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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
  داد انی مجاز پاومي اورانی به فرآوررانیا:  اعالم کردندنی در وپلماتهاید

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 استفاده از ی برای سوخت هسته اهي تهقي با تعلرانی انکهیدند پس از ا اعالم کرنی امروز در وپلماتهاید

 .  دادانی پازي مجاز به انجام آن بود نشتري که پومي اورانی موافقت کرد، به روند فرآوریاهداف نظام
 سوخت دي درمرحله نخست دوره تولهايرانی فرانسه، تالش ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 امضا کرده، یی را که با سه کشوراروپای توافقنامه ارانی شد که ای نگراننی موجب بروز ایاهسته 
 .  ازسرگرفته است 2004 را درنوامبر ومي اورانی سازینقض نموده وغن

 کی اقدام حاصل دستاورد نی اعالم کردند انی در وی اتمی انرژی المللني به آژانس بکی نزدیپلماتهاید
 . استهی فور20 تا 14 یزها دررویريگيهفته پ

 ايران فرآيند تبديل اورانيوم را به پايان رساند 
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 22ايران در . ايران فرآيند تبديل اورانيوم را که پيش از تعليق غني سازي آغاز کرده بود به پايان رساند
زي اورانيوم را متوقف کرد، اما اجازه يافت  در پي توافقي با اتحاديه اروپا غني سا2004نوامبر سال 

آزمايش سنگ معدن اورانيوم را که تا پيش از توقف غني سازي در دستگاه هاي تبديل اورانيوم وارد کرده 
يک ديپلمات .  فوريه به اتمام رسيد14به گزارش خبرگزاري فرانسه اين کار در روز . بود به اتمام برساند

ي انرژي اتمي به خبرگزاري فرانسه گفت ايران هفته گذشته توليد نزديک به سازمان بين الملل
تهيه پودر تترا فلوريد اورانيوم يکي از مراحل اصلي فرآيد غني سازي . تترافلوريد اورانيوم را آغز کرد
 تن کيک زرد يا سولفيد اورانيوم به تترا فلوريد اورانيوم را 37ايران کار تبديل . اورانيوم محسوب مي شود

 . ش از تعليق غني سازي آغاز کرده بودپي
ايران فرآيند تبديل اورانيوم را که پيش از تعليق غني سازي آغاز کرده بود به ): راديوفردا(فاطمه امان 

 در پي توافقي با اتحاديه اروپا غني سازي اورانيوم را 2004 نوامبر سال 22ايران در . پايان رسانده است
زمايش سنگ معدن اورانيوم را که تا پيش از توقف غني سازي در دستگاه متوقف کرد اما اجازه يافت آ

 . هاي تبديل اورانيوم وارد کرده بود به اتمام برساند
يک ديپلمات نزديک به .  فوريه به اتمام رسيده است14به گزارش خبرگزاري فرانسه اين کار در روز 

 است ايران هفته گذشته توليد تترافلوريد سازمان بين المللي انرژي اتمي به خبرگزاري فرانسه گفته
تهيه پودر تترا فلوريد اورانيوم يکي از مراحل اصلي فرآيد غني سازي اورانيوم . اورانيوم را آغز کرد
 تن کيک زرد يا سولفيد اورانيوم به تترا فلوريد اورانيوم را پيش از 37ايران کار تبديل . محسوب مي شود

 . ودتعليق غني سازي آغاز کرده ب
تترا فلوريد اورانيوم پيش مرحله توليد گاز هگزا فلوريد اورانيوم است که از آن براي دستگاه هاي گريز از 

 تن کيک زردي که ايران در اختيار 37از ميزان . مرکز ويژه غني سازي اورانيوم مورد استفاده قرار مي گيرد
 . رددارد در صورت طي مراحل ويژه مي توان سه بمب اتمي توليد ک

سازمان بين المللي انرژي اتمي ميزان پودر تترا فلوريد اورانيومي که در تاسيسات نطنز توليد شده را 
مشخص کرده و اين سازمان هم اکنون کار پاکسازي دستگاه ها را از ميزان باقي مانده اين پودر در 

تترا فلوريد اورانيوم در پس از آن به طور دقيق مشخص خواهد شد که ايران چه مقدار پودر . دست دارد
 . اختيار دارد

بر پايه موافقتنامه ماه نوامبر ميان اتحاديه اروپا و ايران و با حمايت سازمان انرژي اتمي ايران تنها مي 
به گفته محمد البرادعي ايران تا پيش از تعليق . تواند تا مرحله توليد پودر تترا فلوريد اورانيوم پيش رود

اين مقدار براي توليد حتي .  کيلوگرم گاز هگزافلوريد اورانيوم توليد کرده بود500 غني سازي سه هزار و
 . يک بمب هم کافي نيست

يک ديپلمات به . گزارش ديگري از اين که آيا ايران مقدار بيشتري از اين گاز توليد کرده يا نه موجود نيست
 تن کيک زردي را که پيش از تعهد به 37 خبرگزاري فرانسه گفته است ايران فقط کار در مورد باقي مانده

محمد البرادعي رئيس سازمان بين المللي انرژي . توقف غني سازي آغاز کرده بود ادامه داده است
 ماه فوريه گزارش کامل فعاليت هسته اي ايران در اين زمينه را به اعضاي هيات 28اتمي در روز دوشنبه 

 .مديره سازمان ارائه خواهد داد
  

 دنی بوشهر دروگاهي فردا از نانتسفيروم ؛ی بازگرداندن سوخت مصرف شده هسته ای برارانیق ابا تواف
  کند یم
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 سازمان سي رئانتسفي الکساندر رومران،ی با اهي روسی توقف همکاری واشنگتن برای رغم فشارهابه
 .  شدرانی وارد ایته ا قرار داد هسی به منظور امضاهي روسی اتمیانرژ
 بازگردان سوخت مصرف ی برارانی فرانسه، پس از توافق ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 شب گذشته به هي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ" انتسفيالکساندر روم " ه،ي به روسیشده هسته ا
 .د تهران شد بوشهر وارروگاهي نی سوخت راکتورهارهي قرارداد ذخیمنظور امضا

 بوشهر روگاهي نی راکتورهای ارسال سوخت هسته ای دالرونيلي م800 است تا قرارداد رفتهی پذهيروس
 قرار ليدل.  بازگرداند، امضاء کندهي سوخت را پس ازمصرف مجددًا به روسنی ارانی شرط که انیرا به ا
 و یفرآور ،ی هسته افتای بازتي مسئله است که سوخت مصرف شده قابلنی اهي شرط روسنیدادن ا

 سوخت یري خاطر آن خواستار بازپس گني را دارد و به همی هسته احاتي استفاده درتسلیارتقاء برا
 .پس از مصرف آن شده اند

 خطرناک بودن حمل و نقل مواد هي مخالفت با بازگرداندن سوخت مصرف شده به روسی برارانی الي دلاما
 .ه است ها بودنهی هزشی و افزاوي اکتویراد
 دهد ی را مناني اطمنی اکای طبق قرارداد به آمرهي وجود بازگرداندن سوخت مصرف شده به روسنی ابا

 انهي ساخت مخفیتهاي فعالی برای خود به عنوان پوششی نظامري غی هسته ایتهاي ازفعالرانیکه ا
 . کندی استفاده نمی هسته احاتيتسل
 شد توسط روسها ساخته شده و قرار بود ی گذارهیمانها پا توسط آل1970 بوشهرکه ابتدا دردهه روگاهين

 . افتادقی آن به تعوی که به خاطر موضوع سوخت راه اندازردي قرار بگیکه سال گذشته مورد بهره بردار
 سي  و جرج بوش رئهي روسی جمهورسي رئني پوتريمی بوشهر درنشست والدی اتمروگاهي نموضوع
 ی هسته ایتهاي فعالدی نبارانی مسئله که انیرح شد و دو طرف بر ا مطسالواي در براتکای آمریجمهور

 . کردنددي توسعه دهد تاکی هسته احاتي ساخت تسلیخود را در راستا
 گسترش ی برای در راستاشتري مذاکرات بی فردا براهي روسی اتمی سازمان انرژسي رئانتسفيروم

 . کندی به شهر بوشهر سفر مروگاهي از ندیزد بای خود برایرانی ای به همراه آقازاده همتاهایهمکار
  

  افتاد قی به تعوهي و روسرانی ایامضاء قرارداد سوخت هسته ا:  فرانسه یخبرگزار
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 قرار بود امروز قرارداد سوخت رانی به اهي روسی اتمی سازمان انرژسي رئانتسفي سفر الکساندر رومبا
 قرار ی شدن مذاکرات دو طرف امضای به امضاء برسد اما به خاطر طوالنهي و روسرانی اني بیهسته ا

 . داد به بعد موکول شد
" غالمرضا آقازاده"  شدن مذاکرات ی فرانسه، با طوالنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی مسائل هسته اراموني پی روس ویهمتا" انتسفيالکساندر روم"  و رانی ای اتمی سازمان انرژسيرئ
 پسماند ن که با شرط بازگردانده شدرانی به اهي از روسی امضاء قرار ارسال سوخت هسته اران،یا

 . قرار بود امروز انجام شود، به بعد موکول شدهي به روسیهسته ا
 و رانی ای اتمی سازمان انرژی قرارداد صبح امروز توسط روسانی قرار بود تا ای قبلیزی برنامه رطبق
 . مشترک شرکت کنندی در کنفرانس مطبوعاتانتسفي به امضاء برسد و سپس آقازاده و رومهيروس

 ی اتمی سازمان انرژیسخنگو" انی جبارعقوبی" به گزارش :  کرددي خبر تاکنی پرس در ادامه افرانس
 انیجبار.  افتادقی که از قبل اعالم شده بود، به تعوی دو برنامه امضاء قرار داد و کنفرانس مطبوعاترانیا

 یگری به زمان دزي نی خبررانسقرارداد هنوز امضاء نشده است و کنف: "  کردحیدر گفتگو با خبرنگاران تصر
 ."موکول شد

 کند و به گفته مقامات ی منطقه سفر منی بوشهر به ای اتمروگاهي از ندی بازدی فردا براانتسفيروم
 . سفر به بوشهر انجام خواهد شدهيدر حاش ی کنفرانس مطبوعاترانی ای اتمیسازمان انرژ

  
  شود ی فردا در بوشهر امضا میقرارداد بازگرداندن سوخت هسته ا
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قرارداد بازگرداندن سوخت هسته :  اعالم کردی اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزی برنامه رمعاون

 .  شودی فردا در بوشهر امضا میا
 در خصوص امضا نشدن قرارداد بازگرداندن پسماند سوخت یدي مهر، محمد سعی گزارش خبرگزاربه

 ی سازمانهای و رضا آقازاده روساانتسفي مذاکرات امروز الکساندر رومانی که قرار بود در پایهسته ا
 ندارد، از  وجودیمشکل خاص:  داد حي دوطرف برسد، توضی در تهران به امضاهي و روسرانی ای اتمیانرژ
 همزمان امضا دی دو کشور، باني بی سند در دست بررس3 که مي مذاکرات، ما معتقد بوده و هستیابتدا

 . شود 
 به قرارداد ی اهي سند اول پروتکل بازگشت سوخت مصرف شده، سند دوم الحاقنکه،ی با اعالم ایو

در :  است، افزود رانی زمان ارسال سوخت به انيي و سند سوم تعی ماللی مسانهيسوخت در زم
 ارسال زمان سوخت، نيي و درباره تعمیدي اول و دوم به تفاهم رسیمذاکرات امروز، در خصوص سند ها

 هي برسد و فردا در حاشیی امروز بعدازظهر و شب به مرحله نهامیدواري قابل بحث است که امیموارد
 .  دوطرف برسدی بوشهر به امضاروگاهي و آقازاده از نانتسفي رومانی آقادیبازد

 گفت وگو ماي سکی شبکه ی که با بخش خبری اتمی سازمان انرژیزی الملل وبرنامه رني امور بمعاون
 بوشهر خبر داد و روگاهي نی از اختالف نظر تهران و مسکو در خصوص زمان راه اندازني کرد، همچنیم
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 برطرف کشور دو یالن هسته ا مسووی اختالف نظر در مذاکرات امروز و فردانی کرد ایدواريابراز ام
  .شود

  
  خواهد شد ی راه اندازی گاه بوشهر به زودروي واحد ننياول :انتسفيروم

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 واحد ني کرد اولیدواري برد امروز ابراز امی که در تهران بسر مهي روسی اتمی آژانس فدرال انرژسيرئ
 .  خواهد شد ی راه اندازکی نزداري بسندهی بوشهر در آی گاه هسته اروين
 ی اتمی آژانس فدرال انرژسي رئانتسفي ، الکساندر رومی نووستای مهر به نقل از ری گزارش خبرگزاربه

 که ما کسب یتجربه ا:  گفت رانی ای اتمی سازمان انرژسي از گفتگو با غالمرضا آقازاده رئشي پهيروس
 میدواريما ام . مي سرعت ببخشی هسته ای ساخت راکتور ها دهد واقعا بهی به ما اجازه ممیکرده ا
 . شود ی راه اندازکی نزداري بسی اندهی بوشهر در آروگاهي واحد ننياول

 قرارداد بازگشت ی امضای شب گذشته براهي روسی اتمی آژانس فدرال انرژسي رئانتسفي رومالکساندر
 .  تهران شد  دو روزه واردداری دکی ی براهي به روسیپسماند هسته ا

 قرارداد مذکور پس از انجام مذاکرات ی بر امضای مبنی محافل خبری است برغم اعالم قبلیگفتن
 ی قرار داد برانی ای قبل اعالم شد که امضای دوکشور، ساعتی اتمیدوجانبه مقامات سازمان انرژ

 .  افتاد قی بار به تعونيچندم
 اعالم داشته هي وروسرانی ای اتمی سازمان انرژیوسا به مذاکرات رکی است که منابع نزدی درحالنیا

 قراردادبازگشت پسماند ی بوشهربا امضاروگاهي ازندیضمن بازد) کشنبهی( فردا انتسفياند قرار است روم
 . دهد قراری افکار عموماري را در اخترانی سفرش به اجی نتای ، در نشستیسوخت هسته ا

  
 ی غنی توقف دائمرانی در ای دولتهر: یبا خبرنگاران آلمان در گفتگو ی ملتي امنی عالی شوراريدب

 سوخت دي کشور خود از تولتي محرومرانیمردم ا//  همان روز سقوط خواهد کردردی را بپذومي اورانیساز
 ی برای بوده و االن زمان خوبی عصبانقي از تعلرانیپارلمان ا//  دانندی مکی تکنولوژدی را آپارتایهسته ا

  ستي ن پروتکلبیتصو
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 که مي گفت2003 اکتبر 21 ما از روز اول در ست،ي مطرح نی سازی غنی عنوان توقف کامل و دائمچي هبه
 همان روز سقوط خواهد ردی توقف را بپذرانی در ای و هر دولتستي قابل طرح نی سازیتوقف دائم غن

د سوخت را خودمان ی دارند که ما بادي مساله تاکنیسئوالن بر ادر کشور ما مردم و احزاب و همه م. کرد
 . مي کنديتول
 امور خارجه و ری سفر خود به کشور آلمان و گفتگو با وزانی در پای، و"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه

 ی فناوردی حرف را که بانی ارانیمردم ا:  اظهار داشت،یصدراعظم آلمان در جمع خبرنگاران آلمان
 . دانندی مکی تکنولوژدی آپارتای کشورها باشد را نوعیص برخمخصو

:  و اروپا دانست و گفترانی ای به مذاکرات هسته ادني سرعت بخشی را براني و برلسی سفر به پاریو
 .  بودی پرونده هسته اراموني کشور پنی ای با مقام هاسی ما در پاری صحبت هانیشتريب

 امور خارجه و صدراعظم آلمان در خصوص ریمه مذاکرات ما با وز هنيدر برل:  خاطرنشان کردیروحان
 و ني برل-تهران . می نداری و اهداف مهم اختالف نظرلی از مسای بود، در برخرانی ایپرونده هسته ا

 . ر استی تنها از راه مذاکره امکان پذی نظر واحد دارند که راه حل پرونده هسته اکی سیپار
 
 استفاده از ی حقوق کامل برای دارارانی انکهیهر دو کشور بر ا:  کرددي تاکیمل تي امنی عالی شوراريدب
 با رانی ایاسي مذاکرات سشرفتي پنهي در زمدی است، اشتراک نظر دارند و بای هسته ازي صلح آمیانرژ

 . ت کنندی مذاکرات حمانی از ازي نگرانی که دمي حرکت کنی به گونه اییسه کشور اروپا
 در حال ادامه ی اتفاق نظر دارند که مذاکرات در نقطه حساسسی و پارني تهران با برل: اضافه کردیو

 ی وجود دارد، اختالف نظری که مشکالتی داد و نسبت به مواردیشتري به آن سرعت بدیاست و با
 . وجود ندارد

رات،  به مذاکدني دو کشور آلمان و فرانسه بر سرعت بخشدي تاکرغميعل:  حال گفتني در عیروحان
 ني و برلسی به پاردني سرعت بخشی خود را براشنهاداتي نداشتند و ما پنهي زمنی در ای روشنشنهاديپ

 . میمطرح کرد
 پاسخ دادن ی برایی شود که سه کشور اروپایاحساس م:  کردحی تصری ملتي امنی عالی شوراريدب
 است دهيچي که پی از مواردیخ آن را دارند، بری به زمان داشته و قصد بررسازي نشنهاداتي پنیبه ا

 .  وجود نداردابد،ی ادامه ی مذاکرات در چه سطحدی بانکهیاتفاق نظر بر ا
 در ی روشن تری هماهنگکی در سطح باال به دی بالی از دو کشور معتقد است که مسایکی:  گفتیو

ما . مي را حل کنلیا مسنی ای راهبرتهي با فعال کردن کممي توانی معتقد است مزي نیگریابتدا برسد، و د
 .مي کنی گذشته را توسط کارشناسان خود دنبال مسی و پارنيآنچه را که در مذاکرات برل

 
 هسته تهي کمژهی ها به وتهي کمشتري ما نسبت به نحوه فعال کردن بشنهاداتيپ:  اظهار داشتیروحان

 نی اگر سه کشور ا شده است کههی اراري مسنی فعال کردن ای فرمولها براشتري بوده است و بیا
 .  باشدديمف تواند در روند مذاکرات ی مم،ي اتفاق نظر برسکی به مي کنند و بتوانی را بررسشنهاداتيپ
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 ما و سه کشور ني بی هماهنگکی با دی سه کشور قرار گرفته بااري چون در اختشنهاداتيپ:  ادامه دادیو
 است که طرف نی اميني بی ها متهي کمیخ که در بریدرواقع اشکال. ردي رسانه ها قرار گاريدر اخت
 منتقل شود تا اراتين اختی ادی بود که چگونه بانی ابتکار عمل ندارد و سخن ای کامل برااري ما اختییاروپا

 . سطح مذاکرات را باال برد
  سطح مذاکرات را به اروپا دادهشی و افزاندگانی نمااراتي اختشی افزاشنهادي ما پنکهی با اشاره به ایو
 و یی خارجه اروپاری از مذاکرات را به سطح سه وزی بوده که برخنی اشنهاداتي از پیکی:  گفتم،یا

 ی که مشکالتست ایني عی هاني که عمدتا در بحث، تضممي ارتقا دهرانی ایمسوول پرونده هسته ا
 .  استشرفتي مذاکرات قابل پی در سطح فعللی مساهيبق. وجود دارد

  م،ي از داخل کشورمان تحت فشار هستی در مذاکرات هسته اعی تسری ما برانکهی بر ادي با تاکیروحان
 .  حل شودرانی ای موضوع پرونده هسته ای جمهوراستی قبل از انتخابات رمي هستلمیما: اظهار داشت

 هی ارایني عی هاني دادن تضمی ما براشنهاداتي پمي که در ژنو داشتی جلسه انیدر اخر:  کرددي تاکیو
 ما شنهاداتي به پی مارس خواهد بود اروپا بتواند پاسخلی که اوای در جلسه بعدمیدواري امشده و

 نشود که تشر ها منتهي مذاکرات صورت جلسات مذاکرات کمنی است که در انیداشته باشد اما قرار ا
 .  مساله اصرار داردنی ای رویی طرف اروپاشتريب

 م،ي دهی آن را ادامه مميني در مذاکرات ببیشرفتي پ که ما در ماه مارسیدر صورت:  افزودیروحان
 ی اجهي شود اما اگر نتدهی دشرفتي پنی است که انی ای شود برای که در ماه مارس برگزار میاجالس

 .  نخواهد کرددايحاصل نشود مذاکرات ادامه پ
 اگر ما درماه : کرددي تاکست،ي متصل به بحث انتخابات نادی زی مساله هسته انکهی با اشاره به ایو

 ی اما روشن است در زمان انتخابات احزاب و گروه ها روم،ي ادامه دهمي توانی مميني ببشرفتيمارس پ
 .  کنندی مهي تکشتري مهم بلیمسا

 نی و اروپا را بهتررانی ای به مذاکرات هسته ادني سرعت بخشی برای المللني مقررات بی اجرایو
 قتري توسط متخصصان نوشته شد تا دق1993 بعد از سال 93+2پروتکل :  دانست و گفترانی انيتضم
 توانند ی که در کشور هستند، میی پروتکل بازرس هانیطبق ا.  کشورها کنترل شودی هاتيفعال
 ی بازرسان میوقت.  کننددی ها را بازدتی سادی ساعت با2 کنند و ظرف یلي تکمی دسترسیقاضات

 کسالهی یزاهایبازرسان و.  خواهد بودني تضمنیبهتر شوند، تی ساکی ساعت وارد 2توانند ظرف 
 .  کنند تا هر وقت بخواهند وارد کشور شوندی مافتیدر

 مصوب طی پروتکل اکنون همان شرام،ي کنی را امضا کرده و آن را اجرا میما پروتکل الحاق:  گفت یروحان
 است و قي و پارلمان مخالف تعلمي هستقي ما در تعلنکهی ای است برایپارلمان ما اکنون عصبان. را دارد
 مراحل خود را در دولت تکل پروتکل آغاز خواهد شد، گرچه پروبی روند تصوابد،ی انی پاقي که تعلیزمان
 .  کندی میسپر
 شدن چرخه سوخت ی المللني و موضوع بی هسته ای انرژی المللني در خصوص گزارش آژانس بیو
 است که در هر نیشده است، آنچه که مطرح بوده ا مطرح نی مدلني گزارش چننیدر ا:  گفتیاتم

 رانی گزارش آمده است که انیو در ا.  سوخت را داشته باشددي تولتي کشور مسئولکی یمنطقه ا
 نباشند ی سازی به دنبال غننکهی ای دارد و فشار به کشورها برااري را در اختی سازیغنامکانات 

 .  کندی مفي را تضعیت.یپ.ان
 است، هر یني عني تضمنی بدترنیا:  گفت،ی زمانتی بدون محدودقيص ادامه تعل در خصویروحان
 نی ماند، بهتری نمداری از آن نداشته باشد، پاتی که آن ملت رضادي کنلي ملت تحمکی را که به یطرح
 تخلف از ف هر دو طری شود که براکی آنقدر نزدیعنی و اروپا است رانی اکی به نظر ما روابط نزدنيتضم
 . رات صرف نداشته باشدمقر
 خود را ی ابتدا مواضع حداکثرشهيدر مذاکرات، دو طرف هم:  کرددي تاکی ملتي امنی عالی شوراريدب

 رها شده و به نقطه وسط ی شوند از مواضع حداکثری رود مجبور می مشي پی کنند و وقتیمطرح م
 . ميابی دست ت در مذاکرای اجهي به نتمي تا بتواندیاي اروپا به نقطه وسط بمي کنی تالش مزي ما نندیايب
 ها در مذاکره با ما، با ییاروپا:  و اروپا گفترانی ای به مذاکرات هسته اکای در خصوص ورود آمریو

 به کای کنند، اگر آمری هماهنگ مکای مهم موضوع را با آمرلی در تماس هستند و در مسازي ها نییکایآمر
 جادی ها مانع اییکایر بخش باشد اما اگر آمتی تواند رضایا م می حل مساله کمک کند برایاروپا برا
 .  شودی می تلقی عالمت منفکی ما یکنند برا
 مذاکرات را اعالم کرده که مثال گفته کابهی در خصوص نحوه کمک آمریاروپا موارد:  اظهار داشتیروحان

 مخالفت نکند و خود به رانیرات ا با نظی المللني را بردارد و در مجامع بمی موارد تحری برخکایشده آمر
 .  با اروپا هماهنگ عمل کندزي حکام نیخود در شورا

 از ی بخشیی هر شرکت اروپارای در دست ندارد زرانی عرضه کردن به ای برایزياروپا چ:  افزودیروحان
 ییکای از آن آمری بخشزي نیی اروپای است و هر تکنولوژییکای آمری اش متعلق به شرکت هاهیسرما

 زيالبته ما ن.  مشکل داردکای را اعطا کنند بدون آمریتی خواهند مزی می اساس اروپا وقتنیاست، بر ا
 جهي به سرعت به نتی سازی است که در خصوص غننی و خواسته ما امي خواهی از اروپا نمی مهمزيچ

 . ميبرس
 نی اري و تاثستيراق ن عران،ی انکهی بر ای در خصوص اظهارات بوش مبنی ملتي امنی عالی شوارريدب

 منطقه به طی شرام،ي آرامش داشتدی بگویزي بوش چی آقانکهیما قبل از ا:  گفت رانیاظهارات بر آرامش ا
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 دهی گذشته دل ها در چند ساییکای را داشته باشد، آمریی هوس هاني چنکای که آمرستي نیگونه ا
 . کار سخت خواهد شد آنها ی داشته باشد برایگری دی اراده ارانی که اییاند، جا

 از صلح ی صلح مورد عالقه ما است، اما وقتشهيهم:  گفتانهي خاورمیتي در خصوص ساختار امنیو
 . مي بدانزي آن منطقه را نی هاتي واقعدی بامي کنیصحبت م

 مساله را نی شود و ما ادهی در ماه مارس دی راهبرتهي ما در کمی هایزنی آثار رادیبا:  کرددي تاکیروحان
 .  کردمي دنبال خواهزي از ماه مارس نشيپ
 ما نقل ی ها را براییکای آمری از حرف های برخني و برلسیپار:  گفتی ملتي امنی عالی شوراريدب

 ی برایشنهادي پکای جنبه مثبت داشته است، اما اکنون که آمرکای ها حرکات آمرییاز نظر اروپا. کردند
 و خودش ني وچهيروس کا،ی مذاکرات آمرنی داد در اشنهادي پیع در مذاکرات ندارد، البرادميدخالت مستق

 نسبت به رای زرندی را بپذکی مذاکرات شرنی ها در ایی اروپاستي کنند اما معلوم نداي حضور پزين
 به ی المللني مساله بکی اروپا در ميني ببدیبا.  ها نظر مثبت نداشتندیی اروپازي نهي و روسیالبرادع
 .  دهدی و اروپا اکنون امتحان پس مديهد رس به کجا خواییتنها

  
 کرده که در سخت ی گذارهی را پای قدرت،ی روزآمد جهانی بر دانش و فناورهي دفاع با تکوزارت:  دفاعریوز
  دفاع کند ی اسالمهني و کوبنده از معی قادر است بطور قاطع، سرطی شرانیتر

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 بر هيامروز وزارت دفاع با تک:  مسلح گفتیروهاي نیباني دفاع و پشتری وزی شمخانیل عابانی درريام
 بر آن، در ی کرده که مبتنی گذارهی را پای قدرت،ی روزآمد جهانی دانش و فناوری هاهی النی ترقيعم

 .  دفاع کندی اسالمهني و کوبنده از معی قادر است بطور قاطع، سرطی شرانیسخت تر
 ی های دستاوردها و آمادگنی از آخردی بازدانی در جری، و"مهر "ی خبرگزاریاسي سسی گزارش سروبه

 ی های بر فناوری و مبتنازي نی بر مبناديتول:  سازمان، افزودنی ارانی هوافضا در جمع مدعیسازمان صنا
 .  کشور داردیاع و رو به توسعه صنعت دفای نشان از حرکت کامال هوشمندانه، پوده،يچيروزآمد و پ
 از آن است ی ناشست،ي عراق نران،ی انکهی بر ای مبنکای جمهور آمرسیياعتراف ر:  کردحی تصریشمخان

 کای آمرم،ي باشبندی که به فرهنگ عاشورا پای شده است و تا زمانني مردم عجنیکه فرهنگ عاشورا با ا
 .  کشور حمله کندنی تواند به اینم
 خود است، ی توان نظامشی به اشکال مختلف در حال افزا امروز دشمننکهی دفاع با اشاره به اریوز

 .می قائل شوی قدرت دفاعشی و افزادي تولی برای حد و مرزدی نبازيما ن: اظهار داشت 
 دانست و از اقدامات رانی ای اسالمی جمهوری بخش قدرت بازدارندگنی را مهم تری موشکعی صنایو

 . کردریافضا تقد هوعی و کارشناسان سازمان صنارانیارزشمند مد
 
//  دارد ی دست از حقوق حقه خود بر نمیمتي قچي به هرانیا: ی ملتي امنی عالی شوراريدب
 ها،يسيحرف انگل// کرده اند ی مذاکرات سنگ اندازري در مسکای تحت فشار آمرزي قبال نهايسيانگل
  ستي نشي بیشعار

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 نکته نی بر ای و فرانسوی آلمانی با طرفهاداریدر د:  گفت ی ملتي امنی عالی شوراري دبی روحانحسن
 بتواند رانی که امي برسیني عناتي نسبت به تضمني طرفی به فرمول مرضعتری سردی که بامي داشتديتاک
 .  را توام با اعتماد انجام دهدی سازیغن
 ی درگفت وگو با بخش خبری ملتي امنی عالی شوراري دبی مهر ، حسن روحانی گزارش خبرگزاربه

مذاکرات با مقامات آلمان و :  گفت یی مذاکراتش با مقامات اروپاجی شبکه خبر، در خصوص نتا13ساعت 
 ريد ما در مسی چگونه بانکهی بود و ای و اروپا در پرونده هسته ارانی روند مذاکرات ارامونيفرانسه  پ

  .ميس به اهداف مورد نظر بریدیمذاکرات با تحرک جد
 به فرمول عتری سردی که بامي داشتدي نکته تاکنی بر ای و فرانسوی آلمانني با طرفداریدر د:  افزود یو

 را توام با اعتماد انجام دهد، ی سازی بتواند غنرانی که امي برسیني عناتي نسبت به تضمني طرفیمرض
 داده شد که در اکراتبه  مذ شتري بدني در خصوص سرعت بخشی به مقامات آلمانیشنهاداتي پنیبنابرا

 قول یمقامات آلمان. مي خود برسی به هدف  اصلعتری  سرمي ما باشد تا بتوانی براییواقع اصول راهنما
 خواهند گذاشت و به ما پاسخ خواهند یزنی و رای سه کشور به بررسني را بشنهاداتي پنیدادند که ا

 .داد 
 کمتر از توقف یزي اعالم کرده است لندن به چسيرجه انگل سئوال که وزارت خانی در پاسخ به ایروحان

 روند را نی خود خواسته است که ایی اروپای کند و از شرکای بسنده نمرانی در ای سازیدائم غن
 نيس و برلی در پاریشرفتي و پميبهر حال چون االن در حالت  گام به جلو هست:  کنند، گفت یريگيپ

 به عقب ی را وادار کند گامتختی کشور دو پانیبه دولت لندن است که ا هایيکای فشار آمردی شام،يداشت
 ها استفاده کرده اند و در  وهي شنی مذاکرات، از اري در مسزي قبال و در گذشته نهايسيبردارند که انگل

 چي به هرانی دانند که ای می بخوبا امرند،ي بگشي روند را پنی هم ممکن است ای مذاکرات کنونريمس
 را از اعمال حقوق ی تواند ملتی  کس هم نمچي دارد و هیدست از حقوق حقه خود بر نم یمتيق

 .ستي نشي بی  شعارها،يسي حرف انگلنی خود باز دارد، بنابرایقانون
 سیمقصود آنها عمدتا پار:  هستند، گفت ی چه کشورهایی اروپای منظور از  شرکانکهی در خصوص ایو

 . اروپا مد نظر آنها باشد هی اتحاد است البته ممکن است کلنيو برل
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  کند ی متی حمارانی ای اروپا در برخورد با پرونده هسته اوهيواشنگتن از ش : باروسو
 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 

 سي رئري اخداری پرسه با اشاره به دی دیشی در گفتگو با روزنامه اتریی اروپاهی اتحادونيسي کمسيرئ
:  اظهار داشت رانی ای هسته ایتهاي و فعالیی اروپاهی عضو اتحادی سران کشورها باکای آمریجمهور

 ی متی حمارانی ای هسته ای ها در برخورد با برنامه هایی اروپاوهيواشنگتن اعالم کرده است که از ش
 . کند
 گفتگو نیا در ادامه یی اروپاهی اتحادونيسي کمسيرئ" خوزه مانوئل باروسو "  مهر ، ی گزارش خبرگزاربه
 در بروکسل و گفتگو با یی اروپاهی از مقر اتحادکای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش  "ري اخدارید:  کرد حیتصر

  . دی آیرم اروپا بشما- کای در روابط آمری نقطه عطفهی اتحادنیسران و مقامات ا
 کشور یز عالقمند و گفتگوها اداری دنی در اکای آمری جمهورسيرئ:  پرسه گفت ی به دني همچنباروسو
 در کنار کای کرد که اروپا و آمرحی آورد و تصراني سخن به میی اروپای با کشورهای بهبود روابط آتیخود برا

  . ابندی دست یري چشم گیتهاي توانند به موفقی مگریکدی
ار  اظهرانی ای پرونده هسته اراموني اختالف نظرها پی اروپا با اشاره به برخهی اتحادونيسي کمسيرئ

 رانی ای هسته ای در مورد برنامه هاکای اروپا و آمراني می جدیپس از مدتها اختالف نظرها: داشت 
  . می بودکای آمریاستهاي در سرييشاهد تغ

 حمله ی برای اعالم کرد که واشنگتن برنامه ایی اروپاهی خود با سران اتحادداریبوش در د:  افزود یو
 .  است نهي زمنی در اکيپلماتی دی راه حلافتنی  ندارد و خواهانرانی اهي علینظام

 ها در برخورد با یی اروپاوهي اعالم کرده است که از شکایآمر:  خاطر نشان ساخت ني همچنباروسو
 . کند ی متی حمارانی ای هسته ایبرنامه ها

  
  است رفتهی و گفتگو با استراو را نپذداری دعوت سفر به لندن ودیروحان: ی سی بیب

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 اظهار داشت حسن ی سی بی بی در گفتگو با شبکه خبرسي از مسئوالن وزارت امور خارجه انگلیکی

 و داری کشور و دنی سفر به ای برایسي دعوت مقامات انگلرانی ای ملتي امنی عالی شوراري دب،یروحان
 . گفتگو با جک استراو را رد کرده است

 ی اعالم داشته که آقای در مطلبی شبکه خبرنی ، ای سی بی مهر به نقل از بیر گزارش خبر گزابه
 بالفاصله پس از آنکه جرج رانی ای مذاکره کننده در مورد مسائل هسته ائتي مسئول ارشد هیروحان

 و در پرداخت وگفتگو یزنی با سران اروپا به رارانی ای هسته اتي بر سر فعالکای جمهور آمرسيبوش، رئ
 جمهور فرانسه سي برد به فرانسه و سپس آلمان سفر کرد و با رئی هنوز در اروپا به سر می که ویحال
 . و گفتگو پرداختداری خارجه آلمان به دریو وز

 شی هسته اتي بر سر فعالرانی مذاکره با اسي شده که فرانسه و آلمان در کنارانگلدي خبرتاکنی ادرادامه
  سفر کندزي نسيرار بوده است پس از فرانسه و آلمان به انگل قی روحانی برند و آقای مشيرا پ
 در عدم رانی ای ملتي امنی عالی شوراري اقدام دبهي در توجیاسي گران مسائل سلي از تحلیاريبس
 شد که تونى بلر نخست ی واکنش پس ازآن عملنی اظهارداشتند که اسي دعوت مقامات انگلرشیپذ
 مواضع ارابه ، آشکسمی تهران از ترورتی ازجمله اتهام حمارانید درباره ا خوري در اظهارات اخسي انگلریوز

 . نشان دادیشتري بشی گراکای آمری جمهورسيبوش رئ
 بارها از آلمان و رانی ای در موضوع پرونده هسته اسي انگلزي که در گذشته نندی افزای منابع منيهم

 با وجود رانی پروتکل الحاقى در داخل ابیصوفرانسه فاصله گرفته و اظهار نظر لندن درباره ضرورت ت
 نی از اکىیمطرح شد، ) اسفند پارسال (الدىي پروتکل توسط تهران که مارس گذشته منیامضاى ا

 . نمونه ها است 
 قصد سي که دولتمردان انگلنستی لندن ای فعلی قابل توجه در درک خط مشدگاهی دکی گری دیازسو

 یی اروپای خود را با شرکای در حالى که در ظاهر همگامشتر،يالف وقت ب و اتدی جدطی شراجادیدارند با ا
 راست کنند، انتخابات سراسرى مجلس عوام را که قرای حفظ مرانیدر مذاکرات هسته اى با ا

 با نئو ی ماه برگزارشود پشت سرگذاشته و پس ازآن دولتمردان حزب کارگر که ازهمراهبهشتیدرار
جنگ عراق نزد افکار عمومى ضربه خورند ، راحت تر درباره اعالم موضع  درديمحافظه کاران کاخ سف

 .مشترک با واشنگتن اظهارنظر کنند
 س،ي خود از انگلداری عالوه بر لغو دی روحانی بروز کرده که آقای مقامات لندن در حالی اقدامات از سونی

 نسبت به ی انانهيموضع خوشب کرده و با اتخاذ تینسبت به مذاکراتش در آلمان و فرانسه ابراز رضا
 مذاکرات استقبال نی به اکای اعالم کرده است که از کمک آمری حتران،ی ای مذاکرات هسته اشرفتيپ
 . کندیم
 دعوت به لندن از رشی عدم پذلی در لندن هنوزدالرانی آورده است که سفارت اانی در پای شبکه خبرنیا

 ري اخیري توان به موضعگی دعوت را منی رد ای برای ومي را  اعالم نکرده اما تصمی روحانی آقایسو
 یدی تردچيه: " بوده سابقه گفتی بی اظهاراتی طرًاي ارتباط داد که اخايتانی برری بلر، نخست وزیتون

 ". استسمی تروری حامرانیوجود ندارد که حکومت ا
 مىکند تیرا تقو "  بن-تونى"و " جرج گالوى" ضد جنگى همچون استمداراني سخنان ، استدالل سنیا

 به ازىي راهبردى بدون آنکه امتاستي سنی درصدد هستند با اتخاذ اسيکه سران دولت کارگرى انگل
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 آسوده تر آنچه در الىي داده باشند از نقطه بحرانى انتخابات سراسرى گذر کرده و پس از آن با خرانیا
 .  کنندانيدل دارند ب

 را پس از جنگ عراق قانع کرد تا راى خود سيکار عمومى انگل خوب مىدانند به دشوارى مىتوان افآنان
 . زندی هستند،به صندوق برگرىیرا به نفع افرادى که در تدارک جنگ د

  
 لي تکمريتعلل و تاخ: هي روسی اتمی آژانس انرژسیي رداریدر د نظام  مصلحتصي مجمع تشخسيرئ
  است ری ناپذهي بوشهر توجروگاهين

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 داروی دی رفسنجانی اهللا هاشمتی عصر امروز با آهي روسی اتمی آژانس انرژسیي رانتسفي رومالکساندر
 . گفتگو کرد

 ی تطور قراردادها و چگونگري سی با بررسی رفسنجانی اهللا هاشمتی مهر، آی گزارش خبرگزاربه
 نی و در انهي زمنی در اريتعلل و تاخ:  بوشهر گفتروگاهي نی در مورد ساخت و راه اندازني طرفتيفعال
 . استری ناپذهي توجطیشرا
 پروژه نی اران،ی دشمنان ایاسي سی از فشارهایری پذري بدون تاثهي رود روسیانتظار م:  افزودشانیا

 . خوب دو کشور مبدل سازدی همکاریخی سمبل تارکیمهم را به 
 به انجام تی بوشهر در نهاروگاهي نیاندازساخت و راه :  کردحی مصلحت نظام تصرصي مجمع تشخسیير

 شتر،ي بیهای و همکارندهی مناسبات آی براني اعتماد طرفجادی در ای همکارنی اندی اما بر آديخواهد رس
 . موثر استاريبس
 با رانی ای اسالمی است و مردم و مسووالن جمهوری بوشهر پروژه مهمروگاهين:  افزودشانیا

 . کنندی مبيتعق آن را شرفتي روند پتيحساس
 طرح که از ابعاد مختلف مهم است نی رود ایانتظار م:  کرددي مصلحت نظام تاکصي مجمع تشخسیير

 .دی ها را فراهم نمای انجام شود که موجبات توسعه و ارتقاء سطح همکاریبه گونه ا
 .ذکر کرد دو کشور یهای همکاری هانهي هوا و فضا را از جمله زم- ی تجارت، نفت و گاز، فنشانیا
 ی المللني آن در تعامل بیرگذاري و تاثندهی در آی انرژتي بااشاره به اهمی رفسنجانی اهللا هاشمتیآ

 .ندی نمای هماهنگ تر و موثرتر همکاری به عنوان دو منبع مهم انرژهي و روسرانیالزم است ا: گفت
 حی با تشرهيروس ی اتمی آژانس انرژسیي مصلحت نظام، رصي مجمع تشخی گزارش روابط عمومبه

 دی جدکردیدر رو:  بوشهر گفتروگاهي نی ساخت و راه اندازنهي در زمهایروابط دو جانبه و از جمله همکار
 . کننده استدواري اماري بوشهر بسروگاهي کار نشرفتيچشم انداز پ

 
با  و بي پروژه با نظم، ترتنی اني طرفیمي در سند تنظ،ی موانع برطرف شده و بزودیتمام:  گفتیو

 . خواهد کردشرفتي پتیجد
 ی نفت و گاز، انرژ،ی از جمله بازرگاننهي زمیروابط دو کشور در تمام:  گفتانتسفي رومالکساندر

 . هوا و فضا روبه گسترش است،یکیالکتر
 زاتي مصمم هستند تا هر گونه امکانات، تجههيمسووالن روس:  گفتني همچنهي روسی اتمی انرژسیير

 .ندی نمااي مهی استهی مقرر به نحو شای پروژه را در زمانبندنی ازاي مورد نیروي نایو 
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
  در عراق شکست خواهد خورد یاسي اسالم سانیجر : ی عالوادیا

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
  
 تي در عراق وضعانی اسالمگرافي طدني به قدرت رس دولت موقت عراق ادعا کردری نخست وزی عالوادیا
 .  مواجه خواهد کردی کشور را مشکالتنیا
 دولت موقت عراق ری نخست وزی عالوادی، ا" سوا  " ییکای آمروی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
 .وند به قدرت موفق نشدني در اداره امور عراق در صورت رسیاسي اسالم سانیجر:  کردیني بشيپ

 مساله مشکل نی ارای بر عراق حاکم شود، ندارم زدی بایاسي اسالم سنکهی به ایاعتقاد:  گفت یعالو
 . خواهد شدنیآفر

 یروهاين:  کرددهي ابرازعقد،ي خواهد رسانی به پای عمر دولت وی موقت عراق که به زودری وزنخست
 . هستندینی دی هاانی بهتر از جراري بخش بسیآزاد
 مي با ابراهیري وارد رقابت سخت و نفس گیری کسب مجدد نخست وزی که برایاق مل حزب وفسيرئ

ما :  شده است، گفت مي حکزیدعبدالعزي سی به رهبرکپارچهی ائتالف عراق ی نامزد رسمیجعفر
 . آوردمي را هم بدست خواهی خوبجی و نتامي کنی متی حماکي دمکراتفيهمچنان از ط

 در عراق ی حکومت اسالملي مخالفت خود را با تشکنی از اشي پیات در اظهاری ذکر است عالوانیشا
 .اعالم کرده بود

 کپارچهی از ائتالف عراق ري که در انتخابات اخهي دولت موقت رهبر ائتالف العراقری نخست وزیادعالویا
 عراق رسما نامزد کرده ندهی دولت آیری پست نخست وزی را متحمل شد خود را براینيشکست سنگ

 .است
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 ی به رهبرکپارچهی درصد آرا پس از ائتالف عراق 14 با کسب کمتر از ري در انتخابات اخهي العراقستيل
 40 در رده سوم قرار گرفت و تنها ی و بارزانی طالبانی و ائتالف کردها به رهبرمي حکزیدعبدالعزيس

 . ومنتخب عراق را به خود اختصاص داددی پارلمان جدیکرس
 ندهی دولت آیری نخست وزی براهي العراقستي نامزد لیعالو: دولت موقت گفت ی سخنگوبي النقثائر

 .است
 ندهی دولت آیری نخست وزی برای عالوی از نامزدگری دی هاستي از احزاب و لیاري ادعا کرد بسیو

 . کنندی متیحما
 ید آرا درصنیشتري که بکپارچهی ائتالف عراق ی نامزد رسمی جعفرمي ، ابراهی عالوی وجودنامزدبا

 ی شانس برانیشترياز ب) ی کرس140( را به خود اختصاص داده استی پارلمانی های و کرسیانتخابات
 رقابت یری نخست وزی به جمع نامزدهای برخوردار است  هرچند ورود عالوندهی آیریتصاحب نخست وز

 . را داغ تر خواهد کردکی پست حساس و استراتژنیبر سر کسب ا
  

 11ربوده شدن دستکم  // ی گروه زرقاوی از سوییکای آمرانيبه کاروان نظام حمله تيقبول مسئول
  نفر بر اثر انفجار بمب در بغداد 4 شدن یکشته و زخم // یعراق

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 یروهاي حمله به کاروان نتي امروز شنبه مسئولی گروه مسلح وابسته به ابو مصعب الزرقاوکی

 .  بغداد را برعهده گرفتهيمنطقه الطارم در ییکایآمر
 کشته شدن ی اهياني روز گذشته در بکای فرانسه، ارتش آمری مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . کرده بوددیي تاهي را درمنطقه الطارمشیروهايسه تن از ن
 تحت ی اهيانياد ب درشمال بغدیجي ، بلد ، بهي سامرا ، ضلوعیدرشهرها:  اعالم کردندیني عشاهدان
 . منتشر شده استی زرقاواراني ازدستیکی"  دی عمر الحدیگردانها"عنوان

 را دربغداد عهده دارشد ییکای آمریروهاي حمله به کاروان نتي منتشره خود، مسئولی اهياني گروه دربنیا
 را تين امی عراق را در اشغال خود دارد هرگز روی اسالمني که دشمن سرزمیمادام:  کرددیو تهد

 .دينخواهد چش
 کرد و درس مي خواهلی تبدییکای آمری را به گورستان دهها نظامهيمنطقه طارم:  آمده استهياني بنیدرا

 از شي بییکای آمریروهايدرحمله به ن: دی افزای مهياني بنیا.مي دهی به اشغال گران میفراموش نشدن
 .سه تن ازآنها کشته شدند

 تن ازجمله چهارزن ربوده شده اند 11 گذشته دستکم ی روزهایغداد ط درمنطقه جنوب بنکهی اگریخبرد
 اتي دوعملی ، افراد مسلح جمعه گذشته طهی درمنطقه محمودی محلسي منبع پلکیبرحسب اعالم . 

 . ربودندکانشانی  چهار زن را پس از کشتن نزدهيفيجداگانه در لط
 از شهر کربال هدف حمله افراد مسلح  در راه بازگشتی عراقی خانواده هانیا:  منبع افزودنیا

 هی دو زن امروز در منطقه محمودزيگرنی مختلف داتي دو عملی ، طسي منبع پلنیبه گفته ا. قرارگرفتند
 .ربوده شدند

 ازبغداد، ی از عصر روز گذشته  درحمله به منطقه ای و عراقییکای آمریروهاي نها،یي آدم ربانی ایدرپ
 . نمودند ريستگ مظنون را دی عراق22دستکم 

 گسترده در مناطق خطرناک بغداد دستکم اتي با انجام عملی و عراقییکای آمریروهاي نوامبرگذشته ناز
 .دندي را به خاک و خون کشیدهها عراق

بر اثر انفجار بمب دست ساز درغرب بغداد دستکم دو تن کشته ودو تن :  دي بغداد هم امروزخبررساز
 . شدندیززخميگرنید

 محاصره منطقه وارد عمل شوند ی براییکای آمریروهاي ننکهی از اشي انفجار پنیا:  گفتندیني عشاهدان
 . دادیرو

 به دور از مسجد ام ی بمب دست ساز اعالم کردند و گفتند بمب در مکانکی ازی انفجار را ناششاهدان
 . عراق منفجر شدني مسلمی علمااتي دفترهیکی درنزدیالقر

 
  مخالف است ندهی دولت آلي در تشکی طائفه ای بندهي با اصل سهمکپارچهیراق ائتالف ع : بحرالعلوم

 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 نی ای تعداد اعضاکپارچهی در انتخابات به ائتالف عراق روزي پیاسي سه گروه سی اعضاوستني پبا

 ني اولی و برگزارندهی آ دولتلي تشکی و گفتگوها برادي تن رس148 به دی در پارلمان جدونيفراکس
 .  همچنان ادامه دارددینشست پارلمان جد

 انتخابات روزي پکپارچهی عضو ائتالف عراق کی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
ائتالف با :  کرددي خبر داد و تاکري در انتخابات اخروزي پی هاستي لگری ها با دیزنی از آغاز راري اخیسراسر
 . مخالف استندهی دولت آلي در تشکی طائفه ای بندهي سهماصل
 مساله ائتالف ی بررسی در انتخابات براروزي پی هاستي لگری ها با دیزنی بحرالعلوم گفت راميابراه
 .آغاز شده است " پارلمان " ی جلسه مجمع ملني اولی و برگزاری پارلمانیها
 نی ای نامزد رسمی جعفرمي نفر را از جمله ابراه9ز  مرکب ای اتهي کمکپارچهیائتالف عراق :  گفت یو

 روزي پی گروه هاگری ها با دیزنی داده است و گفتگوها و رالي تشکندهی آیری نخست وزیائتالف برا
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 ني اولیرگزار و زمان بیماني هم پلي مساله تشکی بررسی ائتالف کردها براستيانتخابات ازجمله ل
 .آغاز شده است)  اسفند6(نبه از پنجش) پارلمان (ینشست مجمع مل

 وضع کرده است ی عراقی هاستي لگری ائتالف با دی برای اصول اساسکپارچهیائتالف عراق :  افزودیو
 نشود بلکه با مشارکت همه لي تشکی طائفه ای بندهي عراق بر اساس اصل سهمندهی دولت آنکهیبه ا
 گروه ای شرکت نکردند ريانتخابات اخ که در یی از جمله گروه هایاسي در روند سیاسي سیروهاين
 .ردي نشدند، شکل گروزي که با وجود شرکت درانتخابات پییها

 . کرددي برخوردار باشد، تاکی عراق از وحدت صف و وحدت ملندهی دولت آنکهی بر ضرورت ابحرالعلوم
 سازمان عمل ستنويبا پ:  کرددي برعهده دارد، تاکزي گزارش مهر، بحرالعلوم که پست وزرات نفت را نبه

 عراق شامل ی نخبگان ملستي عراق شامل سه عضو و لی شامل دو عضو و جبهه ترکمان هایاسالم
 شیافزا تن 148 به دی در پارلمان جدوني فراکسنی ای تعداد اعضاکپارچهیسه عضو به ائتالف عراق 

 .افتی
 مطرح شده است که چهکپاری به ائتالف عراق وستني پی برایگری دی فردیدرخواست ها:  افزودیو

 . آن شروع شده است  دربارهیري گمي مربوط به تصمیبررس
 ائتالف عراق ستي موضوع در لنیا:  گفت ی جمهوراستی پست ری برای جالل طالبانی درباره نامزدیو
 طائفه ای یژاد  نی بر همگان بدون در نظر گرفتن وابستگی نشده است اما اصل شهروندی بررسکپارچهی
 در یا سنی عهي شای عرب ای کرد کی جمهور شدن سي در رئی مانعچيلحاظ خواهد شد شخصا ه آنها یا

 .نمي بی نماقتي و لیستگیصورت برخوردار بودن از شا
 به گفتگو ی امر بستگنیا:  عراق گفت دی پارلمان جدای ی جلسه مجمع ملني درباره زمان اولبحرالعلوم

 کی جلسه پارلمان احتماال تا ني به اعتقاد من اولردي صورت گی توافقني گروه ها دارد و اگر چنگریبا د
 . برگزار شودگریهفته د

 یزنی دارد رااري را در اختوني فراکسنی بزرگتردی که در پارلمان جدکپارچهی ذکر است ائتالف عراق انیشا
 دین جد در پارلمای کرس40 موقت که ری نخست وزی عالوادی ای به رهبرهي العراقستي را با لییها

 آغاز کرده ندهی دولت آلي تشکی بدست آورد برای کرس77 کردستان که ی کردهاستيبدست آورد ول
 .است

 
 یمي تصمندهی دولت آیری نخست وزی هنوز درباره موضع خود در قبال نامزدهاکردها : یمسعود بارزان

 نگرفته اند 
 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه 
 دهنده ائتالف کردستان که در لي از دو حزب تشکیکیمکرات کردستان  حزب دسي رئی بارزانمسعود

کردها هنوز در قبال :  را به خود اختصاص داد، گفتدی پارلمان جدی کرس77 آرا و 25 عراق ريانتخابات اخ
 ی جعفرميابراه با ای ائتالف خواهند کرد ی با عالوای آنکهی و اندهی دولت آیری نخست وزینامزدها
 . فته اند نگریميتصم
:  حزب دمکرات کردستان عراق گفت سي رئی مسعود بارزانترزی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 کنند، تی حمای از چه کسنکهی و اندهی دولت آیریکردها هنوز موضع خود را در قبال نامزد نخست وز
 .مشخص نکرده اند 

 . بودن آن خبر دادیز احتمال طوالن اندهی دولت آلي ادامه مذاکرات مربوط به تشکاني با بیو
 یری نامزد نخست وزی جعفرمي اکراد قصد ائتالف با ابراهای آنکهی درباره ای در پاسخ به سوالیبارزان

 نيهنوز چن:  را دارند، گفت ی موقت کنونری نخست وزی عالوادی اای ی حزب الدعوه اسالمسي و رئندهیآ
  .می نگرفته ایميتصم
 یابي دستی ها برای وارد چانه زنري انتخابات اخی و نهائی رسمجیس از اعالم نتا عراق پاستمدارانيس
 25 آن شده اند که ائتالف کردستان پس از بدست آوردن یدي کلی و پست هاندهی دولت آاستیبه ر

 . برخوردار شده است ی مهمتي از موقعی پارلمانی های و کرسی انتخاباتیدرصد آرا
 را در دولت یدي کلیکردها پست ها: کرات کردستان را برعهده دارد، گفت حزب دماستی که ریبارزان

 . مطالبه خواهند کردندهیآ
 میدواري امندهیدر آ:  شده است، گفت لی تبدزي موضوع جنجال برانگکی درباره شهر کرکوک که به یو

 مساله پس نی مختلف باشد اما ایژادها  طوائف و ناني مزي مسالمت آمیستی همزی الگو براکیکرکوک 
 . خواهد دادی از کردستان مشخص شود، روی کرکوک به عنوان بخشتیاز آنکه هو
 . است ی ثابت کرد، کردري کرکوک همانطور که انتخابات اختیهو:  گفتی بارزانمسعود

 کردستان ی دولت محلری و نخست وزی برادرزاده مسعود بارزانی بارزانجرواني است که نی در حالنیا
 که به آنها کنترل مناطق ی را در صورتندهی دولت آبي درباره ترکی توافقنامه اچيا هرگز هکرده: گفت 

 .رفتیمورد اختالف در شمال عراق از جمله کرکوک داده نشود، نخواهند پذ
 منطقه اعراب و نی درصد آرا را بدست آوردند البته در ا59 در منطقه کرکوک ري در انتخابات اخکردها

 منطقه در زمان نی رانده شده از ای کردهاافتنی کردند و علت آن اجازه میبات را تحرترکمان ها انتخا
 .صدام به شرکت در انتخابات بود 

 کرکوک هزاران کرد را از یتي بافت جمعريي سابق عراق در زمان حکومت خود با هدف تغکتاتوری دصدام
 ین منتقل کرد کردها از زمان سرنگون شهر و اطراف آنی عرب را به ای های کرد و عراقدي شهر تبعنیا

 .صدام بارها خواستار تصاحب شهر کرکوک شده اند
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند8:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ فوريه ٢۶ - ١٣٨٣ اسفند ٨شنبه :بی بی سی

امنيت ملی ايران به فرانسه و روزنامه های امروز تهران به سفر حسن روحانی، دبير شورای عالی 
آلمان اهميت بسيار داده و آن را تالش ايران برای نجات مذاکرات با اروپا، بعد از سفر هفته گذشته 

  . رييس جمهور آمريکا به کشورهای اروپايی، دانسته اند
ريکا در از ديد اين روزنامه ها اشاره مسئول پرونده هسته ای ايران به استقبال ايران از کمک های آم

مذاکرات هسته ای و پيشنهادهای جديدی که وی در ديدار با روسای دولت های آلمان و فرانسه مطرح 
ديداری که بعد از آن صورت می گيرد که امکان حمله . کرده، نشان دهنده اهميت اين ديدار است

  .نظامی آمريکا به ايران از ميان برخاسته است
وپايی و اعالم نشده حسن روحانی خبر داده و در ضمن آخرين خبر  در صدر اخبار خود از ديدار ارشرق

  . خود نوشته که دبير شورای عالی امنيت ملی ايران دعوت بريتانيا را برای سفر به لندن رد کرده است
 نوشته اگرچه تحرکات تازه ديپلماتيک ايران در فواصل کمتر از يک روز پس از ديدار بوش از ايرانروزنامه 

اروپايی، عاليمی آشکار از احتمال تغيير در مسير مذاکرات به سمت گريز از بن بست دارد اما کشورهای 
  .براستی معلوم نيست شرايط جديد به منزله خروج ايران از بحران هسته ای باشد

 سفر دبير شورايعالی امنيت ملی ايران به فرانسه و آلمان را برای تحرک بخشيدن به همشهری
اروپا و دادن تضمين های عينی به منحرف نشدن فعاليت های هسته ای ايران دانسته مذاکرات ايران و 

و از قول سخنگوی هيات مذاکره گر هسته ای ايران نوشته در حالی که مذاکرات ايران و اروپا تا حدی 
متوقف شده بود در اين سفر ابتکارهای جديدی از سوی ايران ارائه داده شد تا نتيجه گروه های کاری 

  . پرثمرتر باشد
 در مقاله ای مجموعه تحوالت هفته های اخير و بعد از سفر رييس جمهور بوش به اروپا را همشهری

  . در نوسان است" فرصت ها و تهديدها"قرار گرفتن ايران در وضعی دوگانه توصيف کرده که بين 
ان جهانی، اکنون خطر جنگ را ، ايران يا بر اثر ابتکار خود و يا منافع بازيگرهمشهریبه نوشته تحليلگر 

پشت سرگذاشته اما حل مسأله هسته ای فرصتی است که چگونگی بهره برداری از آن به پاسخ اروپا 
  . به پيشنهاد تازه ايران بستگی دارد

سفر حسن روحانی را ادامه تالش های تهران برای رسيدن به نتيجه ای ملموس تا پايان سال جام جم 
اندر روميانتسف به تهران دانسته که به نظر اين روزنامه حساس ترين مرحله و همزمان با سفر الکس

  .برای راه اندازی نيروگاه بوشهر، اولين نيروگاه هسته ای ايران است
 از احتمال ديدار فردا صبح رئيس آژانس اتمی روسيه از نيروگاه بوشهر خبر داده جام جمدر همين حال 

وضع روسيه در مورد تامين سوخت هسته ای مورد نياز ايران و از قول يک سخنگوی روسی نوشته م
  . تغييری نکرده، هر چند هنوز تاريخی برای آغاز تحويل سوخت تعيين نشده است

 اقبال به حل مساله تامين سوخت نيروگاه بوشهر در حالی است که به نوشته جام جماميدواری 
يمير پوتين اعالم شده است که نظرات روسای روزنامه ديگر صبح به دنبال مذاکرات جورج بوش و والد

  .آمريکا و روسيه درباره فعاليت های هسته ای ايران هماهنگ شده است
اظهارات دبير شورای نگهبان در نماز جمعه ديروز تهران و انتقادهای وی از اکثريت محافظه کار مجلس 

  . هفتم از مهم ترين مسائل داخلی روزنامه های صبح امروز است
 احمد جنتی از نمايندگان مجلس خواسته در بررسی بودجه کشور مواظب ايرانوشته روزنامه به ن

اين ذخيره برای روزهای مبادا است، نه اينکه مثل گوشت "باشند که ذخيره ارزی را حراج نکنند، چون 
  ."قربانی شود، آينده ما معلوم نيست و مشکالت ما زيادست

 در عين حال از بعضی تصميم های مجلس انتقاد کرده و گفته قشرامام جمعه موقت تهران به نوشته 
  .است که از آن بوی بدی به مشامش خورده و نگران آن شده که ماجرای شهرام جزايری تکرار شود

 آن بخش از گفته های دبير شورای نگهبان را مهم يافته که به نمايندگان محافظه کار مجلس آفتاب يزد
  ."شما به شما رای داديم اما حاال به فکر کاسبی افتاده ايدما با زحمت بسيار : "گفته
وی اگر :  خبر داده که محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس با گاليه از آيت اهللا جنتی گفته کهشرق

  .بوئی شنيده بهتر بود به هيات رييسه مجلس منتقل می کرد که رسيدگی کند
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