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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  اورانيوم در ايرانی سازیمخالفت صريح اروپا با غن
 2005 فوريه 14دوشنبه  :ی سی بی بی منطقه اتحليلگر،  صباصادق
 ی هشدار داده است که اگر فعاليت های اسالمی آلمان، به دولت جمهور فيشر، وزير امور خارجهيوشکا

 فايده خواهد بود و پرونده ايران به ی دو طرف بی اورانيوم را از سرگيرد مذاکرات هسته ای سازیغن
 .  شودی ارجاع می اقتصادی تحريم های بررسی امنيت سازمان ملل برایشورا
 وزير امور خارجه ايران، قرار است ،ی گيرد که کمال خرازیم صورت ی هشدار دولت آلمان در موقعاين

 .  فيشر در برلين ديدار کندیکه در روز چهارشنبه با آقا
 ی سازی نيز که هم اکنون در مجارستان است بار ديگر تاکيد کرده است که غنی خرازی عين حال آقادر

 .حق مسلم ايران است 
 خود را در مورد یدهد که اروپا هر چه بيشتر سياست ها ی وزير امور خارجه آلمان نشان ماظهارات

 .  شودی کند و به مواضع آمريکا نزديک تر می ايران تندتر می هسته ایفعاليت ها
 اورانيوم در ايران ی سازی با برنامه غنی هيچگاه به اين صراحت و به طور علنی گذشته مقامات اروپايدر

 .مخالفت نکرده بودند
 ی اسالمی گفت صريحا به رهبران جمهوری در شهر مونيخ سخن مینفرانس امنيت فيشر که در کیآقا

 امنيت سازمان ملل ارجاع ی اورانيوم را از سرگيرند پرونده ايران به شورای سازیهشدار داد که اگر غن
 . شودیم

 یغن کردند که اروپا حق ايران به ی تاکنون چنين وانمود می در مذاکرات هسته ای هيات ايرانیاعضا
 .  پذيردی مقاصد صلح آميز می اورانيوم را برایساز
 ی را مطرح کند در حالی تواند چنين خواسته ای معلوم نيست که وزير امور خارجه آلمان چگونه مالبته

حق ) یت.یپ.ان (ی هسته ای گويد که به عنوان يک عضو پيمان منع گسترش سالح ها یکه ايران م
 . کندی سازیيد برق غن تولیدارد که اورانيوم را برا

 ی آمريکا از جمهوری بلر، نخست وزير بريتانيا، نيز درهفته گذشته با تاييد مواضع رييس جمهوریتون
 . تروريسم نام بردی به عنوان يک دولت حامیاسالم
 .  استی در مورد ايران بسيار شبيه مواضع مقامات آمريکايی اظهارت رهبران اروپاياين

 را ی سازی غنی کرد که اگر فعاليت های را تهديد می اسالمیيکا بود که جمهور اين دولت آمرتاکنون
 .  شودیمتوقف نکند پرونده ايران به سازمان ملل ارجاع م

اما حال به نظر .  ايران را حل کندی موضع اروپا ظاهرا اين بود که از طريق مذاکره مشکل هسته ایول
 . خواهد که واشنگتن به دنبال آن استیم را ی رسد که اروپا نيز کمابيش همان چيزیم

 ی در رسيدن به توافق در مذاکرات هسته ای رسد که مانع اصلی اورانيوم به نظر می سازی غنموضوع
 .ايران و اروپاست

 کنند که حاضر نيستند ی يک حق مسلم است و تاکيد می سازی گويند که غنی ايران صريحا ممقامات
 . ز آن بگذرند ای دريافت هيچ امتيازیدر ازا
 را تعطيل کند تا دو طرف به توافق ی سازی غنی گويد که ايران بايد فعاليتهای نيز حال با صراحت ماروپا

 .برسند
 توانند به ی دوطرف چگونه می مواضع دو طرف اين گونه کامال متضاد است معلوم نيست که هياتهااگر

 .مذاکرات خود ادامه بدهند
 ی توليد انرژی بر دريافت راکتور آب سبک برایا پيشنهاد ديگر اروپا مبن اخيری اسالمی جمهورمقامات
 را نيز رد کردند و گفتند که حاضر نيستند که آن را جايگزين راکتور آب سنگين کشور کنند که یهسته ا

 توليد برق است يران ای ها معتقدند که اگر هدف واقعیاروپاي. در حال ساخته شدن در شهر اراک است
 . ساختن بمب اتم هم استفاده شود، احتياج نداردی تواند برایتور آب سنگين، که مبه راک
 وارد کردن ی برای و ايرانی ناپذير مقامات اروپايی ممکن است که هدف از اين اظهارت ظاهرا آشتالبته

 مذاکره کننده دوطرف ممکن است که بر سر ميز یفشار بيشتر به طرف مقابل است و هيات ها
 .  متقابل به توافق دست يابندی را بيان کنند و نهايتا نيز با دادن امتيازهایمطالب ديگرگفتگوها 

 ديپلماتيک نباشد و دوطرف همچنان به ی چانه زنی از به اصطالح شگردهای اگر اين اظهارت بخشیول
 چگونه  شود که ايران و اروپای اورانيوم اصرار ورزند اين پرسش مطرح می سازیمواضع خود درباره غن

   توانند به توافق دست يابند؟یم
  

 متفاوت ی با کره شمالرانی اتيوضع / مي کنی مصالحه نمزي صلح آمی هسته ای سر تکنولوژبر:یخراز
 است 
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نمود  دو روزه به مجارستان سفر کرده است، اعالم یداری دی که برارانی امور خارجه اری وزی خرازکمال

 .  در اواسط ماه مارس صورت خواهد گرفتیی نهایابی و اروپا در حال انجام است، اما ارزرانیمذاکرات ا
  یلي شني خود با کاتالداری پس از دی خرازن،ی گاردیسي مهر به نقل از روزنامه انگلی گزارش خبرگزاربه

Katalin Sziliجهي و سپس نتمي منتظر باشیدت تا مدیما با:  پارلمان مجارستان اعالم نمودی سخنگو 
 .می مذاکرات بدست آورشرفتي پی از چگونگیقي دقیريگ

 کند داي پی دسترسی هسته ای به تکنولوژزي مقاصد صلح آمی است که برارانی حق انیا:  گفتیخراز
 نی ماند ادامه ای می آنچه که باقنی بنابرام،ي بر سر آن مصالحه کنمي که ما بتوانستي نیزي چنیو ا
 . باشدی می اجهي نتني به چندنيفتگوها تا رسگ
 ني بازرسان آژانس بنکهیبه خاطر ا:  گفتی در باره کره شمالی در پاسخ به سؤالرانی خارجه اریوز

 ی با کره شمالرانی اتي وضعجهي را دارند در نترانی اساتي از تاسی حق بازرسی اتمی انرژیالملل
 کرده نافتی دری در خصوص مسائل هسته ای کره شمالی از سوی خاصامي پچي هرانیمتفاوت است، ا

 . داردکيپلماتیو با آن کشور رابطه د
 و ی که کشورها را از دسترسی هسته ای سالحهاري منع تکثماني پای NPT به رانیا:  اعالم کردیخراز

 از شهي باشد و همی عضو مNPT در رانی گونه سالحها بازداشته، عمل نموده است، انیتوسعه ا
 یزرس هستند و به بارانی بازرسان در حال حاضر در انی استقبال کرده است و ازيازرسان آژانس نب

 . باشندیمشغول م
 ی را برای تواند راهی با آژانس دارد که میکی نزدی همکاررانیا:  اعالم کردني همچنرانی خارجه اریوز

 .از کند بی هسته ای کشورها در حوزه تکنولوژگری و درانی اشتري بیهمکار
  

هاي مهم  جمهور الجزاير چالش دآتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با بوتفليقه رييس
 .جهان اسالم و منطقه خاورميانه را مورد بحث و گفت و گو قرار داد
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ي خاورميانه و خليج  ر و آل منطقهبه گزارش ايسنا، وي بحران عراق را بحراني بزرگ براي اين آشو

فارس دانست و با تشريح مشكالت اين بحران، انتخابات را قدم اول به سمت استقرار ثبات و امنيت ذآر 
راه درازي تا استقرار آامل حاآميت مردم عراق، ثبات و امنيت و بازسازي آامل عراق در : آرد و گفت
 .پيش است

هاي آمريكا براي منطقه و جهان اسالم، شعار مبارزه با  ح  طردبير شوراي عالي امنيت ملي با ذآر
تروريسم و استقرار دموآراسي و آزادي را محمل جديدي براي سلطه بر جهان اسالم خواند و 

 .ي آمريكا را موجب تنفر شديد مردم منطقه دانست جويانه هاي مداخله سياست
 

المللي و بيش از  ي ايران با آژانس بين  فشردههاي دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به همكاري
ها موجب گرديد تا  يي ايران تصريح آرد آه اين همكاري هاي آژانس از مرآز هسته  نفر روز بازرسي850

يي  يي ايران به سمت ساخت سالح هسته هاي هسته آژانس به صراحت اعالم نمايد آه فعاليت
 .منحرف نشده است

يي است و ايران  ي هسته ي آشورهاي عضو معاهده ق مشروع همهسازي ح غني: وي تاآيد آرد
ايران مسير پيشرفت و . المللي دنبال خواهد آرد سازي را صرفا در چارچوب مقررات بين هاي غني فعاليت

المللي با نهايت جديت و با قدرت  ها و مقررات بين ي نرم هاي پيشرفته را با رعايت آليه توسعه در فناوري
المللي را زير پا  هاي بين د آرد و به ديگران اجازه نخواهد داد آه آشورهايي بتوانند چارچوبدنبال خواه

اي نه  ي مصرف سوخت نيروگاههاي برق خود نباشد، در آينده اگر ايران به فكر تنوع در زمينه. بگذارند
 نيروگاه چندان دور بخش اعظم نفت ايران بايد صرف سوخت نيروگاهها شود و لذا طرح ايجاد هفت

 .يي با قاطعيت دنبال خواهد شد هسته
اش در آينده آامال  يي هاي هسته آميز باقي ماندن فعاليت ايران براي اعتمادسازي در مورد صلح:وي گفت

هاي  اساس، از توان و قابليت هاي بي سازنده برخورد خواهد آرد، اما اجازه نخواهد داد به بهانه
ي آشورهاي در حال  ا در اين صورت اين مساله بدعتي عليه همهيي ايران جلوگيري شود؛ زير هسته

ي پادمان و پروتكل الحاقي باالترين ابزارهاي اعتمادسازي   موافقتنامهNPTي  معاهده. توسعه خواهد شد
آميز بودن  هاي عيني براي اطمينان از صلح المللي در جهان امروز است آه باالترين مصاديق تضمين بين

در عين حال ايران تحت هيچ شرايطي اجازه نخواهد داد اجراي . يي آشورهاست تههاي هس فعاليت
 .پروتكل الحاقي خللي در امنيت ملي ايران به وجود آورد

 
آميز جمهوري  هاي قانوني و صلح دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تبليغات آمريكا عليه فعاليت

هاي غيرقانوني اسرائيل را  غرب در مقابل فعاليتچنين سكوت آمريكا و جهان  اسالمي ايران و هم
 .ي آشكار رفتار دوگانه غرب قلمداد آرد نمونه

 
عبدالعزيز بالخادم وزير خارجه الجزاير نيز در اين ديدار تقويت و تحكيم روابط در چند سال اخير را ستود و 

لت و تحكيم روابط جهان جانبه ايران و الجزاير در جهت منافع ملي هر دو م گسترش روابط همه: گفت
 .اسالم است

www.iran-archive.com 



غرب دو : ي همكاري تهران ـ الجزاير در مقابله با تروريسم گفت وزير خارجه الجزاير با استقبال از ايده
ي اسالم و تروريسم را مرتبط آرده و از اين جايگاه، طرح اصالحات در جهان اسالم را مطرح آرده  مقوله
هاي اسالمي حراست  صالحات واقعي پيشقدم شده و از ارزشآشورهاي اسالمي خود بايد در ا. است
 .نمايند

هايي آه براي ايجاد تغييرات در برخي از آشورهاي عربي و اسالمي  ي الجزاير با رد طرح وزير خارجه
ي خارجي و از طريق دخالت در امور  مطرح است تصريح نمود آه آشورش ايجاد تغييرات با مداخله

 .آند المي را رد ميداخلي آشورهاي عربي اس
هاي  اي براي جلوگيري از پيشرفت وي بحث تسليحات آشتار جمعي عليه آشورهاي اسالمي را بهانه

يي بدون  آميز هسته مندي آشورهاي اسالمي را از تكنولوژي صلح تكنولوژيك جهان اسالم خواند و بهره
 .هرگونه تبعيضي تاآيد آرد

ايران و : يي را يكي خواند و گفت الجزاير در مورد مسائل هستهي الجزاير، اهداف ايران و  وزير خارجه
 .يي هستند آميز هسته يي، به دنبال فناوري صلح الجزاير ضمن مخالفت با سالح هسته

ي  عبدالعزيز بالخادم در مورد بحران فلسطين نيز با ذآر اشتراك نظرهاي ايران و الجزاير در مورد مساله
 .ناپذير است م و غرب براي آمك به ملت فلسطين اجتناباتحاد جهان اسال: فلسطين گفت

مردم : ي عراق، ايجاد تفرقه بين مذاهب در عراق را مايه نگراني خواند و گفت وي با ابراز نگراني از آينده
عراق در جهت تماميت ارضي و استقرار حكومت ملي، تدوين قانون اساسي و اخراج اشغالگران از 

 .آشورشان تالش آنند
با توجه به بحران : نقش ايران در صلح، ثبات و امنيت منطقه را بسيار آليدي خواند و گفتوي 

اي مثل مشكالت درياي خزر، مديريت  يي، بحران عراق، بحران افغانستان و ساير مسائل منطقه هسته
را به پيش اي تاآنون مواجه بود آه با تدبير، امور  العاده اي ايران با مشكالت فوق امنيت ملي و منطقه

 .برده و الجزاير خواستار تحكيم روابط جهان عرب و جمهوري اسالمي ايران است
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

به اجرا ) چهارشنبه(ي زمين تاثير گذار باشد، از فردا  پروتكل آيوتو آه اميد است در آاهش گرماي آره
آمريكا و استراليا با آاهش انتشار گازهاي اآثر آشورهاي صنعتي جهان بجز . شود گذاشته مي

 .اند يي موافقت آرده گلخانه
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين معاهده در پي وادار ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .باشد  مي٢٠١٢  سال  درصد تا٢/٥ يي تا  آردن جهان صنعتي به آاهش جدي گازهاي گلخانه

اند آه بار   آشور صنعتي بجز آمريكا و استراليا گفته٣٠ ي اين معاهده،   آشور امضاآننده١٤١ از آل 
 .ي آيوتو بر اقتصاد آنها بسيار زياد خواهد بود معاهده

يد اين معاهده پس از تاي. اند گيري آرده ي چين و هند نيز از اين چارچوب آناره آشورهاي درحال توسعه
 .روسيه به اجرا گذاشته شده است

ي  ي جايزه شود و وانگاري ماتايي، برنده مراسم اصلي براي اجراي آيوتو در پايتخت قديمي ژاپن اجرا مي
 .صلح نوبل در آن سخنراني خواهد آرد

ماتايي يك فعال محيط زيست و معاون وزير محيط زيست آنيا، معتقد است آه پروتكل آيوتو نه تنها 
 .ي زندگي مردم است د تالش دولت و تجار بلكه تغيير در شيوهنيازمن

يكي از داليل عدم حمايت : گويد ي صلح نوبل را از آن خود آرد، مي ماتايي، اولين زن آفريقايي آه جايزه
يكي از . خواهند الگوي زندگي مصرفي را تغيير دهند برخي آشورها از پروتكل آيوتو اين است آه نمي

ي ما درحال اتمام  گرايي اين است آه باور آنيم بسياري از منابع مورد استفاده صرفهاي آاهش م راه
 .ي اين پروتكل، رسيدن به اهداف آن مشكل خواهد بود اما حتي براي آشورهاي امضاآننده. است

 آشور صنعتي به اهداف اعالم شده دست ٣٠  آشور از ١١ اند آه  وزراي بازرگاني و تجارت گفته
  .اند نيافته

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
مبني بر اعدام سلمان رشدي يكي ) ره(فتواي تاريخي حضرت امام : رييس آميسيون امنيت ملي گفت

هاي آن امروز هم در جهان سياست، در قالب مذاآرات  هاي بسيار ارزشمندي بود آه پس لرزه از گام
 .شود ديپلماتيك احساس مي

  2005 فوریه 15 – 1383 بهمن 27ه شنبه س
، عالءالدين بروجردي، رييس آميسيون امنيت )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي آه همزمان با روز صدور فرمان تاريخي حضرت امام 
گفت، با اشاره به  شگاه تبريز سخن ميمبني بر اعدام سلمان رشدي در جمع دانشجويان دان) ره(

 .شود هنوز هم در بيشتر آشورها از اين اقدام صحبت مي: فتواي تاريخي ايشان گفت
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آه عمال يك جنبه گسترده در جهان ) ره( اگر اين اقدام به موقع و درست امام  :وي در اين باره اضافه آرد
وان يك گام ارشمند مطرح شد مورد تاآيد قرار اسالم پيدا آرد و در سازمان آنفرانس اسالمي هم به عن

 .شد هايي آه سلمان رشدي انجام داد به طور مكرر تكرار مي گرفت، امروز از اين حرآت نمي
برداشته شد آه در آن مقطع آرايش ) ره(اين گام زماني به رهبري امام راحل : بروجردي هم چنين گفت

ف اتحاد جماهير شوروي و از طرف ديگر آمريكا بعنوان سياسي جهان نظام دو قطبي حاآم بود؛ از يك طر
هاي  افتاد و حتي حرآت هاي آه در دنيا اتفاق مي ابرقدرت جهان حضور داشتند و عمال همه حرآت

اجتماعي، سياسي و تغيير ساختار سياسي آشورها معموال زير سايه يكي از دو ابرقدرت صورت 
ي سياسي آن   بود آه يك ادبيات سياسي جديدي را در عرصهگرفت، اما آاري آه امام انجام داد اين مي

مقطع از جهان تعريف آردند آه تا امروز هم ادامه دارد و نه شرقي، نه غربي جمهوري اسالمي را به 
عنوان يك ساختار جديد در عرصه سياسي دنيا عرض آردند و اين حرآت باعث شد آه يك فصل نويني 

و ابرقدرت حرآت ستيزه جويانه خودشان را با انقالب اسالمي و آغاز بشود و به همين دليل هر د
 .جمهوري اسالمي ايران آغاز آردند

بنابراين هر دو ابرقدرت تمام تالشهاي خود را براي براندازي اين نظام به آار گرفتند و : وي ادامه داد
بوجود آمده را از بين ببرند و تالش آردند براي ضربه زدن به انقالب اسالمي تا بتوانند وجهه يك نظام تازه 

انقالب را شكست دهند اما اين اتفاق نيفتاد و همه اينها معلول اين واقعيت بود آه يك نظام مستقل در 
تصميم گيريهاي سياسي قدم به عرصه وجود گذاشته بود و طبيعي بود آه براي هر دو ابرقدرت اين امر 

آردند اين نظام را به شكست  اع روشهاي مختلف سعي ميقابل تحمل نبود و از آن زمان تا امروز با انو
 .وادارند

 سال عمال نه فقط اين اتفاق نيفتاد بلكه اين 26امروز بعد از گذشت : اين نماينده مجلس هفتم افزود
نظام توانست نسبت به روز اول تولد خودش امروز در عرصه دنيا بعنوان يك نظام قدرتمند و توانمند قادر 

 .باشد ها مي  بسياري از زمينهبه رقابت در
اين نكته بسيار حايز اهميت است آه ما توانمنديهاي نظام را با اوايل انقالب اسالمي : وي گفت

مقايسه آنيم آه قابل مقايسه نيست و اين نشان دهنده هوشمندي ملت و توانمندي مديريت اين 
 .نظام است

ما امروز : م جمهوري اسالمي ايران گفتهاي نظامي نظا دآتر بروجردي با اشاره به توانمندي
اي است آه   آيلومتر برد را در اختيار داريم آه نشان دهنده توانمندي نظامي ويژه1500موشكهايي با 

هاي ديگر هم به اين صورت  امروز معدود آشورهايي از چنين توانمندي برخوردار هستند و در عرصه
 نظام جمهوري اسالمي ايران در دنيا بوده است و آماآان بنابراين سير صعودي توانمندي و اقتدار. است

ها آه با افتخار قابل ذآر است مساله پروژه  ادامه دارد و عليرغم همه فشارها و مشكل آفريني
 .باشد ها شده، مي يي ايران آه مساله روز تمام دنيا و خبرگزار هسته

ه سخنراني خود در جمع دانشجويان به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دآتر بروجردي در ادام
يي ايران در قبل از انقالب و مسير آن در بعد  هاي هسته دانشگاه تبريز با اشاره به سابق تاريخي فعاليت

بود و ) NPT(يي  هاي هسته ايران قبل از انقالب عضو معاهده عدم گسترش سالح: از انقالب گفت
اتمي آنرا ايجاد آرده بودند اين بود آه آشورهاي هاي  خاصيت اين عضويت آه آشورهاي دارنده سالح

شد  آرد متعهد مي  عضويت پيدا ميNPTديگر نتوانند وارد اين عرصه بشوند و به عبارتي هر آشوري در 
 اين عهدنامه آشورهاي برخوردار اين فناوري، اين فناوري 4يي توليد نكند و طبق ماده  آه سالح هسته

 .اي را نداشتند قرار بدهند خوردار آه حق توليد و ساخت سالح هستهرا در اختيار آشورهاي غير بر
در چارچوب همين معاهده بود آه قبل از پيروزي انقالب : رييس آميسيون امنيت ملي ادامه داد

شكل گرفت و ) انگليس، آلمان و فرانسه(يي اروپا  اي با آمريكا و سه آشور هسته هاي گسترده همكاري
 مگاواتي براي ايران بسازند و اين در 1000يي   راآتور هسته23توافق شده بود آه در جمع اين همكارها 

چون ورود به اين عرصه يا بايد مخفيانه باشد آه خود آن .  بودNPTواقع خاصيت حضور ايران در عهدنامه 
چوب تبعات منفي زيادي را به دنبال دارد و اگر قرار باشد به صورت رسمي باشد حتما بايد در يك چار

 است انجام بگيرد؛ بنابراين NPTالمللي همان  شناخته شده آه سازوآار تعريف شده آن در عرصه بين
 .ايران راهي را در اين باره آغاز آرد تا پيروزي انقالب اسالمي به صورت طبيعي ادامه داشت

آردند  احساس ميبا پيروزي انقالب اسالمي با توجه به اينكه آمريكاييها : دآتر بروجردي هم چنين گفت
اند اين همكارها به هم خورد و با پيروزي انقالب منافع تعريف  منافع خودشان را در ايران از دست داده

شده آمريكاييها در ايران به هم ريخت و در نتيجه اين سه آشور اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان 
يي خود با ايران بود؛  طع همكارهاي هستهالعملشان در قبال پيروزي انقالب اسالمي ق هم اولين عكس

 .بنابراين ما در اين راه ناچار بوديم اين راه را به تنهايي ادامه دهيم
بنابراين براي ادامه آار به لحاظ علمي و تكنولوژي آار بسيار مشكلي داشتيم؛ : دآتر بروجردي ادامه داد

اما بر اساس همين قاعده عقاليي . گيرد ي را ميما از نقطه صفر آغاز آرديم و اين آار طبيعتا زمان فراوان
هاي بسيار بلندي برداريم آه اگر بخواهيم توانمندي  ها موفق شديم گام حاآم بر اين عرصه از فعاليت

 .يي جمهوري اسالمي ايران را ترسيم آنيم موفقيتهاي بسيار خوبي انجام گرفته است هسته
دهيم تا  اي دارد انجام مي نيوم آه تكنولوژي بسيار پيچيدهما در حال حاضر هم استخراج اورا: وي افزود

عمل آوري اين اورانيوم خام استخراج شده از دل خاك آه مرحله بعدش توليد آيك زرد است توسط 
 اصفهان آه در آن آيك زرد به ماده اوليه UCFگيرد و هم چنين پروژه عظيم  متخصصان داخلي صورت مي
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از هم تمام مراحل آن را خودمان انجام داديم و به آن مسلط هستيم و شود آه ب غني سازي تبديل مي
 .شود التحصيالن دانشگاهي خودمان ساخته مي ساخت سانتريفيوژ آه ساخت آنها در نطنز توسط فارغ

ما امروز اين توانمندي بزرگ را بعد از قطع رابطه آمريكا و سه : رييس آميسيون امينت ملي ادامه داد
 .اروپايي دنبال آرديم و متخصصان ما امروز موفق شدند اين مراحل را عملي بكننديي  آشور هسته

اما نكته مهمي آه در اين ميان وجود دارد اينست آه آشورهاي اروپايي با : دآتر بروجردي افزود
ي را آنند آه ما آاربرد غير صلح آميز داريم و ميزان اورانيوم سانتير فيوزها درصدد باالي بدگماني نگاه مي

يي ساخته و مخفي آرديد؛ بنابراين فشار عظيم  گويند آه شما بمب هسته دهند و مي نشان مي
سياسي در دنيا عليه ما آغاز شده است و تمام تالش متخصصين و تيم مذاآره آننده ما با طرفهاي 

ر در ايران يي اينست آه آنها را قانع آنند آه اين آا اروپايي و مسووولين آژانس انرژي اتمي و هسته
 .گيرد صورت نگرفته است و براي اينكه اين امر ثبات بشود زمان زيادي را مي

اما امروز بسياري از معماها به اثبات رسيده آه ما به دنبال استفاده غير صلح آميز از انرژي : وي گفت
حث نظامي بكنند يي در گذشته و امروز نيستيم اما آنها مصرند آه ايران اين توانمندي را جدا از ب هسته
 !يي گويند غني سازي مساوي است با بمب هسته و مي

احتماال ديدگاه حاآم بر روسيه و آشورهاي اروپايي چنين ديدگاهي و با بدگماني نگاه : بروجردي افزود
 .آند آنند و اين آار را بسيار مشكل مي مي

د اين بود آه در قالب سه آميته سازوآاري آه در بروآسل با سه آشور اروپايي توافق ش: وي ادامه داد
يي، آميته تكنولوژي و اقتصادي و آميته  گيرد، آميته هسته آه در حال حاضر مذاآره صورت مي

سياسي ـ امنيتي با اينها مذاآره داشته باشيم و ما در اين مذاآرات به دنبال منافع خودمان هستيم، 
تشريح واقعيتها و حفظ حيثيت نظام با اينها مذاآره آنند و ما مجبور هستيم براي  اما آنها ما را متهم مي

 .داشته باشيم
اما اين پروسه بسيار مشكلي است؛ آنها بدگماني خودشان را : دآترو بروجردي در ادامه عنوان آرد

دارند و اصرار دارند آه ما تعليق موقت داوطلبانه غني سازي اورانيوم را به تعليق دايم آن تبديل آنيم و 
 . هستيم آه هر چه سريعتر تعليق را پايان و غني سازي را آغاز آنيمما هم مصر

در مجلس شوراي ) شنبه سه(ما امروز : رييس آميسون امنيت ملي مجلسي شوراي اسالمي گفت
رسانيم  الزام دولت به غني سازي اورانيوم را به تصويب مي اسالمي در آميسيون امنيت ملي شور دوم 

 اين آار استمرار پيدا NPTالمللي و عهدنامه  ست آه در چارچوب مقررات بينو تصميم قطعي نظام اين ا
 .آند و به همين خاطر ما چالشي را با آمريكاييها و غربيها در آينده خواهيم داشت

 ما در اين مورد انتخاب ديگري نخواهيم داشت؛ چون اين جزو مواردي است آه ما  :بروجردي ادامه داد
م؛ به دليل اينكه نسل آينده ما نسلي خواهد بود آه فاقد سوختهاي فسيلي حتما نيازمند آن هستي

 ما فاقد  هاي آينده است امروز به دليل وجود ذخاير عظيم نفت و گاز مشكل انرژي حل شده، اما نسل
اين انرژي خواهند؛ بود بنابراين نيازمند يك منبع جايگزين هستند و اگر ما امروز براي به دست آوردن اين 

نبع انرژي تالش نكنيم؛ قطعا نسلهاي آينده ما نيازمند بيگانگان خواهند بود و مشكالت جدي در جهت م
 .توسعه آشور خواهند داشت

با همين استدالل ساده ما حتما بايد اين راه را ادامه دهيم و تبعات اين چالش را بپذيريم؛ با : وي افزود
 بسيار روشن است؛ بنابراين NPTالمللي و  انين بينما به لحاظ قو توجه به اينكه منطق و استدالل 

 .المللي تامين آنيم اميدواريم با تالشهاي تيم مذاآره آننده امنيت خود را در عرصه بين
به گزارش خبرنگار ايسنا، دآتر عالءالدين بروجردي در ادامه سخنراني خود در جمع دانشجويان دانشگاه 

 .تبريز به سواالت دانشجويان پاسخ گفت
آمريكائيها و صهيونيستها به طور مكرر اين تهديدات را مطرح : وي در خصوص تهديدات اخير آمريكا گفت

اند؛ بنابراين ما اين تهديدات را   سال جنگ ايران، ملت ايران را آزموده8اند به اين داليل آه در طول  آرده
جام واقعي را نشان دادند آه  بهمن يك انس22دانيم و ملت ما در راهپيمايي  بيشتر جنگ رواني مي

براي پاسخ به اين تهديدها حرآت بسيار بزرگ منسجمي عليرغم سردي و برودت هوا در آليه آشور 
 .صورت گرفت

عالوه بر آن امروز برخالف آغاز جنگ هشت ساله ايران از توانمندي نظامي : دآتر بروجردي ادامه داد
شان را در اختيار نداشتيم امروز  التي آه ما معموليبسيار بااليي برخوردار است و بسياري از تسهي

 .آنيم اش را در داخل توليد مي پيشرفته
ايم بلكه اين امر به  رغم اين، از اين فرض آه آمريكا قطعا حمله خواهد آرد، غفلت نكرده علي: وي افزود

عنوان يك واقعيت در نظر گرفته شده و آارهايي صورت گرفته است؛ تدابير الزم براي مقابله با تهديدات 
 .آمريكا انديشيده شده است

: ه سوالي درمورد انتخابات رياست جمهوري گفترييس آميسيون امنيت ملي در ادامه در پاسخ ب
نام آرده   نفر ثبت800انتخابات رياست جمهوري در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست؛ چرا آه در دوره اول 

 .شوند آنند محبوبيت بيشتري دارند وارد عرصه مي بودند و افرادي آه احساس مي
شود آه هر آدام از  اين مساله باعث ميشوند و  چون فضا باز است همه وارد عرصه مي: وي افزود

ها آه در جامعه طرفدار خودشان را دارند به عرصه بيايند آه اين امر موجب باال رفتن تعداد  حزب
 .شود آانديداها مي
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 بهمن 22اگر نگاه ما به انتخابات رياست جمهوري همانند نگاه به شرآت در راهپيمايي : بروجردي گفت
توانيم  براي حفظ تماميت ارضي آشور و اقتدار آن در مقابل جهانيان است ميباشد آه اين عرض اندام 

 .حضور در عرصه انتخابات را بيشتر آنيم
 .شود به اعتقاد وي، حضور گسترده با آانديدا شدن افراد بيشتر در عرصه باز محقق مي

ر دو طرف ديرنشده و زمان براي انتخاب آانديداها براي ه: رئيس آميسيون امنيت ملي در ادامه افزود
منطقي است تا فروردين و ارديبهشت اين امر صورت بگيرد و نظرسنجي براي آانديداها براي جلب نظر 

مردم صورت گيرد و هر فرد بتواند به نفع ديگري آنار رود و ائتالف صورت گيرد و توافق نهايي انجام شود، 
 .يشتر مورد قبول مردم استاما بايد اين مالك را در نظر داشته باشيم آه چه آسي ب

. دهيم قطعا در انتخابات رياست جمهوري مديريت يك جامعه را در اختيار يك فرد قرار مي: وي افزود
 .گردد اي آه خودمان هم عضو آن هستيم و نكات منفي و مثبت اين موضوع به خود ما برمي جامعه

به نظر من فرد بايد داراي : ارداشتدآتر بروجردي درخصوص ويژگيهاي آانديداهاي رياست جمهوري اظه
 .المللي داشته باشد سابقه باشد و در مقطع فعلي بايد تجربه بين

با توجه به چالشهايي آه ما با دنيا داريم و چون زبان سخن گفتن با جهان خيلي متفاوت : وي افزود
 .است؛ بنابراين بايد دنيا را شناخت و دانست آه چگونه بايد صحبت آرد

د وي، در شرايط فعلي با وجود مشكالت جامعه آسي آه بيشتر بتواند درك آند و توانايي به اعتقا
تشكيل يك تيم مديريتي قوي و آابينه را داشته باشد تا بتواند مشكالت را بخصوص در عرصه اقتصادي و 

 .معيشتي مرتفع آند بسيار حائز اهميت است
رياست جمهوري در سرنوشت آشور و ملت بسيار دآتر بروجردي در خاتمه با بيان اين آه انتخابات 

توانند نقش بسيارمهمي   ما مي ترديدي نيست آه دانشگاهها و دانشجويان: تاثيرگذار است، افزود
درايجاد شور انتخاباتي و همچنين تشخيص افرادي آه بهتر بتوانند به عنوان عناصر برتر مديريت جامعه را 

  .در اختيار بگيرند، را دارند
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق ادهاي رويد
  

 خبرهايى از بحران عراق 
  2005 فوریه 15 – 1383 بهمن 27ه شنبسه :ایرنا

  ١١براساس تصميم دولت عراق روز: تلويزيون عراق سه شنبه شب اعالم کرد 
 ه بهمن ماه که در آن نخستين بار در عراق راىگيرى شفاف و آزاد صورت گرفت ،ب

 . عنوان روز ملى در اين کشور جاودانه خواهد ماند
 براساس گزارش اين تلويزيون ،دولت عراق به مناسبت حضور گسترده مردم اين 

  بهمن ماه را ١١کشور در پاى صندوق راىگيرى و انتخابات مجمع ملى ،روز
 . تعطيل رسمى و روز ملى خواند

  بهمن ماه در عراق ١١شدن روزتلويزيون عراق پيشتر گفته بود که اعالم ملى 
 . بنا به درخواست بيشتر احزاب و مردم عراق طى نظر خواهىهايى صورت مىگيرد

 اشغالگران عراق پيشتر روز ورود تانک هاى خود به بغداد را به عنوان روزى 
 ملى در عراق خوانده بودند که از سوى عراقىها از جمله احزاب اين کشور عملى

 . نشد
  بهمن ماه بنابه درخواست ١١خابات مجمع ملى عراق در روزبرگزارى انت

 مرجعيت اين کشور و اصرار احزاب عراق با چراغ سبز و نظارت سازمان ملل 
 . برگزار شد

**** 
 نظاميان ارتش آمريکا با يورش به : راديو آزاد عراق سه شنبه شب اعالم کرد 

 ح را که در درون مسجد  تن از افراد مسل٢۵"موصل الجديده "مسجدى در منطقه 
 . مستقر شده بودند،کشتند

  تن از افراد ١٨در اين يورش نظاميان آمريکايى همچنين : اين راديو افزود 
 . داخل مسجد را دستگير و با خود بردند

 راديو آزاد عراق درباره هويت افراد مسلح داخل مسجد موصل و چگونگى يورش 
 . ردنظاميان به درون آن اشاره بيشترى نک

 ارتش آمريکا پيشتر نيز به بهانه از بين بردن افراد مسلح به مراکز 
 . مذهبى عراق حمله ور شده اند

 طبق قوانين کشورهاى درحال اشغال جنگ طلبان بايستى حرمت مراکز دينى را 
 . نگه دارند

 بخشدار تلعفر روز سه شنبه تنها " عمر احمد"اين راديو همچنين خبر داد،
 . عت از تصدى اين مسووليت ترور و در دم کشته شد سا٢۴بعد از

  ساعت گذشته دو کرد٢۴براساس اين گزارش ،در ادامه ناامنىهاى شهر موصل در
 . عراقى در اين شهر بدست افرادى ناشناس کشته شدند

 فرديکه براى شبه نظاميان موصل فتوا : روزنامه المدى چاپ بغداد نيز نوشت 
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 . ود را در اين شهر ادامه دهند،دستگير شدصادر مىکرده تا عمليات خ
 . در گزارش اين روزنامه به مشخصات اين فرد اشاره نشده است 

**** 
 "ابومصعب الزرقاوى"راديو بغداد سه شنبه شب از بازداشت يکى از سران گروه 

 از دستياران الزرقاوى در شهر فلوجه " عباس الشنيشل: "خبر داد و اعالم کرد 
 . ست دستگير شده ا
 در بسيارى از عمليات تروريستى و کشتارهاى " شنيشل: "اين راديو افزود 

 . عراق دست داشته است 
 راديو بغداد همچنين از تعقيب پا به پاى گروه الزرقاوى در موصل و شمال 

 در جريان بازداشت افراد مظنون به عمليات مسلحانه : عراق نيز خبر داد و گفت 
 . ين نيز دستگير شددر عراق يک تبعه فلسط

 اين راديو همچنين خبر داد، در جريان زد و خوردهاى مسلحانه در خيابان 
 .  تن توسط نظاميان آمريکا دستگير شدند١٠در بغداد" حيفا"

 براساس گزارش هاى منتشر شده ، زد و خوردهاى مسلحانه در خيابان حيفا در 
 .  دقيقه به طول کشيد١۵بغداد روز سه شنبه 

**** 
 در حاليکه روزنامه المدى ازاحتمال باقى ماندن عالوى در سمتش خبر مىدهد،

 تا اين : يکى از منابع نزديک به رايزنىها در اين خصوص به راديو عراق گفت 
 بيشترين شانس براى " ابراهيم الجعفرى،عادل عبد المهدى و احمد چلبى"لحظه 

 . تصدى اين سمت را دارند
 درباره تصدى سمت : گفت " احمد انبارى"ب راديو عراق براساس گزارش سه شنبه ش

 نخست وزيرى جديد عراق و انتخاب آن از گروه ائتالف عراق يکپارچه توافق هايى 
 . اوليه به عمل آمده است 

 از شانس بيشترى " الجعفرى و عبدالمهدى"وى تاکيد کرد،در ميان سه نفر 
 . دارندبراى کسب اين موقعيت اجرايى دولت عراق برخور

 اما يکى از اعضاى گروه ائتالف يکپارچه روز سه شنبه خبر داد که ابراهيم 
 . الجعفرى دبير کل حزب الدعوه عراق به اين سمت انتخاب شده است 

 اين در حاليست که روزنامه المدى چاپ بغداد روز سه شنبه در نوشته است که 
 . دولت عراق باقى بماندامکان دارد اياد عالوى همچنان به عنوان نخست وزير 

**** 
 بازرگان ترک که دو ماه پيش " کهرمان صادق اوغلو: "تلويزيون عراق اعالم کرد 

 . در عراق ربوده شده بود،آزاد شد
 پس از آزادى صادق اغلو از سوى ربايندگانش ، وى به : اين تلويزيون افزود 
 . کشورش بازگشت 

 ان اوغلو در ازاى آزادى او هزاران براساس گزارش راديو آزاد عراق ،ربايندگ
 . دالر پول نقد از خانواده اش دريافت کرده است 

 اغلو که در ازاى کمتر از يک ميليون دالر آزاد شده در بندر ام القصر به 
 . همراه دو تن ديگر که آنها نيز تبعه ترکيه هستند،ربوده شد
 ر زمينه کشتيرانى دراين بازرگان ترک که يکى از سرمايه داران ترکيه است د

 . استان بصره عراق فعاليت مىکرده است 
  نيز است در گفت و گو با١۶٩معاون مجلس ملى عراق که يکى از اعضاى فهرست 

 معاون " ابراهيم الجعفرى"اجماع بر سر نخست وزيرى : راديوآزاد عراق اعالم کرد 
 . فعلى رييس جمهور عراق حاصل شده است 

 تعيين ابراهيم : افزود " جواد المالکى"به شب اين راديو،براساس گزارش سه شن
 الجعفرى به عنوان نخست وزير جديد عراق ومنتخب گروه ائتالف عراق يکپارچه در

 . يکى دو روز آينده به طور رسمى اعالم مىشود
 مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق و کنگره ملى که رهبران آنها : المالکى گفت 
 . راق يکپارچه قرار دارند با اين پيشنهاد موافقت کرده انددر صدر ائتالف ع

 برخى وزرا که براى عراق در مدت تصدى: وى درباره وزراى فعلى عراق نيز گفت 
 سمت خود کارکرده اند در موقعيت خود باقى خواهند مانداماآنهاييکه جز دردسر 

 . ند شدبراى عراقىها حاصل ديگرى نداشته اند به طور قطع برکنار خواه
 کانديدا شدن رهبر اتحاديه ميهنى : در همين حال وزير خارجه عراق اعالم کرد 

 کردستان عراق براى تصدى برخى سمت ها از جمله رياست جمهورى يا نخست وزيرى 
 . عراق نشان از عزم کردها بر حفظ وحدت عراق دارد

 راق با کردهاى ع: افزود " هوشيار زيبارى"راديو آزاد عراق به نقل از 
 خرسندى از برگزارى انتخابات و استقبال از نتايج آن بيش از هر چيز ديگيرى 

 . در چارچوب عراق متحد حرکت خواهند کرد
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 اعالم اجماع بر سر نخست وزيرى الجعفرى درحاليست که روزنامه المدى چاپ 
 . بغداد از احتمال ماندن عالوى در سمتش خبر داده است 

**** 
 درحالى که آتش ناشى از حمله به خط : شنبه شب اعالم کرد راديو عراق سه 

 اصلى انتقال گاز کرکوک ،بيجى از روز گذشته همچنان شعله ور است روز سه شنبه 
 . خط دوم پااليشگاه کرکوک نيز به آتش کشيده شد

 افراد مسلح ناشناس با بمبگذارى خط دوم انتقال نفت : اين راديو افزود 
 . خشى از آن را دچار آتش سوزى کردندپااليشگاه کرکوک ب

 به گفته اين راديو، يکى از مسووالن نفتى عراق دراين باره با تاييد حمله 
 خط دوم نفت منطقه شمال عراق که : مجدد به خطوط انتقال نفت شمال عراق گفت 

 سه شنبه به آتش کشيده شد،نفت خام را براى پااليش به تاسيسات کرکوک منتقل 
 . مىکند

**** 
 هرچند : در گفت و گو با راديو آزاد عراق اعالم کرد " مقتداصدر"سخنگوى 

 مقتداصدر هنوز درباره مشارکتش در تدوين قانون اساسى عراق تصميم گيرى 
 . نکرده اما اسالم بايد محور اصلى اين قانون قلمداد شود

 تدا صدرمق: افزود "عبدالهادى الدراجى"براساس گزارش سه شنبه شب اين راديو،
 در روزهاى آينده درمورد موضع خود درباره مشارکتش در دولت آينده و قانون 

 . اساسى عراق بيانيه اى صادر مىکند
 وى در عين حال تاکيد کرد،مراجع عراق اصرار دارند اسالم به عنوان محور 

 اصلى چارچوب قانون اساسى عراق باشد ولى به اين مفهوم ناديده گرفتن حقوق 
 .  ديگر مذاهب نيست پيروان

 مفاهيم اسالم چنان گسترده است که براى همه اديان و رعايت : الدراجى افزود 
 . حقوقشان احترام قائل است 

 وى درباره موضع گروه مقتداصدر نسبت به ادامه حضور اشغالگران در کشورش 
 از همچنان بر اين باور هستيم که باوجود اشغالگران دولت هاى عراق : نيز گفت 

 نظر شرعىاشکال دارند،ممکن است تصميم ما در مشارکت براى تدوين قانون اساسى 
 . در چنين چارچوبى باشد

 در هر صورت ما نيز تابع مراجع عراق هستيم و به : الدراجى در عين حال گفت 
 . نظر و مواضع آنها توجه داريم 

**** 
 يرى را محکوم و نخست وزير عراق در پيامى به دولت لبنان ترور رفيق حر

 . آن را اقدامى تروريستى خواند
 : راديو بغداد سه شنبه شب به نقل از پيام اياد عالوى به دولت لبنان افزود 

 لبنانىها بايد در مقابل چنين اعمال تروريستى ايستادگى کنند و با هوشيارى
 . ،وحدت و يکپارچگى خود را حفظ کنند

 ز دوشنبه در جريان حادثه اى تروريستى رفيق حريرى نخست وزيرسابق لبنان رو
 . به همراه شمارى از محافظانش کشته شد

 کشورهاى منطقه اين عمل تروريستى را محکوم و به مقام ها و مردم لبنان 
 . نسبت به توطئه اى فتنه انگيزانه هشدار دادند

**** 
  روز رسانه هاى تصويرى و شنيدارى عراق در نتيجه گيريى از عمليات تروريستى

 گذشته در بيروت هشدار دادند،کشورهاى منطقه و همجوار عراق ازجمله اعراب و 
 . مسلمانان بايد دست در دست هم به مبارزه با تروريسم بپاخيزند

 راديو بغداد سه شنبه شب در تفسيرى خبرى دراين باره تاکيد کرد ،انفجار 
  امکان تکرار جنگ هاىخودروى بمبگذارى شده در بيروت بااين حجم زيان و تلفات

 .  ميالدى را در لبنان در يادها زنده مىکند٩٠پيش از دهه 
 حادثه بيروت بار ديگر همکارى و مقاومت همه کشورهاى : اين راديو افزود 

 منطقه را دربرابر پديده تروريسم به عنوان ضرورتى انکارناپذير ايجاب کرده 
 . است 

 همانطورکه : ومقاومت فراخواند وافزود راديو بغداد مردم لبنان را به وحدت 
 بغداد هم اينک در مقابل تروريست ها ايستادگى کرده ،بيروت هم بايد مقاومت 

 . کند
 ترور رفيق حريرى بر امنيت لبنان سايه خواهد : تلويزيون عراق نيز گفت 

 . افکند و وقوع تنش هاى داخلى را ممکن کرده است 
 .رور حريرى و انفجار بيروت را محکوم کردندرسانه هاى نوشتارى عراق نيز ت
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هاي سياسي  تاآنون حداقل شش مورد شكايت از گروه: آميسيون مستقل انتخاباتي عراق اعالم آرد
 . ژانويه دريافت داشته است30در رابطه با نتايج انتخابات 

  2005 فوریه 15 – 1383 بهمن 27ه شنبسه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، عادل عالمي يكي از ) سنااي(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

تاآنون شش مورد شكايت به ما رسيده است؛ اما : هاي آميسيون انتخاباتي در اين رابطه گفت مقام
ايم آه هنوز آنها را مورد بررسي قرار  هاي ديگري از طريق پست الكترونيكي دريافت داشته شكايت
 .ايم نداده

اين . ها از جانب گروهي است آه در انتخابات شكست خورده است  يكي از شكايتي عالمي، به گفته
 .گروه خواهان شمارش مجدد آرا شده است

 .گيرد ي مسوول شمارش آرا مورد بررسي قرار مي ها توسط آميته شكايت: وي افزود
 .هاي خود را اعالم آنند هاي مختلف تا روز چهارشنبه مهلت دارند شكايت احزاب و گروه

گيرد و آميسيون تعداد قطعي  ها، نتايج مورد تاييد قرار مي پس از تحقيقات آميسيون در مورد شكايت
 359قبل از اعالم نتايج، آميسيون . هاي هر آدام از برندگان انتخابات را اعالم خواهد داشت آرسي

 .مورد شكايت از داخل و خارج عراق دريافت آرده بود
اي و  هاي قبيله هاي سياسي، بلكه از جانب تجمعات و گروه ط به گروهها نه تنها مربو اين شكايت

 .اند شهرونداني است آه قادر به راي دادن نشده
نظمي در انتخابات به خصوص در شهر موصل واقع در شمال عراق، از جمله موارد شكايت بوده  بي

تند آه حاميان آنها ي عرب اهل تسنن و مسيحي مدعي هس مداران برجسته تعدادي از سياست. است
 .اند راي بدهند و اين حق از آنها سلب شده است نتوانسته

گويند اين  هاي انتخاباتي عراق مشكالت موجود در موصل را به مشكالت امنيتي نسبت داده و مي مقام
  .گيري باز شود ي راي  حوزه330امر موجب شد آه فقط يك سوم از 

  
اي  همزمان يك تاجر ترآيه. قي در حومه مرآزي بغداد درگير شدندسربازان آمريكايي با شبه نظاميان عرا

 .اش آزاد شد نظاميان عراقي بود، پس از پرداخت غرامت توسط خانواده آه تقريبا دو ماه در گروگان شبه
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تدپرس، سربازان آمريكايي و به نقل از خبرگزاري آسوشي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .هاي اتوماتيك به تبادل آتش پرداختند شبه نظاميان مسلح عراقي در خيابان حيفا در بغداد با سالح

.  دقيقه طول آشيد و پس از آن سربازان آمريكايي منطقه را محاصره آردند15 تا 10اين تبادل آتش 
 .تاآنون گزارشي از تلفات احتمالي داده نشده است

 مستقر در استانبول آزاد شد و پس از گذراندن يك Tuzla Shipyardان صديق اوغلو، رييس شرآت قهرم
 .ها در جنوب عراق به بغداد آورده شد شب در پايگاه انگليسي
ي ترآيه ضمن اعالم اين خبر اظهار داشتند آه وي قرار است امروز از طريق  مقامات وزارت امور خارجه
 .اردن به ترآيه منتقل شود

ها حاآي از آن  وزارت خارجه از دادن جزئيات بيشتر در اين باره خودداري آرده است اما گزارش رسانه
 .است آه خانواده اوغلو صدها هزار دالر غرامت بابت آزادي وي پرداخت آردند

 گروگانگيران نواري ويدئويي از وي براي يكي. اش در بصره ربوده شد  دسامبر پس از ترك خانه16وي در 
گفت براي سازمان ملل و  هاي ترآيه در عراق ارسال آرده بودند آه طي آن صديق اوغلو مي از رسانه

ي صباح  روزنامه. آرده است هاي غرق شده آار مي دولت عراق بر روي پروژه پاآسازي بنادر از آشتي
عدا اين مقدار را به  ميليون غرامت آرده بودند اما ب25در اين رابطه نوشت آه ربايندگان ابتدا درخواست 

 .چند صد هزار دالر آاهش دادند
به گفته . در اقدامي ديگر معاون فرماندار بعقوبه در شمال بغداد از يك توطئه ترور جان سالم به در برد

گذار در جريان عمليات انتحاري و هنگام راندن خودرويش بسوي آاروان حامل معاون فرماندار  پليس بمب
ي  چنين به منطقه شبه نظاميان هم. ديگري در اين رابطه گزارش نشده استآشته شد، اما تلفات 

 .گزارش بيشتري از اين حمله نيز داده نشده است.  مايلي شمال بغداد حمله آردند50خليس واقع در
  

 پست نخست ی براکپارچهی ائتالف عراق یدایکاند" ی الجعفرميابراه: " فرانسه اعالم کردیخبرگزار
  یریوز
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 یری پست نخست وزی براکپارچهی ائتالف عراق ی فهرست انتخاباتی اعضای از سوی الجعفرميابراه
 .  شودی مدای عراق کاندیآت
ائتالف عراق " ی عضو فهرست انتخاباتکی فرانسه، ی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 تي برعهده گرفتن مسئولی فهرست برانی ای از  سوی جعفرميراهامروز اعالم کرد که اب" کپارچهی

 . خواهد شددای عراق کاندیرینخست وز
 و ی حزب الدعوه اسالماستی رکپارچه،ی در فهرست ائتالف عراق تی عالوه بر عضوی الجعفرميابراه

 . عراق را برعهده داردی جمهوراستیمعاونت ر
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 مطلب نی عراق است، ضمن اعالم ایحزب الدعوه اسالم ی از اعضازي که خود نیدي جنان العبخانم
 برعهده ی برای الجعفرمي در انتخابات، روز گذشته ابراهروزي پی فهرستهاگریپس از گفتگو با د: افزود

 . انتخاب شدیریگرفتن پست نخست وز
 یم انقالب اسالی عضو مجلس اعالی عادل عبدالمهدیري پس از کناره گی الجعفرميابراه:  افزودیو

 . انتخاب شدت،ي مسئولنی از برعهده گرفتن ای دارائی فعلریعراق و وز
 ای در دو مي تصمنیا:  اعالم کردزي نی در حزب الدعوه اسالمیمعاون الجعفر" یعدنان عل" حال نيدرهم

 . خواهد شدی اعالم  رسمندهیسه روز آ
 انقالب یکت احزاب مجلس اعالبا مشار" کپارچهیائتالف عراق  "ی شود که فهرست انتخاباتی مادآوری

 و ی الجعفرمي ابراهاستی به ری حزب الدعوه اسالمم،ي حکزی عبدالعزدي ساستی عراق به ریاسالم
 انيعي ازمراجع بزرگ شیستاني اهللا ستی آی هاتی با حمای احمد چلباستی عراق به ریکنگره مل

 را از مجموع ی کرس131 کسب و  درصد آرا را48 عراق، یشکل گرفت و توانست در انتخابات مجمع مل
 .ردي خود بگاري عراق را در اختی مجمع ملی کرس275
 یری پست نخست وزی گوناگون برای از نامزدهای است که در چند روز گذشته منابع خبری در حالنیا

 مذهب عهي نامزدهاى شروزىي اعالم کرد پس از پی وله در خبرچهیهمچنانکه دو. عراق نام برده اند
 خود را لیتما کشور نی ااستمداري عراق، احمد چلبى سري در انتخابات پارلمانى اخکپارچهی عراق ائتالف

 گفت خواهان کسب CNNوى به شبکه خبرى .  عراق اعالم کردرىیبراى نامزدى احراز پست نخست وز
 اصلى  سالها در خارج از کشور بسر برده و از فعاالنني صدام حسمیچلبى در زمان رژ.  مقام استنیا

 . عراقى بودانیديتبع
 

هاي جديد در شمال عراق دست آم هشت نفر   الملل ايلنا، درپي وقوع درگيري  به گزارش سرويس بين
 .آشته شدند

  2005 فوریه 15 – 1383 بهمن 27ه شنبسه 
 آيلومتري شمال بغداد، يك زن و يك 120به گزارش خبرگزاري فرانسه، در شهر سامرا واقع در حدود 

 .درپي انفجار يك نارنجك دستي آشته شدندآودك 
در شهر المعتصم واقع در شرق سامرا و نيز در شهر الدجيل در شمال بغداد، دو سرباز در حمله 

 .شورشيان عراقي آشته شدند
به گزارش اين خبرگزاري، بنا به اعالم پليس عراق در شهر الشرقاط نيز يك تاجر عراقي آه با ارتش 

ها در موصل و بيجي نيز به آشته شدن سه   درگيري. آرده، هدف گلوله قرار گرفت  آمريكا همكاري مي
 .پليس انجاميد

نيز مسئوليت ربودن پنج سرباز عراقي را در سامرا برعهده " ابو اناس الشامي"گروهي موسوم به گردان 
ليرتبه نيز ديده پنج تن از اعضاي ارتش آافر آه در بين آنها يك افسر عا: اين گردان اعالم آرد. گرفت
 .اند  شود، به گروگان ما در آمده  مي

بيانيه اين گردان آه هنوز صحت آن تاييد نشده، در سامرا از سوي مرداني آه صورتشان با ماسك 
  .پوشيده شده بود، از خودرويي در بين عابران پياده تقسيم شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  بهمن27:  تهرانیهامرور بر روزنامه 
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روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود آتش سوزی مسجد ارگ تهران و ترور رفيق 
حريری، نخست وزير سابق لبنان، را مطرح کرده و در گزارش های خبری و مقاالت خود درباره تحوالتی 

  .ايران با اروپا و آمريکا نوشته انددر حاشيه روابط 
، که گزارش جامعی از آتش سوزی ديروز مسجد ارگ تهران ارايه داده، حريق ايرانبه نوشته روزنامه 

هنگام عزاداری محرم و در فاصله نماز مغرب و عشا رخ داد و تعداد کشته شدگان ماجرا بسيار بيش از 
  . رقم اعالم شده است

کی از مقامات نيروی انتظامی رقم پنجاه نفر را برای کشته شدگان و دويست  از زبان يشرقروزنامه 
  . نفر را برای مجروحان درست تر دانسته است

، بسته بودن در اصلی مسجد هنگام وقوع حادثه باعث شد که بسياری از مردم همشهریبه گزارش 
 ها و شيشه ها توسط مردم در آتش بمانند و راهی برای فرار نداشته باشند و بعد از آن که پنجره

  .شکسته شد و آن ها خود را برای نجات به بيرون پرتاب کردند، برخی به شدت مجروح شدند
اخبار مربوط به آتش سوزی بزرگ مسجد ارگ در روزنامه های امروز صبح، گزارش های مربوط به برف و 

  .ار داده استقطع خدمات سوخت و شهری در شهرهای شمالی کشور را تحت الشعاع خود قر
با وجود اين، گزارش صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها خبر از گستردگی خسارات و مشکالت در 

  . استان گيالن می دهد
 در آذربايجان غربی نيز قطع گاز مشکالت زيادی جمهوری اسالمیدر همين حال، به نوشته روزنامه 

طع است که منجر به تعطيلی مدارس و نهادها برای مردم آفريده و هنوز گاز بيش از نيمی از نقده ق
  .شده و در اثر کاهش پخت نانوايی ها، مردم برای تهيه نان دچار مشکل شده اند
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، روزنامه تازه صبح تهران، با چاپ عکس بزرگی از رفيق حريری از وی به عنوان مرد قدرتمند لبنان اقبال
رو وهابی را مسئول قتل نخست وزير سابق  به نقل از منابع خارجی گروه های تندشرقياد کرده و 

  . لبنان خوانده است
 اندکی پس از اجالس مونيخ، اجالسی که به محل مناقشه جديد بر سر پرونده ايرانبه نوشته روزنامه 

هسته ای ايران تبديل شد، خبر از ارايه طرح و پيشنهادهای جديد توسط مقامهای سياسی ايران و 
ه طبق گفته ناظران می تواند مبنای سياست جديد در مناسبات آمريکا و آمريکا رسيده، طرح هايی ک

  . اروپا قرارگيرد، يا در خوشبينانه ترين حالت، تنش تهران و واشنگتن را متوقف سازد
 از زبان معاون بين المللی وزارت خارجه و سناتور آمريکايی بايدن از طرح هايی برای ايرانروزنامه 

ايران و آمريکا خبر داده است که در صورت عملی شدن خواهد توانست ايران را قرارداد عدم تعرض بين 
  .از دخالت، تهديد و مخاصمه با آمريکا آسوده کند

اليحه تازه ای درباره وکيالن دادگستری که به نوشته روزنامه های امروز، قوه قضاييه مشغول تدوين آن 
 می دهد انجمن وکالی مدافع حقوق بشر است از جمله گزارش های اين روزنامه هاست که نشان

  . نسبت به آن اعتراض و ابراز نگرانی کرده است
 خبر از نامه شيرين عبادی داده که در آن خواسته شده که محاکم دادگستری شرقدر همين حال 

  . مطابق با بخشنامه رييس قوه قضاييه حضور وکال را در محاکم الزم بدانند
اده که رييس دادگستری تهران برای چندمين بار علت احضار خانم  خبر دهمشهریاز سوی ديگر، 

شيرين عبادی به دادگاه را تغيير داده و گفته است که اين احضارجهت پاسخ گويی به چند سئوال در 
  . زمينه پرونده نوارسازان بوده است

 دادگستری به نوارسازان عنوان پرونده ای است که بر اساس آن خانم عبادی و محسن رهامی دو وکيل
  . زندان افتاده و بعد از مدتی، محاکمه و به مجازات نقدی محکوم شدند

پيش از اين دادستانی تهران و سخنگوی قوه قضاييه علت احضار خانم شيرين عبادی را وجود شاکی 
  . خصوصی اعالم کرده و اعالم داشته بودند که پرونده مختومه شده است

جايزه صلح نوبل از آن جا اهميت می گيرد که خانم شيرين عبادی هفته انتشار خبر احضار تازه برنده 
گذشته در نامه ای به رييس جمهوری، با اشاره به احضارها و تهديدهای مداوم، اعالم داشته بود که 

  .تامين جانی و حقوقی ندارد
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