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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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

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

   شدند رانی از بازرسان آژانس وارد ایدی جدگروه
  )2007 ژانویه 27 (١٣٨۵ بهمن  7شنبه 

 هفته کی جمعه شب وارد تهران شدند تا در ی اتمی انرژیالملل نين آژانس ب نفره از بازرسا3 گروه کی
  .  کنند دی نطنز و اصفهان بازدی هسته اساتي از تاسرانیاقامت خود در ا

 گروه صرفا در چارچوب ان نی ایبازرس:  خبر گفت نی مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعالم اکی
  .  خواهد بود ی اتمی انرژیالملل ني و پادمان آژانس بی تیپ

 شوند که طبق اعالم ی مرانی وارد ایطی در شرای اتمی انرژی المللني بازرسان آژانس بدی جدگروه
 ی و چهاردهم بهمن ماه سرزدهمي در سی جشن هسته ای کشور ، همزمان با برگزاریمقامات رسم

  .  خواهد شد ی راه اندازیوژيفی سانتر3000 بر اساس برنامه نصب یوژيفی سانتری شبکه هادیجد
 و آژانس که رانی ای های نظر درهمکاردی تجدتهي است که کمیطی در شرادی ورود بازرسان جدنيهمچن

 1737 در واکنش به قطعنامه شي شده است دو هفته پلي تشکی ملتي امنی عالی شوراري نظر دبریز
 و ینسو ، فراییکای ، آمریسي انگلی هاتي بازرس آژانس  با مل38 به زای عدم ارائه وت،ي امنیشورا
  . دي رسی اتمی انرژ ی المللني به اطالع آژانس بی نامه ای طمي تصمنی را خواستار شد و اییکانادا
 عضو حق ی  کشورهاINFCIRC153 سند 85 پاراگراف ژهی  به وی تی قرارداد پادمان جامع ان پمطابق

 یريتعداد از بازرسان منصوب شده به خاک خود جلو گ خود از ورود هر صي و تشخدیدارند به صالح د
  . وجود نداردزي خصوص ننی در احي به ارائه توضی ضرورتچي سند هنیکنند و طبق ا

  
  آارگيري تمام توان براي جلوگيري از صدور قطعنامه جديد  به

  )2007 ژانویه 27 (١٣٨۵ بهمن  7شنبه 
يي  عتقد است مجموع شرايط داخلي و منطقهجمهوري م هاي استراتژيك رياست رييس مرآز بررسي

مند نباشند؛ زيرا هرگونه ماجراجويي آمريكا  ها به ماجراجويي جديد عالقه شود آه آمريكايي موجب مي
تواند به يك وضعيت فرسايشي مبدل شود و براي هميشه اياالت متحده را از صفحه  در شرايط جديد مي

  . الملل خارج آند سياست بين
ها  ، درباره تحريم)ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت» ضا ذاآر اصفهانيعلير«دآتر 

آه اين موارد جنگ رواني است و  جمهور مبني بر اين و تهديدهاي موجود از طرف آمريكا و اظهارات رييس
اي نگراني نيست، آه آمريكا امكان و توان عملي ساختن تهديدهاي خود را ندارد و از اين بابت ج اين
واقعا و حقيقتا آن چه درشرايط حاضر قابل مشاهده است، يك جنگ رواني است آه اياالت متحده : گفت
بحث بر . مند است از طريق آن به نوعي شكاف و دوگانگي در جمع وفاداران به نظام مبادرت ورزد عالقه

هوري اسالمي نسبت به آن ها جدي نيست و اصوال جم سر اين موضوع نيست آه تهديدات و تحريم
تفاوت باشد، بلكه بحث بر سر اين موضوع است آه اياالت متحده امروز در امور عراق نه تنها  بي

خواهي مورد نظر خود را محقق آند، بلكه از استقرار نظم و امنيت آه  نتوانسته پروسه دموآراسي
  . ترين سطح مطالبه ملي در عراق هست نيز ناتوان شده است پايين

ها  جمهوري در بخش ديگر سخنانش درباره برخي تحليل هاي استراتژيك رياست رييس مرآز بررسي
يي را  اي است آه بايد در قبال آن، دستاوردهاي هسته ي شوراي امنيت هزينه آه قطعنامه مبني بر اين

هاي  جمهور محترم نسبت به مسائل جاري در عرصه قاطعانه بايد گفت آه رييس: متوقف ساخت، گفت
داخلي و خارجي اهتمام الزم را دارد و تمام توان داخلي و سياست خارجي را به آار خواهد گرفت آه 

  . اي جديد عليه آشورمان صادر نشود؛ اين يك اصل اصولي و بديهي است قطعنامه
  

 بهيي ايران با  ي هسته اي را در رويارويي بر سر برنامه المللي انرژي اتمي وقفه بين مديرآل آژانس
در ايران  زمان تعليق غني سازي اورانيوم هاي سازمان ملل عليه تهران و هم تعليق در آمدن تحريم

  .خواستار شد
  )2007 ژانویه 27 (١٣٨۵ بهمن  7شنبه 

المللي انرژي اتمي  البرادعي، مديرآل آژانس بين محمد )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ايران بايد غني سازي را متوقف آند و شوراي امنيت : داووس گفت هاني دري مجمع اقتصاد ج در حاشيه

  .اي ايجاد آند وقفه ها بايد در اجراي تحريم
  .جلوگيري شود وي افزود آه از تشديد بحران و جنگ احتمالي بايد
الزم است مسير آنوني را تغيير : خبرنگاران گفت براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، البرادعي به

حل نظامي وجود دارد، قطعا  اين ايده آه يك راه. آنيم مي هيم؛ زيرا به سوي مسير تصادم حرآتد
  .ديوانگي است

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


ي شوراي امنيت  آه آيا ايران مطابق با قطعنامه  فوريه در خصوص اين21البرادعي قرار است در تاريخ 
اگر ايران چنين آاري را . ارش دهدحالت تعليق در آورده يا خير گز سازمان ملل غني سازي اورانيوم را به

  .تر خواهد شد ها سخت تحريم انجام ندهد احتماال
  .ايران بايد از طريق مذاآرات حل و فصل شود يي البرادعي بارها تاآيد داشته است آه مساله هسته

ها آن. يي را به آبشارهاي غني سازي تزريق آند هسته دليلي ندارد آه ايران مواد: وي روز جمعه گفت
  .صرف آند توانند براي اعتمادسازي زمان مي

سه تا ) با زمانيكه ايران سالح اتمي توليد آند) ما: المللي انرژي اتمي ادامه داد مديرآل آژانس بين
  .دهد را در اختيارمان قرار مي هشت سال فاصله دارد و اين فرصت زيادي

المللي انرژي اتمي به  نس بين بازرس آژا38ممانعت تهران از ورود  از سوي ديگر آمريكا
يي اشتباه  خواند و مدعي شد آه قصد تهران براي تسريع تحقيقات هسته ايران را نامعقول

  .است بزرگي
ي آمريكا پس از آن آه تهران  وزارت امور خارجه خبرگزاري رويتر گزارش داد، شان مك آورمك، سخنگوي

ي انرژي اتمي براي بازرسي از تاسيسات الملل بين ي آژانس  بازرس منصوب شده38از پذيرش 
المللي تجويز آنند آه چه  آوشند بار ديگر به نهادهاي بين ها مي آن :يي ايران خودداري آرد، گفت هسته

شان  هايي آه براي بازرسي توانند در خصوص آن انجام دهند و چه آاري را نمي توانند آاري را مي
  .انجام دهند فرستند، مي

هاست و اين چيزي نيست آه  مستمر آن ي تمرد اين نوع اقدامات نشانه:  شدمك آورمك مدعي
  .المللي به دنبالش باشد ي بين جامعه

هايي را عليه ايران اعمال آند  چه تحريم مك آورمك از پاسخ به اين سوال آه آمريكا ممكن است
  .خواهد بود پاسخ ما براساس واقعيات: خودداري آرد و گفت

سازي اورانيوم تاآيد آرد و  تهران در صورت تعليق غني ر موضع واشنگتن مبني بر مذاآره باوي بار ديگر ب
  .هاست توپ در زمين آن: ادعا آرد

ي  نقل از مقامات سازمان ملل گزارش داد، ايران قصد دارد ماه آينده آسوشيتدپرس نيز به
 بخشي از طرحي براي سازي اورانيوم نطنز را به عنوان تاسيسات غني ميالدي آار بر روي

  .ها هزار سانتريفوژ آغاز آند ده اي از ايجاد شبكه
ملل اولين تاييد ملموس اين مساله است آه آار در   اظهارات اين مقامات سازمان :اين خبرگزاري افزود

  .خواهند شد اين تاسيسات در ماه فوريه آغاز
ي آمريكا اين اقدام را اشتباه بزرگي از  ارجهامور خ ي وزارت رتبه آسوشيتدپرس به نقل از يك مقام عالي

  .جانب ايران خواند
اگر ايران اين گام را بردارد : آمريكا در اين باره گفت ي نيكالس برنز، معاون امور سياسي وزير امور خارجه

  .روبرو خواهد شد المللي جهاني با مخالفت بين
ي ديگر در شوراي  تريفيوژ را بدون يك قطعنامهسان 3000توانند  آنند مي ها فكر مي اگر آن: وي افزود

  .سر گذارند، به شكل بسيار بدي در اشتباهند المللي بيشتر پشت امنيت و فشار بين
سازي اورانيوم در نطنز به زودي  تاسيسات زيرزميني غني اند آه آار بر روي مقامات ايراني بارها گفته

  .آغاز خواهد شد
وجود دارد آه مقامات احتماال اين پروژه را ماه آينده در  ان اين آه اين تصوراين خبرگزاري آمريكايي با بي

سالروز پيروزي انقالب اسالمي آغاز آنند، انتخاب چنين زماني را يك  گراميداشت بيست و هشتمين
  .خواند ژست متمردانه

اه آينده به پايان سازي اورانيوم م بر تعليق غني االجل شصت روزه شوراي امنيت براي ايران مبني ضرب
  .گشايد بيشتر مي هاي رسد و راه را براي تحريم مي

اتمي در مجمع اقتصاد جهاني در داووس به خبرنگاران  المللي انرژي محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين
شان را زماني در   سانتريفيوژي3000دارند اعالم آنند آه تاسيسات  ها قصد ام آه آن من متوجه: گفت
  .اندازند مي نده راهماه آي

شان فاش نشود تاآيد آردند آه  اطالعات نام مقامات سازمان ملل آه خواستند به علت محرمانه بودن
  .اند سانتريفيوژ در نطنز را اعالم نكرده 3000 هاي آغاز مونتاژ ايران به طور رسمي طرح

المللي انرژي اتمي   آژانس بينطور غير رسمي به ها افزودند آه در عين حال مقامات عالي رتبه به آن
  .خواهد شد اند آه اين آار ماه آينده آغاز گفته

  . هزار سانتريفيوژ گسترش دهد54اش را به  برنامه اين گزارش حاآي است، ايران در نهايت قصد دارد
آردند گفتند آه  المللي انرژي اتمي صحبت مي بين هاي آژانس هايي آه در خصوص يافته ديپلمات

  .اند مونتاژ را در تاسيسات نطنز به پايان رسانده ها اخيرا آارهاي مقدماتي يايران
شناخته شده ايران روي زمين در نطنز قرار دارند و هر  در حال حاضر دو آبشار سانتريفوژي مونتاژ شده

  .سانتريفوژي و دو ساختار آوچكتر است 164ي  آدام شامل دو زنجيره
فقط به شكل پراآنده براي توليد مقادير اندآي از  د آه دو آبشار بزرگتران بازرسان آژانس گزارش داده

اند؛ در حالي آه  سطح الزم براي توليد سالح فعاليت آرده اورانيوم غني شده در سطحي آمتر از
  .اند اند و از ماه نوامبر به صورت خشك آزمايش شده بوده مونتاژهاي آوچكتر زيرزميني
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آار جديد در نطنز منجر به آن شود آه هزاران  ين تصور بر حذر داشت آهيك مقام سازمان ملل از ا
و گفت آه ممكن است تهران آاري بيش از آنار هم قرار  سانتريفيوژ به زودي شروع به فعاليت آنند

  .انجام ندهد  تايي ديگر164دادن يك آبشار 
ه شده است گفت آه ممكن است سازي ايران شناخت غني ي يك ديپلمات آشنا با بيشتر آنچه از برنامه

نباشد آه هزاران سانتريفيوژ را به صورت سري آنار هم قرار دهد و  تهران از نظر فني آن قدر پيشرفته
  .آشورهاي بسيار پيشرفته به چندين ماه زمان نياز دارد اين آار حتي براي

ي نصب هزاران نوشت آه آارشناسان ايران آسوشيتدپرس در گزارش ديگري به نقل از البرادعي
  .آنند سانتريفوژ در نطنز را ماه آينده آغاز مي

يي اين آشور با ايران را  شمالي شايعات مبني بر همكاري هسته ي در همين حال آره
  .آرد تكذيب

هاي غربي مبني بر همكاري  خصوص ادعاي رسانه اي در ي آره شمالي در بيانيه وزارت امور خارجه
دار آردن  اين دروغ محض و ساختگي است و هدف از آن خدشه :نگ اعالم آرديا  پيونگ-يي تهران  هسته
  .يي است اشاعه هسته به اتهام) آره شمالي(ي  چهره

يي با هم  ي هسته بود آه دو آشور در زمينه روزنامه انگليسي تلگراف اخيرا در گزارشي ادعا آرده
  .يي است نجام آزمايش هستهايران براي ا آنند و پيونگ يانگ درصدد آمك به همكاري مي

اين باره گفته است آه چنين گزارشي هيچ پايه و  ي آمريكا نيز در آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
  .اساسي ندارد

  
ي نظامي  رژيم صهيونيستي اعالم آرد آه حمله به آمريكا ومحمد البرادعي در هشدار غير مستقيم 

« ي تهران براي آنچه وي  بار خواهد داشت و فقط اراده فاجعه يي ايران پيامدهايي عليه تاسيسات هسته
  .آند خواند را تقويت مي «يي توليد سالح هسته

  )2007 ژانویه 26 (١٣٨۵ بهمن  6ه جمع
افزود، محمد البرادعي،  ، خبرگزاري آسوشيتدپرس)ايسنا(ان به گزارش خبرگزاري دانشجويان اير

غربي اشاره آرد مبني بر اين آه ممكن  هاي اطالعاتي المللي انرژي اتمي به ارزيابي مديرآل آژانس بين
  .فاصله داشته باشد است ايران چهار سال با داشتن قابليت توليد سالح
وجود چنين نيتي در ايران  چ مدرك قاطعي دال بروي در عين حال تاآيد آرد آه بازرسان آژانس هي

  .اند نيافته
  .دهند مي هايي را ترجيح البرادعي ادعا آرد آه در تهران برخي، توليد چنين سالح

ي  يك حمله «اين آه  وگو در مجمع اقتصادي جهاني در داووس با اظهار ي گفت وي در يك جلسه
بگذاريد سالح  «گويند  هايي آه مي آن اختيار« اري فقط گفت آه چنين آ» پيشگيرانه فاجعه خواهد بود

  .«را تقويت خواهد آرد» يي توليد آنيم هسته
است تحت نظارت آژانس قرار  يي ايران آه بيش از چهار سال ي هسته ي برنامه درباره مديرآل آژانس

ا شما قصد داريد اين دانش را دانش را دارند، آي ها اين دانش را در اختيار دارند؛ مطمئنا اين آن: دارد گفت
  بمباران آنيد؟

پيشگان در جهان به عنوان آخرين  البرادعي با اشاره به اين آه با نيروي تحريم سازمان ملل عليه خيانت
  .«با آن فاصله داريم در مورد ايران قطعا ما «اما : گزينه مخالف نيست گفت

هاي جهاني  بار نه فقط قدرت آه مذاآراتي آه اينالمللي انرژي اتمي پيشنهاد آرد  مديرآل آژانس بين
  .راه رسيدن به يك مصالحه است بلكه همه آشورهاي منطقه در آن شرآت داشته باشند بهترين
آمريكا نيز بايد : مذاآرات با ايران گفت البرادعي با انتقاد غير مستقيم از خودداري آمريكا از پيوستن به

  .وارد تعامل شود
  .تعامل است معتقدم آه تنها راه پيشبرد در ايران: ر، البرادعي گفتبه گزارش رويت

المللي در انجام  ي بين اگر جامعه :و افزود» گذاري آنيم ما بايد بر روي صلح سرمايه «وي اظهار آرد آه 
  .بود آن با شكست روبرو شود پيامدش بسيار بدتر خواهد

حل متمرآز  بر يافتن يك راه نظامي را متوقف آنيم وي گزينه  اميدواريم صحبت درباره: البرادعي گفت
  .شويم

قطعا غير سازنده و فاجعه خواهد  اين: يي به ايران گفت ي هسته ي حمله وي در پاسخ به سوالي درباره
  .بود

هر گونه توسل به زور عليه  ي گفت و گو نسبت به شوآت عزيز، نخست وزير پاآستان نيز در اين جلسه
نتايجش نه تنها براي منطقه بلكه براي آل جهان   اگر اقدام نظامي انجام شود، :د و گفتايران هشدار دا

  .بار خواهد بود فاجعه
 38يمش از ممانعت از ورود اتمي از ايران خواست در تصم المللي انرژي سخنگوي آژانس بين چنين هم

  .نظر آند صرف تن از بازرسان آژانس به ايران
المللي انرژي اتمي آه روز  بين خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس

انرژي اتمي از مقامات ايران خواست در  المللي آژانس بين: آرد گزارش داد پنجشنبه صحبت مي
  .آنندشان صرف نظر  تصميم
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آشوري تاآنون از پذيرش اين  يك ديپلمات آه نامي از وي برده نشده است ضمن اشاره به اينكه هيچ
نوع اقدام حل مسايل را تسهيل نخواهد  تعداد بازرس به يك باره خودداري نكرده بوده است گفت، اين

  .آرد
 بازرسي آه ايران از 38ن شد آه آ اي خواستار فلمينگ اظهار آرد آه آژانس روز چهارشنبه با ارسال نامه
  .پذيرش آنها خودداري آرده است، دوباره منصوب شوند

شود آه ايران  حالي مطرح مي ها نوشت آه پاسخ جدي آژانس در خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات
 آژانس ترين مقامات ناظر بر بازرسي رتبه عالي اي را به آژانس ارسال آرده است و عزل يكي از حتي نامه
  .شده است يي ايران را خواستار ي هسته از برنامه

ها درز نكرده بود و در  آه به رسانه اي را از ايران دريافت آرده است اديپلمات ديگري گفت آه آژانس نامه
  .يي ايران است، اعتراض آرده است هسته ي آن شديدا به اينكه چارليز هنوز مسوول پرونده

يي ايران فقط بايد از راه  ي هسته معتقدند که مساله روسيه و هند: نووستي گزارش داد ديگر از سوي
  .شود مذاکرات حل و فصل

ير پوتين، رييس رسمي والديم در بيانيه مشترکي که در پايان ديدار: اين خبرگزاري روسي ادامه داد
يي ايران  راه حل موثر مساله هسته طرفين معتقدند که: جمهور روسيه از هند صادر شد، آمده است

  .است ديپلماسي و قانوني امکان پذير-صرفا در سطح سياسي
 به اتفاق 2006دسامبر سال   شوراي امنيت که در ماه1737به اعتقاد مسکو و دهلي قطعنامه شماره 

در نظر گرفته شد، عالمت مهم سياسي به  يي ايران  در آن تحريماتي عليه برنامه هستهآرا صادر شد و
آژانس بين المللي انرژي اتمي در جهت حل مسايل  تر با تهران در خصوص لزوم همکاري بازتر و فعال

  .باقي مانده در اين باره داده است
عملکرد به موقع طرف ايراني در  رند کهطرفين بر اين نکته توافق دا: در اين بيانيه تاکيد شده است

جانبه درازمدتي را فراهم خواهد آورد که اجازه  اجراي قطعنامه امکان آغاز مذاکرات براي تفاهم همه
المللي را به منحصرا صلح  با ايران را خواهد داد و جامعه بين ي همکاري بر اساس احترم متقابل توسعه

  .اعد خواهد کرديي ايران متق هسته آميز بودن برنامه
  .اوضاع در عراق هستند تر شدن در اين بيانيه هم چنين آمده است که روسيه و هند نگران وخيم

کشور به صلح، ثبات و پيشرفت  معتقدند بازگشت اين) روسيه و هند(اين بيانيه تاکيد مي آند آه آنها 
 داخلي با شرکت همه وگوي گسترده گفت فقط براساس دستيابي به وفاق ملي و آشتي، برقراري

  .عراق امکان پذير است  مذهبي و نيروهاي سياسي جامعه-گروه هاي قومي
 ايران يانگ با آاندوليزا رايس گزارش ديلي تلگراف را آه در آن ادعا شده بود پيونگ در همين حال

  .يي دارد تكذيب آرد همكاري هسته
ي آمريكا در اين باره  امور خارجه ايسنا، خبرگزاري فرانسه به نقل از آاندوليزا رايس، وزير به گزارش
فهمم بر چه مبنايي  نمي. ام نيست مشاهده آرده اين گزارش دنبال هيچ چيزي آه من تاآنون: نوشت

  .تهيه شده است
شنبه با همتايانش در چين  سه وز چهارشنبه با همتاي خود در سئول و در روزرايس همچنين گفت آه ر

  .ي شمالي مذاآره آرده است سالح آره  خلع و ژاپن براي ازسرگيري مذاآرات شش جانبه درباره
انجام آن است؛ ما مذاآرات  آنم زمان به ازسرگيري سريع اين مذاآرات اميدواريم؛ فكر مي: وي گفت

ايم، اما تا زماني آه ما در قالب  شمالي داشته ي ها از جمله آره ي طرف يي را با همه همقدماتي سازند
  .شد شش جانبه باشيم توافقي انجام نخواهد

يي مدعي شد آه ممكن است  هسته ي توليد سالحجان بولتون نيز با متهم آردن ايران به تالش برا
شود؛ زيرا دولت بوش استراتژي ديپلماتيك  يي هسته آمريكا قادر نباشد مانع از دستيابي ايران به سالح

  .آند مي ناقصي را دنبال
جان بولتون، سفير سابق  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد،

ي  رغم ادعاهاي دولت بوش، قطعنامه ي خبري فاآس نيوز گفت آه به  سازمان ملل به شبكهآمريكا در
  .است» بسيار ضعيف«تصويب شد  شوراي امنيت سازمان ملل آه ماه گذشته عليه ايران

عنوان سفير آمريكا در سازمان   ماه خدمت به16ي ميالدي پس از  بولتون در ماه دسامبر سال گذشته
  .گيري آرد ت آنارهملل از اين سم

  .بوش بود ي ايران از افراد اصلي دولت وي در مشاجرات ديپلماتيك بر سر قطعنامه
دولت آمريكا براي توقف  آرد، گفت آه ابزارهاي ديپلماتيك آه بولتون آه روز چهارشنبه صحبت مي

  .مطلوبشان نرسند يي ايران انتخاب آرده ممكن است به اهداف ي هسته برنامه
ديپلماسي آه ما دنبال  گسستگي ميان آن هدف و اين: دايم آمريكا در سازمان ملل گفتسفير 
  .جمهور مشكل ساز خواهد شد ايم در نهايت براي رييس آرده

دنبال : در شورا قائل شد و گفت وي افزود آه دولت آمريكا اولويت بسيار زيادي را براي رسيدن به اتحاد
  .يي آاست به سالح هسته نعت از دستيابي ايرانآردن هدف اتحاد از هدف اصلي مما

بولتون و گروهش در  ي آمريكا گفت آه از سوي ديگر شان مك آورمك، سخنگوي وزارت امور خارجه
مثبت در شورا عليه ايران افتخار   راي15سازمان ملل بايد براي به دست آوردن پيروزي يك قطعنامه با 

  .آنند
عنصر محوري در ديپلماسي  داد، اما مصالحه تر را ترجيح مي ي جديا وي افزود آه آمريكا قطعنامه

  .المللي است بين
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يي ايران و آره  ي مسايل هسته وگو درباره ي ژاپن نيز براي گفت خارجه ي وزارت امور رتبه يك مقام عالي
  .دولتي آمريكا ديدار آرد شمالي با مقامات

يابوناآا، معاون وزير امور خارجه در امور  نوشت آه ميتوجيخبرگزاري آيودو به نقل از يك مقام آمريكايي 
ي مسايل مهم مورد  دولت آمريكا در واشنگتن ديدار و درباره  رتبه سياسي روز پنجشنبه با مقامات عالي

  .وگو آرد يي ايران و آره شمالي گفت مسايل هسته ي دو طرف از جمله عالقه
ي  براي متوقف آردن برنامه هاي ديپلماتيك اگر تالش: نخست وزير رژيم صهيونيسيتي گفت اما

  .تري نياز خواهد بود سختگيرانه هاي بسيار آنگاه به گاميي ايران با شكست روبرو شود،  هسته
رژيم صهيونيستي آه در آخرين روز از آنفرانس  خبرگزاري فرانسه به نقل از ايهود المرت، نخست وزير

براي همه روشن است آه : آرد، افزود هرزليا سخنراني مي ي امنيت ملي اين رژيم در ساالنه درباره
اي را ترجيح  شود، ما هم چنين نتيجه حلي است آه ترجيح داده مي ايران راه ي حل ديپلماتيك مساله راه
  .دهيم مي

هايي آه طالبند از تبديل  را ناديده بگيرد، آن وي افزود آه اگر جهان اآنون چشمش را ببندد و واقعيت
 بسيار هاي اي نخواهند داشت؛ مگر اين آه گام هيچ گزينه يي جلوگيري شود ايران به قدرتي هسته

  .بردارند تري را در آينده سختگيرانه
پذير و حساس است و اآنون نيز بهاي  بسيار آسيب ايران در برابر فشار بين المللي: المرت مدعي شد

  .پردازد يي را براي رفتارش مي فزاينده
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   کردمي را تحمل نخواهروهاي بداند حمله به نرانیا:برنز
  )2007 ژانویه 26 (١٣٨۵ بهمن  6ه جمع

 برنز معاون وزيرامور خارجه آمريکا گفت دولت ايران بايد بداند که چه سپاه قدس و يا نيکالس:رادیو فردا
  . در عراق را تحمل نخواهيم کردی باشد، ما هدف قرار گرفتن نيروها آمريکايی ديگرايرانیهر نيرو
 و کاندوليزا رايس ،یجرج بوش، رييس جمهور« : گفت هیششم ژانو و ستي برنز روز جمعه بنيکالس

 دانيم که ی گذشته تاکيد کرده اند که ما می ماه هایوزير امورخارجه، و گيتس وزير دفاع به دفعات ط
 دانيم یم. ند گذاری می مواد منفجره را دراختيار شورشيان مسلح عراقی ها امکانات و تکنولوژیايران

  .» مورد استفاده قرار گرفته شده استی آمريکای هدف قرار دادن نيروهای برایکه اين تکنولوژ
 یما از همه حقوق برا«:  گفت، افزودی در باره افغانستان سخن می برنز که در کنفرانس خبریآقا

  .» که در عراق فعاليت دارند برخورداريمی ايرانی و امنيتی شبه نظامیتعقيب آن گروه از نيروها
در اين گزارش تصريح شده بود که  .  کردی از اظهار نظر درباره گزارش واشينگتن پست خودار برنزنيکالس

صادر کرده است و از اين به » حکم تير« در عراق، ی ماموران ايرانی آمريکا برایجرج بوش، رييس جمهور
  . د شليک کننها اجازه دارند در صورت برخورد با اين ماموران، به آنیبعد سربازان آمريکاي

  »  بازداشت شده افسران سپاه قدس هستندی هایايران«
 بازداشت ی های کند ايرانی دارد که ثابت می زاد، سفير آمريکا در عراق گفته بود اسناد ومدارکخليل

 ی هستند که در قاچاق اسلحه برایشده در اربيل از افسران ارشد سپاه قدس پاسداران انقالب اسالم
  .  اند دست داشتهیشورشيان عراق

 ژانويه  به خبرنگاران در بغداد گفته بود که در چند روز آينده اسناد و ٢۴ خليل زاد روز چهارشنبه یآقا
  .مدارک مربوط به اين موضوع را ارائه خواهند داد

 بازداشت ی های کند ايرانی دارد که ثابت می اسناد ومدارکدی گوی زاد، سفير آمريکا در عراق مخليل
 ی هستند که در قاچاق اسلحه برای افسران ارشد سپاه قدس پاسداران انقالب اسالمشده در اربيل از
  . دست داشته اندیشورشيان عراق

 گوييم که چه داريم، کجا اين افراد را پيدا کرديم، ی که مدارک آماده شد میزمان«:  اضافه کرده بودی و
 آينده یما در روزها.  شدیاق ارسال م از مرز ايران به عری دادند و چه چيزهايی انجام میچه کارهاي

  » . کنيمیاين اسناد را منتشر م
 گوييم که چه داريم، کجا اين افراد را پيدا ی که مدارک آماده شد می خليل زاد تاکيد کرده بود  زمانیآقا

 یما در روزها.  شدی از مرز ايران به عراق ارسال می دادند و چه چيزهايی انجام میکرديم، چه کارهاي
  .  کنيمیآينده اين اسناد را منتشر م

 در ماه گذشته طراح ی آمريکايی از افراد بازداشت شده در دو حمله نيروهای خليل زاد گفت  بود يکیآقا
 به ی قدس سپاه پاسداران ايران بوده اند که مسئول ارسال اسلحه و کمک مالی نيرویعمليات ها

  . استیشبه نظاميان عراق
 عراق در اين کشور حضور داشته یفته بود که اين فرد بدون اطالع مقامات امنيت اياالت متحده گسفير
  . است

 فعال یتعقيب شبکه ها «یآمريکا برا»  جديدیاستراتژ «ی سپاه قدس را در راستای بازداشت اعضایو
  .دانسته بود» در عراق

 بازداشت شدند که یيران دو ديپلمات ای آمريکايی نيروهای گذشته در جريان دو حمله مختلف از سوماه
  .  اين افراد به دليل مصونيت ديپلماتيک آزاد شدندیبه فاصله کوتاه
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 متعلق به ايران در شهر کردنشين اربيل حمله کرد و شش ی ديگر، ارتش آمريکا به ساختمانی تهاجمدر
  . نفر را بازداشت کرد که يک نفر از آنها آزاد شد

 شده در اربيل را ديپلمات خوانده و معاون سفير ايران در  بازداشتی  پنج ايران،ی اسالمیجمهور
 ی به اين سازمان از آمريکا شکايت کرده و خواهان اقدام فوری گويد که در نامه ایسازمان ملل م

 مصونيت ه بازداشت شدی هایاما مقامات عراق گفته اند که ايران. سازمان ملل دراين مورد شده است
  .ديپلماتيک ندارند

 از عامالن قتل رهبران کرد در سال ی ژانويه، از احتمال حضور يک١۶ روز سه شنبه ،ی اتريشیا هرسانه
  .  در اربيل خبر داده بودندی، در ميان بازداشت شدگان ايران١٩٨٩
 از عامالن قتل رهبران عبدالرحمان قاسملو، ی گزارش روزنامه ِدر استاندارد چاپ اتريش، احتماال يکبه

  . در اربيل استی در وين، جزو بازداشت شدگان ايران١٩٨٩ کردستان  در سال رهبر حزب دموکرات
  

  از عراق خارج شونددی نباییکای آمریروهاين :کای عربستان در آمرريسف
  )2007 ژانویه 27 (١٣٨۵ بهمن  7شنبه 
 . کنندیني از عراق عقب نشدی نباییکای آمریروهاي اعالم کرد که نکای عربستان در آمرري سفصلي فیترک
 دی باروهاي ننی ایني گفت که زمان عقب نشصلي پرس، فتدي مهر به نقل ازآسوشی گزارش خبرگزاربه

 به توافق یني عقب نشی زمان برانی در خصوص بهتردی دو بانی باشد و اکایمورد توافق دولت عراق و آمر
 .برسند

 تعداد دی نباکایکنگره آمر: زود  کرد افی می در جمع خبرنگاران سخنرانیتي که دردانشگاه کانزاس ساو
 را ارسال یامي پنی انکهی که قرار است به عراق اعزام شوند را محدود کند به خاطر اییکای آمریروهاين

 . اثر استی بگری بازکیخواهد کرد که جرج بوش 
 خواهان و هم ی به عراق شد ، اما هم جمهورشتري بیروهاي خواستار اعزام نشي پی چندبوش

 سؤال برده ری سرباز به عراق را ز500 هزار و 21 اعزام ی بوش برامي تصمکا،ی کنگره آمریهادموکرات 
 .اند
 یني زمیروهاي و فرماندهان نییکای آمریروهاي ها و نی عراقنهي زمنیدر ا:  گفت ني همچنصلي فیترک

توانند عراق را ترک  ی می چه زمانروهاي ننی انکهی توانند درباره ای در عراق آگاه هستند متيکه از وضع
 .کنند به توافق برسند

 ستدی خود بای پای که دولت عراق بتواند بر روی باور است، زماننی بر اني همچنی مقام سعودنیا
 . ازعراق استییکای آمریروهاي مناسب بر خروج نیزمان
 نقشه یاي کرد و خواستار احفي توصی دولت عراق ضروری را براییکای آمریروهاي حضور نني همچنیو

 . شدني دولت فلسطسي و تاسانهي اختالفات درخاورمگری حل دیراه صلح برا
 ني تواند با استفاده از آن آرامش بی  مکای دانست که آمری اوهيرا تنها ش" نقشه راه"ني همچنیو

 در واشنگتن رعربستاني سفدهي طرح به عقنی ایاي احني را برقرار کند و همچنیلي ها و اسرائینيفلسط
  . در منطقه باشدکای  آمرکی بردن چهره تارني از بی برایتواند عامل یم
  
   گفتگو کردند ی تلفنی و المالکبوش تحوالت عراق ؛ ی بررسیبرا

  )2007 ژانویه 27 (١٣٨۵ بهمن  7شنبه 
 کشور و طرح نی عراق درباره تحوالت اری با نخست وزی امروز شنبه در تماس تلفنکای آمری جمهورسيرئ
  .  بغداد بحث و تبادل نظر کرددید جیتيامن
 افتی فرانسه دری نسخه از آن توسط خبرگزارکی عراق که ی رسمهياني مهر، در بی گزارش خبرگزاربه

 رینخست وز" ی المالکینور" با ی در تماس تلفنکای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش: "شد، آمده است
 ی برام الزطی کردن شرااي مهی کامل برایگ بغداد و آماددی جدیتي خود به طرح امنیبندیعراق بر پا

  . کرددي طرح تاکنی اتيموفق
 خود از یاسي ستی مثبت برگزار شد، بر حمایی که در فضای تماس تلفننیبوش در ا:  افزودهياني بنیا

  . کردديدولت عراق تاک
 یتيمن طرح اتي موفقی الزم برای عراق و راهکارهایتي و امنیاسي تحوالت اوضاع سني همچندوطرف

  . قرار دادندی بغداد را مورد بحث و بررسدیجد
  
/  در اداره عراق مرتکب شده استیادی اشتباهات زبوش :کای آمرندگانی دموکراتها در مجلس نماسيرئ

  گذشته استیاستهايطرح بوش تکرار س
  )2007 ژانویه 27 (١٣٨۵ بهمن  7شنبه 

 بوش در اداره استي با انتقاد از سکای آمرگانندی دموکراتها در مجلس نماتی اکثرسيرئ" ری هوینياس"
 . مرتکب شده استیادی اشتباهات زیجنگ عراق گفت که و

 و قاتي خود در موسسه تحقی در سخنرانری هویني سوا، اسوی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
:  عراق گفتهيعل اداره جنگ وهيدر ش" جرج بوش "استيدر واشنگتن با انتقاد از س" نزيبروک"مطالعات 

 درباره شمار ن کارشناسادگاهی ددني شنی با مخالفت خود براکای خواهد داد که دولت آمری گواهخیتار
 . مرتکب شده استی درعراق اشتباه بزرگتي جهت موفقازي مورد نیروهاين
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کمتر از شمار  تعداد به مراتب نی آغاز کرد اما ای کافیروهاي عراق را با نی آزاداتي عملکایآمر:  افزودیو
 .مي داشتازي نتي صلح و امنی  برقراری بود که ما براییروهاين

 اشاره کرد که خواستار کای سابق ستاد مشترک ارتش آمرسيرئ" یکينسيش" ژنرال هي به توصریهو
 کای دولت آمریو.  کشور شده بودنی در اتی مامورانی پای به عراق براییکای آمری نظامونيلي ممياعزام ن
 . مرحله دانسته بودنی اوضاع به ادنيول رسرا مسئ

 به ی کافیروهاي در اعزام نکایشکست دولت آمر:  گفتندگانی دموکراتها در مجلس نماتی اکثرسيرئ
 بد و ني بمي احساس کرده و مجبور باشتي وضعنیعراق با آغاز جنگ باعث شد که ما امروز خود را در ا

 .مي را انتخاب کنیکیبدتر 
 بحران نی شدن به بدترلی درآستانه تبدی کنونتي وضعافتنی عراق با توجه به ادامه : اشاره کردیو

 شی و افزای مرحله بحراننی اوضاع عراق به ادنيپناهندگان درسطح جهان قرار دارد و بوش مسئول رس
 . جنگ استی هانهیهز
 عراق نداشته ییربنایار ز ساختی بازسازای اصالحات ی برایی طرح هاکای دولت آمرنکهی با اشاره به اریهو

 هي همه جوانب جنگ علی دارد که به بررسی کنگره را بر آن مکایاشتباهات دولت آمر: است، افزود
 .عراق بپردازند

 زي عراق و نی تعامل با مقوله بازسازوهيانسان با توجه اشتباهات بزرگ دولت در جنگ و ش:  افزودیو
 خواه را ی فراوان حزب دموکرات و جمهوردید شک و ترد توانی کشور منی در اشیخشونت روز به افزا
 . جنگ درعراق درک کنددی تشدیدرباره طرح بوش برا

 في گذشته توصی هااستي طرح بوش را ادامه سکای آمرندگانی دموکراتها در مجلس نماتی اکثرسيرئ
 جهي نتشهيد اما هم را داده بوییکای آمراني کاهش نظامای شی دستور افزازيبوش در گذشته ن: کرد گفت 

  . صورت گرفتری دوستهي واکنش ما به روند تحوالت عراق پیعنی بود، یکی
  

تحت امر آمريكا پس از عزل  اشغال عراق:  جمهور عراق در مجمع جهاني اقتصاد گفت معاون رييس
  .صدام يك تصميم احمقانه بود

  )2007 ژانویه 26 (١٣٨۵ بهمن  6ه جمع
از خبرگزاري فرانسه، عادل عبدالمهدي معاون  به نقل) ايسنا(يان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجو

ها در  پيروزي جنگ در بغداد در پايان دادن به دور خشونت :جمهور عراق، در عين حال هشدار داد رييس
  .بود عراق بسيار سرنوشت ساز خواهد

ي  ك روز قبل از آن آميتهصورت گرفت آه درست ي جمهور عراق در حالي ي رييس اظهارات معاون شيعه
 هزار و 21جمهور اين آشور را مبني بر اعزام  جورج بوش رييس با نفوذ روابط خارجي سناي آمريكا طرح

  .رد آرد  سرباز ديگر به عراق500
آور است؛ ولي مطمئنا در روند تصويب  غير الزام ي روابط خارجي سناي آمريكا يك تصميم تصميم آميته

  .آرد  ممانعت ايجاد خواهدطرح بوش در آنگره،
طي چهار ) آمريكا و عراق(اشتباهات دو طرف  جمهور عراق ضمن نام بردن فهرست وار معاون رييس
  .اند؛ اشغالي آه اقدامي احمقانه بود گرفته عراق و مردم آن تحت اشغال قرار: سال گفت

طرح سرآوب : ودداووس سوييس افز عبدالمهدي در نشست رهبران سياسي و اقتصادي جهان در
  .تواند آارگشا باشد خشونت در بغداد مي

  .توانيم مسير اتفاقات را تغيير دهيم پيروز شويم، مي آنم اگر ما در جنگ بغداد فكر مي: وي اظهار داشت
سربازان ائتالف تحت امر آمريكا در عراق، تعداد سربازان  عالوه بر افزايش تعداد: اما المهدي هشدار داد

  .ايد بيشتر شودعراقي هم ب
سربازان بيشتر عراقي در بغداد احتياج داريم و سربازان  ما به: جمهور عراق خاطرنشان آرد معاون رييس

  .هاي آشور به پايتخت منتقل شوند بخش عراقي بيشتري بايد از ديگر
ي را رد مبني بر گرفتار شدن عراق در جنگ داخل اما المهدي به رغم اشاره به جنگ در بغداد، اظهارات

  .آرد
غير . داخلي هستيم ما با اين نظريه موافق نيستم گويند ما گرفتار يك جنگ برخي مي: وي تصريح آرد

  .دهد جامعه را هدف قرار مي نظاميان گرفتار جنگي هستند آه آل
  .گيرد هاي آشور صورت مي بخش  اآثر حمالت در داخل بغداد از سوي ديگر :وي افزود

احاطه خواهد شد، بنابراين هيچ راه ورودي آزاد به  هاي بازرسي بغداد با ايست: ردالمهدي خاطرنشان آ
  .آن باقي نخواهد ماند

معتقد نيستم . طرح امتيازاتي خواهد داشت آنم اين فكر مي: جمهور عراق اظهار داشت معاون رييس
برخي اتفاقات را تغيير توانيم مسير  آنم ما مي فكر مي ها خاتمه دهيم، ولي آه ما بتوانيم به خشونت

  .باشيم تري داشته داده و پايتخت آرام
عراق را يكي از عومل خشونت درعراق  جمهور عراق همچنين آشورهاي همسايه معاون شيعه رييس
  .همكاري حمايت آرد يي هاي برگزاري ميزگرد منطقه دانست و از طرح

يد در امور يكديگر دخالت آنند، بلكه بايد ها نبا آن :المهدي با اشاره به شش آشور همسايه عراق گفت
  .آميز مشكالت را حل آنند مسالمت با استفاده از راهكارهاي

هايي  حال رخ دادن است ما بايد بدانيم آه قدرت براي فهم درست آنچه آه در عراق در: وي تصريح آرد
  .اندازند ميآه عليه جامعه عراق خشونت به راه  در عراق و محيط پيرامون آن وجود دارند
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   بهمن7:  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژانویه 27 (١٣٨۵ بهمن  7شنبه 
روزنامه های اولين روز هفته تهران که با نزديک شدن ايام عزاداری در باالی صفحات اول :بی بی سی

رده اند، در عين حال سخنان تازه اکبر هاشمی خود نقش و شعرهايی درباره واقعه کربال چاپ ک
رفسنجانی را با اهميت ديده اند که ضمن اشاره به جنگ روانی عليه ايران هشدار داده که شرايط 

انتقادهايی درباره روند خصوصی سازی در کشور، اعتراض نهادهای غير دولتی به . کشور عادی نيست
بوط به خط لوله گاز از تهران به پاکستان و هند از ديگر آب گيری سد سيوند و از سر گيری مذاکرات مر

  .مطالب اين روزنامه هاست
 در صدر اخبار خود با اشاره به فشارهای تازه ای که در مسائل اقتصادی بر کشور وارد می اعتماد ملی

رود تا با  ت متحده عليه اقتصاد ايران اعمال کرده بود، می هايی که پيش از اين اياال تحريم آيد نوشته 
ها و افزايش تعداد  گسترش اين تحريم. عيار شود هايی تمام همراهی اتحاديه اروپا تبديل به تحريم

کنند، بحران را در يک قدمی اقتصاد ايران  ها را عليه اقتصاد ايران اعمال می کشورهايی که اين تحريم
  . قرار داده است

بر هاشمی رفسنجانی و در عين حال بی اعتنايی  با اشاره به ابراز نگرانی اک اعتماد ملیگزارشگر
شود،  هايی که عليه اقتصاد ايران اعمال می  ترين محدوديت رييس جمهور احمدی نژاد نوشته تازه

  . ها با خود عليه بانک سپه آغاز کرده است شی است که آمريکا برای همراه کردن اروپايی تال
 رفسنجانی را آورده که ضمن اشاره به شرايط  در عنوان اصلی خود نظر آقای هاشمیکارگزاران

غيرعادی کشور گفته است در اين شرايط تفکيک نيروها و بی تفاوت کردن نيروهای توانمند کشور به 
  . خاطر برخی انحصارگری ها سم مهلکی است و اين کار نبايد صورت گيرد

ديده و از قول شاهزاده بندر  سفر دبير شورای عالی امنيت ملی سعودی را به تهران با اهميت کيهان
بن سلطان نوشته سعودی به استفاده از فناوری هسته ای در جهت صلح آميز تاکيد دارد و در آخرين 

اجالس شورای همکاری خليج فارس اعضا تصويب کردند در مورد کاربرد اين انرژی صلح آميز هسته ای 
  . در ارتباط با پزشکی و آموزش بحث و بررسی شود

 مقام سعودی با بيان اينکه استفاده از فناوری هسته ای بايد با حساب باشد کيهان به نوشته
در استفاده از اين فناوری بايد مسائل ايمنی در نظر گرفته شود و پيش بينی های الزم در مورد «:گفت

 و هر چه کمتر از امور حساسی مانند پرونده هسته ای ايران صحبت. مشکالت احتمالی آن صورت بگيرد
  .شود، کمتر باعث پيچيدگی اين مسئله می شود

 سرمقاله خود را به موضوع خصوصی سازی اختصاص داده و از اختالف سرمايه و  اعتماد،کارگزاران
  .نظر کارشناسان و مقامات دولتی درباره تعريف خصوصی نوشته اند

ی خواهد  بخش خصوصی اگر قدرت همسنگ با نهاد دولت داشته باشد مکارگزارانبه نوشته 
نمايندگان خود را به مجلس بفرستد و در کابينه و ترکيب آن دخالت کند و در سياست خارجی فعال 

اين همان نقطه آشيل خصوصی سازی به حساب می . باشد تا امنيت مورد نظر خويش را تامين کند
زير و  به همين جهت سه رئيس جمهور، سه رئيس مجلس، ده ها وکارگزارانبه نظر نويسنده . آيد

روسای کل بانک مرکزی و روسای سازمان برنامه و بودجه نتوانسته اند در مسير اجرای تمام عيار آن 
  . گامی به پيش بردارند

 گفتگوهای ايران پاکستان و هند را در صدر گزارش های خبری خود آورده و نوشته چهارمين حيات نو
ه صلح، با تفاهم سه کشور بر سر فرمول جانبه ايران، پاکستان و هند در پروژه خط لول نشست سه

 آمده که قرار شد فرمول نهايی قيمت از حيات نودر گزارش . قيمت گاز صادراتی ايران به پايان رسيد
های بلندپايه کشورهای حاضر در پروژه برسد و نظر نهايی خود را تا چهار هفته  ع مقام طريق آنها به اطال

  . م کنند ديگر اعال
 نزديک پنجاه سازمان غيردولتی در اعتراض به آبگيری سد سيوند خواستار سرمايهامه به نوشته روزن

های غيردولتی گفته اند که باستان  اين عده از سازمان.به عقب افتادن يکساله آبگيری اين سد شدند
های ناشی از آبگيری، به پژوهش در اين منطقه  شناسان بايد بتوانند در فضايی آرام و بدون نگرانی

  . بپردازند
شناسی در تنگه بالغی اشاره شده   در بخشی از اين بيانيه به همايش اخير باستانسرمايهبه نوشته 

  .تری دارند اند و نياز به پژوهش بيش ها کاوش نشده باقی مانده که اعالم گرديد بسياری از سايت
ی طاليی ها فرصت:  در گزارشی پيرامون وضعيت گردشگری در شهراصفهان نوشتههمبستگی

بر اساس آمار تعداد گردشگران خارجی در سال در اصفهان که پايتخت فرهنگی . گذشته از دست رفت
هزار هزار گردشگر ٣٨گذشته کاهش يافته و حدود  جهان اسالم خوانده می شود نسبت به سال 

ای خارجی از اين شهر ديدن کرده اند در حالی که در مدت مشابه در سال گذشته تعداد توريسته
  . نفر بود۴١٧هزار و ۴٠خارجی 
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روزنامه های امروز چاپ لندن در مقاالت و گزارشهای متعدد به بررسی رويايی ايران و غرب :بی بی سی
  . ت داخلی ايران پرداخته اندبر سر برنامه های هسته ای تهران و عواقب اين رويارويی برای سياس

وادار کردن ايران به پرداخت هزينه های گزينه هسته ای " در گزارشی زيرعنوان  فايننشال تايمزروزنامه
اياالت متحده آمريکا بار ديگر يکی از آن بازيهای تهاجمی قديمی اش را آغاز کرده و به : "می نويسد" اش

  ." اما اين بار آمريکا دست کم تا حدودی حق دارد.  کنداروپا فشار می آورد که با ايران سختگيری
مسيری که دولت بوش برای مقابله با برنامه هسته ای ايران طی می کند : "اين روزنامه می نويسد

اما از آنجا که راه حل ديگر، که يک راه حل نظامی است . ممکن است برای اروپايی ها خوشايند نباشد
منطقه شعله ور سازد، اتحاديه اروپا احساس می کند که بايد به آنچه ممکن است آتش جنگ را در کل 

  ." آمريکا درباره تحريمهای سخت تر عليه ايران می گويد، گوش فرادهد
 يادآوری می کند که طی سالهای گذشته، تحريم اعتبار خود را از دست فايننشل تايمزبا اين حال، 

  .ند که از آن سود برده اندداده است زيرا اغلب، اين ديکتاتورها بوده ا
 در گزارشی درباره کوشش اسرائيل برای قطع کردن رابطه ايران با بازار جهانی می گاردينروزنامه 
اسرائيل تالش دارد مبارزه ای را برای منزوی کردن ايران و نرم کردن افکار عمومی در برابر : "نويسد

 هدف آن ناتوان کردن يا به تاخير انداختن برنامه حمله ای که: گزينه حمله نظامی به آن کشور آغاز کند
  ."غنی سازی اورانيوم در ايران است

اين روزنامه می نويسد که اسرائيل بعنوان بخشی از اين مبارزه سرگرم فشار آوردن بر بيش از هفتاد 
 صندوق بازنشستگی در آمريکاست تا سرمايه گذاری در شرکتهايی را که با ايران معامله می کنند

  . متوقف سازند
 در يکی از سرمقاله های خود نيز به همين موضوع اشاره کرده و ديدار روزگذشته بنيامين گاردين

  . نتانياهو نخست وزير پيشين اسرائيل به لندن را کوششی در همين زمينه ارزيابی کرده است
 جريان مناقشات خاور  آمده است که اين کوشش تازه اسرائيل، جبهه تازه ای را درگارديندر سرمقاله 

  . ميانه باز خواهد کرد
 در مقاله ای به قلم ادرين هميلتون می نويسد که نيمی از تشکيالت نظامی غرب بر اين اينديپندنت

  . عقيده است که احتمال يک حمله نظامی عليه ايران وجود دارد
 خاورميانه سايه افکنده در حال حاضر شبح ايران بر سرتاسر: "آقای هميلتون در اين مقاله می نويسد

تقريبا هر اظهار نظری که از واشتگتن می آيد اشاره ای هم به اين نکته دارد که ايران جدی ترين . است
و البته به اين نکته نيز اشاره دارد که نه آمريکا و . تهديد نسبت به طرح آمريکا در عراق تلقی می شود

  ."ران، خواه صلح آميز باشد يا نه، ساکت نخواهند نشستنه اسرائيل در برابر ادامه برنامه هسته ای اي
در همين حال روزنامه های چاپ لندن نگاهی هم به عواقب اين موقعيت برای سياست داخلی ايران 

روزنامه ديلی تلگراف در گزارشی به قلم کان کافلين می نويسد که فشار های داخلی بر . داشته اند
ان برای کنار گذاشتن گفته ها و سياستهای مبارزطلبانه اش عليه محمود احمدی نژاد رئيس جمهور اير

  . غرب افزايش يافته است
 می نويسد رهبر جمهوری اسالمی اسالمی که معموال مالقاتهای منظمی با آقای ديلی تلگراف

به نوشته اين روزنامه آقای . احمدی نژاد داشت، اخيرا يک در خواست مالقات او را رد کرده است
نژاد قصد داشت آيت اهللا خامنه ای را از نظراتش درباره برخی امور داخلی و بين المللی مطلع احمدی 

  . کند اما با رد درخواستش موفق به انجام اين کار نشد
 از قول يک مقام ارشد در دولت بوش که مسئوليت دنبال کردن تحوالت ايران را دارد نقل ديلی تلگراف
 دست است که بروز شکافها در باالترين سطح حکومت ايران آغاز شواهد روشنی در: "کرده است که
  ."شده است
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