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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

 و رانی ای درباره برنامه هسته اتنام،ی اجالس اپک در وهي امروز در حاشهي و روسکای آمری جمهوریروسا
  . ئل دو جانبه بحث و تبادل نظر کردندمسا
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 یگفتگوها:" گفت ني با پوتداری فرانسه، جرج بوش پس از دی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 صحبت ی و کره شمالرانی حل مسائل مهم از جمله ایما مهم بود و درباره مسائل مشترک و چگونگ

  ". میکرد
 به خاطر ی خود از وییکای آمری با جرج بوش همتاداری پس از دزي نهي روسی جمهورسي رئني پوتريمیوالد
 کند، ی هموار می به سازمان تجارت جهانهي روسوستني پی که راه را برای قرارداد تجارکی یامضا

  . تشکر کرد 
 اني را هموار خواهد کرد، بیجهان گری مسائل دنهي در زمی موضوع همکارنی انکهی ااني با بني همچنیو

  ".  است ی ضروری به سازمان تجارت جهانهي ورود روسی برای قرارداد تجارنی به ادنيرس:" داشت 
 مناسب نهي زمکی موضوع نیمن با جرج بوش موافقم که ا:" داشتاني بني همچنهي روسی جمهورسيرئ
 گسترش ی را برایطی فراهم و شرایلل المني بدهيچي ما از جمله حل مسائل پیتهاي همه فعالیبرا

  .  کند ی مجادی ایروابط تجار
 توافقنامه واقعا نیا:  گفت ني به پوتکی ضمن تبرهي و روسکای آمرني بی درباره توافقنامه تجارزي نبوش
  . خوب استهي و روسکای آمریبرا
  

  دشو رآآتور تحقيقاتي اراك جايگزين رآآتور تهران مي:رييس سازمان انرژي اتمي
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رييس سازمان انرژي اتمي از خاموش شدن رآآتور تهران در آينده و جايگزيني رآآتور تحقيقاتي -سرمایه

به گزارش ايسنا،رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، .آب سنگين اراك به جاي آن خبر داد
اراك پس از تكميل جايگزين رآآتور تحقيقاتي پنج مگاواتي تهران  مگاواتي 40رآآتور تحقيقاتي «:افزود
اين رآآتور بيش «:وي با بيان اين آه عمر مفيد رآآتور تحقيقاتي تهران تمام شده است، گفت ».شود مي
اندازي رآآتور تحقيقاتي اراك خاموش  رآآتور تهران در زمان راه« :وي ادامه داد» . سال عمر دارد30از 

رييس سازمان انرژي  ». به دليل مسكوني بودن اين ناحيه ديگر جايگزيني نخواهد داشتخواهد شد و
ي  ها المللي انرژي اتمي براي برخي همكاري اتمي همچنين درخصوص درخواست ايران از آژانس بين

ها در  معموًال آژانس براي همكاري; اين درخواست لزومًا همكاري فني نيست« :فني در اراك گفت
آقازاده ».هاي فني دارد آه هميشه مورد نظر و تاآيد آژانس نيز بوده است ايمني رآآتورها آمكزمينهء 
آژانس در اين زمينهء را در يك سال گذشته با آميتهء فني آژانس  بنابراين درخواست همكاري« :گفت

سي اين آار مطرح آرده بوديم تا آژانس در حد و حدود خود در اين مساله به ما آمك آند آه مراحل برر
« :وي افزود».طي شده و تيم فني آژانس براي همكاري با ايران در پروژهء اراك موافقت آرده است

  ».هاي فيمابين با ايران تاآيد داشته است ها در چارچوب همكاري آژانس بر اين همكاري
 تحقيقاتي اراك چه آژانس آمك آند يا نكند، رآآتور«رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان با بيان اين آه 

اين آژانس است آه تمايل دارد ايران در بعد ايمني رآآتور با « :، اظهار آرد»آار خود را انجام خواهد داد
»    .تر مدنظر آژانس است همكاري با ايران در اراك بيش«:آقازاده خاطرنشان آرد».ها همكاري آند آن

ها از سوي آژانس  ش دارند آه اين همكاريوي با اشاره به اين آه برخي آشورها در شوراي حكام تال
تر به ضرر آژانس خواهد  ها در آژانس تاييد نشود، بيش اگر اين همكاري« :صورت نگيرد، ادامه داد

وي با بيان اين آه آژانس از جايگزيني رآآتور اراك به جاي رآآتور تهران آامًال مطلع بوده و موضوعي ».بود
آژانس بر انجام اين آار با توجه به پايان عمر مفيد رآآتور تحقيقاتي « :مربوط به امروز نيست، تصريح آرد

وي درخصوص جايگزيني رآآتور آب سبك تهران با يك رآآتور آب سنگين نيز »    .تهران تاآيد داشته است
رآآتور تحقيقاتي پنج مگاواتي تهران ».اين تفاوت در سوخت مشكلي را ايجاد نخواهد آرد«:گفت
اين رآآتور در . اي تهران قرار دارد آتور درحال حاضر در ايران است آه در مرآز تحقيقات هستهترين رآ بزرگ
همچنين، رآآتور آب .آند شده استفاده مي  تاسيس شد آه براي سوخت از اورانيوم غني1967سال 

  مگاواتي40يك رآآتور تحقيقاتي متوسط آب سنگين  ) Heavy Water Power Reactor( سنگين اراك 
400  IR ( هاي صنعتي و دارويي است آه  براي استفاده در زمينهء تحقيق و توسعه و نيز توليد ايزوتوپ

  .  آند از سوخت فلز اورانيوم طبيعي استفاده مي
  
  عليه ايران ندارد مدرآى» سيا«
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 شده و بسيار محرمانه سازمان افشاى مفادى از پيش نويس طبقه بندى:  ایرانگروه سياسى
ثابت آرده است، اين سازمان تاآنون هيچ مدرك قاطعى را نيافته آه نشان ) سيا(جاسوسى آمريكا 

دهد ايران به موازات فعاليت هاى غيرنظامى هسته اى يك برنامه سرى تسليحات هسته اى را دنبال 
ى ايران به سمت مقاصد غيرصلح آميز را سندى نيافته آه انحراف برنامه هسته ا» سيا«آند و در واقع 
  .نشان دهد

سيمون هرش، روزنامه نگار برجسته آمريكا با انتشار اين سند در گزارش خود در نشريه نيويورآر 
ارزيابى سيا فرضيه دولت بوش درباره اين آه ايران تا اندازه زيادى به توليد بمب : خاطرنشان آرده است

  .چالش آشيده استهسته اى نزديك مى باشد را به 
سيا از اظهار نظر در اين باره خوددارى آرده است، اما يك مقام : هرش در گزارش خود آورده است

اطالعاتى عالى رتبه آمريكايى وجود اين تحليل سازمان سيا را تأييد آرده و گفته است آاخ سفيد با آن 
ون رئيس جمهور آمريكا و ديك چنى، معا: اين مقام افزوده است. برخوردى خصمانه داشته است

  .مشاورانش اين ارزيابى سازمان جاسوسى آمريكا را ناديده گرفته اند
سيمون هرش در گزارش خود مدعى است ديك چنى همچنان رؤياى برخورد نظامى با ايران را در سر 

وآرات ها دارد و يك ماه پيش از انتخابات آنگره آمريكا در يك جلسه آه براى بررسى احتماالت پيروزى دم
حتى اگر دموآرات ها در انتخابات پيروز شوند، آاخ سفيد گزينه نظامى : تشكيل شده بود، گفته است

درباره ايران از روى ميز را آنار نگذاشته و مانع هرگونه محدوديت دموآرات ها درباره اين طرح خواهد 
  .شد

 درخواست ها را براى آغاز گفت هرش در گزارش خود آورده با اين وجود پيروزى دموآرات ها موجى از
  .وگوى مستقيم دولت بوش با ايران به همراه داشته است

  
 وگويي تفصيلي با خبرنگار ايسنا تاآيد آرد آه ايران به طور قطعي در آشورمان در گفت وزير امور خارجه

  .آميز خود مصمم است هاي صلح يي مورد نياز فعاليت توليد سوخت هسته
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هزار سانتريفيوژ  60 نژاد اعالم آرده دآتر احمدي«: وگو اظهار داشت منوچهر متكي در اين گفت
وردن سوخت جهت  براي به دست آ بيان اين حرف يعني ايران به طور قطعي. خواهيم ايجاد آنيم مي

ديگر نشان دهنده اين است اين امر از طرف  آميز مصمم است و همچنين توليد انرژي براي اهداف صلح
  «.خواهد داشته باشد نمي آه ايران به خودش مطمئن است و انحرافي

اين خبر يعني ورود قطعي ايران به حوزه توليد صنعتي سوخت و در عين حال بيان  بيان« : وي ادامه داد
  «.آه آمادگي براي مذاآره داريم آنيم مي

بين سوالنا و الريجاني به عمل   بندي آه11يسنا به توافقات وگوي خود با خبرنگار ا متكي در ادامه گفت
بسيار خوبي براي تداوم راه جهت رسيدن به تفاهم  اين توافقات چارچوب« : آمده بود اشاره آرد و گفت

  «.هاي سياسي از ادامه مذاآرات سوالنا جلوگيري آردند انگيزه ها بنا به بود؛ اما آمريكايي
پمالسي ما در اين مقطع جلوگيري از تصويب قطعنامه تحريم است، اما نه دي ثقل« :وي همچنين گفت

قطعنامه  اي ايجاد خواهد آرد، بلكه از باب اينكه تصويب قطعنامه تحريم خيلي مسايل عمده از باب اينكه
يي را در ذهن  هسته ي اعتماد به تعامل با غرب براي بحث هاي شيشه تحريم آخرين موجودي و قطره

  «.برد ز بين ميمردم ما ا
ها،  آلمان، فرانسه و ساير طرف با روسيه،. يي را شروع آرديم هاي بسيار گسترده تماس« :متكي گفت

آورند، اما يك  تصويب قطعنامه چيز خاصي به دست نمي ها با آنيم آه آن در اين تالش ديپلماتيك بيان مي
. ب خواهد شد ايران رويكرد جديدي اتخاذ آندگذارند و اين موج نمايش مي تهديد امنيتي را عليه ايران به

  «.هاي اين رويكرد تدوين شده است مولفه يي در بحث هسته
. بحث آنسرسيوم هم به طور جدي در دستور آار است« :آشورمان همچنين گفت وزير امور خارجه

 ينه مناسبتواند يك گز سازي براي اينكه آنسرسيوم مي اش و مطمئن پيرامون آن و چگونگي وگوها گفت
بنابراين ايده  شود؛ يي ايران باشد، بحث مي هاي هسته آميز بودن فعاليت براي امن بودن و صلح
؛ لذا ثقل  را ايجاد آرده ها ها داشتيم برخي از زمينه مذاآراتي آه با روسي. آنسرسيوم وجود دارد

جمهور براي بيان مواضع  هاي رييس پيام هاي گذشته و ديپلماسي جمهوري اسالمي در اين مقطع ارتباط
آوريم و از هر گونه   ملت را به دست  هزينه حقوق آنيم با آمترين ضمن اينكه سعي مي. شفاف است
  «.هاي مختلف پرهيز آنيم تنش درحوزه
ايم و به هيچ  به دست آورده ايم و اين تكنولوژي را توسط نخبگان جوان يي شده ما هسته« :متكي گفت

  «.مدهي قيمتي از دست نمي
تحوالت جهاني براساس زور « :وگو اظهارداشت آشورمان در بخش ديگري از اين گفت وزير امور خارجه

  .تواند شكل بگيرد شروع شود، ولي براساس زور نمي ممكن است
زورمداري « :ادامه داد» است آمريكا به هيچ آدام از اهداف خود در عراق نرسيده«متكي با بيان اينكه 
آن . بازد بر استاندارد دوگانه دارد رنگ مي قش تعيين آننده را ندارد و تعامالت مبتنيهمانند گذشته ن
  «.شود، گذشت اراده آنيم همان مي گفتند هر چه ما ها مي موقع آه آمريكايي
) ايسنا(منوچهر متكي، وزير امور خارجه آشورمان با خبرگزاري دانشجويان ايران  وگوي متن آامل گفت

  :زير است به شرح
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واقعيتي آه وجود دارد اين است آه ايران تعليق را به عنوان پيش شرط  يي در بحث هسته: سوال
  تاآيد دارد آه بدون5+1نهايت امكان دارد طي مذاآرات آن را بررسي آند؛ از سوي ديگر پذيرد و در نمي

ضمن اين آه  ست؟گيرد، راه برون رفت از اين شرايط چي اجراي پيش شرط تعليق مذاآرات را از سرنمي
و امروزه چندان نظم  واقعيتي آه وجود دارد اين است آه پرونده ايران اآنون در شوراي امنيت است

  .زورگويي است آند و بيشتر براساس الملل حرآت نمي جهاني براساس حقوق بين
آه شد گفت  در مقاطعي با جزميت آامل مي اگر از بخش پاياني صحبت شما شروع آنيم شايد: پاسخ

آننده است؛ اما حداقل همين حوادث منطقه ما نشان  شود و زور تعيين جهان براساس زور اداره مي
تواند شكل  ممكن است شروع شود، ولي براساس زور نمي دهد آه تحوالت جهاني براساس زور مي
هاي اخير نشان دهنده  عراق، افغانستان و لبنان طي سال هاي آمريكا در شكست سياست. بگيرد

آنيم آه عناصر و فاآتورهاي  صرفا براساس زور است؛ فكر مي طالن اين نگاه است آه مناسباتب
اي را  تحوالت عرصه ارتباطات و انتقال سريع اخبار و نظرات، تاثيرگذاري ويژه جديدي تاثيرگذار شده است؛

  .عمومي به وجود آورده و در افكار عمومي بسيار آارساز است بر افكار
هاي آمريكا اشتباه بوده، ولي ما آمريكايي را  شود آه سياست مشخص مي شت زمانبا گذ: سوال

 آند، نهايت اتفاقي آه آيد به عراق حمله مي ويتنام و افغانستان درس نگرفته و مي داريم آه از جنگ
مه آرد افتاد ه مي هاي بودا را ويران افتاد بحث تبليغاتي بود، همين اتفاق در زماني آه طالبان مجسمه

در زمان جنگ افغانستان و عراق  .گفتند عجب آار زشتي آردند يك صدا مخالف ايستاده بودند و فقط مي
صورت گرفت؛ ولي جنگ اتفاق افتاد و اين  نيز تظاهرات گسترده بسياري در نقاط مختلف عليه جنگ

شد، اما هاي غلط آمريكا مشخص  است آه سياست درست. مردم آشورها بودند آه بها را پرداختند
  .آمريكا را آشورهاي ديگري دادند طلبانه هاي افراطي و جنگ بهاي سياست

المللي مسائلي است آه  ويژه در سطح بين  من با شما هم نظرم آه مسايل اجتماعي به :پاسخ
ببينيم آه در شرايط جديد آيا طرف مقابل به اهدافش  شود، اما بايد اش آشكار مي تدريجا چگونگي

سقوط صدام، استقرار يك حكومت دلخواه : ها را هدف آمريكايي ه؟ در عراق تعريف آنيمرسد يا ن مي
اگر اين سه هدف را اهداف اعالم شده يا نشده . هاي اقتصادي از اين آشور برداري آمريكا و شروع بهره

موفق  تعريف آنيم؛ البته در بحث سقوط صدام ارتش آمريكا موفق شد، در استقرار دولت دلخواه آمريكا
  .هاي اقتصادي شود برداري نشده و به دليل ناامني ،هنوز نتوانسته وارد فاز بهره

تعريف آرده بود در درون جامعه آمريكا هم پاسخ  اين در حالي است آه با عدم دستيابي به اهدافي آه
 عنوان آمريكا به هاي دولت  و در واقع خط بطالني بر سياست آند خيلي روشني را از مردم دريافت مي

آمريكا براي عراق چه به . شود در حوزه ميداني نظرات مردم آمريكا اتخاذ مي يك نظريه و بلكه يك تصميم
 هزار نفر از مردم عراق آشته شده 600است؟ آمريكا لطمات زيادي به عراق زده است؛  دست آورده

فلسطين،  ال انتخاباتمث. مثال لبنان، مثال ديگري است. خواست نرسيد اما به اهدافي آه مي اند،
بودند در غالب اسلو،  ها تعريف آرده انتخابات فلسطين از درون سازوآارهايي آه اين. مثال ديگري است

در منطقه يعني انتخاب حماس؛  گرفت، اما دموآراسي مذاآرات مادريد و در غالب نقشه راه شكل مي
 آردم مناسب است آه به اين نكته اشاره فكر بنابراين در بحث پاياني سوال شما و نكته مهم پاياني آن

تعامالت مبتني بر استاندارد دوگانه . تعيين آننده را ندارد آنيم آه زورمداري حداقل همانند گذشته نقش
ها خيلي صريح اعالم آردند براي  آمريكايي. توافق بين هند و آمريكا را ببينيد همين. بازد دارد رنگ مي

ها  هندي با آمترين مقاومت. نند، هند بايد اين گونه با ايران تعامل آندفشار سياسي را تحميل آ اينكه
هر چه ما اراده آنيم  گفتند ها مي ها اين بند را حذف آردند؛ اين يعني اينكه موقعي آه آمريكايي آن

و قدرت تخريب و ديگر تاثيرات  آنم آه اثرگذاري ، مساله آفريني من نفي نمي. شود، گذشت همان مي
  .آننده فاآتورهاي ديگري هستند  بر بسياري از مناسبات وجود دارد اما تعيينآمريكا

حقوقي، قانوني و منطقي است در صحنه عمل تالش  هايمان يي عالوه بر اين آه حرف در مساله هسته
به . ها براي احقاق حقشان جزم و قطعي است عزم ايراني هايمان را متوجه آنيم آنيم آه طرف مي

بيان اين حرف يعني . خواهيم ايجاد آنيم  هزار سانتريفيوژ مي60آرده  نژاد اعالم حمديهمين دليل ا
آميز و از طرف  وردن سوخت براي توليد انرژي جهت اهداف صلح است براي بدست آ ايران مصمم قطعي

 بيان. خواهد داشته باشد دهنده اين است آه ايران به خودش مطمئن است و انحرافي نمي ديگر نشان
آه آمادگي  آنيم ين خبر يعني ورود قطعي ايران به حوزه توليد صنعتي سوخت و درعين حال بيان ميا

موجب شد آه مذاآرات  ها پيش شرط امريكايي. ها پيش شرط گذاشتند آمريكايي. براي مذاآره داريم
 و با نشود؛ اما در سطح ديگري اصلي آه متشكل از وزراي ذيربط آشورهاي مقابل بود، ديگر تشكيل

درك ما اين است آه اين مذاآرات . دور در برلين دو دور در وين و دو. درك مشترآي اين مذاآرات راه افتاد
آه بين سوالنا و الريجاني به عمل آمد، چارچوب بسيار خوبي   بندي11توافقات . زمينه را فراهم آرد

هاي سياسي از ادامه   به انگيزهها بنا رسيدن به تفاهم بود؛ اما آمريكايي براي تداوم اين راه جهت
اصلي  ها مذاآرات تصورم اين است آه اين مسير ضمن اينكه براي آن. سوالنا جلوگيري آردند مذاآرات

  .فراهم آند  تواند شرايط را شود، اما يك آاتاليزور و زمينه سازي خوبي است آه مي محسوب مي
 بگويد شرط ما هم چنان تعليق است ايران هم و آمريكا همچنان مخالفت آند و 5+1در صورتيكه : سوال
است چه  افتد؟ با توجه به اينكه پرونده ما در شوراي امنيت آيد در اين صورت چه اتفاقي مي نمي آوتاه

  روي آن آار شده؟ دهيم؟ ما آمديم آنسرسيوم مشترك را مطرح آرديم آيا بر راهكارهايي ارايه مي
 جلوگيري از تصويب قطعنامه تحريم است نه از باب اينكه مقطع ثقل ديپمالسي ما در اين: پاسخ

يي ايجاد خواهد آرد، بلكه از باب اينكه تصويب قطعنامه تحريم  عمده قطعنامه تحريم خيلي مسايل
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يي را در ذهن مردم ما  ي اعتماد به تعامل با غرب براي بحث هسته هاي شيشه قطره آخرين موجودي و
 با روس، آلمان، فرانسه و ساير. يي را شروع آرديم بسيار گستردههاي  ما تماس. برد مي از بين
چيز خاصي  ها با تصويب قطعنامه آنيم آه آن ها، در اين تالش ديپلماتيك از يك طرف بيان مي طرف

و اين موجب خواهد شد  گذارند آورند، و تنها يك تهديد امنيتي را عليه ايران به نمايش مي بدست نمي
  .رويكرد تدوين شده است هاي اين يي مولفه در بحث هسته. دي اتخاذ آندايران رويكرد جدي

  است؟ تعريف شدني: سوال
هاي  آنيم طرف تالش مي. آنيم طرح را بيان مي هاي اين در موقع خودش مولفه. درحال حاضر خير: پاسخ

ع بيشتري برايشان تواند مناف راهي غير از قطعنامه تحريم مي مقابل ما متوجه شوند آه اتخاذ طريقي و
هايي را آه تفاهم همه جانبه را  وگوهايمان همه امكان براي اينكه در گفت آنيم تالش مي. داشته باشد

ارسال  نژاد درباره توليد سانتري فيوژها اعالم احمدي.هاي منتقد منتقل آنيم آند به طرف سازي زمينه
دانيم و به سوي  مي ق طبيعي خودمانح. يك پيام شفاف است مبني بر اينكه در راه برگشت نيستيم

نگراني در فرصت هاي مختلف  آنيم و در عين حال براي رفع هر گونه توليد سوخت صنعتي حرآت مي
  .ايم اعالم آمادگي آرده

اش و  گفتگوها پيرامون آن و چگونگي .بحث آنسرسيوم هم به طورجدي در دستورآار است
آميز بودن  گزينه مناسب براي امن بودن و صلح د يكتوان سازي براي اينكه آنسرسيوم مي مطمئن
بنابراين ايده آنسرسيوم وجود دارد مذاآراتي آه . شود مي يي ايران باشد، بحث هاي هسته فعاليت
؛ لذا ثقل ديپلماسي جمهوري اسالمي در اين مقطع  ها را ايجاد آرده زمينه ها داشتيم برخي از باروسي
آنيم  جمهور براي بيان مواضع شفاف است و ضمن اينكه سعي مي رييسهاي  گذشته و پيام هاي ارتباط

فكر . آنيم مي هاي مختلف پرهيز آوريم، از هر گونه تنش درحوزه  ملت را بدست  آمترين هزينه حقوق با
توانيم بدست  وگو مي از طريق گفت بيني و با تاآيد بر اينكه آنچه گرايي و واقع آنيم با تكيه بر واقع مي
هاي مقابل را به ادامه مذاآرات متقاعد  بتوانيم طرف  به مراتب آارآمدتر و آارسازتر خواهد بود،آوريم
  .آنيم

يي  هاي هسته چشم پوشي از حق ايران در فناوري توانيم بپردازيم و آن به هر حال ما يك قيمت را نمي
  .است

ايم و به هيچ قيمتي از دست  ردهجوان بدست آو ايم و اين تكنولوژي را توسط نخبگان يي شده ما هسته
  .دهيم نمي
  خواهيم بگيريم؟ در محاآمه صدام چه مي در بحث عراق،: سوال
  .ملت ايران است ما مجموعه يي از شكايت را داريم آه اين حقوق: پاسخ
  حقوق ملت ايران در بحث صدام چيست؟ يك مثال بزنيد: سوال
شود مثال فردي زندان يا  موضوع صدور حكم مي  به خودبا طرح اين دعاوي در دادگاه يا نسبت: پاسخ

يي آه در رابطه با  گيرد مانند همين مساله ازاي آن صورت مي شود و يا اينكه ما به حبس و يا اعدام مي
  . آويت مطرح بود

يابد يا با اعدام همه  شود چه چيزي دستگير ما مي شود؟ پيگيري ما ادامه مي اگر صدام اعدام: سوال
  شود؟ تمام مي صدام چيز

آسي و اين طلب در محكمه محرز شد اگر طرف  اگر اثبات شد آه شما يك طلبي داريد از يك: پاسخ
  .گيريد اش مي مرد باالخره از ورثه

  
ايران و آمريكا براي متوقف آردن « :نيوزويك در مطلبي با اشاره به ديدار جيمز بيكر و جواد ظريف نوشت

  » راق تا چه حد انعطاف از خود نشان خواهند داد؟اي در ع هاي فرقه خشونت
  ٢٠٠۶  نوامبر20 -١٣٨۵  آبان29ه دوشنب

ي  پشت صحنه"نيوزويك در ادامه اين مطلب با عنوان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نها در طول زمان صرف آبابي خوش طعم، آ: "آورده است" هاي آزمايشي ما در برابر تهران اولين گام

هاست  جيمز بيكر فردي آه مدت. ي سفرهايي آه داشتند، و اماآن مطلوبشان صحبت آردند درباره
، زماني 1979ي بوش است، با مسرت از ديدارهايش از تهران آه در پيش از سال  مورد اعتماد خانواده

جواد . ت آردگيري به روابط ديپلماتيك دو آشور پايان داد، صحب آه انقالب اسالمي و بحران گروگان
هاي گذشته را مطرح آرد و شكايت آرد آه  ي دايم ايران در سازمان ملل مودبانه گله ظريف، نماينده

 تاآنون در جدي گرفتن - زماني آه بيكر وزير امور خارجه بود -هاي آمريكا از زمان جورج بوش پدر  دولت
  ." اند ايران شكست خورده

شان در همين باره  ران در نشست آه به شرط فاش نشدن نامدر اين گزارش به نقل از دو تن از حاض
هاي  ها هرگز از آمك تهران در آزاد آردن گروگان ظريف گفت آه آمريكايي: "اند آمده است صحبت آرده

  . "اند  و اخيرا در مقابله با طالبان افغانستان تقدير نكرده90آمريكايي در لبنان در اوايل سالهاي 
پيام نه چندان نامحسوس ظريف اين بود آه ايران ديگر هيچ چيزي را رايگان ارايه : "نيوزويك ادعا آرد

تري تمايل دارد آه تمايل آمريكا براي آمك به عراق را به  تهران فقط به معامله گسترده. نخواهد آرد
  ." تمايل ايران براي مجاز بودن به غني سازي در آنار ديگر مسايل مرتبط سازد

اين ضيافت .(زني مشهور است اش در چانه هاي استادانه بيكر براي مهارت: "تاين گزارش حاآي اس
اي آه براي  بيكر گفت آه تنها مساله) ي ظريف در منهتن برگزار شد شام در تاريخ پنجم اآتبر در خانه

بيكر اين بحث را مطرح آرد آه يك آشور شكست خورده در . اش به آنجا رفته عراق است صحبت درباره
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بيكر از . (تواند منطقه را ترك آند، صدمه خواهد زد  ايران به تهران بيش از آمريكا آه همواره ميمجاورت
  .)" طريق سخنگويش از اظهارنظر درباره اين مساله خودداري آرد

آوشد همكاري ايران  به رغم فضاي دوستانه ظريف در پايان ظن داشت آه بيكر مي: "نيوزويك نوشت
  . " يمت بسيار ارزاني بخردي عراق را به ق درباره

داند آه جورج دبليو  تهران مي. آند ايران اآنون به شكلي چشمگير آن قيمت را مطرح مي: "نيوزويك افزود
ي دموآراتيك براي خروج از عراق در زماني سريعتر  بوش با فشار سياسي جديدي از جانب آنگره

رود گزارش در دست انتشار گروه  انتظار ميشنود آه  ها مي تهران هم چنين از طريق رسانه. روبروست
. تعامل آاملتري با ايران و سوريه را توصيه آند) به رياست مشترك بيكر و لي هميلتون( تحقيق عراق 

خواهد گفتگو با اين دو آشور را گسترده  حتي توني بلر، وفادارترين متحد بوش از اين رييس جمهور مي
اي  پيش نويس گزارش بيكر نيز توصيه. بخشي از آن تبديل آند فلسطين را به -آند و بحث اسراييل 

  ." آند مشابه را بر اساس آنچه آه يك عضو اين گروه در اختيار نيوزويك قرار داده است مطرح مي
مذاآرات براي توقف . ها به وضوح احساس غرور دارند ها و سوري ايراني: "اين گزارش حاآي است

ان دچار بن بست است و محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران هفته يي ايران هم چن ي هسته برنامه
سازي تسلط  اند با ايراني زندگي آنند آه به غني گذشته اعالم آرد آه بسياري از آشورها توافق آرده

خواهد از  تواند بر آن تكيه آند روسيه است آه مي آند مي يك آشور آليدي آه تهران فكر مي. دارد
هاي سخت در شوراي امنيت سازمان ملل  ظيمش در ايران حفاظت آند و با تحريمگذاري ع سرمايه

  ." آند مقاومت مي
آنند  ها طوري رفتار مي ايراني: "ها مشارآت دارد افزود نيوزويك به نقل از يك ديپلماتي آه در اين گفتگو

  ." اند يي آه گويي االن يك قدرت هسته
در عين حال بشار اسد، رييس جمهور روسيه نيز از ازسرگيري "ي اين هفته نامه آمريكايي،  به نوشته

هاي غيررسمي از جانب واشنگتن خواند  آنچه آه احمد سالكيني، سخنگوي سفارت سوريه آن را تماس
برخي مقامات آمريكايي در حال حاضر اشاره دارند آه امكان دارد واشنگتن پيش از تهران . برد بهره مي

ي آاخ سفيد در طول هفته گذشته، استفان هادلي،   در پي ديدار دو روزه.مجبور شود آه چشمك بزند
ي گزارش بيكر  هاي جديدي در عراق در آستانه مشاور امنيت ملي آمريكا و مقامات آليدي درباره رويكرد

  ."  هميلتون و ابتكارات جديد دموآراتيك بحث آردند-
آه رييس جمهور هم چنان قصد دارد ايران را به عقب گويند  مقامات آمريكايي مي"نيوزويك با بيان اين آه 

تر استفاده آند، به  هاي مالي و حتي ابزارهاي جدي اش وادار آند و از تحريم يي  هسته نشيني در برنامه
برخي : "ي آمريكايي آه فقط به شرط فاش نشدن نامش صحبت آرد، افزود رتبه نقل از يك مقام عالي

  ."  اين ممكن است براي متوقف آردن ايران خيلي دير شده باشدافراد درون دولت معتقدند آه
اگر ديپلماسي با شكست روبرو شود ممكن است : "نيوزويك در ادامه به نقل از اين مقامات نوشت

اين به معناي . يي بپذيرد ي سالح هسته واشنگتن مجبور شود ايران را به عنوان يك آشور بالقوه دارنده
 را مادامي -مب  و احتماال ب-يي  آن است آه امكان دارد تهران اجازه داشته باشد فناوري سوخت هسته

  ." اش را براي اهداف صلح آميز حفظ آند، توسعه دهد آه متعهد باشد برنامه
عاليمي علني وجود دارد مبني بر اينكه واشنگتن به لحن تهران : "در اين گزارش هم چنين آمده است

با حفظ ي مايكل هيدن، مدير سازمان سيا  ي استماع اخير آنگره در جلسه. شود براي گفتگو نزديك مي
: وي گفت. رسيد يي مغاير به نظر مي ي هسته رسمي دولت بوش در خودداري از ارتباط عراق و مساله

  ." يي جدا باشد ي هسته تواند از مساله معتقدم صحبت با ايران درباره ايران نمي
مارك منسفيلد، سخنگوي سيا گفت آه اظهارات هيدن، آامال هماهنگ با : "چنين نوشت نيوزويك هم

وي به عدم تمايل تهران براي مذاآره درباره عراق بدون صحبت از مساله . ياست دولت آنوني استس
  ." يي اشاره داشت هسته

زمان و شرايط براي : "در خاتمه نيوزويك به نقل از گونزالو گالگاز، يك سخنگوي وزارت امور خارجه آورد
  ." گفتگو با ايران تحت بررسي است

  
   عراقدروهاي موثر رويدادهاي عراق و نير

  
هدف از : ي سوريه آه براي اولين بار پس از سرنگوني صدام به عراق رفته، اظهار داشت وزير امورخارجه

ها  سفر به عراق در راستاي تمايل سوريه به حفظ منافع دو آشور است و ناشي از تمايل آمريكايي
  . نيست
  ٢٠٠۶  نوامبر20 -١٣٨۵  آبان29ه دوشنب

ي  به نقل از خبرگزاري آويت، وليد معلم، وزير امور خارجه) ايسنا(اري دانشجويان ايران به گزارش خبرگز
براي جلب : اش بيان داشت سوريه در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با هوشيار زيباري، همتاي عراقي

اينجا ام بلكه تنها به دليل تمايل و رغبت سوريه در حفظ منافع دو آشور به  رضايت آسي به عراق نيامده
  . ام سفر آرده

البته . ما به عنوان يك برادر عرب و يك آشور همجوار نسبت به شرايط عراق نگرانيم: وي ادامه داد
برد و همواره تمامي اقدامات  شود، سوريه از آن رنج مي هرگاه قطره خوني از مردم عراق ريخته مي

  . آند نمايد، محكوم مي ها وارد مي تروريستي را آه خسارتي به عراقي
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وجود يك جدول زماني براي عقب نشيني نيروهاي خارجي از عراق تا حد زيادي موجب : معلم گفت
هاي خيري را درقبال عراق  البته بايد بگوييم آه سوريه نيت. ها در اين آشور خواهد شد آاهش خشونت

  . ها است آند و خواهان حفظ يكپارچگي ملي در ميان عراقي دنبال مي
نسبت : الش همگاني براي برقراري ثبات و امنيت در عراق را خواستار شد و اظهار داشتوي در ادامه ت

  . به اوضاع عراق نگرانيم و بايد بگوييم آه ثبات و امنيت در اين آشور براي سوريه امري حياتي است
اين مقام سوري هم چنين حمايت آشورش را از روند سياسي عراق، انتخابات اخير اين آشور و طرح 

ايم تا براي موفقيت عراق از اين آشور در تمايم  ما آماده: آشتي ملي عراق اعالم داشت و گفت
  . ها آمك آنيم زمينه

ها بوده،  وي در ادامه در پاسخ به اين سوال آه آيا هدف از سفرش به عراق بنا بر درخواست آمريكايي
ام، بلكه هدف خدمت به  جا نيامدهمن براي جلب رضايت آسي به اين. هرگز اين طور نيست: تصريح آرد

  . منافع دو ملت بوده است
من تنها با : ي احتمال ديدار با مقامات آمريكايي حاضر در عراق بيان داشت ي سوريه درباره وزير خارجه

هم چنين از سوي بشار اسد رييس جمهور آشورم مامورم تا پيام . برادران عراقي ديدار خواهم آرد
ها اعالم آنم و بگويم آه ما از طرفداران مذاآره و همكاري و تدوين ساز و  اقيمحبت ايشان را به عر

  . آارهاي مشترك براي ايجاد راه حل هاي مناسب براي همه مسايل عراق هستيم
هاي سوريه در اين زمينه  تالش: هاي سوريه براي حفظ مرزهايش با عراق گفت وي درخصوص تالش

امي مقامات ديپلماتيك در سوريه دعوت آرديم آه به اين منطقه ما از تم. آامال قابل مشاهده است
  . هايمان مطلع ساختيم سفر آنند و هم چنين آنها را از تالش

با انجام اين سفر صفحه جديدي در روابط دو : اش بيان داشت زيباري نيز با خير مقدم به همتاي سوري
  . شود آشور باز مي
 آشورها انتظار داريم آمك به عراق از طريق ارسال پيام اطمينان آنچه از سوريه و ساير: وي ادامه داد
  . ها است به عراقي

  
  . پذير نيست ي هنري آيسينجر پيروزي نظامي درعراق امكان به عقيده
  ٢٠٠۶  نوامبر20 -١٣٨۵  آبان29ه دوشنب

يسينجر، وزير به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هنري آ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي تصويري  هاي نيكسون و فورد با ارايه ي اسبق آمريكا و مشاور امنيت ملي و وزير آشور دولت خارجه

مايوس آننده از اقدامات نظامي صورت گرفته توسط آمريكا در عراق گفت آه اگر دولت آمريكا قصد 
  . از جمله ايران وارد مذاآره شوديي عراق  هاي منطقه ي مناقشات در عراق را دارد بايد با همسايه خاتمه

توان يك دولت در عراق  مي" پيروزي نظامي"آنيد با  اگر فكر مي: وي به خبرگزاري بي بي سي گفت
هاي  هاي داخلي و خشونت تشكيل داد آه در سراسر عراق حكومت آند و همه چيز از جمله جنگ

  . ير نباشدپذ آنم اين امر امكان يي را تحت آنترل درآورد، فكر مي فرقه
اما آيسينجر، طراح جنگ ويتنام و مشاور آنوني بوش در امور عراق، نسبت به خروج فوري نيروهاي 

هاي اين  ثباتي در همسايه ائتالفي از عراق هشدار داد و گفت آه خروج اين نيروها از عراق باعث بي
  . چنين بوجود آمدن مناقشات طوالني مدت خواهد شد آشور و هم
ها براي جلوگيري از  آميزي در بر خواهد داشت آه ما سال روپاشي عراق پيامدهاي فاجعهف: وي افزود

اي به منطقه  اين پيامدها بهاي آن را خواهيم پرداخت و ما را مجبور خواهد آرد بعدا به هر شكل و بهانه
  . ها در آنجا بمانيم بازگرديم و سال

قرار مي گيرد، تشكيل يك " بررسي عراق"وه هايش مورد نظر گر از سوي ديگر آيسينجر آه ديدگاه
 از جمله -المللي با حضور اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل و همسايگان عراق  آنفرانس بين
يي مانند پاآستان و هند براي پايان دادن به بحران موجود در عراق را خواستار  هاي منطقه ايران و قدرت

  . شد
هاي مربوط به حل بحران عراق را بازبيني آنيم، اما فكر   موضوعآنم بايد فكر مي: وي تصريح آرد

  . هاي پيروزي نظامي يا خروج آامل نيروها از عراق باشد آنم آه انتخاب ما از ميان گزينه نمي
جمهور آمريكا پيشتر اعالم آرده بود آه نيروهاي آمريكايي تا زماني آه دولت عراق به  جورج بوش، رييس

  . مانند داشته باشند، در اين آشور مياين نيروها نياز 
پيروزي بر :  نوشت- چاپ آمريكا -ي واشنگتن پست  اي براي روزنامه در ماه اوت آيسينجر در مقاله

  . مهاجمان در عراق تنها استراتژي بامعني براي خروج است
  . اما وي اين بار اعالم آرد آه پيروزي نظامي در عراق ديگر امكان نخواهد داشت

ي بررسي عراق به رهبري  ي اسبق آمريكا درحالي اعالم شده است آه آميته رات وزير خارجهاظها
  . ها در عراق ارايه آند جيمز بيكر، آماده است تا پيشنهادات خود را در خصوص تغيير استراتژي

ي  هزار نيروي آمريكايي از عراق خطر فروپاش140ي  خروج شتابزده: آيسينجر در ادامه خاطرنشان آرد
ي نيروهاي آمريكايي به اين  ناگوار دولت عراق را به همراه خواهد داشت آه اين امر بازگشت دوباره

  . منطقه را در بر دارد
  . تواند جنگ داخلي را در اين آشور موجب شود تقسيم عراق براساس خطوط قومي مي: وي افزود

وي . نجر را مورد انتقاد قرار داداز سوي ديگر سمير صميداعي، سفير عراق در آمريكا اظهارات آيسي
  . هاي اين آشور غلبه آند تواند بر بحران دولت عراق هنوز مي: گفت
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ي عراق و  آنم اآثر مردم، اعضاي آابينه فكر مي: ي خبري سي ان ان گفت وگو با شبكه وي در گفت
تواند دوباره  ميگذاري در امور امنيت ملي معتقدند آه اوضاع در عراق  چنين اعضاي شوراي سياست هم

  . آرام شود
  . ايم هم اآنون ما از طرف همسايگان خود تحت فشار زيادي قرار گرفته: وي افزود

از سوي ديگر سناتور آارل لوين، رييس جديد آميسيون نيروهاي مسلح سناي آمريكا خواستار خروج 
به مناقشات اين آشور تحت يي نيروهاي آمريكايي شد تا اين امر دولت عراق را براي پايان دادن  مرحله

  . فشار قرار دهد
گويم آه خودتان بايد مسووليت ايجاد امنيت در آشور خود را  خطاب به مردم عراق مي: لوين گفت

  . برعهده بگيريد
  . توانيم اين آار را براي شما انجام دهيم ما نمي: وي افزود

  . شداما سناتورجان مك آين خواستار اعزام نيروهاي بيشتر به عراق 
وي گفت آه آمريكا در جنگ عراق شكست خورده است و نيروهاي آمريكايي در عراق براي اين 

  . شوند جنگند و آشته مي سياست ناآام مي
  . ي مناسبي وجود ندارد، پيامدهاي اين ناآامي بسيار جدي است هيچ گزينه: وي در ادامه تصريح آرد

  
  به تهرانهی عراق و سوری جمهوریدعوت روسا

  ٢٠٠۶  نوامبر20 -١٣٨۵  آبان29ه شنبدو
 ی عراق را برای جمهورسیي ر،ی جالل طالبانران،ی ای جمهورسیي نژاد، ری احمدمحمود:بی بی سی

 دادن به انی پای برایی راه هاافتنی در مورد هی سوری جمهورسیي سه جانبه با بشار اسد، ریگفتگوها
 .خشونت ها در عراق به تهران دعوت کرده است

 به ندهی و شنبه آرفتهی را پذرانی از ای رسمداری دنی ای نژاد برای دعوت محمود احمد،یطالبان یآقا
.  سفر را اعالم نکرده استنی ای عراق، هنوز زمان رسمی جمهورسیيدفتر ر.  کندیتهران سفر م

 . نکرده استی تا کنون در مورد حضور بشار اسد در تهران، اظهار نظرزيدمشق ن
 ی با مقامات عراقداری دی براهی خارجه سورری المعلم، وزدي که ولردي گی صورت می زمان خبر،نی ااعالم

 به عراق از زمان اشغال عراق در ی مقام سورکی سفر نی ترهی بلندپانیا. به آن کشور سفر کرده است
 . است2003سال 
 ی براکای آمری فشارها به منظور کم اثر کردنرانی اکيپلماتی دی باورند که تالش هانی بر الگرانيتحل

 .ردي گی ثبات در عراق صورت می کمک به برقراری براهی و سوررانیوادارکردن ا
 ی سه کشور، مذاکرات عمدتا بر روی جمهوری روساداری که در ددی گوی می سی بی بی دفاعخبرنگار
 .  عراق متمرکز خواهد شدیتي امنتيوضع
 یري جلوگی برای عمده درعراق هستند و هر تالشگرانیز باز اهی و سوررانی باورند که انی بر الگرانيتحل

 . دو کشور استنی ای همکارازمندي ثبات نی به عراق و برقراری خارجانياز ورود شورش
 هی عراق از سوردرخواست

 استمداراني سی برخا،يتانی و برکای که در آمرردي گی صورت می به عراق، هنگامهی خارجه سورری وزسفر
 هی و سوررانی باورند که انی دسته از افراد بر انیا. واشنگتن با تهران و دمشق شده اندخواهان تماس 

 . ثبات و کاهش خشونت ها در عراق کمک کنندی توانند به برقراریم
 کرده شنهادي در گزارش خود درباره عراق پکا،ی آمرنيشي جارجه پری وزکر،ي بمزي جی تحت رهبرونيسيکم

 . کشور مذاکره کندنی اگانیبحران عراق الزم است با همسا حل ی براکایاست که آمر
 ی از باز پس دادن بلندکای آمرتی ثبات در عراق را به حماجادی کمک به اهی گزارش ها، سوری برخطبق
 .  به کشورش مشروط کرده استلیي اسرای جوالن از سوی اشغالیها
 و ی جمهورسیي ر،ی بغداد با جالل طالبان روز حضور خود درني در دومهی خارجه سورری المعلم، وزديول
 . کرده استداری درعراقی نخست وز،ی المالکینور
 خواهان آن ني همچنیو.  بماندی خواستار آن شد که عراق به صورت متحد باقکشنبهی معلم روز یآقا

 . شودی از عراق، زمان بندی خارجیروهايشد که خروج ن
 که با انکار ی به عراق کرده، امری خارجاني از ورود شورشیريوگ را متهم به عدم جلهی بارها سورکا،یآمر

 .دمشق روبرو شده است
 ی خواهان آن شد که دمشق جلوه،ی خارجه سورری خود با وزداری عراق در دری نخست وز،ی المالکینور

 یت مشکالکای با آمرهی افزود که اگر سوری مالکیآقا.  خواند متوقف کندی مرزسمی آن را تروریآنچه و
 . آنها را در خاک عراق حل کنددیدارد نبا
  دو جانبهی هایهمکار
 دو جانبه مورد ی های و همکاریتي و موضوعات امنلی مساران،ی به ای است در سفر جالل طالبانقرار
 .رندي قرار گیبررس
مه  کرده و دعوت ناداری دی طالبانی در عراق، روز جمعه گذشته با آقارانی اري سف،ی قمی کاظمحسن
 . عراق کرده استی جمهورسیي رمی را تقدرانی ای جمهورسیي ریرسم
 . کرده استدي تهران از دولت عراق تاکتی بر حماداری دنی در ارنا،ی ای به گفته خبرگزاررانی اريسف
 . کرده استدي تاکیتي به خصوص در بعد امنرانی بر گسترش روابط با ازي عراق نی جمهورسیير
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 نی الی دالی در اواسط ماه آبان به تهران سفر کند که بنا به برخی طالبانی که آقا قرار بودنی از اشيپ
  . افتادقیسفر به تعو

  
شيخ حارث الضاري بار ديگر خواهان انحالل دولت نوري المالكي نخست وزير عراق و تجديدنظر در روند 

  . سياسي اين آشور شد
  ٢٠٠۶  نوامبر19 -١٣٨۵  آبان28ه یکشنب

 شيخ حارث الضاري - چاپ لبنان -به نقل از روزنامه النهار ) ايسنا(رگزاري دانشجويان ايران به گزارش خب
وگو با اين روزنامه تشكيل دولت متحد ملي به دور از هر  دبير آل هيات علماي مسلمين عراق، در گفت

ش قرار من طرح آشتي ملي دولت عراق را مورد نكوه: يي را خواستار شد و گفت گونه مسايل طايفه
چگونه ممكن است دولتي مردم را به . ميدهم، چرا آه هدف از آن خوب جلوه دادن وجهه دولت است

  مصالحه دعوت آند و در عين حال حكم بازداشت افرادي را بدون هيچ اتهامي صادر آند؟ 
يتخت در آنفرانس رهبران ديني عراق آه قرار است اواخر ماه جاري ميالدي در امان پا: وي ادامه داد

  . آنم اردن برگزار شود شرآت نمي
عدنان الدليمي رييس جبهه التوافق عراق نيز صدور حكم بازداشت الضاري را جزوي از سياست فرصت 

دبير آل هيات علماي مسلمين عراق هيچ : طلبي براي سرآوب رهبران سني عراق دانسته و گفت
  . هم آردن اعضاي برجسته اهل سنت را دارددهد و دولت تنها قصد مت گونه اقدام تروريستي انجام نمي

هاي اتوبوسراني در بغداد  از سوي ديگر، شبكه تلويزيوني الجزيره از وقوع سه انفجار در يكي از پايانه
 تن آشته و بيش از 10در جريان اين انفجارها آه در شرق بغداد به وقوع پيوست : خبر داد و اعالم آرد

  . رخي از مجروحان وخيم است تن ديگر زخمي شدند آه حال ب45
هم چنين افراد مسلح ناشناس دآتر علي العضاض از اعضاي آادر رهبري مجلس اعالي انقالب 

  . اسالمي عراق را به همراه همسر باردارش در منطقه المامون در غرب بغداد ترور آردند
  .  بشر بودالمللي و از فعاالن حقوق العضاض يكي از نمايندگان مجلس اعال در محافل بين

از سوي ديگر، سازمان دفاع از حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو حكم اعدام صدام در خصوص 
  . جنايات ضدانساني شد

حكم صادره در خصوص حادثه الدجيل آامال ناعادالنه : اي اين سازمان آمده است  صفحه97در گزارش 
ي عادالنه براي ملت عراق از بين برده هاي بسياري را براي انجام تحقيقات است و اين دادگاه فرصت

  . است
در همين حال يكي از اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه عراق از رابرت گيتس وزير دفاع جديد آمريكا 

خواست تا براي ارزيابي اوضاع سياسي و امنيتي عراق به بانك اطالعاتي پنتاگون و دونالد رامسفلد 
  . وزير دفاع سابق تكيه نكند

  . وزير جديد آمريكا بايد دستگاه اطالعات جديدي را براي آسب اطالعات تازه تشكيل دهد: وي افزود
هاي وابسته به احزاب عراقي را به نفوذ به داخل نيروهاي  صالح المالكي مشاور وزير دفاع عراق نيز گروه

  . امنيتي و دست داشتن در عمليات گروگانگيري دسته جمعي متهم آرد
  

  و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران 
  

   آبان29دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر20 -١٣٨۵  آبان29ه دوشنب

روزنامه های صبح امروز تهران از تصويب قانونی برای انگشت نگاری آمريکايی ها هنگام :بی بی سی
زارش هايی را از انتقاد رييس ورود به ايران و اعالم کمبود آب به علت افزايش جمعيت خبر داده اند و گ

جمهوری از گذشته سازمان مديريت و برنامه ريزی و انتقاد کارشناسان از نظر وی و ادامه اختالف 
  .شهرداری تهران و دولت بر سر احداث پروژه مونوريل منتشر کرده اند

 دولت را  نماينده حاضر،٢٢۵ رای مثبت از مجموع ١٣۵ نمايندگان مجلس با اعتماد ملیبه نوشته 
  . نگاری کند موظف کردند از اتباع آمريکايی در مبادی ورودی کشور انگشت 

  .  با اشاره به اين خبر نوشته فضای مجلس را صدای مرگ بر آمريکای نمايندگان پر کردکيهان
هفته گذشته با اعالم نظر مخالف رييس جمهوری با انگشت نگاری آمريکايی ها، اعضای هيات رييسه 

 داشتند اين اليجه را از دستور خارج کنند، اما گروهی به اعتراض برخاسته و با اشاره به مجلس قصد
استقالل مجلس خواستار ادامه بررسی اليجه انگشت نگاری از آمريکايی ها شدند که به عنوان تالفی 

  . انگشت نگاری ايرانی ها در مبادی ورود اياالت متحده تهيه شده است
ه با وجود مخالفت دولت انجام شد دولت موظف شده از کليه اتباع آمريکايی در با تصويب اين قانون ک

  . نگاری کند مبادی ورودی کشور همزمان با صدور رواديد متناسب با رفتار آمريکا، بازرسی و انگشت
چند روز بعد از آن که رييس جمهوری به عنوان متخصص حمل و نقل از لزوم ساخت مونوريل برای تهران 

فت و با تصويب مصوبه ای، صد و پنچاه ميليون دالر برای اين کار اختصاص داد به نوشته روزنامه سخن گ
  .  شهردار تهران مونوريل را غيرکارشناسی خوانده و گفته قابل قياس با مترو نيستسرمايه

د کار باقر قاليباف، شهردار تهران، گفته بود همه کارشناسان اعتقاد دارند که برای احداث مترو باي
  . کارشناسی کرد و به هر حال اين طرح در آينده هم متوقف خواهد بود
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 در سرمقاله خود نوشته طرح پروژه مونوريل که اين روزها بر سر زبان ها افتاده است قبل از کارگزاران
هر چيز نيازمند ارزيابی و بررسی کارشناسی است چرا که بر اساس آمارهای موجود در دنيا، اغلب 

ی پيشرفته و سازندگان اين تکنولوژی خود از به کار بستن آن در شهرهايی مانند پاريس، لندن، کشورها
نيويورک و مادريد برای حمل و نقل جدی مسافر خودداری می کنند و تنها در چند شهر بزرگ دنيا 
ننده کشورهای توسعه يافته اقدام به راه اندازی مونوريل جهت مصارف توريستی و به عنوان تغذيه ک

  م. بسيار لوکس متروها کرده اند
حسن هاشمی مديرعامل مترو تهران که چند روز پيش اعالم داشته بود اگر با استعفای وی مشکل 

مترو حل شود حاضر بدين کار ست در مقاله ای با استناد به آمار و ارقام نشان داده که ساخت مونوريل 
مترو مانند تمام جهان در تهران هم خواهد توانست برای تهران عملی و کارشناسانه نيست و درمقابل 
  .از بار ترافيک و مشکالت حمل و نقل شهری بکاهد

 خبر داده که جمعی از دانشجويان دانشگاه تريبت معلم سبزوار در اعتراض به قتل يک آفتاب يزد
نسبت آن دانشجو تجمع کرده اند تا که هنگام گفتگو با همسرش با سئوال يک بسيجی روبرو شده که 

  . ها را پرسيده و سپس با فروکردن چاقويی در قلب دانشجو وی را به قتل رسانده است
 دانشجويان در اطالعيه ای اعالم داشته اند که دشنه عريان تحجر بر قلب  آفتاب يزدبه نوشته

  . دانشجويی نشست که ديگری قصد ورود به حريم خصوصی وی را داشت
آمده اين رخداد نشانه بازتوليد خشونت و جاهليت است و حاصل تداوم در اطالعيه دفتر تحکيم وحدت 

  .بعضی از سياست ها
 يک روز بعد از اعالم يکی از مشاوران رييس جمهور در مورد نظر وی بر افزايش جمعيت کشور به نوشته

 سال آينده ٢٠ وزير نيرو اعالم کرده که با ادامه روند رشد جمعيت، سرانه منابع آبی در ايران در رسالت
 متر مکعب در سال کاهش می يابد که نشانگر ورود ايران به شرايط تنش آبی خواهد ١٣٠٠به کمتر از 

  . بود
 با اشاره به آمار جهانی آب گفته آب کليد توسعه پايدار در جهان رسالتعليرضا فتاح وزير نيرو به نوشته 

  .است
زيست  توسط کارکنان سازمان حفاظت از محيط  در گزارشی از انتقادهايی از کشتار حيوانات سرمايه

  .خبر داده که روبه افزايش است
ای از فرط گرسنگی به تبريز پناه آورد و وقتی کارکنان  به نوشته اين روزنامه سال گذشته يک خرس قهوه

  . دانشگاه آزاد به اداره حفاظت محيط زيست خبر دادند آن ها با شليک گلوله ای خرس را کشتند
نوشته امسال همين صحنه در مورد گرازهای خلخال تکرار شد و در حالی که کارکنان راديو سرمايه 

خلخال هفت گراز را نجات دادند بقيه با تير ماموران حفظ محيط زيست که می گويند تجهيزات الزم برای 
  .بی هوشی حيوانات را در اختيار ندارند کشته شدند

بر داده که به نوشته اين روزنامه به اتهام جاسوسی برای  از دستگيری شخصی با اول نام ع خکيهان
  . اداره استخبارات صدام حسين بازداشت شده است

 اين شخص که از هواداران اصالحات دوم خرداد بوده در زمانی که دانشجوی دانشکده کيهانبه نوشته 
ناخشنودی کرده و علوم اجتماعی بوده از کشته شدن اسحاق رابين نخست وزير وقت اسرائيل ابراز 

  .دانشجويان بسيجی به او اعتراض کرده اند
  

   آبان28:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر19 -١٣٨۵  آبان28ه یکشنب

روزنامه های روز يکشنبه تهران در عنوان های اصلی خود از انتقادهای تازه از رد صالحيت :بی بی سی
 در دولت، تغييرات در سازمان مديريت و برنامه نامزدان مجلس خبرگان، جدی بودن طرح افزايش جمعيت

  . نوشته اند
 رييس سازمان انرژی اتمی از پايان عمر رآکتور تحقيقاتی هسته ای اميرآباد تهران حيات نوبه نوشته 

خبر داده و گفته به جايش رآکتور آب سنگين اراک جايگزين می شود، چه آژانس بين المللی انرژی 
   .اتمی کمک کند چه نکند

 آقای آقازاده همکاری با ايران در اراک بيشتر مدنظر آژانس است، اما برخی کشورها حيات نوبه نوشته 
ها  ها از سوی آژانس صورت نگيرد در حالی که اگر اين همکاری ش دارند اين همکاری در شورای حکام تال

  . در آژانس تاييد نشود، بيشتر به ضرر آژانس خواهد بود
 روز يکشنبه جلسه توديع فرهاد رهبر، رييس برکنار شده سازمان اعتماد ملیشته در حالی که به نو

 فرهاد رهبر شايعه آينده نومديريت و برنامه و معرفی جانشين وی صورت می گيرد، به نوشته روزنامه 
  . استعفای خود را تکذيب کرده و گفته برکناری اش از مدت ها پيش مطرح بوده است

 از اين که دکتر رهبر از سازمان کارگزارانابق رييس جمهور، در مقاله ای در حسين مرعشی، معاون س
مديريت آبرومند کنار رفت ابراز شادمانی کرده و نوشته پس از شکستن مقاومت ايشان برای جلو گيری 

از متالشی کردن سازمان، نگرانی های من افزايش يافت و پاسخ به اين سوال برای من مبهم بود که 
خره ايشان تسليم اين نظر غير کارشناسی می شود و يا موقعيت اداری خود را فدای آن می آيا باال
  کند؟ 

سخنگوی حزب کارگزاران نوشته خوشبختانه با مقاومت دکتر رهبر، و با صدور ابالغ رياست سازمان 
والنی تری مديريت برای آقای برقعی که سابقه چند ماهه خدمت در معاونت وزارت نيرو و البته سابقه ط
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در شرکت سپاه سد وابسته به سپاه دارد، عاقبت به خيری آقای رهبر رقم خورد و وی از پرت شدن به 
  . نجات يافت) علمی و حرفه ای(دره بی اعتباری 

 سال حرف ٢۵ نوشته در سازمان برنامه و بودجه سابق، به مدت سرمايهيک اقتصاد دان در روزنامه 
ولی . شد ها شنيده نمی ار، امتيازات مالی و پولی، وام، سکه و امثال اينوکالی درباره حقوق، اضافه ک

رسيد،  ريزی به گوش می به يکباره متاسفانه تنها صدايی که در کريدورهای سازمان مديريت و برنامه
به نوشته آقای . هايی در ارتباط با حقوق و اضافه کار، نهار و مقدار غذا و امثال اين مسايل بود زمزمه

يزيد مردوخی انتظار اين بود که بالفاصله اين فرهگ با قبول مسووليت از سوی فرهاد رهبر، تغيير کند و با
. نگری و امثال آن باشد ها در خصوص مسايل علمی، کارشناسی، آينده ها و گفته در اين سازمان، حرف

 حقيقت اين امکان به در. رسد، هنوز، چنين اتفاقی نيفتاده است جايی که اخبار به گوش ما می تا آن
  . ريزی داده نشد رييس جديد سازمان مديريت و برنامه

از قول يک عضو شورای " طرح رييس جمهور برای افزايش جمعيت جدی است" با عنوان بزرگ اسرار
   خانواده  و تنظيم  جمعيت  کاهش های  اتخاذ سياست  برای  قبلی های عالی انقالب فرهنگی نوشته دولت

 تنها   نه  آن  طی  دارد که هايی  حتما سياست نژاد هم  احمدی  آقای  خود را داشتند اما دولت یها برنامه
  . شود  می  احساس  هم  جمعيت  توسعه  نياز به شود بلکه  می  منتفی  گذشتگان های برنامه

 يکبار   مالی توان  ها حتی  از خانواده  بسياری  با اشاره به اين که امروزهاسرارمنيره نوبخت به نوشته 
   که  است  رقمی دهد هم  خود می  کارمندان  به  دولت  که مندی  عايله  ندارند و حق  را هم دار شدن بچه

   برای  مشکلی  ملی  ثروت  از لحاظ  و نه  خاک  از نظر وسعت  است، گفته ايران نه  شبيه  شوخی بيشتر به
  . ندارد  جمعيت افزايش
 اظهار نظر آيت اهللا صانعی از مراجع حوزه علميه قم در انتقاد از رد صالحيت ها اخبر  ازحيات نوروزنامه 

اند،   حيت شده بی رد صال شده، معروف، متدين و انقال  ام افرادی از آقايان شناخته  داده که گفته شنيده
های   اليتبسيار متاسف شدم اما بايد بگويم بعضی در بحث احساس تکليف و ضرورت برای حضور در فع

  . شوند  سياسی يا پرهيز از آن دچار افراط و تفريط می
 تاکيد کرده آبروی مومن و حيثيت مومن چيزی نيست که حيات نواين استاد حوزه علميه به نوشته 
چه داعی . شود، مومن بايد از آن پرهيز کند  اگر امری موجب ذلت می. بتوان به سادگی از آن گذشت

  . کنند، باز هم برای حضور اصرار کرد  ئون و حيثيت مومنين را مراعات نمیها ش  دارد وقتی بعضی
 آيت اهللا موسوی اردبيلی در بحث رد صالحيت ها که با انتقاد با آن روبرو شده از  اعتماد ملیبه نوشته

نجفقلی حبيبی، رييس سابق دانشگاه عالمه طباطبائی، نام برده که برای شرکت در انتخابات مجلس 
آيت اهللا موسوی اردبيلی گفته اگر امثال ايشان صالحيت ندارد پس چه . ن رد صالحيت شده استخبرگا

  .کسی دارد
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