طرح

  
  تصميم وزارت آشور عراق براي انتقال نيرو مخالفت آرد آمريكا با 
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تصميم وزارت آشور عراق به انتقال نيروهاي خود از استان الرمـادي بـه بغـداد باعـث بحـران در روابـط بـا                    

  .نيروهاي آمريكايي شد
، تـصميم وزارت آـشور عـراق بـه خـارج آـردن       )ايلنـا (الملل خبرگزاري آـار ايـران        به گزارش گروه اخبار بين    

نيروهاي خود از استان الرمادي و شهر سامرا استقرار آنها در بغـداد بـراي افـزايش امنيـت در پايتخـت بـا                     
  .نارضايتي گسترده نظاميان آمريكايي مستقر در اين آشور مواجه شد

ث بحـران روابـط ميـان ايـن         گزارش داد آه اين تـصميم وزارت آـشور عـراق باعـ            » الوطن«روزنامه سعودي   
منـابع مطلـع اعـالم آردنـد آـه بـه زودي نشـست مـشترآي ميـان                   . وزارتخانه و نيروهاي چندمليتي شد    

ايـن منـابع   . شـود   مسووالن ارشد نظاميان آمريكايي و وزارت آشور براي بررسي اين مـساله برگـزار مـي            
سـازي نيروهـاي عـراق در         را بـراي آمـاده    هـاي زيـادي       نيروهاي آمريكايي با اين استدالل هزينه     «: افزودند

انـد، خواسـتار ادامـه حـضور آنهـا بـراي مقابلـه بـا عمليـات                 جهت مبارزه با شورشيان مـسلح صـرف آـرده         
  .مسلحانه هستند

 نفـر   500شود آه تعداد نيروهاي وزارت آشور آه قرار است در بغداد مستقر شوند، دو هزار و                   اضافه مي 
  .ذآر شده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقع اوضاتحليل 

  
   ديماه19:  تهرانیمرور روزنامه ها

  2006 ژانویه 9 – ١٣٨۴ دى 19ه دوشنب
روزنامه های امروز تهران در صدر اخبار خود گزارش های مختلف و گاهی ضد و نقيضی :بی بی سی

مطالعات هسته ای در درباره مذاکرات هسته ای ايران و روسيه منعکس کرده اما خبر از پايان تعليق 
آماده باش مرزی با ترکيه برای مقابله با آنفوالنزای مرغی، اوج گيری انتقادها از . کشور داده اند

اظهارنظرهای مصباح يزدی و همفکران وی در مورد بی اهميت بودن رای مردم در جمهوری اسالمی، و 
های ديگر بخش های ديگری از تجليل از پيشنهاد رييس جمهوری برای مناظره حقوق بشری با کشور

  .مطالب امروز روزنامه های صبح تهران را تشکيل می دهد
 در عنوان اصلی خود خبر داده که در ساعات پايانی شنبه شب در پی گسترش آنفلوانزای مرغی شرق

  . در شرق ترکيه و شيوع آن در مناطق غربی اين کشور، مرز ايران مرز خود با ترکيه را بست
 دستور اين اقدام از سوی وزارت کشور صادر نشده است و احتمال می رود که هيات رقشبه نوشته 

  . دولت دستور بستن مرز را امضا کرده باشد
 ايران در صدر اخبار خود از آماده باش برای مقابله با آنفلوانزای مرغی خبر داده و روزنامه همبستگی

کيه مجوزهای سفر ايرانيان به آن کشور لغو شده خبر نوشته است که با گزارش آنفلوانزای مرغی در تر
و وزارت بهداشت با تاکيد بر اينکه تاکنون هيچ موردی از آنفلوآنزای مرغی در کشور مشاهده نشده 

اعالم داشته که تمام نيروهای بهداشت و درمان در استان های مرزی در حالت آماده باش کامل بسر 
واکسن آنفلوآنزای انسانی برای گروه های در معرض خطر در  دوز ٧٠٠می برند و تاکنون دو هزار و 

  . منطقه آذربايجان غربی تزريق شده است
 از قول سخنگوی وزارت ايران نوشته مرزهای زمينی با ترکيه بسته شده است اما روزنامه جوان

  . خارجه نوشته مرزها باز است
   مرغی رسيدن خطر آنفلوانزای اده و نوشته  ايران را عنوان اصلی خود قرار د  مرزهای  خطر پشتاعتماد
 قرار   ايران  گوش  در بيخ  که ترکيه« دوبايزيد  مرگبار شهر مرزی  و آلودگی  ايران  مرزهای  پشت  به از ترکيه

   خطرناک  بيماری  اين  از رسيدن  خواند تا پيش  فرا می  جدی  چالش  را به  کشورمان  مستول دارد، مقامات
  . کنند ، همت  در راه  انسانی  فاجعه  از يک  پيشگيری  يکديگر به ، با همکاری  ايران  داخل به

   و کم  اهمال کند، سابقه  می   پرخطر، نگران  آنفلوانزای  ما را در برابر اين  که  آنچهاعتمادبه نوشته 
  .  است  در گذشته فرين خطرآ ها و حوادث  پديده   از اينگونه  در پيشگيری  از مسئوالن  برخی توجهی
 با عنوان روزهای سخت و پرکار برای تهران نوشته ورود هياتی از کرملين به تهران برای ايرانروزنامه 

بررسی جزئيات طرحی هسته ای که به موجب آن ايران می تواند بخشی از چرخه توليد سوخت 
 غنی سازی اورانيوم می پردازد هسته ای را در خاک خود انجام دهد اما بخش حساس اين فرآيند که به

 دی ماه ٢٨به خاک روسيه منتقل شود و پذيرش و يا عدم پذيرش اين پيشنهاد می تواند در مذاکرات 
  . ايران و سه کشور اروپايی تاثيرگذار باشد

 پيش بينی کرده که مذاکرات مقامات روسی با همتايان ايرانی خود در تهران دو روز پيش از آغاز شرق
های مربوط به تحقيقات هسته ای صورت گرفته است و فک پلمب مراکز تحقيقات هسته ای از فعاليت 

 دی ٢٨سوی ايران با واکنش اروپا در قالب صدور بيانيه ای مواجه شده که خود می تواند حتی مذاکرات 
  . را منتفی کند

و از سر گرفته شدن  در صدر گزارش های خبری خود مذاکرات هسته ای ايران و روسيه  ايرانروزنامه
تحقيقات هسته ای را دو موضوع جداگانه دانسته اما نوشته در پيوند با يکديگر رويدادی واحد را در 

صحنه سياسی ايران رقم زده اند، رويدادی که توجه همه ناظران داخلی و بين المللی را به خود جلب 
  .کرده است
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ون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس  در عنوان اصلی خود از قول سخنگوی کميسيآفتاب يزد
  . نوشته است مجلس در جريان تحوالت هسته ای نيست

 در عنوان اصلی خود از توافق های تازه تهران و مسکو خبر داده و نوشته دو کشور پس از سه جام جم
  . دور مذاکره در تهران بر سر تبديل ايده مسکو به طرحی مدون و تفصيلی به توافق رسيدند

 معاون شورای عالی امنيت ملی انجام نشدن مالقات معاون سازمان انرژی ايرانته روزنامه به نوش
اتمی را با برادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی را تائيد کرده اما گفته انجام هر مالقات 

  . ستمتناسب با گرفتن يک هدف و نتيجه است و لغو اين مالقات با توجه به اين مالحظات بوده ا
 نوشته سخنگوی وزارت خارجه درباره لغو ديدار معاون شورای عالی امنيت ملی ايران که شرقاما 

برای گفتگو با البرادعی به وين رفته توضيح داده که مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی صبح همان 
  .روز ديدگاهش را به ما گفته بود

مجلس و معاون سابق رياست جمهوری، از اظهارات انتقاد شديد مجيد انصاری، نايب رييس سابق 
مصباح يزدی و همفکرانش درباره بی اعتقادی آيت اهللا خمينی به رای مردم و تاکيد آنان بر اسالمی 

  . بودن حکومت، در روزنامه های مختلف امروز صبح منعکس شده است
دار جمهوری اسالمی به رای  در سيرمقاله خود طرح موضوع ارزش رای مردم و بی اعتقادی بنيادگجوان

مردم که توسط آيت اهللا مصباح يزدی مطرح شده است را امری طبيعی خوانده و به مقاومت اصالح 
  . طلبان و هشدار محمد خاتمی در باره آن تبليغات سياسی نام نهاده است

 و  سخنان مصباح يزدی  اينکه  نوشته مجيد انصاری معاون سابق رييس جمهوری با بياناعتماد
اندازد، گفته است جمهوری از اعتقادات   می   رضا شاه  دوران  و ادبيات  ياد فرهنگ  ما را به همفکرانشان 

   ترديد کرده  و امام  انقالب  در محکمات  ترديد کند گويی  مردم  در اراده اصلی آيت اهللا خمينی بود و هرکس
  . است

 ايرانيان عيد غدير را به جای نوروز بزرگ بدارند و  آيت اهللا خرعلی پيشنهاد کرده استشرقبه نوشته 
  . گفته است در اين ايام خانه تکانی کنيد

وی به مردم توصيه کرده است که اگر در عيد نوروز اسکناس نو و لباس هديه می داديد، در اين عيد نيز 
ومان بدهيد و اگر برای  ت۵٠٠ تومان می داديد در اين عيد ٢٠٠هديه دهيد، اگر در عيد نوروز به فرزندتان 

  . هزار تومانی بخريد١۵ هزار تومانی می خريديد لباس ١٢خانواده خود لباس 
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