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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

  آمريکا با پيش نويس قطعنامه تحريم ايرانیموافقت کل
  ٢٠٠۶ دسامبر 21 - ١٣٨۵ آذر 30شنبه پنج 

 امنيت سازمان ملل ی متحده قصد دارد پيش از ارائه قطعنامه تحريم ايران به شوراتاياال:بی بی سی
 .  بدهدیمتحد در متن قطعنامه تغييرات

 امنيت رسيده است، اما کاندوليزا رايس وزير خارجه ی عضو شورا١۵ قطعنامه ظاهرا به تاييد همه متن
 مورد یخانم رايس درباره تغييرات ضرور." ارد نياز دیقطعنامه هنوز به اصالحات: "آمريکا گفته است که

 . ندادینظر آمريکا توضيح بيشتر
 که توسط بريتانيا، فرانسه و آلمان تدوين شده ی از قطعنامه ای رايس گفت که آمريکا به طور کلخانم

 . امنيت آن را به اجرا بگذاردی کند و اميدوار است که شورای میاست، پشتيبان
 تمام اعضا الزم االجرا خواهد ی امنيت که برای با تصويب قطعنامه شورایزود رايس گفت که به خانم

 نشان ی سرسختی تواند بيش از اين در برابر جامعه بين المللینم" شود که یبود، به ايران اعالم م
 ."دهد

  واکنش ايراننخستين
 .  امنيت را محکوم کرده اندی ايران طرح قطعنامه عليه کشورشان در شوراسران
 امنيت، ی نژاد رئيس جمهور ايران در واکنش به اعالن طرح قطعنامه عليه ايران در شورای احمدمحمود

 .  نخواهد کردی خود عقب نشينیتأکيد کرد که ايران از برنامه هسته ا
 دانند که عليه ی می اروپايیآمريکا و کشورها: " نژاد گفتی احمدی فرانسه آقای گزارش خبرگزاربه

 خود باز ی تواند ايران را از دنبال کردن برنامه هسته ای نيستند و فشار آنها نمیه هيچ کارايران قادر ب
 ."دارد
 گفت، بار ديگر تاکيد کرد که ی نژاد که در شهر گيالن غرب در استان کرمانشاه سخن می احمدیآقا

 .د ايران که مخالفت شديد غرب را برانگيخته است، سرشت صلح آميز داریبرنامه هسته ا
 امنيت، ظرفيت ی شورایاحتمال قطعنامه :  نيز گفته استی امنيت ملی عالی دبير شورای الريجانیعل

 . فشار عليه ايران را ندارد
 پس از ديدار با وزير امور خارجه پاکستان در جمع خبرنگاران با ی الريجانی ايرنا آقای گزارش خبرگزاربه

اگر : نويس قعطنامه تحريم ايران گفت  گذاشتن پيشی بر به رأی امنيت مبنیاشاره به تصميم شورا
 .  جديد قرار خواهد گرفتی عليه ايران صادر شود، ايران در موقعيتیا قطعنامه

 با آژانس و هايش ی گفت که در صورت تصويب قطعنامه، ايران در همکاریامنيت مل  ی عالی شورادبير
 . کند ی ديگر تجديد نظر میها زمينه
 یين الملل به اجماع بنيل
 گذاشته ی امنيت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه به رأی قطعنامه تحريم ايران در شوراطرح
 . شود
 آلمان تهيه شده است بين ی و فرانسه روز گذشته پيش نويس اين قطعنامه را که با همکاربريتانيا
 .  امنيت توزيع کرده اندی شورایاعضا
 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، کليه ۴١ ايران، مطابق اصل  پيش نويس جديد قطعنامه تحريمدر

 ی سازی به ايران شوند که به برنامه غنی جهان موظف شده اند که مانع از انتقال کاالهايیکشورها
 یا نظير موشکهی پرتاب سالح هسته ای آب سنگين و نيز ساخت سيستم هایاورانيوم، رآکتورها

 .بالستيک در ايران کمک کند
 ی اين کشور در نيروگاه هسته ای بريتانيا و آلمان به منظور جلب حمايت روسيه، فعاليتهارانسه،ف

 . کردندیبوشهر را مستثن
 ايران به خارج مخالفت ی مقام ها و کارشناسان اتمی همچنين با اصل ممنوع شدن سفر برخروسيه

 ايران ی اتمیاز سفر مقام ها امنيت را ی جهان موظف شده اند که شورایدر عوض، کشورها.  کردیم
 . مطلع کنند

 ايران ی با برنامه هسته ای که به نحوی و حقوقی افراد حقيقی اين قعطنامه در صورت تصويب، داراياما
 . کندیدر ارتباط باشند را مسدود م

 به فهرست ياد شده اضافه ی جديدی را حذف يا اسامی از اين اسامی تواند برخی کميته تحريمها ماما
 .ندک
 يازده سازمان و دوازده نفر از جمله معاون تحقيق ی که به اين قطعنامه ضميمه شده اسامی فهرستدر

 . شودی ديده می اتمی انرژیو توسعه آژانس بين الملل
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 ی روز گزارش60 ی خواسته شده است طی اتمی انرژی اين قطعنامه همچنين از آژانس بين المللدر
 . اين کشور با آژانس تهيه کندیايران و ميزان همکار اورانيوم در ی سازیدرباره غن
 به استفاده از زور عليه ايران نشده اما خاطر نشان شده است که ی در اين قعطنامه اشاره اگرچه
 را ی فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ممکن است اقدامات بيشتر۴١ امنيت مطابق اصل یشورا

  . کندیعليه ايران بررس
  

هاي پيشنهادي به  حل ي برخي راهكارها و راه ي پاياني و ارايه ملي عراق با صدور بيانيهآنفرانس آشتي 
  . هاي موجود در اين آشور، به آار خود پايان داد ها و بحران دولت فعلي براي آاهش درگيري

  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 28شنبه سه 
ي پاياني  ايگاه اينترنتي الجزيره، در بيانيهبه نقل از پ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي وابسته به اين آنفرانس صادر شد، اعالم  آنفرانس آشتي ملي عراق آه در پايان نشست آميته
هاي اين قانون امري ضروري  شده آه بازنگري مجدد در قانون اساسي عراق و برخي از مفاد و تبصره

  . است
اي را  هاي اوليه اين دولت بايد ضرورت:  فعلي عراق آمده استدر اين بيانيه همچنين خطاب به دولت

ها،  ها در اولويت آار خود قرار دهد آه در راس اين ضرورت يي بسياري از بحران براي حل و فصل ريشه
هاي شبه نظامي در اين آشور و پرداخت  ارزيابي مجدد قانون اساسي عراق، منحل ساختن گروه

  . باشد ان سابق ارتش عراق ميحقوق بازنشستگي به فرمانده
هاي مسلح و شبه نظاميان موجود در عراق  حكومت عراق بايد گروه: چنين آمده است  هم در اين بيانيه
نشيني و خروج نيروهاي  ترين وقت ممكن منحل سازد و جدول زماني مشخص براي عقب را در سريع

ي سابق حزب بعث عراق را در همچنين اين حكومت بايد اعضا. آمريكايي از عراق تعيين آند
  . هاي نظامي و دولتي به آار گيرد سازمان

نصير العاني، سخنگوي آنفرانس آشتي ملي عراق و عضو دفتر سياسي حزب اسالمي عراق در اين 
گوها در اين  و روند برقراري آشتي ملي در عراق روند بسيار سختي است اما گفت: باره اظهار داشت

 صريحي ميان احزاب مختلف عراقي انجام گرفت و هيچ يك از اهداف شرآت آنفرانس به نحو بسيار
  . آنندگان اين نشست مغرضانه نبوده است

هاي انجام شده توسط اين  در صورتي آه حكومت فعلي عراق پيشنهادات و توصيه: وي تاآيد آرد
هاي ديگر  ديگر آنفرانسي اجرا نگذارد و ناديده بگيرد، اين آنفرانس نيز مانند  آنفرانس را به مرحله

  . فايده خواهد بود بي
هاي ديگري در عراق برگزار خواهد  وگوهاي اين آنفرانس، آنفرانس ي گفت براي ادامه: العاني تصريح آرد

  . زمان تشكيل نشست بعدي اين آنفرانس در ماه ديگر خواهد بود. شد
آنفرانس شاهد حضور سخنگوي آنفرانس آشتي ملي عراق تاآيد آرد، در نشست آينده اين 

هاي مسلح عراقي خواهيم بود آه خواهان پيوستن به روند سياسي جاري در اين  ي گروه گسترده
  . آشور هستند

در همين حال نوري المالكي، نخست وزير عراق در سخنراني آغازين آنفرانس آشتي ملي عراق از 
ميان حكومت صدام و تشكيل تغيير در آابينه، جذب شبه نظاميان در ارتش، استخدام مجدد نظا

  . يي با حضور همسايگان عراق خبر داده بود آنفرانس منطقه
  

  نويس جديدقطعنامه  رضايت روسيه ازپيش
  تداوم مخالفت مسكوبا تحريم سفرواسامي مورد نظرآمريكا 

  اميدغرب براي به راي گذاشتن قطعنامه درروزهاي آتي
  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 28شنبه سه 
بار ديگر در نشستي به بررسي پيش نويس ) دوشنبه(امنيت و آلمان روز گذشته  ي دايم شوراياعضا

حاصل  ي ملموسي از آن آند، پرداختند، اما باز هم نتيجه آه تحريم عليه ايران را تحميل مي اي قطعنامه
نويس در  پيشمتن  باره را در حالي آه  در اين ها تالش  در عين حال قرار است، شش آشور امروز. نشد

ي آمريكا نيز در اين  امور خارجه اما وزير. آيد، ادامه دهند ميان اعضاي شوراي امنيت به گردش در مي
در حالي آه مخالفت . گو آرد و تلفني گفت آار ننشست و روز دوشنبه با همتاي روس خود ميان بي

ه است، اما مسكو امروز اعالم شورا را به درازا آشاند هاي روسيه با اعمال تحريم عليه ايران، نشست
تواند مبنايي  آند آه اين مساله مي هاي روسيه را برطرف مي نگراني نويس جديد قطعنامه پيش"آرد 

  ".تصميم از طريق اجماع قرار گيرد براي رسيدن به يك
خبرگزاري رويتر گزارش داد آه آشورهاي غربي ) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري

گيري در خصوص قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در هفته جاري اعمال  انجام راي ند برايآوش مي
  .آنند، اما چين و روسيه روز دوشنبه بسيار محتاط بودند فشار

 براي رسيدن به 50-50احتمال : سازمان ملل گفت وانگ گوانگيا، سفير چين نزد: اين خبرگزاري افزود
  .اردتوافق در زماني نزديك وجود د

ويتالي چورآين، سفير روسيه نزد سازمان ملل با شروط مختلف پيش  اين در حالي بود آه
شان مخالفت  هاي سفر مقامات ايراني و مسدود شدن سرمايه نويس از جمله ممنوعيت

  .آرد
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 15شنبه در تالش براي مطلع ساختن  قطعنامه روز سه رود پيش نويس ديگري از انتظار مي: رويتر افزود
  .در آيد ضو شوراي امنيت در شورا به گردشع

پيشنهاداتي در تالش براي پوشش : انگليس نزد سازمان ملل گفت امير جونز پري، سفير
  .بر روي ميز قرار دارد دادن همه نكات باقي مانده

روز چهارشنبه : خصوص متن توافق آنند و افزود وي گفت آه اميدوار است همه بتوانند به زودي در
  .م ديد آه در چه جايي قرار داريمخواهي

آمريكا، روسيه و چين روز دوشنبه همان طور آه  بر اساس اين گزارش سفيران انگليس، فرانسه، آلمان،
ي معيارهاي پيش نويسي آه  دهند با هم ديدار آردند تا درباره مي تقريبا هر روز اين آار را انجام

  .مذاآره آننداند  آمريكا تهيه آرده ها با حمايت اروپايي
 فرد درگير در 12آژانس و شرآت تجاري و  11 چورآين بار ديگر بر موضعش در خصوص تحريم مسافرتي

  .ها قرار دارند، تاآيد آرد مسدود شدن سرمايه يي و موشكي ايران آه هدف هاي هسته برنامه
هرست آمده است گفت آه با اسامي آه در ف وي در عين حال آه با مسدود آردن مالي موافقت آرد،

  .مخالف است
نكرديم، اما اين فرض و مفهوم داشتن برخي  ي فهرست توافق ما درباره: چورآين به خبرنگاران گفت

  .پذيريم هاي ممنوعه مربوط شود مي فعاليت هاي مالي را تا آنجايي آه به محدوديت
يك اولويت و سازمان ملل گفت آه اين ممنوعيت،  الخاندرو ولف، سفير فعلي آمريكا نزد

  .اعمال فشار براي آن ادامه خواهيم داد عنصري مهم در اين قطعنامه است و ما به
 روز دوشنبه نتوانستند به توافقي درباره پيش 5+1فرانسه آشورهاي  به گزارش خبرگزاري
آنها تصميم . ايران دست يابند و اين نشست بدون نتيجه پايان يافت نويس قطعنامه عليه

  .ديگري را پيش از نشست شوراي امنيت تشكيل دهند  نشستدارند امروز
ي سازمان ملل عليه ايران  اروپايي بر سر قطعنامه روسيه در حل اختالفاتش با آمريكا و آشورهاي مهم

  .پيشرفتي حاصل نكرد
: سفير روسيه نزد سازمان ملل گفت به گزارش ايسنا، خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرد،

اما اختالفات در خصوص ممنوعيت   مذاآرات ميان شش آشور حاصل شده است،هايي در پيشرفت
هاي مالي قرار گيرند هم چنان  سرمايه ها و افرادي آه بايد هدف مسدود شدن سفر و فهرست شرآت

  .برجاست
حالي آه مسكو مفهوم داشتن برخي  چورآين ممنوعيت سفر را غير ضروري خواند و گفت در

پذيرد، اما در  يي ممنوعه را مي هاي هسته برنامه هاي مربوط به  خصوص فعاليتهاي مالي در محدوديت
  .است خصوص اين فهرست اسامي توافق نكرده

ها هيچ آمكي به  آرد آه ممنوعيت سفر ايراني به گزارش خبرگزاري فرانسه، چورآين همچنين تاآيد
  .حل مساله نخواهد آرد

زارش داد، شان مك آورمك، سخنگوي وزارت خبرگزاري فرانسه گ اين در حالي است آه
ي آمريكا و سرگئي  آرد آه آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه ي آمريكا اظهار امور خارجه

ي  وگويي تلفني آه دوشنبه انجام شد درباره گفت اش در الوروف، همتاي روسي
  .ايران صحبت آردند ي اعمال معيارهاي تنبيهي عليه قطعنامه
  .آردند ها برخي مسايل باقي مانده را بررسي آن: وي افزود

گيري انجام شود، اآنون  اي بسيار نزديك راي آينده اميدواريم آه بتوانيم در: مك آورمك در عين حال گفت
  .زمان راي گيري است
  .نكرد اي وگوهاي رايس و الوروف اشاره وي به جزئيات گفت

ي تلفني به  روسيه نيز اعالم آرد آه اين مكالمه ي به گزارش خبرگزاري نووستي، وزارت امور خارجه
  .پيشنهاد طرف آمريكايي انجام شد

آمريكايي آه خواست نامش فاش نشود در پاسخ به اين  ي رتبه خبرگزاري رويتر به نقل از يك مقام عالي
 به ي ايران به دست آورده است  گذاشتن قطعنامه براي به راي سوال آه آيا رايس توافق الوروف را

  .براي انجام اين آار وجود نداشت تعهدي: خبرنگاران گفت
خواهند بر روي اختالفاتي  ها مي را حل آنند، آن در جايي هستند آه مساله) ها روس(ها  آن :وي افزود

آنند و ما خواهيم ديد آه آيا واقعا متعهد به انجام آن آار هستند  آه ممكن است وجود داشته باشد آار
  . يا خير
  .انجام شود گيري آنيم آه بايد راي ما واقعا فكر مي:  افزودوي

ي  يي آمريكا و هند به وسيله توافق هسته خبرگزاري فرانسه همچنين گزارش آرد آه پس از امضاي
ي اين آشور به  معاون امور سياسي وزير امور خارجه جمهورآمريكا، نيكالس برنز، جورج بوش، رييس

چند ماه مذاآرات فشرده پنج عضو دايم شوراي امنيت و   آه پس ازان گفت.ان.ي خبري سي شبكه
  .متن قطعنامه عليه ايران نزديك هستند ي آلمان به حصول توافق درباره

  .هايي عليه ايران تصويب شد تحريم در چند روز آينده در سازمان ملل: وي افزود
ي  ت خودداريش از پايبندي به قطعنامهايران به عل ها را براي اعمال تحريم عليه آمريكا رهبري تالش

دار بوده است؛ اما  بازفرآوري اورانيوم را طلب آرده بود، عهده سازي و شوراي امنيت آه توقف غني
چهار عضو ديگر دايم در شوراي امنيت متشكل از فرانسه، انگليس، چين، روسيه  مذاآرات طويل مدت با

  .ي تحريم دست نيافته است اد دقيق قطعنامهآلمان تاآنون به توافقي درباره مف به همراه
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خبرگزاري رويتر با اشاره به اين خبر افزود، سرگئي الوروف، وزير امور  اين در حالي است آه
وگو با خبرگزاري اينترفكس اظهار آرد آه پيش نويس  شنبه در گفت روز سه ي روسيه خارجه
 اش در شوراي امنيت و اآنون دربارهاند  اي آه سه آشور اروپايي آماده آرده قطعنامه جديد

  ."تا حد زيادي پيشنهادات ما را در نظر گرفته است " شود، مذاآره مي
قادر باشيم به يك تصميم با اجماع در شوراي  آنيم آه ما بر روي اين مساله حساب مي: وي افزود

نشينند و همكاري فعاالنه و دارد تا بر سر مذاآرات ب بر آن مي ها را امنيت سازمان ملل برسيم آه ايراني
 ي مربوط به فعاليت مانده هاي باقي ي پرسش المللي انرژي اتمي در خصوص همه بين آاملي را با آژانس

  .شان ارايه آنند يي هسته
 ايران را در  هستند آه پيش نويس قطعنامه آشورهاي غربي در حال اعمال فشار براي اين مساله

نويس  است آه روسيه و چين تاآنون در خصوص اين پيش اين در حالي. ي جاري به راي بگذارند هفته
  .اند بسيار محتاطانه عمل آرده

سخنگوي کاخ سفيد اعالم آرد آه دولت  اسنو،  در همين حال خبرگزاري نووستي گزارش آرد، توني
مه يي صلح آميز در صورت انصراف تهران از برنا هسته بوش براي کمک به ايران در توسعه انرژي

  .اش آمادگي دارد هسته
کند که ملت ايران  آمريکا درک مي: خبرنگاران گفت سخنگوي کاخ سفيد در کنفرانسي مطبوعاتي به

صلح آميز هستند و آمريکا بسيار خوشحال خواهد شد که در اين  يي خواهان برخورداري از انرژي هسته
  .رابطه به آنها کمک کند

توانيم در  فرآوري اورانيوم را متوقف آند، ما مي يران غني سازي وهمچنين اگر دولت ا: وي ادامه داد
  .است به آنها کمک آنيم موارد ديگري که برايشان داراي نفع

گامي ساده بوده و ) انصراف از غني سازي اورانيوم) ما معتقديم که اين کار: سخنگوي کاخ سفيد گفت
  .هد دادمنافع بزرگي را خوا به ملت ايران اجازه دستيابي به

  
  ي شوراي امنيت خواهد داد  ايران پاسخ درخوري به قطعنامه

  مساله ايران ماهيت فني و حقوقي دارد و بايد در آژانس بررسي شود
  ٢٠٠۶ دسامبر 21 - ١٣٨۵ آذر 30شنبه پنج 

پس از ديدار با ) پنجشنبه(دآتر علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان بعدازظهر امروز 
ي پاآستان در جمع خبرنگاران با اشاره به تصميم شوراي امنيت براي به راي گذاشتن  زير امور خارجهو

اي عليه ايران صادر شود بايد  اگر قطعنامه:  عليه ايران گفت5  +1هاي  ي آشور نويس قعطنامه پيش
 بر ايران را ماهيت اين قطعنامه ظرفيت فشار. متوجه باشند آه اين آار حاصل زيادي نخواهد داشت

  . ندارد، در عين حال ايران پاسخ درخوري را به اين اقدام خواهد داد
بايد بدانند آه در صورت تصويب : وي گفت) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . قطعنامه ايران در موقعيتي جديد قرار خواهد گرفت
در : يي ايران است، گفت ي هسته قول براي حل مسالهوي با بيان اينكه تصويب قطعنامه رفتاري غير مع

… فرهنگي و  هاي ديگر سياسي، اقتصادي،  هايش با آژانس و زمينه چنين صورتي ايران در همكاري
  . تر خواهد ساخت اين رفتار آار را تنها مشكل. آند تجديد نظر مي

ست آه آمريكا به دنبال تصويب  سال ا27الريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه 
خواهد ما را تهديد صلح و امنيت جهان معرفي  اي در شوراي امنيت بر عليه ايران است و مي قطعنامه
اين سند مهمي نيست، شوراي امنيتي آه در جنگ وحشيانه اسراييل عليه لبنان حاضر به : آند، گفت

اي صادر نكرد چندان قابل توجه  قطعنامهتصويب قطعنامه نشد و تا زماني آه اسراييل شكست نخورد 
  . نيست

اين متن ظرفيتي : وي با توجه به اصالحاتي آه در پيش نويس قطعنامه صورت گرفته است، ادامه داد
يي دارد  شوراي امنيت در برابر اعالم اسراييل مبني بر اينكه بمب هسته. براي چنين ادعايي نيست

هاي صلح آميز ايران اينگونه رفتار  لي آه نسبت به فعاليتهيچ عكس العملي نشان نداده است در حا
  . دهد خصمانه نشان مي

هاي ديپلماسي آشور براي  آنيد تالش وي در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر اينكه تصور مي
ديپلماسي آشور و وزارت : جلوگيري از تصويب احتمالي قطعنامه عليه ايران آافي بوده است، گفت

  . ها در اين خصوص نسبي است دانيد، تالش  خود را آرده است و همانطور آه ميخارجه تالش
ي مهم اين است آه آيا بايد انتظار داشته باشيم آه  اما نكته: دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد

  هاي شوراي امنيت شود؟  سازي ي آشور درگير سند ي آينده توسعه
 آيا ايران از مذاآرات و مسير مسالمت آميز براي حل مساله امتناع بايد اين سوال را پرسيد آه: وي گفت

شان صلح آميز يا غير صلح  هاي مقابل مساله هاي مقابل؟ موضوع اين است آه طرف آرده است يا طرف
يي  خواهند ايران به تكنولوژي هسته يي ايران نيست بلكه آنها اساسا نمي هاي هسته آميز بودن فعاليت
هاي ديگر نيز مورد توجه است و آنها نيز اين منطق را   اين مساله حتي از سوي آشور.دست پيدا آند

  . پذيرند نمي
 چون قدرت دارند از ابزار شوراي 5 +1هاي  آشور: يي آشور اظهار داشت ي هسته مسوول پرونده

  . بينند يهاي ديگر آسيب م آنند اما آنها بايد بدانند آه به همين ميزان در جاه امنيت استفاده مي
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 5 + 1هاي   آشور :الريجاني با يادآوري مسيري آه در هشت ماه گذشته طي شده است، يادآور شد
ما به اين پينشهاد نگاه مثبتي . پيشنهادي را به ايران دادند آه در داخل آن خواهان مذاآره با ما بودند

ه تصويب رساندند پس از آن آوفي  را ب1696داشتيم اما آنها در ميانه راه بد اخالقي آردند و قطعنامه 
در اين حال . عنان دبيرآل سابق سازمان ملل به ايران آمد و از ما خواست آه مذاآرات را ادامه دهيم

آردند بنابراين ما پاسخ مبسوطي  هاي ديگري ، از جمله محمد البرادعي ما را به مذاآره دعوت مي طرف
 مذاآرات را به هم زدند  ا سوالنا شروع آرديم، اما آنها مجددًا داديم و مذاآراتي نيز ب5 + 1را به پيشنهاد 

  . و به سمت قطعنامه رفتند
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با بيان اينكه ايران در اين مسير به هيچ وجه مذاآرات را به هم 

 ايران به پاي مذاآره اين را بگوييم آه بعدا نگويند آه ما قطعنامه صادر آرديم تا: نزده است، تاآيد آرد
  .  ايران مذاآرات را لغو نكرد بلكه خودشان مذاآرات را به هم زدند آيد،

گوييم به مذاآرات با آقاي سوالنا و نتايج آن پايبنديم اگر آنها از نتايج  ما امروز هم مي: وي ادامه داد
  . تخاب آنندي مذاآرات ان توانستند آس ديگري را براي ادامه مذاآرات خرسند نبودند مي

اي از سوي ايران براي  به گزارش ايسنا الريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا دعوتنامه
: ي مذاآرات از سوي ايران ارسال شده است، گفت يي براي ادامه ي هسته هاي درگير در مساله آشور

ما يك مسير روشن را براي . ه باشداي وجود داشت آنم پيامي ارسال شده باشد و يا دعوتنامه فكر نمي
 بوديم آه مساله ايران ماهيت فني و حقوقي  ايم و قبال هم گفته يي تعريف آرده پيگيري مساله هسته

هايي شكل سياسي براي بررسي اين مساله در نظر  اگر آشور. دارد و بايد در آژانس بررسي شود
  . آننددارند، بايد از ظرفيت سياسي هم براي حل آن استفاده 

ي غرب  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به رفتار دوگانه
  . دهد رفتار دوگانه تا امروز جواب نداده و نمي: اظهار داشت

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي پرسيد برخي از مسووالن و آارشناسان آشور معتقد بودند 
نفرانس هولوآاست در اين شرايط مناسب نبوده است، آيا در شوراي عالي امنيت ملي در آه برگزاري آ

  . در اين مورد در شوراي عالي امنيت ملي بحثي نشده است: اين باره بحث شده است، اظهار داشت
در عين حال در آشوري آه دموآراسي وجود . اين مساله موضوعي نبود آه در اين سطح بررسي شود

  . ي مسايل مطرح شود  مجال داد تا همهدارد بايد
ي تكميل و  يي آشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه مرحله ي هسته مسوول پرونده

در : اي است، گفت  سانتريفيوژ آه قرار است تا پايان سال انجام شود در چه مرحله3000اندازي  راه
  .  صحبت خواهم آردمرحله مناسبي است و در آينده در اين باره

وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر با اشاره به اظهارات نخست وزير رژيم صهيونيستي 
شان حرف هايي  ها و مسووالن بعضي از آشور: يي دارد، گفت مبني بر اينكه اسراييل بمب هسته

هاي  ها انگيزه ار آنيد، اين حرفزنند آه براي شما روزنامه نگاران و خبرنگاران مفيد است تا روي آن آ مي
يي  اما مهم آن است آه اين حقيقت ثابت شد و اسراييل اقرار آرد آه داراي بمب هسته. مختلفي دارد

  . است
هاي اروپايي در همراهي  هاي مثال آمريكا و بعضي آشور در اين بين رفتار بعضي از آشور: وي ادامه داد

ي در داخل اسراييل دارد، بعد از شكست در جنگ لبنان المرت وضع نامناسب. اسراييل روشن است
هاي اروپايي سعي دارند تا يك  آند تا دستاوردي را براي مشكالتش داشته باشد و آشور تالش مي

  . شكالت سياسي را براي المرت درست آنند آه البته اين آار عملي نشد
زب اهللا را ظرف ده روز شكست دهد اسراييل در جنگ لبنان قصد داشت آل ح: الريجاني خاطرنشان آرد

آنها تالش داشتند آه پس از . اش اين شد آه خود به يك جنازه سياسي تبديل شد اما نتيجه
شان صلح تصنعي را در غزه به وجود آورند و بدين شكل دستاوردي را براي مشكالت  شكست
  . شان داشته باشند داخلي

معتقدم المرت براي تثبيت قدرت . له اسراييل شكست سا60اما مهم اين است آه آن ابهت : وي افزود
  . خود در اسراييل به اين بمب نياز دارد

دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به ايسنا مبني بر اينكه درخواست البرادعي از ايران 
 با اين  بوده است و ماNPTدرخواست البرادعي در چارچوب : آه اخيرا مطرح شده، چه بوده است، گفت

  . درخواست ها موافقت آرديم
وي همچنين در خصوص بازديد بازرسان آژانس از مرآز دانشگاهي آه در نشست نوامبر شوراي حكام 

  .قرار است بازرسان به ايران بيايند: تعيين شد، گفت
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
   کرد یرس در عراق را برییکای آمریروهاي نشی مسئله افزاتسيگ

  ٢٠٠۶ دسامبر 20 - ١٣٨۵ آذر 29شنبه چهار 
 در عراق کای آمری نظامیروهاي نی احتمالشی امروز چهارشنبه مسئله افزاکای دفاع آمرری وزتسي گرابرت

  .  کردی کشور بررسنی خود در ایرا با فرماندهان نظام
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 شی مسئله احتمال افزایه و گفت ککای دفاع آمرری سوا، وزوی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
 قرار داده ی در عراق مورد بحث و بررسکای آمری در عراق را با فرماندهان نظامییکای آمریروهايتعداد ن
  .است

 هي در قبال جنگ علکای آمراستي دوباره سنی تدوی برایی راههانيي امر سرآغاز روند تعنیا:  افزود تسيگ
  . رودی در عراق به شمار مسمیترور
 نقش کشورش درمرحله نيي از تعشي شده را پادی خاطرنشان کرد که مسئله ني همچنکای دفاع آمرریوز
  . خواهد کردی بررسی عراقی عراق با مقام هاندهیآ
 به یو.  کشور شدنی اوضاع عراق وارد ایابی ارزی برارمنتظرهي غی امروز در سفرکای دفاع آمرریوز

 و ی فرماندهان نظامدگاهی سفر گوش فرا دادن به دنیز اخبرنگاران همراه خود گفته بود که هدف ا
  . در عراق استدی جدی استراتژنيي جهت کمک به تعی عراقیمذاکراه با مقام ها

  
  اهل تسنن عراقاتي هسي در بغداد با رئکای آمرري سفدارید

  ٢٠٠۶ دسامبر 21 - ١٣٨۵ آذر 30شنبه پنج 
 کشور خبر نی اهل تسنن ااتي هسي در عراق با رئکایمر آريدارسفی عرب در عراق از دهی اتحادندهینما
 .داد
 عرب در بغداد امروز هی اتحادندهینما" یمختارلمان" فرانسه، ی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 در عراق با کایرآمري زاد سفلي خلی زلماني بداری انجام دی درحال حاضربراییتماس ها: اعالم کرد 
 . اهل تسنن عراق برقراراستی علمااتي هسي رئ"ی حارث الضارخيش"

 . دراردن انجام شودداری دنی عرب قراراست اهی مقام اتحادنی ابنابرگفته
 ها و ی عراقني بی به توافقاتیابي دستی درچارچوب تالش ها برادارهای دنیا:  اعالم کرد ني همچنیو

 در روند امور لي به منظور تسه،یلل المني و بی و منطقه ای عراقی همه گروه هاني بیزنیانجام را
 . شودی کشورانجام منی ها درایزی توقف خونرنيمربوط به عراق و همچن

 را به فتنه یحارث الضار:  اعالم کرد ی عراق در سخنانی جمهورسي رئی جالل طالباننی از اشيپ
 . ازکشورها محکوم کردی با کمک برخی و قومی افهی طایزيانگ
 ی درعراق به حد بی افهی طای مسئله اشاره کرد که خشونت هانیهارات خود به ادرادامه اظ" یلمان" 

 نی در ایاسي سی درهفته گذشته شمار ترورهانکهی برای مبنی است و اطالعاتدهيسابقه خود رس
 . ، در دست دارددهي مورد رس250کشوربه 

  یلومتري ک60 ( یالی استان الدلی تن از رهبران قبا5 افراد نیاز جمله ا:  عرب افزود هی مقام اتحادنیا
 گذشته در بغداد کشنبهی که شنبه و زي نی ملیبودند که در کنفرانس آشت) شمال شرق بغداد

 .برگزارشد، شرکت داشتند
 ی عراقی وابسته به همه گروه های هاتي شخصدیخشونت و تهد:  کرد دي سخنان تاکنی درادامه ایو

 . داردییروهاي گروه مسلح وجود دارد که هرگروه ن200 به کیزد کشور ننی کند چراکه درای مبيرا تعق
 است، افتهی شی دربغداد افزای روزها به شکل وحشتناکنی که ایبا اشاره به کوچ اجبار" یمختارلمان"

 ی میزندگ) شمال بغداد ( هی مورخان عرب که درمنطقه الحرهیراتحاديدب" یمحمد المشهدان: "گفت 
 ی بتواند حتنکهی را مجبور به ترک منزلش کردند بدون ایه افراد مسلح ناشناس و اطالع داد کیکند به و

  . خود را برداردی ضرورلیوسا
  
  ماندی فارس مجي در خلی طوالنی مدتی براکایآمر :تسيگ

  ٢٠٠۶ دسامبر 21 - ١٣٨۵ آذر 30شنبه پنج 
 دي فارس تاکجينطقه خل مدت کشورش در می طوالنی امروز پنجشنبه بر حضور نظامکای دفاع آمرریوز
 .کرد
 درعراق ییکای آمراني با نظامداری دانی در جرسي فرانسه، گی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 نی اگانیهمسا:  دارد، اشاره کرد و گفت انی عراق در آن جریري که درگی درک قالب منطقه اتيبه اهم
 .مي مانی فارس مجي در خلی طوالنی بدانند که ما  زماندیکشور با

 ماند و مي خواهی باقنجای فهمند که ما در ای مگانی همسامي کندي به طور کامل تاکدیبا:  افزود یو
 . فارس استجي خلنجا،یمنظورم از ا

در تالش :  رود، گفتی نمشي پی روند اوضاع در عراق به خوبنکهی با اشاره به اني همچنکای دفاع آمرریوز
 .ميابی دست یشرفتي به پمي تا بتوانمي کننی اداره امورعراق تدوی برایدی جدی تا راهکارهاميهست

 از افتنی اطالع ی خود برای وارد عراق شد و با فرماندهان نظامرمنتظرهي غی روز گذشته در سفرتسيگ
 . عراق مالقات کردی آنها و اوضاع جاری هادگاهید
 در عراق را با ییکای آمریروهاي تعداد نشی مسئله افزای گفت که وداری دنی پس از اکای آمرردفاعیوز

 . قرار داده استی در عراق مورد بحث و بررسکای آمریفرماندهان نظام
 هي در قبال جنگ علکای آمراستي دوباره سنی تدوی برایی راه هانيي امر سرآغاز روند تعنیا:  افزود تسيگ

  . رودی در عراق به شمار مسمیترور
  

  داردیاسي سی هازهي در انگشهی در عراق رخشونت ؛تسي با گداری در دیالمالک
  ٢٠٠۶ دسامبر 21 - ١٣٨۵ آذر 30شنبه پنج 
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 دارد و منبع آن یاسي سی هازهي کرد که خشونت در عراق انگدي عراق امروز پنجشنبه تاکری وزنخست
 . هوادارن صدام هستندزين
 خود آورده هياني عراق در بیریز فرانسه، دفتر نخست وی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی کرد اکثر اقدام هادي در بغداد تاککای دفاع آمرریوز" تسيرابرت گ" با داری دانی در جریاست که المالک
 آنها در یري تکفماناني دارد و هواداران صدام و هم پیاسي سی هازهي در انگشهی در عراق ریستیترور
 هي در کشور زده و به آن تکیتي امنی ثباتیعقب، دست به ب به خی بازگرداندن تاری براهودهي بیتالش

 .کرده اند
 . مقتدا صدر ابراز داشتانی در قبال جرکای مخالفت خود را با موضع دولت آمری به صورت ضمنیالمالک

 بغداد را که یتي مراحل طرح امننی آخریتي چند ملیروهاي نی با همکاری عراقیروهاين:  افزود یو
 . کرده اندنی اجرا خواهد شد، تدوندهی در آیدیجد دگاهیبراساس د

 کمک به ی مسئله چگونگی به خبرنگاران گفت که در گفتگو با المالککای دفاع آمرری وزگر،ی دی سواز
 . کرده استی کشور را بررسنی در ایتي بهبود اوضاع امنیدولت عراق برا

 می بحث و گفتگو نکردشی افزانی ازاني و مهاروي نشی که ما درباره مسئله افزامی توانم بگویم:  افزودیو
 کمک ی برخی و درباره امکان اعطامی قرار دادی مورد بررسري و فراگی منظر کلکیبلکه مسائل را از 

 .مي کمک نپرداختنی ازاني اما به ممی به عراق گفتگو کردی اضافیها
 عراق همزمان شد که کپارچهی  ائتالفی با آغازنشست های امروز المالکی گزارش، گفته هانی اهیبرپا

 .  صدر به دولت و پارلمان استانی بازگشت جری آن  بررسیهدف از برگزار
 درامان، کای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش" با ی المالکداری ماه گذشته در اعتراض به دانی جرنیا

 . کردقي خود در دولت و پارلمان را تعلتیعضو
 یاسي سی هاانی و جرفي همه طندگانیبا حضور نما ینشست:  گفت لتي فضعهي عضو حزب شکی

 صدر به منظور بحث و گفتگو درباره انی جروني فراکسسيرئ" یعينصار الرب" عراق از جمله کپارجهیائتالف 
 . به دولت و پارلمان در بغداد برگزار شدوني فراکسنیبازگشت ا

 اهللا تی با مقتدا صدر و آداری دی برادهنی آی در روزهازي عراق نکپارچهی از ائتالف اتي هکی:  افزود یو
 . نجف خواهد شدی راهیستانيس
 اهللا تی امروز با آی حزب الدعوه گفت که وانیعضو پارلمان عراق از جر" اضيفالح الف "گر،ی دی سواز
 صدر به دولت و پارلمان گفتگو انی بازگشت جری دولت برای درباره تالش هاشانی و با اداری دیستانيس

 .تکرده اس
 کردن کپارچهی وحدت و ی در راستای هر اقدامی به طور قطع حامینی دتيمرجع:  خاطرنشان کرد یو

 . استیاسي سیتالش ها
 روزی عراق دندگانی و دفاع مجلس نماتي امنونيسي کمسيرئ" ی العامریهاد" که ستي در حالنیا

 عراق، صرف نظر یاسيوند س مشارکت کننده در ری هافي طني بی کنونکردیخاطرنشان کرده بود که رو
 . استی ماندن در دولت کنونی و باقدی جدیاسي جبهه سکی ليکردن از تشک

 صدر را به خارج از روند انی خواهد که جری نمی کسچيه: صدر دفاع کرد و گفت انی از جرني همچنیو
 . استوانهی امر باشد دنی که خواهان ای سوق دهد و کسیاسيس

 مسئوالنه خواند ري و غقي دقري صدر را غانی جرهي علکایر گزارش وزارت دفاع آمر اتهامات وارده دیالعامر
  . ها استیري از جانب هواداران صدام و تکفی واقعدی کرد که تهدديو تاک

  
   درباره عراقی المللني بیگزارش هشدار دهنده گروه بحرانها

  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 28شنبه سه 
   همراه شود نیادي بنراتيي با تغدی در عراق باکای آمریاستراتژ/ کامل قرار دارد  ی در آستانه فروپاشعراق
 ريي بر ضرورت تغدي که امروز سه شنبه منتشر شد، با تاکی در گزارشی المللني بی بحرانهاگروه
 کامل و افتادن در دام هرج و ی کشور در آستانه فروپاشنی درعراق هشدار داد که اکای آمریاستهايس

  . قرار داردمرج 
 در نیادي بنراتيي خواستار تغني گروه همچننی فرانسه، ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  . در عراق شدکای آمریاستراتژ
 ها و مناقشات در جهان یري از بروز درگیري جلوگنهي که در زمی دولتري غی المللني سازمان بنیا

 زي نکایر دهنده را منتشر کرده است که وزارت دفاع آمر گزارش هشدانی ای کند در حالی متيفعال
 افتهی شی آگوست تا اکتبر گذشته افزای ماههای خشونت درعراق طزاني کرده است مدي تاکیدرگزارش
  .است

که اوضاع عراق را خطرناک و )  آذر15(لتوني هم- کري بتهي دو هفته پس از گزارش کمني گزارش همچننیا
  . شودیمنتشر م کرده بود؛ في توصميوخ
 در عراق را دي کاخ سفی از استراتژلتوني هم- کري بتهي گزارش کمی انتقادها،ی المللني بی بحرانهاگروه
 ی در عراق کافیزی توقف خونری گروه برانی ای هاهي کرده است، اما هشدار داده است که توصدیيتا
  .ستين

 ری نخست وزی المالکی از دولت نورتی حما برکای آمری از پافشارژهی به وی المللني بی بحرانهاگروه
 مسلح در عراق شده ی کانال گفتگو با تمام گروههاشی عراق انتقاد کرده است و خواستار گشایکنون
  .است
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 ندگانی که همه نمای دولت عراق را دولت وحدت مللتوني هم-کريگزارش ب:  گزارش آمده است نیدرا
  .ستي ننگونهی کرده است که افي؛ توص از ملت عراق در آن حضور دارندیبخش اعظم

 و ی المللني بی واشنگتن و طرفها،ی از دولت مالکتی حمای کرده است که به جاهي گزارش توصنیا
  .رندي گشي در پی عراقی بر همه طرفهای اعمال فشار واقعی را برایدی جدوهي شدی بایمنطقه ا
 عراق گانی و همساتي امنیضو دائم شورا کند که پنج عی مدي تاکی المللني بی گروه بحرانهاگزارش

  . دهندلي کشور را تشکنی ای المللني باني گروه حامدیبا
 از تی از دولت عراق باشد، بلکه حماتی تواند حمای گروه نمنیاما هدف ا:  گزارش آمده است نیدرا

  .الزم است یازهاي به منظور دادن امتگری دی عراقی فشار بر دولت و طرفهاشی معنانیعراق است و ا
 را با یی که جرج بوش نشستهای گزارش استقبال کند، با وجودنی ازادي رود که کاخ سفیانتظار نم

 خود در ماه ی استراتژريي اعالم تغی برایني با هدف مقدمه چی و مسئوالن عراقیاسيکارشناسان س
 را که راق عگانیمسا به عنوان ههی و سوررانی با ای برگزار کرده است، اما بوش هرگونه همکارندهیآ

  . دانسته استدي خواستار آن شده است؛ بعلتوني هم- کري بتهيگزارش کم
 بر شعله ور کردن خشونت در ی را مبنرانی اهي اساس خود علی بارها اتهامات بکای آمری جمهورسيرئ

 مسلح ی از گروههاتی خشونتها و حمادی را به تشدهی سورنيعراق تکرار کرده است،؛ بوش همچن
  .راق متهم کرده استع
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آذر30:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 21 - ١٣٨۵ آذر 30شنبه پنج 

روزنامه های امروز تهران در آخرين روز هفته عکس های صفحات اول خود را به ميوه های :بی بی سی
  .  سال را يادآوری کنندخوش رنگ داده اند تا شب يلدا بلند ترين شب

اين روزنامه ها در ضمن گزارش هائی از گرانی مواد غذائی، به انتقاد از سياست های دولت پرداخته و 
نوشته اند که هواداران دولت در انتخابات شوراها شکست خورده اند اما روزنامه های هوادار دولت 

  .يده اندنوشته اند اصولگرايان که هواداران دولتند به پيروزی رس
 بلند ترين شب  آينده نوبيشتر روزنامه های آخرين روز هفته از شب يلدا نوشته اند شبی که به نوشته

 در همين باره در گزارشی نوشته خشکسالی آمده باشد يا آفت به ميوه ها زده کارگزاران. الهی است
از ميوه و آجيل شب يلدا باشد، طرح کنترل قيمت ها باشد يا نباشد، آسمان هم که به زمين بيايد، 

می شود سرخی سيلی گرانی را گذاشت پای سوز سرما و عصر آخرين روز پاييز . نمی شود گذشت
  . با يک بغل خوراکی به خانه برگشت

 با اشاره به افزايش بيست در صدی بهای ميوه در هفته گذشته محاسبه کارگزاراننويسنده گزارش 
 کيلو سيب و انار و يک جعبه شيرينی بايد بيست هزار تومان داده کرده که برای خريد يک هندوانه و دو

شود اما از اين گذشته خيلی ها از ترس اينکه اقيانوس بی پايان ترافيک مجال ديدار و دور هم نشينی 
شب چله را با خود ببرد، دل به دريای ولخرجی می زنند و با گذشتن از خير سوار شدن به اتوبوس و 

  . سمت روشنايی خانه می روندتاکسی، دربست به
 محمد خوش چهره نماينده محافظه کار تهران در مجلس، نتايج جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

انتخابات شوراها در تهران را شکست دولت دانسته و گفته خودشيفتگی دولت باعث اين شکست 
ن روزنامه نوشته که نماينده اي. شده است و اين شکست نشانگر برآورد غلط دولت از موقعيت خود بود

تهران گفته است برآورده های دولت دچار انحراف جدی است و دولت احمدی نژاد رفتار خود را اصالح 
  . کند

 در سرمقاله خود به شدت به روزنامه هائی که خبر از شکست هواداران دولت در انتخابات کيهان
اخته چند آدم بی تجربه دانسته و در مقابل شوراها داده اند تاخته و فهرست رايحه خوش خدمت را س

فهرست محافظه کاران را همان اصولگرايان دانسته و نوشته که آنها اکثريت قريب به اتفاق کرسی های 
  . شورا و مجلس خبرگان را به دست آورده اند

ن اولين  در مقاله ای با اشاره به همين استدالل های روزنامه های هوادار دولت نوشته اياعتماد ملی
 های ميلياردی با نام و نشان و مرزبندی مشخص وارد عرصه  بار بود که حاميان دولت با صرف هزينه

انتخابات شوراها شده از همه امکانات به نفع نامزدهای خود استفاده کردند و با تمام وجود در تالشند 
  .که خود را برنده انتخابات معرفی کنند

اند اما  ها شکست خورده  ينها باز هم طرفداران دولت در مراکز استان  با همه ااعتماد ملیبه نوشته 
تالش دارند با جمع زدن آرای ديگر اصولگرايان از جمله طرفداران قاليباف با خود، از اين شکست عبور 

 رغم تمامی اقدامات کنند تا بر روحيه طرفدارانشان تاثيرگذار نباشد اما ناکامی آنان در جلب رای مردم به 
رغم همه اقدامات توفيقی نصيبشان نخواهد  ها نيز علی انجام شده نشان از آن دارد که در شهرستان

مصطفی ايزدی که خود در سال های گذشته رييس ستاد انتخابات چند استان و شهرستان مهم . شد
 روزنامه بوده است با اشاره به تجربياتی در زمينه شمارش آرا و برگزاری انتخابات نوشته مشهورترين

کاران را در  ها يادداشت و خبر تالش کرد که اصولگرايان و محافظه  آذر، در ده٢۴هوادار دولت، که پيش از 
فهرست واحدی درآورد اما ناکام ماند، اما حاال با عنوانی غيرشفاف اصولگرايان را پيروز انتخابات خوانده 

  . است
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 کيهان که رای هاشمی رفسنجانی را به خاطر  در پاسخ مدير روزنامهاعتماد ملینويسنده مقاله 
 هزار رای هاشمی ٧۵٠حضور وی در فهرست اصولگرايان دانسته بود نوشته نويسنده از فاصله 

شدگان   هزار رای نفر اول و دوم فهرست پذيرفته ۶٠٠ يزدی و حتی از فاصله  رفسنجانی و مصباح 
ياورده است تا معلوم شود که تحليل وی غلط مجلس خبرگان رهبری در استان تهران، سخنی به ميان ن

  .آيد از آب درمی
 با اشاره به تازه ترين وعده رييس جمهور در مورد ساخت يک دانشگاه ارزان تر از دانشگاه کارگزاران

آزاد در صحنه نوشته مردم نسبت به وعده های غيرقابل اجرا و پرشمار اعتراض دارند، اما وعده اخير 
ذاب است چون که اکثريت جوانان ايرانی تمايل به ادامه تحصيل دست کم تا مقطع رئيس جمهور نو و ج

  . کارشناسی دارند و دانشگاه های دولتی نيز ظرفيت کافی برای پذيرش همه داوطلبان را ندارند
 محمود احمدی نژاد بايد معلوم کند که اين دانشگاه اگر از بودجه عمومی است در کارگزارانبه نوشته 
ی آغاز به ساختن آن می شود و کی به کار می افتد و چگونه دولت می خواهد به رقابت با چه سال

  . بخش خصوصی برود
 در گزارشی با عنوان بی سابقه ترين رکود در مترو نوشته متروی تهران بی سابقه ترين بحران اعتماد

 آغاز سال شرکت ماه از١٠با وجود گذشت . مالی خود ظرف پنج سال گذشته را پشت سر می گذارد
  .  ميليارد تومان کمک مالی جهت پيشبرد فعاليت های خود دريافت کرده است٩۶مترو تنها 
 ميليارد تومان کمک مالی ۴٣۵ مطابق جدول مصوبات اين شرکت بايد دست کم  اعتمادبه نوشته
. ومان بوده است ميليارد ت٣۵ ميليارد و ۴٠٠از اين ميزان سهم شهرداری و دولت به ترتيب . دريافت کند

اين در حالی .  ميليارد تومان از تعهدات خود را انجام داده است٩٣شهرداری تهران تا به امروز بيش از 
  . است که دولت هنوز هيچ يک از تعهدات خود را انجام نداده است

روبرو  فرمانده نيروی انتظامی در مصاحبه ای با سئوال يک خبرنگار سرمايهبه نوشته روزنامه اقتصادی 
مقدم اين ادعا  چرا فروش مواد مخدر اين قدر راحت شده است، و وقتی سردار احمدی: شده که پرسيد

به . را رد کرده خبرنگار گفته است سردار دستتان را به من بدهيد تا گشتی در ميدان آزادی تهران بزنيم
پاتی دارند  ا فروشندگان تله فرماندهء ناجا پاسخ داده گويا برخی مشتريان مواد مخدر ب  سرمايهنوشته 

  .کنند و هر کاری که بکنيم، آنها همديگر را پيدا می
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روزنامه های تهران در عنوان های اصلی خود همچنان از انتخابات روز جمعه که هنوز آرای :بی بی سی
اعتراض اصالح طلبان به وضعيت شمارش آرا، گفتگوهائی درباره . الم نشده نوشته اندآن به تمامی اع

  .احتمال دستکاری در آرا از جمله بخش هائی از مطالب اين روزنامه هاست
 رای مردم ٩٩٧ هزار و ١٣١ ميليون و ١ در صدر اخبار خود نوشته با روشن شدن نتايج شمارش رسالت

به اين ترتيب .اکثريت شورای شهر تهران در دست اصولگرا قرار گرفتتهران در انتخابات شوراها، 
  . شهر تهران در دست اصولگرايان است توان گفت کليد زرين می

 در صدر گزارش های خبری خود نوشته به دنبال تشديد نارضايتی ها و اعتراض اصالح طلبان کارگزاران
دهای اصالح طلبان با رئيس مجلس مالقات فعال در سومين دوره انتخابات شورای شهر تهران، نامز

کردند و مراتب نگرانی و نارضايتی خود را از روند شمارش آرا، کندی و تاخير در اعالم نتايج و نيز شيوه 
  .اعمال نظارت بر کار مجريان و برگزارکنندگان انتخاب ابراز کردند

در پارلمان و ديدار ايشان با  حضور کانديداهای فهرست ائتالف اصالح طلبان کارگزارانبه نوشته 
 ١۵نمايندگان مجلس و رياست قوه مقننه ناشی از باال گرفتن برخی شايعات و احتمال تغيير در ترکيب 

نفره نتايج انتخابات شورای شهر تهران است که تاکنون حضور چهار نفر از اعضای فهرست ائتالف اصالح 
  .طلبان در آن قطعی است
 به نقل از يکی از نامزدهای حاضر در جلسه ديدار نامزدهای اصالح کارگزارانه به گزارش خبرنگار روزنام

طلب با حدادعادل، رئيس مجلس، ابتدا محمدعلی نجفی وزير سابق آموزش و پرورش و يکی از اعضای 
فهرست ائتالف اصالح طلبان با تشريح برخی از قانون شکنی ها و رفتارهای غيرقانونی مجريان انتخابات 

وگيری از حضور ناظران کانديداها در مراحل شمارش آرا و نيز احتمال برخی تخلفات خواستار در جل
  . افزايش سطح نظارت مجلس و هيات نظارت بر روند کار شمارش آرا شد

 نوشته حدادعادل با دعوت نامزدهای اصالح طلب به صبر و خويشتنداری با تشکيل کميته ای کارگزاران
ارت، برخی از نمايندگان مجلس و ناظران کانديداهايی برای بررسی مراحل مرکب از اعضای هيات نظ

. مختلف کار شمارش آرا و ارائه گزارش به افکار عمومی و نامزدهای حاضر در اين انتخابات موافقت کرد
به هرحال اصالح طلبان همچنان معتقدند که دولت هنوز پاسخ روشنی به اين اعتراض ها نداده و با 

  . به ابهامات موجود در مرحله انتخابات افزوده استسکوت خويش
 با اشاره به تبليغاتی که با عنوان اصولگرايان به عنوان يک جناح سياسی جمهوری اسالمیروزنامه 

صورت می گيرد نوشته اصولگرائی متاسفانه اکنون درحال تبديل شدن به ابزاری دردست تشنگان قدرت 
 فرزندان اسالم و انقالب را طرد کردن و با برچسب های زشت برای به بهانه اصولگرائی بهترين. است 

انحصارطلبی تالش کردن عالوه بر اينکه با هيچ اصلی از اصول دين و اخالق و مديريت کشور سازگاری 
  .ندارد خيانت بزرگی به خود اصولگرائی است 
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در اين انتخابات پيش آمد حوادثی که در يکسال و نيم اخير بويژه جمهوری اسالمی به نظر روزنامه 
نشان ميدهد غرور بی اعتنائی به مديران با تجربه واليق انحصارطلبی بی اعتنائی به وضعيت سخت 
معيشتی مردم بدگوئی و بد دهنی نسبت به بزرگان و افراد موجه و مورد احترام مردم و بلند پروازی 

تنائی به ضرورت شکرگزاری نسبت هائی که نشان از غفلت و بی توجهی نسبت به معنويات و بی اع
  .به نعمت های الهی است از عوامل اصلی شکست هواداران دولت است

ای به نوع رفتار   تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران با امضای بيانيه٢٠٠ خبر داده که بيش از اعتماد ملی
تخابات اخير اعتراض کردند به مجموعه دولت نهم و به ويژه وزارت کشور با خبرنگاران در جريان برگزاری ان

نوشته اين روزنامه در اين بيانيه اعتراض اميز که امضاهای آن درحال افزايش است، نوشته شده رفتار 
های وزارت کشور و شخص وزير در برابر پوشش  دولت نهم با خبرنگاران که اخيرا در اعمال محدوديت
هايی جدی در ميان جامعه خبری ايجاد  یشفاف اخبار مربوط به انتخابات به اوج رسيده، نگران

  .است کرده
 از بيانيه دانشجويان دانشگاه اميرکبير خبر داده که خطاب به رييس جمهور اعالم داشته اند که اعتماد

دانشجويان به . مايلند يک همه پرسی در رابطه با حضور احمدی نژاد در پلی تکنيک تهران برگزار شود
ی که شما هفته گذشته از پلی تکنيک شنيديد؛ نه صدای هواداران احزاب رييس دولت نوشته اند فرياد

اين صدا فرياد فرزندان شما؛ دانشجويان آزاديخواه و . بود؛ نه صدای فريب خوردگان امريکا و صهيونيسم
ما حق داريم از رئيس جمهورمان بپرسيم و حتی فرياد بزنيم که چه شد . عدالت طلب پلی تکنيک بود

   و شعارها؟ آن وعده ها
 در گزارش سفر احمدی نژاد رييس جمهور به استان کرمانشاه نوشته که وی در آن شهر با صاحب قلم

خواهم سوال بزرگی را از آنها بپرسم؛ سوال بزرگ من از  اشاره به نزديکی کريسمس گفته است می
ت مسيح در کردند؟ حضر جامعه مسيحی اين است که اگر امروز حضرت مسيح حضور داشتند چه می

يک  کردند؟ کدام نشين هستند چه می طلبی که در برخی از کشورهای مسيحی های قدرت برابر انسان
  کردند؟ ها را ابقا يا عزل می از قدرت
 به مردم کرمانشاه بشارت داده که دوران سختی، تهديد و صاحب قلمنژاد بر اساس نوشته  احمدی
هللا حضرت مسيح در روزگاری نه چندان دور در کنار حضرت شاءا ورزی به پايان خواهد رسيد و ان کينه

  .مهدی ظهور پيدا خواهد کرد و بساط ظلم را از عرصه جهان برخواهد چيد
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د به بحث درباره پيامدهای روزنامه های چاپ لندن امروز هم در مقاالت و گزارشهای خو:بی بی سی
  .انتخابات مجلس خبرگان، شوراهای محلی و انتخابات ميان دوره ای مجلس در ايران ادامه داده اند

 همزمان با انتشار نخستين نتايج رای گيری، در گزارشی به بحث درباره پيامدهای گاردينروزنامه 
ان رئيس جمهور ايران در انتخابات شوراها انتخابات اخير در ايران پرداخته و نوشته است که شکست يار

و بازگشت پيروزمندانه آقای رفسنجانی با برتری چشمگير در انتخابات مجلس خبرگان دو شکست 
  . عمده برای آقای احمدی نژاد به شمار می رود

ز  با برشمردن اهميت نمادين پيروزی در انتخابات شوراها نوشته است که ارزيابی اين روزنامه اگاردين
نتايج اوليه انتخابات شوراها نشان می دهد که تنها سه تن از هواداران آقای احمدی نژاد به شورای 

  . شهر تهران راه يافته اند
اين روزنامه پيروزی آقای رفسنجانی را هم اينطور تحليل کرده است که تصوير تازه اين سياستمدار 

وردن برتری مطلق در انتخابات مجلس خبرگان کارکشته بعنوان نجات دهنده اصالح طلبان، در بدست آ
  . موثر بوده است

 در تفسيری در اين مورد نوشته است که ضربه ای که در انتخابات اخير به فايننشال تايمزروزنامه 
دولت آقای احمدی نژاد وارد شد نشان می دهد که تحوالت سياسی در ايران وارد مرحله تازه و پر 

  . دهندگان حکم نهايی را درباره رهبران صادر و اجرا می کنندالتهابی شده که طی آن رای
اين روزنامه از قول يک مقام ارشد سابق ايران می نويسد پيام اين انتخابات اين بود که نياز به تغيير 

  .سياستها و چرخش از افراطگرايی به سوی عملگرايی برای دولت ايران ضروری است
نتايج " نسيم دگرکونی از جانب تهران وزيدن گرفته است" عنوان  در گزارشی تحتاينديپندنتروزنامه 

اوليه انتخابات ايران را شکستی برای متحدان نزديک آقای احمدی نژاد توصيف کرده و نوشته است که 
  .برنده اين انتخابات محافظه کاران ميانه رو، و در مرحله بعد اصالح طبان هستند

ون تالشهای تازه تونی بلر نخست وزير بريتانيا برای تجديد روند صلح  در سرمقاله ای پيرامتايمزروزنامه 
در خاورميانه نوشته است که اين کوششها عمال تحت الشعاع سياستهای آقای بوش قرار گرفته که 

  .  هميلتون و آغاز مجدد روند صلح در خاور ميانه ندارد–ظاهرا تمايلی به پذيرش توصيه های گزارش بيکر 
 داده است که امروزه نظر بسياری از جهانيان درباره سياست اياالت متحده آمريکا در خاور  ادامهتايمز

لطفا هر کارديگری غير از آنچه در حال انجام است در پيش "ميانه در اين جمله خالصه می شود که 
  ".بگير

دگاه آقای بلر،  در گزارشی در اين مورد اين نکته را برجسته کرده است که از ديديلی تلگرافروزنامه 
  . پيش بردن طرح صلح در خاورميانه مهمتر از کوشش برای گسترش دموکراسی در منطقه است

www.iran-archive.com 



 در گزارشی درباره افشاگريهای يک تحليلگر سابق اداره مرکزی اطالعات آمريکا، اينديپندتروزنامه 
گر درباره سياست سيا، نوشته است که آقای بوش در جريان جلوگيری از انتشار انتقادات اين تحليل

  . آمريکا در مورد ايران به دروغگويی متهم شده است
به نوشته اين روزنامه اين تحليلگر که فلينت ِلِوِرت نام دارد می گويد در مقاله او هيچ اطالعاتی نيست 

به نظر او علت محدوديتهای ايجاد شده برای او صحبت کردن از . که مردم از آن بی خبر بوده باشند
  . توصيف می کند" فاجعه بار"زاريهايی است که او آنها را سياستگ

مطبوعات روز گذشته فاش کرده بودند که مقاله آقای لورت اشاراتی به همکاری ميان ايران و آمريکا در 
  .مورد افغانستان داشته است

  
   آذر٢٨سه شنبه :  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 28شنبه سه 
زنامه های تهران گزارش ها و اظهار نظرها درباره نتايج انتخابات روز جمعه را در صدر رو:بی بی سی

گزارش های خبری خود آورده و در تحليل های خود به بررسی علل شکست هواداران دولت در اين 
  .انتخابات پرداخته اند

يرمنتظره حاميان  آذر، شکست غ٢۴ترين رويداد سياسی در نتيجه انتخابات   نوشته مهماعتماد ملی
شود که دريابيم،  اهميت اين شکست بزرگ زمانی آشکارتر می. جمهور است  های رئيس دولت و برنامه

  .سال از استقرارش گذشته است شود که تنها يک دولتی متحمل اين باخت بزرگ می
 آنها چنين ها مويد اين نبود که پس از قهر قابل درک مردم از انتخابات ،  تحليلاعتماد ملیبه نظر 

رويکردی را انتخاب کنند در حالی که آنان خيلی زود دريافتند که غيبتشان در عرصه تعامل سياسی 
کند، بلکه زمينه و فرصت الزم را برای تصاحب تمام ارکان حکومت  تنها کار را برای اصولگرايان بدتر نمی نه

  . آورد فراهم می
کست هواداران دولت در انتخابات روز جمعه پرداخته  در گزارش اصلی خود به بررسی علل شآفتاب يزد

و نوشته به گذشت کمتر از دو سال از به قدرت رسيدن احمدی نژاد، مردم در رويه ای غيرمعمول عدم 
  .اقبال خود را به به گروهی با عنوان حاميان احمدی نژاد نشان دادند

 آوردن آرای سی ميليونی با عبور از  گروه حاميان احمدی نژاد با توهم به دستآفتاب يزدبه نوشته 
تمامی مرزهای موجود اقداماتی انجام دادند که در نهايت به به هم زدن اجماع اصولگرايان و به چالش 

  .طلبيدن نيروهای سنتی و معتدل منجر شد
 در عنوان اصلی خود از زبان مدير اين روزنامه نوشته رای مردم به اصولگرايان در انتخابات رسالت
مندانه بود اما در سرمقاله روزنامه اميرمحبيان از محافظه کاران خواسته به بررسی علت شکست هوش

و اختالف نظر داخلی خود بپردازند و تا قبل از اين که اين اختالف ها به ناکامی تبديل شود پاسخ 
  .روشنی برای علت يابی اختالفاتی که موقع انتخابات بروز می کند پيدا کنند

عنوان بزرگ هشدار شيخ اصالحات با چاپ عکسی از مهدی کروبی متن مصاحبه مطبوعاتی  با اعتماد
وی را در صدر اخبار خود منعکس کرده که گفته است از نکات عجيب ديگر اين انتخابات اين بود که 

شد، مدتی گم و بعد از مدتی پيدا شدند، سوال  ها بايد انتقال داده می هايی که به سايت صندوق
  ت که مگر صندوق رای تقار ماست است که گم و بعد از مدتی پيدا شود؟اينجاس

که بايد از صندوق رای محافظت کامل شود، گفته  به نوشته اين روزنامه آقای کروبی با تاکيد بر اين
  .آورد اينها همه ابهام و شک به وجود می. ها وقتی منتقل شدند، پلمب آنها باز شده بود برخی صندوق
در صدر گزارش های خبری خود با چاپ عکس هائی از محمد خاتمی هاشمی رفسنجانی  کارگزاران

مهدی کروبی و احمدی نژاد رييس جمهور همراه با قاليباف شهردار تهران و چمران، سردار طالئی، و 
مسجد جامعی منتخبان شورای شهر تهران از تغيير آرايش سياسی کشور خبر داده و نوشته انتخابات 

رگان و شوراها را می بايست دنباله طبيعی انتخابات رياست جمهوری سال گذشته و تکميل  آذر خب٢۴
  .فرآيند شکل گيری جبهه گسترده اعتدال در ايران دانست

 جبهه های متحد اصالح طلبان و راستگرايان ٨۴ در انتخابات رياست جمهوری سال کارگزارانبه نظر 
آن نتيجه که .  ها و احزاب شناخته شده، به پيروزی نرسيدندچندپاره شدند و نامزدهای هيچ يک از گروه

برای همگان بهت آور بود اما يک سال و نيم بعد با محوريت هاشمی و خاتمی و کروبی احزاب عمده 
  .جبهه دوم خرداد در فهرست مشترکی توافق کردند و شکلی تازه به کار دادند

 کارانی که پيروزی هاشمی رفسنجانی را به خود  با اصالح طلبان و محافظهجمهوری اسالمیروزنامه 
نسبت می دهند به مخالفت پرداخته و شگرد اصولگرايان را مضحک خوانده و نوشته که وانمود می کنند 

آرا آقای هاشمی رفسنجانی مربوط به خود ايشان نبوده بلکه چون اصولگراها نام ايشان را در صدر 
  .ن آرا باالئی دست يافته استليست خود قرار داده اند ايشان به چني

اين روزنامه صبح نوشته اين افراد نمی خواهند اعتراف کنند امثال آقای هاشمی رفسنجانی منشا 
اصولگرائی در کشور هستند و وجود نام ايشان در صدر ليست اصولگراها به آن ليست اعتبار داد نه 

  .برعکس 
ست که مديرش روز گذشته در مقاله ای تاکيد  اکيهان به روزنامه جمهوری اسالمیاشاره روزنامه 

  .کرده بود که هاشمی اگر در فهرست اصولگرايان نبود رای نمی آورد
 مصطفبی تاج زاده رييس ستاد انتخابات در دولت خاتمی در ارزيابی خود از برگزاری اعتمادبه نوشته 

 سال گذشته اين ٢٧است در انتخابات روز جمعه و روند شمارش آرا در اين دوره از انتخابات گفته 
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نخستين بار است که پس از ريختن آرا به صندوق های رأی هنوز مجريان و ناظران درباره چگونگی 
شمارش آرا به توافق نرسيده باشند، که اين امر بی سابقه است به گفته اين عضو جبهه مشارکت 

اين در .  در همان شعبه صورت گيردبرای مثال، شمارش دستی آرا بايد بالفاصله پس از پايان اخذ رأی و
حالی است که در بسياری از شعب اخذ رأی در تهران، آرا شمارش نشده و به سايت های کامپيوتری 
منتقل شده و در آنجا شروع به شمارش دستی آرا کردند که هم عملی غيرمنطقی و هم غيرقانونی 

  .است
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