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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
  

 چين و فرانسه خواهان تغيير رویکرد ایران در پرونده هسته ای شدند
  ٢٠٠7  ژانویه5 – ١٣٨۵  دی 15ه جمع:فردا
گانه از ايران خواستند که وز جمعه، روسای جمهور دو کشور چين و فرانسه، در اظهارنظرهای جدار

  رويکرد
از تصويب قطعنامه شورای امنيت برای بازداشتن ايران از غنی سازی اورانيوم، بيش از دو هفته گذشته 

ر برنامه هسته ای خود  روز فرصت دارد تا د۶٠است و به رغم اينکه بنا به اين قطعنامه، ايران تنها 
بی «بازنگری کند، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، پيش از پايان مهلت، اين قطعنامه را 

  .خوانده است» اعتبار
  » پاسخ جدی«

به گزارش حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا در پکن هو جين تائو، ریيس جمهوری چين ، بعد از دیدار با 
» پاسخی جدی«ن خواست تا در برابر قطعنامه تحریم شورای امنيت سازمان ملل علی الریجانی، از ایرا

  .ارائه کند
قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد بيانگر نگرانی «: بنا به این گزارش، ریيس جمهوری چين گفت

سخی ما اميدواریم که ایران بتواند پا. های مشترک جامعه جهانی از برنامه های هسته ای ایران است
ما خواستار حفظ اصول و موازین . سياست ما مشخص است. جدی در جواب این قطعنامه ارائه کند

پيمان منع گسترش سالح های هسته ای هستيم و می خواهيم تا صلح و ثبات بر خاورميانه حاکم 
  ».باشد

: ت گفتریيس جمهور چين در این دیدار ضمن ابراز اميدواری به از سرگيری هر چه سریعتر مذاکرا
جامعه جهانی باید به تالش های دیپلماتيک برای از سرگيری هر چه سریعتر مذاکرات هسته ای در «

  ».باره پرونده اتمی ایران ادامه دهد و برای رسيدن به راه حل دراز مدت و متناسب تالش کند
ا تسليم ریيس گزارش ها حاکی است که آقای الریجانی در این دیدار پيام کتبی ریيس جمهوری ایران ر

  .هنوز از محتوای این پيام گزارشی مخابره نشده است. جمهور چين کرد
 مشاور عالی دولت –خبرگزاری رسمی چين، علی الریجانی و تانگ جيا شوان  به گزارش شين هوا، 

به  روز پنج شنبه با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند که در طی آن آقای تانگ از ایران دعوت کرد تا –چين 
  .ميز مذاکره باز گردد

  » هراس جامعه جهانی«
ايران با ادامه برنامه «: رييس جمهوری فرانسه نيز در جريان مراسمی به مناسبت سال نو ميالدی گفت

غنی سازی اش و سخنان تحريک آميز و غير قابل قبول برخی از مسئولين، به بيم و هراس جهان دامن 
  ».می زند

نون برعهده ايران است که با اتخاذ اقدامی قاطع، اطمينان را به جامعه اک«: ژاک شيراک ادامه داد
  ».جهانی بازگرداند

وی همچنين خواستار تعليق کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم تهران شد و توقف فرآوری 
  .هسته ای را سرآغاز مذاکره بر سر پرونده اتمی عنوان کرد

. درهای همکاری و مشارکتی جديد را باز ميکند«اقدامی، رييس جمهوری فرانسه گفت چنين 
  » .مشارکتی که در خدمت ثبات، صلح، و کاميابی در سرتاسر منطقه خواهد بود

  »همکاری با آژانس«
در همين حال، مقام های جمهوری اسالمی، واکنش های ضد و نقيضی به فشار فزاينده جامعه جهانی 

  . دهندبر سر برنامه هسته ای خود نشان می
غالم حسين الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسالمی، روز سه شنبه هفته جاری به خبر نگاران گفت 

  .در صورتی که غرب به فشارهای خود بيفزايد ايران احتمال خروج از اين پيمان را بررسی خواهد کرد
ايران به همکاری خود با اما دو روز بعد غالمرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، تصريح کرد که 

  . ، ادامه خواهد دادIAEAآژانس بين المللی انرژی اتمی 
با تصويب قطعنامه شورای امنيت عليه ايران، نمايندگان مجلس شورای اسالمی که اکثريتی محافظه 

کار دارد، طرحی را تصويب کردند که با تاييد شورای نگهبان، دولت را موظف کرده است که در همکاری 
  . با آژانس بين المللی انرژی اتمی تجديد نظر کندخود

پيش از اين سياستمداران و مذاکره کنندگان ايرانی، بارها گفته بودند که ايران با آژانس بين المللی 
دارد، اما نمايندگان مجلس شورای اسالمی، در واکنش به » همکاری همه جانبه«انرژی هسته ای، 

  .شده بودند» همکاری همه جانبه«جديد نظر در اين قطعنامه شورای امنيت، خواستار ت
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 . زندی دامن می جهانی کننده به نگرانکیتحری تهاي فعالقی از طررانیا:راکيش

  ٢٠٠7  ژانویه5 – ١٣٨۵  دی 15ه جمع
 از ی را منبعرانی ازي صلح آمی هسته ایتهاي مسئوالنه، فعالري غی فرانسه در اظهاراتی جمهورسيرئ

 کرد، به في توصی المللني کشور خواست تا آنچه را اعتماد جامعه بنی در جهان خواند و از اینگران
 .دست آورد

 یئتهاي در جمع هی سخنرانکی در راکي فرانسه ، ژاک شیل از خبرگزار مهر به نقی گزارش خبرگزاربه
و  ) یهسته ا (یتهاي فعالقی از طررانیا:"  شد ی مدعیحي فرانسه به مناسبت سال نو مسکيپلماتید

 " .  زندی دامن می جهانی از رهبران به نگرانی قبول برخرقابلي کننده و غکیاظهارات تحر
 " . کندی ژست مستقل اعتماد سازکی قی است از طررانیبر عهده ا:" افزود یو
 خود را همزمان با ی سازی مربوط به غنیتهاي خواست فعالرانی از ای سخنراننی در اني همچنراکيش

 .  است ، متوقف کند ی المللني مورد در خواست جامعه بی ویآغاز مذاکرات که به ادعا
 صلح ی هسته ایتهاي در انجام فعالرانیمسلم ا گرفتن حق مشروع ودهی فرانسه با نادی جمهورسيرئ
 را در خدمت ثبات دی شراکت جدکی و ی باب همکاری اقدامنيچن:" شد ی تحت نظارت آژانس مدعزيآم

 " .  در کل منطقه باز خواهد کرد یی، صلح و شکوفا
.  کرد بیتصو رانی ای را درباره برنامه هسته ای دسامبر قطعنامه ا23 سازمان ملل متحد  تي امنیشورا

 خود اعالم کرد که ی بر حق قانوندي اعتبار خواند و با تاکی و بیرقانوني قطعنامه آن را غنی با رد ارانیا
  . خواهد داد شی خود را افزایتوان هسته ا

  
  شد یايران به قطعنامه هسته ا' یواکنش جد'چين خواستار 

  ٢٠٠7  ژانویه5 – ١٣٨۵  دی 15ه جمع
 ی شورا1737ايران به قطعنامه شماره ' یواکنش جد' چين خواستار ی جمهوررييس:بی بی سی

 .امنيت سازمان ملل متحد شده است
 دو روزه وارد پکن، پايتخت چين، شده است با هو ی ديداری که برای الريجانی ژانويه، عل5 جمعه، روز

 محمود ی پيام کتب-رنا  اي- ايران ی دولتی اين کشور، ديدار و به گزارش خبرگزاریجينتائو، رييس جمهور
 . کردی را تسليم و،ی نژاد، رييس جمهوریاحمد
 امنيت یشورا" چين در اين مالقات گفت ی رييس جمهور- شين هوا - چين ی دولتی گزارش خبرگزاربه

 را به اتفاق آرا تصويب کرده و اين قطعنامه منعکس کننده 1737سازمان ملل متحد قطنامه شماره 
 ." ايران استی در مورد موضوع هسته ایلملل جامعه بين اینگران
 ." را به اين قطعنامه نشان دهدی جدیاميدواريم ايران بتواند واکنش" هو افزود یآقا

 مذاکره در باره ی برای در راس هياتی الريجانی گزارش کرده است که آقا- ايرنا - ايران ی دولتیخبرگزار
 . ايران به چين سفر کرده استی و موضوع هسته ای و بين المللیروابط دوجانبه، مسايل منطقه ا

 ی چين در يک نشست خبری ايران پس از خاتمه مالقات با رييس جمهوری مذاکرات هسته اسرپرست
 . شرکت کرد

 . صلح آميز استی هدف های ايران منحصرا دارای هسته ای گفت که برنامه هایو
 ی دولتی با تانگ جيا شوان، عضو شورایالريجان ی شين هوا گزارش کرد که آقای پنجشنبه، خبرگزارروز

 . خلق چين نيز مالقات کرده استیجمهور
 ايران است و ی مذاکرات هسته ای خواستار از سرگيری تانگ گفت که کشور وی اين مالقات، آقای پدر

 . اين منظور فراهم آورندی مربوطه شرايط مناسب را برای کرد که طرف هایابراز اميدوار
 ن و ايران چيروابط
 به اصول پيمان منع ی اسالمی گزارش کرده است که جمهوری الريجانی هوا به نقل از علشين

 ی ايران حمايت می پايبند است و از يافتن راه حل موضوع هسته ای هسته ایگسترش جنگ افزارها
 .کند
از اين کشور تامين  از نفت مورد نياز خود را ی گسترده با ايران است و بخشی روابط اقتصادی داراچين
 . کندیم
 امنيت سازمان ملل است، به قطعنامه شماره ی خلق چين، که عضو دايم شورای عين حال، جمهوردر

 . مثبت دادی عليه ايران رای و تسليحاتی هسته ای تحريم های شورا شامل برخ1737
صت روز مهلت داده شده  به اتفاق آرا تصويب شد و در آن به ايران ش2006 قطعنامه در ماه دسامبر اين

 . خود را برآورده سازدی هسته ای از برنامه های در مورد توقف بخشیاست تا خواست بين الملل
 ی شورای اعضای عليه ايران مورد بررسی جديدی دارد که در پايان اين مهلت، وضع تنبيه هااحتمال

 .امنيت قرار گيرد
 واکنش اين کشور به طرح ی از سفر به چين ارزيابی الريجانی گفته اند که ممکن است هدف آقاناظران

 . در پايان اين مهلت استی اسالمی عليه جمهوریقطعنامه شديدتر
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 امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه ی و شورای اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی شوراپيشتر،
 به خصوص توقف برنامه  اين کشوری هسته ای در فعاليت های از ايران خواستار محدوديت هايیهاي
 . اورانيوم شده بودندی سازیغن
 امنيت در مورد پيش نويس قطعنامه عليه ايران، نماينده چين گفت که هدف از ی جريان مذاکرات شورادر

 . اين کشور استی حل بحران هسته ایتصويب اين قطعنامه ترغيب ايران به مذاکره برا
 هسته ی امنيت سازمان ملل را رد کرده و فعاليت هایورا حکام آژانس و شی شورای قطعنامه هاايران

 منطبق ی هسته ای خود را با تعهدات اين کشور در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهایا
 .دانسته است

 ی خواستار اعمال فشار بيشتر بر ايران شده اند، روسيه و چين عموما روشی غربی حاليکه کشورهادر
  .اندماليمتر را توصيه کرده 

  
 باشد   مي٦  UF تن ٢٥٠  امروز آشورمان داراي بيش از :آقازاده

  آنيم هاي مختلف نصب مي  ميليارد تومان تجهيزات در سايت١٠  ماهانه نزديك به 
  ٢٠٠7  ژانویه4 – ١٣٨۵  دی 14ه پنج شنب

اي به  ي گذشته هيچ مساله در تاريخ سيصد ساله: رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، گفت
يي نيست آه ما بايد يا با قدرت آن را  رجستگي دستيابي جمهوري اسالمي ايران به فناوري هستهب

آه آن را از دست دهيم آه در اين صورت آيندگان خواهند گفت سردمداران ما قدرت  حفظ آنيم و يا اين
 . حفظ اين دستاورد بزرگ را نداشتند

، مهندس غالمرضا آقازاده رييس )ايسنا(ان ايرانبه گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجوي
گفت  سازمان انرژي اتمي آشورمان آه در جمع سينماگران و اصحاب فيلم و سينماي آشور سخن مي

: آه هر ملتي يك مقطع تاريخي دارد آه بايد از آن گذر آند و به آن افتخار نمايد، اظهار داشت با بيان اين
توان در ملي  ي آن را مي  بسيار برجسته و ماندگار است آه نمونهبرخي مقاطع تاريخي براي ملت ما

يي جمهوري اسالمي ايران بايد  اين بار نيز اين مساله در بحث انرژي هسته. شدن صنعت نفت ديد
 . پيگيري شود
اي از  هاي ويژه تمامي مسووالن داخل آشور و در راس آنها مقام معظم رهبري حمايت: وي تصريح آرد

اند آه اين مساله در بازديدهاي نمايندگان مجلس و در آخرين بازديد  يي ايران داشته ري هستهبخش فناو
 . يي مشهود است آقاي هاشمي رفسنجاني از تاسيسات هسته

ي آقازاده، هاشمي رفسنجاني در اين بازديد آه از صبح تا مغرب به طول انجاميده بود به  به گفته
توانست آن را  آس نمي ود آه آاري آه شما انجام داديد هيچچنين به وي گفته ب متخصصان و هم

 . بازگرداند
يي جمهوري اسالمي ايران  هاي هسته آقازاده در ادامه فضاي جريانات سياسي آشور در خالل فعاليت

ها را به طور مستمر و اساسي شروع آرديم  از روزي آه فعاليت: را مورد بحث قرار داد و خاطرنشان آرد
المللي هست آه  امروز در دنيا يك اجماع بين. وقف مطرح بود آه امروز نيز شاهد آن هستيمفقط بحث ت

حتي چين و روسيه نيز در آن حضور دارند بر عليه جمهوري اسالمي ايران و خط قرمز آن آه توقف 
 . شود هاست اعمال مي فعاليت

ها تنها بر روي منافع   دارند و تفاوتآشورهايي مانند چين و روسيه بر اين خط قرمز تاآيد: وي اضافه آرد
 . در اين مسئله نبايد ترديد آرد. اي است ملي و منطقه

در طول مذاآرات ابتدا اصفهان و نطنز را متوقف آرديم : رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، تصريح آرد
 . هاي الزم ورق برگشت اما پس از دستيابي به فناوري

يي ايران،  خرين مذاآرات سوالنا و الريجاني در خصوص بحث هستهمعاون رييس جمهور، در خصوص آ
اي  سوالنا در مذاآراتش به الريجاني گفت آه شما االن دانشي داريد آه شما را به قدرت منطقه: گفت

تبديل آرده است و ما قصد داريم بر سر بسياري از مشكالت با شما تعامل داشته باشيم اما هنوز به 
 . شما اعتماد نداريم

توان به شما اعتماد  هايي داريد آه نمي چنين گفته بود شما امروز قابليت سوالنا هم: وي اضافه آرد
ها با شما مذاآره  ايم در ساير بخش يي آه به توافق نرسيده آرد، ولي ما حاضريم به غير از بحث هسته

 . آنيم
اسالمي ايران در مورد عراق و مسائل ي گزارش بيكر و لزوم مذاآره با جمهوري  به اعتقاد آقازاده اشاره

اي  اي ناشي از اين توان جمهوري اسالمي ايران در منطقه و تبديل شدن آن به قدرت منطقه منطقه
 . است

ي ملي و عقيدتي  به گزارش ايسنا، رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، در ادامه با تاآيد بر روحيه
در : يي، تصريح آرد دستيابي آشورمان به انرژي هستهيي جمهوري اسالمي ايران در  متخصصان هسته

طول سه سال گذشته مرتبا نمايندگان مختلفي آه از آشورهاي مختلف به جز آمريكا از تاسيسات 
ي آن تحصيل يكي از  اند آه نمونه اند پيشنهاداتي را به متخصصان ما داده يي ايران بازديد آرده هسته

ي بيست هزار دالري وي را  در مقطع دآترا بود آه دولت آانادا شهريههاي آانادا  متخصصان در دانشگاه
 . داد آرد و ماهي نيز به او چهار هزار دالر حقوق مي تقبل مي

چنيني زياد مطرح شده اما چه چيزي باعث  براي متخصصان ديگرمان نيز پيشنهادهاي اين: وي ادامه داد
  به حقوق چند صد هزار توماني سازمان اآتفاء آنند؟ شده آه اين جوانان به تمامي اينها نه بگويند و
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ي مذهبي ندارد بلكه  اين مسئله تنها جنبه. اين آن رمزي است آه بايد پيدا شود: آقازاده يادآور شد
اند و  عرق ديني، دانش و عرق ملي را يكجا بايد در آن ديد و مشاهده آرد آه جوانان ما هويت پيدا آرده

 . د دارندآنند آه وجو احساس مي
رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، در ادامه خاطرات خود را در مالقات با يكي از ايرانيان مقيم آمريكا 

هاي  دآتر ايراني آه در دانشگاه: آه براي مدرك دآترا در آن آشور است مورد اشاره قرار داد و گفت
دانيد ما تا چه حد در آمريكا  اده شما نميآند در ايران به مالقات من آمد و گفت آه آقاز آمريكا تدريس مي

 . دانيم گويند آه ما آنها را قبول نداريم و ضد نظام مي اين مسائل را آساني مي. ايم سر بلند شده
يي آشورمان بيش از  فناوري هسته: هاي خود در جمع سينماگران، تصريح آرد ي صحبت آقازاده در ادامه

ايشان تنها . آشورمان، مديون مقام معظم رهبري استهر چيز و هر آس، حتي جوانان متخصص 
 . ي اين آار آرد آسي بود آه در برابر فشارها ايستاد و ما را تشويق به ادامه

، رييس سازمان انرژي اتمي )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران
انواع و : اريخ بسيار دردناآي را گذراندم، گفتي اخير، ت  ساله6 – 5آه در طول  آشورمان، با بيان اين

ي دنيا را شاهد بوديم و از طرف ديگر برخي  شد؛ از يك طرف هجمه اقسام فشارها بر من وارد مي
 . گفتند آه اين همه هزينه را براي چه بايد بپردازيم مسووالن در داخل نيز مي

ظم رهبري آه تعدادي از وزرا نيز حضور در يكي از جلسات سران سه قوه در حضور مقام مع: وي افزود
سازي را  توانيد غني گفتند آه تا يكسال آينده نمي داشتند برخي از حاضران در جلسه با نهايت ترديد مي

سازي را   درصد غني4سازي آرديم و در فروردين ماه امسال  اندازي غني محقق آنيد اما ما شروع به راه
 . محقق نموديم

گفتند آقازاده، ما داشتيم زندگي خودمان   متاسفانه در داخل آشور برخي مسوالن مي:آقازاده تاآيد آرد
ايم  ي جنگ داشته گفت ما آه تجربه يكي ديگر از مسوولين مي. آرديم چرا اوضاع را بهم ريختي را مي

به چرا بايد دوباره جنگ ببينيم و تمامي اينها در شرايطي بود آه برخي افراد در تيم مذاآره چندان 
 . مان و عرق ملي معتقد نبودند يي هاي هسته ماهيت فعاليت

يي را  هاي هسته به گزارش ايسنا، معاون رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود روند فعاليت
 هزار مگاوات برق از طريق 23ي رژيم گذشته توليد  قبل از انقالب در برنامه: مورد بحث قرار داد و گفت

ريزي شده بود اما با اين همه نفوذ شاه در آشورهاي غربي در آن  يي برنامه هستههاي  ايجاد نيروگاه
 . يي منوط به اتكاء به خارج بود زمان تامين سوخت هسته

 مگاواتي دارخوين توسط يك 400 مگاواتي بوشهر توسط شرآت زيمنس و 1400وي آغاز احداث نيروگاه 
ها نيز در حد مطالعات و   برشمرد آه تعدادي از نيروگاهشرآت مطالعاتي را از جمله اقدامات رژيم گذشته

 . عقد قرارداد بود
ي آار امتناع آرد ضمن  بعد از انقالب زيمنس از ادامه: رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، اضافه آرد

اي براي تصفيه شدن آشور نبود آه تمامي آنها دست به دست هم داد  آه در اوايل انقالب نيز جاذبه اين
در اين سال آقاي هاشمي رفسنجاني . يي نداشته باشيم گونه فعاليت هسته  هيچ71آه ما تا سال 
ي خود قرار داد و قراردادي را با روسيه براي تغيير طراحي  يي را در برنامه هاي هسته احياي فعاليت

ها ما  تن76نيروگاه بوشهر از سيستم غربي به شرقي محقق آند آه اين مسئله باعث شد تا سال 
 .  درصد پيشرفت آار باشيم3 تا 2شاهد 

هاي مختلف نيروگاه را مورد بررسي قرار داد و تكنولوژي جمهوري اسالمي ايران را  وي در ادامه بخش
 . اآثرا بومي و بدون هيچ نياز به تكنولوژي غربي توصيف آرد

. يي در آشور وجود نداشت هقبل از انقالب هيچ مخالفتي براي احداث نيروگاه هست: آقازاده يادآور شد
يي است آه مورد مناقشه  تنها موضوع مورد بحث، بحث سوخت هسته. امروز نيز اين مشكل را نداريم

 . قرار گرفته است
يي در آشورمان را نيز همراه با  رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، روند توليد سوخت هسته

المللي  به دليل تحريم و عدم همكاري بين: فتهاي بسيار متخصصان آشورمان توصيف آرد و گ تالش
 . يي را خودمان محقق آنيم و به آنها دست يابيم هاي تكميل سوخت هسته ي حلقه مجبور بوديم همه

وي توليد و ايجاد راآتور آب سنگين را نيز از ديگر دستاوردهاي متخصصان جوان آشورمان در فرآيند 
هاي آشور هيچ نوع تدريس علمي در  در دانشگاه: اآيد آرديي برشمرد و ت دستيابي به فناوري هسته

سازي را ابداع آرده  هاي مختلف غني ي سوخت وجود ندارد و هر آشوري نيز براي خود روش مورد چرخه
آنند؛ اما از زمان ورودم به سازمان انرژي اتمي توانستيم با جذب  است آه به يكديگر منتقل نمي
 . يي توفيق حاصل نماييم ت هستهنيروهاي آارآمد در توليد سوخ

هاي آغازين فعاليت خود در سازمان را  يي در سال هاي هسته ي آقازاده، مشكل اصلي فعاليت به گفته
هاي  ها عنوان آرد آه در اين راستا حتي همكاري عدم وجود ساختارهاي مناسب در آشور و دانشگاه

هامدار شرآت يوروديف فرانسه است، محقق المللي از طرف چين و روسيه و فرانسه آه ايران س بين
 . نشد

التحصيالن  ي جديد آشور را در روي آوردن به فارغ رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، تجربه
هاي اين  يي آشورمان توانست از قابليت هاي برتر آشور اعالم آرد آه طي آن فناوري هسته دانشگاه

 . ها دست يابد ي و مدارك و مستندات علمي به اين توفيقجوانان استفاده آند و بدون هيچ همكار خارج
هاي  ي بحث مهندس غالمرضا آقازاده در خصوص استفاده از نيروهاي برتر دانشگاهي در روند توسعه

هايي  هايي آه با ستاد آل نيروهاي مسلح صورت گرفت سهميه با صحبت: يي آشورمان، گفت هسته
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هاي  يالن آنها در نظر گرفته شد تا دوران سربازي خود را در سايتالتحص هاي برتر و فارغ براي دانشگاه
 . سازمان بگذرانند

از اين : ، وي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران
ي آار انداختن فكر انسان ايم آه در اين فضا انديشه و به هاي گوناگوني تشكيل داده التحصيالن تيم فارغ

التحصيالن با معدل باال و مدارك باالي مهندسي در آنجا مشغول  محقق شد و بستري ايجاد شد آه فارغ
 . شوند

 سال بوده آه 25ي رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، متوسط سن متخصصان در نطنز قبال  به گفته
 . اند  سال رسيده30امروز به 

اند   سال بيشتر نداشته28 – 27اند آه  ع به فعاليت آردهدر اصفهان جوانان مسلطي شرو: آقازاده افزود
به آمك اين . سازي و هم راآتورهاي آب سنگين و ليزر را محقق آنند آه توانستند هم مسير غني

 . ها به توفيق دست يافتيم جوانان در تمامي زمينه
: ار داد و اظهار داشتوي در بخش ديگري از سخنان خود اولين سفر البرادعي به ايران را مورد بحث قر

بعد از ظهر روز ورود به نطنز رفت و در آنجا .  اولين باري بود آه البرادعي به ايران آمد83اسفندماه سال 
 . آرد يي آشورمان را به آنها عرضه مي هاي متخصصان هسته نمايشگاهي بود آه فعاليت

آردند و از  متخصصان ما صحبت ميهمراهان البرادعي با : رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، افزود
فرداي آن روز البرادعي با خاتمي . زده شده بودند ساخت قطعات در اين سايت تحقيقاتي بسيار شگفت
 8 – 7اي از قابليت قرار دارد آه بيش از  ايم در مرحله مالقات آرد و اظهار داشت آنچه را آه در نطنز ديده

 بود آه مصيبت ما شروع شد و بحث به شوراي حكام رسيد و اند؛ و از اينجا آشور به آن دست نيافته
 . قدر فشار وارد شد آه نطنز را تعليق آرديم آن

چنان  يي فناوري تعليق شد آن ي سوخت هسته ي دستيابي آامل به چرخه در آستانه: آقازاده اضافه آرد
براي پلمپ تاسيسات آه اشك از چشم تمام جوانان متخصص ما جاري شد و حتي نمايندگان آژانس آه 

 . آمده بودند متاثر شدند
 نيروي متخصص نطنز 850وي مدت توقف و تعليق را حدود سه سال ارزيابي آرد آه در تمام اين مدت 

 . ي اين روند حفظ آردند استقامت خود را براي ادامه
هان راه ي رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان در مقاطعي تصميم بر اين شد آه سايت اصف به گفته

 دست پيدا آنيم و مجددا تعليق UF 6بيافتد و در اين زمان بود آه فشارها شروع شد اما ما توانستيم به 
 . آغاز شد

در زمان تعليق تعامل با غرب را مدنظر داشتيم اما نتيجه نگرفتيم؛ باالخره نظام : آقازاده خاطرنشان آرد
د اروپاييان را آه توهيني به ملت ايران بود را نيز رد تصميم گرفت تعليق رفع شود و در اين راستا پيشنها

 . آرد
توان توليد آرد و فشارهاي   را نميUF 6گفتند آه  در اين شرايط خيلي از مقامات باال مي: وي تاآيد آرد

آردند آه  مسووالن تاآيد مي. توانيد اين آار را انجام دهيد شد آه شما نمي زيادي از داخل بر ما وارد مي
توانيد آاري انجام  شويم ولي شما نمي هاي بسيار باال را متحمل مي داريم و هزينه عليق را بر ميما ت
 . دهيد

ها فعال  ي اين مسائل دوباره سايت رغم همه علي: رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، اضافه آرد
 . هاي ديگر آغاز شد  توليد شد و آن تحويل نظام شد و بعد از آن جوسازيUF 6 85شد و در خرداد ماه 

هايي  باشد آه براي حفظ آن تونل  ميUF 6 تن 250ي آقازاده، امروز آشورمان داراي بيش از  به گفته
 . شود ايجاد شده آه نظير آن آمتر در دنيا ديده مي

بند   تثبيت شد اعتماد به آار باال رفت و در اين زمان پشتUF 6وقتي مسووالن ديدند : وي اضافه آرد
 . هايمان را آه ايجاد آب سنگين بود پيگيري آرديم تفعالي

هاي آقاي هاشمي رفسنجاني  چنين از برخي اظهار نگراني رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، هم
با اين ذهنيتي آه در مسووالن وجود : در خصوص احداث راآتور آب سنگين اراك خبر داد و اضافه آرد

 مگاواتي آب 40آرد و وقتي راآتور  د نكرديم آسي باور نميداشت تا زماني آه آب سنگين را تولي
 . سنگين را شروع به طراحي آرديم همه به آار ما ايمان آوردند

: نژاد در اين راستا را بسيار خوب ارزيابي آرد و گفت آقازاده در خاتمه همكاري و مساعدت احمدي
آنيم آه همگي  هاي مختلف نصب مي  سايت ميليارد تومان تجهيزات در10اآنون ما ماهانه نزديك به  هم

 . اند اند آه خوشبختانه مسووالن نيز از آن حمايت به عمل آورده را متخصصان داخلي ساخته
  

 خود را با تهران مورد ی روابط فنت،ي امنی شورادی از قطعنامه جدري به تاثی اتمی انرژی المللنيآژانس ب
 . دهدی قرار میبازنگر

  ٢٠٠7  ژانویه4 – ١٣٨۵  دی 14ه پنج شنب
 ی تواند نشستی حکام آژانس می گفتند که شوراپلماتهای دترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 کارشناسان ی به بازنگریري گمي تصمی دهد ، اما تالش برالي تشکهی دوم ژانومهي در نی را به زودژهیو

 . آژانس وابسته استرخانهيدر دب
 18 تا 14(  مارس 9 تا 5 حکام از ی شورای شده بعدیزی برنامه رداری د آژانس گفت کهپلماتی دکی

 . هستندی خواهان جلسه زودتری غربی از قدرتهایاما برخ. خواهد بود) مارس
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 هر ای رانی ممنوع شده به ای در بخشهای کمک فنهي آژانس گفتند که آژانس در حال تهیپلماتهاید
 . ستي عضو نگریکشور د

 سوخت شرکت داشته باشند و دي توانند در امر تولی پروژه که م11 اروپا گفت که تا هید اتحاپلماتی دکی
(  که دی دمي توانند در معرض خطر باشند، اما خواهی هدف قرار گرفته اند، متي امنی شورایاز سو

 .دی بگودیآژانس چه با) برخانهید
 رساند که در آن بی به تصورانی اهي علی سازمان ملل قطعنامه اتي امنیشورا)  ماهی د2(  شنبه روز

 کشور شده نی ای از سوی سازی شده برنامه غندهي خواهان برچرانی اهي علییمهایعالوه بر اعمال تحر
 .است

 روز 60 ی خواهد تا طی می اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی از محمد البرادعني همچنقطعنامه
 آژانس ارائه قاتي با تحقرانی کامل ای همکارني و همچنومي اورانی سازی غنقي تعلتي را از وضعیگزارش
 . دهد
 حساس مربوط به ی هسته ای هاتي فعالقي از آژانس خواسته شده است تا تعل1737 قطعنامه  در
 و کار درباره پروژه ی و بازفرآوری سازی مربوط به غنی هاتي از جمله فعالی هسته ای سالح هاريتکث
 استفاده د و بمب موری انرژدي تولی تواند برای شده را که می غنوميو اروان ني مربوط به آب سنگیها

 . قرار دهددي مورد تائرد،يقرار گ
 ، ی اقالم هسته ای مربوط به تمامی معامله هاني همچنت،ي امنی شورایرانی قطعنامه ضد ادر
 ی هسته احاتيتسل ی هاستمي توسعه سای ها تي فعالی تواند برای که می کاالها و فناورزات،يتجه

  .کمک کند، ممنوع شده است
  

  رانی آژانس به ای فنی در کمک هایبازنگر
   زرنگاردونیفر:رادیو فردا
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 ی امنيت سازمان ملل تصويب شد، جلوگيریخواهد کرد تا از نقض قطعنامه تحريم ايران که در شورا
  .کند
 مورد که بيشتر در ٢٠ در ،ی هسته ای انرژی آژانس بين المللیکنون از سو از ده سال پيش تا ايران

  . دريافت کرده استی فنی بوده است، کمک های پزشکیزمينه ها
 حکام آژانس، در ی عضو شورا٣۵ رويترز، اين امکان وجود دارد که نمايندگان ی گزارش خبرگزاربه

 در اين باره تا ی، اما به هرحال تصميم گير ماه دور هم جمع شوندی ويژه، پيش از پايان دینشست
  . کارشناسان دبيرخانه آژانس به تعويق خواهد افتادیبازبين
 پانزدهم تا نوزدهم اسفندماه است، ی حکام، بين روزهای شورای شده بعدی نشست برنامه ريززمان

  . ودتر برگزار شود در تالشند تا اين نشست هر چه زی قدرتمند غربیاما به گفته ديپلمات ها، کشورها
 ی خطاب به کشورهای دسامبر در نامه ا٢٧ روز ،ی اتمی انرژی رئيس آژانس بين المللی البرادعمحمد

 ی فنی محدود کردن دامنه کمک های امنيت برای حکام نوشت که با توجه به تصميم شورایعضو شورا
  .  در باره اين مسئوليت مهم نياز داردی حکام به رايزنیآژانس به ايران، شورا

آنان .  حکام مخالف اندی حکام با به جلو انداختن نشست شورای در حال توسعه عضو شورایکشورها
 ميکنند تا با تفسير دلخواه خود از محدوديت کمک ی ارزيابی غربی کشورهای از سویاين کار را تالش

 یه است، زمينه محدود کردن کمک به برنامه ها که در قطعنامه عليه ايران مطرح شدی ای فنیها
  .  در حال توسعه را  نيز فراهم کنندی کشورهایهسته ا

 و قانع نشدن ايران به تعليق ی ايران با سه کشور اروپايی از به بن بست رسيدن گفت و گوهاپس
ه، پس از ماهها  مای امنيت، همراه با آلمان در دوم دی شورای دايمی اورانيوم، اعضای سازیبرنامه غن
  . قطعنامه تحريم ايران را تصويب کردند،یچانه زن

 اورانيوم به کار ی سازی توانند درغنی که می و يا ابزار و موادی به اين قطعنامه، انتقال هرگونه فنآوربنا
 ی انرژی آژانس بين المللی فنیاين قطعنامه همچنين کمک ها. گرفته شوند، به ايران ممنوع است

 توليد آب یورها و رآکتی اورانيوم، چرخه سوخت هسته ای سازی مربوط به غنیمينه ها در زیاتم
  . سنگين را ممنوع کرده است

 ی را در اختيار ايران و يا ديگر کشورهای گفته ديپلمات ها، آژانس پيش از اين هم، چنين  کمک هائبه
 ی و موارد پزشکیر زمينه کشاورز د،ی توليد مواد خوراکی برای فنیارائه کمک ها.  دادیعضو قرار نم

  .  شوندیشامل اين ممنوعيت نم
 یاين در حال.  تحريم ها خواهد شدی قربانی يک رآکتور پژوهشی گفته يک ديپلمات،  احتماال نوسازبه

 گويد، احتماال يازده پروژه به دليل مربوط بودن با فرآيند توليد یاست که يک ديپلمات اتحاديه اروپا م
  .  مشمول تحريم خواهند شدیسوخت هسته ا

 ی گويد ايران در پیم»  امنيتی اهميت خواندن قطعنامه تحريم شورایب«  با ی اسالمی جمهوردولت
 ی را حق خود می هسته ای نيست و استفاده صلح آميزاز انرژی هسته ای به سالح هایدست ياب

  .داند
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
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از واشنگتن خواستند آه در  ي امنيتي اين آشور  آمريكا و سه آارشناس برجستهي اسبق وزير خارجه
  .گام بردارد» يي جهان بدون تسليحات هسته«جهت ايجاد 

  ٢٠٠7  ژانویه5 – ١٣٨۵  دی 15ه جمع
از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين گروه چند حزبي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي  يي به عنوان يك عنصر بازدارنده به طور فزاينده تسليحات هسته اتكا به: اي اعالم آردند در بيانيه
  .نخواهد بود خطرناك است و موثر

ويليام پري، وزير دفاع و سام نون، رييس سابق  ي اسبق، در آنار آيسينجر، جورج شولتز، وزير خارجه
  . آردندبيانيه را امضا آميته نيروهاي مسلح سناي آمريكا اين

: يي ايران گفتند ي هسته آميز برنامه به ماهيت صلح اين مقامات سابق آمريكا در اين بيانيه بدون توجه
آند  سازي اورانيوم اين حقيقت را ثابت مي امتناع ايران از توقف غني ي شمالي و يي آره آزمايش هسته
  .يي قرار دارد ي جديد و خطرناك هسته حاضر در سراشيبي يك دوره آه دنيا در حال

  .يي هشدار دادند تسليحات هسته هاي مستقل به آنها همچنين نسبت به دسترسي تروريست
يي ادعا شده است، اگر آشورهاي داراي  هسته در اين بيانيه با متهم آردن ايران به داشتن سالح

ي  ايران و آرهيي خود دست بردارند از ظهور  هاي هسته سالح يي به اتفاق از اتكا به  هسته سالح
  .يي جلوگيري به عمل خواهد آمد هسته شمالي مجهز به سالح

ي گذشته وي مشاور  باشد آه طي سه دهه مي ترين فرد در ميان اين آارشناسان آيسينجر، برجسته
دوران ريچارد نيكسون و جرالد فورد، روساي جمهور سابق  ي اسبق آمريكا در امنيت ملي و وزير خارجه

اآنون يك مشاور غيررسمي براي جورج بوش، رييس  وي هم. آرده است آمريكا فعاليتاين آشور در 
  .هاي واشنگتن در قبال عراق است سياست جمهور آمريكا در

 در  بيش از شش سال به عنوان وزير امور خارجه ي نيكسون حضور داشت و براي شولتز نيز در آابينه
پري وزير دفاع بيل آلينتون، ديگر رييس جمهور آمريكا بود و همچنين  .آرد دوران رونالد ريگان فعاليت مي

 ي نون نيز رييس آميته. داد هاي آمريكا در قبال آره شمالي مشاوره مي ي سياست درباره به آلينتون
سازمان در  اآنون يكي از روساي يك وي هم.  بود1997 تا 1991نيروهاي مسلح سناي آمريكا از سال 

يي تالش  هسته هاي مخرب و المللي از ساخت سالح ي آاهش تهديدات بين آمريكا است آه درباره
  .آند مي

يي در جهان خطر استفاده از اين  دشمنان هسته همچنين در اين بيانيه آمده است آه افزايش شمار
 .خواهد داد اي افزايش ها را به طور فزاينده سالح

  
استعفا آرد تا به عنوان معاون وزير امور خارجه در ي اطالعات ملي آمريكا از سمت خود  اولين مدير اداره

  . دولت بوش به خدمت ادامه دهد
  ٢٠٠7  ژانویه5 – ١٣٨۵  دی 15ه جمع

به نقل از خبرگزاري فرانسه، استعفاي جان نگروپونته ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اطالعات ملي آمريكا از  ولين مدير اداره به عنوان ا2005مقام ارشد اطالعاتي دولت بوش آه در آوريل 

  . هاي جديد بوش در خصوص عراق اعالم شد سوي بوش منصوب شد، چند روز قبل از اعالم استراتژي
  .  ماه به عنوان سفيرآمريكا در عراق خدمت آرده بود10نگروپونته قبل از تصدي اين سمت به مدت 

ها گفته بود تا زماني آه دوران  وگوهايش با رسانه تاگرچه نگروپونته اوايل سال جاري ميالدي در گف
آمريكا خدمت خواهد " سزار اطالعاتي" به پايان برسد به عنوان 2008رياست جمهوري بوش در سال 

 ساله با 67ي آمريكا به نظر مي رسد اين مقام اطالعاتي  ي يك مقام وزارت امور خارجه آرد، اما به گفته
ي آمريكا موافقت آرده  جه به عنوان معاون آاندوليزا رايس، وزير امورخارجهبازگشتش به وزارت امور خار

  . است
ي آمريكا آه خواست نامش فاش نشود، گفت آه استعفا و انتصاب نگروپونته در  اين مقام وزارت خارجه

  . سمت جديدش طي روزهاي آتي رسما اعالم خواهد شد
ي آمريكا هيچ معاوني   ، وزير خارجه2006 ژوئن پس از استعفاي رابرت زوئليك از معاونت رايس در

ي اين مقام آمريكايي رايس از اينكه نگروپونته، ديپلمات برجسته و متبحر قرار است با  نداشته و به گفته
  . وي همكاري آند بسيار راضي و خرسند است

ها است  دموآراتاين انتصاب بايد به تاييد سنا برسد و از آنجا آه در حال حاضر آنترل سنا در دست 
  . تصدي اين پست براي نگروپونته چندان آسان نخواهد بود

ي ناآامي  نگروپونته قبل از رفتن به عراق به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل خدمت آرده و مبارزه
  . المللي براي سرنگوني صدام از قدرت داشت ي بين براي جلب رضايت و حمايت جامعه

هاي خارجي آمريكا در آسيا، اروپايي و   در هشت پست مختلف در سرويس1997 تا 1960وي از سال 
  . هايي در وزارت امور خارجه و آاخ سفيد داشته است چنين پست آمريكاي التين خدمت آرده و هم

اش در  ترين بخش خدماتي  سفير آمريكا در فليپين بود؛ اما پرمناقشه1996 تا 1993نگروپونته از سال 
ها متهم به دست  وي در آن سال.  به عنوان سفير آمريكا در هندوراس گذشت1985ا  ت1981هاي  سال

گذاري روي شورشيان آنترا در نيكاراگوئه و ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در ارتش  داشتن در سرمايه
  . شد، گرديد هندوراس آه توسط آمريكا تامين مالي مي
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هاي آمريكا براي   به عنوان بخشي از تالش2005پست مديريت سازمان اطالعات ملي آمريكا در سال 
 11هاي اطالعاتي اين آشور در حوادث  هاي جاسوسي آمريكا پس از شكست نظارت بر عمليات

  . و حمله به عراق ايجاد شد2001سپتامبر 
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

اتفاق افتاده است، گفت حوادث  مموفق الربيعي ضمن اعالم شرمساري از آنچه در زمان اعدام صدا
  .ايجاد شده در زمان اعدام صدام غير قابل قبول است
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 موفق -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها در زمان  برخورد برخي:  اظهار داشتگو با سي ان ان الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق در گفت و
  .هاي صدام را فراموش آرد اشتباه بود اما در عين حال نبايد جنايت اعدام صدام عاقالنه نبوده و

آجاي اين فريادها اهانت بود؟ من بعد : آرد اما گفت ي اعدام دادگاه صدام را رد برداري از صحنه وي فيلم
آردم احساس غرور داشتم، چون همه چيز مطابق قانون صورت گرفته  مي از اعدام زماني آه آنجا را ترك

بگويم  برداري از صحنه اعدام بايد ي فيلم اتفاقي آه افتاد براساس قوانين بود اما درباره در واقع هر. بود
  .آه اشتباه بود

ها  ت، آنهاس هاي عراقي اين يكي از رسم: گفت ي پايكوبي برخي از حاضران در اعدام صدام وي درباره
  .بيان آنند رقصند تا احساسات خود را بر سر جسد مي

بار ديگر تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي  از سوي ديگر يكي از اعضاي جناح صدر در پارلمان نيز
  .اعضاي اين جناح به دولت و پارلمان دانست چند مليتي از عراق را شرط بازگشت

هايش  دهد و منتظر تحقق خواسته پارلمان ادامه مي  در دولت وجناح صدر تعليق عضويتش را: وي گفت
  .خروج نيروها خواهد ماند در راستاي تعيين جدول زماني براي

مقتدي صدر هيچ : صدام را رد آرد و گفت وي حضور يكي از نمايندگان جناح صدر در زمان اعدام
  .اي رابه محل اعدام صدام نفرستاده بود نماينده

ي عراق  مذاآرات با ائتالف يكپارچه: ي الحيات گفت روزنامه  رييس جناح صدر در پارلمان بهنصارالربيعي،
  .همچنان ادامه دارد

: بازگشت به دولت و پارلمان را رد آرد و گفت وي گذاشتن شرط اعدام صدام از سوي جناح صدر براي
  .م اعدام صدام نبوديمخواستار تعجيل در اجراي حك ما. اعدام صدام هيچ ارتباطي به ما ندارد

با دست داشتن تصاوير آساني آه توسط  از سوي ديگر اعضاي حزب الدعوه در تظاهراتي در بصره
عواد بندر از مسووالن نظام سابق عراق را خواستار  صدام اعدام شده بودند، اعدام برزان تكريتي و

  .شدند
  .حكوم آرده بود، محكوم آردندصدام را م گيري آشورهاي عربي آه اعدام تظاهرآنندگان موضع

دفاع صدام اعالم آرد، طارق عزيز، معاون نخست  اين در حالي است آه عصام الغزاوي، از اعضاي هيات
  .صدام معنايي ندارد اش بدون وزير عراق گفته است آه زندگي

  .آند نمي زنده ماندن يا نماندنم ديگر فرقي: عزيز گفته است
ها از دستاوردهاي صدام  آزاد شوم تا به عراقي خواهم از زندان مي: داشتطارق عزيز هم چنين اظهار 

  .بگويم
 وزير عراق را در  دولت نوري مالكي، نخست ي مناسب از سوي در عين حال آاخ سفيد اتخاذ شيوه

  .عواد بندر خواستار شد راستاي اجراي حكم اعدام برزان تكريتي و
ي مناسب  عراقي انتظار داريم تا امور را به شيوه  مسووالناز: توني فراتو، سخنگوي آاخ سفيد گفت

  .اداره آنند
داشت، دو تن از محافظان وابسته به وزارت  در همين حال سامي العسكري، معاون مالكي اظهار

  .اند ي اعدام صدام دستگير شده صحنه برداري از دادگستري عراق درخصوص فيلم
ي تحقيقاتي آه در خصوص شناسايي هويت  آميته ص اقداماتجواد بوالني، وزير آشور عراق در خصو

  .تحقيقات هم چنان ادامه دارد قانون بايد اجرا شود :ي اعدام صدام، گفت برداران صحنه فيلم
ها براي حفظ صلح  ي تالش تاآيد بر ضرورت ادامه از سوي ديگر عمروموسي، دبيرآل اتحاديه عرب با

عرب در راستاي برگزاري فوري آنفرانس صلح ملي عراق  ي يهاتحاد: ملي در عراق خاطرنشان آرد
  .آند تالش مي

آمريكا و دولت عراق به علت عدم تالش در زمينه  در عين حال رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترآيه از
  .آرد ك انتقاد.ك.مبارزه با فعاالن حزب پ

  .دهند صورت نميك .ك.حزب پ اين دو آشور تالش آافي براي نابودي اعضاي: وي گفت
  .دراين زمينه بوديم اما هيچ يك حاصل نشد هاي جدي  و اتخاذ گام منتظار پيشرفت: اردوغان گفت

ارتش آمريكا درعراق اعالم آرده است آه  :ي الشرق االوسط در خبري نوشت از سوي ديگر روزنامه
  .اند  ضبط آردهواقع در غرب عراق آشف و  انبار مهمات را در استان االنبار12نيروهايش 
 انبار سالح در 12دريايي ارتش آمريكا موفق به آشف اين  تفنگداران: ي ارتش آمريكا آمده است در بيانيه
  .اند االنبار شده ي الحبانيه در استان منطقه
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ي  ي افراد مسلح به نقطه امنيتي گزارش داد در حمله از سوي ديگر خبرگزاري آلمان به نقل از منابع
  .اند ضلوعيه چهار سرباز عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي شده سي ارتش عراق در نزديكيايست بازر

شنبه در بغداد از سوي افراد مسلح  آمريكايي روز پنج اي اعالم آرد يك سرباز ارتش آمريكا نيز در بيانيه
  .به مرگ وي شد هدف گلوله قرار گرفته شد آه منجر

 . بصره ربوده شدچنين يك پيمانكار خارجي نيز در هم
اعدام صدام درارتباط با پخش  هاي دولت عراق از دستگيري دو محافظ و يك مقام عراقي ناظر بر مقام

  .تصاويري از زمان اعدام ديكتاتور سابق عراق خبر دادند
از خبرگزاري رويتر، موفق الربيعي، مشاور امنيت  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ي عراقي در اظهاراتي جداگانه اعالم داشتند آه سه تن  عالي رتبه هاي عراق و دو تن ديگر از مقامملي 
  .اند ي اعدام صدام مورد بازجويي قرار گرفته از لحظه به اتهام پخش تصاوير

ها منجر به دستگيري سه  تحقيقات و بررسي :ي خبري سي ان ان گفت وگو با شبكه الربيعي در گفت
  .تن شد

گرفته شده بود، اعتراضات و خشم اهل تسنن و  خش تصاويري آه با تلفن همراه از زمان اعدام صدامپ
داشت و اين نگراني را ايجاد آرد آه صدام به اين ترتيب به  حاميان صدام در سراسر عراق را به همراه

  .شود سمبلي براي اين مردم تبديل
. عملكرد ديكتاتور عراق در زمان مرگ داشت ام وي مرگ صد هاي متفاوتي از نحوه دولت بوش واآنش

ي آمريكا و ارتش اين آشور رسما  آرد و وزارت امورخارجه آاخ سفيد از انتقاد از اين روند خودداري
  .روند اعالم داشتند ترديدهايشان را نسبت به اين

رابطه با دو محافظ وزارت دادگستري در  ي نوري المالكي گفت آه سامي العسگري، مشاور شيعه
  .چنان ادامه دارد تحقيقات در اين رابطه هم. اند قرار گرفته ي مرگ مورد بازجويي توهين به صدام در لحظه

برداري  طي ساعات گذشته عامل فيلم: گفت يك مشاور ديگر مالكي آه نخواست نامش فاش شود نيز
  .از اين مراسم دستگير شده است

  .فرد در حال حاضر تحت بازجويي قرار دارد اين. وده استهاي ناظر بر اعدام ب وي يكي از مقام
ناظر بر اعدام بوده گفت آه دو مقام دولتي را هنگام   مقام ديگر14منقذ فرعون، دادستاني آه به همراه 

  .ديده است ي اعدام برداري از لحظه فيلم
مبرداري آردند البته من نام تلفن همراه اقدام به فيل من اين افراد را ديدم آه با استفاده از: وي گفت

  .را به خاطر دارم شان دانم اما چهره آنها را نمي
ي مرگ نسبت به  تن از شيعيان بود تا لحظه 148صدام آه متهم به قتل : سخنگوي ارتش آمريكا گفت

  .اش مهربان بود هاي آمريكايي بان زندان
هنگام خروج . گذشته مودب و بانزاآت بودچون  هم او: ژنرال ويليام آالدول، سخنگوي ارتش آمريكا گفت

  .نيروهاي پليس، ارتش و پزشكش تشكر آرد از سلولش با مترجمش خداحافظي آرد و از
حاضر نبود و مراسم اعدام آامال متفاوت با آنچه  ي اعدام صدام آالدول گفت آه هيچ آمريكايي در لحظه

  .شود، برگزار شد مي در قبال مجرمان آمريكايي انجام
گويم بله مي  اي ديگر اين آار را انجام داد مي شيوه اگر از من مي پرسيد آه آيا مي شد به: ي افزودو

  .ي دولت عراق بود تصميم گيري برعهده. نبود ي ما گيري برعهده اما تصميم. شد
هاي جديد راهبردي در عراق  جمهور بر شيوه رييس: اسكات استانزل، معاون مطبوعاتي آاخ سفيد گفت

. عراق، خارج از بغداد مورد برررسي قرار گيرند اين مسايل بهتر است خارج از. يه آرده استتك
ارتش و سفارت آمريكا . خود را از اين فيلم اعالم داشته است وزير نوري المالكي مراتب تاسف نخست

  .اند ي انجام آن اعالم آرده زمان انجام اعدام و روند و نحوه نيز نگراني خود را از
نوشت، بها االعرجي، يكي از نمايندگان جناح صدر  -چاپ لندن-ي الشرق االوسط   سوي ديگر روزنامهاز

  .تكريتي، از دستياران صدام صبح روز يكشنبه انجام خواهد شد اعالم آرد، اعدام عواد بندر و برزان
هاني و عربي آه اين دو به علت اعمال فشارهاي ج اعدام: يك مسوول نزديك به نوري المالكي نيز گفت
تاخير افتاده است و بعد از تعطيالت عيد قربان آه از  درخصوص نوار اعدام صدام ايجاد شده، به

  .خواهد گرفت ي آينده خواهد بود، صورت يكشنبه
  .هنوز زمان دقيق اعدام اعالم نشده است: وي گفت

و رييس سازمان اطالعات دولت برادر ناتني صدام  ها حاآي از اين بود آه برزان تكريتي، برخي گزارش
  .انقالب عراق روز پنجشنبه اعدام خواهند شد صدام و عواد البندر، قاضي دادگاه

سازمان ملل اعالم آرد، در راستاي احترام به  در همين حال لويز آربور، آميسيونر عالي حقوق بشر
 دارد حكم اعدام درخصوص شفافيت جلسات محاآمه وجود هاي آه قوانين جهاني و به علت ترديد
  .تكريتي و بندر نبايد اجرا شود

: گيري آربور گفت سازمان ملل نيز با تاييد موضع ميشل مونتاس، سخنگوي بان آي مون، دبيرآل جديد
اش را درخصوص محكوميت يا تاييد اعدام صدام اعالم نكرد  گيري موضع بان آي مون تنها آسي بود آه

  .گذارد احترام ميگيري آشورها   چرا آه وي به موضع
 زخمي 22 آشته و 13يك پمپ بنزين در بغداد  از سوي ديگر روز پنجشنبه انفجار دو بمب در نزديكي

  .برجاي گذاشت
استراليايي آه در ماه نوامبر در جنوب بغداد ربوده  چنين يك نوار ويديويي از چهار آمريكايي و يك هم

  .اآي از سالمت اين افراد استارائه شد آه ح شدند، به خبرگزاري آسوشيتدپرس
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صليب سرخ در آويت هستند، در اين نوار سخناني  آاران امنيتي گروه امنيتي اين افراد آه از مقاطعه
  .ايراد مي آنند

هاي غيرنظامي بر تن داشته و با  آنها لباس. مي شود گويند آه با آنها به خوبي رفتار سه تن از آنها مي
  .شود اي از ربايندگان در اين نوار ديده نمي هيچ نشانه. آنند حبت ميفصاحت و بدون هيچ مشكلي ص

ي شيعه و از حاميان  الزبيدي، روحاني برجسته چنين خبرگزاري آلمان از آشته شدن شيخ اآرم هم
  .خبر داد اهللا العظمي سيستاني در آربال نزديك آيت

بيل شيخ الزبيدي وي و محافظش را به مسير اتوم هاي بازرسي در افراد مسلح ناشناس با ايجاد ايست
  .قتل رساندند و سپس از محل متواري شدند

  
 دولت عراق لغو اعدام همکاران صدام را رد کرد

  ٢٠٠7  ژانویه4 – ١٣٨۵  دی 14ه پنج شنب
 دولت عراق از اعدام دوتن از ی خودداری برای بين المللی درخواست هایيک مقام عراق:بی بی سی

 .کشور را غيرقابل قبول خوانده استمقامات سابق اين 
 لغو ی از مقامات دولت عراق، در واکنش به درخواست ها،ی عسکری ژانويه، سام4 پنجشنبه، روز

 صدام حسين و رييس سازمان اطالعات، و عواد بندر، از قضات ی برادر ناتن،یاحکام اعدام برزان تکريت
 . حکم اعدام ناممکن استی از اجرایارشد در رژيم سابق عراق، گفت که جلوگير

 تواند مانع از اعدام اين دو نفر ی نمی خارجی گفته است که فشارهای سی بی با بی در مصاحبه ایو
 . دهدی نيز اجازه تخفيف مجازات اعدام را نمی به رييس جمهوریشود و افزود که قوانين عراق حت

 بوده اند که خواستار لغو یادهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله نهی و کميسيون عالدبيرکل
 .احکام اعدام اين دو مقام رژيم سابق شده اند

 عراق خواسته ی رييس جمهوری برای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارسال پيامی عالکميسيون
 . کندی حکم اعدام اين دو نفر جلوگيریاست از اجرا

که در مورد انطباق شيوه محاکمه  ی هايی اين کميسيون گفته است که ابهامات و نگرانیسخنگو
 .  و عواد بندر نيز وجود داردی ابراز شده در مورد اين برزان التکريتی بين المللیصدام حسين با معيارها

 . مون، دبيرکل سازمان ملل متحد نيز خواستار تخفيف مجازات اين دو نفر شده استی کبان
 1982 از شيعيان شهرک دجيل در سال یشتار جمع و عواد بندر در ارتباط با پرونده کی التکريتبرزان

 .محاکمه و به اعدام محکوم شده اند
 حسين نيز که در ارتباط با اين اتهام مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده بود روز شنبه گذشته صدام

 .به دار آويخته شد
  حکم مشخص نيستی اجراتاريخ
مال دارد دو محکوم ديگر اين پرونده روز پنجشنبه  گزارش ها از عراق حکايت از آن داشت که احتیبرخ

 .اعدام شوند
 . اين احکام تعيين نشده استی اجرای برای گفته است که تاريخی عسکری اينهمه، سامبا
 
 ی حکم اعدام صدام حسين نيز توضيحاتی در مورد نحوه اجرای سی بی در مصاحبه با بی عسکریآقا

 .داده است
 از ی دهد که برخیکه از صحنه اعدام صدام حسين گرفته شده نشان م ی غيرمجازی ويديويتصاوير

 .  را مورد تحقير و توهين قرار دادندیحاضران و
 که در محل اعدام حضور داشتند در ی دو تن از ماموران محافظ وزارت دادگستر،ی عسکری گفته سامبه

 . قرار گرفته اندی غيرمجاز از آن تحت بازجويی حکم و فيلمبرداریارتباط با نحوه اجرا
 ی گفته است که درس هايی سی بی دولت عراق، به بی مشاور امنيت مل،ی موفق الربيعهمچنين،

 . متفاوت اجرا شودی شود تا احکام اعدام در آينده به شکلیکه از اين حادثه آموخته شده باعث م
 یگفته است که شعارهايخوانده و " زننده" را که از صحنه اعدام صدام حسين گرفته شده ی تصاويریو

 شيعه سردادند به روابط بين شيعيان و سنيان عراق ی از حاضران در حمايت از يک روحانیکه برخ
 . زندیآسيب م
 ی را هم در پی و اسالمی عربی از کشورهای در برخی صدام حسين انتقاد مقامات و محافلاعدام

 . حکم استقبال کرده اندی ايران از اجرایداشته است در حاليکه مقامات و رسانه ها
 ی به رهبری دولت فلسطينی عرب به خصوص از سوی تهران انتقاد کشورهای از روزنامه هایبرخ

 قرار داده و آنان را به ناديده گرفتن اقدام رژيم یجنبش حماس از اعدام صدام حسين را مورد خرده گير
  .سابق عراق در حمله به ايران و کويت متهم کرده اند

  
  اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل 

  
   ديماه14پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠7  ژانویه4 – ١٣٨۵  دی 14ه پنج شنب
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود به پی آمدهای اعدام صدام :بی بی سی

اعدام ديکتاتور سابق عراق را سياسی حسين پرداخته و در مقاالتی از کشورهايی انتقاد کرده اند که 
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گزارش هايی درباره قطع گاز در استان های غربی کشور، هشدار درباره وضعيت حاشيه . دانسته اند
نشينان تهران، و ضوابط تازه مجلس برای نمايندگی در قوه مقننه و رياست جمهوری از جمله ديگر 

  .مطالب اين روزنامه هاست
هللا مکارم شيرازی گفته است اعدام صدام باعث شد موضع دوست و دشمن  آيت اآفتاب يزدبه نوشته 

  . ما مشخص و دشمنان بازشناخته شوند
همين روزنامه در سرمقاله ای با عنوان شهيد سازی ديگران و سکوت ما به واکنش های عجيب برخی 

د خوانده و محاکمه از کشورهای عربی درباره اعدام صدام پرداخته که تا جايی پيش رفته که وی را شهي
  . وی را ناعادالنه دانسته اند

 به ويژه به حماس، که دولت فعلی فلسطينی را در دست دارد، اشاره کرده و نوشته  آفتاب يزدسردبير
اين دولت که از کمک های مادی و معنوی ايران بهره مند است چطور ابتدا اعدام صدام را سياسی 

 کويت اشاره کرد، بی آن که خود و همکارانش درباره تجاوز صدام به ناميد و بعد تنها به تجاوز صدام به
  .ايران کالمی بر زبان آورد

 هم در تحليل سياسی هفته اشاره کرده که بسياری از کشورهای غربی جمهوری اسالمیروزنامه 
قدام با تمسک به دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانيان برای مرگ صدام اشک تمساح ريخته و در برابر ا

  . دولت عراق در اعدام وی موضع گرفتند
 اين قبيل دولت ها درحالی برای کشته شدن ديکتاتور عراق دلسوزی جمهوری اسالمیبه نوشته 

نشان دادند که در برابر اعمال جنون آميز وی در کشتار صدها هزار کودک و زن و پير و جوان در ايران و 
 و دم فرو بسته بودند و هيچگونه اعتراضی از اين دولت عراق و کويت در دوران حاکميتش سکوت کرده

  .های رقيق القلب مشاهده نشد
 نوشته نمايندگان مجلس تصويب کردند فقط کسانی می توانند کانديدای نمايندگی مجلس اعتماد

شوند که از مدرک فوق ليسانس يا معادل آن يا مدرک کارشناسی به اضافه پنج سال سابقه خدمتی 
نمايندگان فعلی مجلس يا افرادی که قبًال دارای يک دوره سابقه نمايندگی بوده اند، از . اشندبرخوردار ب

  . اين قانون مستثنی هستند
اين طرح که يک بار در شورای نگهبان رد شده بود در زمانی به تصويب مجلس رسيد که هنوز گروه 

  .زيادی با آن مخالفند
مجلس را آپارتايد علمی خوانده و نويسنده اظهار عقيده کرده  در مقاله ای در اين مورد مصوبه اعتماد

که اين مصوبه به جهت توجه و ارتقای سطح دانش و تجربه قوه مقننه درخور ستايش و تقدير می نمايد 
اما با اصول قانون اساسی مطابق نيست چرا که براساس اين قانون همه مردم با هم برابرند که 

 هستند و امتياز يکی بر ديگری وجود نخواهد داشت در حالی که اين قانون نمايندگان هم جزيی از آنان
  . امتيازهايی برای دارندگان مدارک و نمايندگان فعلی و سابق مجلس قايل می شود

 در ستون طنز خود در همين باره نوشته نمايندگان مجلس خواسته اند بگويند نمايندگان کنونی کيهان
  .بوده و سابقه کار داشته باشند" باسواد" ديگر بايد نمايندگان مجلس بايد ولی از اين به بعد! که هيچ
 استان کشور با مشکل قطعی گاز مواجه شده و کارشناسان از ١١ گزارش داده که يش از سرمايه

  .دهند احتمال قطع برق گسترده در چند روز آينده خبر می 
  .  روز بيشتر شده است١٠ا از ه اين در حالی است که قطع گاز در برخی از اين استان 

 فخرالدين حيدری، نماينده سقز و بانه خطاب به رييس جمهوری گفته است لرزيدن آفتاب يزدبه نوشته 
 شدت نگران  مردم در سرما و در اثر قطع گاز عدالت گستری نيست و در حال حاضر، مسئوالن محلی به

  . پيامد های قطع گاز در اين شهرها هستند
قول نماينده بانه نوشته عالوه بر قطع گاز در اين شهرها مشکل ديگر آن است که در پی  از سرمايه

گسترش اقدامات مبارزه با قاچاق سوخت در اين شهرها و افزايش قيمت سوخت قاچاق، مردم مجبور 
  .اند  تومان شده ۵٠٠به خريد نفت سفيد به قيمت ليتری 

تهران از زبان يکی از مشاوران شهرداری تهران گفته  در گزارشی در باره حاشيه نشينان ارگزارانک
 درصد است اما گوشه های جمعيتی اطراف شهر ١/١است در حال حاضر رشد جمعيتی شهر تهران 

 برابر با افزايش جمعيت مواجه شده ٨٠که به شهری مستقل تبديل شده اند، طی چند سال اخير تا 
  . اند

 آينده بسيار مشکل زاست چرا که به مرور سطح رفاهی به گفته آقای پورموسوی حاشيه نشينی در
در گام بعدی چنين انباشت . جمعيت بيرون تهران باال رفته و به سوی خود تهران پرتاب خواهند شد

جمعيتی به سوی انفجار خواهد رفت و معضالت بزرگی حتی در بخش امنيتی را برای کشور ايجاد 
  . خواهد کرد

 درصد جمعيت تهران ٢٠ آمده است که در سال های آينده ارگزارانکدر بخش ديگری همين گزارش 
مستعد پرتاب شدن به حاشيه شهر می شوند چرا که توان خريد و استفاده از امکانات رفاهی داخل 

  . شهر را ندارند
در حالی که در روزهای گذشته مساله شرکت معاون رييس جمهوری در يک مراسم شادمانی در ترکيه 

ی می رقصيده است تبديل به جنجالی بين دولت و مطبوعات و دو تن از نمايندگان مجلس که در آن زن
 از زبان رييس سازمان ميراث فرهنگی شرکت در مراسم رقص را تکذيب کرده ولی سرمايهشده است، 

  . گفته در آن مجلس با سرکنسول ايران در استانبول و رييس سازمان کنفرانس اسالمی بودم
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کامًال مشخص است که اين مساله طراحی شده تا : " اسفنديار رحيم مشايی نوشته از قولسرمايه
اند من  حتی گفته . کنند ايستند و از فرصت استفاده می  ها پشت صحنه می دولت را از بين ببرند، اين

شود شراب خورد و با مايو در ساحل چرخ زد يا حجاب در ايران اجباری  ام، می ای گفته  در مصاحبه 
   هايی بزند که من نفر دوم آن باشم؟  کند در اين مملکت چنين حرف ست اما چه کسی جرات میني
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