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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
  

  طرح هسته اى روسيه طرحى جدى است: وزير خارجه 
  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٩ - ١٣٨۴ بهمن ٩يكشنبه 

 مسكو را طرحى جدى خواند و منوچهر متكى وزير امور خارجه طرح هسته اى:  شرقگروه سياسى
گفت اگر مولفه هايى آه آن را جامع االطراف مى آند در آن ايجاد شود، مى تواند به عنوان رهيافتى 

او آه ديروز در يك آنفرانس مطبوعاتى مشترك با شيخ خالد آل . جديد در مسئله هسته اى ايران باشد
طرح روسيه طرح خوبى : مى داد افزودخليفه همتاى بحرينى اش به پرسش هاى خبرنگاران پاسخ 

است و در سفر دبير شوراى عالى امنيت ملى به مسكو پيرامون آن گفت وگو شد، ولى به طور 
 ١۶در : به گزارش ايسنا متكى ادامه داد. آارشناسى و دقيق نيازمند تداوم اين آارشناسى  ها هستيم

  .نجام خواهد شدفوريه نيز دور دوم اين مذاآرات در اين خصوص در مسكو ا
  توافق بر سر افزايش شرآاى تهران، مسكو• 

همچنين به گزارش ايرنا وى از توافق تهران، مسكو بر سر برخى مولفه ها نظير افزايش شرآا بين تهران 
  .و مسكو خبر داد و افزود برخى مولفه هاى ديگر نظير مكان غنى سازى، محل مذاآره است

  خوردار استارجاع يا اطالع  از يك وزن بر• 
متكى گفت در صورت اقدام احتمالى شوراى حكام در اطالع دهى موضوع هسته اى ايران به شوراى 

امنيت اجالس دو فوريه طبق قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى، دولت موظف است تمامى فعاليت   
 در صورت او سپس با بيان اين آه طبق قانون مصوب مجلس دولت. هاى داوطلبانه اش را قطع نمايد

اطالع و يا ارجاع پرونده هسته اى آشورمان به شوراى امنيت موظف به اين وظيفه خواهد شد 
  .بنابراين ارجاع يا اطالع از نظر ما از يك وزن برخوردار است: خاطرنشان آرد

  گزارشى از سفر به  آفريقاى جنوبى• 
:  اجالس تروئيكاى عدم تعهد گفتمتكى همچنين با اشاره به سفر اخير به آفريقاى جنوبى و شرآت در

 در NPTبا توجه به مواضع اصولى و روشن تروئيكاى عدم تعهد در تهران بر حمايت از حق اعضاى 
برخوردارى از فناورى هسته اى صلح آميز و پرهيز از تبعيض و تاآيد بر پيگيرى و حل و فصل موضوع 

: وزير امور خارجه افزود.  مقطع آنونى شده ايمهسته اى ايران در آژانس خواستار اتخاذ موضع تروئيكا در
در جريان اين سفر وزراى خارجه تروئيكاى عدم تعهد سئواالتى را مطرح آردند آه آن سئواالت پاسخ 

داده شد و مالزى به عنوان رئيس تروئيكا در جمع بندى نهايى بر حق اعضا بدون تبعيض براى دستاوردى 
همچنين بر لزوم تداوم مذاآرات با سه آشور اروپايى و ديگر . د آردبه فناورى صلح آميز هسته اى تاآي

. طرف ها براى حل و فصل موضوع هسته اى ايران در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى تاآيد شد
متكى همچنين در ارتباط با اظهاراتش درخصوص دست داشتن انگليس در حوادث تروريستى اهواز اظهار 

تى جمهورى اسالمى ايران اعالم آ مادگى آرده اند آه اسناد و اطالعات مربوط به مقامات امني: داشت
حوادث گذشته و اخير اهواز را در اختيار مقامات ذيربط انگليسى قرار دهند آه به زودى اين امر انجام 

  .خواهد شد و اميدواريم با تداوم پيگيرى اين موضوع شاهد اقدامات پيش گيرنده ملموس باشيم
  ايت بحرين از تهرانحم• 

شيخ خالد بن احمد بن خليفه وزير خارجه بحرين نيز در اين آنفرانس مطبوعاتى ضمن حمايت از حق 
در ارتباط با فعاليت هاى مسالمت آميز : ايران در داشتن فناورى صلح آميز هسته اى اظهار داشت

 فناورى صلح آميز هسته اى هسته اى هيچ اختالفى بين ما وجود ندارد آه جمهورى اسالمى ايران از
  .برخوردار باشد

  نگرانى بحرين از نيروگاه بوشهر• 
وى در ارتباط با برخى نگرانى ها و ترس هاى آشورهاى عضو اين شورا آه پيش از اين اعالم شده بود 

آنچه پيش از اين اعالم شده بود درخصوص سالمتى و ايمنى تاسيسات هسته اى بوشهر آه در : گفت
شيخ خالد با بيان اين آه در صورت نزديكى به يك آارخانه ممكن .  هاى ما قرار دارد، بودنزديكى آب

از آنجايى آه ما نمى دانيم ايمنى نيروگاه هسته : است دود آن براى شما ايجاد نگرانى نمايد، ادامه داد
  .اى بوشهر چقدر است نگرانى  هايى را در اين رابطه داشته و داريم

  داردباالترين استان• 
: او در اين زمينه گفت. البته ذآر اين موضوع از سوى وزير خارجه بحرين با واآنش متكى روبه رو شد

 هزار مگاوات برقى آه بايد به دست آوريم ٢٠آليه پروژه هاى ما از جمله نيروگاه بوشهر و بيش از 
 بيان اين آه اين مسئله را با متكى با. امنيت و استاندارد بااليى دارد و اين امر براى ما بسيار مهم است
به آقاى وزير گفتم آه پيش از اين آه : همتاى بحرينى اش مورد مذاآره قرار داده است، خاطرنشان آرد

درخصوص امنيت اين نيروگاه نگرانى ما به آن سوى آب ها مربوط باشد به مردم داخل آشورمان مربوط 
تانداردهاى بين المللى ساخته شده و عالوه بر آن خواهد بود و لذا اين نيروگاه در باالترين سطح اس
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ما نمى توانيم بگوييم آه چون ممكن است با : او تصريح آرد.تحت نظر مستمر فنى آژانس قرار دارد
ماشين روزى تصادف آنيم پس هيچ گاه رانندگى نكنيم، اين نيروگاه مطمئن و با استانداردهاى باالى 

  .رخصوص آن براى آشورهاى منطقه وجود نداردفنى ساخته شده و جاى هيچ نگرانى د
  
 ' از مفاد طرح روسيه را پذيرفتیايران برخ'

  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٨ -  ١٣٨۴ بهمن ٨شنبه 
 ی سازی غنی از مفاد طرح روسيه برای گويد با مسکو درباره برخی می اسالمیجمهور:بی بی سی

 . اورانيوم ايران به توافق رسيده است
 دخيل در ی گويد کشورش و روسيه توافق کرده اند تعداد کشورهایرجه ايران م وزير خا،ی متکمنوچهر

 . اين طرح را افزايش دهند
 . ساير مفاد اين طرح هستندی گفت که رهبران ايران هنوز در حال بررسی اين حال وبا
 یمهور جی غرب درباره نيات احتمالی های آن ارايه کرده بود تا نگرانی طرح را روسيه ابتدا برااين

 .  فرونشيندی صلح جويانه هسته ای از برنامه های زير پوششی ساخت بمب اتمی برایاسالم
 انحراف ی است عالقه ايران به آن صرفا برای مدعی کند ولی گويد از اين طرح حمايت می مآمريکا

 .  استیانتقادها و وقت کش
 ها را درباره آينده ی بدان ترتيب خيال غرب ايران نتواند بر سر اين طرح با روسيه به توافق برسد وچنانچه

 ی انرژی حکام آژانس بين المللی شورای خود آسوده کند، ممکن است پرونده اش از سویبرنامه اتم
 .  امنيت سازمان ملل ارجاع شودی به شورایاتم

 که  اقتصاد در داووس سوئيس گفته بودی جک استرا وزير خارجه بريتانيا در اجالس مجمع جهانپيشتر
 .  امنيت بايد موضعش را تغيير دهدی اجتناب از حضور در شورایايران برا

 ايران که همواره ی داشته باشد ولی حکام اين هفته درباره ايران نشست اضطراری است شوراقرار
 گويد از رفتن به ی نشده، می طراحی توليد تسليحات کشتار جمعی اش برایگفته است برنامه اتم

  . نداردی آن هراسی احتمالی و سياسی اقتصادیتحمل تحريمها امنيت و یشورا
  

  پيام اميدوارى عنان والبرادعى به تهران و مسكو
  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٨ -  ١٣٨۴ بهمن ٨شنبه 

تهران در زمستان حادثه خيز بين المللى عاليترين مقام هسته اى خود را عازم :  ایرانگروه سياسى
. الس لندن مى خواست در پرونده هسته اى خلق آند تغيير دهدپايتختهاى مهم آرد تا فضايى آه اج

على الريجانى در يك هفته مذاآرات فشرده خود با روسها و چينى ها آوشيد تا اين دو قدرت حاشيه 
ديپلماسى جمهورى اسالمى با علم به اينكه . نشين شرق را وارد متن معادله رقابتهاى هسته اى آند

 ويژه شوراى حكام تالش بى وقفه اى را براى يارگيرى از پكن و مسكو آغاز جبهه غرب در آستانه اجالس
اآنون . آرده اند، رويكرد مذاآره در ايران را با ابعاد جديد در حوزه خاور دور و اورآسيا به جريان انداخت

 سخن. اولين دستاورد اين تحرك ديپلماتيك در موضعگيرى سران دو نهاد بين المللى نمايان شده است
ديروز محمد البرادعى و آوفى عنان در مسير اجالس بهمن ماه شوراى حكام مى تواند عالئمى از تغيير 

فضاى سياسى در پرونده هسته اى ايران باشد، فضايى آه در آن خط تهديد و تقابل جاى خود را به 
  .گفت و گو و تعامل مى دهد

  پيام تشويق دو چهره بين المللى> 
رادعى دو مقام شاخص جهانى بودند آه در فرداى بازگشت الريجانى از دور آوفى عنان و محمد الب

دبيرآل سازمان ملل و دبيرآل سازمان بين . جديد مذاآرات هسته اى به استقبال اين گفت و گوها رفتند
المللى انرژى اتمى هر دو اظهار داشتند آه نشانه هاى اميد را در مذاآرات تهران و مسكو و پيشنهاد 

البرادعى آه به عنوان رئيس ديده بان هسته اى سازمان ملل در اجالس مجمع . يافته اندروسيه 
من اميدوارم آه پيشنهاد «: جهانى اقتصاد در شهر داووس در سوئيس سخن مى گفت، تأآيد آرد

بر اساس گزارشى آه خبرنگار ايرنا از داووس ارسال آرده، » .روسيه به منزله شروع يك راه حل باشد
بگذرد آه » دوره توانبخشى«پيشنهاد روسيه مى تواند به ايران آمك آند از يك : دعى گفته استالبرا

در عين حال، ايران اجازه خواهد يافت به . طى آن خواهد پذيرفت در خاك خود درگير غنى سازى نشود
 ما نياز به آن من هنوز معتقدم آه«: البرادعى ادعا آرد. مواد مورد نياز براى نيروگاههاى خود دست يابد

داريم آه ايران شفافيت آامل را داشته باشد چرا آه عالمتهاى سؤال زيادى در مورد اين برنامه باقى 
  ».مانده است

ايران نياز به اين تضمين دارد آه مى تواند براى توليد برق از نيروگاه هسته اى «: وى اظهار داشت
مين است آه برنامه ايران صرفًا داراى اهداف صلح استفاده آند و جامعه بين الملل نيز محتاج اين تض

البرادعى به اين موضوع آه آيا پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع خواهد شد يا نه؟ » .جويانه است
: اشاره اى نكرد، ولى ناخشنودى خود با بحث ارجاع پرونده به شوراى امنيت را به اين صورت بيان آرد

 نيويورك لزومًا به معناى پايان تالشهاى ديپلماتيك براى حل اختالف برداشتن گامهاى ديگر به سوى
سخنگوى خود اطمينان داد آه سازمان ملل » استفان دوجاريك«آوفى عنان نيز از زبان . خواهد بود

به نظر مى رسد آه اين گفت : عنان تصريح آرد آه. مذاآرات ايران و روسيه را با دقت زياد دنبال مى آند
در زمان حاضر دبيرآل سازمان : سخنگوى عنان همچنين به خبرنگاران گفت. دوارآننده استو گوها امي

مديرآل آژانس بين المللى انرژى هسته اى است و نتايج اين » محمد البرادعى«ملل سرگرم مذاآره با 
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ا صبر دبيرآل پيوسته از دولت ايران خواسته تا ب«به گفته دوجاريك، . مذاآرات بزودى منتشر خواهد شد
  .»و بدون افزايش تنش در اين رابطه حرآت آند

  همراهى غرب با طرح مسكو> 
همزمان با موضعگيرى سازمانهاى بين المللى، سران آمريكا و اروپا نيز به طور محسوس و گسترده 

رئيس جمهورى آمريكا در » جورج بوش«. حمايت خود را از پيشبرد طرح هسته اى روسيه اعالم آردند
مذاآرات تهران و مسكو اعالم آرد آه واشنگتن از طرح مسكو در خصوص غنى سازى واآنش به 

وى در عين حال ادعا آرده است آه نسبت به . اورانيوم مورد نياز ايران در خاك روسيه حمايت مى آند
رئيس جمهورى جديد ايران بسيار با احتياط برخورد » محمود احمدى نژاد«توانايى غرب براى همكارى با 

سران انگليس نيز به عنوان متحد اول آمريكا در عرصه آتالنتيك با لحنى مثبت درباره طرح .  آندمى
  .روسيه موضع گرفته اند

سه آشور اروپايى در انتظار پاسخ ايران به «: وزير امور خارجه انگليس روز پنجشنبه گفت» جك استراو«
گزارش ديگر حاآى » .ج از ايران هستندپيشنهاد روسيه در مورد فعاليت غنى سازى اورانيوم در خار

صدراعظم . است آه مذاآرات اخير الريجانى با روسها، موضوع جلسه مشترك رهبران اروپا بوده است
اتريش و نخست وزير فرانسه در يك موضعگيرى مشترك ضمن حمايت از خط مذاآره در پرونده هسته 

  .نى سازى اورانيوم ايران شدنداى ايران خواستار تالش مشترك بين المللى براى مهار غ
صدراعظم اتريش به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه اروپا ضمن استقبال از پيشنهاد مسكو مبنى بر غنى 

ما در اتحاديه اروپا باور داريم آه اين پيشنهادى منطقى و : سازى اورانيوم ايران در خاك روسيه گفت
طبق گزارش خبرگزارى آلمان، شوسل و دوويلپن . الزم است ايران براحتى آن را بپذيرد. جذاب است

گفتند آه اين پيشنهاد بايد با پيشنهادات تجارى و اقتصادى اتحاديه اروپا آه مى تواند به تهران آمك آند 
دوويلپن تصريح آرد آه . تا براى حدود يك ميليون جوان بيكار فرصت شغلى ايجاد آند شيرين تر شود

ايران با راه حلى ساده : صدراعظم اتريش ادامه داد. ات را باز نگهدارداروپا مى خواهد درهاى مذاآر
روبروست؛ مصالحه روسيه را بپذيرد و درباره پيشنهاد اقتصادى جذاب با اتحاديه اروپا مذاآره آند تا از 

  .خطر سالح هاى هسته اى جلوگيرى شود
  استفاده از اهرم هاى تهديد> 

 اروپاييها در عين حمايت از روش گفت و گو همچنان درصدد خبرهاى ديروز حكايت از آن داشت آه
هستند از روشهاى تهديد و اجبار براى پيشبرد اهداف خود در پرونده ايران بهره گيرند، برپايه گزارش 

منابع آگاه در وين، در اين راستا اروپاييها پيش نويس قطعنامه اى را تهيه آرده اند آه قصد دارند با 
از شوراى امنيت سازمان ملل، از آن شورا بخواهند از ايران درخواست آند آار بر روى استفاده ابزارى 

طبق گزارش خبرگزارى فرانسه، آمريكا به همراه انگليس، آلمان و . سوخت هسته اى را متوقف آند
ا فرانسه درباره لحن اين قطعنامه در حال گفت و گو با روسيه و چين هستند و قصد دارند اين قطعنامه ر

اين پيش نويس به شوراى امنيت پيشنهاد مى آند براى . ارائه دهند)  بهمن١٣( فوريه ٢براى نشست 
ايران توضيح دهد آه بايد سؤاالت باقى مانده را پاسخ دهد و اين پاسخگويى فقط با متوقف آردن آار بر 

  .روى سوخت هسته اى و همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى امكان پذير است
هم اآنون روسيه با بندهاى مهم اين قطعنامه «: يكى از ديپلمات هاى غربى، اظهار داشته است

در اين حال خبرگزارى شين هوا نيز در گزارشى نوشت آه رايس در اجالس داووس » .مخالفت دارد
يت درباره مسأله هسته اى ايران صحبت آرد و بر تالش دولت آمريكا براى ارجاع ايران به شوراى امن

اما اغلب ناظران هسته اى سخن دبيرآل سازمان ملل را فصل الخطاب مى دانند آه براى بار . تأآيد آرد
دوم در گفت وگو در حاشيه اجالس داووس اعالم آرد آه محمد البرادعى، مديرآل آژانس بين المللى 

  .ندانرژى اتمى انتظار ندارد تا پايان ماه فوريه گزارشى را درباره ايران ارائه آ
  نتايج رايزنى هاى جديد> 

مسؤول پرونده هسته اى ايران بامداد ديروز نتايج حلقه جديد رايزنى هاى ديپلماسى ايران را تشريح 
على الريجانى در ورود خود به مهرآباد با انبوهى از پرسش خبرنگاران روبرو شد آه از سرنوشت . آرد

طرح : سته اى در پاسخ اين پرسش ها گفتمسؤول مذاآرات ه. پيشنهاد هسته اى روسيه پرسيدند
روسيه يك ظرفيتى دارد و اين ظرفيت يك چيز آاملى براى فناورى هسته اى ايران نيست و بايستى در 

درون يك مجموعه مورد توجه قرار بگيرد و از سوى ديگر نمى شود هم گفت آه طرح روسيه يك طرح 
يك دور از . رسى و تكميل شدن مى دانستيمبه همين دليل ما طرح روسيه را قابل بر. منفى است

دبير شوراى عالى امنيت در ادامه به تشريح . مذاآرات انجام شده و دور بعدى آن هم انجام خواهد شد
سفرى آه به اعتقاد بسيارى از ناظران حاصل آن تأثير بسيارى در آينده طرح . نتايج سفر به پكن پرداخت

  .هاى هسته اى داردروسيه و عبور ايران از گرداب چالش 
موضع چين اين است آه اروپايى ها نبايد عجله آنند، بلكه بايد : دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت

فرصت بدهند تا اين پرونده در آژانس بين المللى انرژى اتمى به صورت حرفه اى بررسى شود، چرا آه 
الريجانى سپس به . جاد مى آندهرگونه تعجيل و رفتار غيرمنطقى شرايط نامساعدى را در منطقه اي

: منطق ديپلماسى هسته اى ايران پرداخت و با اشاره به همكارى هاى ايران و آژانس تصريح آرد
ابهامات آژانس بايد برطرف شود و ما به عنوان يك عضو، همكارى با آژانس را در چارچوب مقررات بين 

  .ظار استيفاى حقوق خود را نيز داريمالمللى وظيفه خود مى دانيم و به نسبت انجام وظيفه، انت
به گزارش ايرنا از پكن دبير شوراى عالى امنيت ملى قرار بود در يك سفر دو روزه با مقام هاى چين به 
گفت وگو بپردازد، اما به دليل همزمان شدن با تعطيالت عيد بهار چين و انجام مذاآرات اضطرارى ديگر، 

www.iran-archive.com 



تانگ جيا «وزير خارجه، » لى جائو شينگ«وى با . ده انجام شداين ديدارها در يك روز به صورت فشر
وزير بين الملل حزب آمونيست چين به » وانگ جيا رويى«مشاور امنيتى شوراى حكومتى و » شوان

وزير خارجه چين و ديگر مقامهاى ارشد پكن در ديدار با الريجانى بر حل . طور جداگانه ديدار و مذاآره آرد
  .ن از راه مسالمت آميز و با استفاده از شيوه ديپلماتيك تأآيد آردمسأله هسته اى ايرا

انجام اين دور از مآموريت مذاآره . با وجود اين، رشته رايزنى هاى تهران در ايستگاه پكن خاتمه نيافت
منوچهر متكى روز جمعه عازم آيپ تاون در آفريقاى . برعهده وزير امور خارجه گذاشته شده است

ا وزيران امور خارجه تروييكاى سازمان غيرمتعهدها وارد مذاآره شود انتظار مى رود در جنوبى شد تا ب
ديدار امروز وزير امور خارجه ايران با وزيران امور خارجه تروييكاى عدم تعهد، موضوعات مربوط به نشست 

 و تبادل آتى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در خصوص پرونده هسته اى ايران مورد بحث
  .نظر قرار گيرد

  
  ادامه رايزنى ها در عراق

  ٢٠٠۶ ژانويه  27  – ١٣٨۴  بهمن7 هجمع
از اولويت هاى دولت آينده، تعيين نخست وزير آينده : رئيس ائتالف يكپارچه عراق تاآيد آرد: ايسنا
 سيدعبدالعزيز  شيخ عبدالكريم الجزايرى به نيابت از طرف- چاپ لبنان-به گزارش روزنامه السفير . است

ما خواهان دولتى با مشارآت : حكيم رئيس ائتالف يكپارچه عراق طى سخنانى در نجف اظهار داشت
وى مبارزه با . تمام گروه ها و دولتى منسجم و هماهنگ با برنامه ها و اولويت هاى تعيين شده هستيم

ا از اولويت هاى دولت تروريسم، بعث زدايى، اجراى قانون اساسى و گسترش خدمت به مردم عراق ر
ما خواهان مشارآت ملى بر اساس صالحيت هاى : الجزايرى به نقل از حكيم تصريح آرد. آينده دانست

انتخاباتى و دستيابى به وحدت ملى هستيم و از همان ابتدا مخالفت خود را با هر گونه به حاشيه 
جمهور عراق طى نشستى با عادل در همين حال، جالل طالبانى رئيس . آشاندن گروه ها اعالم آرديم

عبدالمهدى و غازى عجيل الياور دو معاونش، به بررسى روند سياسى آشور، نتايج انتخابات و دعوت به 
ما منتظر نتايج قطعى انتخابات : طالبانى تاآيد آرد. برگزارى نشست نخست پارلمان جديد پرداختند

طالبانى با بيان اينكه دولت آينده بايد بر . مبراى بررسى زمان برگزارى نخستين جلسه پارلمان هستي
دولت آينده بايد در راستاى صالحيت هاى :  اساس قانون اساسى و مشارآت تمام گروه ها باشد، گفت

اگر مى خواستيم از نتايج چشم : رئيس جمهور عراق در ادامه گفت. انتخاباتى و ملى شكل بگيرد
سقف زمانى معينى براى بررسى : وى خاطرنشان آرد. پوشى آنيم، چرا انتخابات را برگزار آرديم

توافق بر سر تعيين نخست وزير، رئيس پارلمان و رئيس شوراى رياست جمهورى وجود دارد و ما منتظر 
رئيس جمهور عراق درباره درخواست . معرفى نامزد پست نخست وزيرى ائتالف يكپارچه عراق هستيم

ما از . اين مسئله به مسئله دموآراسى مربوط مى شود: تاحراز پست هاى وزارتى برخى گروه ها گف
عادل عبدالمهدى يكى از نامزدهاى پست نخست . طريق مذاآرات مى توانيم به توافق دست يابيم

وزيرى در دولت آينده عراق نيز ابراز اميدوارى آرد آه ائتالف يكپارچه بتواند طى روزهاى آينده نامزد 
همه ما عراقى هستيم و مى خواهيم از : الياور نيز خاطرنشان آرد. پست نخست وزيرى را تعيين آند
ما مخالف دخالت خارجى ها هستيم و اميدواريم هر آسى آه خواهان . حقوق مساوى برخوردار باشيم

عدنان پاچه چى رئيس مجمع دموآرات هاى مستقل و عضو . مقاومت است، سالح به دست نگيرد
سه ليست العراقيه به رياست اياد عالوى، جبهه توافق عراق به رياست ائتالف يكپارچه عراق از ائتالف 

عدنان الدليمى و جبهه گفتمان ملى به رياست صالح المطلق به منظور تشكيل دولت متحد ملى خبر 
 آرسى و ليست توافق ٢۵ليست العراقيه با : پاچه چى در گفت وگو با روزنامه البيان تصريح آرد. داد

براى ما تشكيل : وى افزود.  آرسى با هم توافق آردند١١و ليست گفتمان ملى با  آرسى ۴۴عراق با 
پاچه . دولت متحد ملى بدون توجه به اسامى و احزاب و تالش در جهت دموآراسى در عراق مهم است

دموآراسى واقعى برترى راى اآثريت بر اقليت نيست؛ بلكه توجه به تمام آرا و اعطاى : چى تاآيد آرد
وى . ه تمام گروه ها است چون در غير اين صورت ما به سوى ديكتاتورى جديد خواهيم رفتآزادى ب

اين سه ليست معناى دموآراسى را دريافته اند و اميدواريم بقيه گروه ها نيز قبل از : خاطرنشان آرد
ى وزير از سوى ديگر، اسامه عبدالعزيز النجف. رقابت بر سر پست هاى  وزارتى، اين مسئله را دريابند

برگزارى انتخابات  در :  گفت- چاپ امارات متحده عربى -صنعت و معدن عراق به روزنامه دارالخليج 
چنين شرايط سختى اقدام بزرگى بود آه توانست ثبات و پيشرفت سياسى و مشارآت عراقى ها در 

ال مردم در به رغم برخى تقلب ها، نتايج و استقب: وى افزود. تعيين سرنوشت عراق را تحقق بخشد
دولت آينده بايد دولتى متحد، ملى و داراى برنامه هاى خاص : وى تصريح آرد. انتخابات رضايتبخش بود

: النجفى درباره قانون اساسى عراق افزود. باشد و نه دولتى با تقسيم بندى هاى جناحى و حزبى
مسائل ريشه اى آه . تقانون اساسى عراق با اوضاع عراق تناسبى ندارد و داراى مشكالت زيادى اس

وى در خصوص خطر ترور ها و سوءقصد هايى . مربوط به آينده آشور است، مورد توجه قرار نمى گيرد
من همواره در جهت منافع ملى تالش مى آنم و هرآسى آه : آه عليه وى صورت گرفته است، گفت

كى از مسيحيان نزديك به در يك خبر ديگر ي.مخالف منافع ملى عراق است، مرا مورد هدف قرار مى دهد
جالل طالبانى رئيس جمهور عراق تماس با گروه هاى مسلح عراقى را براى پايان دادن به بحران امنيتى 

مذاآراتى طى هفته آينده ميان گروه هاى مقاومت و نيروهاى عراقى برگزار : اين آشور تائيد آرد و گفت
 مقام در ادامه اظهار داشت، در اين مذاآرات  اين- چاپ لندن-به گزارش روزنامه الحيات. خواهد شد
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مسئله زندانيان، اهل سنت، خروج نيروهاى آمريكايى و جايگزين آردن نيروهاى عراقى در مقابل متوقف 
  .شدن عمليات هاى گروه هاى مسلح مورد بررسى قرار مى گيرد

  
  در پرونده هسته اى به هوشيارى احتياج داريم: هاشمى

  ٢٠٠۶ ژانويه  27  – ١٣٨۴  بهمن7 هجمع
هاشمى رفسنجانى عصر ديروز در ديدار با على مشكينى رئيس مجلس خبرگان رهبرى با ابراز : ايسنا

آنها ديوانه، طمعكار، ظالم و «: نگرانى نسبت به رفتار اروپايى ها در قبال پرونده هسته اى ايران گفت
ار را به اينجا رسانده اند گرچه خود مصداق طاغوت واقعى هستند، ما آارى به آسى نداريم اما آنها آ

. در اين زمينه به هوشيارى احتياج داريم»«.ما هم بى تاثير نبوده ايم، اما وجه مظلوميت ما بيشتر است
آنها از ما مى . حتى آمترين احتمال در رفتن پرونده ايران به شوراى امنيت براى ما اهميت بسيار دارد

ل است، اگر مقاومت آنيم هم بايد هزينه زيادى بپردازيم، به هر خواهند تسليم شويم آه براى ما مشك
مردم ما خواهان انرژى » «.حال اين پرونده يك تجربه الهى است آه اميدواريم از آن سربلند بيرون بياييم

اما استكبار نمى . حتى مخالفان جمهورى اسالمى هم بر چنين حقى تاآيد دارند. هسته اى هستند
در ».ايران آه سابقه آفرستيزى و ظلم ستيزى دارد صاحب چنين قدرتى شودخواهد نظامى مثل 

ابتداى اين ديدار آيت اهللا مشكينى به وضعيت مزاجى خود اشاره آرد و از هاشمى رفسنجانى خواست 
  .آه براى بهبود وضع جسمانى اش دعا آند

  
  الريجانى از مسكو تا پكن

  ٢٠٠۶ ژانويه 26 - ١٣٨۴  بهمن6 شنبهپنج 
على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى امروز پس از سفر دو روزه به مسكو :  شرقه سياسىگرو

از . و ديدار با مقامات اين آشور به پكن مى رود تا در مورد مسائل هسته اى با مقامات چين مذاآره آند
ينده در لندن در  آشور آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، آلمان و انگليس هفته آ۶سوى ديگر وزراى خارجه 

اجالسى شرآت خواهند آرد آه موضوع آن افغانستان است، اما سخنگوى وزارت خارجه آمريكا اعالم 
آرده است آه رايس در سفر به لندن از فرصت استفاده مى آند تا در مورد ايران با آشورهاى شرآت 

امات اين آشور را سازنده و الريجانى پس از پايان سفرش به روسيه مذاآرات با مق. آننده مذاآره آند
طرح روسيه در مورد غنى سازى اورانيوم مى تواند : دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت.مفيد خواند

مذاآره آننده ارشد ايران در پرونده . ايده اوليه خوبى باشد ولى بايد آن را در داخل يك مجموعه ديد
مطرح است و بايد حل وفصل ] طرح روسيه[رح هسته اى تاآيد آرد آه از جمله نكاتى آه درباره اين ط

. شود، موضوع محل آارخانه، نحوه مشارآت، همكارى هاى فنى و سياسى و مسائل ديگر است
با اين حال، هيات «: الريجانى آه در يك آنفرانس خبرى در سفارت مسكو سخن مى گفت ادامه داد

ات مبهم آن را در مذاآرات خود پيگيرى  بررسى اين طرح و رفع نك- بهمن٢٧- فوريه ١۶هاى دوطرف در 
دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در پاسخ به سئوال خبرنگارى در مورد مشارآت چين » .خواهند آرد

ما از مشارآت آشورهاى ديگر در اين زمينه استقبال مى آنيم، اما « :در طرح پيشنهادى روسيه گفت
  ».در مورد چين هنوز پيشنهادى مطرح نشده است

  تالش هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى• 
روز سه شنبه، الريجانى و ايوانف در يك بيانيه مشترك اعالم آردند آه موضوع هسته اى ايران بايد در 

اين بيانيه . حل وفصل شود) آژانس بين المللى انرژى اتمى(چارچوب ديده بان اتمى سازمان ملل متحد 
اختن ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد و از تالش هاى روسيه در به تاخير اند

بعد از دو ديدار در سطح دبيران شوراى . موضع مخالف مسكو در مورد وضع تحريم عليه ايران حكايت دارد
دو طرف تمايل خود را براى حل بحران موجود از راه «: امنيت دو آشور، شوراى امنيت روسيه اعالم آرد

اين در حالى است آه ».و در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى ابراز داشتندهاى ديپلماتيك 
مقامات تهران بارها اعالم آرده اند آه اگر پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود؛ 

شرده از سوى ديگر تالش هاى ديپلماتيك ف. ايران برنامه غنى سازى در مقياس آامل را آغاز خواهد آرد
اى از سوى ديپلمات هاى آشورهاى درگير در موضوع هسته اى در فاصله آمتر از يك هفته تا برگزارى 

 بهمن برگزار ١٣اين اجالس قرار است روز . نشست اضطرارى آژانس بين المللى پيگيرى مى شود
  .شود

  ديدارهاى بين  المللى• 
در راستاى همين تالش هاى ديپلماتيك، آاندوليزا رايس، وزير خارجه اياالت متحده روز سه شنبه آينده 

 براى شرآت در يك آنفرانس بين المللى آه موضوع اصلى آن افغانستان - بهمن ماه١١ ژانويه ٣١_ 
اعالم آرد آه اما شان مك آورمك سخنگوى وزارت خارجه اياالت متحده . است به لندن سفر خواهد آرد

انتظار مى رود رايس از اين اجالس براى بحث و رايزنى پيرامون برنامه هسته اى ايران استفاده 
بريتانيا، (روزنامه نيويورك تايمز گزارش داد آه پنج وزير خارجه آشورهاى عضو دائم شوراى امنيت .آند

از سوى .ده شرآت خواهند آردبه عالوه آلمان در نشست آين) فرانسه، اياالت  متحده، روسيه و چين
ديگر جك استراو وزير خارجه انگليس از تهران خواست تا به طور جدى پيشنهاد روسيه را مورد مطالعه 

استراو همچنين در مصاحبه با آسوشيتدپرس ابراز .قرار دهد تا بحران هسته اى موجود پايان يابد
  .يران را به شوراى امنيت ارجاع دهداميدوارى آرد آه آژانس بين المللى انرژى اتمى پرونده ا

  الريجانى از مسكو به پكن مى رود• 
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در همين حال به گزارش ايرنا على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران پس از سفر دو روزه 
خود به مسكو و مذاآرات با مقامات روسى، امروز به چين مى رود تا در سفرى دوروزه با مقامات پكن در 

  .سئله هسته اى، روابط دوجانبه و مسائل منطقه اى و بين المللى بحث و تبادل نظر آندمورد م
  

  ايران حمايت کردیبوش از طرح روسيه در مناقشه هسته ا
  ٢٠٠۶ ژانويه 26 - ١٣٨۴  بهمن6 شنبهپنج 

 ايران ی حل بحران هسته ای از طرح روسيه برای آمريکا به طور علنی جمهوررئيس:بی بی سی
 .کرده استحمايت 
 ايران حمايت خواهد کرد اگر تمام ی گفت که او از برنامه هسته ای بوش در يک کنفرانس خبرپرزيدنت

 سازمان ملل به ايران منتقل ی آن در روسيه توليد شود و زير نظارت آژانس اتمیسوخت مورد نياز اتم
 .شود
 ی تواند در سالح های که م رای آمريکا همچنين گفت که روسيه بايد زباله هسته ای جمهوررئيس
 .  کندی استفاده شود جمع آوریاتم
 اظهار ترديد کرده ی از مقامات ايرانی دارد اما برخی بيشتری گويد طرح روسيه نياز به بررسی مايران

 . را واگذار کنندی چرخه سوخت اتمی اصلیاند که بتوانند کنترل بخش ها
 ايران که با مقامات چين ی سرپرست مذاکرات هسته ا وی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیعل

 کشورش با غرب را مفيد ی حل مناقشه اتمی گويد پيشنهاد روسيه برایديدار و گفتگو کرده است م
 . داندیم

 حل ی وزارت خارجه چين نيز پيش از او با اعالم اينکه کشورش از هر اقدام ديپلماتيک برایسخنگو
 قابل ی از راههای کند گفته بود که دولت چين پيشنهاد روسيه را يکیم ايران حمايت یمسئله هسته ا

 .  داندی در مناقشه ايران و غرب می خروج از بن بست کنونی برایبررس
 ايران قرار گرفته، ی درگير در مناقشه اتمی اروپايی طرح روسيه که مورد موافقت آمريکا و دولتهابنابر

به گاز هگزافلوئوريد ) معروف به کيک زرد(دن اکتا اکسيد اورانيوم  تواند مرحله توليد سنگ معیايران م
 شده ی به استخراج اورانيوم غنهاورانيوم را در تأسيسات خود انجام دهد اما مرحله سانتريفوژ اين گاز ک

  به اين ماده راديواکتيو توانی انجامد بايد در خاک روسيه انجام گيرد تا امکان اينکه ايران با دستيابیم
 . را بيابد از ميان برودیساخت سالح اتم

 حکام آژانس ی عضو شورا35 از ی امنيت سازمان ملل متحد و يکی مانند روسيه، عضو دايم شوراچين،
 به اين کشور که يک روز پس از سفر او به روسيه ی الريجانی است و سفر آقای اتمی انرژیبين الملل

 در ی گيرم تصميی حکام برایجام شد که قرار است شورا انیصورت گرفت تنها يک هفته پيش از تاريخ
 . تشکيل دهدی اضطراری ايران جلسه ایمورد نحوه برخورد با فعاليت هسته ا

 دائم با آن مخالفت نکرده ی امنيت مستلزم آن است که هيچيک از اعضای شورای قطعنامه هاتصويب
ه پنج عضو دائم، همراه با وزير خارجه آلمان  ام ژانويه، وزيران خارجیباشند و قرار است روز دوشنبه س

 ی بحران هسته ای شرکت داشته، به منظور بررسی اسالمیکه کشورش در مذاکرات اروپا با جمهور
 .ايران در لندن تشکيل جلسه دهند

 ی پس از مذاکره با مقامات روسيه در مسکو اعالم کرده بود که هرنوع تصميم شورای الريجانیآقا
 داوطلبانه ی مصوبه مجلس، اجرای در اجرای اسالمیيران باعث خواهد شد دولت جمهورامنيت عليه ا
 ليق را متوقف کند و به تعی اتمی منع گسترش جنگ افزارهای به پيمان بين المللیپروتکل الحاق
 . اورانيوم خاتمه دهدی سازیداوطلبانه غن

 حکام ی عضو شورایافق کشورها عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، نسبت به توی اينهمه، کوفبا
 امنيت ابراز ی ارجاع پرونده ايران به شورای حاوی در تصويب قطعنامه ای اتمی انرژیآژانس بين الملل
  .ترديد کرده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  محاآمه صدام امروز از سر گرفته مى شود

  ٢٠٠۶انويه  ژ٢٨ -  ١٣٨۴ بهمن ٨شنبه 
 تن از ١۴٣محاآمه صدام رئيس جمهور سابق عراق و هفت تن از دستيارانش به اتهام قتل عام : فارس

به گزارش خبرگزارى فرانسه از .  امروز از سر گرفته مى شود١٩٨٣شيعيان روستاى الدجيل در سال 
ت نارضايتى قاضى جديد بغداد، قرار بود هشتمين جلسه دادگاه صدام چهارشنبه برگزار شود، اما به عل

اين در حالى است آه قاضى . اين پرونده از شيوه و روند بازجويى متهمان،  جلسه دادگاه به تعويق افتاد
رئوف رشيد «به دليل برخى فشارها از رياست دادگاه ويژه صدام استعفا آرد و » رزگار محمد امين«

 ساله متولد شهر ۶۵» رشيد عبدالرحمن«. آرد عراقى به رياست اين دادگاه انتخاب شد» عبدالرحمن
حلبچه و در استان سليمانيه زندگى مى آند و معاون رئيس دادگاه تجديدنظر در منطقه اربيل در شمال 

 آار قضاوت را آغاز آرد و مدتى نيز رياست اتحاديه وآالى استان سليمانيه ٩٠وى در دهه . عراق است
ى متشكل از وآالى مدافع و همچنين رمزى آالرك دادستان بر پايه اين گزارش، هيات. را برعهده داشت

سابق آل آمريكا، نجيب النعيمى وزير سابق دادگسترى قطر و عصام غزاوى وآيل مدافع اردنى 
برخى از ناظران معتقدند، دادگاه صدام . مسئوليت دفاع از صدام را در جلسات محاآمه وى برعهده دارند
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در يك خبر ديگر مربوط به عراق، جك استراو .وى تبديل شده استبه تريبونى براى تبليغات سياسى 
به گزارش . وزير امور خارجه انگليس از آاهش نيروهاى اين آشور در سال جارى از عراق خبر داد

خبرگزارى آسوشيتدپرس، استراو بدون اينكه جزئياتى از آاهش نيروها ارائه دهد و يا تاريخ دقيقى براى 
اظهارات وزير » .طى سال جارى مى توانيم بخشى از نيروها را آاهش دهيم«: آن تعيين آند، گفت

خارجه انگليس در حالى صورت گرفت آه سفير انگليس در عراق اول بهمن ماه اعالم آرد آه اعالم 
نهايى نتايج انتخابات پارلمانى عراق احتمال خروج نظاميان انگليس از اين آشور را به طور معنادارى 

  . استافزايش داده
  

  رئيس جمهور مى مانم: جالل طالبانى
  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٩ - ١٣٨۴ بهمن ٩يكشنبه 
جالل طالبانى اعالم آرد آه فهرست آردها وى را به عنوان نامزد احراز پست رياست جمهورى در :شرق

جالل طالبانى رئيس جمهور دولت موقت عراق در گفت و گو با راديو . دولت جديد عراق معرفى آردند
دولت جديد عراق آه متشكل از تمامى احزاب و قشرهاى مختلف مردم : بى سى همچنين گفتبى 

نامزدهاى شرآت آننده در دولت جديد نيز : وى افزود. عراق است، طى ماه  آينده تشكيل خواهد شد
وى همچنين از توافق گروه هاى عراقى درخصوص مشارآت فعال تمامى . آامًال شناخته شده هستند

رئيس جمهور عراق ضمن تاآيد بر عدم . احترام به نتايج انتخابات در تشكيل دولت جديد خبر داداحزاب و 
هيچ اختالفى بين دو فهرست : اختالف بين فهرست ائتالف يكپارچه و فهرست آردها خاطرنشان آرد

: آيد آردطالبانى در ادامه صحبت هايش تا. وجود ندارد و در اآثريت موارد نيز با يكديگر موافق هستند
همه به اين امر معترف هستند آه فهرست آردها يك نيرو و قدرت دوم در عرصه سياسى عراق و عامل 

رئيس جمهور عراق در پايان بيان داشت آه . نزديكى بين احزاب مختلف عراق محسوب مى شود
  .آردندفهرست آردها وى را به عنوان نامزد احراز پست رياست جمهورى در دولت جديد عراق معرفى 

  درخواست آيت اهللا سيستانى از مردم عراق• 
در خبرى ديگر آيت اهللا سيستانى از طرفدارانش خواست تا با دولت در جهت مبارزه با خشونت ها و 

اآثريت مردم عراق : آيت اهللا سيستانى طى بيانيه اى تاآيد آرد. عامالن جنايات در عراق همكارى آنند
ى خاص روبه رو هستند آه بايد براى حل و فصل آنها به اهل فن و شيعيان با مشكالت و سختى ها

: آيت اهللا سيستانى ضمن هشدار نسبت به اقدامات برخى از دشمنان اظهار داشت. مراجعه آنند
شيعيان حقوق ديگران را نقض نمى آنند، بلكه دشمنان آنها به دليل ضعف سياسى به آشتار و نابودى 

ما نسبت به مردم احساس مسئوليت مى آنيم و به همين منظور : ردوى خاطرنشان آ. روى مى آورند
آيت اهللا سيستانى در ادامه بيانيه خود . آماده همكارى با دولت در جهت مبارزه با تروريسم هستيم

شيعيان از نظر سياسى و اجتماعى حتى در آشورهاى غربى به عدم خشونت و نقض : عنوان داشت
در اين بيانيه . لماى نجف نيز نقش موثرى در اين موضوع داشته اندحقوق ديگران مشهور هستند و ع

همچنين با اشاره به اقدامات برخى از غرض جويان آه به دنبال ايجاد فتنه و آشوب بين عراقى ها 
ريختن خون يك عراقى به دست عراقى ديگر زيان و ضرر است و اين اقدام هيچ : هستند، آمده است

با توجه به وحدت عقيده و قبله شان و مشترآات بسيارى آه از آن برخوردارند منفعتى براى مردم عراق 
  .نخواهد داشت

  آلمانى هاى ربوده شده در عراق، زنده هستند• 
شبكه تلويزيونى . دو مهندس ربوده شده آلمانى در عراق براساس شواهد به دست آمده زنده هستند

در پى . نده بودن دو مهندس ربوده شده در عراق خبر دادالجزيره روز جمعه با پخش يك نوار ويديويى از ز
ربوده شدن دو مهندس آلمانى در شهر بيجى عراق آنگال مرآل صدراعظم آلمان روز جمعه ضمن محكوم 

  .آردن اين اقدام از ربايندگان خواست اين دو شهروند آلمانى را بالفاصله آزاد آنند
  

  معي در رسانه هاي جايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن٨:  شنبه تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٨ -  ١٣٨۴ بهمن ٨شنبه 

پيروزی حماس در انتخابات مجلس فلسطين، احتمال خرابکاری در هواپيمای حامل :بی بی سی
فرماندهان سپاه، گزارش هائی درباره پرونده هسته ای و احتماالت آينده از بخش های مهم روزنامه 

  .ران استهای امروز ته
 با عنوان جهان در هيجان پيروزی حماس، گزارش انتخابات فلسطين را به عنوان تيتر اول خود خراسان

نقل کرده و در آن نوشته پيروزی غيرمنتظر حماس که حتی از خوش بينانه ترين پيش بينی ها هم فراتر 
  .بود رسانه های مختلف جهان را به واکنش واداشته است

 حماس را انقالب سبز فلسطين نام نهاده و در باالی صفحه اول خود عکسی از  پيروزیآفتاب يزد
تظاهرات شهرهای کرانه باختری رود اردن را چاپ کرده که هواداران حماس را در حال شادمانی با پرچم 

  . ها و کاله های سبز رنگ نشان می دهد
 خود قرار داده و به يادها آورده که پيروزی را تيتر اول" فلسطين به انتفاضه رای داد: خبر اول دنيا "کيهان

  . حماس يعنی پيروزی مبارزجويان معتقد به درگيری های خيابانی با اسرائيلی ها

www.iran-archive.com 



اين روزنامه در سرمقاله خود پيروزی حماس را بعد از انتخابات آذربايجان که اکثريت کرسی های آن را 
 از انتخابات افغانستان و عراق سومين پيروزی هواداران حزب اسالمگرا به دست آوردند و نتايج حاصل

  . مسلمانان در يک سال به حساب آورده و از آن ابراز شادمانی کرده است
 نيز در سرمقاله خود ادعا کرده که تجربه عراق و فلسطين نشان داد که هر جا آزادی وجود جوان

  . داشته باشد اسالمگرايان پيروز می شوند
سظين به تغيير و اصالحات رای داد خبرهای مربوط به همين موضوع را در صدر  با عنوان ملت فلاعتماد

 نوشته   حماس  به  نزديک  آگاه اخبار خود آورده و در آن با عنوان حاال نوبت حماس شده است از قول منابع
 بر   حقيقی  صلحی  به  دستيابی  برای  اسراييل  و حتی  چهارگانه  را با کميته  مذاکراتی  بطور حتم حماس
   نشينی  عقب١٩۶٧   سال  اشغالی  از مناطق  اسراييل  آنکه  شرط  خواهد داد به  انجام  دو دولت اساس
  . کند

 به نقل از منابع خارجی نوشته در حالی پرونده ايران در انتظار تصميم گيری شورای حکام خراسان
جازه بازديد از تاسيسات نظامی لويزان را آژانس بين المللی انرژی است که ايران در نهايت همکاری، ا

  . هم به بازرسان داده است
 در گزارش اصلی خود بحران هسته ای و تحرکات ديپلماتيک را منعکس کرده و طرح روسيه همبستگی

  . را نقطه تالقی خوانده و نوشته بر سر اين طرح نظرات آمريکا و متحدان با ايران به هم تالقی می کنند
گزاری يک ميزگرد در مسکو خبر داده و نوشته در اين ميزگرد که به بحث پيرامون برنامه های  از برکيهان

اتمی ايران اختصاص داد يکی از کارشناسان گفت اگر به ايران حمله شود رستاخيز واقعی در منطقه 
  .برپا خواهد شد

اهواز دست داشته اند  از زبان وزير کشور خبر داده که کشورهای خارجی نه تنها در انفجارهای شرق
آقای پورمحمدی به نوشته . بلکه در سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه هم خرابکاری کرده است

 در عين حال اين خبر را که فرماندهان سپاه در راه ماموريتی برای بازديد از مناطق مرزی شمال شرق
  . غربی بوده اند تکذيب کرده است 

 که به ستاد تبليغاتی رييس جمهور احمدی نژاد خدمتل سايت اينترنتی  از قوجواناما در همين حال 
تعلق دارد، نوشته که انگليس قصد داشت مراسم استقبال مردمی از رييس جمهور ايران را به خاک و 

  . خون بکشد، اما اين مانع از آن نشد که با لغو سفر رييس جمهور از مردم بيگناه انتقام نگيرد
خش می شود که پيش از اين مسووالن دولتی هر نوع ربطی بين انفجارهای اهواز و اين خبر در حالی پ

لغو سفر رييس جمهور را تکذيب کرده و اعالم داشته بودند که لغو سفر هفته گذشته احمدی نژاد، 
  . رييس جمهور به جنوب کشور به علت بدی هوا صورت گرفته است

ر همين زمان گفته است بايد عامالن انفجارهای قبلی  رييس قوه قضاييه دخراسانبه نوشته روزنامه 
  . خوزستان اعدام شوند

  
   بهمن٧:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ ژانويه  27  – ١٣٨۴  بهمن7 هجمع
نگرانی از تحوالت پرونده هسته ای ايران و احتمال ارجاع اين پرونده به شورای امنيت، :بی بی سی

ر حکومت، انتقاد انصار حزب اهللا از فيلم نام پدر آخرين ساخته ابراهيم پيگيری بحث اعتبار رای مردم د
حاتمی کيا و پرسش هايی از طالب در باره رضايت آنها از نحوه پوشش و لباس شان مهمترين عناوين 

  .هفته نامه های چاپ تهران است
اين احتمال را  در عنوان اصلی خود اميد جوانپرونده هسته ای ايران به مراحل حساسی رسيده و 

حمله : "بررسی کرده که اگر پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت ارجاع شود دو گزينه وجود دارد
  "نظامی؛ نه، تحريم اقتصادی؛ شايد

به نوشته اين نشريه غرب نسبت به گزينه حمله نظامی به ايران نگاهی منفی دارد اما کاهش فشار 
اروپا وامريکا "ورای امنيت اين احتمال را قوت بخشيده که غربی ها نسبت به استفاده از اهرم ش

  ."معتقدند به اندازه کافی توانايی آن را دارند که به تنهايی ايران را مورد تحريم جدی قرار دهند
 همچنين در گزارشی هفتگی اش تاثير سياست را بر اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بررسی اميد جوان

انتخابات و پرونده هسته ای تاثير منفی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته کرده و توضيح داده که چگونه 
  .است

قراردادهای بزرگ چشم به فرجام تقابل هسته ای ايران با غرب دارند به گونه ای : " نوشتهاميد جوان
که پروژه هفت ميليارد دالری صادرات گاز ايران به هند در هاله ای از ابهام قرار گرفته و هيچ شرکت 

  ." پارس جنوبی استقبال نکرده است١۶ و ١۵ارجی از مناقصه دو ميليارد دالری فازهای خ
  خطر اجماع

اين روزها همه : " نيز در در ياداشتی وضعيت پرونده هسته ای را نامساعد توصيف کرده و نوشتهصدا
  ."شمشير شورای امنيت و تحريم را روی سر ايران گرفته اند

ی که بسياری از کشورهای قدرتمند جهان در باره ارجاع پرونده اتمی ايران به نوشته اين نشريه در حال
به شورای امنيت سازمان ملل به اجماع نرسيده اند اما آشکارا خطر اجماع احساس می شود اما 

  .برخی در داخل معتقدند که قدرتهای جهانی نمی توانند در اين زمينه به توافق برسند
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 برخی مراجع قدرت در ايران ابراز ناخرسندی کرده زيرا به عقيده  تداوم مواضع تند از سویصدا
نويسنده، اين کار می تواند شرايط را به سمت شکل گيری اجماع عليه ايران فراهم کند بنابر اين ايران 

  .بايد از فرصت استفاده کند و با آغاز مذاکره فضا را از حالت متشنج کنونی خارج کند
سران : " انصار حزب اهللا به نقل از آيت اهللا مکارم شيرازی از مراجع قم نوشته ارگانيالثاراتدر مقابل 

کشورهای بزرگ جهان در لندن جمع شدند تا به خيال خود چاره ای در اين زمينه بيانديشند اما 
  ."مسئوالن بدانند اگر يک گام به عقب برويم آنها جلوتر می آيند

در گذشته می گفتند غنی سازی نشود و اکنون به آغاز به گفته آقای مکارم شيرازی، اين کشورها 
  .تحقيقات اعتراض می کنند و همه اينها مقدمه ای است بر اين که آنها ارباب شوند و بقيه رعيت

در همين حال علی الريجانی دبير شورای امنيت ملی بعد از سفر به وين راهی روسيه شد تا به نوشته 
گزارشی از اين ديدار که در .  سر غنی سازی مشترک گفتگو کندايران جمعه با مقامات آن کشور بر

  .پشت درهای بسته انجام شد منتشر نشده است
  مشروعيت حکومت

بحث در باره رابطه جمهوريت و رای مردم که چندی پيش از سوی آيت اهللا مصباح يزدی مطرح شده بود 
 آقای مصباح يزدی در قم منتشر  که از سوی شاگردان پرتو سخنهمچنان در صدر اخبار جای دارد و

  .می شود به تبيين نظرات اين استاد حوزه علميه درباره بی اعتباری رای مردم در حکومت پرداخته است
به نوشته اين نشريه مردم در مشروعيت بخشيدن به حکومت هيچ نقشی ندارند ولی در عينيت 

  .بخشيدن حکومت اسالمی نقشی اساسی دارند
حکومت عبارت از اعمال سلطه بر مردم است و : ينيت بخشيدن به حکومت نوشته در باره عپرتوسخن

هيچ حکومتی بدون رضايت و پذيرش مردم نمی تواند موفق باشد و حکومت فاقد پشتوانه مردم دير يا 
  .زود در برابر دشمنان داخلی يا خارجی از پای در می آيد
 را چاپ کرده که خطاب به آيت اهللا طاهری امام اين نشريه همچنين متن نامه ای يک طلبه حوزه علميه

جمعه سابق اصفهان؛ مهدی کروبی رئيس سابق مجلس، آيت اهللا کاظم نورمفيدی امام جمعه گرگان و 
  .حجت االسالم توسلی از نزديکان آيت اهللا خمينی رهبر سابق ايران نوشته شده است

را مخالف نظرات آيت اهللا خمينی رهبر سابق اين چهار نفر نظرات آقای مصباح يزدی را رد کرده و آن 
  .جمهوری اسالمی دانسته و پرسش هايی در باره سوابق مبارزاتی آقای مصباح مطرح کرده بودند

احمد حسين شريفی نويسنده نامه اين چهار نفر را متهم کرده که با يادآوری سوابق و پيشينه خود 
ر سئوال ببرند و نتيجه بگيرند که سخنان آقای آقای مصباح را زي" سوابق درخشان"سعی کرده اند 

  .مصباح يزدی نادرست و خالف نظرات آيت اهللا خمينی است
با نزديک شدن انتخابات خبرگان بحث در باره نقش رای مردم در حکومت هر روز ابعاد تازه ای می يابد و 

 صريح از همديگر روی دو جناح عمده سياسی برای پيروزی در انتخابات مجلس خبرگان به انتقاد های
  .آورده اند

  انتقاد از فيلم به نام پدر
فيلم جديد ابراهيم حاتمی کيا را که در جشنواره فيلم فجر به نمايش " به نام پدر"  در ياداشتی يالثارات

اين فيلم مضمونی توهين آميز دارد و در جهت تحقير رزمندگان و : درآمده مورد انتقاد قرار داده و نوشته
  .مايی دوران جنگ استسياه ن

اين نشريه همچنين روزنامه های اصالح طلب را که در چند روز گذشته به تمجيد از اين فيلم پرداخته اند 
دفاع " متهم کرده درصدد عقده گشايی هستند و با قرار گرفتن پشت ماسک هنر و سينما افتخارات

  . بگيرندرا زير سئوال می برند تا از شهدا و ايثارگران انتقام" مقدس
آقای حاتمی کيا از فيلم سازان به نام ايرانی است که فيلم های موفقی در باره جنگ ساخته است و 

از جشنواره فيلم " رنگ ارغوان"سال گذشته فيلم به . آثارش معموال واکنش های بسياری به همراه دارد
  .فجر کنار گذاشته شد و هنوز اجازه نمايش پيدا نکرده است

 کارشناسان هنری اقدامات گروه های تندرويی مثل انصار حزب اهللا می تواند نمايش به گفته برخی
  .عمومی اين فيلم را با مشکالتی مواجه کند

  ميزان رضايت طالب
 خبری چاپ کرده که در آن گروهی از خبرنگاران يک خبرگزاری وابسته به دولت از مسئوالن حوزه راوی

  .اره وضعيت علمی مدارس دينی و تعداد طلبه ها گزارش دهندهای علميه تهران خواسته اند تا در ب
به نوشته اين نشريه سئواالتی از مسئوالن حوزه های علميه درباره رضايت طلبه ها درباره پوشيدن 

آيا اين لباس پيامبر است و آيا اين لباس موجب جدايی از مردم نمی "لباس روحانيت شده و گفته شده 
  "شود؟
 سئواالت برای است است تا به گونه ای به طالب فهمانده شود که راهشان اشتباه اين:"  نوشتهراوی
  ."است

  
   بهمن6:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژانويه 26 - ١٣٨۴  بهمن6 شنبهپنج 
روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران تحوالت هسته ای، توافق علی الريجانی با :بی بی سی

بول طرح روسيه، کنفرانس وزيران گروه پنج به اضافه يک و انتخابات مسکو و سفر وی به پکن، ق
  .فلسطين را با اهميت ديده و گزارش های اصلی خود را به اين موضوعات اختصاص داده اند
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 است که با آن گزارشی درباره آفتاب يزدالريجانی از مسکو آمد و به چين رفت عنوان اصلی روزنامه 
  .  اخبار خود نقل کرده استتحوالت هسته ای را در صدر

ديگر روزنامه های امروز صبح تهران نيز تحوالت هسته ای را با اهميت ديده و اخبار مربوط به گفتگوهای 
  . مسکو را با تيترهای بزرگ منعکس کرده اند

 با خودداری از انعکاس توافق های مسکو در صفحات اول کيهانروزنامه های محافظه کار از جمله 
  . ی امروز خود، به نوعی نارضايی خود را از اين توافق ها نشان داده اندشماره ها

اين روزنامه ها که پيش از اين به شدت با هر نوع تفاهمی که تمامی چرخه سوخت اتمی را از ايران 
خارج کند مخالفت کرده و آن را نشانه ذلت و وابستگی دانسته بودند در روزهای اخير اخبار تحوالت 

  . ا کم اهميت منعکس می کنندهسته ای ر
 بدون تحليلی در گزارش اصلی خود نوشته بالفاصله پس از رايزنی های سه شنبه شب جوانروزنامه 

علی الريجانی در مسکو، شورای عالی امنيت ملی روسيه در بيانيه ای رسمی اعالم کرد، برنامه 
تمال قوی راه ارجاع مساله ايران هسته ای ايران بايد در چارچوب آژانس حل شود، موضوعی که به اح

  . به شورای امنيت را در نشست آتی شورای حکام سد می کند
در همين حال اجالس وزيران خارجه کشور های عضو شورای امنيت به اضافه وزير خارجه آلمان که به 

  . تهمايش پنج به اضافه يک شهرت دارد در چند روزنامه امروز صبح با اهميت بيشتری ديده شده اس
 با ايران خبر اين گردهم آيی را در صدر گزارش های خبری خود نقل کرده است و روزنامه همبستگی

اشاره به سفر علی الريجانی به چين نوشته ماشين رايزنی هسته ای در ايستگاه مسکو متوقف 
  . نماند

الم شد گروه ساعتی از پايان مذاکرات حساس مقام های هسته ای ايران و روسيه نگذشته بود که اع
مذاکرات هسته ای برای گشودن دومين فاز رايزنی خود با عضو بعدی باشگاه قدرت های هسته ای 

  . آماده می شود
 پنج روز مانده به اجالس وزيران خارجه اعضای شورای امنيت به اتفاق آلمان، ايرانبه نوشته روزنامه 

  دستگاه ديپلماسی ايران به تحرکی گسترده روی آورده است
 با چاپ عکسی از مردم فلسطين هنگام همبستگی انتخابات فلسطين را با اهميت ديده و اعتماد

  .دادن رای، گزارش های مربوط به انتخابات تشکيالت خودگردان فلسطينی را با اهميت ديده است
   انتخابات بار يک  نخستين   رفتند تا برای  رای های  صندوق  پای  روز گذشته  فلسطينيان اعتمادبه نوشته

   کرده  فلسطينيان  را متمايز از ديگر انتخابات  انتخابات  اين  آنچه  ميان در اين.  کنند  آزاد را تجربه  نسبت به
 مردمی، توانسته   بر پايگاه  با تکيه  توانست )  حماس (  فلسطين  اسالمی  حرکت است اين بود که گروه 

  .  بکشد  همگان  رخ  به  فلسطين  سياسی  انکار در صحنه قابل غير  واقعيت  يک عنوان است خود را به
 کارشناسان سياسی به گمانه زنی درباره آينده فلسطين پرداخته اند و از آن جمله اعتماددر گزارش 

يک استاد دانشگاه گفته است حماس در اين معادله انتخابات حتی اگر موفق به کسب آرا شود زيان 
  . خواهد کرد
   در انتخابات  در پيروزی  بيشتری  بخت  حماس  اينکه زنامه نگار به نوشته اعتماد گفته با احتمالاما يک رو
   بسياری  ذهن  همچنان  سئوال  خود کند اين  درصد آرا را از آن٣٠ از  تواند بيش  دارد و احتماال می پارلمانی

رود   می  پيش  شکلی  همان هد بود؟ آيا به خوا  چگونه  حماس  آتی  فرمول  که  کرده  مشغول  خودش را به
   و يا تفاوت هايی با آن خواهد داشت؟  است  کرده  دنبال  لبنان  اهللا  حزب  جنبش که

 نوشته ای از محمد علی ابطحی، معاون سابق رييس جمهوری را چاپ کرده که در آن پرسيده اعتماد
دا صدر در تهران با کدام مصلحت انديشی شده سفر محمود احمدی نژاد به سوريه و پذيرايی از مقت

  صورت گرفته است؟
   پايانی  در بيانيه  الاقل معاون سابق رييس جمهوری در مورد ديدار احمدی نژاد از سوريه نوشته کاش

   نيز ايرانی  سوريه  روايت ، به  ايرانی گانه  جزاير سه  که  اين  شد به  می  مختصری  اشاره سفر، حداقل
  .  است

 با   و مالقات  از ايران  شرايط  مقتدا صدر در اين  آقای ابطحی اضافه کرده که ديدار آقایاعتماده نوشته ب
   آميز بود و هم  بسيار تحريک  کنند، هم  می  دفاع  از ايران  دادند که  که  ای  کشور و وعده  عالی مسئوالن

  . تحقيرآميز  کشورمان  مردم بسيار برای
  . که مجوز شاداب سازی مدارس دخترانه در استان آذربايجان غربی صادر شده است خبر داده جوان

به نوشته اين روزنامه يک مقام مسئول در آموزش و پرورش اين استان با بيان اين که اين طرح فعال به 
صورت آزمايشی اجرا می شود گفته تنوع در رنگ مانتوها، استفاده از رنگ های شاد، ايجاد مکان های 

  ..ذاب مثل آالچيق و نصب آيينه قدی در راهروهای مدارس از موارد مهم طرح شاداب سازی استج
سخن فرمانده سپاه پاسداران را نقل کرده که دو هفته بعد از سقوط هواپيمای حامل فرمانده جام جم 

ين و سپاه گفته است از نظر مهندسان بررسی کننده، دليل سقوط هواپيمای فالکن، يخ زدگی دو تورب
  . موتورها بوده است

  .  از قول همين مقام نوشته شناسايی مقصر يا مقصران حادثه ادامه داردايرانروزنامه 
 سردار رحيم صفوی گفته با تشکيل گروه فنی وکارشناسی و انتقال تمام اعتماد ملیبه نوشته 

  .تجهيزات هواپيما به تهران، کار بررسی علت يخ زدگی آغاز شده است
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