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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(تهای بزرگرژیم ایران و دول

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

 فرانسه و آلمان خواهان ادامه فشار جهانی بر ايران شدند
  )2007  دسامبر6 (86 آذر 15شنبه  پنج:رادیو فردا

 صدر اعظم آلمان و نيکال سارکوزی، رييس جمهور فرانسه، می گويند به رغم گزارش اخير آنگال مرکل،
سازمان های اطالعاتی آمريکا درباره توقف برنامه توليد سالح اتمی ايران، اين کشور يک 

  .خواستار ادامه فشار بين المللی بر تهران شدند و محسوب می شود »تهديد«
يت کشورش برای تصويب قطعنامه تازه ای عليه ايران سخنی به به طور مشخص از حما خانم مرکل

خواهان ادامه مسير در سازمان ) ۵+١مذاکره در گروه (  طرف های ما و ديگر«:ميان نياورد ولی گفت
  .»ملل متحد هستيم

درهمين حال، آقای سارکوزی گفت که کشورش، به رغم گزارش اخير سازمان برآوردهای اطالعاتی 
 از تالش های آمريکا برای اعمال تحريم های تازه عليه ايران حمايت  برنامه هسته ای ايران،درباره توقف 

  .می کند
تصريح » خطر ايران«خانم مرکل نيز در این کنفرانس مطبوعاتی به همراه آقای سرکوزی، با اشاره به 

  .»ازمان ملل هستيمنيازمند گفت وگو و فشار از طريق شورای امنيت س در رابطه با ايران، ما « :کرد
  . برای پشم پوشی از تحریم های تازه عليه ایران نمی بيند آقای سرکوزی نيز تاکيد کرد که دليلی

آنچه ایران ایران راتا اینجا کشانده است، تحریم ها و قاطعيت بوده «:ریيس جمهوری فرانسه گفت 
خانم مرکل نيز . تحریم ها شدجامعه بين المللی برای   همچنين خواستار اقدام یکپارچه وی. »است

  .پس از این اطهارات آقای سرکوزی گفت که دراین مورد با ریيس جمهوری فرانسه هم عقيده است
در همين حال وزير امورخارجه آمريکا نيز می گويد فشارهای جهانی ايران را مجبورکرد تا برنامه ساخت  

  . به سمت انتخاب درست هدايت کندبمب اتمی را متوقف کند و همين عامل می تواند تهران را
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، برای شرکت در اجالس وزيران امور خارجه ناتو به بروکسل رفته 
  .و قرار است روز جمعه با سرگئی الوروف، زير امور خارجه روسيه، درباره برنامه هسته ايران مذاکره کند

رسی هر طرحی برای اعمال تحريم های تازه عليه ايران، بايد يافته آقای الوروف پيشتر گفته بود در بر
  . اخير سازمان ملی برآورد های اطالعاتی آمريکا مد نظر قرار گيرد های

اما خانم رايس، که همراه با همتايان بريتانيايی و فرانسوی خود برای تصويب سومين قطعنامه عليه 
سازمان ملی ) گزارش(تصور نمی کنم که «: مبر گفت ايران تالش می کند، روز پنجشنبه هفتم دسا

  .»برآوردهای اطالعاتی آمريکا، مسير فعلی که در آن قرار داريم را تغيير دهد
 موسوم به سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی که روز  سازمان اطالعاتی و امنيتی آمريکا١۶در گزارش 

 برنامه توليد سالح هسته ٢٠٠٣ در سال دوشنبه منتشر شد، آمده است که جمهوری اسالمی ايران
  .ای خود را متوقف کرده است

، وزير امور خارجه آمريکا به خبرنگارانی که او را در سفر به بروکسل رويترزبه گزارش خبرگزاری 
همراهی می کردند، گفت است که در مذاکره با آقای الوروف تصريح خواهد کرد که گزارش اطالعاتی 

ان در پاسخ به فشار بين المللی کار توليد سالح اتمی را متوقف ساخت، و اين نشان می دهد که اير
  . دليلی است که ادامه منزوی ساختن تهران را توجيه می کند

  موضوع اين نيست که ايرانی ها روزی از خواب بيدار شدند و گفتند«:وزير امور خارجه آمريکا گفت 
 و دقت  در حقيقت، اين فشار ها ی بين المللی.  ساخترا متوقف خواهند) توليد سالح اتمی(برنامه 

  .» مجبور کرد چنين کنند جامعه جهانی بود که آنها را
در حقيقت، فشار بين المللی و موشکافی بين المللی می تواند و ممکن است « :خانم رايس افزود

  .»ايرانی ها را به سوی انتخاب گزينه های سالم هدايت کند
،خاوير سوالنا،   ايتاليا، بلژيک، بريتانيا  روز پنجشنبه با وزيران امور خارجه راستکاندوليزا رايس قرا

  . مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا،و نير با ياپ د هوپ شيفر، دبير کل ناتو، مالقات کند
   اختالف تاکتيکی

يم های تازه عليه  درباره زمان تحر  خانم رايس با اشاره به آنچه که اختالف تاکتيکی با روسيه و چين
قدرت های عمده بايد برای وادار ساختن ايران به پاسخگويی به آنچه پيش از سال «:  گفت ايران خواند،

  .»در برنامه اتمی خود انجام می داد، راه هايی پيدا کنند  ٢٠٠٣
رد که روسيه، عضو دايمی شورای امنيت با قدرت وتو، روز چهارشنبه اعالم کرده بودکه مدرکی وجود ندا

  .يک برنامه تسليحات اتمی را دنبال می کرده است  ٢٠٠٣ثابت کند ايران پيش از سال 
 از آژانس  روس ها همواره«:وزير امور خارجه آمريکا درباره ارزيابی روسيه از برنامه هسته ای ايران، گفت

يد ترين گزارش  فعاليت های گذشته ايران نگاه کند، و جد  خواسته اند به بين المللی انرژی اتمی
  . »اطالعاتی آمريکا انگيزه الزم برای چنين کاری را فراهم آورده است
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   »دليل موجه برای تحريم های تازه وجود دارد« 
در حالی که وزير امورخارجه آمريکا از روسيه خواسته است تا از ادامه فشارها بر جمهوری اسالمی 

د به رغم گزارش تازه سازمان های اطالعاتی آمريکا حمايت کند، نيکال سارکوزی روز پنجشنبه گفته بو
درباره توقف برنامه توليد سالح هسته ايران، همچنان داليل موجه برای اعمال دور تازه تحريم ها عليه 

  .ايران وجود دارد
کاخ اليزه در بيانيه ای اعالم کرد روز چهارشنبه جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، و آقای سارکوزی 

با يکديگر تلفنی گفت » فعاليت های اتمی نظامی ايران«اين گزارش و همچنين » عناصر جديد«درباره 
  .وگو کرده اند

در بيانيه آمده است که آقای سارکوزی تاکيده کرد چنانچه گزارش درباره برنامه توليد سالح هسته ای 
 هسته ای ايران تا سال ايران تاييد شود، انگاه نگرانی های جامعه جهانی درباره اهداف فعاليت های

  . می بايست مورد بازنگری قرار گيرد٢٠٠٢
. بنابر اين درخواست های جامعه بين المللی درست بوده است« :آقای سارکوزی تصريح کرده است

 همانطور که شورای امنيت سازمان  ايران بايد با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کامل کرده و
  .» طی سه قطعنامه درخواست کرده،غنی سازی اورانيوم را متوقف کند ملل متحد دريکسال نيم

يک قطعنامه تازه برای ) قطعنامه ها(سرپيچی ايران از اجرای «:رييس جمهوری فرانسه افزوده است
  .»سخت تر کردن تحريم ها را موجه خواهد کرد

 از ايران خواسته است ١٧۴٧ و ١٧٣٧  شورای امنيت سازمان ملل متحد طی دو قطعنامه الزم االجرای
  .تا فعاليت های مربوط به غنی اورانيوم را متوقف کند

شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی 
اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سالح، از ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به غنی 

  .رانيوم را متوقف کندسازی او
اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش خواست 

  .جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است
  

 واآنش اعضاي آنگره آمريكا به گزارش اطالعات ملي درباره برنامه اتمي ايران
  )2007  دسامبر4 (86 آذر 13شنبه سه : يون صداي آمريكاتلويز

صفحه يي محرمانه سازمان اطالعات ملي آمريكا آه به درخواست آنگره تهيه شده بود در 100گزارش 
اين گزارش واآنشهاي متفاوتي را در ميان قانونگذاران . اختيار مقامات مسئول در آنگره نيز قرار گرفت

 . ه به همراه داشتارشد دموآرات و جمهوريخوا
 در واآنش به انتشار ارزيابي سناتور دموآرات جي راآفلر رييس آميته اطالعات سناي آمريكا

نيات و قابليتهاي هسته يي عنوان آرده آه اين ارزيابي نشان , جديد اطالعات ملي موسوم به ايران
فلر به شواهد جامعه اشاره سناتور راآ. ميده آه جامعه اطالعاتي آمريكا از گذشته درس گرفته

اطالعاتي آمريكا پيش از جنگ عراق بود و اين نكته آه دولت صدام حسين از جنگ افزار آشتارجمعي 
  . برخوردار بود ايشون اشاره مي آنه آه در اون ارزيابي مبالغه شده بود در اين ارتباط

لت درخواست تهيه اين دموآراتها ضمن استقبال از ارزيابي سازمان اطالعات ملي اشاره آردند آه ع
  . گزارش ممانعت از تكرار ورود آمريكا به يك جنگ ديگر مشابه جنگ عراق بوده

رهبر اآثريت در سناي آمريكا درباره علت درخواست تهيه يك ارزيابي جديد سازمان اطالعات ملي از 
  .برابر  ايران شوممي خواستم مانع از تكرار روند منتهي به جنگ عراق در , برنامه هسته يي ايران گفت

 اطالعات ملي از اطمينان باالي جامعه اطالعاتي درباره عزم ايران در ساخت جنگ 2005گزارش سال
اما گزارش جديد با همان اطمينان از توقف برنامه جنگ افزار هسته يي . افزار هسته يي حكايت داشت

  . خبر مي دهد2003ايران در سال 
نگراني من مشاهده دوباره تصويري مشابه آالين پاول در , اران گفتسناتور دموآرات هري ريد به خبرنگ

شوراي امنيت با عكسهايي حاآي از وجود برنامه جنگ افزار آشتارجمعي در عراق است و از طريق 
روزآمد آردن ارزيابي اطالعات ملي مي خواستم اطمينان حاصل آنم به اشتباه مشابهي درباره ايران 

  . دچار نشويم
 ارزيابي اطالعات ملي از برنامه هسته يي ايران را به نوعي انفجار موآرات جوزف بايدنسناتور د

تشبيه آرد و تاآيد آرد جامعه جهاني دريچه فرصت چشمگيري ميان پاگذاشتن به جنگ با ايران و 
ارزيابي روشن آرده , رييس آميته روابط خارجي سنا مي گويد. پذيرش ايران هسته يي را پيش رو دارد

ست آه ترآيبي از فشار و مشوقهاي مثبت مي تواند ادامه توقف فعلي در برنامه جنگ افزار هسته ا
بايدن توصيه مي آند از اين پس بايد به طور مستقيم با ايران وارد . يي ايران را به همراه داشته باشد

  . گفتگو شد
ي از سطح استقالل جامعه ارزياب, به عقيده سناتور دموآرات جي راآفلر رييس آميته اطالعات سنا

  .اطالعاتي از رهبري سياسي حكايت دارد امري آه در سالهاي اخير آمبود آن حس مي شد
بنا بر ارزيابي , به گفته سناتور جمهوريخواه آريستوفر بان عضو ارشد آميته اطالعات سنا 

توربان معتقد سنا. جديد دست آم گزينه ساخت جنگ افزار هسته يي آماآان به روي تهران باز است
است معتقداست غني سازي اورانيوم قابليت خطرناآي براي توليد بمب اتم است و ابراز اميدواري مي 

  . آند آه اين ارزيابي به تالشهاي چندجانبه در برابر ايران لطمه نزند
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با اشاره به رجزخواني هاي جنگ طلبانه رهبران جمهوري , سناتور جمهوريخواه سام براون بك
 و اين آه ارزيابي اطالعات ملي فعاليتهاي غيرنظامي هسته يي ايران را در برنمي گيرد معتقد اسالمي

بايد از , براون بك مي گويد. است تهديد ايران مسلح به جنگ افزار هسته يي آماآان يك واقعيت است
 تغيير رهبرانشان هر امكان براي به تاخير انداختن برنامه هسته يي ايران و تقويت مردم ايران در راستاي

سناتور هري ريد ابراز اميدواري مي آند انتشار . و به روي آار آوردن يك دولت معتدل استفاده آرد
. ارزيابي اطالعات ملي به آاهش تهديدهاي آالمي و تعديل سياست دولت بوش در برابر ايران بيانجامد

  ...يپلوماسي در برابر ايران همت آندرييس اآثريت سنا معتقد است واشنگتن بايد به افزايش و تقويت د
 طي چند روز آينده نشستهايي در سيلوستر رويز رييس آميته اطالعات مجلس نمايندگانآقاي 

آقاي رويز گفته پرسشهاي ايشون بر . اين باره با حضور روساي سازمان اطالعات ملي برگزار خواهد شد
بررسي موارد . بناي اصلي ارزيابي استسنجش منابع محرمانه آه م. سه محور متمرآز خواهد بود

آژانسي آه اين گزارش رو به طور جمعي تنظيم آردند و شناسايي دقيق داليل 16مورد اختالف ميان 
 و راههاي ممانعت از آغاز دوباره اين مساله 2003توقف برنامه جنگ افزار هسته يي ايران در سال 

يز قويا از پرزيدنت بوش خواسته آه با چشماني باز آقاي رو. نكاتي هست مورد نظر آقاي سيلوستر رويز
تالشهاي ديپلوماتيك توام با مشوق و مجازات رو دنبال آند و اجازه نده ايران حامي عمده تروريسم در 
جهان آه سپاه قدسش در عراق شورشيان رو آمك نظامي مي آنه به جنگ افزار هسته يي دست 

  .   ».پيدا آند
  

  تلويزيون صداي آمريكا درباره گزارش جامعه اطالعاتي درباره برنامه اتمي ايرانمصاحبه ديويد فولي با 
  )2007  دسامبر4 (86 آذر 13شنبه سه : تلويزيون صداي آمريكا

واضح است آه ممكن است مضمون اصلي اين گزارش، حاآي از اون هست آه ايران قطعا نوعي برنامه 
تذآر اين نكته مهم است آه تا همين ... ست زده است هسته يي را دنبال مي آرده آه به انكار آن د
روسيه و چين صحبت آردند و , خاوير سوالنا صحبت آرده, هفته پيش هم مذاآرات با ايران ادامه داشته

البته خاوير سوالنا به نمايندگي از گروه پنج به اضافه يك يا نمايندگان گروه پنج به اضافه يك هم حرف 
اآره آم انجام شده در مدت اخير اونچه آه اهميت داره اينه آه ايران اين نميشه گفت آه مذ. زدند

تقاضاي ساده جامعه بين المللي رو رد آرده و تا پيش از انتخاب آقاي احمدي نژاد مسايل روند ديگري 
داشتند در اين زمينه اما زماني آه احمدي نژاد به رياست جمهوري  رسيد جريان جهت ديگري پيدا آرد 

نظر مي رسه آه بهترين راهي آه ايران مي تونه به عنوان يك گزينه منطقي در پيش داشته باشه و به 
اين هست آه محجور شدن خودش و محجور شدن مردمش رو از جامعه جهاني نپذيره با تعليق غني 

خيلي مهم هست آه ايران بتونه اين تصميم بسيار ساده رو بگيره و گام برداره درراه آغاز . سازي
تا زماني آه ايران همچنان غني سازي ....ذاآراتي بسيار غني تر با آشورهاي عضو جامعه جهانيم

  ... اورانيوم رو ادامه ميده به هر صورت اين نگراني برجاي هست
  

  خالصه سخنراني احمدي نژاد در ايالم
  )2007 دسامبر 5 (86 آذر 14چهار شنبه : تلويزيون شبكه خبر

به صراحت اعالم آردند آه . ن گزارش سازمانهاي اطالعاتي دولت آمريكا راروز گذشته شما ديديد او
من مي خوام خدمت . ملت ايران در موضوع هسته يي در مسير درست است و حق با ملت ايران است

, اين گزارشي آه ديروز اعالم آردند گرچه به ظاهر براي حل مشكل دولت آمريكاست. شما عرض آنم
ج آردن دولت آمريكا از مشكالت و بن بستي است آه در آن گرفتار شده است اما براي عبور دادن و خار

  . در حقيقت اين اعالم پيروزي ملت ايران در ماجراي هسته يي در مقابل همه قدرتهاي جهاني است
به شما مي خوام عرض آنم . من مي خوام يك جمله به شما ملت عرض آنم و يك جمله به اونها

تبليغات مي آنندتا ما رو وادار , حيف هي فضاسازي مي آنند, خل همدست دشمنبعضيها هستند دردا
يك قدم ولو بسيار آوچك عقب نشيني آنيم اگرچنين , آنند يك امتياز ولو بسيار آوچك به دشمن بدهيم

اتفاقي بيفتد همين آساني آه در داخل اين حرفها رو مي زنند بالفاصله تغيير موضع خواهند داد و 
عزيزان من , بايد مراقب باشيم, لت و مسئولين خواهند شد و قيافه انقالبي خواهند گرفتطلبكار م

شما بدانيد اين ملت ايستاده است و . آوچكترين عقب نشيني مساوي است با عقب نشيني آامل
استفاده آامل از همه ظرفيت انرژي هسته يي را حق مسلم خودش مي داند و تا آخر ايستاده است و 

  .»عقب نشيني نخواهد آردسرسوزني 
  

تهديد همچنان دو  - بازتاب گسترده گزارش مراکز اطالعاتى وجاسوسى آمريکا درباره ايران ديپلماسى
 روى يک سکه

  )2007  دسامبر5 (86 آذر 14شنبه چهار 
اطالعاتى وجاسوسى آمريکا درباره فعاليت هاى هسته   انتشار گزارش مراکز-گروه خبر : فرهنگ آشتی

از زمان انتشار اين گزارش . سراسر جهان به دنبال داشته است ان بازتاب هاى گسترده اى دراى اير
متفاوتى بر روى خروجى هاى خبرگزارى ها و ساير رسانه ها قرار گرفته است  تحليل ها و گزارش هاى

  از متنآنگونه که. گمانه زنى درباره آينده پيش روى چالش هسته اى تهران پرداخته اند که عموما به
نظامى نبودن  گزارش مذکور بر مى آيد به نظر مى رسد محتواى آن از يک طرف اعتراف آمريکايى ها به

اند بازگذاشتن احتمال  برنامه هاى ايران است والبته همچنان که بسيارى از کارشناسان تاکيد کرده
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 »ايران گزينه پيگيری برنامه توليد سالح اتمی را حفظ کرده است«

  عليرضا طاهری
  )2007  دسامبر5 (86 آذر 14شنبه چهار :رادیو فردا

 در آخرين گزارش National Intelligence Estimateاطالعاتی آمريکا  برآوردهایروز دوشنبه سازمان ملی 
 ميالدی در تالش بوده تا سالح هسته ای ٢٠٠٣خود تصريح کرده بود که جمهوری اسالمی ايران تا سال 

  .توليد کند، اما اين تالش ها را چهار سال پيش متوقف کرده است
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سفير چين روز سه شنبه گفته بود انتشار اين . شته استاين گزارش واکنش های متفاوتی درپی دا
و طرف های درگير در مناقشه هسته ای ايران بايد بارديگر شرايط را   گزارش شرايط را تغيير داده است

  .ارزيابی کنند
درهمين زمينه، گریگوری شولتی، نماينده وسفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين، در  

 به سوال هايی درباره پيامدهای انتشار اين گزارش و همچنين رويکرد اياالت راديو فردا با گفت وگو
  .متحده در مناقشه هسته ای ايران پاسخ گفته است

با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا، و بخصوص تاکيد آن بر اين که جمهوری 
ه ولی اين برنامه را متوقف کرده و کنار گذاشته است، اسالمی در پی توليد سالح های هسته ای بود

اگر گفته تهيه کنندگان اين گزارش را بپذيريم که چنين برنامه يی وجود «: بسيارند کسانی که می گويند
داشته ولی چهار سال است که متوقف شده، ديگر بحرانی در ميان نيست که رفعِ  آن ضرورتی داشته 

ا نگرانی جامعه بين المللی از فعاليت های حساس سوء ظن برانگيز هسته باشد، و آن چه آمريکا آن ر
  .»يی جمهوری اسالمی خوانده، عمًال بر طرف شده است

با توجه به نکته ياد شده، ادامه پافشاری آمريکا بر حفظ : همين عده بی درنگ می پرسند 
چه دليل و محملی پرونده هسته ای ايران در دستور کار شورای امنيت سازمان ملل متحد 

  دارد؟
 من که دقيقا گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا را خوانده ام، می توانم بگويم :شولتی 

که اين گزارش همچنان می گويد که ايران به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد، بدون آن که به وضوح 
  .  ناقض قطعنامه های شورای امنيت استنيازی غيرنظامی به آن داشته باشد، در حالی که اين کار

در نتيجه، گزارش اطالعاتی اخير . يعنی جهان هنوز به صلح آميز بودن ماهيت برنامه ايران اعتماد ندارد
به ما می گويد که ايران، برنامه اي برای توليد سالح های هسته ای داشته، هر چند به گمان ما اين 

 به ما می گويد که رهبران ايران گزينه پيگيری برنامه توليد سالح  متوقف کرد، و٢٠٠۴برنامه را در سال 
های هسته ای را کنار نگذاشته وحفظ کرده اند، و اين کار را با توسعه قابليت غنی سازی اورانيوم که 

  . برای منظورهای غيرنظامی ضرورتی ندارد، ادامه می دهند
می توانم به شما بگويم که اين نکته همچنان مايه و من در اين جا، در آژانس بين المللی انرژی اتمی، 

است و به نظر ما، استراتژيمان را بايد حفظ ] ديپلمات ها و نمايندگان دولت ها در آژانس[نگرانی عميق 
به تعليق [کنيم، استراتژی ای که همراه اروپا، چين و روسيه در پيش گرفته ايم تا رهبران ايران را 

  .اعد کنيممتق] فعاليت های هسته ای
امنيتی آمريکا، -باز اين واقعيت بر جای می ماند که برپايه يافته های هيجده نهاد اطالعاتی 

منعکس شده، جمهوری » برآوردهای اطالعاتیِ  آمريکا«که نتيجه آن در گزارش سازمان 
اسالمی دست کم چهار سال است که برنامه توليد سالح های هسته ای را کنار گذاشته 

 گذشته از يکصد و سی صفحه آن که همچنان محرمانه نگاه داشته  ين گزارش،به ا. است
  .شده، هر کسی می تواند دسترسی داشته باشد

ما معتقديم برنامه تسليحات هسته ای ايران به دليل فشارها و موشکافی های بين المللی متوقف 
لم وعمد گزينه توسعه و توليد سالح معتقديم که رهبران ايران، با ع» برآورد«ما همچنين برپايه اين . شد

های هسته ای را حفظ کرده اند، و اين کار را، تا حد وقسمتی، با پيشروی در راه توسعه و پيشبرد 
  . و اين، همچنان، مايه نگرانی است. قابليت های الزم برای غنی سازی اورانيوم انجام می دهند

 جلب اعتماد جهان به صلح آميز بودن فعاليت های برای رفع نگرانی جامعه بين الملی و[رهبران ايران 
کماکان بايد دو کار بکنند، اول اين که با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری ] هسته يی در ايران

کامل داشته باشند، در حالی تا امروز اين همکاری را به صورت گزينه ای انجام داده اند، چرا پا پيش 
عاليت های تسليحاتی گذشته به ما چيزی نمی گويند؟ و چرا به آژانس اجازه نمی گذارند و درباره اين ف

 تاييد کند تا اين اطمينان بوجود آيد که رهبران  نمی دهند فعاليت های کنونی را بصورتی تام و تمام
ايران در حال تجديد برنامه توليد سالح های هسته ای نيستند و دوم اين که رهبران ايران بايد به 

ست های شورای امنيت، يعنی به تعليق فعاليت های حساس هسته ای، تن در دهند و به درخوا
  .سرميز گفت و گو بيايند

اما انتشار گزارش مورد بحث ما، که به قولی مثل بمب صدا کرده است، از هم اکنون زمزمه 
رای ب. های مخالفت با ِاعمال تحريم و مجازات های سنگين تر بر ايران را بلند کرده است

نمونه، چين، تقريبًا بدون درنگ، اعالم کرده است که شورای امنيت در روش برخوردش با 
   .پرونده هسته ای جمهوری اسالمی بايد تغييراتی بدهد

چين و روسيه، و دوستان اروپايی ما، و خود ما، توافق کرده ايم که اگر ايران به نقض قطعنامه شورای  
شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه جديدی برای تشديد [ه می دهد، امنيت ادامه دهد، که دارد ادام
و گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا در اين واقعيت ] تحريم و مجازات تهران صادر کند

  . تغييری نمی دهد
در قبال [ايران همچنان ناقض قطعنامه های شورای امنيت است و در نتيجه روند شورای امنيت 

  . بايد ادامه يابد] اسالمیجمهوری 
صادقانه اين که آنچه گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی به ما می گويد اندکی اميد بخش است 

، زير فشار بين المللی، فعاليت های بخصوصی در ٢٠٠٣چون نشان می دهد که رهبران ايران در سال 
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رهبران ايران نمی توانند از پيروزی . بنابراين ما به دستيابی به راه حلی ديپلماتيک خوشبين هستيم
رات، و درواقع، توافق برسر رويکردی خواهد بود که فن تنها پيروزی، تجديد مذاک. خودشان حرفی بزنند

آوری هسته ای را در حد کمال هنری آن، در دسترس ايران بگذارد و دسترسی ايران به سوخت هسته 
  . ای را تضمين کند

سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی  « بياد شما بياورم که در زمان مورد نظر! آقای سفير
ِن آن چه بگفته اين سازمان برنامه تسليحات هسته ای حکومت  متوقف شد ، زمان»آمريکا

تهران بوده، محمد خاتمی ساکن شماره يک کاخ رياست جمهوری در تهران بود؛ اما حاال، 
چهره ای کامًال متفاوت با آقای خاتمی، يعنی آقای احمدی نژاد بر کرسی رياست جمهوری 

   .اسالمی تکيه زده است
  .د ولی رهبر جمهوری اسالمی همان رهبريست که بوددرست می گويي) با خنده(

و از هرچه بگذريم، پرونده هسته ای جمهوری اسالمی در هر حال، همچنان در دستور ........
   ........کار شورای امنيت سازمان ملل است

رنامه ای برای پرونده ايران واقعًا به دو دليل در شورای امنيت است، اول اين که ايران، بر پايه داوری ما، ب
تسليحات هسته ای داشته، اما هنوز به اين مساله اذعان نکرده ، هنوز اطالعاتی درباره آن به آژانس 

بين المللی انرژی اتمی نداده است و هنوز با آژانس همکاری نمی کند تا قضيه روشن شود، مثًال با 
انند ببينند چه می گذرد و تاييد کنند که ، تا بازرسان آژانس بتو]در ايران[اعمال و اجرای پروتکل الحاقی 

برنامه ای برای تسليحات درميان نيست، و دوم اين که برای آغاز مذاکرات، ايران بايد به خواست های 
  .شورای امنيت تن در دهد، و اين فعاليت های مربوط به غنی سازی را به حال تعليق درآورد

اين است که ايران نيروگاه برقی ندارد که اورانيوم چرا آنها به غنی سازی ادامه می دهند؟ منظورم 
غنی شده را در آن بکار برد، و اين مايه تشديد بحرانِ  عدم اعتماد و نگرانی های بيشتر از فعاليت های 

  . ايران است
بنابراين، حتی اگر امروز ارزيابی می کنيم که ايران زير فشار بين المللی، پاره ای از فعاليت های 

هسته ای خود را چهار سال پيش متوقف کرده اما همچنان نگرانيم که فعاليت های يادشده تسليحات 
را، آنچنان که بايد، در دسترس نگذاشته  می تواند از سر گرفته شود بخصوص که ايران برنامه جاري خود

هد داد که و ما همچنين نگرانيم از اين که ايران همچنان پيگير فن آوری هايی است که به او اجازه خوا
اين مايه نگرانی روسيه، چين، . در آينده سالح های اتمی بسازد و اين تنها مايه نگرانی آمريکا نيست

   .اروپا و ديگر کشورها در سراسر جهان است
آمريکا برای آن که پرونده هسته ای جمهوری اسالمی از دستور کار شورای !  سفيرآقای 

و صريح، خواستار چه چيزيست، آمريکا چه می امنيت سازمان ملل متحد خارج شود، رک 
  خواهد؟

  اگر آن ها می خواهند پرونده. اين به آمريکا مربوط نمی شود، اين به انتخاب رهبران ايران بستگی دارد
هسته ای شان از برنامه و دستور کار شورای امنيت خارج شود، صرفًا بايد، همانند ديگر کشورها، با 

  .  اتمی بر پايه يی منظم و بی وقفه همکاری کامل کنندآژانس بين المللی انرژی
رهبران ايران بايد اين فعاليت های مايه نگرانی جامعه بين المللی را به حال تعليق درآورند تا بتوانيم 
مذاکره کنيم و گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا کوچکترين تغييری در اين نکته نمی 

  .دهد
  

 چه فرصتی برای ایران گشوده شده استدری: البرادعی
  )2007  دسامبر5 (86 آذر 14شنبه چهار :رادیو فردا

محمد البرادعی، دبير کل آژانس بين المللی انرژی هسته ای، گزارش تازه سازمان های اطالعاتی 
 مناقشه برای تهران توصيف کرد تا با آن بتواند،» دريچه فرصتی«آمريکا درباره برنامه هسته ای ايران را 

  .هسته ای خود را حل و فصل کند
اکنون يک «: به گزارش خبرگزاری ها، آقای البرادعی روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در برزيل گفت

دريچه فرصت برای ايران گشوده شده، چرا که آشکارا ايران تا اندازه ای با اين گزارش که در آن گفته 
ک برنامه تسليحاتی کار نمی کنند، با حمايت رو به رو شده آنها دستکم چند سالی است بر روی ي

  ».شده است
 روز دوشنبه در آخرين گزارش National Intelligence Estimateسازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا 

 ميالدی در تالش بوده تا سالح هسته ای توليد کند، اما اين ٢٠٠٣خود تصريح کرد که ايران تا سال 
  .ر سال پيش متوقف کرده استتالش ها را چها

 سازمان ١۶آقای البرادعی همچنين تاکيد کرد که نتايج اين گزارش که حاصل جمع بندی فعاليت های 
 است، با آنچه آژانس بين المللی انرژی هسته ای به آن دست يافته، CIAاطالعاتی آمريکا از جمله 

  .يکسان است
این  ش، رييس جمهوری وکاندوليزا رايس، وزير امور خارجهبا اين حال مقام های آمريکايی مانند جورج بو

  .می نگرد» يک تهديد«آمریکا کماکان ايران را به چشم  تاکيد کردند که کشور
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من نمی توانم با قاطعيت در اين مرحله چيزی «: آقای البرادعی در پاسخ به سئوالی در اين زمينه گفت
اينکه ايران تهديد است، و تهديدی . بايد انجام شوندرا تصمين کنيم، چرا که هنوز کارهايی هست که 

برای چه کسی است و در چه شرايطی، موضوعاتی هستند که بايد پشت ميز مذاکره به بحث گذاشته 
  ».شوند

وی افزود که ايران، بايد به سختی تالش کند تا مطمئن باشد که همه جزئيات برنامه هسته ای اش، 
  . به اطالع سازمان بين المللی انرژی هسته ای رسيده استچه در گذشته و چه در حال حاضر

   قطعنامه جديد در شورای امنيت
همزمان نيکالس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا گفت که اين کشور، کماکان به تالش هايش برای 

ی امنيت قانع کردن روسيه، چين و متحدان اروپايی اش برای صدور سومين قطعنامه عليه ايران در شورا
  .ادامه می دهد

هنوز غنی سازی و کارهايی «: وی که در سفری به استراليا به سر می برد، در جمع خبرنگاران گفت
  ».ديگر در حال انجام است که بايد متوقف شود

ساعتی پيش از آقای برنز، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا نيز که در سفری به اتيوپی به سر 
جامعه جهانی خواسته بود که از قطعنامه شورای امنيت که در آنها از ايران خواسته شده، می برد، از 

  .غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، حمايت کنند
 بر اينکه رژيم ايران، يک رژيم مشکل ساز و نظری قوی در دولت وجود دارد مبنی«: خانم رايس گفته بود

خطرناک است و جامعه جهانی بايد همچنان اتحاد خود را حول قطعنامه هايی که تا امروز صادر شده، 
  ».حفظ کند

انتشار گزارش اخير و تاکيد اين گزارش بر اين نکته که ايران برنامه برای ساخت سالح هسته ای در 
ت بوش در آمريکا تحت فشار قرار گيرد تا سياست های خود را در قبال دست ندارد، موجب شده تا دول

  .ايران، بازنگری کند
بعد از اين گزارش، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا با همتايان خود از کشورهای آلمان، بريتانيا، 

  .فرانسه، چين و روسيه، تلفنی مذاکره کرد
 به غنی سازی اورانيوم ادامه دهد، احتماال در فاصله سال های در اين گزارش آمده است که اگر ايران

  . قادر خواهد بود که بمب هسته ای توليد کند٢٠١۵ تا ٢٠١٠
   واکنش روسيه

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز چهارشنبه گفت هيچ سندی وجود ندارد که تاييد کند، ايران 
  . داشته استاصوال برنامه ای برای ساخت سالح هسته ای

، آقای الوروف در واکنش به گزارش اخير سازمان های اطالعاتی  آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری
:  متوقف کرده است، گفت٢٠٠٣آمريکا که گفته بود ايران برنامه تسليحات هسته ای خود را در سال 

وييم ايران زمانی برنامه اطالعاتی که ما تا اينجا ديده ايم، به ما اجازه نمی دهند که با قاطعيت بگ«
  ».ساخت سالح هسته ای داشته است

وزير امور خارجه روسيه که بعد از مذاکره با سعيد جليلی، مذاکره کننده ارشد برنامه هسته ای ايران در 
ما اکنون با در اختيار داشتن اطالعات تازه درباره وجود برنامه «: جمع خبرنگاران حاضر شده بود، گفت

 ای در ايران، وضعيت را برای صدور يک قطعنامه تازه در شورای امنيت بررسی خواهيم تسليحات هسته
  ».کرد

برای ساخت [ما هيچ اطالعاتی نداريم که نشان دهند چنين فعاليت هايی «: آقای الورف تاکيد کرد
هم  ميالدی در ايران وجود داشته، حتی اگر همکاران آمريکايی ما ٢٠٠٣پيش از سال ] سالح هسته ای

  ».بگويند
به گفته وی، والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه روز سه شنبه در ديدار با سعيد جليلی، از ايران 

  .خواست که برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، صبح روز چهارشنبه گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا را 

پيروزی « متوقف کرده، ٢٠٠٣ده ايران برنامه ساخت سالح هسته ای خود را در سال که در آن گفته ش
  .برای ايران توصيف کرد» بزرگ

به گزارش خبرگزاری ها، آقای احمدی نژاد در سخنانی که از تلويزيون دولتی ايران در صبح روز 
اين گزارش . ديديدشما گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا را «: چهارشنبه پخش شده، گفته است

تالش دارد تا آمريکا را از بن بست برهاند، اما همچنين اعالم پيروزی ملت ايران در برابر قدرت های بزرگ 
  ».نيز هست

   ابراز نگرانی ژاپن
با اين حال ژاپن روز چهارشنبه اعالم کرد که به رغم انتشار گزارش اخير سازمان ملی برآوردهای امنيتی 

  .کماکان از دستيابی ايران به سالح هسته ای نگران استآمريکا، اين کشور 
ژاپن که از متحدان آمريکا در عرصه روابط بين الملل به شمار می رود، در يکی از معدود فعاليت ها 

مخالف با سياستگذاری های واشينگتن، از زمان انقالب ايران تا امروز روابط اقتصادی خود را با ايران حفظ 
  .کرده است

ترس از اينکه ايران قصد ساخت بمب هسته «: کا ماشی مورا، سخنگوی رييس دولت ژاپن گفتنوباتا
  ».ای دارد، هنوز از بين نرفته است
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وی تاکيد کرد که ايران کماکان با ادامه دادن غنی سازی اورانيوم، قطعنامه های شورای امنيت را زير پا 
  . گذاشته است

 که بسيار کمتر از متحدان غربی خود در مناقشه هسته ای ايران ژاپن تا امروز از جمله کشورهايی بوده
   .به تهران فشار آورده است

  
  هزار سانتريفيوژ نياز داريم۵٠به : احمدی نژاد
  )2007  دسامبر5 (86 آذر 14شنبه چهار :رادیو فردا

 محمود   کند،در حالی که کشورهای غربی از ايران خواسته اند تا برنامه غنی ساز اورانيوم را متوقف
احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران می گويد کشورش برای تامين سوخت يکسال يک نيروگاه خود 

  .هزار سانتريفيوژ است ۵٠ نيازمند 
تايی سانتريفيوژها را  ١۶۴ زمانی که ما سری «:آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در شهرستان ايالم گفت

شما در همين ميزان بمانيدو ما چيزی نخواهيم  ت ايران گفتند کهای مل اندازی کرديم بدخواهان هسته راه
گفت ولی ما چنين موضوعی را رد کرديم و گفتيم که برای تامين سوخت يکسال يک نيروگاه خود 

  . »هزارسانتريفيوژ هستيم ۵٠ نيازمندم 
يت های غنی  شورای امينت سازمان ملل برای توقف فعال رييس جمهوری ايران با اشاره به در خواست

های آنها کار را تعطيل کنيم ، امکان ندارد دوباره بتوانيم کار راه  اگر ما يک روز به خواسته«:سازی گفت
  » .بياندازيم

آقای احمدی نژاد، همچنين، روز چهارشنبه گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا را که در آن گفته 
برای » پيروزی بزرگ« متوقف کرده، ٢٠٠٣ال شده ايران برنامه ساخت سالح هسته ای خود را در س

  .ايران توصيف کرده بود
شما گزارش سازمان «:  پخش شده، گفته بود  در سخنانی که از تلويزيون دولتی رييس جمهوری ايران

اين گزارش تالش دارد تا آمريکا را از بن بست برهاند، اما همچنين اعالم . های اطالعاتی آمريکا را ديديد
  ».ت ايران در برابر قدرت های بزرگ نيز هستپيروزی مل

 روز دوشنبه در آخرين گزارش National Intelligence Estimateسازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا 
 ميالدی در تالش بوده تا سالح هسته ای ٢٠٠٣خود تصريح کرده بود که جمهوری اسالمی ايران تا سال 

  . ر سال پيش متوقف کرده استتوليد کند، اما اين تالش ها را چها
گزارش همچنين تصريح کرده بود که اگر ايران کماکان به غنی سازی اورانيوم ادامه دهد، در فاصله سال 

  . به قادر خواهد بود بمب اتمی توليد کند٢٠١۵ تا ٢٠١٠های 
العاتی سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی نيز ضمن استقبال از گزارش اخير سازمان های اط

آمريکايی ها سال ها اتهاماتی را بر ضد جمهوری اسالمی ايران مطرح کرده بودند و ما «: آمريکا گفته بود
اميدوار هستيم که گزارش های بعدی آنها هم مويد اين موضوع باشد که فعاليت های هسته ای ايران 

  ».از ابتدا و هميشه صلح آميز بوده است 
ايران که صبح چهارشنبه از سفری دو روزه به مسکو بازگشته بود، سرپرست تيم مذاکرات هسته ای 

 ٢ – و پی ١ –بعد از گزارش البرادعی و رييس شورای حکام آژانس که بر حل مسائل پی «: افزوده بود
مستقر بود پايه اتهامات غرب و کشورهای ديگر عليه ايران را فرو ريخت و امروز در گزارش اطالعاتی که 

 ايجاد شده و حقانيت را برای ايران  اسوسی آمريکا منتشر شده است فضای مثبتاز سوی نهاد ج
  ».بيشتر مشخص می کند

   »دريچه فرصت برای ايران«
 می گويد گزارش تازه  از سوی ديگر، محمد البرادعی، دبير کل آژانس بين المللی انرژی هسته ای، 

برای تهران است تا با آن » دريچه فرصتی«ران سازمان های اطالعاتی آمريکا درباره برنامه هسته ای اي
  .بتواند، مناقشه هسته ای خود را حل و فصل کند

اکنون يک دريچه فرصت برای ايران گشوده شده، چرا که آشکارا «: آقای البرادعی روز چهارشنبه گفت
يک برنامه ايران تا اندازه ای با اين گزارش که در آن گفته شده آنها دستکم چند سالی است بر روی 

  ».تسليحاتی کار نمی کنند، با حمايت رو به رو شده است
از ايران خواسته است تا فعاليت   ١٧۴٧ و ١٧٣٧شورای امنيت سازمان ملل متحد طی دو قطعنامه 

 درخواست خودداری کرده  اما تاکنون ايران از پذيرش اين. های مربوط به غنی اورانيوم را متوقف کند
  .است

ازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی شورای امنيت س
اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سالح، از ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به غنی 

  .سازی اورانيوم را متوقف کند
برق دنبال می کند، از پذيرش خواست اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد 

جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است و در گزارش تازه آژانس تاکيد 
  .شده است که ايران برنامه غنی سازی خود را به رغم اين در خواست ها توسعه داده است

  
 آمريکا خواهان تشدید تحريم ها عليه ايران شد

  )2007  دسامبر4 (86 آذر 13شنبه ه س:رادیو فردا
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به رغم گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی درباره توقف برنامه توليد سالح هسته ای ايران در 
  . ، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، خواهان تشديد تحريم ها عليه ايران شد٢٠٠٣سال 

 بايد ۵+١بر، تصريح کرد کشورهای موسوم به گروه  چهارم دسام وزير امورخارجه آمريکا روز سه شنبه
فشار ديپلماتيک بر ايران را ادامه دهند تا مانع دستيابی جمهوری اسالمی به تکنولوژی قابل کاربرد در 

  .توليد سالح هسته ای شوند
وزير امورخارجه آمريکا افزود در اين برهه زمانی می بايست به دنبال ادامه قطعنامه شورای امنيت 

به تکنولوژی ) ایرانی ها(ازمان ملل بود، تا از طريق دنبال کردن فشارهای ديگر مانع دستيابی آنها س
  .قابل کاربرد در توليد سالح اتمی شد

در مقياس باال ادامه می دهد که در نهايت آنها را قادر    گفت ايران به غنی سازی اورانيوم خانم رايس
  .می سازد که بمب اتمی توليد کنند

پنج ( شامل؛ آمريکا، فرانسه، روسيه، بريتانيا، و چين ۵+١جريان مذاکرات کشورهای موسوم به گروه در 
 به همراه آلمان، واشينگتن، به رغم مخالفت مسکو و پکن، تاکنون از  ،)عضو دايمی شورای امنيت

  .اعمال دور سوم تحريم ها عليه ايران حمايت کرده است
بود که درباره متن پيس نويس قطعنامه تازه عليه ايران پيشرفت هايی به آمريکا روز دوشنبه اعالم کرده 

  .در اين مذاکرات داشته اند» سازنده«روسيه و چين رويکردی  دست آمده است و گفته بود که 
 روز National Intelligence Estimateاين در حالی است که سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا 

 ميالدی در ٢٠٠٣رش خود تصريح کرده بود که جمهوری اسالمی ايران تا سال گذشته در آخرين گزا
  .تالش بوده تا سالح هسته ای توليد کند، اما اين تالش ها را چهار سال پيش متوقف کرده است

 تنظيم کرده   سازمان امنيتی آمريکا١۶اين سازمان گزارش تازه خود را بر اساس رشته اطالعاتی که از 
ريح کرده است طی دوسال اخير احتماال درباره اهداف برنامه هسته ای ايران بزرگ نمايی است و در تص

 بمب اتمی توليد ٢٠١۵ ايران می تواند در سال  شده باشد، ولی در همين حال اين گزارش می افزايد
  .کند

م کاخ سفيد که همواره ايران را متهم می کند که در صدد دستيابی به سالح هسته ای است، اعال
  .کرده است که از فشار بر ايران کاسته نخواهد شد

وزير امور خارجه امريکا همچنين .»ما تا کنون استراتژی درست را در پيش گرفته ايم«:خانم رايس گفت
 درهفته آينده در ۵+١تصريح کرد در ديدار با سرگئی الورف، وزير امورخارجه روسيه، و ديگر اعضای گروه 

  .ئله تاکيد خواهد کردنيز بر اين مس بروکسل،
خانم رايس در پاسخ به اين پرسش که آيا نگرانی از مالقات با همتای روسی خود پس از انتشار گزارش 

 دیگر درصدد دستيابی به  )ايرانی ها(نه برعکس، اين که آنها «:سازمان های امنيتی آمريکا ندارد، گفت
  .»برنامه توليد سالح هسته ای نيستند، يک خبر خوب است

در گذشته   )ی بين المللی(دوم اين که، اين خبر خوبی است که فشارها «:وزير امورخارجه آمريکا افزود
تا مانع دستيابی  در پيش گرفته ایم بر ایران را استراتژی برای فشار بين المللی ما  نتيجه داده است و

  .برای توليد بمب اتمی شود» انها به تکنولوژی مورد نياز
 در تازه ترين نشست خود در پاريس موافقت کرده بودند ۵+١ی کشورهای عضو گروه نمايندگان سياس

  . تا کار تدوين قطعنامه تازه ای عليه ايران را آغاز کنند
 درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، و ۵+١ گروه  یک ديپلمات فرانسوی درباره دور تازه مذاکرات
نشست در فضای سازنده ای برگزار شد و ما «:ته بودتشديد تحريم ها عليه جمهوری اسالمی، گف
ای تازه ای در کوتاه مدت، فکر  دهند، که به تصويب قطعنامه عناصری در اختيار داريم که به ما اجازه می

  .»کنيم
از ايران خواسته است تا فعاليت   ١٧۴٧ و ١٧٣٧شورای امنيت سازمان ملل متحد طی دو قطعنامه 

 درخواست خودداری کرده  اما تاکنون ايران از پذيرش اين. يوم را متوقف کندهای مربوط به غنی اوران
  .است

شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی 
اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سالح، از ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به غنی 

  . اورانيوم را متوقف کندسازی
اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش خواست 

جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است و در گزارش تازه آژانس تاکيد 
  .اين در خواست ها توسعه داده استشده است که ايران برنامه غنی سازی خود را به رغم 

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 غير 22انفجارهاي مختلف و آشته شدن  اش به عراق آه با وزير دفاع آمريكا در جريان سفر غيرمنتظره

قدمي دستيابي به عراقي باثبات و دموآراتيك  نظامي در اين آشور همراه بود، گفت آه در چند
  !هستيم

  )2007  دسامبر6 (86 آذر 15شنبه  نجپ
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از خبرگزاري فرانسه، رابرت گيتس، وزير دفاع  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بيش از : با رهبران عراق در شهر بغداد برگزار شد، اعالم آرد آمريكا در آنفرانس خبري آه پس از مالقات

  .قدمي دستيابي به عراقي امن، با ثبات و دموآراتيك هستيمدارم آه در چند  هر موقع ديگر اعتقاد
ي الخضراء بغداد، انفجار يك  خبري در منطقه ي مقامات امنيتي عراق، پيش از اين آنفرانس به گفته

 14هاي اطراف محل برگزاري اين آنفرانس، باعث آشته شدن  محله خودرو در خياباني شلوغ در يكي از
  .يگر شدد  تن32تن و مجروح شدن 

ها مملو از رهگذران  ي آراده و زماني آه خيابان محله اين انفجار در نزديكي يكي از مساجد شيعيان در
  .بودند، رخ داد

آابل وارد بغداد شد، انفجار ديگري در شهر موصل  پيش از اين انفجار آمي پس از اينكه رابرت گيتس از
  .غيرنظامي شد رخ داد و منجر به آشته شدن يك

بعقوبه منفجر شد آه طي آن پنج تن آشته  چنين چند خودروي ديگر در مرآز شهر نسبتا آرام مه
تروريستي پس از ورود گيتس به عراق در انفجار يك  اين در حاليسيت آه در چهارمين عمليات. شدند

  .آشته شدند  تن4خيز آرآوك  خودرو در شهر نفت
آه با نوري المالكي، نخست وزير عراق، در مورد  ي گفتگيتس به خبرنگاران حاضر در اين آنفرانس خبر

  .وگو آرده است خواهند داشت، بحث و گفت ي عراق تاثير مسايل زيادي آه بر آينده
ها به آمترين حد خود رسيده، تعداد قابل  خشونت وي با اشاره به اين حقيقت آه در دو سال اخير

 هزار عراقي براي مبارزه با القاعده به نيروهاي آمريكايي 75اند و  بازگشته توجهي از پناهندگان به عراق
  .افتاده است اي در وضعيت امنيتي در سراسر عراق اتفاق اند، اظهار داشت آه تغيير عمده پيوسته
هاي نوظهور  باشيم تا به زودي گسترش نشانه ما بايد صبور و در راه خود مصمم: چنين گفت وي هم

مردم اين آشور بتوانند شاهد صلح و شكوفايي در آشورشان  يم تا تمامياميد در سراسر عراق را ببين
  .باشند

آردند آه رابرت گيتس با پيشنهاد انتقال تنفگداران  اين در حاليسيت آه مقامات ارشد پنتاگون اعالم
  .افغانستان مخالفت آرده است دريايي آمريكا از عراق به

مشاوران ارشد خود گفته است آه وضعيت امنيتي  ايي و نيزرابرت گيتس به مقامات ارشد تفنگداران دري
مشغول انجام عمليات در استان االنبار هستند، بقدري  در غرب عراق، جايي آه تفنگداران دريايي

هاي رزمي زميني آه  اي در چگونگي انجام ماموريت چنين تغيير عمده پذير است آه فكر آردن به آسيب
  .شود، ممكن نيست نگداران دريايي انجام ميارتش و تف به طور مشترك توسط

اش با ژنرال جيمزتي آانوي، فرمانده  مالقات ي مقامات ارشد پنتاگون رابرت گيتس طي به گفته
تفنگداران آمريكا از استان االنبارعراق به افغانستان را از وي  تفنگداران دريايي، پيشنهاد رسمي انتقال

  .دريافت آرده بود
اند آه اين پيشنهاد تفنگداران دريايي ممكن است  آرده امات ارشد نظامي آمريكا تصريحاز طرف ديگر مق

  .زمان پايان وزير دفاعي رابرت گيتس اين اتفاق نيفتد سرانجام محقق شود، حتي اگر تا
  

در اين آشور اعالم داشت اما  فرمانده ارشد نيروهاي آمريكا درعراق رضايت خود را از روند پيشرفت
  . باقي مانده است آرد آه هنوز راه زيادي براي اعالم پيروزي نهاييتاآيد 
  )2007  دسامبر6 (86 آذر 15شنبه  پنج

از خبرگزاري فرانسه، ديويد پترائوس، فرمانده  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
، وزير دفاع آمريكا به عراق خبرنگاراني آه همراه رابرت گيتس ارشد نيروهاي آمريكا در عراق در جمع

تواند پيروزي نهايي را در عراق اعالم آند و براي آن  اي در حال حاضر نمي نظامي هيچ: اند، گفت آمده
  .بگيرد جشن

امنيتي در عراق ابراز رضايت آرده و آن را يك موفقيت  اين در حالي است آه گيتس از روند بهبود اوضاع
  .خوانده بود

آنيم، اما بايد مواظب باشيم آه بيش از حد  مي هاي بيشتر تالش ما براي پيشرفت: دپترائوس تاآيد آر
در برخي روزهاي خاص ما احساس خوبي داريم اما هنوز  .احساس موفقيت و غرور به ما دست ندهد

هايي هستيم، اما آارهاي زيادي بايد انجام  بهبودها و پيشرفت چنان شاهد ما هم. حمالت وجود دارد
  .ديدار آند با گيتس) پنجشنبه(رار است پترائوس امروز بعدازظهرق .شود

  .شود يي راهي بحرين مي منطقه گيتس امروز پس از عراق براي حضور در آنفرانس امنيت
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ایران 
  )2007امبر  دس6 (86 آذر 15پنج شنبه :رادیو فردا
ارسال پيام کوتاه به وسيله موبايل يا » پيامکها و بحران هويت«،در يادداشتی با عنوانرسالتروزنامه 

  . همان اس ام اس را تهديدی امنيتی برای جمهوری اسالمی برشمرده است
 نوشته که اس ام اس های رايج در» تهديد امنيتی پيامک های تلفنی«اين روزنامه با ادعای برشمردن

  .  در تسخير شيطان است  کشور بی ادبانه است، تخريب وحدت ملی را در پی دارد و
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دعوت «و » ايجاد بحران« همچنين از اس ام اس های تلفنی به عنوان عاملی برای  رسالتروزنامه
  نامبرده و آن را يکی از عوامل تخريب مسئوالن کشور و استان ها معرفی کرده و» برای تجمع و اعتراض

ايجاد عمليات روانی عليه حاکميت يا بخشهايی از حاکميت توسط افراد «ه که از اس ام اس برای نوشت
   ».مختلف سوء استفاده می شود 

 سال آينده ۵تا « از مالقات وزير علوم با مصباح يزدی خبر داده و از قول زاهدی نوشتهخراسانروزنامه 
  . »به دانشگاه اسالمی قدم می گذاريم

 پيشرفت در خصوص اسالمی کردن   روزنامه مصباح يزدی در اين دیدار با انتقاد از کند بودنبه نوشته اين
دانشگاه ها گفته است که می تواند با موسسه تحت امرش در قدم برای تامين استاد معارف 

  . اسالمی،تدوين کتب اسالمی و اسالمی کردن دانشگاه ها به وزارت علوم کمک کند
فضای حاکم بر دانشگاه ها نسبت به « که وزير علوم با اشاره به اين که همچنين نوشته خراسان

 سال آينده هنگام ورود به دانشگاه حس کند ۵به مصباح يزدی قول داده تا در » گذشته بسيار فرق کرده
   .که به يک دانشگاه اسالمی قدم گذاشته است 

  . ه است،از تغيير در مدير عامل بانک کشاورزی خبر داداعتمادروزنامه 
 اعتماد.به نوشته اين روزنامه،نوربخش مديرعامل بانک کشاورزی جای خود را به محمد طالبی می دهد

« با اشاره به اين که اين تغيير بنا بر حکمی از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی صورت می گيرد،نوشته
شنبه گذشته نيز رضا راعی پنج. طی يک ماه گذشته اين دومين تغيير در سطوح مديريتی بانک ها است

   .»از بانک تجارت به بانک مرکزی رفت و مجيد رضا داوری به سمت مدير عاملی آن منصوب شد 
  . روزنامه تهران امروز،از احتمال قطع گاز در زمستان خبر داده است

ی  روز اخير، زنگ خطر را برا١٠افزايش ناگهانی مصرف گاز طبيعی کشور در «به نوشته اين روزنامه
 ميليون مترمکعب ٢۴٠وزارت نفت به صدا درآورده و ميانگين مصرف روزانه گاز طبيعی در بخش خانگی از 

اين .رسيده است»  ميليون مترمکعب در نهمين روز از همين ماه٣٠٨در روز نخست آذرماه به حدود 
ل ارزيابی کرده  به معنای آغاز چالشهای تکراری وزارت نفت در فصل سرد سا روزنامه چنن افزايشی را

تامين مصرف کشور در فصل زمستان، در چند سال اخير، اصليترين چالش شرکت ملی گاز «  نوشته  و
   .»ايران بوده است 

 خبر داده که قيمت مرغ و تخم مرغ طی روزهای اخير به شدت گران شده جمهوری اسالمیروزنامه 
 رسيده و ١٩٠٠ تومان به ١۶٠٠خير از به نوشته اين روزنامه،قيمت هر کيلو مرغ طی روزهای ا.است

  .  هزار تومان رسيده است٣بهای تخم مرغ نيز در هر شانه به 
در خصوص برخورد با »وعده چندين باره وزير بازرگانی« در خبری ديگر ازجمهوری اسالمیروزنامه 

جهانی کاال افزايش قيمت «افزايش قيمت ها خبر داده و نوشته که ميرکاظمی اين بار علت گرانی ها را
  . معرفی کرده است»ها

و حتی انتشار اخبار از راديو و » روزنامه نگاران«،»مافيا«پيش از اين مقامات دولتی علت گرانی ها را به
   .تلويزيون دولتی ايران منصوب کرده بودند 

،ارگان رسمی دولت از قول نوری همدانی يکی از مراجع حکومتی در قم نوشته که ايرانروزنامه 
نسبت به خطر «اين روزنامه از قول نوری همدانی.رش صوفی گری خطری برای اسالم استگست

اين فرقه در طول تاريخ بيشترين ضربه را به «گسترش صوفی گری در جهان اسالم هشدار داده و نوشته
  . »اسالم وارد کرده است

» ار زيانبار و خطرناکتفکرات صوفی گری را برای اسالم بسي«  نوری همدانیايرانبه نوشته روزنامه 
  . توصيف کرده و اهل تصوف را به توطئه بر عليه اسالم متهم کرده است

بسياری از ايده و تفکرات آنها بيشتر به شرک «ارگان رسمی دولت به نقل از اين مرجع حکومتی نوشته
 دين نزديک است و بسياری از صوفيان از طرف دشمنان اسالم تقويت می شوند تا به اين وسيله به

  . »ضربه وارد کنند
 حسينيه دراويش گنابادی از سوی اعضای بسيج با حمايت برخی از مراجع ٣طی دو سال اخير دستکم 

 قرار گرفته که در قم و بروجرد اين حسينيه   وابسته به دولت در شهرهای قم،بروجرد و کرج مورد تهاجم
   .ها پس از به آتش کشيده شدن،با خاک يکسان شده است 

  
 سی روزنامه های صبح چهارشنبه ايرانبرر

  )2007  دسامبر5 (86 آذر 14شنبه چهار :رادیو فردا
انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا درمورد برنامه هسته ای ايران که مورد استقبال 

  .دولت ايران قرار گرفت، با واکنش های مختلفی در روزنامه های ايران همراه بوده است
، تيتر اول خود را به همين موضوع اختصاص داده و استقبال مقامات دولتی در ايران از اعتمادزنامه رو

  .ناميده است» زمينه سازی برای توافق بزرگ«انتشار اين گزارش را 
، در تيتر نخست روز چهارشنبه خود انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی کيهانروزنامه 

  .زرگی بر رئيس جمهوری امريکا ناميده استآمريکا را ضربه ب
اکثر «: نوشته است» تقسيم بندی خطرناک« طی سرمقاله ای با عنوان جمهوری اسالمی،روزنامه 

رويکردها نسبت به اين گزارش اين بوده که اين گزارش يک ضربه بزرگ به بوش ويک امتياز مهم برای 
 هم هستند که عکس اين نظر را دارند و معتقدند جمهوری اسالمی ايران است، البته افراد صاحبنظری

  .»اين يک دام برای ايران است و مسئوالن ايرانی بايد باهوشياری از افتادن در اين دام بپرهيزند
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اين روزنامه با اشاره به اينکه در گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا تاکيد شده که حکومت 
ابی به سالح هسته ای بوده و پس از آن تالش برای رسيدن به بمب  در صدد دستي٨٢ايران تا سال 

هسته ای را تعليق کرده، به مقامات دولتی در ايران هشدار داده که اين تقسيم بندی خطرناک است و 
نبايد از اين گزارش به عنوان سندی بر اثبات غير نظامی بودن فعاليت های هسته ای خود استفاده 

  .کنند
: با اظهار تاسف نوشته است» شتابزدگی ديپلماتيک« نيز در سرمقاله با عنوان  امروزتهرانروزنامه 

در داخل کشور متاسفانه واکنش های مثبت شتابزده ای را نسبت به اين گزارش، حتی از زبان «
  .»باالترين مقامات دولتی و ديپلماتيک شاهد بوديم

و حتی رئيس جمهور محترم دو پهلو بودن گزارش چندی پيش البرادعی که يکسره مثبت خوانده شد «
آن را نيز رد کردند، حال آنکه گزارش البرادعی مانند هميشه به همکاری ها و نقاط روشن فعاليت های 

  ».ايران نگاه حداقلی و گذرا داشت و به ابهامهای آژانس های اطالعاتی غربی نگاه حداکثری و پايدار
م های ارشد جمهوری اسالمی در استقبال از گزارش مقا» شتابزدگی« ضمن نکوهش تهران امروز

به نظر ميرسد شتابزدگی در مواضع، «: سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا، نوشته است
رفتارهای آماتور گونه ديپلماتيک و عدم شفافيت و ارائه تحليل درست از ماهيت اين گزارشها،در آينده ما 

  .»را با مشکالتی مواجه خواهد کرد
 مجلس ٩٠ پرونده مفاسد اقتصادی بزرگ در کميسيون اصل ۵٠ از بررسی بيش از جام جموزنامه ر

  .شورای اسالمی خبر داده است
 پرونده مربوط به تخلفات بانک ٢۴به نوشته اين روزنامه، از مجموع اين پرونده های مفاسد اقتصادی ، 

 پرونده مربوط به نفت ١١بوط به حوزه صنايع ،  پرونده مر١٨ پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين ، ١٣ها، 
 پرونده مربوط به حوزه قضايی و امنيتی ۴ مورد مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی و ٧و پتروشيمی ، 

  .است
  .جام جم در مورد جزئيات اين پرونده های فساد اقتصادی توضيحی ارائه نکرده است

  .يج به حزب اهللا لبنان خبر داده است ميليون تومانی بس١٧٩ از هديه سرمايهروزنامه 
 ميليون تومان را ١٧٩به نوشته اين روزنامه حسن طائب جانشين فرمانده سپاه پاسداران در بسيج مبلغ 

  . به علی زاتر نماينده گروه حزب اهللا اهدا کرده است  تخته پتو٣٧۶ تخته فرش، و ٢۴٠  به همراه
 ميليون تومان به ١٨٠سيج به مناسبت هفته بسيج سرمايه هم چنين نوشته که شنبه گذشته نيز ب

  .حزباهللا لبنان کمک کرده است
 به نقل از معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش نوشته که برنامه های اين معاونت آفتاب يزدروزنامه 

  . درصد از دانش آموزان جذابيت دارد٢٠فقط برای 
اين تعداد دانشآموزان «: ان پرورشی گفته استبه نوشته اين روزنامه پيشنمازی در گردهمايی معاون

هم،کسانی هستند که دارای خانواده معتقد و مذهبی بوده و حتی اگر ما هم نباشيم، راه خود را پيدا 
  .»ميکنند

به نوشته آفتاب يزد معاون پرورشی وزار آموزش و پرورش با اشاره به اين که حتی از بين دانش آموزانی 
 در صد جذب برنامه های پرورشی می شوند ٣٠ پرورشی نزديک است تنها که ظاهرشان با مربيان

از اين به بعد ديگر هيچ مربی پرورشی به خاطر آمار کم شرکتکنندگان در نماز جماعت «: گفته است
  . »مواخذه نمی شود

  
 گزارش سازمان های امنيتی آمریکا از نگاه رسانه ها غربی

  )2007 امبر دس4 (86 آذر 13شنبه سه :رادیو فردا
اعالم نتيجه نهادهای اطالعاتی آمريکا در روز دوشنبه و در کاخ سفيد موضوع مقاالت و تحليل های 

  . متعددی است که در روزنامه های امروز کشورهای غربی انتشار يافته است
   دالیل چرخش دیدگاه

تی امريکا مبنی بر اين که  در مطلبی با اشاره به اعالم نتيجه نهاد های اطالعانيويورک تايمزروزنامه 
 متوقف کرده و اين برنامه هنوز هم متوقف ٢٠٠٣ايران برنامه توليد سالح هسته ای خود را رد سال 

اين گزارش قضاوت دو سال پيش را که تهران به سرعت به سوی بمب اتم پيش می «:است می نويسد
  . »رود را نقض می کند

احتماال سال آخر دوره حاکميت دولت جرج بوش که جلوگيری از به نوشته اين روزنامه نتيجه گزارش اخير 
  .برنامه اتمی ايران را سنگ بنای سياست خارجی خود قرار داده بود، تغيير می دهد

 آژانس اطالعاتی ١۶گزارش موسوم به برآورد اطالعاتی ملی آمريکا درباره ايران که همگرايی ديدگاه 
 امکان توليد سالح اتمی را باز نگه می دارد اما اين نهاد های امنيتی آمريکايی است ، می گويد تهران

  اطالعاتی نمی دانند که آيا ايران در حال حاضر قصد توليد سالح اتمی را دارد يا نه؟
 را رد می کند که گفته بودند ايران دارای ٢٠٠۵گزارش تازه، نتيجه سازمان های اطالعاتی در سال 

    .ق تبديل مواد خام به سالح اتمی استبرنامه مخفی توليد سالح از طري
 متوقف شده و ٢٠٠٣گزارش جديد با اطمينان باال اعالم می کند که برنامه نظامی اتمی ايران در سال 

  . سپس با اطمينان متوسط می گويد اين برنامه هنوز متوقف است



www.iran-archive.com 

چرخش ديدگاه  در این باره می نويسد هنوز مشخص نيست که چه چيزی موجب اين  نيويورک تايمز
مسووالن دولت آمريکا گفتند اين گزارش نتيجه ای را بيان کرد که نهادهای اطالعاتی ظرف . شده است

  . تنها چند هفته اخير به آن رسيده اند
اين روزنامه لحن گزارش اخير را بسيار متفاوت از لحن جرج بوش و ديک چينی معاون رييس جمهوری 

ودند اگر ايران در موضع فعلی خود بماند جامعه بين الملل آماده اعمال آمريکا می داند که هشدار داده ب
  .شدت عمل است

، اين گزارش که به خواست اعضای کنگره تهيه شده اين موضوع را تاکيد مي نيويورک تايمزبه نوشته 
ثير کند که هر گونه نتيجه گيری می تواند سياست آمريکا در قبال ايران را در اين زمان حساس تحت تا

اين گزارش آمريکا را بيشتر در موضع همصدايی با بازرسان بين المللی تسليحاتی قرار داده . قرار دهد
هر چند برخی مسووالن دولتی آمريکا درباره نتيجه اين گزارش اظهار ترديد کرده و می گويند . است

. لت ايران داشته باشندشک دارند که نهاد های اطالعاتی امنيتی آمريکا چنان فهم دقيقی از مقاصد دو
آنان همچنين گفتند اين گزارش چيزی از نگرانی های کاخ سفيد درباره عواقب ايران مسلح به سالح 

اين حقيقت که ايران به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد به معنی اين است که . اتمی نمي کاهد
  .ايران هر زمان مي تواند برنامه توليد سالح اتمی را از سر گيرد

 به نقل از برخی مسووالن اروپايی می نويسد گزارش جديد نيويورک تايمزدر مطلب ديگری در 
اطالعاتی و امنيتی در امريکا درباره ايران، احتماال تالش ها برای اعمال تحريم های جديد بر ايران از 

  . سوی شورای امنيت سازمان ملل را پيچيده تر می کند
   کاهش خطر جنگ

به طور رسمی ما اين سند را دقيق مطالعه می «:گفت  ماسی اروپايی در اینباره نيزيک مسوول ديپل
 به طور غير رسمی، تالش های ما برای رسيدن به زمان الزم مناسب برای صدور قعطنامه جديد  کنيم و

  .»برباد رفته است
 امريکا اين  می نويسد مسووالن اروپايی نمی توانند درک کنند که چرااينترنشنال هرالد تريبون

ديداری که .  اعالم کرد ۵ +١گزارش را تنها دو روز پس از برگزاری ديدار نمايندگان کشورهای موسوم به 
  .  دور جديد تحريم ها عليه ايران توافق شد در آن درباره تصويب

 اعالم رسمی اين گزارش محرمانه که مورد استقبال نمايندگان«: در مطلبی می نويسد گاردينروزنامه 
دمکرات کنگره قرار گرفته ، توجيه هر گونه اقدام نظامی جرج بوش عليه ايران پيش از پايان دوره رياست 

همچنين متقاعد ساختن روسيه برای همصدايی با آمريکا ، بريتانيا ، . جمهوری اش را سخت تر می کند
  . »آلمان و فرانسه برای فشارهای بيشتر عليه ايران نيز دشوار تر می شود

 گزارش اين روزنامه زمان توقف برنامه های اتمی ايران آن گونه که در گزارش امنيتی امريکا آمده در به
.  ، مصادف است با سفر وزيران خارجه بريتانيا فرانسه و آلمان به تهران در اکتبر همان سال٢٠٠٣پاييز 

 دولت   به منظور ترميم وجههاين روزنامه می گويد تصميم به انتشار گزارش براورد اطالعاتی ملی امريکا
  . آمريکاست که پيش از جنگ عراق به اشتباه ادعا کرد عراق دارای سالح های کشتار جمعی است

   »راه دشوار دیپلماسی« 
 می نويسد جرج بوش زمانی که در پاييز گذشته هشدار داد ايران اتمی منجر واشنگتن پستروزنامه 

 از يکی دو ماه قبل از آن در جريان اين گزارش قرار گرفته به آغاز جنگ سوم جهانی می شود دست کم
بود و انتشار اين گزارش نه تنها لفاظی های هشداردهنده دولت امريکا را قطع می کند بلکه می تواند 

 احتمال حمله نظامی به  تالش های بوش برای اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران را کند کرده و حتی
  .  کندايران را نيز منتفی

 استيون هدلی، مشاور امنيت ملی رييس جمهوری آمريکا، از بحث  همزمان اين روزنامه می نويسد
جنگ سوم جهانیِ  آقای بوش دفاع کرده و گفته است اگر جهان می خواهد شاهد ايران اتمی نباشد و 

  . با تمام قوا از وقوع جنگ سوم جهانی جلوگيری کند بايد ، ديپلماسی را تشديد کرد
اين روزنامه به نقل از مايکل روبين از موسسسه آمريکن انترپرايز می نويسد اين گزارش به طور قطع 

ديپلماسی را بسيار سخت تر می کند و به برلين ، پکن و مسکو بهانه ای برای جلوگيری از تصويب دور 
  . سوم تحريم ها می دهد 
 خواستار تهيه گزارشی درباره ايران کنگره آمريکا سال گذشته«: می نويسدوال استريت جورنال

 آنان از جمله  اوايل سال جاری نيز از سوی برخی سناتورهای دمکرات مطالبه می شد و. شده بود
هری ريد، که اکنون رهبر اکثريت مجلس سنا است و کارل له وين که اکنون رييس نيروهای مسلح سنا 

گفتند ، چنين گزارشی از تکرار اشتباهی که  به جرج بوش ، ٢٠٠۶ مه ١٩است در نامه ای در تاريخ 
  . »آمريکا در عراق مرتکب شد جلوگيری می کند

واشنگتن پست در مطلبی ديگر می نوسيد اگر ايران االن بخواهد برنامه های متوقف شده سالح اتمی 
غنی شده کافی اش را به کار اندازد ، احتماال تا پيش از اواسط دهه آينده ميالدی نيز نمی تواند اورانيوم 

  .برای يک سالح را نيز توليد کند 
واشينتگتن تايمز در مطلبی با عنوان چرخش برآورد برنامه اتمی ايران می نويسد جان بولتون سفير 
سابق آمريکا در سازمان ملل اين براورد را عقب گرد سياسی نهادهای امنيتی می داند که هنوز از 

  .اشتباه عراق التيام نيافته اند
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او می . انتشار اين گزارش را بسيار خطرناک می داند و می گويد مردم دچار سوتفاهم خواهند شد او 
گويد اگر اطالعات محرمانه را نمی توان علنی کرد پس نتيجه گيری ها نيز بايد مخفی باقی بمانند و در 

  . غير اين صورت خطر سوء تعبير وجود دارد
 در آمريکا نيز می نويسد انتشار اين استراتفورموسوم به  ژیک و برآورد های استرات اطالعاتی  آژانس

احتمال حمله يک . گزارش ، معادالت منطقه خاورميانه ، عراق و روابط ايران ، آمريکا را متحول می کند
جانبه عليه مواضع هسته ای ايران از ميان می رود و از آنجا که هيچ برنامه توليد سالحی وجود ندارد 

  .نيز خود به خود از بين می رود حمله  بهانه
برنامه اتمی ايران دليل اصلی دولت آمريکا برای «:اين موسسه در مطلب تحليلی خود می نويسد 

تشکيل اتئالف بين المللی عليه ايران بوده است با اين وعده که ايران مسلح به سالح اتمی غيرقابل 
 دليل ائتالف چيست و منطق مقاومت در اگر چنين برنامه اتمی وجود نداشته باشد پس. قبول است

  »مقابل فعاليت های ايران در عراق چيست؟
بلکه آينده . مسئله اصلی ايران برنامه هسته ای اين کشور نيست«: می نويسد استراتفور کامنتری

تهران هرگز نمی خواهد با عراقی ديگر مواجه شود که ابزار و انگيزه الزم برای اعالم جنگ . عراق است
 اين يعنی ايران دولت سنی گرای تا دندان مسلح و تکيه بر آمريکا را درعراق تحمل  .ه ايران را داردعلي

نمی کند و از سويی به جناح های شيعه عراق نيز اعتماد ندارد و می خواهد نقش حياتی در صحنه 
همکاری است  نيازمند کمی  به نوشته اين موسسه اطالعاتی ، نتيجه موفق،. رزيم عراق داشته باشد

  . »و نشانه های اخير حاکی است که ايران آماده همکاری است
آمريکا از يک سو برای حل .آمريکا در موقعيت سختی است  «استراتفوراز نظر نويسنده مقاله تحليلی 

عراق به ايران نياز دارد و از سوی ديگر نمی تواند با ايرانِ  در حال ساخت سالح هسته ای کنار بيايد و 
زمانی که ايران در تالش برای رسيدن به سالح اتمی باشد همکاری با ايران درباره عراق ناممکن تا 

و گزارش اخير سازمان های اطالعاتی امريکا اين مشکل را از نظر ژئوپولتيک برای اين کشور حل . است
  ». کرده است

  
 افزايش صادرات غير نفتی؛ آمار واقعی يا گمراه کننده؟

  )2007  دسامبر6 (86ر  آذ15شنبه  پنج
آمار صادرات غير نفتی ايران، که روز دوشنبه، دوازدهم آذر ماه، به نقل از گمرک .  دسامبر6راديو فردا 

جمهوری اسالمی از سوی رسانه های تهران انتشار يافت، با ترديد شديد محافل کارشناسی کشور 
ه نخست سال جاری خورشيدی به گزارش گمرک جمهوری اسالمی، ايران در هشت ماه.روبرو است

  .  ميليون دالر کاال وارد کرده است٢٨٠ ميليارد و ٢٩ده ميليارد دالر کاالی غير نفتی صادر و 
 به ارزش صادرات غير نفتی طی مدت مورد نظر با ترديد جدی روبرو است، به اين دليل ساده  آمار مربوط

ز محل صدور ميعانات گازی به دست آمده که بر پايه که از ده ميليارد دالر اعالم شده، پنج ميليارد دالر ا
  . مالک های تعيين شده از سوی نهادهای رسمی کشور صادرات غير نفتی به حساب نمی آيند

رسانه های اقتصادی تهران و شمار زيادی از محافل کارشناسی و دانشگاهی جمهوری اسالمی 
، »الف«سايت . ات غير نفتی، زير پرسش برده اندتاکنون بارها گنجاندن ميعانات گازی را در مقوله صادر

وابسته به يکی از جناح های معروف به اصولگرای جمهوری اسالمی، به تازگی صورت جلسه ای را 
 به تصويب مسئوالن وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرک و مرکز ١٣٨٠ فروردين ماه ٢٨منتشر کرده که 

  . توسعه صادرات رسيده است
سايت .  نه غير نفتیاين صورت جلسه تصريح می کند که ميعانات گازی در زمره صادرات نفتی است

قرار دادن ميعانات گازی در قالب صادرات غير نفتی باعث شده که روند نزولی رابطه : می نويسد» الف«
مبادله با کشورهای ديگر از نظر ها پنهان بماند و ارزش صادرات نفتی به گونه ای معنا دار باال نشان 

مجموعه دولت اقدام به انتشار آماری تا اين چرا گمرک به عنوان زير «همان منبع می پرسد . داده شود
  » اندازه غلط و گمراه کننده نموده است؟

گمرک جمهوری اسالمی در واقع صادرات غير نفتی ايران را دو برابر آنچه هست، » گمراه کننده«آمار 
 به بيان ديگر پنجاه درصد رقمی که از سوی گمرک جمهوری اسالمی به عنوان صادرات. اعالم می کند

غير نفتی کشور اعالم شده، غير واقعی است و رقم واقعی اين گونه صادرات از آغاز فروردين تا پايان 
  . آبان ماه گذشته، از پنج ميليارد دالر بيشتر نبوده است

 ٢٨٠ ميليارد و ٢٩(اين به آن معنا است که طی ده ماه نخست سال جاری خورشيدی، واردات ايران 
به عبارت ديگر، بدون نفت، کسری . ابر صادرات غير نفتی آن بوده استحدود شش بر) ميليون دالر

  .  ميليارد دالر می رسد، معادل سه ميليارد دالر در ماه٢۴موازنه بازرگانی ايران طی اين مدت به بيش از 
در واقع دستکاری در آمار بازرگانی خارجی کشور و بزرگ نمايی صادرات غير نفتی به اين دليل انجام 

بر پايه آمار گمرک . ه که اين شکاف چشمگير ميان صادرات غير نفتی و واردات کشور پنهان بماندگرفت
جمهوری اسالمی، کشورهای امارات متحده عربی، عراق، چين، ژاپن و هند مهم ترين خريداران 

يران، نکته مهم آنکه در ميان واردکنندگان عمده کاالهای غير نفتی ا. کاالهای غير نفتی ايران هستند
 ميليون دالر ٢٨٠ ميليارد و ٢٩و اما از . ديگر نام هيچ يک از کشور های اروپای غربی ديده نمی شود

امارات متحده . کاالی وارداتی ايران در هشت ماه نخست سال جاری، بنزين همچنان عمده ترين است
ه ايران هستند و عربی، آلمان، چين، سوييس و جمهوری کره مهم ترين کشورهای صادر کننده کاال ب

  . طی اين مدت پنجاه و چهار در صد بازار کشور را در اختيار داشته اند
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اگر آهنگ ورود کاال به ايران در سطح هشت ماه نخست سال حفظ شود، ارزش واردات کاال به کشور تا 
واردات در اين صورت با احتساب واردات خدمات، کل .  ميليارد دالر خواهد رسيد۴۴پايان سال جاری به 

در اين ارزيابی ارزش کاالهايی که .  ميليارد دالر خواهد گذشت۶٠ايران به احتمال قريب به يقين از مرز 
  .از راه های غير قانونی وارد کشور می شوند، طبعا به حساب نيامده است

  


	فرهنگ آشتی: گروه خبر - انتشار گزارش مراکز اطلاعاتى وجاسوسى آمريکا درباره فعاليت هاى هسته اى ايران بازتاب هاى گسترده اى در سراسر جهان به دنبال داشته است. از زمان انتشار اين گزارش تحليل ها و گزارش هاى متفاوتى بر روى خروجى هاى خبرگزارى ها و ساير رسانه ها قرار گرفته است که عموما به گمانه زنى درباره آينده پيش روى چالش هسته اى تهران پرداخته اند. آنگونه که از متن گزارش مذکور بر مى آيد به نظر مى رسد محتواى آن از يک طرف اعتراف آمريکايى ها به نظامى نبودن برنامه هاى ايران است والبته همچنان که بسيارى از کارشناسان تاکيد کرده اند بازگذاشتن احتمال فشار بيشتر به تهران .بر اساس اين گزارش ايران برنامه هسته اى با مقاصد نظامى را دنبال مى کرده است که در سال 2003 آنرا متوقف کرده است و به نظر نمى رسد تا سال 2015 نيز توان دست يابى به سلاح هسته اى را داشته باشد.با اين حال گزارش تصريح کرده است که از قصد و نيت ايران مبنى بر ادامه برنامه هسته اى آگاهى ندارد. در واکنش به اين گزارش که تحليل هاى زيادى عليه تند روها نوشته شد،آنها(تندروها)نيز مدعى شده اند که تهران به خاطر فشارها برنامه خود را متئقف کرده است لذا براى جلوگيرى از فعاليت دوباره ايران بايد فشارها بر تهران همچنان افزايش يابد. بنابراين به نظر مى رسد گزارش اطلاعاتى جاسوسى آمريکا حکايت سکه دو رو را دارد که نبايد به يک روى آن بسنده کرد و از روى ديگرش غفلت.در ميان واکنش ها به اين گزارش هر چند در اولين ساعات انتشار گزارش سخنگوى دولت و سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان از آن استقبال کردند و روز گذشته نيز احمدى نژاد آن را بزرگترين پيروزى سياسى سده اخير ملت ايران دانست ،اماعلى لاريجانى که اين روزها به عنوان نماينده رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى در جلسات مختلف حضور مى يابد تلويحا هشدار داد که گزارش مذکور نيز مى تواند بهانه اى براى تشديد فشارها بر ايران باشد. لاريجانى گزارش سازمانهاى اطلاعاتى آمريکا درباره فعاليتهاى هستهاى ايران را يک افتضاح بزرگ براى آمريکايىها دانست اما گفت که قصد آمريکا از انتشار اين گزارش اطلاعاتي، تغيير فاز عليه ايران است. اوبا بيان اينکه بندهاى مختلف گزارش سازمانهاى اطلاعاتى آمريکا درباره برنامه هستهاى ايران از نظر اطلاعاتى هم سنگ نيست، بخشى از آن را اعتراف به اشتباه و بخش ديگر را تبليغات با هدف بازگذاشتن راه فشار بر ايران دانست.وى گفت: در گزارش با اشاره به تصميمات ايران در سال 2003 مبنى بر تعليق داوطلبانه غنى سازى با هدف اعتماد سازى را تاثير تهديدها و فشار اعمال شده دانسته اند و اين بدان معناست که از تعليق غنى سازى در ايران آدرس غلط گرفته اند. لاريجانى افزود: قصد آمريکا از اين بخش گزارش آن است که مدعى شود اگر اکنون نيز بخواهيم ايران از برنامه هستهاى خود دست بردارد بايد سياست فشار را بار ديگر اعمال کنيم. لاريجانى که در گفتوگوى ويژه خبرى شبکه دو سيما سخن مىگفت، با بيان اينکه گزارش اخير البرادعى مبنى بر رفع بخش عمدهاى از ابهامات، آمريکا را منفعل کرد، گفت: واشنگتن قصد دارد با اين گزارش، گزارش البرادعى را تأييد کند و بگويد ما هم مثل البرادعى فکر مىکنيم ايران سلاح هستهاى ندارد اما معتقديم در آينده مىتواند به اين سمت برود. لاريجانى خاطر نشان کرد که نبايد دچار افراط و تفريط در تحليلها شويم. منوچهر متکى نيز گفت: اگر آمريکايىها رويکرد صحيحى در بحث مسايل هستهيى داشته باشند و مواضع گذشته خود را اصلاح کنند از آنها استقبال مىکنيم. وزير امور خارجه کشورمان با اشاره به گزارش اطلاعاتى اخير آمريکا، اظهار داشت: اين گزارش به صورت بسيار واضح و آشکار بيان مىکند که جمهورى اسلامى ايران تا اواسط سال 2007 برنامه سلاح هستهيى نداشته است. وزير امور خارجه با بيان اينکه کنترل و نظارت روى سلاح هاى هستهيى عمدتا از ديدگاه امنيتى است، گفت: اين اظهار نظر صريح مىتواند يک فرصت براى سردمداران آمريکا تلقى شود و در غير اين صورت آنها با توجه به شرايطى که در آن به سر مىبرند همچنان راه نادرست خود را ادامه خواهند داد. متکى با بيان اينکه گزارشهاى اخير آژانس صلحآميز بودن فعاليتهاى هستهيى ايران را موکدا مورد تاييد قرار مىدهد، تصريح کرد: اين موضوع به جهانيان نشان مىدهد که آمريکايىها يا به يک نقطه مهم تصميمسازى رسيدهاند و يا مطابق با روحيات و غرور خاص برخى از سردمداران آمريکا مسير قبلى را ادامه مىدهند که البته حاصل آن چيزى جز شکستهاى بيشتر نخواهد بود. وى افزود: در مقطع کنونى صلحآميز بودن فعاليتهاى هستهيى ايران براى جهانيان در حد بسيار زيادى در حال روشن شدن است و بنابر گزارشات مکرر آژانس فعاليتهاى ايران هيچگونه انحرافى نداشته است. اختلافات آمريکا و جامعه جهانى درباره ايران با انتشار گزارش مرکز برآورد اطلاعات ملى آمريکا ( NIE ) درباره ايران که به صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران اذعان کرده؛ اگرچه رسانه هاى غرب دچار نوعى سردرگمى شده اند، اما در عين حال اين رسانه ها، انتشار چنين گزارشى را سبب افزايش اختلافات جامعه جهانى با آمريکا درباره ايران دانسته اند که بر ضرورت اجتناب از تنش آفرينى تاکيد مى کند. روزنامه نيويورک تايمز سرمقاله ديروز خود را به چاپ مطلبى با عنوان “اطلاعات جديد، روشهاى جديد،نتيجه گيرى جديد” اختصاص داد و نوشت : سرويسهاى اطلاعاتى آمريکا چطور توانستند آن گزافه گويى ها را درباره ايران در سال 2005 انجام دهند آن هم در حالى که به دليل انجام اشتباه مشابهى درباره عراق تحت انتقاد شديد بودند؟روزنامه واشنگتن پست نيز در تحليلى نوشت : اين تغيير رويکرد درباره برنامه هسته اى ايران نتيجه درسهايى است که دولت بوش از جنگ عراق و نبود سلاحهاى کشتار جمعى در اين کشور گرفته است.به نوشته اين روزنامه، اين تغيير رويکرد نتيجه افزايش سطح جمع آورى اطلاعات مخفيانه درباره ايران و همچنين تغييرات چشمگيرى است که در نحوه تحليل اطلاعات جمع آورى شده سازمانهاى جاسوسى آمريکا ايجاد شده است.روزنامه فايننشال تايمز نيز در گزارشى با ادعاى اينکه هنوز برنامه هسته اى ايران مبهم بوده و تمايلات منطقه اى ايران همچنان يک تهديد بالقوه به شمار مى رود، نوشت : اين گزارش فرصتى براى رويکرد ديپلماتيک دربرابرايران است.روزنامه گاردين چاپ انگليس با پرداختن به گزارش NIE نوشت : با وجود آنکه سازمانهاى اطلاعاتى آمريکا اعلام کرده اند ايران از سال 2003 به بعد به دنبال دستيابى به دسلاح هسته اى نبوده، اما جرج بوش رئيس جمهورى آمريکا در کنفرانس مطبوعاتى نشان داد که مواضع کاخ سفيد در برابر تهران تغييرى نکرده است.گاردين در ادامه نوشت : با آنکه بوش در سخنان خود اعلام کرد که ايران يک خطر بود، يک خطرهست و اگر آنها ( ايران ) به دانش لازم براى ساخت سلاح هسته اى دست يابند خطرناک باقى خواهند ماند. اما با اين وجود يک انقلاب عظيم در سياستهاى آمريکا در برابر ايران به طور آهسته در حال شکل گيرى است.روزنامه تايمز نيز نوشت : بوش بى اعتنا به گزارش 16 سازمانهاى اطلاعاتى آمريکا اعلام کرد که ايران هنوز به عنوان يک تهديد مطرح است.روزنامه لس آنجلس تايمز در مطلبى نوشت : گزارش جديد مرکز برآورد اطلاعات ملى آمريکا مى تواند فصلى جديد در بحثهاى مربوط به استفاده از گزينه نظامى عليه ايران بگشايد و علاوه بر آن سبب افزايش اختلافات موجود ميان آمريکا و جامعه جهانى در نحوه برخورد با ايران خواهد شد. تحريمها متوقف نخواهد شدشبکه خبرى بلومبرگ به نقل از کشورهاى اروپايى گزارش داد: گفت وگوهاى شوراى امنيت سازمان ملل درباره تحريمهاى بيشتر عليه ايران علىرغم برآورد آژانسهاى اطلاعات جاسوسى آمريکا ادامه خواهد داشت. به گزارش ايسنا به نقل از شبکه خبرى بلومبرگ، کريستينا گالاش، سخنگوى خاوير سولانا، رييس سياست خارجى اتحاديه اروپا با بيان اينکه ايران همچنان به نقض درخواستهاى سازمان ملل براى تعليق فعاليتهاى غنىسازى اورانيومش ادامه مى دهد گفت که سولانا به تلاش خود براى ايجاد شرايط لازم به منظور آغاز مذاکرات رسمى با ايران درباره تعليق برنامه هستهيىاش ادامه خواهد داد. گالاش در ادامه گفت که اگرچه برآورد اطلاعات جاسوسى ملى آمريکا درباره برنامه هستهيى ايران و قضاوتهاى سياسى جامعه بينالمللى در قبال ايران تاثير خواهد گذاشت اين برآورد به گذشته ربط داشته و به طور مستقيم با روند تحريمهاى سازمان ملل ارتباطى ندارد. سخنگوى سولانا گفت: من فکر نمىکنم در اساس اين سياست تغييرى به وجود آمده باشد. انگليس، فرانسه و آلمان نيز اين ديدگاه را تکرار کردند. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس مقامات اروپايى که تلاش دارند نشان دهند که گزارش تعجب برانگيز آژانسهاى اطلاعاتى آمريکا تعادل آنها را بر هم نزده است تاکيد کردهاند که جامعه بينالمللى نبايد فشار به ايران را متوقف کنند. آندرهآنى که کشورش موضع بسيارى سرسختانهاى را در ماههاى اخير عليه ايران اتخاذ کرده است در اين باره گفت: ما بايد فشار به ايران را حفظ کنيم. وى گفت: فرانسه قطعنامه جديد شوراى امنيت را که تحريماتى را عليه ايران اعمال خواهد کرد دنبال مىکند.جورج بوش، رييس جمهورى آمريکا، هم در واکنش به گزارش سازمان ملى برآورد هاى اطلاعاتي، درباره توقف برنامه توليد سلاح اتمى ايران گفت:اين گزارش نشان مى دهد که ايران همچنان يک خطر است.بوش که در يک کنفرانس مطبوعاتى صحبت مى کرد، با اشاره به اين که همه گزينه ها درباره ايران بر روى ميز است، افزود:اين گزارش يک علامت هشدار دهنده است.رييس جمهور آمريکا تاکيد کرد:ايران يک خطر بوده، ايران يک خطر است و ايران يک خطر خواهد بود اگر به تکنولوژى توليد سلاح اتمى دست يابد.بوش تاکيد کرد پيام اين گزارش اين است که ايران برنامه توليد سلاح اتمى داشته و آن را متوقف کرده است.همچنين کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، خواهان تشديد تحريم ها عليه ايران شد.وزير امورخارجه آمريکا روز سه شنبه تصريح کرد کشورهاى موسوم به گروه1+5بايد فشار ديپلماتيک بر ايران را ادامه دهند تا مانع دستيابى جمهورى اسلامى به تکنولوژى قابل کاربرد در توليد سلاح هسته اى شوند.وزير امورخارجه آمريکا افزود: در اين برهه زمانى مى بايست به دنبال ادامه صدور قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل بود، تا از طريق دنبال کردن فشارهاى ديگر بر جمهورى اسلامى فعاليت هاى حساسى هسته اى اين کشور را متوقف کرد. رايس گفت ايران به غنى سازى اورانيوم در مقياس بالا ادامه مى دهد که در نهايت آنها را قادر مى سازد که بمب اتمى توليد کنند.رايس گفت:ما تا کنون استراتژى درست را در پيش گرفته ايم.وزير امور خارجه امريکا همچنين تصريح کرد در ديدار با سرگئى لاورف، وزير امورخارجه روسيه، و ديگر اعضاى گروه + درهفته آينده در بروکسل، نيز بر اين مسئله تاکيد خواهد کرد.با اين وصف به نظر مى رسد موضوع هسته اى کشورمان همچنان در صدر اخبار رسانه ها خواهد ماند و به رغم گزارش نسبتا مثبت البرادعى وگزارش اخير سازمانهاى اطلاعاتى آمريکا ،مخالفان برنامه هسته اى ايران با تکيه بر همين گزارش ها نيز بهانه خود براى تداوم مخالفت را خواهند يافت. بيراه نيست اگر گفته شود گره گشايى اين موضوع از مسيرى ديگر خواهد گذشت .مسيرگفت و گوهاى مستقيم تهران - واشنگتن بر سر موضوعات مورد اختلاف واگرنه حکايت همچنان باقى است.
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