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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( ایران و دولتهای بزرگرژیم

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

هاي بوش را در منطقه در زمينه  ها تنها سياست آنم پيروزي دموآرات تصور مي: علي الريجاني
  . گذارد دستانه تاثير مي آند و بر روي تئوري اقدامات پيش  ميطلبي تعبير جنگ

  ٢٠٠۶  نوامبر9 -١٣٨۵  آبان18ه پنجشنب
وگويي با اشاره به اين  دآتر علي الريجاني طي گفت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ريكا عليه عراق اين مطلب آه در سفر اخيرش به اروپا يكي از رهبران اروپايي گفته است فايده جنگ آم
ها  يي ايران برخي دموآرات در مساله هسته: بود آه ديگر به آشوري حمله نخواهد آرد، ادامه داد

  . هايي وجود دارد بندي ها هم بر سر اين مساله دسته تري دارند، البته در بين آن موضع عقالني
تواند  ري و توان ملي خودمان ميگذا مساله مهم براي ما اين است آه تنها سرمايه: وي خاطرنشان آرد

ها در  در عين حال معتقدم دموآرات. غافل شدن از وحدت و انسجام به ضررمان است. به ما آمك آند
. بينند ها منفعت خود را در درگيري بيشتر با ايران نمي آن. آنند بعضي موارد عقالني تر رفتار مي

  . ها نيست يي ايران به نفع آن بزرگنمايي مساله هسته
ه پيش شرط تعليق را در  يي مبني بر اينك ي هسته وي درباره رفتار فرانسه در تحوالت اخير مساله

ها داد،  مذاآرات غيرمنطقي دانسته بود و از سويي بعد از آن ايران پيشنهاد آنسرسيوم را به فرانسوي
بر سر اين بود آه البته بايد بگويم آه در بحث آنسرسيوم فقط بحث فرانسه نبود، بلكه بحث : گفت

توانند، در آن  هايي آه مي يي ايران، آشور هاي هسته آميز بودن فعاليت براي اطمينان بيشتر از صلح
  . قرار ما با سوالنا بر سر فرانسه نبود. بنابراين سوء برداشت نشود.  آنند شرآت

. ق را آامل برداريد شرط تعلي گويند آه پيش هاي نمي فرانسوي: دبيرآل شوراي عالي امنيت ملي گفت
در حال حاضر نماينده ايران . آنيم گفتند چند بار مذاآره آنيم، بعد درباره پيش شرط صحبت مي ها مي آن

  . آند، آه آار مفيدي است ها مذاآره مي با فرانسوي
آنند، اما اگر به  طور شلوغش مي ها اين يي آنقدر پيچيده نيست آه اين  بحث هسته :الريجاني گفت

  . آنند يي دست پيدا نكند، اشتباه مي  اين هستند آه ايران به دانش هستهدنبال
 فصل هفت منشور ملل به تصويب ٤١ وي در پاسخ به اين آه آيا قطعنامه دوم عليه ايران بر اساس بند 

خواهند هزينه دستيابي ايران  اي است آه مي ماهيت پيشنويس قطعنامه به گونه: خواهد رسيد؟ گفت
  . طور باشد، در آارمان تاثير زيادي نخواهد داشت اگر اين. يي را باال ببرند تهبه دانش هس

آه يعني ما قدرت مانور در برابر اين پيش نويس را با توجه به مواردي آه مطرح شده  وي در پاسخ به اين
  . حتما اينطور است: است داريم؟ گفت

موضوع تعليق : يي ايران گفت هاي هسته تي مساله تعليق فعالي دبير شواري عالي امنيت ملي درباره
هاي زيادي با سوالنا در اين باره به يك فرمول  خواستند اما طي بحث ها مي را نه به آن صورت آه آن

  . ها نيز به فرمولي رسيديم در مورد نگراني آن. منطقي رسيديم
اين است آه اگر از ها تصورشان  آنم، آن تصور مي: يي آشور خاطرنشان آرد ي هسته مسوول پرونده

اما مگر در يك سال گذشته آه اين روش را به آار . رسند اهرم فشار ـ مذاآره استفاده آنند به جواب مي
اش رفت و  يي شان ايران به سمت تكميل فناوري هسته هاي گرفتند جوابي گرفتند؟ بعد از اعمال فشار

راي داوطلبانه پروتكل الحاقي با تصميم مجلس با اين آار ايران در جايگاه جديد قرار گرفت و از سويي اج
  . شوراي اسالمي منتفي شد

 از ابتدا آامل  ظرفيت اروپا براي حل مساله: اش با امريكا گفت ي ظرفيت اروپا و همراهي الريجاني درباره
ي البته اروپا. هاي ديگر است شان تحت تاثير فشار برخي آشور معلوم بود آه از همان ابتدا قدرت. نبود

طلبانه آمريكا با روي آار آمدن  هاي جنگ امروز با توجه به شرايط منطقه و سست شدن سياست
اما با توجه به اقداماتش در منطقه همچنان داغي بر . تري برخوردار است ها از موقعيت معتبر دموآرات
  . شان هست پيشاني

اگر اروپا : در منطقه اظهار داشتدبير شواري عالي امنيت ملي با اشاره به نقش و نفوذ معنوي ايران 
خواهد از اين نقشه ايران در عراق و لبنان و فلسطين استفاده آند، با وجود مذاآراتي آه انجام  مي
خواهد عمل آنند، بايد در عمل نيز  شان مي چه آه دل توان صرفا به آن نمي. پذير نيست دهد امكان مي

ها  اآه اين آار مجال استفاده از ظرفيت ايران را به آنگويي بپرهيزند؛ چر واقع بين باشند و از درشت
  . دهد نمي

به " المللي دچار دوبيني سياسي شده است امريكا با مسائل منطقه و بين" آه  الريجاني با بيان اين
امريكا براي از بين بردن طالبان به افغانستان حمله آرد اما در حال : شرايط افغانستان اشاره آرد و افزود

 نه تنها طالبان از بين نرفته است، بلكه بر اساس اطالعاتي آه ما از پشت پرده اقدامات آن در حاضر
حتي در مورد مواد مخدر نيز وضع به همين صورت . افغانستان داريم به دنبال آار آردن با طالبان است

  . بوده است
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رگيست آه به ايران آمك  بز ي يي سرمايه استواري ملت ايران در پشت مساله هسته: وي تاآيد آرد
  . آند وارد مراحل سخت شود مي

ي شواري امنيت سازمان ملل عليه ايران و پيگيري سياست  نويس قطعنامه ي پيش الريجاني درباره
ها به دنبال اين بودند آه از طريق مذاآره مساله را حل  آن: هويج و چماق به طور همزمان تصريح آرد

توانند در عين تصويب قطعنامه به مذاآره هم ادامه  ها معتقدند آه مي آن. آنند و اين يك مقدار زمان برد
  . دهند

ها از اين آه به  دانم آن نمي: اي ديگر عليه ايران گفت ها در تصويب قطعنامه وي با اشاره به سرعت آن
اراحت ها با ن آن. خواهند برسند دهند، چه هدفي دارند و آخرش به آجا مي قدر سرعت مي اين آار اين

  . برند آردن ايران در منطقه چه نفعي مي
تواند اين وضعيت را  آمريكا در منطقه در باتالقي گير آرده است آه هيچكس جز ايران نمي: وي ادامه داد

  . برايش حل آند
ر  نفر د٣  /٥   نفر در روز به ٢  /٥  يي در عراق از  هاي امريكا تعداد آشته شدگان نيرو" وي با بيان اين آه 
الملل نيست آه پيشنويس قطعنامه  هيچ سياستمدار عاقلي در صحنه بين: ادامه داد" روز رسيده است

اين . اين پيشنويس چيزي نيست آه به طور واقعي براي ايران انجام شود. شوراي امنيت را تائيد آند
آه   در حاليتر است شمالي صادر شد، بسيار سخت اي آه عليه آره نويس در مقايسه با قطعنامه پيش

  . شمالي خيلي فرق داريم ما با آره
شان را عملي آند،  هاي زده، خواسته ها يك چوب بزرگ را بلند آردند تا ايران از آن وحشت آن: وي گفت

  . اما اين غيرممكن است
اين اصالحات معقول است، هر چند آه من : ي اصالحات روسيه در پيشنويس قطعنامه گفت وي درباره
دانم اما به هر حال بايد توسط يكي از اين شش آشور اين  انتقاد دارم و آن را غير منطقي ميبه آل آار 

نويس ظاهري بزك آرده براي تفهيم افكار عمومي جهان داشته باشد؛ چراآه به اين وضع قطعنامه  پيش
  . تصويب نخواهد شد

موارد :  به قعطنامه تحريم گفتنويس قطعنامه عليه ايران هاي خارجي از پيش ي القاء رسانه وي درباره
هاي  ها ما بترسيم، در زمينه برنامه نويس قطعنامه چيزي نيست آه بشود با آن لحاظ شده در پيش

هفتاد درصد ! اند بگويند ايم اگر چيزي به ما داده يي و موشكي همين حاال هم با تحريم مواجه هسته
نويس موارد  هاي ديگر پيش در قسمت.  استنويس، عمليات رواني براي تضعييف آشور ماهيت اين پيش

  ." براي آنكه يك نشگون هم از ما گرفته باشند"مطرح شده جنبه ايضائي دارد، 
سازي  يي و يا محدود هاي مسووالن هسته نويس در سفر هاي اين پيش ي محدوديت وي درباره
. بلكه يك نبرد سياسي استزند،  اين نوع تحريم به نون و آب مردم ضربه نمي: ها گفت هاي آن دارايي

اما ايران در شرايطي منطقي قرار دارد آه آماده حل مساله . خواهند اراده ملي ما را بشكنند ها مي آن
  . اش از طريق سياسي است يي هسته

نويس قطعنامه شوراي امنيت نزديك به انتخابات آنگره آمريكا و در راستاي  آه پيش الريجاني با بيان اين
خواستند نون آن را  ها به اين قطعنامه احتياج داشتند و مي آن: آاران ارائه شد، گفت فظهاهداف نومحا

  . بخورند
ها به دنبال آن هستند آه از اين مسير در داخل ايران در ميان نخبگان سياسي، احزاب  آن: وي ادامه داد

قطعنامه بعدي بر عليه ايران و مسووالن اختالف بياندازند و از سويي به دنبال آن هستند آه با ورود به 
البته اين مساله غيرقابل نفي است، اما بايد . يي را در شوراي امنيت تسهيل آنند اقداماتي زنجيره

  . هاي بعدي عليه ايران پاسخ خواهند داشت بدانند آه قعطنامه
اي ندارد  نههزي: وي در پاسخ به اين سوال آه تصويب قطعنامه بعدي عليه ايران چقدر هزينه دارد؟ گفت

  . هاي احتمالي بايد بگويم آه در شرايط زندگي مردم هيچ تاثيري ندارد و در مورد اين تحريم
نياز حقوقي :  داريم؟ گفت١   + ٥  هاي  الريجاني در پاسخ به اين سوال آه چه نيازي به رضايت آشور

 داراي حق وتو در اين شورا پنج عضو شوراي امنيت. اي نيست نداريم منتهي دنياي امروز دنياي عادالنه
  . هستند

  . خير ربطي به نفت ندارد: شوند؟ گفت ها شامل نفت هم مي وي در پاسخ به اين سوال آه آيا تحريم
نويس قطعنامه  دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره به اصالحات روسيه در پيش

الملل مطرح  عنوان تهديد صلح و امنيت بيننويس نبايد با  ها معتقدند آه اين پيش آن: خاطرنشان آرد
هاي مسووالن انرژي  ها و موارد سخت را بايد حذف آرد؛ مثل محدوديت در سفر شود و بعضي از بند

 حذف شود و تحصيل دانشجويان ايراني در  گاه بوشهر آه آليه مزاياي نيرو همچنين اين . يي ايران هسته
  . نويس حذف آنند خواهند از پيش نيز مييي منتفي گردد را  هاي علوم هسته رشته

خوب اين : يي گفت ي مسدود آردن مسر دارايي بعضي از مسووالن درگير در مساله هسته وي درباره
  . هاي خارجي دارايي ندارند آار را هم بكنند؛ مسووالن ما اصال در بانك

  . شده سه ماهه تهيه شودبندي  خواهد پيش نويس قطعنامه در چارچوب زمان روسيه مي: وي ادامه داد
ها در دنيا بماند و  اصالحات روسيه منطقي است تا آبروي مختصري براي اين آشور: وي ابراز عقيده آرد

  . ها را هو نكند دنيا آن
داري  ها دوست ما هستند و مناسبات ريشه روس: هاي آينده گفت وي با تاييد سفرش به روسيه در روز

اسي، نظامي و اقتصادي نيز داراي روابط خوب و منافع مشترآي در منطقه در مسائل سي. ها داريم با آن
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مان در حل مساله  ها رفت و آمد داشتيم و نگاه در يك سال گذشته پنج شش بار با آن. هستيم
  . آنيم يي به يكديگر نزديك است در عين حال آه منافع خاص خود را دنبال مي هسته

  .  هم راي با امريكا نيستندها در اين مساله روس: الريجاني گفت
نويس فعلي راي به  راي روسيه به پيش: نويس قطعنامه گفت وي با اشاره به مخالفت روسيه با پيش

يي قطعا بازي خاص خود را دارند در عين حال آه  ها در حل مساله هسته روس. تحريم خودش است
ها بر خالف بعضي از  روس. جام دهندشان با ما هر اقدامي را ان توانند به نسبت همسايگي ها نمي آن

ها منافع  آنند، اما مثل آن هاي ماجراجو مثل آمريكا، منافع استراتژيك خود را دنبال مي آشور
  . شان را در اشغال عراق تعريف نكردند استراتژيك

شد و دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به توقف مذاآراتش با سوالنا، آغاز اين مذاآرات را يادآور 
 به ايران صورت گرفت؛ چراآه آنان ١  + ٥ هاي  اين مذاآرات پس از ارائه بسته پيشنهادي آشور: گفت

. آنيم، بنابراين ما هم در يك فاصله زماني پاسخ اين بسته را داديم گفتند ما در اين چارچوب مذاآره مي
  . فتاد نيز اتفاق ا١٦٩٦ البته در اين مقطع زماني موارد مثل صدور قطعنامه 

الريجاني با اشاره به وساطت آوفي عنان براي از سر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
: و ادامه داد" مذاآرات با سوالنا در چهار دور انجام شد" گيري مذاآرات ايران و اروپا خاطرنشان آرد آه 

ها تصميم گرفتند  آن. آره بيايندهاي اصلي و موثر پاي ميز مذا در آن زمان اين بحث مطرح بود آه طرف
 ساعت مذاآره در اين ٢٠ حدود .  به اين مذاآرات بفرستند١  + ٥ هاي  سوالنا را به عنوان نماينده آشور

  . چهار دور انجام شد
در اين مذاآرات : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با سازنده خواندن اين مذاآرات تصريح آرد

  . اي خوبي صورت گرفت تفاهمات اساسي و پايه
ايران عضو آژانس : يي آشورمان پرداخت و افزود الريجاني به تشريح نزاع اصلي در مسير پرونده هسته

آميز   تي بايد به ما در داشتن فناوري صلح . پي .المللي انرژي اتمي است و بر اساس معاهده ان بين
ما اين مسائل . آند ح را هم دنبال مي سال ي خلع يي آمك شود و از سويي اين معاهده مساله هسته

هاي آژانس را هم به  يي جايي ندارد و نظارت در دآترين امنيت ملي ايران سالح هسته. را قبول آرديم
بنابراين آژانس بايد به ما . ايم ايم و تاآنون تخلفي از قوانين و مقررات آژانس انجام نداده طور آامل پذيرفته

  . آرد آمك مي
تي انجام دهد آيا . پي. سازي را بر اساس ان من به سوالنا گفتم آه اگر ايران غني: دوي ادامه دا

گويند؛  ها در پاسخ مي مرتكب جرمي شده است؟ اگر نشده چرا پرونده ما را به شواري امنيت برديد؟ آن
  . يي برويد ممكن است شما در آينده به سراغ سالح هسته

توان قبل از  چگونه مي. ها افتضاح است اين رفتار آن:  داشتيي آشورمان اظهار مسوول پرونده هسته
اي چهره اين نهاد  آشاندن شوراي امنيت به چنين عرصه. داوري آرد وقوع جرم درباره آن پيش

  . آند المللي را سياه مي بين
دارد و گويند آه ايران بمب ن ها خودشان مي آن: هاي نگروپونته اظهار داشت الريجاني با اشاره به تحليل

ها براي  بنابراين اقدامات آن.  سال وقت نياز دارد٧  تا ٥ اگر زماني بر فرض بخواهد به اين سمت برود به 
  . آشاندن مساله به شوراي امنيت هيچ مبناي حقوقي ندارد

يي و از سويي  آميز هسته سازي ملت از حق فناوري صلح هاي ايران در محروم وي با اشاره به نگراني
ها  هرچند آه نگراني آن: آميز گفت يي ايران از مسير صلح هاي هسته رب در انحراف فعاليتنگراني غ

هايي از توافقات به دست آمده به  منطقي ندارد، اما ما تالش آرديم در مذاآرات آن را رفع آنيم و در بند
 چرخه يي آه شامل  بر دستيابي ايران به دانش هسته١  + ٥ هاي  اين تفاهم رسيديم آه آشور
شود اقرار آنند و پرونده ايران را از وضع بالوجه شوراي امنيت خارج  گاه مي سوخت، توليد سوخت و نيرو

هاي تام و تمام آژانس رفع  ها را با اعمال نظارت و به آژانس برگردانند و از طرفي هم ما نگراني آن
  . آنيم مي

شود، ما پيشنهاد آرديم آه در  از هم رفع نميشان ب ها فكر آنند آه نگراني حتي اگر آن: وي ادامه داد
آنيم و يك سري جزئيات ديگر هم در  هايي آه تمايل به آار دارند آار مي يك آنسرسيوم با همه آشور
  . اين مذاآرات به توافق رسيد

سوالنا چندين بار اعالم آرد آه مجموعه : وي با اشار به اظهارات سوالنا درباره مذاآراتش با ايران گفت
  . هايي به دست آمده است مذاآرات انجام شده خوب بوده و پيشرفت

خواهند مذاآره آنند داراي اختيار تمام و   بوديم؛ آساني آه مي ما از اول گفته: الريجاني خاطرنشان آرد
سوالنا با اين عنوان به پاي ميز مذاآره آمد، اما ظاهرا بعدا با فشار بعضي از . گيرنده باشند تصميم
  . شده در مذاآرات آنار گذاشته شد ا مثل آمريكا اين مجموعه توافقه آشور

ما به توافقات به دست آمده در مذاآرات با سوالنا : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان افزود
 را  العمل متناسب با آن ها شرايط ديگري را ايجاد آنند ما هم عكس پايبنديم و مشكلي نداريم، اما اگر آن

  . اشتخواهيم د
يي يك بحث است و مسير استفاده از زور چيز  ي هسته مسير سياسي حل مساله: وي گفت

ها ما هم  با به آارگيري هر آدام از اين مسير. ها استراتژي خاص خود را دارد ديگريست؛ هر آدام از آن
  . ايم پاسخي متناسب با آن را آماده آرده

  .  نيست١  + ٥ ي ها شرايط سخت به نفع آشور: وي خاطرنشان آرد
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يي حل و فصل مسايل  هاي منطقه آه ما حتي اعالم آرديم در زمينه همكاري الريجاني با بيان اين
  . اگر بحث جامعي با ايران صورت گيرد، ايران آمادگي آامل براي تفاهم را دارد: مشكلي نداريم، افزود

اين خبر درست : نا مطرح شد، گفتي مساله تعليق دو ماهه آه در مقطع مذاآراتش با سوال وي درباره
در اين باره بحث جامعي شد و جايگاه . خواهند ها تعليق را براي چه مي نبود، اما سوال اين بود آه آن
آه تعليق قبل   مطرح بود؛ يكي اين١  + ٥ دو پيشنهاد در بسته پيشنهادي . اين بحث را مشخص آرديم

يي ايران  دامي آه تمام مسايل آژانس درباره پرونده هستهاز مذاآرات انجام شود و يكي ديگر اين آه ما
ها  آن. اما اين دو پيشنهاد از نظر ما قابل قبول نبود و منطقي نداشت.  است، تعليق ادامه يابد حل نشده

  . شان در بسته پيشنهادي درست نبوده است در جريان مذاآرات پذيرفتند آه ادبيات
يي در برخي  گيري از مسووليتش در پرونده هسته مبني بر آنارهالريجاني در پاسخ به برخي شايعات 

  . اند ها هم مصيبتي شده اين سايت. دانم اين شايعات چيست نمي: هاي خبري گفت سايت
اين : ايد؟ گفت يي آشور خودداري آرده وي درپاسخ به اين آه چرا مدتي است از حضور در فضاي رسانه

يي  ي هسته ايط من هم وظايفي دارم آه صرفا محدود به مسالهبه اقتضاي شر. مدت زمان زياد نيست
يي به لحاظ قرار گرفتن در بعد امنيت  ي هسته مساله. شود و بايد به امور ديگر هم پرداخته شود نمي

  . ملي به شوراي عالي امنيت ملي سپرده شده است
ي شبكه دو سيما در گو را چهارشنبه شب با بخش خبر دبير شوراي امنيت ملي آشورمان اين گفت

  . يي انجام داد ي هسته بررسي آخرين تحوالت مساله
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 "پنتاگون"در " ايس "ري ؛ سفتسي گرابرت: کای آمردی دفاع جدری به سوابق وزینگاه
  ٢٠٠۶  نوامبر9 -١٣٨۵  آبان18ه پنجشنب

 در کای آمردی دفاع جدری را به عنوان وزاي سابق سسي رئتسي شب گذشته رابرت گکای آمری جمهورسيرئ
 . دونالد رامسفلد انتخاب کرد ی استعفایپ
 و سوابق یتي شخصی هایژگی وی به بررسی فرانسه در گزارشی مهر،خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . پرداخته استکای آمردی دفاع جدریوز

 ی تگزاس که قطب مخالف دونالد رامسفلد آتش مزاجی از دانشگاههایکی دي موسفسي رئتسي گرابرت
 ری کنگره به عنوان وزی دوره اانياست، شب گذشته پس از اعتراف جرج بوش به شکست در انتخابات م

 .  انتخاب شد کای آمردیدفاع جد
 بر گرفته از تسي گیصحبتها.  بچه گانه داردی ساله بودن،خونسرد، بشاش و چهره ا63 با وجود تسيگ
 . خدمت کرد اي سال در سازمان س27 به کی است که نزدی اطالعاتلگري  تحلکی موجز ومحکم اتانيب

 انتخاب رابرت لي دلیو.  خوانده استمي عقل سلی فرد درستکار ، با صداقت و داراکی را تسي ، گبوش
 . کرد  عنوان کای آمری ملتي امننهي با رهبران دو جناح در زمی همکارنهي در زمی را سابقه وتسيگ
 از مشاوران واقع ی رسد که بوش به گروهی رامسفلد ، به نظرمني به عنوان جانشتسي انتخاب گدر
 .  فارس احاطه کردنده بودند؛ مراجعت کرده است جي که پدرش را در جنگ خلییگرا
  .  نکردبي راند ، اما آنها را تا بغداد تعقتی را از کوی عراقیروهاي نکا،ی فارس ، آمرجي جنگ خلدر

 تر انهی و عملگرای واقعدگاهی است ازدنی ای گفت که درک وتسي سناتور دموکرات درباره گدنی باجوزف
 . برخوردار است و مصلحت گرا است 

 در عراق را به کای آمری نظامتی ، مامورکاستی کارشناس در امور مخالفان جنگ سرد آمرکی که تسيگ
 اني مسئول نظامني همچنیو.  گرفتار شده  استقي عمی فرقه ایهایريارث برده است که در درگ

 .  است افتهی شی سال گذشته تا کنون افزای در افغاستان است که خشونتها درآن طییکایآمر
 کاستی امور خارجه اسبق آمرری وزکري بمزي جاستی عراق به رقي عضو گروه تحقني همچنتسي گرابرت
 .  دارندتی دموکرات در آن عضو وخواهی از رهبران ارشد دو حزب جمهوریاريکه بس

 کرده اند ممکن است یني بشي هاست که مفسران پهي از توصی سرکی ی گروه در حال کار بر ونیا
 .  دهد لي دو حزب در عراق را تشککردیرو
 تسي کنترل کنگره را در شکست درانتخابات روز سه شنبه از دست داد ، گخواهی حزب جمهورنکهی ابا
 .  برصحنه است ی ناراضیدموکراتها آوردن ی برایديکل
 شده است؛ توافق لی تبدقي بحران عمکی اشغال عراق به نکهی بر ای وجود اجماع گسترده مبنبا

 .  باره انجام  داد، وجود ندارد نی درادی بای چه کارنکهی درباره ایچندان
راق به سه منطقه  عمي تقس،ییکای آمراني خروج نظامی برای جدول زمانکی نيي شامل تعی هانهیگز

 به ی انتها که بستگی اشغال بکی کاهش خشونتها و ی براشتري بییکای آمرانيخودمختار، استقرارنظام
 .  است ییکای آمراني امور از نظامی برعهده گرفتن تصدی برای عراقیروهاي  نليتشک

 .  را درک کرد تسي توان موضع گی نمی زودنی است که به ای گزارش حاکنیا
 . انتخاب کرد اي سسي به عنوان رئ1993 هی تا ژانو1991 را از تسي پدر، گ بوشجرج
 اميلی  وی سازی کرد که زمان آن به خنثفهي انجام وظزي ناي سازمان سسي رئني به عنوان جانشتسيگ
 گردد که از ی بر مگانی دونالد ری جمهوراستی جاسوسان دوران ری افسانه اسي رئیسيک

 .  کنتراست - رانی اییب رسوا پروا در قلی بیتهايشخص
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 کرد فهي انجام وظ1991 تا 1989 تحت دولت بوش پدر از سال ی ملتي بعد به عنوان معاون مشاور امنیو
 . 

 کالج تگزاس خدمت شني و ام در استی دانشگاه اسي را ترک کرد به عنوان رئاي ستسي که گیزمان
 . کرد
 توسط دی که باتسي گاتي خود از تجربی جمهورستای است که بتواند در طول دو سال ردواري امبوش
  . استفاده کند ی اطالعاتنهي در زمی تجارب وگری و دی ملتي امننهي شود در زمدیيسنا تا

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  جلسه محرمانه براى بررسى اوضاع عراق

  پس از حكم اعدام صدام
  ٢٠٠۶  نوامبر9 -١٣٨۵  آبان18ه پنجشنب
ديروز در حالى آه دور جديد محاآمه صدام در بغداد جريان داشت نمايندگان گروه ها و طيف هاى :ایران

مختلف عراق در مجلس اين آشور به درخواست نورى المالكى نخست وزير در اجالس ويژه گرد آمدند 
ين اجالس وضع ا. تا براى شرايط امنيتى و اوضاع عراق پس از صدور حكم اعدام صدام تصميم گيرى آنند

  .فوق العاده را براى يكماه ديگر تمديد آرد
در پى صدور حكم اعدام صدام، برخى از قبايل هوادار او به برپايى تظاهرات و ايجاد ناامنى اقدام آردند 

اين تدابير در حالى صورت . به گونه اى آه دولت مالكى ناگزير شد مقررات منع آمد و رفت برقرار آند
  .يى ها به عنوان مسئول امنيت عراق سرگرم انتخابات آنگره بودندگرفت آه آمريكا

نخست وزير عراق در پشت » نورى المالكى«نشست محرمانه مجلس نمايندگان عراق به درخواست 
در اين نشست، مالكى به همراه وزراى آشور و دفاع و وزير مشاور در امور . درهاى بسته برگزار شد
در اين : س نمايندگان عراق پيش از برگزارى جلسه در سخنانى گفترئيس مجل. مجلس حضور داشتند

نشست موضوع تمديد يك ماهه حالت فوق العاده در آشور با حضور نخست وزير و وزراى آشور ودفاع و 
  .اعضاى مجلس بحث و بررسى مى شود

  .همزمان با نشست مقام هاى سياسى بغداد، ناآرامى ها در شهرهاى مختلف ادامه يافت
 اين حال جبهه اصلى اعراب سنى در مجلس عراق تهديد آرد، چنانچه دولت تحت سلطه شيعه اين در

آشور درخواست هاى آنان را براى خلع سالح نيروهاى شبه نظامى ناديده بگيرد، اين جبهه از دولت 
 تن از اعضاى القاعده سه شنبه شب در ۴در اين حال خبر رسيده آه . وحدت ملى خارج خواهد شد

  .  مظنون هم در اين عمليات دستگير شده اند۴٨مليات نيروهاى ائتالف در شهر رمادى آشته و ع
در عمليات دو تن از اعضاى . ارتش آمريكا صبح روز چهارشنبه در اطالعيه اى اين خبر را اعالم آرد

 تن از ٩: در همين حال يك مقام نظامى عراقى اعالم آرد. القاعده توسط خودرو پا به فرار گذاشتند
اعضاى شبكه تروريستى القاعده روز سه شنبه در عملياتى هماهنگ ميان نظاميان عراق در شهر 

  .آرآوك، آشته شدند
  ادامه دادگاه صدام> 

 شيعه ١۴٠صدام ديروز سه روز بعد از آنكه از سوى دادگاه عالى جنايى عراق به خاطر قتل عام بيش از 
به مرگ محكوم شد، براى محاآمه در خصوص آشتار ١٩٨٢ در روستاى دجيل در شمال بغداد در سال

در : خبر ديگرى حاآى است آه مالكى گفته است.  در دادگاه حاضر شد١٩٨٨آردهاى عراق در سال 
  .رابطه با حكم اعدام صدام انتظار مى رود حكم رئيس جمهور سابق عراق تا پايان امسال به اجرا درآيد

ما منتظر رأى نهايى دادگاه : گفت» بى بى سى«شبكه راديويى مالكى روز سه شنبه در مصاحبه با 
اين در . تجديدنظر هستيم و اگر حكم صدام تأييد شود اين وظيفه دولت است آه حكم را به اجرا درآورد

حالى است آه حزب منحله بعث در عراق در واآنش به صدور حكم اعدام براى صدام ديكتاتور سابق 
  . رى آردعراق، تهديد به انتقام گي
اجراى حكم اعدام جرقه اى خواهد بود آه اشغالگران را در عراق به آتش خواهد : اين حزب افزوده است

همچنين دادستان آل دادگاه عالى جنايى عراق اعالم آرد آه صدام مى تواند ظرف چهار يا پنج . آشيد
 آنجا فرستاده بود، به دار آويخته ماه آينده در همان زندان ابوغريب آه وى بسيارى از قربانيان خود را به

در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تايمز ارزيابى آرد آه گروه تجديد نظر متشكل از » جعفر موسوى«. شود
  .  قاضى دادگاه عالى جنايى عراق، ظرف دو ماه آينده بررسى خود را تكميل خواهد آرد٩

  سياست تازه آمريكا و درخواست زيبارى> 
 واشنگتن با اشاره به پيروزى احتمالى دمكرات ها در انتخابات اخير آمريكا -ابط برلينهماهنگ آننده رو
انتظار مى رود با روى آار آمدن دمكرات ها در آمريكا رويكرد اين آشور در قبال عراق : خاطرنشان آرد

  . تغيير آند
 توجه به پيروزى به طور قطع با: در گفت وگو با راديو آلمان همچنين تصريح آرد» آارستن ويگت«

دموآرات ها در انتخابات آنگره آمريكا پيشنهادى مبنى بر واگذارى تأمين امنيت عراق به مردم اين آشور 
در اين حال وزير خارجه . مطرح مى شود آه اين امر مى تواند منجر به خروج نظاميان آمريكايى شود

ت سازمان ملل مى خواهم تا دوره من از سوى دولت عراق رسمًا از شوراى امني: عراق اظهار داشت
  .حضور نيروهاى چند مليتى در عراق را تا يك سال ديگر تمديد آند
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  گيري از دولت  ي وفاق عراق به آناره هشدار جبهه، تمديد حالت فوق العاده درعراق
  ٢٠٠۶  نوامبر9 -١٣٨۵  آبان18ه پنجشنب

العاده براي سي   آشور با تمديد حالت فوقيي در اين هاي فرقه پارلمان عراق به دنبال افزايش خشونت
 عراقي در حمالت مختلف در 66اين در حالي است آه طي روز چهارشنبه بيش از . روز ديگر موافقت آرد

  . سراسر اين آشور آشته شدند و اجساد زيادي در اين آشور آشف شد
دپرس، قانونگذاران عراقي در به نقل از خبرگزاري آسوشيت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نشستي آه پشت درهاي بسته و با حضور نوري المالكي، نخست وزير عراق برگزار شد به اتفاق آراء 
  . العاده موافقت آردند با تمديد حالت فوق

شود و بر اين اساس مقررات منع آمد و شد   هر ماه تمديد مي2004العاده در عراق از نوامبر  حالت فوق
شود و به دولت اختيارات بيشتري براي دستگيري بدون اخطار و انجام  اين آشور اجرا ميشبانه در 
  . شود هاي نظامي و سياسي داده مي عمليات

 بعدازظهر روز 4:30يي از  حمالت خمپاره: محمداسماعيل، از افسران پليس بغداد اظهار داشت
  .  تن زخمي شدند25چهارشنبه در شهرك صدر آغاز شد آه طي آن 

 تن ديگر را دستگير آرده و 48هاي مختلف آشته و   مظنون را در عمليات14ارتش آمريكا نيز اعالم آرد 
  .  مايلي شمال بغداد نجات دهند60ي عراقي را در مقداديه واقع در  توانسته است يك پليس ربوده شده

 آه نوري المالكي از اين درحالي است.  جسد در خيابان هاي بغداد خبر داد3پليس عراق نيز از آشف 
اظهارات نگرو پونته، مدير سازمان اطالعات ملي آمريكا مبني بر اين آه رهبر عراق بايد شبه نظاميان را 

  . هاي مرگ را تا پايان سال جاري نابود آند، به شدت انتقاد آرد منحل آند و جوخه
صراحت اعالم داشته آه  نخست وزير به  :گفت يكي از مشاوران مالكي آه نخواست نامش فاش شود،

  . پذير نخواهد بود انجام اين اقدام تا سال آينده امكان
هاي  ي وفاق عراق براي ديگر گروه جبهه: سليم عبداهللا، از قانونگذاران اهل تسنن عراق نيز اعالم آرد

سياسي اين آشور با ارسال پيامي هشدار داده است آه اگر تعادل در آشور برقرار نشود و شبه 
  . گيري خواهد آرد يان منحل نشود، از دولت آنارهنظام

  ها اجرا نشود، ما از سياست آناره ما تحت فشار سياسي هستيم و اگر اين درخواست: عبداهللا گفت
سالح به دست بگيريم و آن وقت جنگ داخلي : ماند گيريم و به اين ترتيب براي ما تنها يك راه مي مي

  . آنيم ما با جنگ داخلي موافق نيستيم احت اعالم ميآغاز خواهد شد، با اين حال با صر
يك مقام آمريكايي ناظردر بازسازي عراق نيزاعالم آرد فساد در درون دولت عراق تا آنون ميلياردها دالر 

  . براي اين آشورهزينه دربرداشته است 
بي سي  ي خبري بي وگو با شبكه هاي آمريكايي ناظر بر بازسازي عراق در گفت استوارت بوئن، از مقام

عراق به دليل فساد و سوء مديريت در درون دولت با دومين حمالت شورشي مواجه : اظهار داشت
  . است

 درصد بيشتر از درآمد 10دارد آه   ميليارد دالر در سال هزينه بر مي4ي وي فساد دولت عراق  به گفته
  . ملي اين آشور است

هاي دزديده  د مهارت الزم براي مديريت در امورهستند و پولبسياري از آارمندان اين دولت فاق: وي گفت
گذاري شورشيان و جنايتكاران  ها گاه براي سرمايه رود بلكه اين پول شده فقط به جيب جنايتكاران نمي

  . شود آه به معني از دست رفتن زندگي سربازان آمريكايي است، مصرف مي
عدم مهارت آارمندان دولت يكي ديگر از مشكالت : ي بازسازي عراق است گفت بوئن آه سربازرس ويژه

ي عراق را صرف خود   ميليارد دالر از بودجه10 تا 8اين فقدان مهارت . اساسي در بازسازي عراق است
  . آند مي

  
  تعلق نداردهيکرکوک به ترک/  صدام به ثبات عراق کمک خواهد کرد اعدام :یباری زاريهوش

  ٢٠٠۶ ر نوامب9 -١٣٨۵  آبان18ه پنجشنب
 کرد که دي تاکست،ي نهي ترکی از شهرهای کرکوک شهرنکهی بر ادي امور خارجه عراق با تاکریوز

  .گرانی کنند نه دی منيي ها تعی شهر را فقط عراقنیسرنوشت ا
 هي در ترکی محلی خبرگزارکی به یباری زاري هوشنهوا،ي شی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی قانون اساس140 ماده قی از طری قانونی مسئله را از راههانی عراق ای دائمیسقانون اسا: گفت 
 . کرده استیبررس
 . ماده را اجرا کنندنی امور خارجه عراق از همه طرفها خواست اریوز

 از یتي از نظر بافت جمعژهی شهر کرکوک به وتي وضعريي تغی درباره هرگونه تالش براشتري پهي ترکدولت
 . برگزار شود، هشدار داده بودندهی که قرار است سال آیس همه پرقیطر
 چي همي تصمنی کرد که ادي عراق درباره صدام تاکیی جنای حکم اعدام دادگاه عالراتي درباره تاثیباریز
 . عراق نخواهد گذاشت، بلکه به ثبات اوضاع عراق کمک خواهد کردیتي بر پرونده امنیرمنفيتاث
برادر " یتیبرزان التکر" دادگاه انقالب سابق عراق و سيرئ" عواد البندر"اق،  سابق عرکتاتورید" صدام "
برگزارشد، به  اعدام با چوبه )  آبان14(  نوامبر5 که لي پرونده دجی صدام در جلسه صدور حکم برایناتن

 .دار محکوم شدند
 ليق منطقه دج ازمسئوالن سابگریمعاون سابق صدام هم به حبس ابد و سه تن د"  رمضاننياسیطه "

 . سال حبس محکوم شدند15هم به 
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آبان18:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر9 -١٣٨۵  آبان18ه پنجشنب
روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران در عنوان های بزرگ خود خبر شکست :بی بی سی

 مياندوره ای آمريکا را منعکس کرده و در مقاالت خود نسبت به آن ابراز جمهوريخواهان در انتخابات
شادمانی کرده اند و در مطالب ديگر، به ابراز نگرانی از رد صالحيت نامزدهای انتخابات شوراها و خبرگان 

مه در ايران و گمانه زنی درباره پرونده هسته ای ايران و تصميم شورای امنيت سازمان ملل در باره برنا
  .هسته ای ايران پرداخته اند

 پيروزی دموکرات ها در انتخابات عمومی آمريکا را خبر خوشی دانسته نه به اين دليل که کيهان
دموکرات ها از جمهوريخواهان قابل تحملتر اند بل از اين رو که هر خبری درباره فشل شدن سيستم 

  . سياسی آمريکا، اساسًا خبر خوبی است
نامه آمريکايی ها وقتی از داخل خود مطمئن باشند، در بيرون به آزار اين و آن می به نوشته اين روز

  . پردازند پس چه بهتر که مدتی را هم صرف جدال با يکديگر بکنند
 - پذِیرفته است که معمول اين است که وقتی در يک کشور خاص انتخاباتیکيهانبا اين همه نويسنده 

جه آن فقط برای مردم خود آن کشور اهميت دارد و بقيه جهان چندان  برگزار می شود، نتي-هر چند مهم 
دلمشغول اين نيستند که آن سوی عالم چه کسی آمد و چه کسی رفت اما می افزايد که انتخابات 

  .اخير آمريکا شايد تنها انتخاباتی بود که تمام مردم جهان منتظر نتيجه آن بودند
 های  ها و استراتژی يان انتخابات مخالفت خود را با سياست  نوشته شهروندان آمريکايی در جررسالت

  . کاران افراطی در عراق و افغانستان به تصوير کشيدند بوش پسر و نومحافظه
 های  ها و واقعيات در سطح کالن سياستگذاری آل به نظر اين روزنامه افزايش فاصله ميان ايده 

ندان آمريکايی در اوهايو، نيويورک، کاليفرنيا، پنسيلوانيا کاران افراطی باعث شد تا آرای شهرو نومحافظه 
  .ها به گردش درآيد به سود دموکرات... و

 گزارش داده که نامزدهای مشهور ائتالف اصالح طلبان برای شورای شهر تهران تاييد صالحيت سرمايه
  . شده اند

ش، احمد مسجد جامعی، اين روزنامه گزارش کرده است محمدعلی نجفی، وزير سابق آموزش و پرور
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی، اسحاق جهانگيری، وزير سابق افتصاد، و خانم ابتکار از اعضای 

دولت خاتمی همراه گروهی از معاونان وزارت خانه های سابق از جمله کسانی هستند که در انتخابات 
  . شوراهای تهران حضور خواهند داشت

 قول مقامات حزب اعتماد ملی از رد صالحيت نامزدها در شهرستان ها ابراز  ازاعتماد ملیبا اين وجود 
  . نگرانی کرده است

 در مقاله ای با اشاره به سياست های اصالح طلبان نتيجه گيری کرده که آنها با گفتن اينکه کارگزاران
ال در رد صالحيت ها غيرمعمول نيست نشان داده اند که از گذشته درس گرفته و قصد شرکت فع

  . انتخابات را دارند
 همين که سخنگوی ستاد ائتالف اصالح طلبان چنين واکنشی نشان داده نشان کارگزارانبه نوشته 

می دهد که اصالح طلبان راه خود را برای گذر از مسير بررسی صالحيت های استصوابی و حداکثری و 
اعتراض به رد : دو نوع رفتار سياسی استاين راه ترکيبی از . حرکت بر فراز اين مسير انتخاب کرده اند

  . صالحيت ها و در عين حال استفاده از همه ظرفيت های قانونی
 در ضمن اخبار انتخاباتی نوشته سرودلير عضو شورای مرکزی گروهی با عنوان آبادگران جوان کارگزاران

ر شوراهای آينده، بلکه گفته است مشام مردم شيفته اصولگرايی با رايحه احمدی نژاد است و نه تنها د
  . در مجلس هشتم نيز بايد اين رايحه به مشام برسد

اين هوادار دولت با بيان اينکه اصولگرايی دکانی نيست که سرقفلی آن متعلق به برخی اشخاص و 
احزاب باشد بلکه تفکری است که نماد آن احمدی نژاد است، گفته پروژه عبور از احمدی نژاد در 

 از پروژه عبور از خاتمی در اصالح طلبی کليد خورد و حاصل آن نيز چيزی جز بحران اصولگرايی زودتر
  .مقبوليت در اصولگرايی نخواهد بود

 خبر داده که علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی فردا با والديمير پوتين، رييس  ايرانروزنامه
رسی مسايل هسته ای ايران و بيان جمهوری روسيه، در مسکو ديدار و گفت وگو می کند تا به بر

  . مواضع ايران در خصوص پيش نويس قطعنامه شورای امنيت بپردازد
 خبر داده که ديدار منوچهر متکی وزير خارجه ايران از مسکو که قرار بود فردا کارگزاراندر همين حال 

  . انجام شود، لغو شده است
  . که وزير امور خارجه به مسکو سفر خواهد کردبه نوشته اين روزنامه پيش از اين در خبر آمده بود

 محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، با تاکيد بر اهميت آموزش و پرورش در مقايسه رسالتبه نوشته 
گذاری در آموزش و پرورش برای مصرف بنزين خودروها مصرف   برابر سرمايه ۵/٢با ترافيک گفته است 

  .شود می
ک هفته بعد از آن صورت می گيرد که دولت با وجود مخالفت اهميت اين گفته بدان است که ي

  .کارشناسان و برخالف مصوبه قبلی مجلس خواستار شش ميليارد دالر ديگر برای واردات بنزين شد
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 آقای احمدی نژاد گفته معادل کل بودجه آموزش و پرورش پول خريد رسالتدر همين حال به گزارش 
ها کاهش يابد يا درصدی از آن به آموزش هدفمند   اگر اين هزينهيک سال خودرو از طرف مردم است که

  .اختصاص يابد، کمک بسيار زيادی به ملت خواهد بود
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