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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

نگاه ما به اين طرح مثبت است؛ ولي اين طرح اشكاالتي دارد : الريجاني با اشاره به طرح روسيه گفت
 . رح را در قالب يك پكيج جمع بندي و از آن استفاده آردتوان اين ط آه آن اشكاالت بايد رفع شود و مي

  ٢٠٠۶ ژانويه 25 - ١٣٨۴  بهمن5 شنبهچهار 
، دآتر علي الريجاني، دبير )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته

در فرودگاه اش به مسكو در جمع خبرنگاران  شوراي عالي امنيت ملي آشورمان پس از سفر يك روزه
مذاآرات دو جانبه با آقاي ايوانف، دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه و : مهرآباد اظهار داشت

   .شان در وزارت امور خارجه روسيه انجام شد دوستان
هاي اقتصادي،  به نظرم به دليل اهميت مسايل و ارتباطات ايران و روسيه و سطح همكاري: وي افزود

و روسيه در جهات مختلف جلسات خوبي برگزار شد و عمال بايد از همگرايي سياسي و امنيتي ايران 
  . يي تعبير آرد ايران و روسيه به عنوان يك استوانه ايجاد ثبات و امنيت منطقه

يي از جمله مسايل مربوط به عراق،  هاي مختلف منطقه بنابراين در زمينه: الريجاني ادامه داد
 مربوط به خزر و مباحث ديگر آه نياز به رايزني داشت تبادل نظر افغانستان، لبنان، سوريه، مسايل

  . آرديم
ضمنا در مسايل اتمي هم، چون روسيه طرح : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم چنين گفت

اي آه بتواند در شرايط فعلي شرايط را تغيير دهد و مساله را به نحوي حل  اي را به عنوان مساله و ايده
يه داده بود، مذاآراتي را داشتيم و همان بحثي آه پيش از اين گفته شده، اآنون هم همان آند، ارا

  . وضعيت وجود دارد
نگاه ما به طرح روسيه مثبت است؛ ولي اين طرح داراي اشكاالتي است آه : وي در ادامه اظهار داشت

توان از آن   و در اين قالب ميآن اشكاالت بايد رفع شوند و اين طرح در درون يك پكيج قابل جانمايي است
  . استفاده آرد

تواند حيات داشته باشد و به همين  بنابراين اين طرح هنوز زنده است و مي: الريجاني خاطر نشان آرد
دليل هم دور ديگر مذاآرات در فوريه در روسيه برگزار خواهد شد و در اين جلسه هم در خصوص آليات 

  . ان و روسيه در حال نزديك شدن به يكديگر استهاي اير آنم ذهن بحث شد و فكر مي
هاي طرح مورد بررسي  آاري البته هنوز آار دارد تا ريزه: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان افزود

  . تر مورد توجه قرار گيرد قرار گيرد؛ ضمن آنكه اين طرح بايد به عنوان بخشي از يك طرح جامع
گيري  نكته ديگري آه به نظرم مهم است موضع: اش ادامه داد وسگيري همتاي ر وي با اشاره به موضع
باشد آه در خبر مشترآي منعكس شد؛ نظر روسيه اين است آه پرونده ايران  جناب آقاي ايوانف مي

  . اي و فني به اين موضوع نگاه شود حتما بايد درون آژانس باشد و در واقع از يك ديدگاه حرفه
 مورد بحث قرار گرفت - البته آليات آن -و حوش طرح هم در اين زمينه حول : الريجاني هم چنين گفت

  . شود آه بايد مورد بررسي قرار گيرد تر مي آه بقيه موارد آن مربوط به سطوح پايين
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در ارتباط با خبر مربوط به 

اي از  نامه: آلمان به مقامات آشورمان در خصوص طرح روسيه اظهار داشتاي از سوي  ارسال نامه
  . آلمان نيامده است

تيم : يي آشورمان تغيير خواهد آرد يا خير؟ نيز افزود وي در ارتباط با اينكه آيا تيم مذاآره آننده هسته
  . آوريد دانم شما اين اطالعات غلط را از آجا مي آند و نمي يي هم تغيير نمي هسته

يي اين آشور و اينكه آيا  الريجاني در خصوص موارد اختالف آشورمان با روسيه در ارتباط با طرح هسته
هيچ : باشد؟ گفت مسايل مربوط به زمان بندي، مكان و يا مواردي از اين قبيل از موارد مورد اختالف مي

  . اي نيست ي مورد مناقشه يك از اين موارد مساله
در واقع اين طرح هنوز به اينجا نرسيده است و فكر : ت ملي آشورمان گفتدبير شوراي عالي امني

هايي مشمول  آنم اين چيزها نوعي حدس است و اينكه در آجا باشد، چگونه باشد و يا چه بخش مي
  . ايم ي بعد است آه هنوز به اينجا نرسيده شود و مواردي از اين قبيل موضوعات مرحله اين طرح مي

چه چيزي مانع توافق ايران و روسيه در خصوص طرح پيشنهادي مسكو به  ين سوال آه وي در پاسخ به ا
هم (تواند براي دو آشور  نبايد توقع داشته باشيم آه طرحي آه مي: شود، اظهار داشت آشورمان مي

دار و تاثيرگذار در شرايط دو آشور است، در  اهميت داشته باشد و طرحي زمان) براي ما و هم روسيه
  . اش بررسي و روشن شود  روز تمام جوانب20آوتاهي، مثال مدت 

بايد اجازه دهيم آه آارشناسان فكر آنند و نظرات صاحب نظران در اين رابطه ابراز گردد : الريجاني افزود
  . و به نظرم نبايد در اين خصوص عجله مطرح باشد

ا اگر از اين مذاآرات در خصوص دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به اين سوال آه ظاهر
اين : اي اتخاذ نشود پرونده آشورمان به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد گفت طرح روسيه نتيجه
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خواهم بگويم بدون تاثير  مسايل ربطي به هم ندارند و آن موضوع يك مسير ديگري دارد؛ البته نمي
اي دارد اينگونه نيست؛ ضمن  العاده فوقآنيد اين قضيه در آن نقش  است، ولي اينگونه آه شما فكر مي

  . اينكه ما در يكسري آليات تفاهماتي با هم داريم و بايد اجزاي بسياري از آن مورد بررسي قرار گيرد
: وي درباره اخبار منتشر شده در خصوص مشارآت چين در طرح ارايه شده روسيه به آشورمان گفت

ام و اين مساله  صوص مشارآت چين در اين طرح نديدهام آه من چيز رسمي در خ پيش از اين هم گفته
  . اي مطرح شده است بيشتر در قالب رسانه

سفر ما به چين نيز : به چين سفر خواهد آرد اظهار داشت) پنجشنبه(الريجاني با اشاره به اينكه فردا 
  . داي و هم چنين موضوع بحث اتمي خواهد بو هاي منطقه پيرامون مسايل دو جانبه و همكاري

به هر حال دوستان ما از آشورهاي مهم بايد : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان خاطر نشان آرد
در جريان مذاآرات گفتگو و آارهاي ما قرار گيرند و در واقع نوعي همگرايي در موضوعات ديپلماتيك و در 

  . اين چارچوب با هم پيدا آنند
بارها در : ورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد افزوديي آش وي درباره نتيجه ارجاع پرونده هسته
آنم اين مساله چيز پنهاني از ديد شما نيست و روشي آه ما  اين زمينه نظر داده شده و فكر مي

  . آنيم اين است آه از طريق مذاآره و روش ديپلماتيك اينگونه مسايل حل شود توصيه مي
اي را به وزراي آشورهاي اروپايي نوشتيم و  د پيش از اين، نامهبه دليل آنچه ذآر ش: الريجاني ادامه داد

اگر آنها ترجيح . ريزي آرده بوديم  اروپايي را از آن طريق پايه ي مذاآرات با آشورهاي سه گانه زمينه
  . گونه در قالب مذاآرات حل شود ي ما اين است آه حتما مشكالت اين اند آه مذاآره نكنند، توصيه داده

ها از رفتار تند نسبت به  آنيم اروپايي اي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اينكه پيشنهاد ميدبير شور
تواند  العمل مي العملي هستند و عمل و عكس چون اين امور عكس: ايران پرهيز نمايند تصريح آرد

ارند به نظرم ها آه ظرفيت خوبي هم براي حل اين مناقشات د شرايط را تندتر آند و اصوال براي اروپايي
  . مفيد است آه وزن خودشان را در اين قضيه نشان دهند

 درصد 50گوييم ممكن است آنها ترتيبات ديگري در نظر بگيرند  البته اين آه ما مي: وي هم چنين گفت
ايم؛ يعني اگر بخواهند براي تحميل  قضيه است آه ما البته براي آن هم سناريوي ديگري در نظر گرفته

آنم ملت ايران رشيد است و خوب  شان بر ايران از فشار استفاده آنند فكر مي عادالنهنظرات غير 
  . اش دفاع آند داند آه چگونه از منافع ملي مي

در صورت مذآور ما به سناريوي دومي وارد خواهيم شد آه براي آن هم فكر شده و : الريجاني افزود
ا هم درباره آن سخن گفته شده و بقيه آن بايد در دانيد و باره هاي آن را مي شما هم برخي از مولفه
  . ميدان عمل انجام شود

دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در توضيح اينكه طرح روسيه بايد جزيي از طرح بزرگتري باشد 
تواند شقوق ديگر داشته باشد و اصوال اين طرح بايد به وسيله  مقصود اين است آه اين طرح مي: گفت

  . يي ايران چه خواهد شد جايگاه خود را بيابد ده فناوري هستهاينكه آين
تواند براي زماني مدنظر قرار گيرد؛  يعني بخشي از مساله اين است آه اين طرح مي: الريجاني افزود

پس اين آه . چرا آه همه ايده اين است آه ما قصد داريم براي زمان محدودي اين آار را انجام دهيم
  . هد شد موضوع اصلي ماست و بايد بر آن فكر آردبقيه شرايط چه خوا

 ساعت گذشته در روسيه 24من چون در : وي در ارزيابي حوادث تروريستي اخير در اهواز ادامه داد
ام در جريان پشت صحنه اين قضيه و همه اخبار نيستم؛ اما در جريان حوادث گذشته هستم و لذا  بوده

تر بررسي آنم و ببينم پشت قضيه  اي دقيق غير از مسايل رسانهبايد مجال دهيد تا من اين موضوع را 
  . چه بوده است

دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم چنين درباره اظهارات اخير توني بلر، نخست وزير انگليس 
ما چنين اميدي : يي آشورمان به شوراي امنيت گفت مبني بر ابراز اميدواري براي ارجاع پرونده هسته

اي دارند و ممكن است گرايش آنها هم آمي به  هاي رسانه م و در واقع اين حرفها بيشتر جنبهنداري
  . چنين آاري باشد

آنم  ها هم چندان مفيد نخواهد بود و فكر مي اگر اين آار انجام شود براي اروپايي: الريجاني تاآيد آرد
ها نيستند آه حظ  نيت برود اين اروپاييتوان تحليل آرد آه اگر پرونده ايران به شوراي ام خيلي راحت مي

ها چنين  زيادي خواهند برد بلكه نقش آفريني اروپا در آن شرايط بسيار آم خواهد شد و لذا اگر اروپايي
  . تصميمي هم بگيرند تكليف ما هم روشن است و ما هم آار خودمان را انجام خواهيم داد

ي حقوق ايران در فناوري اتمي نيست؛ تنها راه آن رفتن به شوراي امنيت به معناي نف: وي تصريح آرد
آنيم؛ اما اگر ما را مجبور  آنيم و از آن استقبال هم نمي شود آه ما اين راه را توصيه نمي متفاوت مي

به هر حال ايران يك آشور داراي . آنند بابت حقوق ايران مجبوريم مصوبات مجلس را به اجرا بگذاريم
  . تر هاي متفاوت ي با روشفناوري اتمي خواهد شد؛ ول

دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره تشريح اين موضع آه 
شود  مقصود راه تفاهم است آه گاهي در ترجمه آلمات اينگونه مي: گفت" ايم ما راه مصالحه را نبسته"

ار اين هستم آه ما بتوانيم از طريق تفاهم اين ام آه طرفد  من گفته اند سازش؛ و در جايي ديدم نوشته
  . آنم مساله را حل آنيم و االن هم اين موضوع را عرض مي

ايم، مقررات آژانس را قبول داريم و  تي را پذيرفته.پي.اصوال اينكه در آژانس هستيم، ان: الريجاني افزود
همين ديروز معاون آقاي البرادعي هاي آژانس زير نظر آنهاست و  بازرسان آژانس حضور دارند و فناوري
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هاي ديگر به ايران آمدند مراوداتي در اين سطح براي اين است آه ما از طريق مسالمت  براي بازرسي
  . مند شويم يي بهره آميز و قانوني از فناوري هسته

آنند بايد يك سوال را در  آساني آه ايران را به حرآت به سوي سالح متهم مي: وي ادامه داد
شان قرار دهيم و آن اينكه آدام آشور است آه زير نظر آژانس و اين همه بازرس و دوربين بتواند  بلمقا

  آاري به سمت سالح انجام دهد؟ 
اند  تمام آساني آه به سمت سالح رفته: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم چنين گفت

روش برگزيده جمهوري اسالمي است آه اند و اتفاقا اين  تي را نپذيرفته و به آن سو رفته.پي.ان
خواهد آامال شفاف نشان دهد آه من يك حرآت فناوري اتمي سالم و بدون تهديد ديگران دارم و  مي

گذرم چون مربوط به تك تك  اين با مقررات آژانس و بازرسان آنها نيز هماهنگ است، اما از اين حق نمي
  . تواند از آن گذشت آند ايرانيان است و آسي نمي

الريجاني در پاسخ به اين سوال آه آيا قرار است آه ايران اطالعات جديدي را به معاون البرادعي آه در 
اطالعات جديدي وجود ندارد؛ بلكه ممكن است در برخي : برد بدهد؟ اظهار داشت تهران به سر مي

ايم آه آژانس براي  تهآنيم و از قبل هم گف جاها ابهاماتي وجود داشته باشد آه ما ابهامات را رفع مي
  . اين مسايل مرجعيت دارد و براي رفع ابهام هر گونه همكاري را خواهيم آرد

نه تنها با آژانس آه براي حسن نيت اعالم آرديم آه هر آشوري آه حق اتمي : وي خاطر نشان آرد
نيم و در اين زمينه ايم تا با مذاآره ابهاماتشان را رفع آ ايران را قبول داشته باشد و اعالم آند آماده

  .مشكلي نداريم
  

المللي انرژي اتمي به همراهي تيمي  بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، يك بازرس ارشد آژانس بين
اش ترك آرده  يي شش نفره اتريش را به مقصد ايران براي نظارت بر پايبندي اين آشور به تعهدات هسته

 . است
  ٢٠٠۶ ژانويه 25 - ١٣٨۴  بهمن5 شنبهچهار 

، اين خبرگزاري فرانسوي به نقل از يك ديپلمات نزديك به )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . اآنون به مقامات ايران بستگي دارد آه اطالعات را فراهم آنند: المللي انرژي اتمي ادامه داد آژانس بين

ماه   بهمن13ست فوري را در روز اين گزارش خاطرنشان آرد، انگليس، آلمان و فرانسه برگزاري يك نش
  . اند يي ايران خواستار شده ي هسته در وين براي بررسي مساله

آنند تا ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع آنند، اما  اين سه آشور به همراه آمريكا تالش مي
  . اند در آسب اجماع براي اين هدف تاآنون موفق نبوده

المللي انرژي اتمي  هاي آژانس بين رار است اولي هاينونن، معاون امور پادماني يك ديپلمات، ق به گفته
  . به عنوان رييس يك گروه شش نفره از بازرسان آژانس اين سفر را به ايران انجام دهد

  . اين گزارش به نقل از يك ديپلمات ديگر آه نامي از وي نبرد، نيز انجام اين سفر را تاييد آرد
ي آژانس از  مانده هاينونن در سفر به ايران قصد دارد پاسخ به پنج سوال باقي: شبر اساس اين گزار

خواهد اجازه يابد آه از يك سايت سابق نظامي در تهران بازديد آند و  آژانس مي. ايران را بگيرد
ليحات هاي مرتبط با تس المللي و احيانا آار يي بين هاي مربوط به ارتباط ايران با بازار سياه هسته پاسخ
  . يي را بگيرد هسته

هاي حاصله را براي  اين گزارش به نقل از البرادعي نوشت آه هاينونن قرار است گزارش پيشرفت
ي ماه   بهمن منتشر آند و گزارش داراي جزييات بيشتر براي جلسه13ي شوراي حكام در  ي ويژه جلسه

  . مارس منتشر خواهد شد
  

يي ايران به  ي هسته ر تكرار مواضع واشنگتن، ارجاع برنامهي آمريكا د سخنگوي وزارت امور خارجه
 . شوراي امنيت سازمان ملل را خواستار شد
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به نقل از خبرگزاري آلمان، شان مك آورمك، سخنگوي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نبه در حالي آه علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ش ي آمريكا روز سه وزارت امور خارجه
به ] ايران[ما معتقديم اآنون زمان ارجاع : ايران براي مذاآره با مقامات روسي وارد مسكو شد، گفت

  . شوراي امنيت است
در حال حاضر : چنين در نشست خبري خود گفت بر اساس گزارش خبرگزاري شينهوا، مك آورمك هم

اي امنيت چه اقدامي خواهد آرد و چه زماني اقداماتي انجام شود، موضوعاتي است آه اين آه شور
  . آند ي آن مذاآره مي ي در پايتخت درباره وزير امور خارجه

ي آمريكا روز دوشنبه گفته بود آه آمريكا معتقد است زمان براي ارجاع  آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
  .  ملل فرا رسيده استايران به شوراي امنيت سازمان

گيري براي ارجاع يا گزارش ايران به شوراي  اين در حالي است آه تهران هشدار داده هرگونه تصميم
  . ي ايران منجر خواهد شد امنيت به لغو تمامي اقدامات داوطلبانه

  
  الطرفين را فراهم آند ي رسيدن به تفاهمي مرضي تواند زمينه طرح روسيه مي
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يي ايران در شوراي امنيت را نادرست دانست و با  ي هسته ي آشورمان طرح مساله وزير امور خارجه
الملل بايد در اين شورا بحث شود، موضوع  خاطرنشان آردن اين آه مسايل مربوط به صلح و امنيت بين

وي . يدگي در اين شورا بهتر دانستيي را براي رس برخورداري رژيم صهيونيستي از تسليحات هسته
هم چنين خبر داد آه تيمي به سرپرستي نماينده مديرآل آژانس روز گذشته به تهران سفر آرده و 

متكي هم چنين از دوستان ايران در آژانس، . هاي قانوني نيز در حال انجام است مذاآرات و بازرسي
اي پيش ببرند  يي ايران را به گونه ي هسته شوراي حكام و آشورهاي اروپايي خواست تا شرايط مساله

يي روسيه را  وي در بخش ديگري از اظهارات امروزش طرح هسته. آه مديريت آن سخت و دشوار نشود
   .الطرفين را فراهم آند امكان رسيدن به تفاهمي مرضي تواند اي دانست آه مي زمينه

، منوچهر متكي، وزير امور )ايسنا(ران  خارجي خبرگزاري دانشجويان اي-به گزارش خبرنگار سياسي 
اش  ي مطبوعاتي مشترك با دآتر نور حسن ويريودا، همتاي اندونزيايي ي آشورمان آه در جلسه خارجه

بر اساس : ي اندونزي اظهار داشت گفت، ضمن خيرمقدم به وزير خارجه در وزارت امور خارجه سخن مي
وگوهايي  ر چارچوب روابط خوب دو آشور، گفتوگوي روساي جمهور دو آشور در نيويورك و د گفت

ي  اي براي توسعه هاي مقامات دو آشور به عنوان زمينه وآمد سياسي در سطوح مختلف و رفت
  . ها ادامه دارد همكاري

المللي اساس روابط دو آشور  يي و بين تبادل نظر پيرامون مسايل دوجانبه، موضوعات مهم منطقه«
  .  در مذاآرات امروز به مرور روابط فيمابين پرداختندو بر اين اساس دو طرف» است

 تفاهم 11هايي در آميسيون مشترك دو آشور مورد توافق قرار گرفت و  ي متكي، موافقتنامه بنا به گفته
ي  هاي فيمابين در زمينه چنين همكاري ي بين دو آشور در اين مذاآرات مرور شد و هم  امضا شده نامه

  . تجارت مورد بحث و بررسي قرار گرفتنفت، گاز پتروشيمي و 
سازي سفر وزراي زيربط نيز  هاي آموزشي، فرهنگي و زمينه همكاري: ي آشورمان گفت وزير امور خارجه

ي نزديك به تهران  در برنامه آاري دو آشور قرار دارد و در همين چارچوب رييس مجلس اندونزي در آينده
  . سفر خواهد آرد

اين جلسات از دآتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهور براي شرآت در اجالس وي با بيان اين آه در 
هشت در جاآارتا دعوت به عمل آمد، تصريح آرد آه در اين سفر به طور همزمان روابط -گروه دي 

  . ي مناسبات خواهد بود دوجانبه نيز مورد مرور قرار خواهد گرفت و اين گامي در توسعه
راتش اين مذاآرات را فرصت مناسبي براي بررسي برخي موضوعات مورد متكي در بخش ديگري از اظها

  . آه هر دو آشور با آن مواجه هستند، خواند» ي تروريسم از جمله مساله«نگراني و توجه دو طرف 
گناه اندونزي در   تن از مردم بي25 با اشاره به اين آه در ماه گذشته  به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه

ي تروريستي بمبگذاري روز  حادثه: اند، گفت شان را از دست داده جان » بالي«روريستي اقدامات ت
ها بيروني از نظر مقامات ذيربط در آن آشكار شده،  هاي خارجي و حمايت گذشته در اهواز آه رد دست

  . وگو قرار گرفت باشد آه اين مسايل مورد بحث و گفت نيز از اين قبيل مي
طرفين با محكوم آردن اين قبيل جنايات تروريستي بر تبادل نظر اطالعات : شتوي هم چنين اظهار دا

  . ي جدي با تروريسم تاآيد آردند براي مقابله
يي ايران مربوط بوده  آميز هسته هاي صلح اش به موضوع فعاليت بحث ديگر متكي با همتاي اندونزيايي

 خصوص از مواضع اصولي برخوردارند و ما در دو آشور در اين: وزير امور خارجه در اين باره گفت. است
يي ايران و پيگيري آن در  ي هسته وگوها به عنوان بهترين راهكارها براي بررسي مساله تداوم گفت
  . المللي انرژي اتمي اتفاق نظر داشتيم آژانس بين
از استقبال گرم ي اين نشست خبري، دآتر نور حسن ويريودا، وزير امور خارجه اندونزي با تشكر  در ادامه

هاي مفصلي را  مقامات آشورمان و ابراز خرسندي از ديدارش از جمهوري اسالمي ايران گفت آه بحث
  . با وزير و اعضاي هيات ايراني بر اساس منافع مشترك دو آشور داشته است

 ي به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي با اشاره به ديدار روساي جمهور دو آشور در حاشيه
روساي : اجالس سران سازمان ملل متحد در نيويورك و تاآيد طرفين بر تقويت روابط دوجانبه ادامه داد

هاي دو جانبه جهت   جاآارتا براي تقويت و يافتن راه-جمهور دو آشور خواهان همكاري نزديك تهران 
د دو آشور را بررسي مان روابط موجو ما نيز در مذاآرات. ها هستند ها در تمامي زمينه گسترش همكاري

  . گذاري دست يافتيم ي تجارت و سرمايه آرده و به توافقاتي هم در زمينه
 300وزير امور خارجه اندونزي با اشاره به حجم مبادالت اقتصادي دو آشوردر سال گذشته آه به مرز 

ها توصيف  اريي اين همك ي ظرفيت باالي دو آشور در زمينه ميليون دالر رسيده است، اين رقم را نشانه
  . آرد

ساخت پااليشگاه در اندونزي از سوي ايران : گذاري ايران در اندونزي استقبال آرد و افزود وي از سرمايه
  . يي اقدامي بسيار مهم خواهد بود از لحاظ فني و هم چنين منطقه

در :  و ادامه دادخواند» همانند اندونزي از قربانيان تروريسم و حمالت تروريستي«دآتر ويريودا ايران را 
مان براي مقابله با تروريسم مروري  هاي ديدار با مقامات ايراني در خصوص عالقه دو آشور به همكاري

  . داشتيم
هاي قربانيان  چنين در ادامه، مراتب همدردي دولت اندونزي را با خانواده وزير امور خارجه اندونزي هم

  . آردانفجارات تروريستي روز گذشته در اهواز اعالم 
ي اطالعات بين  همكاري در امر مبارزه با تروريسم و مبادله«وي در ادامه از توافق ايران و اندونزي براي 

هاي امضا شده پيشين نيز حاصل شد و بنا  توافقاتي براي بررسي يادداشت: خبر داد و گفت» دو آشور
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روابط دو آشور به آار گرفته شد براي عملي شدن توافقات يادداشت تفاهمات به روز شود تا در خدمت 
  . شوند

دآتر ويريودا با بيان اين آه دو آشور در پي تقويت روابط تكنولوژيك، تحقيقاتي، اجتماعي و فرهنگي 
  . شود ي مخصوص امروز برگزار مي دومين دور مذاآرات آميته: هستند، اعالم آرد

 احمدي نژاد، پيش از برگزاري اجالس وي در بخش ديگري از اين اظهارات، ابراز اميدواري آرد آه دآتر
توافقات « هشت در اندونزي به جاآارتا سفر آند و در طول سفر رييس جمهور به اندونزي، -گروه دي 
  .  جاآارتا گسترش يابد-ميان دو آشور ايجاد شده و روز به روز روابط تهران » تري ملموس

توصيف آرد و افزود آه در » عمده«و » موثر«آو آن و ا .سه.وي نقش ايران و اندونزي را در دو سازمان آ
  . آن و اآو نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .سه.وگو بين آ مذاآرات امروز، تعامل و گفت

دريغ به آسيب ديدگان حادثه  هاي بي ويريودا ضمن تشكر از جمهوري اسالمي ايران به واسطه آمك
در اين خصوص در سال . صورت گرفت» آچه«ي   توسعهمذاآراتي نيز در خصوص: سونامي اظهار داشت

 هزار واحد ديگر نيز مورد نياز 160 هزار واحد مسكوني در اين منطقه ساخته شد، ولي هنوز 20گذشته 
  . برند ضمن آن آه بازماندگان قربانيان سونامي در شرايطي سخت به سر مي. است

ي سونامي در اثر سختي شرايط صبرشان را از  ن حادثهوزير امور خارجه اندونزي با بيان اين آه بازماندگا
مردم تحمل زندگي زير چادر را ندارند و دولت اندونزي تمام سعي خود را : اند، ادامه داد دست داده

آند تا روند اسكان اين افراد تسريع شود و از اين بابت از حمايت دولت و ملت جمهوري اسالمي  مي
  . آنيم ايران نيز بسيار تشكر مي

مان هم چنين به صورت مفصل موضوعات نگراني دو طرف از جمله  در مذاآرات: وي خاطرنشان آرد
يي را مورد بحث قرار داديم؛ موضع اندونزي در اين خصوص موضعي اصولي است و ما از  مساله هسته

 يي دفاع ي صلح آميز از تكنولوژي هسته تي براي استفاده.پي.هاي عضو در ان حقوق مشروع طرف
  . آنيم مي

المللي معتقد است  ي بين در رابطه با وضعيت ايران اآنون جامعه: به گزارش ايسنا، ويريودا تصريح آرد
هاي آژانس  وگو حل شود و تا حد ممكن دامنه آن به چارچوب آه اين موضوع بايد از طريق مذاآره و گفت

  . يي محدود گردد المللي انرژي هسته بين
ها را در اين مورد ادامه  به هر حال توافق آرديم آه مشورت: زي هم چنين گفتوزير امور خارجه اندون

ها و  ضمن آن آه ما نيز آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و آنفرانس سران اسالمي رايزني. دهيم
وفصل  دهيم و اميدواريم بتوانيم اين موضوع را به صورت صلح آميز حل مان را ادامه مي هاي مشورت
  . نماييم
ي اين نشست خبري در پاسخ به سوال يكي از  ي اندونزي در ادامه زارش ايسنا، وزير امور خارجهبه گ

ما بايد براي مبارزه با تروريسم به صورت جدي و : خبرنگاران در ارتباط با مبارزه با تروريسم اظهار داشت
  . مان را به آار بنديم در سطحي ملي تمام سعي

المللي براي مجازات عامالن اقدامات  ي بين ديك دو آشور با جامعهوي با اشاره به لزوم همكاري نز
 تن از آساني آه با اقدامات تروريستي بالي مرتبط 200در اندونزي : تروريستي و حاميان آنها افزود

  . ايم اين افراد را محاآمه نماييم بودند، دستگير شده و در ادامه اين روند توانسته
ما در اين خصوص : گيرد، ادامه داد ن اقدامات در بسياري از آشورها صورت نميويريودا با بيان اين آه اي

 انتظامي و تبادل -هايي مانند پليس، مسايل اطالعاتي  آنيم تا در زمينه با ايران تفاهم و همكاري مي
م تواند براي مقابله با تروريس اطالعات همراه باشيم، چرا آه اگر اين مسايل به موقع صورت گيرد، مي

  . موثر واقع افتد
منوچهر متكي، وزير امور خارجه آشورمان نيز در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي در ارتباط 

ايم آه پيش شرطي را  در مذاآرات اعالم آرده: يي ايران با سه آشور اروپايي گفت با مذاآرات هسته
  . دار باشند پذيريم و مذاآرات بايد متعهد و زمان نمي

يي است و  يي جداي از امر توليد سوخت هسته هم چنين تاآيد داريم آه تحقيقات هسته: افزودمتكي 
اين مسايل از سوي ايران مطرح شده و ضمن اعالم آمادگي و . تواند در مقوله تعليق بماند بنابراين نمي

حقيقات انجام تر شرايط تحقيقات را براي خود ت تر و درست توصيه به همكاران اروپايي براي درك دقيق
  . داديم

يي ندارد، چرا آه اين موضوع در حال حاضر  اين تحقيقات ارتباطي به توليد سوخت هسته: وي ادامه داد
به هر حال اميدواريم اجالس فوريه شوراي . تواند بعدا مورد مذاآره قرار گيرد مدنظر نظر ما نيست و مي

قطعي جمهوري اسالمي ايران و پرهيز از حكام با درك دقيق شرايط و فهم صحيح مواضع اصولي و 
  . نمايد، همراه باشد تر مي هاي اشتباه آه شرايط را پيچيده برداشتن گام

هايي ممكن است مديريت مساله را سخت نموده  چنين گام: وزير امور خارجه آشورمان هم چنين گفت
و مايلم ابراز اميدواري آنم تا همانگونه آه در دورهاي قبلي مذاآرات با دوستان اروپايي تبادل نظر 

  . داشتيم به تصميمي صحيح و برخوردي منطقي و اصولي در وين نيز برسيم
 از اين نشست خبري وزير امور خارجه اندونزي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در بخش ديگري

يي آشورمان  ي موضع جاآارتا در خصوص فشار برخي از آشورها براي خارج آردن پرونده هسته درباره
تي هستيم و هرآس در اين پيمان عضو .پي.ما و ايران عضو ان: از روند عادي شوراي حكام تاآيد آرد

  . يي در راستاي صلح آميز گام بردارد تواند براي توسعه انرژي هسته باشد مي
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اش به  يي راجع به اقدامات برخي آشورها در خصوص فشار بر ايران براي ارجاع پرونده هسته: وي افزود
يي  ايم آه ارجاع پرونده هسته شوراي امنيت، اندونزي صريحا و علنا اعالم موضع آرده و ما اصوال گفته

  . به شوراي امنيت سازمان ملل متحد راه درستي نيستايران 
اين پرونده بايد از طريق مذاآره پيگيري شود و حداآثر تالش صورت گيرد تا آژانس اين : ويريودا ادامه داد

 دولت  من نيز از اينكه از آقاي متكي شنيدم آه در خصوص همكاري نزديك. موضوع را حل و فصل نمايد
  . تند، خوشحال شدم و ما به تعهدات ايران اطمينان داريمايران و آژانس سخن گف

ي سطح هيات شرآت آننده از  ي آشورمان نيز در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره وزير امور خارجه
موضوع بازسازي افغانستان از : جمهوري اسالمي ايران در اجالس بازسازي افغانستان خاطرنشان آرد

و متاسفانه در چند سال گذشته آشورهايي آه ادعاي بسياري دارند، در نظر ايران امري مهم است 
  . اند  الزم را نداشته اين زمينه مشارآت و همكاري

آمك به مردم افغانستان در بازسازي آشورشان يك وظيفه اسالمي انساني و همسايگي : متكي افزود
اين آشور شريك بوده و با پذيرش  سال گذشته از آغاز مشكالت افغانستان با 27ايران در طول . است

هاي فراوان، سعي آرده وظيفه همسايگي و  بيش از سه ميليون مهاجر افغاني عالوه بر تحمل هزينه
  . اش را نيز انجام دهد ديني

هاي مختلف در افغانستان مشارآت  هاي ايراني در پروژه در پنج سال گذشته شرآت: متكي ادامه داد
شان از سوي ايران بوده و چه آنها آه از سوي  مينه چه آنها آه تامين ماليدر اين ز. اند خوبي داشته

  . المللي بوده است، فعاالنه آار انجام شده است هاي بين سازمان
ريزي پنج سال  آنفرانس دوم افغانستان پس از پنج سال در بن با هدف برنامه: متكي هم چنين گفت

  . شود تلف آن برگزار ميدوم براي بازسازي اين آشور و حل مشكالت مخ
جمهوري اسالمي ايران نيز در سطح وزير امور خارجه، در اجالس : وزير امور خارجه آشورمان افزود

هاي مربوط به  مان در حوزه هاي مذآور شرآت خواهد آرد و ضمن بيان مواضع آشور، برخي نگراني
  . الم خواهيم آردقاچاق مواد مخدر را به عنوان قرباني اول اين موضوع در منطقه اع

هم چنين . تري در خصوص حل اين معضالت پيدا شود آارهاي جدي ما اميدواريم راه: وي خاطر نشان آرد
ما در ارتباط با آشورهاي عراق و افغانستان مواضعي اصولي براي خروج نيروهاي خارجي طي جداول 

  . ورزيم بندي داشته و بر اين مواضع تاآيد مي زمان
ه سوال ديگر خبرنگار ايسنا در ارتباط با اخبار منتشر شده مبني بر سفر هياتي از متكي در پاسخ ب
هاي   زمان انجام فعاليت در طول مدت: المللي انرژي اتمي به آشورمان اظهار داشت بازرسان آژانس بين
رژي المللي ان تي خودمان را به همكاري با آژانس بين.پي.يي در آشورمان بر اساس ان صلح آميز هسته

  . دانيم  و مي اتمي متعهد دانسته
وگوها با مقامات آژانس نيز  ها و گفت ها بوده و تداوم خواهند داشت و بازرسي اين همكاري: وي افزود

روز گذشته تيمي به سرپرستي نماينده محمد البرادعي، مديرآل آژانس به تهران . همچنان ادامه دارد
  . ني نيز در حال انجام استهاي قانو سفر داشته و مذاآرات و بازرسي

به طرق مختلف به : هاي خبرنگاران گفت ي پاسخ به پرسش ي آشورمان در ادامه وزير امور خارجه
يي ايران  آنيم آه ارجاع پرونده هسته ايم و مجددا نيز اعالم مي دوستان اروپايي اطالع داده و اعالم آرده

  . هاي سياسي است  بر انگيزهبه شوراي امنيت اقدامي غيرحقوقي، نادرست و مبتني
شوراي امنيت محلي براي طرح مسايلي است آه با صلح و : به گزارش ايسنا، وي خاطر نشان آرد

يي رژيم  هاي فراوان هسته المللي مرتبط باشند و مايه تاسف است آه وجود آالهك امنيت بين
رهاست، محلي براي هاي جدي نگراني در خاورميانه براي تمامي آشو صهيونيستي آه از ريشه

  . رسيدگي به در شوراي امنيت ندارد
: يي آشورمان تصريح آرد هاي هسته مورد در خصوص فعاليت متكي با اشاره به طرح برخي تبليغات بي

يي در باالترين سطوح همواره بيان و  هاي هسته مواضع صريح جمهوري اسالمي ايران نسبت به سالح
  . ر دآترين نظامي جمهوري اسالمي ايران جايي ندارديي د تاآيد شده است آه سالح هسته

با چنين : وي با اشاره به اين آه اين مساله همواره از سوي مقامات آشورمان مطرح شده است، افزود
يي ايران در شوراي امنيت امري غيرقانوني، غيرحقوقي، ناصحيح و  نگاهي احتمال طرح پرونده هسته

  . نادرست است
ايم آه در صورت ارجاع پرونده ايران به  چنين نگاهي به دوستان اروپايي اعالم آردهبا : وي تاآيد آرد

درنگ  نظر از نتيجه، دولت موظف به اجراي قانون مصوب مجلس يعني قطع بي شوراي امنيت صرف
  . هاي داوطلبانه جمهوري اسالمي ايران با آژانس است ي همكاري همه

مان در آژانس، شوراي حكام و همكاران  آنيم آه دوستان ميفكر : وزير امور خارجه آشورمان افزود
  . اي پيش ببرند آه مديريت آن سخت و دشوار گردد مان مايل نباشند آه شرايط را به گونه اروپايي

امروز دآتر الريجاني در : متكي درباره طرح روسيه براي غني سازي مشترك با آشورمان نيز ادامه داد
 فوريه در 17آيد و دور دوم مذاآرات در خصوص اين طرح در   روس به تهران ميپايان مذاآرات با مقامات
  . مسكو انجام خواهد شد

هاي مورد نظر از جمله  آنيم طرح روسيه با مولفه فكر مي:  متكي هم چنين گفت به گزارش ايسنا،
ورها و سازي يا اعضاي مختلف اين آمپاني و شرآت مشترك برخي آش هاي مختلف غني ي محل زمينه

  . الطرفين در خصوص اين طرح فراهم آورد  را براي تفاهمي مرضي تواند زمينه مسايل ديگر مي
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ي ايران را سخيف خواند و  وزير انگليس درباره وزير امور خارجه آشورمان مواضع اخير توني بلر، نخست
تي در قلب ما هم در موضوع فلسطين و از آغاز ايجاد غيرقانوني رژيم صهيونيس: اظهار داشت

هاي بالفور و تجهيز اين رژيم به انواع  آشورهاي اسالمي در خصوص حمايت دولت انگليس با اعالميه
هاي انگليس با رژيم  ها و همكاري ي مساعدت يي و زنجيره امكانات سرآوب و تسليحات هسته

  . صهيونيستي سخناني داريم
انگلستان در مقابل جنايات و آشتارهاي هاي  توجهي دولت اعتنايي و بي چشم پوشي، بي: وي افزود

هاي ديگري از تراژدي  ها و ناديده انگاشتن حق آنان صحنه وحشيانه رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني
  . تلخ عملكرد دولت انگليس در موضوع فلسطين است

هاي   گروه:گفت» آنيم از پيشنهاد بلر براي بازديد از مراآز هولوآاست استقبال مي«متكي با بيان اينكه 
توانند به  طرفي آه گرايش به عامالن اين جنايت و رژيم صهيونيستي نداشته باشند، مي تحقيق بي

  . اروپا فرستاده شوند و ما در اين خصوص آماده هستيم
اما بسيار جاي تعجب است آه برگزاري يك سمينارعلمي براي بررسي يك : متكي هم چنين گفت

  . دهند بسيار ناشايست مورد خطاب قرار ميي تاريخي را با ادبياتي  حادثه
ها  براي مسووالن ذيربط آشور ما در خصوص ناآرامي: به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه آشورمان افزود
پذيرد، اطالعاتي روشن و آشكار شده آه حكايت از  و انفجارات و اقداماتي آه در خوزستان صورت مي

  . چه در لندن و چه در بصره داردها  سازي اين تروريست همراهي و آماده
آنيم آه پاسخ روشني را  به طور جدي بار ديگر به مسووالن دولت انگلستان مطرح مي: وي ادامه داد

  . نسبت به اين مسايل داشته باشند
شان در  جنايات روز گذشته اهواز توسط آساني صورت گرفت آه خودشان يا رهبران: وي تصريح آرد

هاي اطالعاتي  گيرند و در منطقه بصره از همراهي هاي افتخاري مي يسي عكسلندن با مقامات انگل
  . شوند ديگر فرماندهان نظامي دولت انگليس برخوردار مي

اميدواريم مقامات انگليس اين موضوعات را به طور جدي در دستور بررسي قرار داده و : متكي ادامه داد
  . به ملت ايران پاسخگو باشند

جنايت اهواز ترديدي را در عزم جدي مردم عزيز خوزستان براي :  وي هم چنين گفتبه گزارش ايسنا،
اين مصائب ملت ما را از . آند تحقق شعارهاي انقالب، توسعه و پيشرفت و رفع مشكالت ايجاد نمي

  . آند شان منصرف نمي مقاصد
ي اعضاي مهم شوراي وزير امور خارجه آشورمان هم چنين با بيان اينكه اندونزي از آشورهاي اسالم

: اين آشور قدرداني آرد و تاآيد نمود ي  باشد، از مواضع منطقي و دوستانه امنيت و شوراي حكام مي
آنيم و اقدامات تروريستي را در بالي و ديگر نقاط اين آشور  ما از تماميت ارضي اندونزي قويا حمايت مي

  . نماييم قويا محكوم مي
هاي دو آشور در راستاي مقابله با تروريسم به نتايج  رد آه همكاريوي در پايان اظهار اميدواري آ

  . مثبتي در جهت توقف اين پديده منجر گردد
  

ي  المللي را به برنامه ي بين ي فرانسه پاسخ قاطع، متحد و سريع جامعه سخنگوي وزارت امور خارجه
به شوراي امنيت سازمان ملل را يي ايران خواستار شد و اعالم آرد آه پاريس ارجاع اين پرونده  هسته

 . خواستار است
  ٢٠٠۶ ژانويه 25 - ١٣٨۴  بهمن5 شنبهچهار 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اظهارات ژان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي تدارآات نشست وزيران امور  ي فرانسه در بحبوحه باپتيست ماتي، سخنگوي وزارت امورخارجه

ي آينده با يكديگر  ي پنج آشور عضو دايم شوراي امنيت و آلمان مطرح شد آه قرار است دوشنبه خارجه
  . ديدار آنند

اين گزارش به نقل از مقاماتي آه نامي از آنها نبرد، نوشت آه اين آشورها در اين نشست خواهند 
ي   برنامهآوشيد تا به موضع مشترآي درخصوص چگونگي واآنش در برابر رفتار ايران بر سر

  . اش دست يابند يي هسته
: آه اعتبار رژيم آنترل تسليحاتي در خطر است، گفت ي فرانسه با اظهار اين سخنگوي وزارت امورخارجه

  . المللي اميدواريم ي بين نسبت به واآنشي قاطع، متحد و سريع از جانب جامعه
تمي ايران را به شوراي امنيت المللي انرژي ا وي گفت آه فرانسه خواستار آن است آه آژانس بين

  ." اختيار آژانس را تقويت آند"سازمان ملل ارجاع دهد تا 
يي ايران  ي هسته  بهمن براي بررسي برنامه13المللي انرژي اتمي در تاريخ  شوراي حكام آژانس بين

  . ي اضطراري تشكيل خواهد داد جلسه
  ." آند ن نشست دنبال ميمشاوراتي را براي آماده آردن اي" ماتي گفت آه فرانسه 

ي  ي آشورمان ارجاع مساله شود آه منوچهر متكي، وزير امورخارجه اين اظهارات در حال مطرح مي
يي ايران به شوراي امنيت را اقدامي غير حقوقي و نادرست توصيف آرده است آه در صورت  هسته

  . وقوع، به پيچيده شدن شرايط منجر خواهد شد
  

   آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت،عراق رويدادهاي 
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 . انفجار يك موتور سيكلت در ميدان آزادي بغداد منجر به زخمي شدن پليس و شهروندان عراقي شد
  ٢٠٠۶ ژانويه 25 - ١٣٨۴  بهمن5 شنبهچهار 

 موتور به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، انفجار يك دستگاه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
منجر به زخمي شدن دو پليس و تني چند از ) چهارشنبه(سيكلت در ميدان آزادي بغداد امروز 

  . گرفتن خودروها شد شهروندان و آتش
هايي  ها محل تجاري و دفاتر شرآت هاي داخلي خسارت اين انفجار به ده: شاهدان عيني اعالم آردند

  . وارد آرد
ي عراق تحويل  ليت امنيتي شهر موصل را به نيروهاي العامريهاز سوي ديگر، نيروهاي اشغالگر مسوو

  . دادند
ها امروز توسط يك گروه مسلح ناشناس آشته  سه تن از عراقي: پايگاه اينترنتي المحيط نيز گزارش داد

  . شدند
ي بيجي  براساس اين گزارش، اعضاي يك گروه مسلح ناشناس امروز سه شهروند عراقي را در منطقه

  . الدين مورد هدف قرار دادند  صالحدر استان
نيروهاي آمريكايي و عراقي جستجوهاي خود را براي يافتن دو : خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد

  . آلماني آه نزديك پااليشگاه نفت بيجي در عراق ربوده شدند، آغاز آردند مهندس 
دن خبرنگار آمريكايي دست شود در ربو وزارت آشور عراق نيز از دستگيري سه عراقي آه گفته مي

  . اند، خبر داد داشته
مهندسان آلماني هنگام رفتن به محل آارشان در پااليشگاه بيجي واقع در شمال عراق توسط افراد 

  . فرد ديگري با مليت آلماني و يك عراقي توانستند از دست ربايندگان فرار آنند. ناشناس ربوده شدند
تاآنون هيچ . دانست موفق به فرار شد؛ چرا آه زبان عربي ميسومين آلماني : يك مقام غربي گفت

  . ايم گيران نداشته درخواستي از جانب گروگان
هاي امنيتي  نيروهاي عراقي و آمريكايي براي يافتن اين افراد اقدام به قرار دادن موانع و افزايش آنترل

  . اند آرده
  .  آه لباس ارتش را به تن داشتند، ربوده شدندها توسط هفت مرد گويد، آلماني يك محافظ پااليشگاه مي

  . ها را به سوي شمال شهر بردند ها آلماني آن
مدير فروش شرآت ضمن . آردند هاي آلمان اعالم آردند آه اين افراد براي يك شرآت آار مي رسانه

  . من خواهان بازگشت فوري و سالم همكارانم هستم: درخواست براي آزادي اين افراد، گفت
ي آلمان، ربوده شدن اين افراد را تاييد آرد و وزارت آشور عراق  انك والتر اشتاينماير، وزير امور خارجهفر

ي عادل، سه  اي اعالم آرد، نيروهاي امنيتي عراق در حمله به مخفيگاه مهاجمان در منطقه در اطالعيه
  . اند مظنون را دستگير آرده

  . اند آزادي زنان زنداني در عراق آرده مريكايي را مشروط به گيران آزادي جيل آارول، خبرنگار آ گروگان
 زنداني عراقي 424 يك مقام وزارت دادگستري عراق گفت آه قرار است پنج زن به همراه  از سوي ديگر،

  . اند آه در مجموع هشت زن عراقي را در بازداشت دارند ها گفته آمريكايي. روز پنجشنبه آزاد شوند
شاهدان عراقي امروز اعالم آردند، يك عكاس تلويزيون عراق در درگيري : يز گزارش دادخبرگزاري رويتر ن

  . ميان شبه نظاميان سني و نيروهاي آمريكايي در رمادي آشته شد
اي به دو ساختمان تحت اشغال آمريكا  شاهدان عراقي به اين خبرگزاري گفتند، محمود زعل آه از حمله

  . ي هوايي آمريكا آشته شد آرد، در حمله برداري مي فيلم
  . تلويزيون بغداد با تاييد مرگ زعل گفت، در حال تحقيق بر روي شرايط اين امر است

  . ارتش آمريكا نيز اعالم آرد آه در حال بررسي اين گزارش است
ي  يك زن عضو رسانه: خبرگزاري شينهوا نيز در گزارشي اعالم آرد آه منابع پليس عراق اعالم آردند

  . گيري گريخته است ي گروگان ز توطئهعراق ا
پنج مرد مسلح به آپارتمان محل سكونت نعنه : گويد احمد عبداهللا از افسران پليس عراق، مي

ي تلويزيون محلي الشرقيه حمله آردند؛ اما وي از پنجره به خيابان پريد و از دست  عبدالزهرا، گوينده
  . ها گريخت آن

  . تگي شده استي پليس اين زن دچار شكس به گفته
وزارت آشور عراق ضمن اعالم اين خبر، از ذآر . انفجار يك خودرو در مرآز بغداد نيز تلفاتي در بر داشت

  . جزئيات بيشتر خودداري آرد
  

هاي سني  رهبران شيعيان عراق مذاآرات در خصوص تشكيل دولت متحد ملي را با سياستمداران گروه
  . دي خود را براي احراز پست نخست وزيري معرفي آردندو آرد آغاز و چهار آانديداي پيشنها

  ٢٠٠۶ ژانويه 25 - ١٣٨۴  بهمن5 شنبهچهار 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مذاآرات احزاب ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 را يي دولت جديد اين آشور هاي فرقه شود آه موجي از خشونت سياسي عراق، در حالي انجام مي

  . آند تهديد مي
شنبه مذاآرات خود را بر سر  ي عراق، مهمترين فهرست پارلماني شيعيان، از روز سه اتحاد يكپارچه

ي سني عرب،  هاي برجسته ي توافق عراق، از گروه ي اين آشور با جبهه ي تشكيل دولت آينده نحوه
  . آغاز آرد
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ي عراق چهار آانديداي  اتحاد يكپارچه: هار داشتبهاء االعرجي، قانونگذار شيعه، با اعالم مطلب فوق اظ
ابراهيم الجعفري، نخست . پيشنهادي خود را براي پست نخست وزيري در پايان مذاآرات معرفي آرد

وزير فعلي عراق، عادل عبدالمهدي از مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و معاون رييس جمهور، 
اهللا العظمي  ، به رهبري آيت"فضيله"لجبيري از حزب يي و نادم ا حسين الشهرستاني فيزيكدان هسته

  . محمد صادق صدر، از جمله آانديداهاي پيشنهادي هستند
در همين حال، علي االديب يك مقام ارشد حزب الدعوه به رهبري الجعفري، نسبت به انتصاب نخست 

  . هاي ديگر اعضاي دولت گوش فرا ندهد، هشدار داد وزيري آه به ديدگاه
خواهيم  گيري آند، بلكه آانديدايي مي خواهيم آه خودسرانه تصميم ما نخست وزيري نمي: ودوي افز

  . هاي دولت ائتالفي پايبند باشد آه به سياست
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن4:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژانويه 24 - ١٣٨۴  بهمن4 شنبهسه 

ای امروز صبح تهران مهم ترين گزارش های خبری خود را به پرونده هسته ای و روزنامه ه:بی بی سی
سفر امروز دبير شورای عالی امنيت ملی به مسکو و تالش ايران برای وارد کردن چين به مذاکرات 

هسته ای اختصاص داده و به گمانه زنی درباره دليل تهديد هسته ای رييس جمهور فرانسه پرداخته 
سبت به تصميم بزرگ ترين بانک اروپا برای قطع همکاری با جمهوری اسالمی از ديگر واکنش ن. اند

  .مطالب روزنامه های امروز صبح است
 در صدر اخبار خود نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی برای گفتگو با مقامات روسيه درباره شرق

  . بررسی غنی سازی مشترک امروز به مسکو سفر می کند
شته يک ديپلمات نزديک به آژانس گفته است روسيه شريک تجاری مهم ايران می  نواعتماد ملی

 در گزارشی درباره تالش های آمريکا جوانخواهد اقدام آژانس را به بخش های ماليم تری تبديل کند و 
برای رساندن کشورهای مختلف به اجماعی عليه ايران نوشته اين تالش ها با عدم موفقيت همراه بوده 

در انتهای اين گزارش آمده هنوز معلوم نيست در اجالس ده روز ديگر تا چه اندازه ضرب االجل . است
  .برای ايران مطرح شود

 در تيتر صفحه اول خود نوشته کارشناسان سياسی پيشنهاد کرده اند که در مقابل تهديدهای کيهان
  . ته ای استرييس جمهوری فرانسه تنها راه بيرون گذاشتن اين کشور از مذاکرات هس

 مدير این روزنامه بدون اشاره به توقف مذاکرات ايران و اروپا و درخواست ايران که مورد کيهاندر گزارش 
  . قبول سه کشور اروپايی واقع نشده نوشته بايد فرانسه را از اين مذاکرات کنار گذاشت

رانسه نه ايران بلکه  در مقاله ای ادعا کرده که مخاطب ژاک شيراک رييس جمهوری فجوانروزنامه 
  . اياالت متحده آمريکا بوده است

به نوشته اين روزنامه اظهارات شيراک درباره استفاده از گزينه هسته ای در مقابل تروريست ها عده 
ای را برآن داشت تا ايران را طرف اصلی سخنان ژاک شيراک قلمداد کنند در حاليکه تحليلگران مسايل 

حده و نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد را مخاطب اصلی سخنان شيراک می امنيتی اروپا، اياالت مت
  . دانند

 در مقاله ای نوشته دليل تند شدن زبان رييس جمهور فرانسه رقابت های آن کشور با اعتماد
  . آمريکاست

   سالح  خلع؛  بزرگ های  قدرت  تسليحاتی  مسابقه  جلوگيری از   تنها راه اعتمادبه نوشته جعفر گالبی در 
   برای  از رقابت  شود که تهديدها ناشی  ثابت  جهان  افکار عمومی  آنهاست تا برای  و سياسی فرهنگی

   ای  پديده  و حتی  شده نمايی  آنها بيشتر بزرگ   ادعايی  و تروريسم  است  بيشتر از جهان  سهم بردن
  .  است  خاص  اهداف  تعقيب  در جهت دلخواه

 از زبان منوچهر متکی، وزير خارجه، نوشته مشارکت چين در طرح ايرانين خبر روزنامه همزمان با ا
  . هسته ای روسيه قطعی شده است

به نوشته اين روزنامه متکی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود در ارتباط با اخبار 
دی روسيه گفت ما در گفتگو با منتشر شده مبنی بر اعالم آمادگی چين برای مشارکت در طرح پيشنها

هيأت روسی بحث و تبادل نظر و امکان افزايش شرکای اين طرح را مطرح کرده ايم بنابراين چين و يا 
ديگر کشورها می توانند در کار مشترکی که برای فعاليت های هسته ای ايران مطرح شده است، 

  . مشارکت داشته باشند
از قول علی الريجانی نوشته در صورت رفتن به "  به غرباولتيماتوم"  با عنوان بزرگ همبستگی

  . شورای امنيت توليد کامل سوخت هسته ای را آغاز می کنيم
نوشته در فاصله کمی تا برگزاری اجالس " يارکشی ايران و غرب" در گزارش اصلی خود با عنوان اعتماد

يد فعاليت های آمريکا و اروپا اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی همزمان با تشد
  . برای يارگيری در ميان اعضای اين شورا، ايران نيز به فعاليت های خود شدت بخشيده است

 سفر خواهند کرد   ترکيه  به  آينده  روزهای  طی  و فرانسه  وزيران خارجه آمريکا، انگليساعتمادبه نوشته 
  . کنند  تبديل ايران   عليه  غرب های  مرکز رايزنی تا آنکارا را به
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 گفته است تصميم بانک سويسی يو بی اس قابل  آفتاب يزدمخبر کميسيون اقتصاد مجلس به نوشته
 سخنگوی دولت خبرهای مربوط به انتقال حساب های ارزی و نيز شرقپيش بينی بود اما به نوشته 

  . اقدام بانک سوئيسی يو بی اس را تکذيب کرده است
 الهام نوشته است که ما با بانک های جهانی رابطه داريم و حساب مالی ما  از زبان غالمحسينشرق

  . هم در آنها مشخص است و همان روال عادی را طی می کند
 نوشته رييس دفتر رييس جمهوری اين توضيحات را در پاسخ به سئوالی راجع به قطع کردن شرق

ه انتقال درآمدهای نفتی ايران از بانک های  و نيز انتشار اخباری مربوط بUBSارتباط مالی بانک معتبر 
  .اروپايی به کشورهای جنوب شرقی آسيا ارايه کرده است 

  
   بهمن5:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژانويه 26 - ١٣٨۴  بهمن6 شنبهپنج 
انفجارهای اهواز و سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به مسکو دو گزارشی است که در :بی بی سی
 روزنامه های امروز صبح تهران نقش بسته است و روزنامه ها به تحليل عامالن انفجارهای صدر اخبار

  .خوزستان پرداخته و درباره پرونده هسته ای هم اظهار نظرهايی کرده اند
 در صدر اخبار خود نوشته در پی اعمال فشارهای سياسی خارجی بر جمهوری اسالمی در جام جم

 اهواز شاهد انفجارهای کوری است که حاصل آن، کشته شدن چند ماه اخير، مدتی است شهر
شماری از مردم بی دفاع بوده است، انفجارهايی که از سوی عناصر تجزيه طلب وابسته به خارج از 

  . کشور اجرا می شود
 تاکيد کرده که درست چند روز پيش، وزير کشور هشدار داده بود که دشمنان ايران بار ديگر به جام جم
ی سنتی در ايجاد نا امنی روی آورده اند، روشی که ديروز يک پرده از آن را در شهر اهواز روش ها

  . شاهد بوديم
 امنيتی استانداری خوزستان به طور همزمان به تکذيب دو - معاون سياسیخراسانبه نوشته روزنامه 

خالل سفر اغتشاش در خرمشهر و احتمال عمليات انتحاری در : ادعای مطرح شده ديگر پرداخت
  . احمدی نژاد به خوزستان

 نوشته فرخ نژاد ادعای بی ربط لغو سفر رييس جمهوری به علت احتمال وقوع عمليات خراسان
انتحاری را کار معاندان فرصت طلب دانست و تاکيد کرد با توجه به بارندگی های شديد و عدم امکان 

 سفر ايشان به شهرهای مختلف اين استان استفاده از بالگرد، در صورت حضور رييس جمهوری در اهواز
  .ناممکن می گرديد

 در ادامه مقاالت خود عليه غرب و در تاکيد بر لزوم ناديده گرفتن تهديدهای آمريکا و اروپا در کيهان
سرمقاله امزوز خود نوشته در صورت تحريم اقتصادی ايران، در ميان اروپايی ها، هيچ کشوری به اندازه 

ند و شايد به همين دليل است که آنگال مرکل، صدراعظم تازه بر سر کار آمده آلمان، آلمان ضرر نمی ک
  .در به در به دنبال راه حل ديپلماتيک برای پرونده هسته ای می گردد

 سفر علی الريجانی به مسکو را سرنوشت ساز و به منزله گام بزرگی برای ايران و روزنامه جام جم
  . ر صدر اخبار خود نقل کرده اندحل بحران هسته ای دانسته و د

 بهمن ماه تعيين ٢٧ نوشته اگر چه تاريخ دور دوم مذاکرات ايران و روسيه درباره اين طرح ايرانروزنامه 
شده است اما با آرايشی که بازيگران غربی در پرونده هسته ای ايران پيش گرفته اند همگان منتظر يک 

  . هستندتصميم و يک نتيجه مهم از مذاکرات مسکو 
 تصميمی که در مسکو گرفته می شود می تواند چند اجالس مهم پس از خود را ايرانبه نظر روزنامه 

  . نيز زير تاثير بگيرد
 همراه با خبر سفر مسئول پرونده هسته ای ايران به مسکو از قول سخنگوی شورای عالی کيهان

 مسکو و -ه ای، همکاری های تهرانامنيت ملی نوشته هدف اين سفر تبادل نظر درباره مسايل منطق
  . بحث های مربوط به پرونده هسته ای ايران است

 در عين حال بدون اظهار نظر موافق و مخالف از قول منابع ديگر نوشته سفر الريجانی به مسکو کيهان
  . نشانه ای از اين است که ايران و روسيه در آستانه دستيابی به يک توافق قرار دارند

ه می افزايد که پيش از آنکه الريجانی عازم مسکو شود، برخی ديگر از ديپلمات های ايرانی اين روزنام
به . در مسکو به سر می بردند تا بررسی کنند آيا زمينه ای برای حصول يک توافق وجود دارد يا خير

  . گفته مقامات رسمی، سفر الريجانی يک روزه خواهد بود
شته به ايران پيشنهاد کرد که مرحله غنی سازی که آخرين مرحله  نوشته روسيه ماه گذکيهانتحليلگر 

چرخه سوخت است را به خاک اين کشور منتقل نمايد و ايران اگرچه طرح روسيه را رد نکرد اما آن را 
دارای اشکاالت و ابهامات بسيار دانست که بايد درباره آن گفتگو شود اما البته آنچه نهايتا از دل مذاکرات 

  .اهد آمد، کمتر شباهتی به آنچه روس ها روز اول پيشنهاد کرده بودند، خواهد داشتبيرون خو
 در گزارشی درباره تغييرات اليحه بودجه سال آينده کشور در مجلس، از زبان يکی از نمايندگان شرق

پيش بينی کرده که مجلس تغييرات عمده ای به اليجه دولت خواهد داد چرا که به گفته وی دولت با 
  . ود شعارهای خود در خدمت به محرومين توجه کمی به استان های جنگ زده و محروم کرده استوج

 گفته است با مجلس درباره بودجه  شرقعماد افروغ، رييس کميسيون فرهنگی مجلس نيز به نوشته
مشورتی نشده و حتی گفته می شود وزيران کابينه هم در آن نقشی ندارند و صرفا سازمان مديريت و 

  .رنامه ريزی کشور آن را تهيه کرده استب
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اليحه بودجه براساس چانه زنی :  گفته استشرقعماد افروغ با ابراز نگرانی از اين موضوع به نوشته 
  .ها تنظيم شده و می توان گفت هر که قدرت چانه زنی اش بيش، بودجه اش بيش

 ميليارد دالر در صندوق ٢۵ان سال  در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر داده که ايران در پايهمبستگی
  .ذخيره ارزی خود پول خواهد داشت

 از رييس سازمان برنامه که چنين رقمی را اعالم داشته پرسيده شده در حالی همبستگیدر گزارش 
که در ماه گذشته اعالم شده بود که در اين صندوق کمتر از يک ميليارد دالر کسری دارد چگونه اينک 

  . ميليارد دالر در صندوق ارزی پول چمع خواهد شد٢۵در عرض دو ماه اينده اعالم می شود که 
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