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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
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  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
 تی در سایني زمری زژهی ویساخت تونلها//  ناشناس تهران را به نقض تعهدات متهم کردند یپلماتهاید

" // ندیفرا" به نام یدی نطنز در مرکز جدی سازی غنزاتي از تجهانهياصفهان ؛ انتقال و استفاده مخف
  فرستاد رانی ای نامه برا2 یالبرادع
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 رانی ای و همزمان با مذاکرات هسته ای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی آستانه نشست شورادر

 را به نقل از یغاتي گذشته تبلی در روزهایرب غیو اروپا که از روز سه شنبه در ژنو آغاز شد ، رسانه ها
 .  آغاز کرده اندرانی اهي ناشناس علیپلماتهاید
 اني سخن به می اسالمی به جمهورها یی از هشدار اروپاپلماتهای دنی، ا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

   ممکنرانی ا یتهاي فعال از ی برخ  تهران هشدار داده اند که  بهني و برلسیآورده و ادعا کردند که لندن ، پار
 . باشد ومي اوران یساز ی غن قي تعل ی برا  تعهد تهرانری ، مغا تي از نظر ماه  کم  دست است
  ی در ماهها  در دو نامه ی اتم ی انرژ یالملل ني ب  آژانس  کلری مد ی منابع ، محمد البرادعنی گفته ابه

   هشدار دادهوژيفی سانتر ی دستگاهها  در خصوص  تهران یتهاي فعال  درباره رانی ا  ، به هیدسامبر و ژانو
 .است
، آمده "   داده  از خود نشان یصبر ی از ب ییها  نشانه رانیا"  ادعا که نی با ای غربی گزارش رسانه هادر

 ،  ومي اوران یساز ی غن  مربوط به یتهاي فعال  همه قي بر تعل ی نوامبر مبن  ماه  از وعده  پس رانیا: است 
ها در مرکز   دستگاهیها  لولهستمي و سوژيفی سانتر ی دستگاهها ی و نگهدارري تعم ی را برا ییتهايفعال
  شی آزما ی براانهي ها را هم مخفچهی مانند در  از آن ییها  داده و قطعه  در نطنز انجام ومي اوران یساز یغن

 .ده استمنتقل کر]  مجتمع است کینام " [ ندیفرا" به یگریدر مرکز د
 ،  ومي اوران یساز ی غن قي تعل  مفاد توافقنامه  بر اساس ی نگهدار یتهاي فعالنکهی با اذعان به اپلماتهای د نیا

   نقض  است  ممکن  مسئله نی و ا  نبوده تيفي ک  کنترل شی آزما ی مجوز برا نی ؛ ادعا کردند که ا مجاز است
 . شمار رود  به قي تعل توافقنامه

 کند ، اما   را مختل  مذاکرات  که ستي حد ن  در آنري مرحله اعتراف کرده اند که اتهامات اخنیته در ا البآنها
 طور   به  نرساندند و بازرسان  آژانس  اطالع  را به تيفي ک  کنترل یتهاي فعالها یرانیوانمود کردند که  ا

 . شدند  مسئله نی ا ، متوجه" دنیفرا "ز در مرکفوژی سانتر ی عناصر دستگاهها ی با بررس یاتفاق
 یپلماتهای اصفهان است ؛ دUCF در کارخانجات یی ، ساخت تونلهای غربی رسانه هاگری داتهام

 در  ژهی و ی تونلها  ساخت  درباره  آژانس ی فور  با مطلع نکردن رانیا:  ادعا ، گفته اند نیناشناس با طرح ا
 شده   اشتباه  ، مرتکب یساز ین غ ی گاز برا  به ومي اوران یان ک لی منظور تبد  به  اصفهان یا مرکز هسته

 .است
 ی م  اطالع  آژانس  بهستیبا ی کرد ، مساله را می م ی کار ني چن  که نی زودتر از ا یلي خرانی گفته آنها ابه
  .داد
 آورده کند، ی م ن را نگراها یی اروپا  کهکنند ی م یی کارهاها یرانی موضوع  که انی رسانه ها با طرح انیا

 نظر   اختالف ومي اوران یساز ی غن می دا قي تعل ی اصل  مسئله  درباره ژهی و  بهها یرانی و اها ییاروپا: اند 
 از لحاظ   کم  احتماال دست  آنان یها تي از فعال ی برخ  هشدار داده اند که رانی ا  بهها ییاروپا. دارند
 . دارد رتی مغا ومي اوران ی ساز یغن  قي تعل ی با تعهد آنها برا یتيماه

  
 هسته ی ساعت گفتگو در گروه ها27  - افتی انی و اروپا در ژنو پارانی ای دور مذاکرات هسته انيسوم

  ی و اقتصادیاسي ، سیا
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 ، ی هسته ایه ها و اروپا پس از چهار روز مذاکره فشرده کارگرورانی ای سوم مذاکرات هسته ادور
 سازمان ملل متحد یی ، بعد از ظهر امروز در ژنو مقر اروپای ، اقتصادیکی تکنولژزي و نیتي ، امنیاسيس
 . افتی انیپا
 ، روز ی که روز سه شنبه در کارگروه اقتصادی مذاکرات طوالننی، در ا" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

 و یرانی صورت گرفت ، طرف ایشنبه و جمعه در گروه هسته ا پنج زي و نیاسيچهارشنبه در کارگروه س
 .  آنها پرداختندراموني کارگروه را مطرح کرده و به بحث پ3 در ی کاراتي مواضع خود درباره جزئییاروپا
 به دندي کوشی قبلی ، اما همچون نشست هادهی ورزدي و مواضع خود تاکها دگاهی دو طرف بر حفظ دهر
 .ابندی کند، دست ني از آنان را تامیکی و نه ني که خواست طرفیا انهي میها حل راه

 و سی تهران ، لندن ، پارندگانی کسب اطالع کرد ؛ در طول مذاکرات ژنو ، نمانيهمچن" مهر "خبرنگار
 نی ایشروي خود پرداخته و بر لزوم ادامه و پیها دگاهی دحی ، به تشری سخت و جدی ضمن مذاکراتنيبرل
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 گرفت ، اما طرفها ت صوری سخت و طوالنی ها گفتگوهانهي زمیداشتند و با آنکه در برخ ديمذاکرات تاک
 . در روند مذاکرات داشتندیشروي در حل اختالفات و پیسع

 در ی اسالمی جمهورريسف" ی تخت روانچديمج" ، ی هسته اتهي کمتيمسوول" ی ناصرروسيس"
 رکلیمد" یی طباطباايک "زي و نیتي امنیاسي سی به عنوان مسوول گروه کارسي فدرال سوئیجمهور
 را بر ی و اقتصادی تکنولوژی های گروه همکارتي چند جانبه وزارت امور خارجه ، مسئولی هایهمکار

 .عهده دارد
 از دو طرف انتظار کی چي ، هی غربی رسانه های برگزار شد که به ادعایطی نشست در شرانیا
 انی که در جری نشست کارشناسان است و روندنی گفته آنها ا مذاکرات را نداشتند ؛ بهنی در اشرفتيپ

 .  از آن داشتیادی انتظار زدیاست ، نبا
 مذاکرات نی سه شنبه شب و همزمان با آغاز ای ملتي امنی عالی شوراري است که دبی در حالنیا

 .  خواهد شدداي و اروپا تا روز جمعه پرانی ای مذاکرات هسته ای برایافق روشن: گفت 
 و یبندی کند ، پای مداي دور سوم مذاکرات که در ژنو ادامه پدیشا:  در مشهد افزوده بود ی روحانحسن
 .  اروپا به مذاکرات را مشخص کندیبندیعدم پا

 در مذاکرات است و اگر در شرفتي پی ادامه مذاکرات بر مبنایتعهدات ما برا:  خاطرنشان کرده بودیو
 مذاکرات میدی ندیشرفتي مجوز ادامه مذاکرات خواهد بود و اگر پنیا حاصل شد یشرفتي پتهيکار سه کم
 . مي کنیرا متوقف م

 ما تنها دو رای درخصوص عملکرد اروپا زود است زی اظهارنظر قطعیاکنون برا:  ادامه داده بودیروحان
 .میدوره مذاکره را پشت سر گذاشته ا

   سه  مذاکرات ی جمعبند  زمان  به  شدن کی نزد  به ه با اشارزي ن ی اتم ی انرژ  سازمان سي حال رئني عدر
 .  گفتگوها ذکر کرده بود نی ا  بخش نی را مهمتر  مانده ی باق  و اروپا ، مذاکرات رانی ا یا  هسته ماهه

 و  ی ، اقتصادیا  هسته  گروه  سه  با اشاره به نشست ژنو که در قالبشتري پ  رضا آقازادهمهندس
  . می و پر محتوا را دار ی جد یما انتظار گفتگوها:  ، گفته بود شود ی برگزار م یاسيس
  سی پار توافقنامه    خود را در چارچوب یها  برنامهدی با  جلسات نی طبعا در اها ییاروپا: ه بود   افزود یو

 . آشکارتر کنند
   از آن  برگزار و پسزي ن  مذاکراتگری دور د کی ،   دور از مذاکرات نی بر ا عالوه:  کرده بود  یني ب شي پ آقازاده
 .  شود  انجام ی راهبرد تهي در کم  طرح ی برا یجمعبند
 ی کارگروه هسته امذاکرات
 گری و امروز در ژنو برگزار شد ، بار دروزی که دی روز مذاکرات کارگروه هسته ا2 در رانی ای اسالمیجمهور

 وجود ندارد ی سازی توقف غنی برای راهچيانب تهران ه از جنکهی بر ای خود مبنريي قابل تغريبر موضع غ
 ی لحظه ای کرده و حتی موضوع خوددارنی از طرح دوباره اگری خواست تا دیی کرد و از طرف اروپاديتاک

 . شدیندي نی سازیبه توقف غن
 اتي ، هدي ساعت به طول انجام15 از شي مذاکرات که بنی، در ا" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه
 دي را مطرح کرد و تاکی هسته ازي صلح آمی هاتي فعالنهي خود در زمی اقتصاددگاهی دلي به تفصیرانیا

 . استی صرفه اقتصادی درصد دارا100 برنامه نینمود که ا
 ی دائم جمهوریندگی فرانسه در حومه ژنو و امروز در نمایندگی گفتگوها که روز پنج شنبه در نمانی ادر

 ، از مقام ندهی سال آ30 اعالم کرد که تهران هرگز خود را در یرانیار شد ، طرف ا برگزرانی ایاسالم
 . کندی نملی کوچک از غرب تبدی به وارد کننده ای انرژیصادر کننده ا

 دو طرف ی هسته ای های همکاری مختلف برای مذاکرات درباره راههانی ، در ادی افزایم" مهر "گزارش
 ی اسالمی جمهوری ماندن برنامه هسته ازي اروپا از صلح آمافتنی نانيطم ای بحث شد و چگونگندهیدر آ

 . قرار گرفتیمورد بررس
 یدی جدی در نشست ژنو درباره ادعاهاای سوال که آنی مذاکرات در پاسخ به انی به اکی نزدپلماتی دکی

 جمله اکتفا نیه ا گفتگو شد ، بزي مطرح کرده اند نرانی ای هسته اتي درباره فعالی غربیکه رسانه ها
 ."می صحبت کردزي جلسه درباره همه چنیدر ا"کرد که 
 آورده و ادعا اني سخن به می اسالمی به جمهورها یی در چند روز گذشته  از هشدار اروپای غربمحافل

   است  ممکنرانی ا یتهاي از فعال ی برخ  تهران هشدار داده اند که  بهني و برلسیکردند که لندن ، پار
 ژهی ویساخت تونلها.  باشد وميان اور یساز ی غن قي تعل ی برا  تعهد تهرانری ، مغا تي از نظر ماه  کم دست

 نطنز در مرکز ی سازی غنزاتي از تجهانهي انتقال و استفاده مخفني اصفهان و همچنتی در سایني زمریز
 . ادعاها بودنی، از جمله ا"ندیفرا" به نام یدیجد

 یتي امنیاسي سمذاکرات
 و اروپا ، تهران ، لندن ، رانی ای مذاکرات هسته ایتي و امنیاسي ساعت گفتگو در کارگروه س5 انی پابا
 را مورد رانی با ایی اروپاهی اتحادزي کشور و ن3 نی ااني میاسي افق دراز مدت روابط سني و برلسیپار

 .  قرار دادندیبررس
 کشور آلمان در ژنو یندگی که روز چهارشنبه در نما مذاکراتنی، در ا" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

 کرد و در حی در مبارزه با مواد مخدر تشررانی کمک به ای خود را برای عالقمندییبرگزار شد ، طرف اروپا
 . مورد توافق قرار گرفتیی راهکارهانهي زمنیا
 . بحث شدیستی تروری در مورد مبارزه مشترک با گروههاني نشست همچننی ادر

www.iran-archive.com 



.  کندی برگزار مزي نگری نشست د2 تا کی ندهی ماه آکی تا یتي امنیاسي گزارش ، کارگروه سنی اهی پابر
 . استیتي و امنیاسي ستهي کمی نشست بعدی نامزد برگزارسیپار
 یاسي گروه ستي  مسئولسي فدرال سوئی در جمهوری اسالمی جمهورريسف" ی تخت روانچديمج"
 . دارد مذاکرات را بر عهدهنی ایتيامن

 یکی و تکنولژی اقتصادمذاکرات
 خود یکی و تکنولژی ، فرانسه و آلمان ، در مذاکرات کارگروه اقتصادسي ، انگلرانی اکيپلماتی دیاتهايه

 .  قرار دادندی را مورد بررسی و تجاری گسترش روابط اقتصادیکه در ژنو برگزار کردند ، راهها
 ی اسالمی جمهوریندگی نشست که روز سه شنبه در نمانی، در ا" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

 به خصوص در اقالم دو رانی که در راه تجارت ای از موانع تجاریی نمونه هایرانی ااتيدر ژنو برگزار شد ، ه
 . کردحی شده است را تشرجادیمنظوره ا

 مقررات کنترل حی در مقابل با تشرزي نیی ، طرف اروپادي ساعت به طول انجام7 گفتگوها که نی ادر
 . قرار داددیي را مورد تارانی با ایی اروپاهی کشور و اتحاد3 نی ااني تجارت مليصادرات ، لزوم تسه

 .  برگزار شودندهی روز آ10 مذاکرات در کمتر از ی مقرر کرد که دور بعدني کارگروه همچننیا
 ی های گروه همکارتيسئول چند جانبه وزارت امور خارجه ، می های همکاررکلیمد" یی طباطباايک"

 . را بر عهده داردی و اقتصادیتکنولوژ
  

 کوچک پائين ی به واردکننده ایخود را از مقام صادر کننده انرژ: ی ساعت مذاکره در کارگروه هسته ا15
   آوريمینم
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روز و امروز در ژنو برگزار شد ، بار ديگر  که ديی روز مذاکرات کارگروه هسته ا2 ايران در ی اسالمیجمهور

 وجود ندارد ی سازی توقف غنی برای بر اينکه از جانب تهران هيچ راهیبر موضع غير قابل تغيير خود مبن
 ی لحظه ای کرده و حتی خواست تا ديگر از طرح دوباره اين موضوع خودداریتاکيد کرد و از طرف اروپاي

 .  نينديشدی سازیبه توقف غن
 ساعت به طول انجاميد ، هيات 15، در اين مذاکرات که بيش از " مهر "یگزارش خبرنگار خبرگزار به
 را مطرح کرد و تاکيد ی صلح آميز هسته ای خود در زمينه فعاليت های به تفصيل ديدگاه اقتصادیايران

 . استی صرفه اقتصادی درصد دارا100نمود که اين برنامه 
 ی دائم جمهوری فرانسه در حومه ژنو و امروز در نمايندگیشنبه در نمايندگ اين گفتگوها که روز پنج در

 سال آينده ، از مقام 30 اعالم کرد که تهران هرگز خود را در ی ايران برگزار شد ، طرف ايرانیاسالم
 . کندی کوچک از غرب تبديل نمی به وارد کننده ای انرژیصادر کننده ا

 
 دو طرف ی هسته ای های همکاری مختلف برای مذاکرات درباره راهها افزايد ، در اينیم" مهر "گزارش

 ی اسالمی جمهوری اطمينان يافتن اروپا از صلح آميز ماندن برنامه هسته ایدر آينده بحث شد و چگونگ
 . قرار گرفتیمورد بررس

 ی جديدیها ديپلمات نزديک به اين مذاکرات در پاسخ به اين سوال که آيا در نشست ژنو درباره ادعايک
 ايران مطرح کرده اند نيز گفتگو شد ، به اين جمله اکتفا ی درباره فعاليت هسته ای غربیکه رسانه ها

 ."در اين جلسه درباره همه چيز صحبت کرديم"کرد که 
 سخن به ميان آورده و ادعا ی اسالمیها به جمهور  در چند روز گذشته  از هشدار اروپاييی غربمحافل

   است  ايران ممکن  از فعاليتهاي  برخي  تهران هشدار داده اند که ، پاريس و برلين بهکردند که لندن 
 ويژه یساخت تونلها.  باشد انيوم اور سازي  غني  تعليق  براي  ، مغاير تعهد تهران  از نظر ماهيت  کم دست
 نطنز در مرکز یساز ی در سايت اصفهان و همچنين انتقال و استفاده مخفيانه از تجهيزات غنیزير زمين
 .، از جمله اين ادعاها بود"فرايند" به نام یجديد

  
   استشرفتي کارگروه در حال پ3 هر مذاکرات:  در ژنورانی دائم اندهی و نماري سفیالبرز
  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع
 و رانی اريذاکرات اخ سازمان ملل متحد در ژنو ، میی نزد مقر اروپای اسالمی دائم جمهورندهی و نماريسف

 .  کردیابی ارزشرفتياروپا را در حال پ
 است که نیبرداشت ما ا: اظهار داشت " مهر "ی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری محمد رضا البرزدکتر

 . استشرفتي که در ژنو برگزار شد در حال پی گروه کار3مذاکرات 
 یادی گفتگوها با سرعت زنی که اميانتظار نداشت اري بسی هایدگيچي با توجه به پکهيدر حال:  افزود یو

 .مي کنی میابی برود ، اما مجموعه مذاکرات را رو به جلو ارزشيبه پ
 3 نکهی بر ادي سازمان ملل متحد در ژنو با تاکیی نزد مقر اروپای اسالمی دائم جمهورندهی و نماريسف

 روز کامل را به مذاکرات 4 در مجموع ید ، اقتصایکی تکنولژزي و نیتي امن- یاسي ، سیکارگروه هسته ا
 از گروه ها مذاکرات کدام هر ندهی هفته آ3 تا 2 ني قرار شد که بنيهمچن: خود اختصاص دادند ، افزود 
 . کنندیريگيخود را به صورت جداگانه پ

اخر  که اوی راهبرتهي هستند که تا قبل از جلسه کمدواريکارگروه ها ام:  کرد دي تاکی رضا البرزمحمد
 . کنندهی خود ارایشرفتهاي از پیاسفند برگزار خواهد شد ، بتوانند گزارش
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 است که نی توان گفت ایآنچه م:  جلسات ، گفت نی مباحثات مطرح شده در ااتي درباره جزئیو
 . در حال مذاکره و مصمم به حل مشکالت هستندنيطرف

  
  يران از عدم جديت اروپا تا کنون شديد اانتقاد:  ژنو مطرح کردیموسويان در پايان گفتگوها

  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع
 هيات مذاکره کننده ايران با اروپا از انتقادات شديد ايران به طرف ی حسين موسويان سخنگوسيد
 .  تعهدات تا کنون خبر دادی ايفای برای نسبت به تاخير و عدم اراده جدیاروپاي
 جديت الزم را از اروپاييها ی مذاکره قبلیدر جلسات و دورها:  افزودی مهر وی گزارش خبرگزاربه

 ی در گفتگو ها جدی حضور طرف اروپايی از اين روند مقداریمشاهده نکرده بوديم اما اينبار با انتقاد جد
 . کنيمی میتر شد و از اين لحاظ روند مذاکرات را نسبتا مثبت ارزياب

 ی و امنيتی سومين دور گروه سياس،ین دور گروه تکنولوژ گذشته مذاکرات دوميی روزهایط:  افزودیو
 تا ی و به طور موازی در ژنو انجام شد که گفتگو ها در سطح کارشناسیو چهارمين دور گروه هسته ا

 .پايان مرحله سه ماهه ادامه خواهد يافت
ا نباشد به اگر مذاکرات اين گروهها ملموس باشد ي:  کرد افزودی که با شبکه خبر گفتگو مموسويان

 فوق ی ماهه کميته ها3 نتايج مذاکرات یع بندم است که با جی از آن کميته راهبردیهرحال نتيجه گير
 . ادامه همکاريها اعالم خواهد کردی چگونگی را براینتيجه نهاي

نکته :  مذاکرات است ادامه دادی محتوای با بيان اينکه توافق ايران و اروپا تا آن مرحله عدم افشایو
 شدندو لذا ی و عملی راهبردیابل توجه در اين دور مذاکرات اين بود که دوطرف تقريبا وارد بحث هاق

 ماهه اول 3 بعد از اريهاهيات ايران تاکيد کرده که اگر اين جديت ادامه يابد امکان و شانس ادامه همک
 .رکز دانست متمی سخت ترين و پيچيده ترين مباحث را در کميته هسته ایو.وجود خواهد داشت

  
  آب سبک است ی به راکتورهایابي دستی برارانیاروپا خواستار کمک به ا:  فرانسهیخبرگزار
  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع

 نصب ی از کارشناسان به منظور بررسمي تکی اعزام شنهادي در نظر دارند پیی کنندگان اروپامذاکره
 .  مطرح کنندیرانیاکره کننده ا مذئتي را به هرانی آب سبک در ایراکتورها

 قي اروپا و در پاسخ به تعلیني حرکت عني فرانسه، در اولی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 از کارشناسان مي تکی اعزام شنهادي در نظر دارند تا پیی مذاکره کنندگان اروپارانی اومي اورانی سازیغن

 . مطرح کنندیرانیا مذاکره کننده ئتي آب سبک  به هی نصب راکتورهای بررسی برارانیرا به ا
 س،ي از آنها نبرده اعالم کردند که مذاکره کنندگان انگلی فرانسه نامی که خبرگزاری غربیپلماتهاید

 ی توقف برنامه غنی برارانی روز به منظور متقاعد کردن اني چهارمیفرانسه و آلمان امروز در ژنو برا
 . مالقات کردندگریکدی با ومي اورانیساز
 گروه کی در صدد اعزام یی و اروپا اعالم کرد که سه کشور اروپارانی به مذاکرات اکی نزدپلماتی دکی

 آب سبک هستند ی نصب راکتورهای برارانی کمک به ای راههاراموني پقي تحقی برارانی به ایکارشناس
 .ند ساخت آن را دار قصدانيرانی است که  اني آب سنگی کم خطرتر از راکتورهااريکه بس
 ، دي تولندی فرانی شود که در ای استفاده میعي طبومي از اورانني آب سنگی است در راکتورهایگفتن
 . کرددي تولزي است را نی هسته احاتي تسلی که ماده اصلومي پولوتونی قابل توجهزاني توان میم
  

مك آند و براي اين منظور بايست خواهد به ايران به صورت سياسي آ گرهارد شرودر گفت آه آلمان مي
 .نقش سازمان ملل تقويت شود

 2005 فوریه 10– 1383 بهمن 22ه  شنبپنج
ي آلماني زبان استاندارد، گرهارد  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

داري در ميان   روزهروز آغازين ماه(در آلن “ وخ آشرميت”ي سياسي  شرودر، صدراعظم آلمان در جلسه
ي ديگري  يي ايران، مانند هر مساله ي هسته گفت آه روابط فراآتالنتيكي در خصوص مساله) مسيحيان
 .مهم است
  .اين موضوع بايست از طريق مشارآت جمعي حل و فصل شود: وي گفت

  
يي اين  ي هسته امهاش براي متوقف آردن برن المللي ايران بايد به الزامات بين: آاندوليزا رايس ادعا آرد

 . هايي ديگر برداشته خواهد شد آشور عمل آند، يا اين آه گام
 2005 فوریه 10– 1383 بهمن 22ه  شنبپنج

ان با مخابره اين خبر به نقل از .ان.ي خبري سي ، شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آشورهاي عضو ناتو و مقامات   وزراي خارجهي آمريكا در نشستي با آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه

 .هاي بعدي چه معنايي دارد دانند گام آنم همه مي فكر مي: ي اروپا افزود اتحاديه
اش عمل آند در واقع مواضع آژانس  المللي واضح است آه اگر ايران نتواند به الزامات بين: وي افزود

 . ايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شودآند آه ايران ب المللي انرژي اتمي پيشنهاد مي بين
ها بايد اين پيام را متوجه شوند و قطعا ما هميشه به آنها  پيام اين است ايراني: رايس همچنين گفت

هايي ديگر را در  المللي گام ي بين آنيم آه اگر آماده نباشند به الزاماتشان عمل آنند جامعه يادآوري مي
 . اختيار دارد
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 .ه هيچ جدول زماني براي ايران تعيين نشده است وي افزود آ
مذاآرات با (ي اين آه  ها درباره ما به مشاورات آامال نزديك با اروپايي: ي آمريكا گفت وزير امور خارجه

ها در  رسد ايراني رود، آيا پيشرفتي حاصل شده يا خير يا اين آه آيا به نظر مي چگونه پيش مي) ايران
آنيم و به اين  دهيم و فقط نظارت مي آنند يا خير ادامه مي ن حرآت ميجهت عمل به تعهداتشا

 .دهيم مذاآرات ادامه مي
ها بايد اين  ايراني: ي خبري فاآس نيوز گفت وگو با شبكه خبرگزاري فرانسه گزارش داد، رايس در گفت

آن گاه ارجاع به ي پيشنهادي اروپا نداشته باشند  مطلب را بشنوند آه اگر تمايل به پذيرفتن معامله
 . شود شوراي امنيت نزديك مي

 .دانم آيا آسي اين موضوع را به وضوح به آنها گفته است يا خير نمي: وي افزود
ها بگويد آه  المللي بايد اطمينان يابد آه با صدايي بسيار جدي به ايراني ي بين جامعه: رايس گفت

 .ذيرفتني نيستيي صلح آميز پ يي تحت پوشش برق هسته ساخت سالح هسته
ها بايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده  آمريكا همواره اعتقاد داشته است آه ايراني: وي افزود
 . شوند

اين گزارش حاآي است، رايس در پاريس با بي اهميت جلوه دادن پيشنهادات مبني بر مذاآرات 
ها چه اقداماتي  دانند آه ايراني همه مي: يي گفت ي هسته  واشنگتن براي حل مساله-مستقيم تهران

 . بايد انجام دهند آنها فقط بايد اين آار را انجام دهند
ها  معتقدم اگر در هدف و ارسال پيام به ايران متحد باشيم و اگر ايراني: رويتر نيز به نقل از رايس نوشت

ال نگران است به راه المللي نسبت به عملكرد اين آشور به الزاماتش آام ي بين متوجه شوند آه جامعه
  .يابيم حل ديپلماتيك دست مي

  
 آمريکا نبايد اجازه دهد ايرانىها به فناورى هسته اى دست يابند  : کسينجر 

  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع:ایرنا
 تحليلگر و نظريه پرداز آمريکايى اعالم کرد که واشنگتن به "هنرى کسينجر"

 نىها نه تنها در حال حاضر بلکه حتى براى هيچ وجه نبايد اجازه دهد ايرا
 . سالهاى آينده به فناورى پيشرفته هسته اى دست يابند

 در " خطر واقعى ايران است "وى در مقاله اى که روز جمعه با عنوان 
 اگر چه برنامه دوره اول : به چاپ رساند،نوشت " الستمپا"روزنامه ايتاليايى 

 وريزم بود اما در دوره دوم به ممانعت از رياست جمهورى بوش ،مبارزه با تر
 . گسترش سالح هسته اى درجهان تغيير مسير داده است 

 اين مبارزه خيلى پيچيده تر و مبهمتر از مبارزه اولى "به نوشته کسينجر، 
 ". است 

 وى در پاسخ به اين موضوع که چرا خطر واقعى ايران است ، توضيح مى 
 گ نفت است و جمعيتى دارد که دائما در حال ايران يک توليدکننده بزر"دهد

 ". رشد است و به سمت تبديل شدن به يک قدرت صنعتى پيش مىرود
 اين نظريه پرداز معروف آمريکايى که زمانى مشاور رييس جمهورى آمريکا 

  جمعيت ايران از ٢٠۵٠پيش بينى مىشود تا سال"نيز بوده است ، تصريح دارد 
  منافع خيلى کشورها تا آن سال ايجاب مىکند که باجمعيت روسيه بيشتر شود و

 تهران روابط خوبى داشته باشند البته برخى کشورها هم هستند که از قدرت 
 ". بىرحمانه اين کشور وحشت دارند

 کسينجر بااشاره به تحوالت پس از جنگ سرد و ظهور قدرتهاى تازه نوشته است 
  تنها نبايد به ايرانىها اجازه ما نه) با اين ويژگيهايى که برشمرده شد"(

 دهيم که به فناورى هسته اى پيشرفته در اين دوره زمانى دست يابند بلکه 
 بايد حتى از اتمى شدن ايرانى که دمکراسىدرآن حاکم باشد نيز پيشگيرى 

 ." کنيم 
 کشورى مثل ايران که بزرگترين توليد : اين نظريه پرداز آمريکايى نوشت 

 يازى به انرژى هسته اى ندارد در حقيقت تهران مىخواهد با کننده نفت است ن
 داشتن فناورى هسته اى پيشرفته سپرى بيابد تا مانع دخالت ديگر کشورها شود و

 . در اين چارچوب به سختى مىشود اين کشور را خلع سالح کرد
 خيلىاز متحدين اروپايى آمريکا، مساله هسته اى ايران " کسينجر معتقد است 

 به نظرآنها موضعگيرىايران بخاطر شرايط جغرافيايى.ک مساله دفاعى مىدانندرا ي
 آن کشور است چرا که در منطقه اى واقع شده که درآن پاکستان ،هندوستان ، روسيه 

 ". ، چين و اسرائيل حتى به سالح هسته اى مجهز هستند
 يشرفت وى سپس با اشاره به مذاکرات ايران و اروپا نوشت که اين مذاکرات پ

 هاى محدودى داشته است واگر واشنگتن از مذاکرات اروپا حمايت مىکند بايد در
 . عين حال يک محدوديت زمانى براى مذاکرات هم بگذارد اما در آن شرکت نکند

 بحث آمريکا و اروپا نبايد اين باشد که اگر ديپلماسى "به اعتقاد وى ، 
 تى رفت که مانع از دستيابى شکست خورد با زور وارد شد، بلکه بايد به سم
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 ." ايران به فناورى هسته اى پيشرفته شد
 : کسينجر سپس به صحبت هاى اخير کاندوليزا رايس اشاره مى کند و مىنويسد 

 رايس حرف درستى زده که گفته است برخى مواضع ايران از جمله حمايت از حماس 
 . اکرات مىشود،حزب اهللا و دخالت در عراق ، مانع حضور آمريکا در مذ

 ايران به سرعت اين مواضع خود "اين نظريه پرداز آمريکا توصيه مىکند که 
 را تغيير دهد تا آمريکا در اين روند مذاکرات که فعال با سه کشور اروپايى 

 . است ، شرکت کند
 وى بارديگر با تاکيد بر تعيين زمانى براى نتيجه مذاکرات مىنويسد که 

 همين مذاکرات مىخواهد از زمان استفاده کند تا دوره امکان دارد ايران با 
 دوم چهارساله بوش نيز درحالى که هنوز اين مذاکرات ادامه دارد، تمام 

 . شود
 آمريکا در صورت ادامه حمايت از " کسينجر در اين مقاله تصريح کرده که 

 مذاکرات ايران و اروپا مجبور خواهد بود باالخره در مرحله اى وارد اين 
 ." مذکرات شود

  
: جمهوری اسالمی زیر پوشش نيازهای غيرنظامی درحال دستيابی به سالح های هسته ای است

  وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه فرانسه
 2005 فوریه 9 – 1383 بهمن 21ه چهار شنب

ترک خبری با وزیر امور خارجه فرانسه به کانداليزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مش
خبرنگاران گفت ما به طور جدی نگران رفتار حکومت ایران در زمينه دستيابی به سالح هسته ای 

مهم تر از آن این . آنها زیر پوشش نيازهای غيرنظامی در حال رسيدن به سالح اتمی هستند. هستيم
تندرو فلسطينی به امکان برقراری صلح در است که حکومت ایران با حمایت از گروه های مسلح 
ایران به عنوان یک کشور : ميشل بارنيه گفت. خاورميانه بين اسرایيل و فلسطينی ها لطمه می زند

تالش ما قانع کردن . مهم و بزرگ با مردمی با منش بزرگ دارای اهميت ویژه ای در ثبات منطقه است
  .ا که در این منطقه نيازی به آن نيستچر. ایران در چشم پوشی از سالح هسته ای است

ميشل بارنيه، وزير خارجه فرانسه از اياالت متحده امريکا خواست وزن خود را بر تالشهای ديپلماتيِک 
ميشل بارنيه که در کنفرانس خبری پاريس . اروپا بيفزايد تا ايران از برنامه هسته ای خود دست بردارد

ور خارجه آمريکا سخن می گفت، افزود مذاکرات جمهوری اسالمِی ايران همراه با کانداليزا رايس، وزير ام
ميشل بارنيه گفت . با سه کشور عضو اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه و بريتانيا، در مرحله حساسی است

  .برای موثرافتادِن ديپلماسی، در صورِت لزوم حمايت واشنگتن، روسيه و چين نيز ضروری است
 اتحاديه اروپا موفق شدند ايران را به تعليِق موقِت فعاليتهای پيشرفته هسته ای پيشتر سه کشور عضو

اما مذاکراِت روز سه شنبه در ژنو، که هدف آن متقاعد کردن ايران به تعليق دائمی . خود متقاعد کنند
 از سوی ديگر، کانداليزا رايس گفت ايران مجاز نيست برای توقف. است، موفقيِت کمتری داشته است

درباره دیدگاه های ميشل بارنيه، وزیر . فعاليتهای منجر به توليِد تسليحاِت اتمی، قيد و شرطی بگذارد
خارحه فرانسه درباره بحران هسته ای جمهوری اسالمی ایران ميرعلی حسينی از پاریس گزارش می 

 :دهد
 لبخندی دوستانه،در ميشل بارنيه وزیر امور خارجه با لحنی گرم و) : رادیو فردا(مير علی حسينی 

خطاب می کرد، خواهان پيوستن آمریکا و اروپا در یک نقطه » کاندی«حاليکه وزیر امور خارجه آمریکا را 
مشترک پيرامون مسایل مهم جهان شد و مانند کانداليزا رایس که گفته بود وجود همکاری بين اروپا و 

ه نيز چند پرونده به ویژه پرونده ایران را مورد آمریکا موجب برخورداری از دنيای بهتری است، ميشل بارني
  .فرانسه و اروپایيان در این زمينه به اعتماد و حمایت ایالت متحده نياز دارند: تاکيد قرار داد و گفت

 فرانسه پرسيد با توجه به اینک ميشل بارنيه در سخنانش 3در این کنفرانس خبری نماینده شبکه 
ا در مبارزه با تروریست شد چگونه می توانيد اروپا را قانع کنيد با حکومتی خواهان همکاری آمریکا و اروپ

  .مانند حکومت ایران که تروریست را رواج می دهد معامالت اقتصادی نداشته باشد
این آشکار است که ما به طور جدی نگران رفتار حکومت ایران در زمينه دست : کانداليزا رایس پاسخ داد
آنها زیر پوشش نيازهای غيرنظامی در حال رسيدن به سالح . ته ای هستيمیابيشان به سالح هس

اتمی هستند که برای ثبات منطقه مضر بوده و با تعهدات آنها در رعایت پيمان عدم گسترش نيز در تضاد 
مهم تر از آن این است که حکومت ایران با حمایت از گروه های مسلح تندرو فلسطينی به امکان . است

این از سوی جامعه بين المللی . صلح در خاورميانه بين اسرایيل و فلسطينی ها لطمه می زندبرقراری 
ما اميدواریم دوستان اروپایی ما بتوانند ایران را وادار به رعایت تعهدهای خود کنند و از . قابل قبول نيست

  .آنها بخواهند حسن نيت خود را نشان بدهند
ایران به عنوان یک کشور مهم و بزرگ با مردمی با منش بزرگ : در همين راستا ميشل بارنيه گفت

آلمان، . ما در گفتگوهایمان با چشمانی باز به جلو می رویم. دارای اهميت ویژه ای در ثبات منطقه است
بریتانيا و فرانسه به عنوان پيش قراوالن و نمایندگان دیپلماسی اروپا آزمایش خود را در این راه در برابر 

چرا . تالش ما قانع کردن ایران در چشم پوشی از سالح هسته ای است. ين المللی داده اندجامعه ب
در عوض ما اروپایيان متعهد می شویم در زمينه های اقتصادی و . که در این منطقه نيازی به آن نيست

برای موفق . دانرژی با ایران همکاری کنيم تا این کشور بتواند جای صلح جویانه خود را در منطقه باز یاب
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ما به ویژه به اعتماد و حمایت ایالت متحده در این . شدن در این راه ما به کمک روسيه و چين نياز داریم
 .مرحله حساس نياز داریم

 
 قيتعل:  شدندی اسالمی توسط جمهورومي اورانی سازی خواهان توقف کامل روند غنییسه قدرت اروپا

  گذشته است ی توافقتهاری مغای سازی غنندیموقت فرآ
 2005 فوریه 9 – 1383 بهمن 21ه چهار شنب
 ای یبندی پادیدور سوم مذاکرات شا:  گفتی اسالمی جمهوری ملتي امنیعالی شوراري دبی روحانحسن
 اروپا هی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سریخاو.  اروپا را به مذاکرات مشخص کندیبندیعدم پا
سه . د هستنی جدی حل بحران هسته ای برارانی در گفتگو با ایی مذاکره کننده اروپایکشورها: گفت

 ران،ی در اومي اورانی سازی غنندی موقت فرآقي هشدار دادند تعلی اسالمی به جمهورییقدرت اروپا
 ساتي تاسوژيفی سانتری قطعات دستگاههارانی اپلمات،ی دکیبه گفته .  گذشته استی توافقتهاریمغا

.  کرده استنتقل مندی فرآی هسته اساتي به تاسی اتمی انرژی المللنيس بنطنز را بدون اطالع آژان
 در ی ساختن تونل،ی اسالمی و جمهوری اتمی انرژی المللني آژانس باني مورد اختالف مگریموضوع د

 .  اصفهان استی هسته اساتيتاس
 یی سه کشور اروپا بارانی ای اسالمی جمهوری هسته ایدور تازه گفتگوها):  فرداویراد( خاکزاد ژان

به گزارش . ابدی از روز سه شنبه آغاز شد و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه ايتانیفرانسه، آلمان و بر
 سه کشور ندگانینما با رانی ای اسالمی جمهوریندگی نمااتي هی به رغم آن که گفتگوهاها،یخبرگزار
سه قدرت :  در ژنو به خبرنگارها گفتنداتهاپلمی حال دنی با ارد،ي گی بسته انجام می پشت درها،ییاروپا
 ری مغاران،ی در اومي اورانی سازی غنندی موقت فرآقي هشدار دادند تعلی اسالمی به جمهورییاروپا

 ساتي تاسدني کشور و برچنی در اومي اورانی سازی گذشته است و توقف کامل روند غنیتوافقتها
 .  خواهد بودیی به توافق نهادنينها راه رس منظور بوجود آمده اند، تنی ای که برایهسته ا
 کند، به دو نامه ی به گفتگوها که نام او را فاش نمکی نزدپلماتی دکی فرانسه به نقل از یخبرگزار

 کند که در ماه سپتامبر و ی اشاره مزي نرانی به ای اتمی انرژی المللني آژانس بسي رئیمحمد البرادع
 است فورا دست از سته خوارانی از ای البرادعی نامه ها آقانیدر ا.  به تهران ارسال شده استهیژانو
 ی قطعات دستگاههارانی اپلماتی دنیبه گفته ا. بردارد) وژهايفیسانتر( از مرکز زی گری دستگاههاليتکم

 ندی فرآی هسته اساتي به تاسی اتمی انرژی المللني نطنز را بدون اطالع آژانس بساتي تاسوژيفیسانتر
 ،ی اسالمی و جمهوری اتمی انرژی المللنيب آژانس اني مورد اختالف مگریموضوع د. ه استمنتقل کرد
 به کار ی به گازومي سنگ اورانلی تبدی اصفهان است که برای هسته اساتي در تاسیساختن تونل

 ی اسالمیجمهور. ردي گی مورد استفاده قرار مومي اورانی سازی غنندی شود که در فرآیگرفته م
 . نرسانده استی اتمیانرژ ی المللني به اطالع آژانس بزي تونل را ننیساختن ا

 ،ی اسالمی رهبر جمهور،ی خامنه ای اهللا علتی از جمله آرانی مسئول ای گذشته مقامهای روزهایط
 . باشندی با تهران جدی هسته ایاز اروپا خواستند که در گفتگوها

 هستند، ی جدی اسالمی و دولت جمهوریرانین امذاکره کنندگا): ی خامنه ای اهللا علتی آیصدا (
 وارد ی به صورت واقعی به طور جددی هستند، آنها هم باییمنتها طرف مقابل هم که چند کشور اروپا

 . طور نبوده متاسفانهنیتا امروز ا.  مذاکره بشونددانيم
نبه در گفتگو با  اروپا روز سه شهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سری گزارش فرانس پرس، خاوبه

 لبخند یحت. مي هستی جدیليما در گفتگوها خ:  سخنان واکنش نشان داد و گفتنیخبرنگاران به ا
. ميست تر هی جدم،ی سر و کار داررانی که با ایخصوصا زمان: او اضافه کرد. مي زنی را نمیشگيهم

 باشند تا مذاکرات به ی جد در گفتگوهاني کرد طرفیدواري اروپا اظهار امهی اتحادیمسئول روابط خارج
 .ابدی دست ی مثبتجهينت
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  گذاشت ی کشته برجا13 در عراق ی در مقابل مسجدیبمب گذار
  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع
 کشته عهي نمازگزار ش13ل  در شهر بلد حداقی شده در مقابل مسجدی بمب گدارلي اتومبکی اثر بر

 . شدند
 که ی نماز جمعه در آغاز دهه محرم هنگامی پس از برگزارترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 شده در مقابل ی بمب گذاریلي کردند اتومبی نماز جمعه را ترک مینمازگزاران شهر بلد محل برگزار
 . نمازگزار کشته شدندانيعيز ش تن ا13 ی بمب گذارنیمسجد منفجر شد که بر اثر ا

 بغداد عالوه بر ی در شهر بلد در شمال شرقی بمب گذارنی عراق اعالم کردند که بر اثرایتي امنمنابع
 . مجروح شدندزي نگری و سه تن دستي کشته، بزدهيس
 بودند  کردهافتی را درلي اتومبی از برنامه بمب گذاری خبرروهاي ننی ، ای محلیتي امنیروهاي گزارش نبه

 ی را در اطراف آن مستقر کرده بودند ولیتي امنیروهاي مسجد نتي امنني تامی منظور برانيو به هم
 .شد منفجرلي شدند اتومبی مکی مذکور نزدلي ها که به اتومبلي اتومبیهنگام بازرس

 . نشده وجود دارندتی هونيي فرد تعکی و سي پل3 و ی نظامري غ9 اني قرباناني مدر
  

www.iran-archive.com 



 ننده آاميون در عراق پيدا شد  را20جسد 
  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع

بنا به اعالم پليس .  راننده آاميون در عراق آشف شد20جسد , الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
 . نفر از پشت بسته بوده است20عراق دستان تمامي اين 

 راننده 20برخي از اين : ظهار داشتيك سخنگوي پليس ا, به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد
 .جسد اين رانندگان در خياباني در جنوب بغداد رها شده بود. اند  هاي دولتي بوده  راننده آاميون, مقتول

اين پنج نفر . گفتني است؛ در شهر رمادي نيز اجساد پنج عضو گارد ملي عراق آشف شده است
 .هستند,  بودند نفري آه چندي پيش مفقود شده13متعلق به گروهي 

در اين .  نيز تصاويري از آشته شدن چهار نفر از سوي شورشيان عراق پخش آردAPTNشبكه خبري 
گفته . شود  ديده مي, تصاوير چهار مرد آه چشمان آنها بسته شده و از پشت به سر آنها شليك شده

 .اند  شود اين چهار تن از نيروهاي پليس بوده  مي
 دولت عراق تمامي مرزهاي اين آشور را براي مراسم پنج روزه عاشورا بسته ,به گزارش اين خبرگزاري

دولت قصد دارد با اتخاذ تدابير فوق امنيتي از بروز هرگونه درگيري و حمله در بغداد در طول پنج . است
  فوريه به مدت پنج17بنا به اعالم دولت بغداد مرزهاي عراق از روز . روز مراسم عزاداري جلوگيري آند

 .روز بسته خواهد بود
  . نفر آشته شدند180در حمالت انتحاري سال گذشته در اوايل ماه محرم بيش از 

 
آردهاي عراق اميدوارند نتايج انتخابات سراسري اين آشور آنان را براي دستيابي به استقالل آامل 

 ياري آند 
  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع

براي تثبيت استقالل آردستان , يت در انتخابات سراسري اين آشوراحزاب آردستان عراق پس از موفق
 .اقدام خواهند آرد

حضور گسترده آنان در انتخابات سراسري , الملل ايلنا، آردهاي عراق اميدوارند  به گزارش سرويس بين
 .اين آشور منجر به قدرت يافتن آنان براي پيشبرد طرح خودمختاري آردستان شود

ري آسوشتيدپرس، براساس اعالم نتايج اوليه شمارش آراي انتخابات سراسري عراق، به گزارش خبرگزا
ائتالف دو حزب آردستان عراق پس از ائتالف شيعيان اين آشور، بيشترين راي را به خود اختصاص داده 

رود   اگرچه ممكن است تا پايان شمارش آرا آردها اين موقعيت را از دست بدهند، اما انتظار مي. است
 آرسي مجلس ملي عراق را به خود اختصاص 275اي از   آنان بتوانند در مجموع تعداد قابل مالحظه

 .دهند
سرآوب شده بودند، قدرت بيشتري داده و آنان را از " صدام"ها توسط   اين امر به آردها آه مدت

 سياسي، از نظر آارشناسان مسايل. موقعيتي ممتاز در عرصه سياسي عراق برخوردار خواهد ساخت
آردها از اين موقعيت براي تثبيت خودمختاري خود استفاده آرده و به سمت دستيابي به استقالل 

 .آامل گام برخواهند داشت
 

 احتمال نامزدي زنان براي رياست جمهوري آينده عراق
  2005 فوریه 9 – 1383 بهمن 21ه چهار شنب

 .براي رياست جمهوري آينده عراق خبر دادندمنابع سياسي از احتمال نامزدي چند زن : خبرگزاري فارس
ها بر احتمال آانديدا  بيني پيش«: امروز به نقل از منابع سياسي نوشت" عراق الغد"پايگاه اينترنتي 

 » .شدن سه زن براي رياست جمهوري آينده عراق متمرآز شده است
 به 1958در پي حوادث سال نزيهه الدليمي آه براي نخستين بار در تاريخ عراق "«: عراق الغد افزود

نامزد سابق وزارت " صون آول چابك"سفير آنوني عراق در مصر و " صفيه سهيل"پست وزارت رسيد، 
 » .دفاع عراق، نامزدهاي زن مطرح شده براي تصدي پست رياست جمهوري آينده عراق هستند

 . عراق الغد به جزئيات بيشتر در اين باره اشاره نكرد
  

   در رسانه هاي جمعين و عراقايرااوضاع تحليل 
  

   بهمن٢٣:  ايرانیهفته نامه ها
  2005 فوریه 11 – 1383 بهمن 23ه جمع

هفته نامه ها در سالگرد انقالب با چاپ گزارش ها و مقاالتی به بررسی وقايع انقالب پرداخته و در 
سالمی و پاسخی عنوان های اصلی خود، حضور مردم در راهپيمايی را نشانه عالقه مردم به جمهوری ا

  .به تهديدات امريکا ارزيابی کرده اند
، ارگان انصار حزب اهللا در ياداشت هفتگی اش حضور مردم در راهپيمايی را نشانه دفاع از يالثارات

  .انقالب دانسته که قدرت بازدارندگی نظام را در مقابل دشمنان افزايش می دهد
ردم در اين راهپيمايی پاسخ دندان شکنی به ، ارگان جامعه اسالمی مهندسين نوشته حضور مجام

  .تهديدات امريکاست
، وابسته به انصار حزب اهللا نوشته با همه وجود از انقالب ارزشها پاسداری عبرت های عاشورا

  . خواهيم کرد و با وحدت، توطئه دشمنان را برای ايجاد تفرقه بين ياران انقالب نقش بر آب می کنيم
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 از داليل وقوع انقالب چاپ کرده و نوشته اين واقعيت غير قابل انکار است  گزارش مفصلیاميد جوان
که اگر شخص شاه و مشاورانش در سياست های خود تعديل می کردند انقالب به اين سرعت محقق 

  .نمی شد
 که به محافظه کاران نزديک است در سرمقاله اين شماره با بررسی ويژگی های مشقهفته نامه 

انقالب از سياست خارجی کشور انتقاد کرده و نوشته زمانی می خواستيم با تشکيل مديريت بعد از 
هسته های مقاومت در تمام جهان شريک غم مظلومان باشيم و خواب راحت را بر ابرقدرتها حرام کنيم 

  .اما گروهی فلسفه حمايت از نهضت های آزادی بخش را مورد ترديد قرار دادند
 انقالب را در محدوده جغرافيای زمينی معنا کردند و شعار فلسطين برای اين نشريه افزده اين گروه

  .را مطرح کردند) شعار جبهه مشارکت(فلسيطنيان، افغانستان برای افغان ها و ايران برای ايرانيان
 که در اصفهان منتشر می  صداهمزمان با افزايش تهديدهای مقامهای امريکايی عليه ايران، هفته نامه

وان اصلی خود از تماس های غير رسمی بين دو کشور خبر داده و نوشته مقامات ايرانی به شود در عن
  .گونه ای تلويحی امکان مذاکرات محدود و مشروط با امريکا را منتفی ندانسته اند

اين در حالی است که دولت امريکا درخواست اروپا برای حضور در جمع مذاکره کنندگان اروپايی با ايران 
  .رده استرا رد ک
دوستانه شدن روابط ايران : " به سخنان کمال خرازی وزير خارجه اشاره کرده و به از قول وی نوشتهصدا

با امريکا در حال حاضر غير ممکن است اما تماس های غيررسمی از طريق ميانجی های اروپايی 
  ."امکانپذير است

 به عنوان يکی از حاميان  همچنين از اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحتصدا
ما لشکر کشی به افغانستان و عراق را مقدمه : مذاکره با امريکا نام برده و به نقل از وی نوشته

محاصره ايران می دانستيم اما چيز جديدی در صحبت های اخير مقامات امريکايی نمی بينم ولی 
  .سياست خصومت آنها را جدی ارزيابی می کنم

ايران با اتحاديه اروپا در زمينه پرونده هسته ای ادامه دارد، دامنه انتقادها از روند در حالی که مذاکرات 
  . کند مذاکرات در ميان مقامات ايرانی باال گرفته است

 از هيات های مذاکره کننده ايرانی خواسته که اجازه فرصت سوزی به طرف های اروپايی را ندهد و جام
  .، امکان برخورداری از فناوری هسته ای را فراهم کندبا مشخص کردن زمان تعليق غنی سازی

همزمان انتقاد از روسها که به ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر مشغولند نيز افزايش يافته و حبيب اهللا 
ما بايد روی پای خود بايستيم : عسگر اوالدی دبير کل سابق حزب موتلفه در مدرسه حقانی گفته است

  . مسئله هسته ای نخوريمو فريب بازی روس ها را در
 که در قم منتشر می شود روسيه را به کارشکنی در ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر پرتو سخن

  ".روسها ما را بازی می دهند: "متهم کرده و تيتر زده
: اين نشريه از قول رسول خدابخش که وی را کارشناس طراحی نيروگاه هسته ای معرفی کرده، نوشته

 به بهره برداری می رسيد اما با وقت کشی و کارشکنی روسها اين کار به ٨٠ايد سال نيروگاه بوشهر ب
  . تاخير افتاده است

آقای خدابخش تاکيد کرده که تاخير در بهره برداری از نيروگاه بوشهر به لحاظ اقتصادی به صرفه نيست 
  .اما چون ما را وارد دنيای هسته ای می کند برای کشور ارزش حياتی دارد

 نوشته، عراقی ها با حضور صداضور گسترده عراقی ها در انتخابات مورد توجه هفته نامه ها بوده و ح
در پای صندوق های رای به خشونت طلبان و گروه های تروريستی نه گفتند و با حضور پر رنگ خود در 

  .انتخابات، جهانيان را به ستايش از خود واداشتند
يشی از قدرت و همبستگی ملی دانسته و نوشته، مردم عراق آزادی  انتخابات عراق را نمااميد جوان

را انتخاب کردند و در پای صندوق های رای نشان دادند که تهديد تروريست ها نمی تواند مانع مشارکت 
  .آنها در آينده کشورشان شود

ر انتخابات  از تالش گروهی از نمايندگان مجلس برای انصراف هاشمی رفسنجانی از نامزدی ديالثارات
رياست جمهوری خبر داده و نوشته، گروهی از نمايندگان با ارسال نامه ای، جايگاه وی در مجمع 

تشخيص مصلحت را با اهميت تر از رياست جمهوری دانسته و با ارائه داليلی از وی خواسته اند که 
  .نامزد انتخابات رياست جمهوری نشود

 در انتخابات رياست جمهوری را سهم خواهی اين افراد در ، نامزدی چهره های مختلفراویهفته نامه 
کابينه آينده ارزيابی کرده و نوشته اين افراد با اطالع از قطعی شدن کانديداتوری هاشمی رفسنجانی 
  . وارد انتخابات شده اند و سعی دارند با کنار رفتن به نفع آقای هاشمی رفسنجانی با او معامله کنند

خاتمی به عنوان معاون اول از سوی مصطفی معين به نظر می رسد تالش برای با معرفی محمد رضا 
 از قول منابع آگاه نوشته، آبادگران اميد جوانمعرفی معاون اول از سوی جناح مقابل افزايش يافته و 

قصد دارند حداد عادل رئيس فعلی مجلس را به عنوان نامزد رياست جمهوری معرفی کنند و محمود 
  . شهردار تهران، معاون اول وی خواهد بوداحمدی نژاد،
با عملکرد خود " بدون ذکر نام رئيس جمهور، از وی انتقاد کرده و از قول يک خواننده نوشته پرتو سخن

ظلمی به اسالم و مسلمين روا داشتند که جای بخشش ندارد ايشان جز خيانت، کاری نکردند 
 تمام شود و فرد مناسبی که به ملت خدمت کند روی اميدواريم که هر چه زودتر دوران مسئوليت ايشان

  ". کار بيايد
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  بهمن21:  تهرانیمرور بر روزنامه ها
  2005 فوریه 9 – 1383 بهمن 21ه چهار شنب:بی بی سی

روزنامه های صبح امروز تهران در آستانه مراسم سالگرد انقالب در عنوان های اصلی خود از زبان 
کرده اند که فردا در راه پيمايی ها شرکت کنند و نشان دهند که بيست مسئوالن کشور از مردم دعوت 

شش سال بعد از انقالب ضد سلطنتی هنوز جمهوری اسالمی از محبوبيت برخوردار است و بيشتر 
روزنامه ها با اشاره به تهديدهای جديد آمريکا و اروپا عليه جمهوری اسالمی از مردم خواسته اند با 

  .ی مخالفت خود را با اين تهديد ها نشان دهندشرکت در راه پيماي
 در سرمقاله ای به تشريح آرمان های اوليه تشکيل جمهوری اسالمی پرداخته و از قلم مصطفی شرق

  . تاج زاده يادآور شده است که هواداران حکومت اسالمی اصل جمهوريت را در خطر انداخته اند
 سال های نخست که خاطره گويی از دوران  تاکيد شده که بر خالفشرقدر مقاله ديگری در 

پادشاهی و زندان ها و شکنجه ها در سالگرد مطرح می شد، امروز انتظار ها به اين است که تجربيات 
بيست سال حکومت مذهبی با مردم در ميان گذاشته شود و از جمله آرمان هايی که بعضی شان مورد 

ود مانند مردمساالری، آزادی قلم و بيان، قانون بی مهری و بی توجهی توجهی قرار گرفته بررسی ش
مداری، رفاه اجتماعی و اقتصادی، امنيت فرد در جامعه، عدالت گستری، اخالق گرايی، پرهيز از 

  . تشريفات و دنيا طلبی مفرط، عزت شهروندی، احترام به مخالف
ش بينی کرده که اين راه  يک روز مانده به برگزاری مراسم سالگرد انقالب پيجمهوری اسالمیروزنامه 

بزرگی خواهد بود به آمريکا و نشان خواهد داد که ايران با داشتن مکتب اسالمی " نه"پيمايی به منزله 
هرگز در برابرش تسليم نخواهد شد و دولت آمريکا اکنون بيش از هر زمان ديگری نزد ملت ايران منفور 

  . است 
  . گمانه زنی کرده که مردم حماسه ای ديگر خواهند آفريد فردا را حساس ترين روزها خوانده و جام جم
 خبرنگار داخلی و خارجی در مراسم فردا ۶٠٠، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، از حضور ايران

 کشور در آن شرکت خواهند داشت و صدهزار نفر از آن فيلم مستند تهيه ٢٧خبرداده که ميهمانانی از 
  .  نقطه برنامه اجرا می کنند٢٢در  گروه موزيک هم ٢٢می کنند و 
 از قول احمدی نژاد، شهردار تهران که نامزد محافظه کاران برای رياست جمهوری آينده همشهری

  . است، نوشته هر جا که از اسالم فاصله گرفتيم در اين بيست و پنج سال شکست خورديم
صورت گرفته که به نوشته همين پيش بينی مقامات و روزنامه ها درباره راه پيمايی فردا در حالی 

روزنامه ها برف و سرما بيشتر شهرهای کشور را فلج کرده و باعث تعطيل مدارس و قطع راه ها شده و 
از جمله خدمات شهری تهران را از کار انداخته به طوری که شهردار تهران در نامه ای به رييس جمهوری 

  . م شوداز وی تقاضا کرده که در تهران تعطيل عمومی اعال
 سال خوانده و در عين حال از مردم دعوت کرده ٢۵ برف ديروز تهران را بی سابقه ترين در همشهری
  .  صبح امروز در راه پيمايی ها شرکت کنند٩/٣٠که ساعت 

 در گزارشی از مذاکرات امروز ايران و اروپا نوشته که اين مذاکرات در فضای سرد و ايرانروزنامه 
  . يابدنامعلومی ادامه می 

اين روزنامه از قول تحليگران سياسی از خطر همگرايی آمريکا با اروپا عليه ايران خبر داده و نوشته اگر 
چه اروپايی ها به اقدام نظامی عليه ايران واکنش نشان داده اند اما در برابر اعمال فشار ديپلماتيک 

رين اظهارات تونی بلر و ژاک شيراک، خيلی متفاوت با خواست آمريکا عمل نکرده اند چنانکه در تازه ت
روسای دولت های بريتانيا و فرانسه هم وارده صحنه شده و ايران را حامی تروريسم و غير قابل اعتماد 

  . خوانده اند
 از پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ايران به اظهارات نخست وزير بريتانيا خبر داده که گفته همبستگی

يس که به بهانه مخالفت با تروريسم وتسليحات هسته ای بيان شده است دراظهارات نخست وزير انگل
  . حمايت از رژيم صهيونيستی نهفته شده است

 از زبان حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران درباره اختالف نظرهای ايران و همشهری
می خواهيم و به دنبال اروپا نوشته اروپايی ها به دنبال قراردادهای مقطعی هستند اما ما اين را ن

مسايل اساسی هستيم، آنها به موضوع تروريسم يا مواد مخدر اشاره می کنند و در حقيقت اينها 
  .مسايلی است که قبال با اروپايی ها در خصوص آنها همکاری داشته ايم

  . مسابقه فردای تيم ملی فوتبال ايران با بحرين در روزنامه های امروز انعکاس وسيعی دارد
 روزنامه صدا و سيما پيش بينی کرده که تيم ملی ايران با حمايت راديو و تلويزيون به عنوان نفر م جمجا

  .دوازدهم تيم حماسه خواهد ساخت
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