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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(دولتهای بزرگرژیم ایران و 

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  »می رژريي است نه تغرانی ااستي سريي غرب، تغهدف«

  )2007 دسامبر 21(1386 آذر  30جمعه : فرداراديو
 دسامبر، روزنامه ١٨ که در شماره روز سه شنبه، ی در مطلبايتانی امور خارجه برریوز بند،يلي مدیوید

 ريي است نه تغی اسالمی جمهوراستي سرييهدف ما تغ: سدی نوی استار منتشر شده میلی دیلبنان
 موجود ی به بحث هابنديلي میآقا. ارد را ندرانی حق انتخاب دولت ارانی از مردم اري کس غچيه. میرژ
 سه یسالح هسته ا: دی گوی کند و می اشاره می به سالح اتمیابي دستی برارانی بر تالش اینمب

 شدن ماده قابل شکافت به لی موشک و روند تبد،یماده قابل شکاف هسته ا:  داردیديمولفه کل
  . اسلحه

د دو هفته  که حدورانی ای درباره برنامه هسته اکای آمری اطالعاتیبرآورد سازمان ها: دی افزای میو
 ماده به اسلحه را متوقف کرده لی روند تبدیعنی کار بر مولفه سوم رانی که ادی گوی چاپ شد، مشيپ

 ني آژانس بو سازمان ملل تي امنی به رغم خواسته شورارانیاما ا. چي باشد که هنياگر چن. است
ر دستور کار دارد و به  ماده قابل شکافت و موشک را دیعنی گری هنوز دو مولفه د،ی اتمی انرژیالملل
 ماده قابل شکافت به دي تواند در روند تولی کند که  می را دنبال مومي اورانی سازی برنامه غنژهیو

  . ردي مورد استفاده قرار گیسالح اتم
 الملل اجازه ني که جامعه بندی گوی مرانیرهبران ا: سدی نوی در مقاله خود مايتانی امور خارجه برریوز
  . ابندی به حق و حقوق خود دست رانی ا دهد مردمینم
 را از رانی امي خواهیما نم: دی گوی کند و می میابی را غلط ارزیی هادگاهی دني چنبنديلي میآقا

 ی برنامه غنژهی بورانیبلکه عملکرد ا. مي محروم کنزي صلح آمی هسته ای انرژیای از مزایبرخوردار
  . ماستی اصلی نگرانرانی در اومي اورانیساز
 کرده ني تضمهيروس.  شده نداردی غنومي به اورانیاجي احترانیا: دی افزای در مقاله خود مبنديلي مدیوید

 ا،يتانی بریعنی اروپا هی کند و سه کشور اتحادني بوشهر را تامی اتمروگاهي نازياست که سوخت مورد ن
 را در روگاهي ننی اازي نمورد کرده اند که سوخت ني تضمني و چهي روسکا،یفرانسه و آلمان همراه با آمر

  .    کنندني تامندهیآ
 از ییای زوارانی ارای کم شده است، زرانی الملل به انياعتماد جامعه ب «،ییايتانی مقام برنی گفته ابه

 عمل دلخواه خود را ی به دو دهه پنهان کرد و بازرسان آژانس هنوز آزادکی نزدی اش را برایبرنامه اتم
 پاکستان، ی و پدر برنامه اتمیا خان، دانشمند هسته ری با عبدالقدی به طور پنهاننين همچرانیا. ندارند

 خواهد ماند مگر آنکه ی باقرانی به ای اعتمادیب: ديسی نوی در مقاله خود مبنديليم» .وارد معامله شد
توقف  خود را مومي اورانی سازی گذشته را حل کند و برنامه غنی هاتي مسائل مربوط به فعالرانیا

  .سازد
  
  »شرکت سوئيسی صادرات بنزین به ایران را متوقف می کند«

  )2007 دسامبر 22(1386شنبه اول دی  
کمپانی نفتی ويتول که بزرگ ترين  تامين کننده بنزين ايران محسوب می شود، از سال آينده  . راديو فردا

بنا به . دارد، متوقف خواهد کردقراداد خود را با ایران برای سوخت رسانی که از مدت ها پيش جريان 
، کمپانی نفتی ويتول که در سوئيس  »يک منبع صنعتی«گزارش خبرگزاری رويترز بر اساس گفته های 

 ، ٢٠٠٧ ميليون دالردر معامله با ایران در سال ٧٠قرار دارد، اين تصميم را بخاطر از دست دادن حدود 
نگوی ويتول و مقامات ايرانی هنوز عکس سخ. گرفته ودليل سياسی ای برای آن ذکر نشده است

  .العملی به اين خبر نشان نداده اند
ايران چهارمين توليد کننده نفت در جهان محسوب می شود و پااليشگاه های آن در صددند تا سوخت 

اما تحريم های غرب به دليل پرونده هسته ای ايران مانع از گسترش .مورد نياز داخل کشور را تامين کنند
کمپانی ويتول که . يشگاه های آن است و نياز به واردات سوخت، ايران را بيشتر آسيب پذير می کندپاال

  .  درصد بنزين وارداتی ايران را تامين می کند۶٠بزرگ ترين طرف قرارداد ايران در واردات بنزين است، 
ه ايران چگونه می به اين ترتيب و در صورت قطع صدور بنزين به ايران از سوی ويتول، مشخص نيست ک

هند،هلند، فرانسه و امارات متحده عربی تامين کننده های فرآورده .خواهد جايگزينی برای آن پيدا کند
  .های نفتی ايران محسوب می شوند

ايران در تالش است که از طريق سهميه بندی صورت گرفته مصرف بنزين را در داخل کشور کاهش 
 درصد کاهش داده ۶٠وئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود سهميه بندی آغاز شده از ماه ژ. دهد
 هزار ٨٠ یا  - هزار تن ٣١۵بر اساس آمارهای ارائه شده واردات بنزين در ماه اکتبر و نوامبر به . است

  . هزار تن بوده است٧٧٠ کاهش پيدا کرده که  اين رقم در ماه ژوئن -بشکه در روز
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مهوری اسالمی اعالم کرد که سهميه بنزين برای خودروهای شخصی با این حال به تازگی وزير نفت ج
يک مقام نفتی هم چندی پيش اعالم کرده بود که از .  ليتر افزايش می يابد١٢٠ ليتر در ماه به ١٠٠از 

 واردات بنزين متوقف خواهد شد و پااليشگاه های ايران می توانند مصرف داخلی ٢٠٠٩ماه مارس سال 
  .  را تامين کنند

  دولت احمدی نژاد و واردات بنزين 
بنزين و واردات آن يکی از بزرگ ترين مشکالت فراروی دولت محمود احمدی نژاد است که با سياست 

ايران به عنوان . کنترل قيمت ها و ثابت نگه داشتن نرخ کاالها و خدمات دولتی قدرت را به دست گرفت
فت جهان، برای جبران کمبود نياز بنزين در کشور، هر دومين صادر کننده اوپک و چهارمين توليد کننده ن

دولت محمود احمدی نژاد در سال . سال ناگزير است بودجه قابل توجهی را به خريد بنزين اختصاص دهد
جاری در دو نوبت با برداشت نزديک به هفت ميليارد دالر از حساب ذخيره ارزی اقدام به واردات بنزين 

 ميليون ليتر ۴۴ بنزين در ايران حدود هشتاد ميليون ليتر است که تنها حدود ميانگين مصرف روزانه. کرد
کوتاهی جمهوری اسالمی در افزايش ظرفيت پااليشگاه ها، يکی از . آن در داخل توليد می شود

  . پرسش برانگيزترين ابعاد سياست ايران در عرصه نفت بوده و هست
 معادل پنج ميليارد دالر بنزين وارد کرده ١٣٨۵ان در سال بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسالمی، اير

  .و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کاال، حدود هشت تا نه ميليارد دالر هزينه خواهد کرد
  
 »آمریکا از تغيير بنيادین مناسباتش با ایران استقبال می کند«

  )2007 دسامبر 22(1386شنبه اول دی  :رادیو فردا
آمريکا نيست، » دشمن ابدی« رايس، وزير امور خارجه آمريکا با تاکيد بر اينکه هيچ کشوری کاندوليزا

خود  گفت که اگر ايران و کره شمالی، به خواسته های جامعه جهانی درباره برنامه های هسته ای
  .احترام بگذارند، آمريکا روابط خود را با آنها توسعه خواهد داد

 رايس روز جمعه در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت جرج بوش در به گزارش خبرگزاری ها، خانم
مناسباتش با ايران و کره شمالی استقبال می  از تغيير بنيادین يک سالی که از عمرش باقی است،

  .کند
وزير امور خارجه از کشور ليبی به عنوان نمونه ای ياد کرد که بعد از کنار گذاشتن برنامه تسليحات 

  . ميالدی روابط گرمی با آمريکا برقرار کرده است٢٠٠٣در سال کشتار جمعی 
منافع «اما وی با اين حال تصريح کرد که دو کشور ايران و کره شمالی، تنها در حالتی می توانند از 

  .بهره ببرند که تمامی مقاصد تسليحاتی خود را شفاف سازند» ناشی از رابطه با آمريکا
در زمان ( رييس جمهوری آمريکا، ايران را در کنار کره شمالی و عراق  ميالدی، جرج بوش،٢٠٠٢در سال 

توصيف کرد که به گفته او از تروريسم در جهان حمايت » محور شرارت«با عنوان ) قدرت صدام حسين
  .می کنند

 ميالدی با حمله نظامی آمريکا رو به رو شد و ديکتاتوری ٢٠٠٣از ميان اين سه کشور، عراق در سال 
سين در اين کشور سقوط کرد، اما در اين کشور بعد از اشغال نظامی، سالح های کشتار صدام ح

  . جمعی کشف نشد
تهديدها از سوی دو کشور باقی مانده در «به گفته مقام های آمريکايی، اين کشور در تالش است تا 

  .را از راه ديپلماسی حل و فصل کند» محور شرارت
   پيشنهاد مذاکره با ايران

امور خارجه آمريکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه بار ديگر پيشنهاد خود را برای مذاکره با وزير 
  .منوچهر متکی، اعالم کرد

بار ديگر می گويم که اگر ايران تنها خواسته قطعنامه های تصويب شده شورای امنيت را «: وی گفت
ای ايرانی ام، در هر زمان و هر کجا عملی کند و غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، من حاضر با همت

  ».ديدار کنم و درباره هر چيزی مذاکره کنم
ايران مصرانه برنامه غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد و تا کنون تمامی پيشنهادهای مذاکره با 

  .آمريکا را به همين دليل رده کرده است
نيوم ادامه می دهد، چنين مذاکره ای انجام خانم رايس تاکيد کرد تا زمانی که ايران به غنی سازی اورا

  .نخواهد شد
وی همچنين بار ديگر از کره شمالی خواست که به تعهداتش برای خلع سالح هسته ای عمل کند و تا 

  . پيش از پايان سال، تمامی تاسيسات ساخت سالح هسته ای خود را از کار بياندازد
کار انداختن تاسيسات ساخت سالح هسته ای خود، واشينگتن می گويد که پيونگ يانگ عالوه بر از 

از جمله موضوعات مورد نظر آمريکا درباره برنامه ساخت سالح . بايد جزئيات اين برنامه را نيز شفاف کند
هسته ای کره شمالی اين است که آيا اين کشور تکنولوژی ساخت سالح هسته ای را در اختيار ديگر 

  .کشورها قرار داده است يا نه
شينگتن همچنين نسبت به برنامه احتمالی غنی سازی اورانيوم به عنوان تکنولوژی جايگزين برنامه وا

  .پلوتونيوم کره شمالی حساس است
اخيرا در گزارشی تحقيقی، گروهی از دانشمندان آمريکايی اعالم کرده اند که رد اورانيوم غنی شده را 

ريکا از اظهارنظر مستقيم درباره اين گزارش که روز وزير امور خارجه آم. در کره شمالی کشف کرده اند
  . منتشر شد، خودداری کردواشنگتن پستجمعه در روزنامه 
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 تمامی – روز ديگر ١٠ – دسامبر ٣١بر اساس توافق های انجام شده، کره شمالی بايد تا روز 
 های آمريکايی تاسيسات ساخت سالح هسته ای خود را از کار بياندازند و چنانکه پيش از اين مقام

  .خارج خواهد شد» فهرست سياه«گفته اند، اگر اين کشور به تعهداتش عمل کند، از 
دولت آمريکا همچنين اعالم کرده که در صورت از کار افتادن تاسيسات ساخت سالح هسته ای در کره 

ی از زمان آمريکا و کره شمال. شمالی، مذاکرات برای امضای يک پيمان صلح رسمی را آغاز خواهد کرد
پايان جنگ کره که نيم قرن پيش رخ داده، در صلحی نانوشته به سر می برند و هنوز پيمانی بعد از آن 

  .جنگ امضا نکرده اند
وزير امور خارجه آمريکا در بخش ديگری از کنفرانس اخير خود گفت که دولت بوش برای بهبود روابطش با 

  .دارد» موضعی باز«سوريه نيز 
  ».اما آنها بايد همکاری را به جای مقابله با جامعه جهانی انتخاب کنند«:  افزودوی با اين حال

آمريکا، دمشق را متهم می کند که از گروههای تروريستی ضد اسرائيلی حمايت می کند و با مداخله 
  .در امور داخلی لبنان، اوضاع اين کشور کوچک همسايه خود را بی ثبات کرده است

  
اتمي بوشهر ظرف يك سال آينده با  نيروگاه: اي ايران اظهار داشت  و فنون هستهرئيس پژوهشگاه علوم

  .اندازي خواهد شد ه قدرت آم را
  )2007 دسامبر 21(1386 آذر  30جمعه 

قنادي در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر  ، محمد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 پژوهشگاه تحقيقاتي براي 80بيان اينكه هم اآنون  سخناني بادانشگاه آزاد اسالمي واحد قم در 

در حال حاضر با همت و پشتكار : آشور تاسيس شده است افزود اي در پشتيباني از فناوريهاي هسته
  .اي به هيچ آشوري وابسته نيستيم در دانش هسته جوانان اين مرز و بوم، ما

يي، ما را تحريم آردند و در  ايران به فناوري هسته دشمنان براي جلوگيري از دستيابي: وي يادآورشد
يي در   مرآز پزشكي هسته120چشمگيري داشت و در حال حاضر  ها آشور ما رشد سايه اين تحريم

  .را تحت پوشش دارند  هزار بيمار سرطاني10آشور، 
 ندارد و بايد يي اي صلح آميز هسته فناوري هسته وي با بيان اينكه ايران هيچ راهي جز دستيابي به

 درصد 80اي  با استفاده از انرژي هسته: دهد خاطرنشان آرد پيشرفتهاي خود را در اين زمينه ادامه
  .باشد استخوان امكان پذير مي درمان بيماري سرطان و پوآي

يي هفتمين آشور دنيا هستيم  چرخه سوخت هسته در حال حاضر ما در رابطه با: قنادي در ادامه افزود
  .ايم  دنيا را به خود اختصاص داده6 يا 5زمينه غني سازي نيز رتبه  ين تكنولوژي برخورداريم و درآه از ا

: اندازي نيروگاه اتمي بوشهر خبر داد و اظهار داشت راه اي ايران از رئيس پژوهشگاه علوم و فنون هسته
اندازي  ه ا قدرت آم رانيروگاه اتمي بوشهر ظرف مدت يك سال آينده ب بر اساس برنامه زمانبندي شده

  .تدريج به حداآثر قدرت خود خواهد رسيد خواهد شد و به
اصفهان افتخار داريم آه تمام  UCF پروژه در: اصفهان گفت UCF وي همچنين با اشاره به پروژه

اين زمينه تالش آردند و ما حتي از يك متخصص خارجي نيز  هاي داخل آشور در التحصيالن دانشگاه فارغ
  .ده نكرديماستفا

دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم با اهدا لوح تقدير و  در پايان اين مراسم از تعدادي از پژوهشگران برتر
  .هدايائي تجليل به عمل آمد

  
 » ايران اذعان کند که برنامه توليد سالح اتمی داشته است«

  )2007 دسامبر 21(1386 آذر  30جمعه :رادیو فردا
برنامه توليد سالح هسته ای ايران که  :بين المللی انرژی اتمی روز جمعه گفتسفير آمريکا در آژانس 

 متوقف شده است، به دليل محدوديت ها ٢٠٠٣طبق گزارش منابع اطالعاتی اياالت متحده در سال 
  .قابل از سرگيری است» به آسانی«بعدی که برای بازرسان آژانس ايجاد شده، 

آنچه که ما دقيقا «:نس بين المللی انرژی اتمی، به خبرنگاران گفتگريگوری شولتی، سفير آمريکا درآژا
که در گذشته برنامه ساخت بمب اتمی داشته  اذعان کنند )ايرانی ها(می خواهيم اين است که آنها 

  .»اند
سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا در سوم دسامبر طی گزارشی اعالم کرده بود که ايران برنامه 

  . متوقف کرده است٢٠٠٣ح اتمی داشته ولی اين برنامه را در سال توليد سال
ای  هيچ گاه به دنبال ساخت سالح هسته« ايران در واکنش به انتشار اين گزارش اعالم کرده بود که

  .»نبوده که زمانی آن را متوقف کرده باشد
بهتر است بپذيرد که در «راناي: در همين حال، سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد کرد

   .»گذشته برنامه توليد سالح اتمی داشته است تا بکوشد آن را الپوشانی کند
را به طور کامل به آژانس بين المللی » فعاليت های گذشته خود«به گفته آقای شولتی ايران بايد 

در ) لمللی انرژی اتمیمديرکل آژانس بين ا( البرادعی ) محمد(اعترافی که بارها از سوی «توضيح دهد؛ 
  .»خواست شده بود

 سازمان جاسوسی اين ١۶انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا، که متشکل از  
  .کشور است، با واکنش های متفاوتی رو به رو شده است
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دعای برای خود خوانده است و می گويد اين گزارش نشان داد که ا »پيروزی«ايران اين گزارش را يک  
از سوی   .بوده است» اشتباه«آمريکا درباره داشتن برنامه توليد سالح هسته ای جمهوری اسالمی 

فشارها بر ايران برای توقف  تشدید ديگر اين گزارش تالش های آمريکا و کشورهای غربی را برای
  .فعاليت های حساس هسته ايش با مشکل مواجه کرده است

و بسيار مطمئنی  ما اطالعات تازه«:نس بين المللی انرژی اتمی گفتدر همين حال سفير آمريکا در آژا
در اختيار داريم که نشان می دهد که ايران تا چهار سال پيش، برنامه توليد سالح اتمی داشته است و 
رهبران ايران می توانند تصميم به از سرگيری اين برنامه بگيرند، همانطور که غنی سازی اورانيوم را از 

  .»دسرگرفتن
هيچ قطعيتی وجود ندارد که آژانس بين المللی از اين فعاليت ها مطلع «:آقای شولتی در ادامه افزود

 که اطالعات آژانس درباره فعاليت  باشد، به ويژه آنکه آقای البرادعی تاکنون دو بار هشدار داده است
  .»های هسته ای فعلی ايران در حال محدود شدن هستند

همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را در راستا «ايران بايد ايران بايد به گفته آقای شولتی 
  .»اطمينان دادن به جهانيان درباره ماهيت برنامه هسته ايش متوقف کند

ايران با ادامه توسعه غنی سازی اورانيوم، «:سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی، تصريح کرد
عنامه های شورای امنيت سازمان ملل، ترديدها در باره اهداف نهايی رهبران ايران عالوه بر تخطی از قط

  .»از ادامه اين برنامه تشدید خواهد کرد
   پيشنهاد مجدد آمریکا به ایران برای مذاکره رو در رو

کاندوليزا رايس، وزير  جمهوری اسالمی، همزمان با اظهارات گریگوری شولتی درباره برنامه هسته ای
در صورتی که ايران قطعنامه های «ورخارجه آمريکا، روز جمعه بيست و يکم دسامبر بار ديگر تاکيد کرد ام

  .کند» مقام های ايران رو در رو گفت وگو«، او آماده است با »شورای امنيت را اجرا کند
ن بار ديگر درباره ايران، م«: در کنفرانس مطبوعاتی پايان سال خودصحبت می کرد، افزود خانم رايس که

می گويم اگر ايران تنها يک کار را که ملزم است و توسط شورای امنيت سازمان ملل تصويب شده، 
در هر ) منوچهر متکی(يعنی تعليق غنی سازی اورانيوم، انجام دهد، آنگاه من آماده ام تا با همتای خود 

  .»مالقات و در باره هر موضوعی گفت وگو کنم مکانی و زمانی
 از ايران خواسته است تا فعاليت های ١٧۴٧ و ١٧٣٧يت سازمان ملل متحد طی دو قطعنامه شورای امن

اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد . مربوط به غنی اورانيوم را متوقف کند
ودداری کرده برق دنبال می کند، از پذيرش خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خ

  .است
در همين حال، وزير امور خارجه آمريکا تا کيد کرد تا زمانی که ايران بر ادامه غنی سازی اصرار می کند 

  .هيچ تحولی در روابط دو کشور رخ نخواهد داد
وزير امور خارجه آمريکا با اشاره به اين که در ماه آينده در واشينگتن با وزير امور خارجه ليبی مالقات 

  .هد کرد، تاکيد کرد اين امتيازی است که کشور درقبال تغيير رفتار خود به دست خواهند آوردخوا
پس از آنکه ليبی برنامه توليد سالح کشتار جمعی خود را متوقف کرد، سازمان ملل متحد و آمريکا 

  .تحريم وضع شده عليه اين کشور را لغو کردند
  

  محروم شد اهرم فشار کی از هيروس «؛یارسال سوخت اتم
  )2007 دسامبر 21(1386 آذر  30جمعه 
 ١٧ بوشهر، روز يکشنبه، یروسيه پس از دو سال ترديد در ارسال سوخت نيروگاه اتم: فرداراديو

نيروگاه بوشهر نخستين . دسامبر، اعالم کرد که  اولين محموله سوخت را به ايران ارسال کرده است
 از ده سال وسيه گذرد؛ و ریسال از آغاز ساخت آن م ٣٠ ايران است که بيش از ینيروگاه هسته ا

  .  متعهد به تکميل اين نيروگاه شدی قراردادی طشيپ
در .  دو ماه و در چند مرحله انجام خواهد گرفتی طروگاه،ي کامل سوخت نلی تحودی گوی مهيروس
 راه ندهی سال آ بوشهرروگاهي ندی گوی مرانی ای اتمی سازمان انرژسیي حال غالمرضا آقازاده، رنيهم
 نگرند، ی مان تهری برنامه اتمزهي به انگدی ترددهی با دی غربی که کشورهایدر حال.  خواهد شدیانداز

 مصرف روگاهي نی متعهد شده که سوخت، فقط برای ضمانت کتبکی ی طرانیمسکو گفته است که ا
  . شود
 لندن در گفت وگو کی امور استراتژی المللني بیتوي در انستی کارشناس امور هسته اک،ی پاترتزي فمارک
 ی از سوومي اورانی سازی غنقي و احتمال تعلیاسي سیامدهاي پراموني پی فردا به پرسش هاویبا راد

  .  پاسخ داده استرانیا
 ی جمهورای تواند به دنبال داشته باشد؟ آی میاسي سیامدهاي چه پرانی به ای سوخت اتملیتحو

   کند؟ یگریستفاده د سوخت انی تواند از ای میاسالم
 از استفاده صلح ناني و اطمروگاهي امن نگهداشتن سوخت نی را برای اقداماتهيروس: کیتزپاتري فمارک
 و ردي بگدهی کشور مستقل است و امکان دارد ضمانت خود را نادکی رانیاما ا.  از آن انجام داده استزيآم

 ی و به سوخت غند کنیوخت را مجددا غنمثال س.  استفاه کندزي صلح آمري مصارف غیسوخت را برا
  .  کندلیشده با درجه باال تبد

 رانی اهرم فشار به اکی خود را از ه،ي است که روسنی ارانی سوخت به الی تحویاسي سامدي پنیمهمتر
 در دو سال هيروس.  دست برداردی سازی را قانع کند که از غنرانیمحروم کرده و قادر نخواهد بود ا



www.iran-archive.com 

 ني مسئله خود را با آژانس برانی کرد و انتظار داشت ای خودداررانیال سوخت به اگذشته از ارس
 با لی کند که مسای خود را عوض کرد و احتماال تصور ممي مسکو تصمی حل کند ولی اتمی انرژیالملل

بنا .  نداردرانی با ای مسئله اچي آژانس تا به حال نگفته است که هیول.  شودی حل میآژانس به زود
 نا مي تصمکی رانی به اخت سولی تحومي از دست اندرکاران ممکن است ادعا کنند که تصمی بعضنیر اب

  . بهنگام است
 ی برای قانع کننده الي دلرانی بوشهر، اروگاهي سوخت نني که با  تامندی گوی مهي از محافل روسیبعض

 لیبه نظر شما تحو.  کندقيا تعل ری سازی غنرانی انتظار دارند که انیبنابرا.  نداردی ساریادامه غن
   کند ؟ قی تشوی سازی غنقي را به تعلرانی تواند ایسوخت م

 نشان نداده ی سازی غنقي تعلی برایلی تماچي مختلف، اصال هی به رغم مشوق ها و بازدارنده هارانیا
 دي به تولیازي نرانیا.  دهدريي را تغرانی اتيتا به حال مشوق ها و فشارها نتوانسته است وضع. است

 ی عمر قانونانی بوشهر را تا پاروگاهي تقبل کرده که سوخت نهي روسنکهی ای ندارد برایسوخت هسته ا
 در ی اتمی انرژی المللنياما آژانس ب.  به قول خود عمل نکندندهی در آهيامکان دارد روس.  کندنيآن تام
داده اند که در آن صورت سوخت  قول یی اروپای است و کشور های بانک سوخت هسته اکی جادیحال ا

 محموله نی الی تواند از تحوی باشد ملحه مصاکی به دنبال رانیبه هر حال اگر ا.  کنندنيبوشهر را تام
 دال بر ی نشانه اچي تا به حال هیول.  کندقي اش را تعلی سازی استفاده کرده و غنهيسوخت روس

  .  وجود نداردرانی راه ارييتغ
 یطي محستی از نقطه نظر زژهی بوشهر  به وروگاهي نیمنی در مورد ارانیب ا عرگانی از همسایبعض

   است ؟  منی تا چه اندازه اروگاهي ننیا.  کرده انددیاظهار ترد
حال که .  استزي بنا شده که زلزله خی در منطقه انکهی ایکی.  داردنیادي بوشهر چند مسئله بنروگاهين
 لیقبل از تحو.  وجود داردوي اکتویده، امکان تشعشعات راد شلی تحوروگاهي بار سوخت نني اولیبرا

  .  مطرح نبودوي اکتویسوخت موضوع تشعشعات راد
 یب« که می گوی حال نمني در عی مسئله دارد ولیمنی بوشهر از نظر اروگاهي که نمی خواهم بگوینم

 نيو آژانس ب در نظر گرفته شده است روگاهي در طرح و ساخت نی مختلفیمنینکات ا. است» خطر
 نی بر اابن.  کرده استرانی به ایی کمک هاوي اکتوی تشعشعات رادیمنی هم در مورد ای اتمی انرژیالملل
  .ستي نی فوروي اکتوی توان گفت که خطر تشعشعات رادیم
  

با وجود ارسال سوخت برای نيروگاه هسته ای بوشهر این نيروگاه تا پيش از یک سال آینده راه اندازی 
  .شدنخواهد 

  )2007 دسامبر 20(1386 آذر  29پنج شنبه :بی بی سی
سرگئی شماتکو، رئيس شرکت )  آذر29( دسامبر 20به گزارش منابع خبری روسيه، روز پنجشنبه، 

اتمزتروی اکسپورت، سازنده نيروگاه اتمی بوشهر که از چين دیدن می کند، گفت با اطمينان می تواند 
  .  ميالدی کار خود را آغاز نخواهد کرد2008قبل از اواخر سال اظهار دارد که نيروگاه بوشهر تا 

همچنين، به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این شرکت روسی گفته است که شش ماه پس از 
خاتمه تحویل سوخت به بوشهر، آزمایش های الزم انجام می شود و در صورت رضایتخبش بودن این 

  . ی خواهد بودآزمایش ها، نيروگاه آماده راه انداز
وی مساله تاخير در راه اندازی بوشهر را رد کرده اما در عين حال اظهار داشته است که نمی توان گفت 

  . انجام آزمایش ها چه مدت به طول خواهد انجاميد
روز دوشنبه این هفته وزارت خارجه روسيه اعالم داشت که از روز یکشنبه نخستين محموله سوخت 

  .اه بوشهر به ایران ارسال شده است و مقامات ایرانی نيز این خبر را تایيد کردندهسته ای برای نيروگ
براساس توافقنامه های قبلی ایران و طرف روسی قرار بود شش ماه پس از تحویل سوخت به نيروگاه 

بوشهر، این تاسيسات راه اندازی شود و انتظار می رفت نيروگاه بوشهر تا اواسط سال آینده ميالدی به 
  . مرحله توليد برق دست یابد

وزارت خارجه روسيه در بيانيه اعالم آغاز ارسال سوخت هسته ای به بوشهر اظهار نظر کرد که به این 
  . ترتيب، ایران نيازی به ادامه فعاليت در زمينه غنی سازی اورانيوم نخواهد داشت

  حمایت آمریکا
يانه توليد تسليحات اتمی در پوشش فعاليت های ایاالت متحده نيز که ایران را به پيگيری برنامه مخف

صلح آميز هسته ای متهم می کند از اقدام روسيه حمایت کرد و جورج بوش، رئيس جمهور آمریکا، گفت 
  .که با دریافت سوخت نيروگاهی، ایران دليلی برای ادامه غنی سازی اورانيوم ندارد

 از مقامات ایرانی گفتند که ادامه غنی سازی پس از انتشار خبر دریافت سوخت اتمی از روسيه، برخی
اورانيوم برای استفاده در نيروگاه های هسته ای دیگری که این کشور در صدد ساخت آنها در داخل 

  . است ضرورت دارد
جمهوری اسالمی همواره تالش برای ساخت بمب اتمی را تکذیب کرده و هدف فعاليت های هسته ای 

  .  سازی اورانيوم را صلح آميز اعالم داشته استخود، از جمله در زمينه غنی
با اینهمه، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در چند قطعنامه از ایران خواست تا برنامه غنی 
سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد و با خودداری ایران از عمل به این درخواست، پرونده هسته ای 

  . ورای امنيت سازمان ملل ارسال داشتجمهوری اسالمی را به ش
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شورای امنيت نيز با تصویب دو قطعنامه و وضع تحریم های بين المللی، از ایران خواسته است که غنی 
  . سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد اما جمهوری اسالمی این قطعنامه ها را نپذیرفته است

 همراه با - آمریکا، روسيه، چين، بریتانيا و فرانسه -يت در حال حاضر، پنج کشور عضو دایم شورای امن
به تالش برای قانع کردن ایران به قبول خواست شورای امنيت ادامه " 5+1گروه "آلمان با عنوان اعضای 

  . می دهند
در حاليکه کشورهای غربی خواستار تصویب قطعنامه ای دیگر و وضع تنبيه های بين المللی گسترده 

ان برای وادار کردن این کشور به توقف غنی سازی اورانيوم هستند، روسيه و چين از تری عليه ایر
  . نرمش بيشتر در این زمينه حمایت کرده اند

  مذاکره بر سر قطعنامه سوم
در عين حال، این دو کشور نيز به قطعنامه های شورای امنيت رای مثبت داده اند و از ایران خواسته اند 

  . المللی عمل کندبه خواست جامعه بين 
 می کوشند توافق روسيه و چين را برای صدور قطعنامه 5+1در حال حاضر، کشورهای غربی عضو گروه 
  . سوم شورای امنيت عليه ایران کسب کنند

روز چهارشنبه به نقل از تام کيسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گزارش شد که مقامات ارشد گروه 
  . عنامه جدید شورای امنيت عليه ایران به مشورت خواهند پرداخت روز پنجشنبه درباره قط1+5

 امضا شد اما روسيه تکميل و راه اندازی این 1995قرارداد تکميل نيروگاه اتمی بوشهر با روسيه در سال 
  . طرح را بارها به تعویق انداخته است

 ميالدی صرفا ناشی از مشخص نيست که آیا فعال نشدن نيروگاه بوشهر دست کم تا اواخر سال آینده
  . الزامات فنی است یا مقامات روسی مالحظات دیگری را در این زمينه مورد نظر داشته اند

در خبر دیگر در همين زمينه، بامداد پنجشنبه خبرگزاری فارس به نقل از رئيس پژوهشکده علوم و فنون 
  .راه اندازی می شودهسته ای ایران گزارش کرد که نيروگاه اتمی بوشهر تا یک سال دیگر 

  
وزیر خارجه آمریکا می گوید آمریکا و پنج کشور دیگر درگير در مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ایران در روز 

  .پنجشنبه از رسيدن به توافق برای اعمال تحریم های شدیدتر بر ایران بازماندند
  )2007 دسامبر 20(1386 آذر  29پنج شنبه :بی بی سی

ما آشکارا هنوز اختالف های تاکتيکی درباره زمان بندی، درباره آنچه به طور : "گفتکاندوليزا رایس 
  ." مشخص باید در قطعنامه باشد، داریم که باید حل شود

وی پس از کنفرانس تلفنی دیپلمات های ارشد آمریکا، فرانسه، بریتانيا، روسيه، چين و آلمان در روز 
  .پنجشنبه اظهار نظر می کرد

همه ما توافق داریم که : "با این حال خانم رایس سعی کرد تصویر مثبتی از این گفتگوها ارائه دهد
استراتژی دو مسيره که آن را دنبال می کرده ایم استراتژی درست است، زیرا الزم است ایران را قانع 

  ." کنيم که باید برنامه غنی سازی و فعاليت های بازفرآوری اش را متوقف کند
رویکردی است که از یک طرف ایران را برای تعليق غنی " دو مسيره"ور خانم رایس از استراتژی منظ

سازی اورانيوم تحت فشار می گذارد اما از طرف دیگر آمادگی خود برای دادن امتيازات اقتصادی در 
  . مقابل همکاری ایران را اعالم می کند

و بازفرآوری ستون اصلی خيمه است، زیرا این راه باالخره هرچه باشد غنی سازی : "خانم رایس افزود
به دست آوردن مواد شکافت پذیر است که می تواند هم برای برنامه های غيرنظامی و هم مسلما 

  ." برای برنامه سالح اتمی به کار گرفته شود
ات  دسامبر درباره جزئي11معاونان سياسی وزارتخانه های خارجی این شش کشور پيش از این در روز 

پيش نویس قطعنامه تازه ای در شورای امنيت سازمان ملل برای گسترش تحریم های ایران مالقات 
  . کرده بودند

  . دسامبر بين نمایندگان اعضای دائم شورای امنيت و آلمان توزیع شده بود10پيش نویس مورد بحث روز 
 امنيت که صریحا خواستار این سند در واکنش به بی اعتنایی ایران به قطعنامه های پيشين شورای

تعليق بخش های حساس برنامه اتمی آن کشور از جمله غنی سازی اورانيوم می شد، تنظيم شده 
  . است

آن سند صدور تسليحات از .  ماه قبل صادر شد9 حدود - 1747 شماره -آخرین قطعنامه عليه ایران 
تازه ای در اختيار ایران قرار ندهند و سوی ایران را ممنوع می کرد و از تمامی کشورها می خواست وام 

 روز به ایران مهلت می داد غنی سازی اورانيوم را متوقف کند که با سرپيچی مجدد ایران ۶٠به عالوه 
  . روبرو شد

تنظيم قطعنامه ای تازه عليه ایران درحالی صورت می گيرد که گزارش برآورد اطالعاتی سازمان های 
 برنامه خود 2003ر منتشر شد نتيجه گيری می کرد ایران در سال  دسامب3تجسسی آمریکا که روز 

با این حال آن گزارش تاکيد می کرد که از نيات . را متوقف کرده است" سالح اتمی"برای دستيابی به 
  . کنونی ایران بی خبر است

امات شورای ، تردیدهایی را در مورد مسير آینده اقد"برآورد اطالعاتی ملی"انتشار آن سند، موسوم به 
  . امنيت عليه ایران به وجود آورد

در این ميان چين و روسيه پس از شنيدن نتایج ارزیابی تازه، رغبت حتی کمتری نسبت به قبل به تحریم 
  .های تازه نشان داده اند
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حتی پيش از آن نيز به نظر می رسيد که گزارش ماه نوامبر محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی 
ی، که حاکی از افزایش همکاری ایران در رفع ابهام از برخی مسائل مربوط به فعاليت های انرژی اتم

 که شرکای بزرگ تجاری ایران -گذشته اتمی اش بود، تالش آمریکا را برای قانع کردن چين و روسيه 
  .  برای افزایش تحریم ها پيچيده تر کرده است-هستند 

وری و دانش الزم جهت توليد سالح اتمی را رد کرده و می گوید ایران اتهام تالش برای دستيابی به فنا
  .هدف برنامه اتمی اش صرفا کاربردهای غيرنظامی از جمله توليد برق است

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 »کاهش خشونت در عراق به دليل کنترل شيعيان توسط ایران«

  )2007 دسامبر 23(1386 دی  2شنبه یک:رادیو فردا
کنترل شيعيان عراق از سوی ايران باعث شده است که در ماه های  :يک ديپلمات ارشد آمريکا گفت

  . اخير، بمبگذاری های جاده ای کاهش چشمگيری داشته باشد
رهبران :  گفتواشينگتن پستديويد ساترفيلد، مشاور ارشد وزير امور خارجه آمريکا در امورعراق به 

ح مجبور شده اند که جلوی نظاميان شيعی را که مورد حمايت آنها هستند، ايران در عالی ترين سطو
  .بگيرند

به گفته اين ديپلمات، به رغم اين که ارسال سالح از ايران ممکن است متوقف نشده باشد، اما کاهش 
  . است» سندی برای تصميم ايران«حمالت، 

گيری ای حکايت می کند، از ارائه اسناد دقيق آقای ساترفيلد با اعالم اين که تمام قرائن از چنين نتيجه 
ما مطمئنيم که استراتژی ای که نيروی قدس تعقيب می کند، بر اساس «:خودداری کرد، اما گفت

  » .تصميم دولتمردان ايرانی در باالترين سطوح صورت می گيرد
 کرده، اما تهران آمریکا بارها ایران را به کمک های مالی و آموزشی به شيعيان نظامی در عراق متهم

  . همواره این اتهام را رد کرده است
دیوید ساترفيلد عموما با اعتماد به تحليل   اظهار نظر: يک مقام آمريکايی که نامش فاش نشده، گفت
  .های اطالعاتی درباره عراق صورت گرفته است

  » .حفظ کند  ق راتاثير و نفوذ خود بر شبه نظاميان در عرا ايران مسلما تمايل دارد که«:وی افزود
چرخشی سازنده در تاکتيک «فارغ از ميزان تاثيرگذاری در عراق، ايران : اين مقام آمريکایی اظهار داشت

در بين عراقی ها و به خصوص شيعيان  در پيش گرفته که بر اساس آن خشونت شبه نظاميان، »هایش
  . پديد می آورد نارضایتی 

برای دور » يک شروع خوب« که تصميم ايران در اين زمينه، رايان کروکر، سفير آمريکا در عراق گفت
  . چهارم مذاکرات آمريکا با مقامات ايران در بغداد است

برنامه از پيش تعيين شده برای انجام اين مذاکرات، به تازگی به تاخير افتاد، اما سفير آمريکا در عراق 
  . هند پرداختگفت که دو طرف طی دو هفته آينده به مذاکره با یکدیگر خوا

   گزارش پنتاگون
در گزارشی اعالم کرد که  صورت می گيرد که پنتاگون اظهرات این مقام آمریکایی چند روز پس از آن

  .عراقی ادامه می دهد ايران همچنان به ارسال سالح و کمک به شبه نظاميان شيعه
هران گروه های شبه ت« در آخرين گزارش پنتاگون که روز سه شنبه منتشر شد اشاره شده بود که

را که به نيروهای ائتالف و عراقی حمله می کنند، حمايت می کند و اين مانع بزرگی   شيعه  نظامی
  » .برای برقراری امنيت در عراق است

نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهمات زيادی را «بر اساس گزارش پنتاگون، 
  » .ارک ديده استبرای گروه های شيعه در عراق تد

در این گزارش آمده است که محمود احمدی نژاد در ماه سپتامبر گذشته به نخست وزير عراق قول داده 
بود که از ارسال سالح برای شبه نظاميان در عراق جلوگيری خواهد کرد و مانع از کمک به آنها خواهد 

    . شد
 درصد کاهش ۶٢نوامبر به نسبت ماه مارس، تعداد حمالت در عراق در ماه  گزارش های منتشره، بنابر
  .  است يافته

شمار حمالت شامل بمبگذاری در اتوموبيل ها از نيمه اکتبر به طور متوسط : این گزارش ها می افزاید
  .  مورد در هفته است۶٠٠

 مورد بوده ٩٠٠ مورد در هفته و در ماه سپتامبر ١۶٠٠در حالی که شمار چنين حمالتی در ماه ژوئن 
  .ت اس

  
  ]قسمت مربوط به ايران[ گزارش پنتاگون به  آنگره  در رابطه با عراق

  2007دسامبر : سايت وزارت دفاع آمريكا
نژاد در اواخر ماه سپتامبر به نخستوزير نوري مالكي وعده داد آه براي قطع حمايت  محمود احمدي

گذرد آمك خواهد  رز ايران مينظاميان و شورشيان آه از م مالي و اشكال ديگر آن از شبه, تسليحاتي
نظاميان شيعة غير قانوني در عراق از  هيچ گونه آاهش مشخصي در آموزش و تأمين مالي شبه. آرد

نظامي شيعه آه به نيروهاي ائتالف و  حمايت تهران از گروههاي شبه. سوي ايران وجود نداشته است
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. رابر پيشرفت به سوي ثبات استچنان مانع قابل توجهي در ب آنند هم نيروهاي عراقي حمله مي
نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران تامين آننده بسياري از مواد منفجره و مهماتي است 

گرچه تعليق فعاليتهاي ارتش مهدي . استفاده ميشود, از جمله جيش المهدي, آه توسط اين گروهها
از اين عناصر به حمله به نيروهاي ائتالف با  هنوز ادامه دارد اما برخي 2007توسط صدر در اوت سال 

دولت عراق و سفير آمريكا در عراق براي حكومت ايران روشن . تسليحات ايراني ادامه ميدهند
  ...ساختهاند آه فعاليتهاي مرگبار نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران بايد متوقف شود

  تماميت زيربناي الكتريسيته
قرارداد بسته شده تا يك نيروگاه , يك شرآت وابسته به وزارت انرژي ايران, )SANIR(ير با شرآت سان...

اين پروژه در اصل يك . بسازد, يي در بغداد منطقه, خانة آوچك در شهرك صدر برق آوچك و يك تصفيه
 به وزارت برق قبال عالقة آمي. ابتكار ايراني بوده است گرچه جزئيات نيروگاه برق هنوز روشن نيست

ايران پيشنهاد آرده است آه براي تامين خدمات الكتريسيته آمك , در اين ميان. اين پروژه نشان داد
نفوذ ... به استان ديالي صادر ميكند) برق(مگاوات 125 تا 90آرده و در حال حاضر به طور متوسط 

اران انتحاري ترويستها و بمبگذ. شيطاني خارجي همچنان روي وضعيت امنيتي در عراق تاثير دارد
گرچه آمار آن به شكل قابل مالحظه يي آاهش , خارجي آماآان از طريق سوريه وارد عراق ميشوند

تالشهاي نيروي . يافته آه دليل بخشي از آن احتماال تالشهاي فزاينده امنيتي از سوي سوريها است
گرايان شيعه نيز به رغم  تجهيز و تامين افراط, قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران براي آموزش

تضمينهاي گزارش شده به نخستوزير نوري المالكي مبني بر اين آه ايران آمك مرگبار را متوقف خواهد 
  ...چنان ادامه دارد آرد هم

گرچه به نظر ميرسد اآثريت عناصر ارتش مهدي در بغداد از فرمان صدر در ماه اوت دائر بر متوقف آردن 
از جمله گروههاي ويژة ارتش مهدي آه , نظاميان ما بسياري از اعضاي اين شبهاند ا حمالت پيروي آرده

 حمالت به وسيله نفوذآننده. چنان از اين فرمان سرپيچي ميكنند هم, توسط ايران پشتيباني ميشوند
 طي اين آتش بس در سطح – سالح شاخص گروههاي ويژة ارتش مهدي –) EFP IEDs(هاي انفجاري 

طي اين دورة مورد ) EFP(هاي انفجاري  البته گرچه حمالت با نفوذآننده. دامه يافتقابل مالحظه يي ا
  ....ماه قبل ديده شده بود6گزارش دو سوم سطحي است آه طي 

  )EFPs(نفوذآنندههاي انفجاري 
آارآيي .  باقي مانده است2007هاي انفجاري خيلي پايينتر از اوج خود در ژوئيه  آننده عمليات با نفوذ

اين آاهش را ميتوان ناشي از ممانعت موثر از . نيز آاهش يافته است, با احتساب تلفات آن, حمالتاين 
هاي  آننده قتل يا دستگيري تامينكنندگان نفوذ) شبكه هاي(, هاي انفجاري آننده هاي نفوذ شبكه

هاي انفجاري از اغلب حمالت با نفوذآننده. و ضبط انبارها و عوامل ديگر دانست) facilitators(انفجاري 
 تاآنون از نوعي بودند آه بيش از همه به گروههاي ويژة ارتش مهدي آه توسط ايران 2007سپتامبر 

اعتنايي خود به فرمان آتشبس صدر را به روشني  گروههايي آه بي. پشتيباني ميشوند مربوط هستند
  ...نشان دادهاند

  قضاوت درباره وضعيت امنيتي در جنوب عراق
يي از طرف عشائر شيعه در جنوب مرآزي عراق وجود دارد  ابتكار فزاينده, عدم حمايت دولتيبه رغم ... 

افراط گرايان شيعه مورد حمايت ايران و . تا يك جنبش بيداري براي مبارزه با نفوذ ايران تشكيل دهند
بابل و , هعناصر ياغي ارتش مهدي هم چنان به حمله عليه نيروهاي ائتالف و عراق در استانهاي قادسي

  ...ذي قار ادامه ميدهند
  

 نفری است که شبکه 606به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، این تحقيقات براساس پرونده 
  .القاعده در عراق آن را تدوین کرده است و نيروهای ائتالف در عراق در ماه اکتبر به آن دست یافته اند

  )2007 دسامبر 20(1386 آذر  29پنج شنبه 
 2006این پرونده ها، حاوی اطالعاتی درباره جنگجویانی است که از سوریه و اکثرا در دوره بين اوت سال 

  . ميالدی وارد عراق شده اند2007تا اوت سال 
 درصد، سوری ها و یمنی ها هشت درصد، الجزائری ها هفت درصد و مغربی 19شهروندان ليبی نيز 

   .شش درصد افراد را شامل شده اند ها
 25 تا 24براساس این تحقيقات، متوسط عمر جنگجویان وارد شده به عراق در یک ساله یاد شده بين 

  . سال داشته است15سال بوده است و یکی از آنها 
 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق متعلق به 60: چندی پيش نيویورک تایمز فاش کرده بود 

دان اصلی آمریکا محسوب می شوند که عربستان از جمله کشورهایی هستند که این کشورها از متح
  . این کشورها است

 18 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق را اتباع عربستان سعودی و 41 به نوشته این روزنامه،
  .درصد از آنها را اتباع ليبی تشکيل می دهند

 پرداختن به مسئله سفر اتباع در همين رابطه، دو هفته قبل هفته نامه انگليسی ساندی تایمز با
عربستان هم اکنون به مرکز : عربستانی به کشورهای دیگر برای مبارزه با نظاميان خارجی نوشت 

 آمریکا نيز NBCوحشت جهانی و مهمترین حامی مالی تروریستها تبدیل شده است و شبکه خبری 
اضر در عراق را اتباع عربستانی  درصد از جنگجویان خارجی ح55بيش از :"چندی پيش اعالم کرده بود 

  ".تشکيل می دهند



www.iran-archive.com 

این در حالی است که مقامهای نظامی و سياسی آمریکا در مناسبتهای مختلف برای سرپوش 
گذاشتن بر ناتوانی و سهل انگاری خود در برقراری امنيت برای ملت عراق، ایران را به دخالت در ناآرامی 

اما تا کنون هيچ مدرکی برای اثبات این اتهامات واهی و بی ها وخشونتهای این کشور متهم می کنند، 
اساس ارائه نکرده اند و هرگز عليه برخی کشورهای عربی که بر اساس شواهد و مدارک، اکثر عامالن 

  .عملياتهای انتحاری و تروریستی از این کشورها وارد عراق می شوند، اظهارنظرنمی کنند
ان این کشور خواست از رفتن به عراق برای شرکت درعملياتهای مفتی عربستان سعودی اخيرا از جوان

  . انتحاری و مسلحانه که اکثر قربانيان آن را طيف خاصی از ملت عراق تشکيل می دهند خودداری کنند
شيخ عبدالعزیز آل الشيخ در اظهاراتی که نشان دهنده نگرانی وی از ادامه شرکت اتباع سعودی در 

سلحانه در عراق که اگر چه به بهانه مقابله با اشغالگران انجام می شود، اما در عملياتهای انتحاری و م
ساليانی است که فرزندان : حقيقت اکثریت ملت عراق یعنی شيعيان قربانی آن هستند، گفت 

عربستان به بهانه جهاد در راه خدا از کشور خارج می شوند و این جوانان شور و اشتياق به دین خود 
  . قدرت تشخيص ميان حق و باطل را ندارنددارند، اما

وی با اعتراف به حمایتهای مالی گسترده شيوخ پولدار از تروریستهای تکفيری در عراق، از ثروتمندان 
کشورش خواست تا در هزینه کردن دارایی خود محتاط بوده و به سمت حمایت از گروه های تروریستی 

  . کشيده نشوند
تایمز اخيرا در گزارشی از خشم و نارضایتی شدید دولت بوش از عربستان به روزنامه آمریکایی نيویورک 

سبب موضع منفی آن در برابر دولت منتخب نوری المالکی و حمایت از گروه های مسلح در عراق پرده 
  .برداشته بود

ر این به نوشته این روزنامه، نيمی از مردان مسلح که وارد عراق می شوند، از عربستان می آیند و شما
 نفر می رسد و عربستان هيچ اقدامی برای جلوگيری از ورود این افراد به عراق 80 تا 60افراد در ماه به 
  .انجام نمی دهد

رئيس موسسه خليج فارس در واشنگتن نيز با تاکيد بر حمایت عربستان از گروه های " علی آل احمد"
  . کا از نقش منفی ریاض آگاه استتکفيری تروریستی در عراق، خاطر نشان کرد که دولت آمری

زلمای خليل زاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نيز اخيرا با اعتراف به دخالت و نقش منفی 
عربستان در عراق تاکيد کرد که تالشهای ریاض سبب شکست تالشهای انجام شده در جهت برقراری 

  . ثبات در عراق می شود
 فعال 160ر امنيت ملی عراق در ماه جوالی اعالم کرده بود که از سوی دیگر، موفق الربيعی مشاو

سعودی به اتهام دست داشتن در شورش و ناامنی های عراق در عراق محاکمه و صدها نفر دیگر نيز 
  .در انتظار محاکمه خواهند بود

 وی همچنين گفته بود که بسياری از افراد مسلح سعودی در عملياتهای انتحاری در عراق به قتل
  .رسيده اند

  
را در خانه های امن القاعده در " مجتمع شکنجه"ارتش آمریکا می گوید نيروهای آمریکایی و عراقی یک 
  .نزدیکی مقدادیه در مرکز استان دیاله کشف کرده اند

  )2007 دسامبر 20(1386 آذر  29پنج شنبه :بی بی سی
فلزی که به یک سيستم الکتریکی سه ساختمان حاوی زنجيرهایی بر دیوارها و سقف ها و یک تخت 

  .  دسامبر کشف شد9متصل بود، در جریان عملياتی در روز 
  . جسد در آن نزدیکی پيدا شده است26همچنين ارتش آمریکا گفت که گورهای دسته جمعی حاوی 

خبرنگاران می گویند دیاله کانون برخی از شدیدترین حمالت توسط شورشيان در ماه های اخير بوده 
  . است

تصور می شود پيکارجویانی که از پایگاه های سابق خود در استان انبار و بخش هایی از بغداد رانده 
  .شده اند به این استان رفته باشند

 نفر و یک سرباز آمریکایی را در حمله ای به یک مرکز 13پيشتر در روز سه شنبه، یک بمبگذار انتحاری 
ی که با پيکارجویان مرتبط با القاعده در دیاله جنگيده اند استخدام برای گروه های شبه نظامی عرب سن

  . به قتل رساند
و مجتمع شکنجه توصيف کرد بيش از دو هفته قبل در جریان یک " جنایتگاه"مرکزی که ارتش آمریکا یک 

  . عمليات امنيتی در شمال مقدادیه کشف شده بود، اما خبر آن روز پنجشنبه اعالم شد
اطالعات فراهم شده توسط عراقی ها، نيروهای آمریکایی را به یک : "یکا آمده استدر بيانيه ارتش آمر

  ." پناهگاه امن و مراکز عملياتی مظنون القاعده در عراق هدایت کرد
  ."شواهد قتل، شکنجه، و ارعاب عليه روستایيان محلی در سراسر ناحيه رؤیت شد"

یک بازداشتگاه باشد کشف کردند و سپس در نزدیکی این بيانيه گفت نيروها ابتدا آنچه را تصور می شد 
  . پيدا شد" گورهای جمعی چندگانه در کنار محل های اعدام" نفر در 26آن اجساد 

در همين ناحيه یک مجتمع شکنجه، که حاوی سه بازداشتگاه با یک مرکز : "در ادامه بيانيه آمده است
   ."که هم ساختمان ستاد بود و هم مرکز شکنجه، کشف شد

در این ساختمان ها زنجيرهایی بر دیوارها و سقف ها، یک تخت که هنوز به یک سيستم الکتریکی "
  ." وصل است، و چندین وسيله آغشته به خون وجود داشت
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مارک هرتلينگ، فرمانده ارتش آمریکا در شمال عراق، گفت معتقد است که مرکز شکنجه توسط 
  . در یکی از پایگاه های آنها پيدا شدالقاعده در عراق اداره می شده است زیرا 

 24ژنرال هرتلينگ گفت که پس از کشف این محل، نيروها به عمليات امنيتی خود در ناحيه ادامه داده و 
  .پيکارجوی مظنون را به قتل رساندند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2007 دسامبر 23(1386 دی  2شنبه یک:رادیو فردا
 ميليون تومانی به هيات مديره و مديران شرکت های خودرو ۵٠٠ از پرداخت پاداش سرمايه،روزنامه 

  . سازی سايپا و ايران خودرو خبر داده است
 ميليون ۵٠٠به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت روز شنبه در پاسخ به انتشار خبر پرداخت پاداش 

اگر دستگاه های نظارتی «به اعضای هيات مديره شرکت های سايپا و ايران خودرو گفته که تومانی 
دولتی چنين تخلفاتی را کشف کنند، پيگيری می کنند و اگر ديگر نهادها نيز چنين مواردی را کشف 

  » .کرده باشند، دولت پيگيری و برخورد مي کند
ميليون تومانی به هيات مديره و مديران اين دو  ۵٠٠پرداخت پاداش «سرمايه در عين حال نوشته که 

  » .شرکت در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از شرکت های خودرو سازی منعکس شده است
   از دومين ديدار وزير علوم، تحقسقات و فناوری با آیت اهللا مصباح يزدی، از روحانياناعتماد،روزنامه 

  .  روز اخير خبر داده است٢٠تندرو در کمتر از 
 روز بعد از اينکه محمد مهدی زاهدی، وزير علوم به آيت اهللا محمدتقی ٢٠به نوشته اين روزنامه، کمتر از 

مصباح يزدی قول داد در جهت اسالمی کردن فضای دانشگاه ها تالش کند، وی روز شنبه دوباره عازم 
  . قم شد تا گزارشی از روند فعاليت هايش در اين زمينه ارائه دهد

 روز قبل تاکنون برای اجرای نظر مصباح يزدی، شورای اسالمی ٢٠ از  وزير علوم«ته که اعتماد نوش
  » .کردن دانشگاه ها را تشکيل داده است

 ارگان رسمی دولت از کشته شدن هفت دانشجو بر اثر تصادف رانندگی در حوالی ايران،روزنامه 
  . دامغان خبر داده است

 دامغان که نيمه شب جمعه -د دو دستگاه اتوبوس در محور سمنان به نوشته اين روزنامه، بر اثر برخور
 تن ديگر مجروح ٢٩ کيلومتری دامغان رخ داد، هفت دانشجوی دانشگاه علوم پايه دامغان کشته و ٣۵در 

  . شدند
اين دانشجويان که از قم برمی گشتند در مسير بازگشت بر اثر برخورد اتوبوس «: ايران نوشته است 

  » .وس جلويی دچار حادثه شدنددوم به اتوب
  . ذکر کرده است» نه تن«روزنامه کيهان شمار دانشجويان کشته شده در اين تصادف را 

 دانش آموز يک دبيرستان دخترانه در استان کرمانشاه به علت ۵٢ خبر داده که خراسان،روزنامه 
  . گازگرفتگی راهی بيمارستان شده اند

اين شهرستان » فاطيمای«شنبه، ده ها دانش آموز دبيرستانه دخترانه به نوشته اين روزنامه، صبح روز 
 دانش آموز دختر که به شدت دچار ٣۶دچار گاز گرفتگی ناشی از نشت گاز موتورخانه شده و 

  . مسموميت شده بودند با آمبوالنس به بيمارستان هرسين منتقل شدند
 دانش ١۶ر پی داشته و عالئم مسمويت در به نوشته خراسان، اين حادثه تعطيلی اين دبيرستان را د

   .آموز نيز پس از رفتن به خانه مشاهده و آنان نيز به بيمارستان منتقل شده اند 
 خبر داده که سردبير هفته نامه صبح ايالم روز جمعه گذشته مورد حمله پنج مرد اعتماد ملی،روزنامه 

  . ناشناس قرار گرفته است
حيدری که همزمان سرپرستی روزنامه اعتماد ملی در استان ايالم را نيز به نوشته اين روزنامه، مهدی 

  . بر عهده دارد، جمعه گذشته از سوی پنج مرد ناشناس مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفته است
اتومبيل اين روزنامه نگار ايالمی نيز مورد اسيد پاشی قرار گرفته و نامه «اين روزنامه همچنين نوشته که 

  » .د آميز نيز به دفتر کار وی ارسال شده استای تهدي
اين چندمين بار است که طی دو ماه اخير روزنامه نگاران در شهرستان ها مورد حمله افراد ناشناس قرار 

  . پيشتر در کرمان و کرج نيز دو روزنامه نگار با ضربات چاقو مجروح شده بوده اند.می گيرند
به خود اظهارات اخير نوه آيت اهللا خمينی را مورد انتقاد قرار داده و  در سرمقاله روز یکشنکيهان،روزنامه 

  . متهم کرده است» سوء استفاده بدخواهان«وی را به فراهم آوردن زمينه 
تفسيرهای انحصاری از «اين روزنامه با اشاره به سخنان سيد حسن خمينی که اخيرا گفته است که 

 مجاز شمردن ارائه تفسيرهای مختلف از نظرات بنيانگذار ، وی را به خاطر»انديشه امام خطرناک است
  . جمهوری اسالمی ، مورد نکوهش قرار داده است

برداشت های متعدد و متفاوت «:نويسنده روزنامه اين روزنامه، در پاسخ به حسن خمينی نوشته است
طول يکديگر باشند از يک موضوع واحد، فقط هنگامی قابل قبول و پذيرفتنی است که اين برداشت ها در 

و تاکيد کرده که چنين برداشت هايی چنانچه با ظاهر صريح نظر آقای خمينی » و نه در عرض هم
  » .نه فقط قابل قبول نيست بلکه تحريف محتوای کالم وی به شمار می رود«مغايرت داشته باشد،
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 برای آنچه اين روزنامه کيهان ضمن انتقاد از ابراز نظر نوه آيت اهللا خمينی، خواستار آن شده که وی
  . ناميده است، توضيح دهد» سوء استفاده بدخواهان«امکان 

  .  از قطع گاز در شهر سردشت خبر داده استآفتاب يزد،روزنامه 
به نوشته اين روزنامه، در حالی که دمای هوا در سردشت به چهار درجه زير صفر رسيده است، با 

آذربايجان غربی جريان گاز اين شهر از شامگاه روز جمعه قطع بارش برف و افزايش مصرف گاز در استان 
  . و موجب شده مردم از وسايل نفت سوز و بخاری های برقی برای گرم کردن منازل خود استفاده کنند

قطعی جريان گاز عالوه بر ايجاد مشکالتی برای مردم ایـن شـهـرسـتـان در «:آفتاب يزد نوشته است
 نيز که از گاز  د، بـاعـث شده که بيشتر نانوايي های اين شهرستان و بخش ربطگـرم کـردن مـنـازل خـو

  » .استفاده مي کنند تعـطيـل شـونـد
 خبر داده است که همسر نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان به عنوان اعتماد ملیو در آخر، روزنامه 

  . معاون وزير بهداشت منصوب شده است
شريعتمداری مدير منصوب علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی در عصمت باروتی، همسر حسين 

  .روزنامه کيهان و از حاميان محمود احمدی نژاد است
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران
  )2007 دسامبر 22(1386شنبه اول دی  :رادیو فردا
به نوشته اين .است از صدور حکم شالق برای يک روزنامه نگار در تهران خبر داده اعتمادروزنامه 
روزنامه نگار و عضو کميته اطالع رسانی حزب مشارکت، از سوی شعبه » محمدجواد روح«روزنامه،
  .  ضربه شالق و پرداخت يک ميليون ريال جريمه محکوم شده است٣۵ دادگاه عمومی تهران به ١٠٠۵

 پرونده، توهين و نشر اتهام آقای روح در اين«عبدالفتاح سلطانی وکيل اين روزنامه نگار گفته است
در مورد صدور حکم عليه » ياس نو« در روزنامه ٨٢اکاذيب است که به دليل مقاله ای که در سال 

نويسنده يک کتاب و مسووالن وقت وزارت ارشاد نوشته شده، از سوی قاضی صادرکننده آن احکام به 
  . »وی نسبت داده شده است

عمل موکلم در اصل مجرمانه نبوده است اما اگر مجرمانه «شتهاعتماد از قول وکيل اين روزنامه نگار نو
  » .هم بود، بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه مورد بررسی قرار می گرفت

،اظهارات قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در مورد مناقصه های دولتی را مورد آفتاب يزدروزنامه 
  . توجه قرار داده است

خواستار آن شده که دستگاه های دولتی اطالعات مربوط به » ولي اهللا خبره«ين روزنامه، به نوشته ا
برگزاری مناقـصات خود را در پــایـگــاه های اطالع رسانی و در دسـتــرس مناقصه گزاران، مردم و 

  . دستگاههای نظارتی قرار دهند تا مناقصه های دولتی شفاف شود
برحسب قانون دستگاه های دولتی بايد اقدام به درج علنی اين اين مقام قضائی گفته است که 

  . اطالعات کنند
 همچنين به نقل از قائم مقام سازمان بازرسی از تهيه اليحه حمايت از مخبرين و شهود در آفتاب يزد

  . پرونده های مفاسد اقتصادی دستگاه های دولتی خبر داده است
  . در صد مردم ايران زير خط مطلق فقر زندگی می کنند ١١ خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 

بر اساس آخرين آمار کشور در سال «به نوشته اين روزنامه، مديرکل دفتر فقرزدايی وزارت رفاه گفته که
 هزار نفر در فقر ٧٠٠ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق هستند که از اين ميان حدود ١١ بيش از ٨۵

  . »شديد بسر می برند
همچنين گفته که مبنای تعيين خط فقر بررسی آمارهای مرکز آمار کشور و شاخص » بداهللا عمادیع«

های بانک مرکزی است که بر اساس آن درآمد ماهيانه خط فقر شديد که حدود يک درصد از جمعيت 
 ١٨٨ هزار تومان است که اين رقم برای خط فقر مطلق در کشور حدود ٨٨کشور را در بر می گيرد برابر 

  ». درصد جمعيت کشورمان در زير خط فقر بسر می برند١١هزار تومان تعيين شده و در مجموع بيش از 
 اظهارات محمد رضا باهنر نماينده مجلس شورای اسالمی در مورد حمايت وی از خراسانروزنامه 

  . »د می دانمدفاع جانانه از دولت را وظيفه خو«دولت را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته
آقای باهنر که از همفکران آقای احمدی نژاد و نايب رئيس مجلس است، درحالی اين سخنان را ابراز 

می کند که طی هفته های اخير بسياری از نمايندگان مجلس انتقادات تندی از دولت در ارتباط با تورم و 
ل موقعيت مجلس در برابر دولت گرانی افسار گسيخته در کشور ابراز کرده و هيئت رئيسه را به تنز

  . متهم کرده اند
 در عين حال از قول محمد رضا باهنر نوشته که علت اينکه وی به جای ملت از دولت خراسانروزنامه 

  . »حقفظ استقالل کشور است«حمايت مي کند
 من تالش کردم به گونه ای در مجلس صحبت کنم که مخاطبان برداشت های«وی به اين روزنامه گفته

  » .خود را داشته باشند و عامه جامعه بوی اختالف احساس نکنند
 خبر داده که مقام های جمهوری اسالمی تصميم گرفته اند تا خسارت ناشی از اعتماد ملیروزنامه 

  . حمله به سفارت دانمارک در تهراناز سوی اعضای بسيج دانشجوئی را به اين کشور پرداخت کنند
يش از يک سال قبل به دنبال انتشار کاريکاتوری که بسيج دانشجویی آن را سفارت دانمارک در تهران ب

توهين به مقدسات اعالم کرده بود، در تهران از سوی اعضای بسيج دانشجویی مورد حمله قرار گرفت و 
  . بخشی از اموال آن به آتش کشيده شد
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در » روشنگری عمومی «،از انتشارگسترده يک ويروس ايرانی با عنوانهمشهریو در آخر،روزنامه 
  . اينترنت خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، اين ويروس جديد که در بسياری از مراکز مهم و استراتژيک نظير برخی بانکها، 
نمايش پی درپی جمالت اهانت آميزی «ادارات دولتی و دانشگاههای کشور نيز رديابی شده است، با

  . ار می دهدمورد هجو قر آنها را»در مورد ارزشها
 نوشته که طی چند هفته اخير اين چندمين ويروس کامپيوتری ايرانی است که در اينترنت همشهری

  . پخش شده است
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