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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 است ؛ دهيچي پني طرفمواضع؛ شري فوشکای با داری پس از دتي امنی عالی شوراري دبیحسن روحان
 مي را برطرف کنی جهانی های نگرانميمصم
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 مذاکرات با اروپا را ني امورخارجه آلمان در برلری امروزش با وزداری پس از دی ملتي امنیعالی شوراريدب
 .  به همراه داشته استی خوبی مثبت تجارجی کرد مذاکرات نتادي خواند اما تاکدهيچيپ
 که پس از یان در کنفرانس خبر امور خارجه آلمری وزشري فوشکای  سیدر پار" مهر" گزارش خبرنگار به
 در وزارت خارجه آلمان ی ملتي امنی عالی شوراري دبی با حسن روحانی مذاکرات ومي ساعت و نکی

 ، می کردنظر تبادل اتي در مورد جزئفاتی و بدون تشرمي داشتیعيمذاکرات باز و وس: انجام شد، گفت 
 یتي چارچوب مناسب امنني تامیکرد که برا مي اما تالش خواهستي عنوان ساده نچي مذاکرات به هنیا
 .می منطقه به جلو برویبرا
 را درباره مسائل ی جهانی های که نگرانمی است اما ما اصرار داردهيچي پنيمواضع طرف:  افزودیو

 به ی خوبی مثبت تجارجی و تاکنون مذاکرات ما نتامي که در ذهن آنها مطرح است برطرف کنیمختلف
 ،یار تجاري اثرات بسمي برسیی نهاتي که به موفقی توجه داشت در صورتدیباهمراه داشته است و 

 . خواهد کردني را متوجه طرفی و اقتصادیاسيس
 که مي فرصت را از دست داد و ما مصمم هستدی مطلب که نبانی امورخارجه آلمان با اشاره به اریوز

 از خبرنگاران در مورد یکی در پاسخ به سوال م،ي با تهران دنبال کنني و برلسی لندن ، پارانيمذاکرات را م
 خواهند کرد ی سازی غنوقف را ملزم به ترانی در مذاکرات خودشان ایی اروپای کشورهاای سوال که آنیا
 خود را آغاز کرده و ما در مذاکرات خودمان ی سازی غنی هاتي فعالقي داوطلبانه تعلرانیا:  گفت ر،ي خای

 . نظرات خود را مطرح کردندني رابطه طرفنی در ای ولمیت کرد صحبقي تعلنیدرباره ادامه ا
 کنفرانس نی در ازي نی ملتي امنی عالی شوراري دبی گزارش خبرنگار ما از آلمان ، دکتر حسن روحانبه
  یی اروپاهی و اتحادیی تهران و سه کشور اروپااني می خوبی گذشته گفتگوهایدر ماهها:  گفت یخبر

 قی توان از طریز مي را نی المللني مسائل بنی تردهيچي است که پنی مذاکرات انی ااميصورت گرفته و پ
 .گفتگو به جلو برد و حل کرد

 سازنده و ی قدم های اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی در شوراتختی سه پایبا همکار:  افزود یو
 نی از موارد در ای در برخ دارد وانی جری و در حال حاضر مذاکرات در سه گروه کارمي برداشتیبزرگ

 ني و برلسی به پارن ها قابل توجه بوده و هدف سفر منهي زمیکارگروه ها روند کار کند بوده اما در برخ
 . رسدی کند به نظر میشروي پنی است که ای به موارددني سرعت بخشزين

که محقق خواهد  یني عی هاني  در برابر تضممي خواهی مطلب که در واقع ما منی ااني با بیروحان
 را مذاکرات شري را محقق کند، مذاکرات امروز خود با فی محکمی هاني تضمزي نییشد، طرف اروپا

 می کردی مرور و بررسگریکدی شده را با ی و روند طري گفتگوها مسنیدر ا:  برشمرد و گفت ی خوبیليخ
 . خواهد شدی راه چگونه طانی مذاکرات تا پاريکه مس
 داشتند و اصرار دي مذاکرات تاکتيهر دو طرف بر اهم:  کرد حی کشورمان تصری ا پرونده هستهمسئول

 که چهارطرف از خود نشان خواهند داد ی که با اقدامات مثبتمیدواريدارند که مذاکرات فعال تر باشد و ام
 ست،ين رانی ای هسته اده مذاکرات درباره پروننی چرا که تنها آثار امي را شاهد باشی قابل قبولجینتا

 زي و منطقه نی المللني مسائل بی و اروپا را به دنبال خواهد داشت و برارانیبلکه استحکام روابط  ا
 .ديراهگشا خواهد بود و سود آن به همه خواهد رس

 اظهار د،ي مذاکرات پرسنی در قبال اکای درباره موضع آمری که از وی در پاسخ به خبرنگاری روحاندکتر
 کمک کنند نهي زمنی در ازي ها نییکای هستند و البته اگر آمرییا سه کشور اروپاطرف مذاکره م: داشت 

 ی سازی غنی هاتي موضع مثبت خواهد بود و اساس کار ما نداشتن انحراف در ادامه فعالنیاز نظر ما ا
 . استی اسالمیاز جانب جمهور

  
  دارند ی اهداف مشترکرانی گفتند درباره انيبوش و پوت
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 دي تاکی اسلواکتختی پاسالواي در براتی روز گذشته پس از نشستکای و آمرهي روسی جمهوریروسا

 در ی کشتار جمعحاتي تسلدی نبای و کره شمالرانی باره که انی در ایکردند که آنها اهداف مشترک
 .  داشته باشند دارند ارياخت
 و هي روسی جمهوری و جرج بوش روساني پوتريمی والدتارتاس،ی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه
 ، عدم تي همچون امنی درباره موضوعاتی  اسالوکیسالواي در براتی روز گذشته در نشستکایآمر

 . بحث و گفتگو کردند سمی ترورهي و مبارزه علی کشتار جمعحاتيگسترش تسل
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 و خاور ی ، افغانستان ، کره شمالرانیاق ، ا از جمله ، عری در باره مشکالت منطقه اني طرف همچندو
 .  بحث و گفتگو کردند انهيم

 از ی و تجاری دو کشوربود روابط اقتصادی نشست روساني نشست که هفتمنی گزارش در انیبنابرا
 .  شد ی بررسی به سازمان تجارت جهانهيجمله الحاق روس

 . رکت کردند مشترک شی کنفرانس مطبوعاتکی نشست دو طرف در نی از اپس
 ی از روند دموکراسی مشترک ضمن ابراز نگرانی کنفرانس خبرنی دراکای آمری جمهورسي بوش رئجرج

 ی و آزادتهاي از اقلتی قانون و حماتي را  مانند حاکمی در کل مسائل خاصیدموکراس:  گفت هيدرروس
ن اصول ی به ایبندیا  به پهيما درباره تعهد روس.  دربردارد یاسي سی مخالفتهاانيمطبوعات و ب

  . ميجهانشمول نگران هست
:  نشست گفت نی اجی از نتاتی ضمن ابراز رضای کنفرانس خبرنی  در ازي نهي جمهور روسسي رئنيپوت

 .  با بوش بود شی در مرکز گفتگوهایمشکالت اقصاد
 تيموفق کای مطلب که متقاعد شده است کار مشترک کشورش با آمرنی ااني با بهي روسی جمهورسيرئ
 .  بحث و گفتگو شد ی  انرژی نشست بررونی خواهد بود گفت در ازيآم
 نهي مشترک در زمی اهياني با انتشار بکای و آمرهي روسی جمهوریروسا:  گزارش داد نترفاکسی ایی سواز

 داتی در مبارزه با تهدی مشترکی همکارکای و آمرهيروس:  اعالم کردند ی هسته اتي امنیهمکار
 . خواهند داشت  یستیترور
 ی و مواد هسته ای هسته احاتي تسلهي علتي امنی برای اژهی وتيما مسئول:  آمده است هياني بنی ادر

  . می بر دوش دارسمی به دست تروری و موادحاتي تسلني از افتادن چنیري جلو گیو برا
 ی هسته ای هاتیا سیتي امنی هاستميس:  خاطر نشان کردند هياني بنی در اکای و آمرهي روسرهبران
 یستی ترورداتی تهدهي مبارزه علدی جدطی در شرادی باشند و بادی جدطی با  شرادمطابقی باکای و آمرهيروس
 .     کرد دتریرا شد

 
  با اروپای به دنبال تحرک مذاکرات هسته اسی در پاریروحان
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 با ژاک سی از پارداری در دروزی دی ملتي امنی عالی شوراريبد : ی هسته اسی سرو-" مهر "یخبرگزار
 و بر تحرک داری کشور دنی ای ملتي کشور، خارجه و مشاور امنیفرانسه و وزرا  جمهور سي رئراکيش
  .کرد  دي و اروپا تاکرانی ای مذاکرات هسته اشتريب

    شد   سی پار موافقتنامه     چوب در چار  در مذاکرات  تحرکجادی خواستار اراکي با شداری در دیروحان
   جمهورفرانسه کهسي رئراکي با ژاک شدارید    کشورمان دری ملتي امنی عالی شوراري دبیروحان

و    شرفتي پ ی داشتند، راه هازحضوري ن  فرانسه ی مل تيمشاور امن      و مونتان  خارجهراموری وز هي بارنشليم 
  .  کردند ی را بررس یا   هسته مذاکرات      کردن یینها
 ديتاک برگزار شد، با ) پنج شنبه(گذشته      که عصرروزداری دنی درا  کشورمان ی مل تي امن ی عالیرشورايدب

  بهره  در مورد  یا  هسته  معاهده  درچارچوب رانی ا یاسالم     ی جمهور ی و قانون  ، مشروع  کامل بر حقوق
    یتهايفعال    ماندن ی باقزي آم  در مورد صلح  فرانسهور جمه سي رئ  به یا  هستهزيآم      صلح ی از تکنولوژ یمند

   و اجازه داشته   یعي وس یهای همکار  با آژانس رانیا  :   کرد حی داد و تصر ناني اطم ندهی در آ رانی ا ی ساز یغن 
     از انحراف یا    انه نش چي ه  که  کرد اعالم   بارها   و آژانس  داده  آژانس به     را یا  از مراکز هسته یبازرس

  .    است  نشده  مشاهدهزي صلح آمري از مس رانی ا یا  هسته یتهايفعال 
 ري اخ  زلزله دگانی د بيکشورش را با آس     ی همدردداری دنیهم در ا     جمهور فرانسه سي رئ راکي ش ژاک

    ی گسترش سالح ها مساله  به کای اروپا و امر  مشترک یگران ن  به اشاره   زرند کرمان ابراز داشت و با 
  صلح   ی تکنولوژ  به افتنی      دست ی را براورها کش  و اروپا حق فرانسه:  ، گفت  جهان  کل  در سطح یا هسته 

 .     شناسند ی م تي رسم  بهزي آم  مقاصد صلح ی و برازيآم
 داي پ ناني اطم رانی ا ی ساز یمورد منحرف نشدن غن     در  که  است نی ا هدف:  افزود  جمهور فرانسه سيرئ

 .   مي کن  حل  جهان  را در سطح یا  هسه یگسترش  سالح ها     ی جهان  مسئله ميکرده و بتوان 
     استرانی ایا  پرونده هسته عی و اروپا برحل سرسی از اصرار پاریمحکم    نشانی با روحانراکي شدارید

اصرار   از ی را نشان محکمی با روحانراکي شدارید   ، " مهر" وزارت امورخارجه فرانسه درگفتگو با یسخنگو
 .   دانسترانی ایهسته ا    پروندهعی حل سری و اروپا براسیپار
 جی را از نتارانی ای ملتيامن    ی عالی شوراري دبراکي کرد شدیي تاني همچنی مقام فرانسونیا   
 .   مطلع کرده استراکيا ش خود بیگفتگوها 

     نگرد ی نم یتي امن نکي با ع سوخت      چرخه  به رانیا: هي بارنشلي با مداری در دی روحانحسن
 ی مل تي امن یعالی شوراري دب ی با دکتر حسن روحانداریدر د    زي ن  فرانسه  خارجهری وزهي بارنشليم
  .    است  بوده  همراه ی توجه  قابل یتهايو اروپا با موفق  رانی ا یا هسته     مذاکرات :  کشورمان گفت 

 با  ی همکار ی را برا  فرانسه یستود و آمادگ     مواد مخدر  با قاچاق  را در مبارزه رانی ا یشرفتهاي پ هيبارن
  یی کشور اروپا هس :   نمود و گفت  و مواد مخدر اعالم سمی ، ترور افتهی      سازمان اتی جنا  در مقابله با رانیا 
  اتیمخدر و جنا     با مواد  مبارزه نهي در زم رانی اروپا و ا یهای همکاررد در مو یاتي ه یاروپا بزود     هیو اتحاد 
  .   خواهند کرد  اعزام  تهران  به افتهی  سازمان 
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 تهران  به   کرد که الم اع رانی ا یا هسته     ی هااستي س حی با تشرداری د نی در ازي ن ی حسن روحاندکتر
  گسترش  در مورد  ی الملل ني ب  مقررات  تمام یبود و لذا بر اجرا     و نخواهد  نبوده یا  هسته  سالح دنبال 
  .    استبندی کامال پا یا  هسته ی سالح ها افتنين 

   نگرد و تنها بحث ی نم یتين ام نکي با ع سوخت      چرخه  به رانیا :   کرددي تاک ی مل تي امن یعالی شوراريدب
  یهای اعتماد ساز ی برا  حال ني داند و در ع ی خود م  را حق  سوختديتول     در یی و خوداتکا ی اقتصاد صرفه 
  رانیا:  افزودیو . دارد     ی کامال آمادگ  سالح  ساخت  سمت به   سوخت  چرخه افتني ن مورد انحراف     در الزم 
  .   کرد  امضاء  سوخت  چرخه افتني ن  در مورد انحراف یاعتماد ساز     ی را صرفا برا ی الحاق پروتکل 

     هستم   ني ب اروپا خوش     و رانی ا ی های همکار ندهی در روند و آ شرفتي پ به:  کشور فرانسهریوز
را    رانی کشورمان، ای ملتي امنی عالی شوراري دبی با حسن روحاندارید     کشور فرانسه درری وز لپنی ودو

  یديکل      و جهان  منطقه  را در سطح  آن  خواند و نقش مي عظی و تمدن  ، فرهنگ خیبا تار     بزرگ ، یکشور
 نی ااني م یهایهمکار     ندهیران و اروپا و آی ای  روند مذاکرات هسته ا شرفتي پ به :   برشمرد و گفت 
 .     هستم ني ب دوطرف خوش 

  مساله:  کرد حیتصر    و  و اروپا اشاره رانی روابط ا مي در روند تحک ی خارج  مداخالت  عدم به ضرورت     پنلی ودو
  است   ی الملل ني ب  و مهم دهيچي پاريبس      از مسائل یکی  ی کشتار جمع ی ها  سالح  از گسترش یريجلوگ 
 .    کنندداي پ  منطقه تي و امن  نفع ثبات  به یادل متع لح      و اروپا بتوانند راه رانی ا دوارمي ام و
  اختالف  مورد   در مسائل  تفاهم حصول     ی برا ی مناسب  و گفتگو را راه  ، مذاکره ی مل تي امن یعالی شوراريدب

    نخواهد متقابل    تفاهم  به یابی   دست ی برا یا جهي نت چي ه رانیا   هي و فشار علدیتهد:   کردحی و تصر دانست
 .    داشت 

   در افغانستانکای آمر نقش:  گفت    القاعده،  توسط گروه ژهی و  به سمی ترور  گسترش  به  با اشارهیروحان
 را در  ی الملل ني ب ی جد  و اهتمام ی امر همکار نیکرد و ا     صادر  سراسر جهان  را به سمی ترور  بود که نیا 
 .    ت اس  ساختهری ناپذ تناباج     سمی با ترور مقابله 

   هي را عل یالملل ني ب  مقررات ضي تبع  و بدوناري ع  و تمام  کامل ی اجرا یمل     تي امن یعالی شوراريدب
  ی جمهور تیجد     و بر  دانستسی پار  از توافق ی مهم  بخش ني و منافق  القاعده یستی ترور یگروهها 
 .    کرد    دي تاک  باره نی در ا رانی ا یاسالم 

    ستياختالفات ن    حلی و اروپا به معناکای متقابل مقامات آمریلبخندها
 یادیز همچنان اختالف نظرات :  گفتی با فرانسویرانی مقامات ارشد ادارید    درفرانسه دربارهرانی اريسف
   ازیارينند، در بس زی می خاصی حال که لبخندهاني وجود دارد؛ دو طرف درعکایآمر    اروپا وانيم
 کيآتالنت    دوطرفالف حل اختی لبخند را به معنانی توان ای اند و نمدهيموضوعات، به توافق نرس 
 .  دانست 

 به تونس، ی ملتيامن   یعالی شوراري دبی اهداف سفر دکتر حسن روحانی محمد صادق خرازديس
 لی حل وفصل مسای براییاروپا   ه کشور فشرده و کامل با سی هایزنیفرانسه و آلمان را استمرار را 
 کننده اکره مذاتي هسیي به عنوان ریروحان  :  خواند و گفترانی ای ازهستهي در پروسه صلح آمنيمابيف 
 را در ی کرده اند، مذاکرات مختلفیريگي را تاکنون پیفشرده ا    برنامه،یالديم2003 که از اکتبر یرانیا 
 .    برقراربوده استیی اروپای و کشورهارانی انيرجه بخا   ی ارشد وزرارانیسطوح مد 

 جمهور به سیي ری محمد خاتمدي سامي مضمون پني همچنس،یدر پار   رانی ای اسالمی جمهورريسف
 ی و نظرگاههای منطقه اییهای و فرانسه، همکاررانیگسترش روابط دوجانبه ا    خود رای فرانسویهمتا 
  .  خواندی اتملی مسانهيدر زم رانی ایاسالم   ی جمهوریاصول 

   داند   ی مرانی را حق ای در سوخت هسته اییفرانسه خودکفا: یروحان
را   جمهور فرانسه  سي با رئداری در گفتگو با شبکه خبر دنيکشورمان همچن   ی ملتي امنیعالی شوراريدب

    کرد و   یابیمثبت ارز
 و ی سوخت هسته ا،ی ازهستهي صلح آمی فناور به داشتنرانیا    برحقدي ضمن تاکراکيش:  گفتو
 به سمت ساخت سالح رانی است که انی موجود ایکرد که تنها نگران   حی آن تصردي در تولییخودکفا 
 .   نرودیهسته ا 

سرعت     به مذاکراتمي آن بتوانقی که از طرمیدي رسی به راه حلراکيبا ش:  گفتني همچنیروحان   دکتر
قرارگرفت   توافق     که موردی رود با فرمولی مشي مذاکرات کند پی که مقداریته ا و در بخش هسميده 

 .   کندداي سرعت الزم را پمیدواريام
 خود با ی موارد گفتگوهاراکي درمذاکرات با شنکهی کشورمان با اشاره به ایمل   تي امنیعالیرشورايدب

  سي با رئداری جمهور فرانسه در دسيئ  رمی که متوجه شدیتا جائ:  شده است گفتزمطرحين   بوش 
   .  داشته استرانیا   ی اسالمی نسبت به جمهوری مواضع خوب و مثبتکایجمهور آمر 

 
  دعوت سفر به لندن را رد کردیروحان
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 دبير ،یاد که حسن روحان خبر دی سی بی از مسئوالن وزارت امور خارجه بريتانيا در گفتگو با بیيک

 سفر به لندن و ديدار و گفتگو با جک استرا، ی ايران دعوت دولت بريتانيا برای امنيت ملی عالیشورا
 .وزير خارجه اين کشور را نپذيرفته است

 ايران را به عهده دارد، بالفاصله پس از ی که مسئوليت مذاکره در مورد مسائل هسته ای روحانیآقا
 ايران به گفتگو با سران اروپا پرداخت و در ی رئيس جمهور آمريکا بر سر فعاليت هسته اآنکه جورج بوش،
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 رئيس جمهور فرانسه ا برد به فرانسه و سپس آلمان سفر کرد و بی هنوز در اروپا به سر می که ویحال
 .و وزير خارجه آلمان به ديدار و گفتگو پرداخت

 ی برند و آقای ايران را پيش میا ايران بر سر فعاليت هسته ا و آلمان در کنار بريتانيا مذاکره بفرانسه
 . قرار بوده است پس از فرانسه و آلمان به بريتانيا سفر کندیروحان

 دعوت سفر به لندن را نپذيرفته اعالم نکرده ی ايران در بريتانيا هنوز علت اينکه حسن روحانسفارت
 بلر، نخست وزير بريتانيا ی اخير تونیبه موضعگير توان ی رد اين دعوت را می برایاست اما تصميم و

 وجود ندارد که حکومت ايران یهيچ ترديد: " سابقه گفته بودی بی اظهاراتیارتباط داد که اخيرًا ط
 ". تروريسم استیحام
 دعوت سفر به لندن را رد کرده که در مقابل، نسبت به مذاکراتش در آلمان و ی در حالی روحانیآقا

 ايران، ی نسبت به پيشرفت مذاکرات هسته ای رضايت کرده و با اتخاذ موضع خوشبينانه افرانسه ابراز
 . کندی اعالم کرده است که از کمک آمريکا به اين مذاکرات استقبال میحت

 ی اخير خود با رئيس جمهور آمريکا پيشنهاد داده بودند که برای آلمان و فرانسه در گفتگوهارهبران
 ی دريافت کند و اين در حالی اقتصادی اورانيوم، امتيازاتی سازی گذاشتن برنامه غنترغيب ايران به کنار

 گفته، دولت بريتانيا یس ی بی از سخنگويان وزارت امور خارجه بريتانيا به بیاست که آن گونه که يک
 . نيستی اين چنينی ايران از طريق بده و بستانهایموافق با حل بحران هسته ا

 
 را رانی اومي اورانی سازیبرنامه غن» قطع کامل« در باره یني عی هانينسه تضم فرای جمهورسيرئ

 خواستار شد 
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 خود به حجت االسالم حسن ی اقهي دق75 فرانسه، بعد از مالقات ی جمهورسي رئراک،ي شژاک
 با اروچا، از رانی ایاکرات اتم و مسئول مذی اسالمی جمهوری ملتي امنی عالی شوراري دب،یروحان

.  خود ارائه کندی بودن برنامه هسته ازي در باره صلح آمیني عی هاني خواست تضمرانیحکومت ا
 قي کرد که اروپا خواهان قطع کامل، نه تعلدي فرانسه تاکی جمهورسي گفت رئزهي کاخ الیگوسخن

 اروپا ی تواند از همکاری مرانیت که ا صورت اسنی است و تنها در اومي اورانی سازیموقت، برنامه غن
 سه فرانی جمهورسي با رئی گفت مالقات وزهي هنگام خروج از کاخ الیحسن روحان. بهره مند شود
 . دي بخشیدی را تحرک جدی با سه کشور اروپائیمذاکرات اتم

 ی ملتي امنیعالی شوراري دبیحجت االسالم حسن روحان): سی پاروفردا،یراد (یني حسیرعليم
 فرانسه، ی جمهورسي رئراک،ي خود با ژاک شی اقهي دق15 و کساعتی داری بعد از دی اسالمیجمهور

  گفت زهي هنگام خروج از کاخ الیدر سخنان کوتاه
 مسائل نهيما در زم. مي داشتی جمهورسي رئی با آقای خوبیاريمالقات بس): سیپار (ی روحانحسن
 نی امیما معتقد. مي داشتی مذاکرات مفصلی هسته ا مسائلنهيدر زم. می با هم بحث کردیمنطقه ا

 . و اروپارانی به روند مذاکرات ادي را خواهد بخشیدیمذاکرات تحرک جد
 سي از جانب جرج بوش، رئیامي فرانسه پی جمهورسي رئای آنکهی در باره ایحسن روحان.: ح.ع.م

 : شما داشته است، گفتی براکای آمریجمهور
 بوش صحبت کرده ی با آقارانی که راجع به ای از مطالبی برخیول. نبود یامينه، پ: ی روحانحسن

 . می مذاکرات ما بحث کردنیبودند، در ا
 ی محي گفته است ترجرانی درست است که اای آنکهی در باره ای ملتي امنی عالی شوراريدب.: ح.ع.م

 :  شرکت نکند، افزودی با سه کشور اروپائرانی در مذاکرات اکایدهد آمر
 .  هستندیفعال طرف مذاکرات ما سه کشور اروپائ: ی روحانسنح
 در ی اطالعاتزهي کاخ الی مطبوعاتی سخنگوراک،ي با ژاک شی مذاکرات حسن روحانانیبعد از پا.: ح.ع.م
 ی مذاکره، محور اصلقهي دق15 و کساعتی گفت در طول یو.  خبرنگاران گذاشتاري باره دز اختنیا

 با مسائل وندي در پنهي زمنی در منطقه بود و در ای کنونتي و موقعرانی ای هسته ای هاتيمسئله فعال
 آمده است تا در چارچوب مذاکرات با سه سی به پاری روحانی افزود آقایو. عراق و لبنان تبادل نظر شد

 .  کندحی را تشررانی ای تحوالت هسته ای اتمی انرژی المللني نظارت آژانس بری زیکشور اروپائ
 مذاکرات نی خود در ای اروپائی فرانسه را به همراه شرکای هادگاهی فرانسه دی جمهورسيرئ گفت یو
 تي کند و بر موقعفای نقش حساس خود را در منطقه ادی است که بای کشور بزرگرانی شد و افزود اادآوری

 منطقه تطبق طی شرابا خود را رانی کرد و خواهان آن شد که ادي برقرار شده تاکانهي که در خاورمیدیجد
 به صلح و انتخابات عراق و دني رسی ها برایني و فلسطلي اقدامات اسرائطی در شراژهیبه و. دهد
 .  را حساس قلمداد کردرانی فرانسه موضع ای جمهورسي لبنان، رئتيموقع
 مذاکرات افزود در مورد مسئله نی فرانسه در ای جمهورسي رئزه،ي کاخ الی مطبوعاتی گفته سخنگوبه

 از گسترش سالح یري جلوگاستي سی اروپائی کشورهاگری فرانسه مانند داستي سران،ی ایته اهس
 ی ها می فرانسه افزود ما اروپائی جمهورسيرئ.  و کشتار انبوه در منطقه استی هسته ایها
 . می ها نائل شوني تضمنی به ای اتمی انرژی المللني نظر آژانس بری و زالوگی دقی از طرمياهخو
 ني بازرسان آژانس بی و بازرسیدگي مسئله رسیني عی هاني فرانسه در باره تضمیجمهور سيرئ

 ی هاني تضمنی کرد چنانچه ایادآوری ني مذاکرات همچننی در اراکيش.  را مثال زدی اتمی انرژیالملل
 ی اقتصاد،یرنظامي با مقامصد غی هسته ای انرژنهي تواند در زمی مرانی مشهود باشد اینيع
 .  اروپا بهره مند شودیهای منطقه از همکاریتي و امنیاسي و مذاکره در باره مسائل سیانبازرگو
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 ی آن، از نکات اصلی موقتقي و نه تعلومي اورانی سازی افزود مسئله قطع کامل برنامه غنراکيش
 . ندادیحي آن توضاتي بود اما در مورد جزئی و حسن روحانراکيمذاکرات ژاک ش

 
  با فيشر در برلين  گفتگوى حسن روحانى

  2005 فوریه 25 – 1383 اسفند 7ه  جمع: رادیو آلمان-جمشيد فاروقى
دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، حسن روحانى، در ادامه گفتگوهاى خود با مسووالن اروپا امروز در 

 برلين با وزير امور خارجه آلمان ديدار و گفتگو داشت
 آمريكا، موضوع مشاجره بر سر برنامه اتمى ايران نيز بار ديگر به به موازات سفر اروپايى رييس جمهور

نماينده ايران در گفتگوهاى اتمى آه بين اين آشور . يكى از داغترين مسائل بين الملل بدل شده است
و سه آشور اصلى عضو اتحاديه اروپا جريان دارد امروز با يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان ديدار و 

حسن روحانى آه در عين حال دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران است امروز پس از ديدار . گفتگو آرد
با وزير امور خارجه آلمان به خبرنگار خبرگزارى رويتر گفت آه با آنكه از شروع اين دور از گفتگوهاى بين 

اى بدست آمده  حظهايران و نمايندگان اتحاديه اروپا مدت زمان زيادى نمىگذرد، اما پيشرفتهاى قابل مال
 .حسن روحانى نسبت به پيشرفتهاى حاصله ابراز خرسندى نمود. است

نماينده اصلى ايران در گفتگوهاى اتمى اين آشور با مقامات اروپايى پس از پايان ديدار خود با فيشر 
ما خوش بين هستيم آه اقدامات موثر هر چهار آشور حاضر در گفتگوهاى اتمى در ماه مارس : "گفت

اين در حالى است آه نه وزير امور خارجه آلمان و نه نماينده اصلى جمهورى ." به نتايج مثبتى بيانجامد
اسالمى ايران در گفتگوهاى اتمى هيچ آدام حاضر نشدند توضيح بيشترى پيرامون نكات مطروحه عرضه 

اه حل در ارتباط با تنها بايد يادآور شد آه حسن روحانى تصريح آرده است آه دستيابى به يك ر. آنند
 . بحران اتمى ايران ميتواند تاثيرى مثبت بر آليه بحرانها و مشكالت منطقه داشته باشد

بديهى است آه پيشرفت و فرجام مذاآرات ديپلماتيك آلمان، بريتانيا و فرانسه با جمهورى اسالمى در 
لماتيك جانبدارى نكند، هرگاه آمريكا از اين تالشهاى ديپ. گروى سياست اياالت متحده آمريكاست

آشورهاى اروپايى قادر نخواهند بود تضمين مورد نظر ايران را در ارتباط با عدم حمله نظامى به آن آشور 
اين در حالى است آه حسن روحانى تلويحا از پيشنهاد رييس جمهور آمريكا، مبنى بر . فراهم آورند

اين در . ا مغاير با سياست ايران ندانسته استمشارآت در مذاآرات اتمى با ايران استقبال آرده و آنر
 . اند حالى است آه شمارى از مسووالن ايران حضور آمريكا در گفتگوهاى اتمى را رد آرده

بايد خاطر نشان ساخت آه جورج بوش اعالم آرده بود آه آمريكا نيز ميبايست به موازات اتحاديه اروپا و 
اين آه حضور آمريكا در اين گفتگوها حضورى مستقيم خواهد . ناتو در اين گفتگوها حضور داشته باشد

بود و يا آمريكا به موازات اين گفتگوها از تالشهاى ديپلماتيك اروپا حمايت خواهد نمود، هنوز در پرده ابهام 
استفان هدلى، يكى از مشاوران امنيتى جورج بوش اعالم آرده است آه آمريكا در حال حاضر . است

وى تصريح آرد آه رويكرد آنونى آمريكا به مسئله . هاى آمك آردن به ايران است هسرگرم بررسى شيو
از جانب ديگر حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت . ايران در ارتباط با سياست نان قندى و تازيانه نيست

امور خارجه جمهورى اسالمى ايران گفته است آه مداخله آمريكا در اين گفتگوها اين خطر را بهمراه 
 .رد آه اين گفتگوها به شكست انجامنددا
  

  سخت است آه ميان دو موضع مخالف اجماع حاصل آرد: ي آلمان وزير خارجه
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وي . اي دو ساعته با وي داشت ي آلمان ديدار و جلسه با وزير امور خارجه) جمعه(حسن روحاني امروز 
ي مثبت مذاآرات ايران و اروپا در ماه مارس خوشبين است و  پس از اين ديدار گفت آه به نتيجه

 . چنين از آمك آمريكا به اين مذاآرات استقبال آرد هم
، حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان )ايسنا(ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان 

اش در  ي آلمان تاآيد آرد آه ايران از حق قانوني امروز در برلين در ديدار با يوشكا فيشر وزير امور خارجه
وگوهاي  يي نخواهد گذشت و در عين حال فيشر نيز با اشاره به روند گفت آميز هسته تكنولوژي صلح

هاي  ها با ايران، صرفا مديون سياست ارتقاي سطح همكاري:  ايران و سه آشور اروپايي گفتيي هسته
 . يي اين آشور است هسته

ي سياسي ـ امنيتي، تكنولوژيك و  هاي آاري سه گانه تر در گروه دآتر روحاني پيشرفت سريع*** 
 . ي اروپا و سه آشور اروپايي را خواست ار شد يي با اتحاديه هسته

، دآتر حسن روحاني، دبير شوراي عالي )ايسنا(گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران به 
ي آلمان تصريح آرد آه ايران با اروپا در  امنيت ملي آشورمان در ديدار با يوشكا فيشر، وزير امور خارجه

 معظم انقالب و يي آامال توافق دارد و ايران بر اساس فتواي رهبر مورد عدم ساخت سالح هسته
هاي آشتار جمعي مخالف  يي و سالح المللي دارد، با بمب هسته تعهداتي آه در قبال معاهدات بين

 . است
ي جهاني و در مورد عدم  هاي عيني جمهوري اسالمي ايران در مورد اعتماد جامعه دآتر روحاني تضمين

ز نظر شرعي، فتواي رهبري يي را اين گونه تشريح آرد آه ا انحراف به سمت ساخت سالح هسته
الملل مالك اصلي خواهد بود و ايران از حقوق  معظم انقالب و از نظر حقوقي نيز معاهدات و مقررات بين

يي نخواهد گذشت و هيچ گونه تبعيضي را در اعمال  آميز هسته مشروع و قانوني خود در تكنولوژي صلح
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هاي  المللي عدم اشاعه سالح  با مقررات بينايران. يي عليه ايران نخواهد پذيرفت ي هسته معاهده
 . يي و آشتار جمعي صددرصد موافق است هسته

وزير خارجه آلمان نيز در ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي در برلين با اشاره به ابتكار سه آشور 
ه حتي خطر المللي آ اروپا براي جلوگيري از يك بحران بسيار جدي بين:  گفت2003اروپايي در اآتبر 

هاي ايران و اروپا باعث آنترل بحران مهم  همكاري. جنگ را به وجود آورده بود، قدم به ميدان گذاشت
يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري شد و  ي هسته المللي گرديد و از ارجاع پرونده بين

 . يي ايران در داخل شوراي حكام آغاز شد روند عادي سازي پرونده هسته
 ميليون يورو 650يي، روابط اقتصادي آلمان با ايران به   به خاطر بحران هسته2003در سال : وي افزود

تقليل يافت و بالفاصله بعد از توافقات، روابط تجاري و اقتصادي به بيش از دو ميليارد يورو افزايش يافت و 
ت آه روند روابط اقتصادي يي ايران اس هاي هسته ها صرفا مديون سياست اين ارتقاي سطح همكاري

ايران با ساير آشورهاي اروپايي هم همين مسير را طي آرده است آه نبايد اين دستاورد مهم پروسه 
آميز  ها و امكانات صلح مندي از تكنولوژي در عين حال اروپا با بهره. يي را دست آم گرفت هسته
 . يي مخالفتي ندارد يي مثل نيروگاه هسته هسته

 
 . هاي آاري با سرعت بيشتري فعاليت خود را ادامه دهند ميدواري آرد آه گروهوي اظهار ا

شان در جمع خبرنگاران حضور يافتند و به سواالت آنان  اين دو مقام ايراني و آلماني پس از مذاآرات*** 
ه نتيجه يي ميان ايران و اروپا در ماه مارس ب روحاني ابراز اميدواري آرد آه مذاآرات هسته. پاسخ دادند

مثبتي منجر شود، اما فيشر مذاآرات را سخت و پيچيده توصيف آرد و رسيدن به اجماع ميان دو ديدگاه 
 . متضاد را دشوار توصيف آرد

يي ميان ايران و اروپا در ماه مارس به نتيجه  رويتر به نقل از حسن روحاني نوشت آه مذاآرات هسته
 . ذاآرات مورد استقبال خواهد بودشود و آمك آمريكا به اين م مثبتي منجر مي

، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از حسن روحاني، دبير )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شوراي عالي امنيت ملي ايران، با اشاره به مذاآرات چهارجانبه ميان تهران و لندن، پاريس و برلين 

هار طرف انجام خواهد گرفت؛ ما نتايج مثبتي را در ما مطمئنيم آه اقدامات موثري از سوي چ: نوشت
 . ماه مارس شاهد خواهيم بود

ما مذاآراتمان : پس از مذاآراتش با يوشكا فيشر، وزير امور خارجه آلمان در برلين گفت) جمعه(وي امروز 
قبال ايم؛ اگر آمريكاييها در اين زمينه آمك آنند، ما از آن است را با سه آشور اروپايي سهيم شده

 . بينيم آنيم؛ آن را مثبت مي مي
اين خبرگزاري ادامه داد، اين اظهارات پس از آن ابراز شده است آه جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا در 

يي ايران  جريان سفرش به اين سه آشور اروپايي از تالشهاي ديپلماتيك اروپا در خصوص برنامه هسته
 . اآرات بپيوندداستقبال آرد، اما نپذيرفت آه به اين مذ

اند آه تحرك بيشتري  دبير شوراي عالي امنيت آشورمان گفت آه دو طرف در اين مذاآرات متقاعد شده
 . مورد نياز است

گذارد؛ بلكه به تقويت  ايي ايران تاثير مي نتايج اين مذاآرات نه تنها بر برنامه هسته: روحاني تصريح آرد
 . ي از مشكالت در منطقه خواهد انجاميدروابط ميان ايران و اروپا و حذف بسيار

يي ايران، مواضع تهران و  ي هسته از سوي ديگر، خبرگزاري آسوشيتدپرس مدعي شد آه در مساله
اش با  ي دو ساعته ي آلمان پس از مذاآره اروپا به يكديگر نزديك نشده است، چرا آه وزير امور خارجه

 . خص است و تغييري نكرده استموضع بنيادين دوطرف مش: حسن روحاني گفته است
يوشكا فيشر، : ، اين خبرگزاري آمريكايي از برلين ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اش با حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت  پس از مذاآره) جمعه(ي آلمان امروز  وزير امور خارجه
ي يك  ي يك تعامل هدف محور درباره و فشرده دربارهمذاآراتي بسيار بسيار صريح : ملي ايران گفت

 . موضوع مشكل انجام شد
وي گفت آه دو طرف قصد دارند مذاآرات را نه تنها به دليل منافع خودشان بلكه به دليل منافع و ثبات 

 . منطقه به موفقيت برسانند
 آه آنها را به يكديگر دو موضع مخالف، پيچيده هستند و سخت است. اين ساده نيست: فيشر تاآيد آرد

 . رساند
هاي عيني است آه ايران اطمينان دهد  ي آلمان ادامه داد آه مساله بر سر تضمين وزير امور خارجه

 . آميز باقي خواهد ماند اش صرفا صلح يي ي هسته برنامه
ها  تواند نه تنها باعث تعميق همكاري وي ادامه داد آه به اجماع رسيدن بر سر اين موضع حساس مي

 . هاي سياسي نيز تاثيرگذار خواهد بود آوري شود، بلكه بر همكاري  فن–هاي اقتصادي  در زمينه
حل استفاده نماييم و از پيامدهاي غيرقابل  ما بايد از اين شانس براي رسيدن به يك راه: فيشر گفت
 . ي يك بحران اجتناب آنيم محاسبه

 و اروپا پيامي مهم براي تمام جهان است مبني بر آن آه روحاني نيز در عين حال گفت آه مذاآرات ايران
 . وگو آرد ي سواالت مشكل نيز گفت توان درباره مي

دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان گفت آه هدفش از اين ديدار ايجاد تحرك در مذاآراتي بوده 
آوري  است آه فنهايي امنيتي آن  اند و ادامه داد، سوال اصلي تضمين است آه متوقف شده بوده

 . آميز به آار گرفته شود سازي اورانيوم صرفا براي مقاصد صلح غني
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 اروپا اقدامات اعتماد ساز ناني جلب اطمی برامیآماده ا: یروحان:  مطرح شد ني دو طرف در برلداریدر د

  ارد را ندی سازی توقف غنرشی حق پذرانی در ای دولتچي ؛ همی گذری اما از حقمان نمميانجام ده
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 .  گفتگو کرد زي کشور ننی خود از آلمان امروز با صدراعظم اداری در ادامه دی ملتي امنی عالی شوراريدب
 ري دبی با دکتر حسن روحانداریاز آلمان ، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در د" مهر" گزارش خبرنگار به

 و یاسي سی هانهي در زمی خوبیروابط سنت:  گفت ی اسالمی جمهوری ملتي امنی عالیشورا
 . روابط را توسعه دهدنی است که الی ماني و آلمان بوده و برلرانی اني بیاقتصاد

 عالقمندند، اري بسرانی در ای گذارهی در مورد سرمایی گذاران اروپاهی مطلب که سرمانی ااني با بیو
 را رانی خود با ای روابط اقتصاد،ی گذشته در پروسه هسته ا سالکیدولت آلمان به خاطر روند : افزود 

 هی سرمارانی اییربنای زی اقتصادی توسعه داده و اروپا عالقه دارد که در پروژه هایعيدر سطح وس
 . انجام دهدی مناسبیگذار

 و دید تحول جانجامدي و اروپا برانی به توافق ای مذاکرات هسته انیاگر ا:  کرد حی آلمان تصرصدراعظم
 یدی و جدعي وسی هاتی از مزرانی به وجود خواهد آمد و مردم ای و جامعه جهانرانی در روابط ایمثبت

 .بهره مند خواهند شد
 ی خواست که به مذاکرات با اروپا ادامه دهد تا راه حلرانی ای اسالمی گرهارد شرودر از جمهورنيهمچن

 . شوددايپ
 با صدر داری در دزي نی ملتي امنی عالی شوراري دبیدکتر روحان:  دی افزای خبرنگار ما از آلمان مگزارش

 بهره نهي در زمی از حقوق مسلم خود در چارچوب معاهده هسته ارانی که انیاعظم آلمان با اشاره به ا
 ردی را بپذی سازی غنوقف بخواهد ترانی در ایهر دولت:  گذرد، گفت ی نمزي صلح آمی از تکنولوژیمند

 .دسقوط خواهد کر
 ی المللني آژانس بی براقتي حقنی و اثبات ارانی ای هسته ای هاتي بودن فعالزي بر صلح آمدي با تاکیو

 ی کشتار جمعی در مورد عدم اشاعه سالح های جامعه جهانیمرجع برا:  خاطرنشان کردی اتمیانرژ
 . خواهد بودبندیان پ و به آرفتهی معاهدات خلع سالح را پذرانی خلع سالح است و ای المللنيمعاهدات ب

تهران آماده است تا اروپا در مورد :  کرد دي تاکداری دنی کشورمان در ای ملتي امنی عالی شوراريدب
 را ی نخواهد بود، انعطاف و اقدامات اعتماد سازی به دنبال ساخت بمب هسته ارانی که انی از انانياطم

 .داشت هرگز از حقوق مسلم خود دست بر نخواهد یانجام دهد ول
 

   محدود شودرانی با اهي روسی هسته ای وجودنداردهمکاریليدل : انتسفيروم
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 ی نمیليدل:  کرددي دربدو ورود به تهران تاکهي روسی اتمی سازمان انرژسیي رانتسفي رومالکساندر
 ی اتمی انرژیالملل نينترل آژانس ب ما تحت کی محدود شود؛ چراکه همکاررانی ما با ای که همکارنميب

 ی جمعکشتار ی ها  و معاهده منع گسترش سالحی المللني براساس حقوق بی همکارنیقرار دارد و ا
 .  شده استميتنظ
 روز 50/19 ساعت هي روسی اتمی سازمان انرژسیي رانتسفيالکساندر روم" مهر" گزارش خبرنگاربه

 معاون برنامه یديدر فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمدسعجمعه هفتم اسفند ماه وارد تهران شد و 
 . در تهران قرار گرفت هي روسري کشورمان و سفی اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزیر

 پروتکل ی بوشهر، امضای اتمروگاهي از ندی مشترک با آقازاده و بازدی کنفرانس خبرکی درشرکت
 سفر ی برنامه هانی شام با حضورآقازاده مهمترافتيکت درض وشری ا  پسماند سوخت هستهیبازگردان

 . در تهران است انتسفيدو روزه روم
 نی اتي دربدو ورود به تهران درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اهمهي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ

 طی شرادیي گوی مهنکیا:  است، گفتانی درجرزي واروپا نرانی ای مذاکرات هسته انکهیسفر با توجه به ا
 ما ی چراکه همکارشود؛ محدود رانی ما با ای که همکارنمي بی نمیلي است را قبول دارم اما دلیخاص

 و ی المللني براساس حقوق بی همکارنی قرار دارد و ای اتمی انرژیالملل نيتحت کنترل آژانس ب
 .  شده استمي تنظی کشتار جمعی ها معاهده منع گسترش سالح

 کرد دي ببخشد ، تاکیشتري تعهدات سرعت بی تواند به اجرای گونه سفرها منی انکهیره به ا با اشایو
 و رانی مذاکرات اري موضوع تحت تاثنی بوشهر است واروگاهي ساخت نمیآنچه را که ما متعهد شده ا: 

  .ردي گی قرار نمگرانی دیاروپا و فشارها
 ی هسته اروگاهي سفر درباره واحد دوم ننیرا دای آنکهی برای مبنی درپاسخ به سئوالانتسفيروم

 و بعد مي برسانانی ما واحد اول را به پادياجازه بده:  ، گفتري خای ردي گی صورت می مذاکراتزيبوشهرن
ن اعالم کرده اند ی در ورانی ای اتمی سازمان انرژسیي رگری دی ، ازسومي کنیدرباره فاز دوم صحبت م

 رانی باره با انی درازي کنند و ما نی همکاررانی با ای هسته اگاهروي ساخت هفت نیکه کشورها برا
  .مي کنی میهمکار

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  قرباني بر جاي گذاشت 30حمالت شورشيان عراق 
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 نفر 30ود در آستانه انتخاب نخست وزير جديد عراق، هاي نظامي خ  شورشيان عراق با تشديد عمليات

 . را به آام مرگ فرستادند
الملل ايلنا، درحالي آه سياستمداران عراقي در حال انجام مذاآرات پشت پرده   به گزارش سرويس بين

به منظور جلب حمايت بيشتر نمايندگان مجلس ملي عراق جهت انتخاب نخست وزير دولت آتي اين 
 . آشته برجاي گذاشت30د، حمالت تروريستي در عراق آشور هستن

، "صدام حسين"به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، روز گذشته انفجار خودرو در شهر تكريت، زادگاه 
 آشته برجاي گذاشت آه در ميان آنان سه سرباز آمريكايي نيز 15رئيس جمهوري مخلوع عراق، 

 .شد  مشاهده مي
 در برابر مقر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در شهر اسكندريه، در همچنين طي عملياتي انتحاري

 . آيلومتري جنوب بغداد، پنج تن آشته شده و شمار زيادي نيز زخمي شدند50
در همين حين در حمله شورشيان عراق به مقر نيروهاي گارد ملي اين آشور در حوالي مرز سوريه نيز 

 .ته شدندچهار تن از نيروهاي گارد ملي عراق آش
در حمله شبه نظاميان عراق به يك پاسگاه پليس در شهر آرآوك نيز دو تن از نيروهاي پليس عراق 

 .آشته شده و سه تن ديگر نيز زخمي شدند
 

ي مسعود بارزاني، آردها هنوز تصميم قاطعي براي اينكه از چه آسي به عنوان نخست وزير  به گفته
 . دان ي عراق حمايت آنند، نگرفته آينده
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به نقل از خبرگزاري رويتر، مسعود بارزاني رييس حزب ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دموآرات آردستان عراق، در پاسخ به اين سوال آه آيا آردها با ابراهيم جعفري، سياست مدار شيعه يا 

هنوز هيچ تصميمي دراين رابطه :  خواهند شد يا خير، گفتي سكوالر عراق متحد اياد عالوي، شيعه
 . اتخاذ نشده است

اند و  وزيري رقابت جدي و سختي را پيش گرفته مداران عراقي براي آسب احراز پست نخست سياست
 . يي و قوي با مشكل روبرو شده است مذاآرات در اين رابطه به دليل اختالفات فرقه

 آرسي 75 درصد آرا و 25م دومي انتخابات ماه گذشته در عراق و آسب ائتالف آردها پس از آسب مقا
 . شوند مجلس، از مدعيان اصلي شمرده مي

 . آردها در دولت جديد عراق به دنبال يك پست مهم هستند: وگو با رويتر افزود بارزاني در اين گفت
ي حساسي نظير شهر  ي مساله رسد درباره گرچه وي يك فرد آامال ديپلمات است؛ اما به نظر مي

 . خيز آرآوك موضعي جدي و قاطع دارد نفت
ها باشد؛  ها، مذاهب و مليت اي از همزيستي قوم خواهيم در آينده آرآوك نمونه ما مي: وي تاآيد آرد

 . اما اين پس از تاييد آرآوك به عنوان بخشي از آردستان عراق خواهد بود
 .  اين در انتخابات تاييد شدهويت آرآوك آردستاني است و: بارزاني افزود

اند آه حاضر به مصالحه بر سر آرآوك يا خودمختاري سه استان  رهبران آرد به صراحت اعالم آرده
 . اند آنها حتي اعمال قوانين اسالمي در مناطق آردنشين را رد آرده. آردنشين شمال عراق نيستند

 يعني ، دسترسي مجدد به 2003آردها مشتاق نهادينه شدن دستاوردهايشان پس از جنگ سال 
اين . اند و حق بازگشت آوارگان آرد به منازلشان هستند هايي آه در آرآوك و موصل از دست داده زمين

توانند  رسد آه آنها نمي اند؛ اما به نظر مي در حالي است آه شيعيان و اهل تسنن اين تئوري را رد آرده
 . آار زيادي در اين راستا انجام دهند

ي ميهن آردستان  اور وجود دارد آه رييس جمهور آتي عراق جالل طالباني، رهبر حزب اتحاديهاين ب
 . اي جهت تدوين قانون اساسي جديد تعيين آرده است دولت آميته. عراق خواهد بود

  
يي آه فدرالي و دموآرات بودن عراق را به رسميت  آردها هرگز با دولت شيعه: جالل طالباني تاآيد آرد

 . آند د، همكاري نمينشناس
  2005 فوریه 25 – 1383 اسفند 7ه جمع

 جالل -چاپ لندن-ي القدس العربي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي ميهني آردستان عراق آه معتقد است يكي از نامزدهاي پست رياست  طالباني، رهبر حزب اتحاديه

ما هرگز ايجاد يك دولت اسالمي در عراق را : ، اظهار داشتجمهوري دولت جديد عراق است
 . پذيريم نمي

مبارزات آردها مبني بر تشكيل يك دولت فدرال و دموآرات در عراق تا احقاق حقوق و تعيين : وي افزود
 . سرنوشت و شكوفايي اقتصادي در سرزمينمان ادامه خواهد داشت

 به توافق با شرآايمان درخصوص مسائل مهم مثل حكومت ما براي رسيدن: چنين تاآيد آرد طالباني هم
 . ي بين دين و دولت آماده هستيم فدرال و دموآرات بدون رابطه

 . باشد هرگونه همكاري ما با شيعه منوط به رسميت شناختن عراق فدرال و دموآرات مي: وي افزود
ت آه نوشيروان بارزاني، نخست  در خبري آورده اس-چاپ لندن-ي الشرق االوسط  از سوي ديگر روزنامه

آردها تنها با دولتي همكاري خواهند آرد آه آنترل : وزير دولت خودمختار آردستان عراق تاآيد آرد
 . مناطق شمال عراق از جمله آرآوك را به آنها واگذار آند
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باشد و  ي شخصي نيست و براساس اصولي مشخص و معين استوار مي اين يك مساله: وي افزود
 . شود داندن مناطقي آه سابقا در اختيار ما بوده، حق طبيعي آردها محسوب ميبازگر

 . پيمان شدن با هر آسي هستيم آه با اين درخواست ما موافق باشد ي هم ما آماده: وي تاآيد آرد
ممكن است آردها با ائتالف ملي دموآرات آه از سوي اياد عالوي، : چنين تصريح آرد بارزاني هم

 . ولت موقت عراق تشكيل شده موافقت آنندنخست وزير د
هاي آليدي دولت جديد عراق هستند و مذاآرات  آردها همچنان خواهان آسب يكي از پست: وي افزود

 . آنها نيز با احزاب مختلف عراقي ادامه دارد
لت و هويت ي توجه آنها بر اصا نوشيروان بارزاني با تاآيد بر اينكه پيروزي آردها در انتخابات عراق نشانه

آردها بايد آامال بر اوضاع دفاعي، روابط خارجي و مسائل مالي : شان است، اظهار داشت آردي
آردستان تسلط يابند و به همين منظور نيروهاي پيش مرگ آردها بايد به عنوان يك نيروي امنيتي 

 . درمنطقه باقي بمانند
 . دهاي مردم من است آه بايد تحقق ياب اين خواسته: وي افزود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند٧:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  2005 فوریه 25 – 1383 اسفند 7ه جمع:بی بی سی
هفته نامه های ايران اين هفته در مطالب اصلی خود اختالفات جناح محافظه کار و احتمال جدايی 

 ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری بررسی کرده و با برخی گروه ها از اين جناح را در کمتر از چهار
  .چاپ مقاالتی در باره روابط ايران و آمريکا، نسبت به انحراف مراسم عزاداری محرم هشدار داده اند

مسئول تعيين نامزد (بروز اختالف نظر ميان سران محافظه کاران به تغيير ترکيب شورای هماهنگی 
و اضافه شدن چهره هايی جديد به جمع ) بات رياست جمهوری آتی ايراننهايی اين جناح برای انتخا
  .نامزدها منجر شده است

گفته می شود بعد از تغيير ترکيب شورا،غالمعلی حداد عادل، ریيس مجلس، محمد باقر قاليباف، 
فرمانده نيروی انتظامی و مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران، به جمع پنج نامزد مطرح جناح 

  .ست برای رياست جمهوری اضافه شده اندرا
  ايثار بجای سهم خواهی

، ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی، تغيير ترکيب شورای هماهنگی و اضافه شدن چهره ايران جمعه
های جديد به جمع نامزدها را تحولی توصيف کرده که نتوانسته است گره از کار فرو بسته جناح راست 

  .، ارگان حزب موتلفه از اين تغييرات استقبال کرده اندشماگان انصار حزب اهللا و ، اريالثاراتبگشايد، اما 
دايره : " جبهه اصولگرايان را گسترده خوانده که در چند حزب خالصه نمی شود و نوشته استيالثارات

  ."تنگ جناحی در شورای هماهنگی خيلی زودتر بايد شکسته می شد
نی، عضو شورای سردبيری روزنامه رسالت نوشته است که اين نشريه همچنين از قول ناصر ايما

افزايش شمار نامزدها، بدون آن که آنها مالک ها و ارزش گذاری های قابل دفاع داشته باشند، ممکن 
  .است مشکالت را حل نکند

در همين حال، محمد نبی حبيبی، دبير کل حزب موتلفه، اظهار اميدواری کرده است که ترکيب جديد، 
  .ا برای محافظه کاران به ارمغان آوردوحدت ر

اين گروه اصولگرا .  خروج احتمالی آبادگران از جرگه محافظه کاران را بررسی کرده استايران جمعه
فعاليت سياسی خود را همزمان با انتخابات شوراها آغاز کرد و در انتخابات شورای شهر تهران و مجلس 

  .به پيروزی رسيد
توصيف کرده که می تواند آبادگران را " اشتباه محاسباتی"اسالمی اين کار را ارگان خبرگزاری جمهوری 

در موقعيت بدی قرار دهد، زيرا اين گروه با پشتگرمی سران جناح راست و آرای سنتی آنها توانسته 
  .است موفقيت هايی را در عرصه سياسی به دست آورد

ديدگاه "ی خاص از کسانی انتقاد کرده که با  در سرمقاله اين شماره خود بدون نام بردن از گروهشما
  ."های تنگ نظرانه معتقدند اصولگرايان محدود و منحصر به عده ای خاص هستند

آفتی که در اين مرحله برای اصولگرايان می تواند پديد آيد، اين است که بعضی : "اين نشريه می نويسد
ا با حفظ منافع گروهی خود در تضاد احزاب و جريان های سياسی وسعت يافتن دامنه اصولگرايی ر

در حالی که ايثار و فداکاری . بدانند و برای جبران آن به دنبال سهم خواهی در بين تصميم سازان بيفتند
در اين مرحله ايجاب می کند که آنها از سهم خواهی پرهيز کنند و خرد جمعی و منافع ملی را بر همه 

  ."چيز ترجيح دهند
  باتیتغيير شعارهای انتخا

  اميد جوان وصدادر حالی که رابطه ايران و آمريکا در چند هفته گذشته تيره تر از گذشته شده است، 
  .در عنوان های اصلی خود آينده روابط دو کشور را بررسی کرده اند

 با دستمايه قرار دادن سخنان محمد حسين عادلی، سفير ايران در بريتانيا در باره همکاری اميد جوان
و آمريکا در انتخابات عراق، نتيجه گرفته است که از اين پس بايد شاهد فصل جديدی در روابط ايران 

  .تهران و واشنگتن بود
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آيا می توان به تجديد : " روابط دو کشور را سرگردان ميان جنگ و گفتگو دانسته و پرسيده استصدا
  "روابط بين ايران و آمريکا اميدوار بود؟

ی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان يکی از اين نشريه از اکبر هاشم
 يو اس تودیهواداران مذاکره با آمريکا نام برده و لحن مسالمت آميز وی در گفتگو با روزنامه آمريکايی 

  .را با احتمال نامزدی وی در انتخابات رياست جمهوری مرتبط دانسته است
يران بی ترديد به سوی موضوعات و مسائل عينی تری روی در اين انتخابات، مردم ا: " می نويسدصدا

بر اين اساس ديگر نه شعارهايی مثل قانون گرايی و آزادی، بلکه شعارهای عينی تری . خواهند آورد
  ."مثل روابط ايران و آمريکا و موضع ايران در قبال آينده خاورميانه، می تواند نظر مردم را جلب کند

تهران خواستار آزاد : رف پيش شرط هايی برای آغاز مذاکره مطرح کرده اندالزم به ذکر است که دو ط
کردن اموال و دارايی های بلوکه شده ايران از سوی آمريکاست و واشنگتن نيز لزوم رعايت حقوق بشر، 
دست برداشتن از فعاليت های هسته ای، توقف آنچه حمايت از تروريسم و مداخله در صلح خاورميانه 

  .ا برای ايران مطرح کرده استمی نامد، ر
آيا هاشمی رفسنجانی می تواند شرايط را برای رفع دشمنی و پديد آوردن فضای : " می پرسدصدا

  "دوستی بين دو طرف فراهم کند؟
  مداح محوری و تحريف عاشورا

نحوه برگزاری مجالس عزاداری ايام محرم در ايران با انتقاد های بسياری مواجه شده است و برخی 
  .راجع دينی و مسئوالن دولتی نسبت به تحريف آئين های عزاداری هشدار داده اندم

آيت اهللا امينی، نايب رئيس خبرگان رهبری، آيت اهللا فاضل لنکرانی و آيت اهللا مکارم شيرازی با صدور 
اطالعيه های جداگانه ای از چهره های نقاشی شده شخصيت های دينی، استفاده از عبارت های کفر 

ز، اشعار دروغ و خرافات توسط مداحان و بکارگيری موسيقی غيرمتعارف انتقاد کرده و از مقامات آمي
  .دولتی خواسته اند جلوی اين موارد را بگيرند

:  از آنچه مداح محوری و ترويج شعرهای شرک آلود خوانده، انتقاد کرده و نوشته استپرتو سخن
ه در حال شکل گيری است که محوريت برنامه ها با نوعی افراطی گری در هيات های مذهبی و جامع"

  ."مداحان است و روحانيت و سخنرانان جلسات عزاداری، مجلس گرم کن مداحان شده اند
 از نيروی انتظامی انتقاد کرده که چرا به دختران و پسرانی که به نوشته اين يالثاراتدر همين حال، 

ران، اعتقادات دينی مردم را به سخره گرفتند، نشريه با پوشش های مستهجن در ميدان محسنی ته
  .برخورد نکرده است

در غروب عاشورا، دختران و زنان با لباس های چسبان، روسری های توری، و "به نوشته اين نشريه، 
پسرهای با تيپ های غربی با قهقهه، شمع روشن می کردند و صحنه های گناه آلودی وجود داشت و 

  ."خيابان منتهی به ميدان محسنی زمينه يکه تازی آنها را فراهم کرده بودنيروی انتظامی با بستن 
در عين حال، بحث هايی در باره اختصاص بودجه های خاص به حوزه های علميه مطرح شده است و 
گفته می شود که نمايندگان مجلس هنگام بررسی بودجه سال آينده بخشی از بودجه گردشگری را 

  .ادهای مذهبی اختصاص داده اندحذف کرده و آن را به نه
:  از قول محمد رضا ميرتاج الدينی، نايب رئيس کميسيون فرهنگی مجلس، نوشته استاميد جوان

کسی با گردشگری مخالف نبوده است، اما راه ديگری برای جبران کسری بودجه نهاد های مذهبی "
  ." وجود نداشت

در " خانه بهداشت"همان طور که : "فته استوی در باره تخصيص اعتبار ويژه برای منازل طالب گ
  ."نيز برای خدمات دينی استقبال کنيم" خانه عالم"روستاها تشکيل شده است، بايد از تاسيس 
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