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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
  

 لي تشکیی از سه کشور اروپایکی تختی پاای اسفند در ژنو 27 ی راهبرتهي کمجلسه: حسن روحانی
  شود یم

  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 از یکی تختی پاای اسفند در ژنو و 27 ی راهبرتهيجلسه کم:  کشورمان گفت ی پرونده هسته اولمسئ

 .  نشده استیی شود، اما هنوز نهای ملي تشکسي آلمان، فرانسه و انگلییسه کشور اروپا
 مطلب نی اانيبا ب" مهر "یاسي در گفت وگو با خبرنگار سی ملتي امنی عالی شوراري دبی روحانحسن
 زي بعد نی شود و در روزهای آغاز می اقتصاد،یتي امنیاسي سی کاریاز امروز مذاکرات گروهها: د افزو

 ی کاری گروه هانی در ای قبلی که در دوره هایی شود و بحث های ملي تشکی هسته ایگروه کار
 .ابدی یمطرح بوده، ادامه م

 لي که قبل از تشکلي دلنی دارد به ایشتري بتي اهمی کاری دور مذاکرات در گروههانیا:  کرد حی تصریو
 ما از گروه ی در دوره اول سه ماهه است و انتظار اصلی کاری نشست گروههانی آخر،ی راهبرتهيکم
 . شودی می گروه کارنی ما مربوط به ای است چرا که مشکل اصلی هسته ایکار

 و اروپا رانی اني بیل و معضل اصی هسته ای کشورمان مشکل ما در گروه کاری پرونده هسته امسئول
 است که نیانتظار ما ا:  دانست و گفت رانی ای هسته ای در برنامه هایني عني تضمفیرا مربوط به تعر

 که ما رسد بی جمع بندنی به ای راهبرتهي و اگر کممي باششرفتي شاهد پیدر جلسات سه گروه کار
 اما اگر ميکراتمان را ادامه ده مذامي توانی مم،ي داشتی قابل مالحظه اشرفتي سه ماه پنیدر ا
 دانم ی مدي نباشد بعیشرفتي اگر پیعي و بطور طبمي کنی نظر مدی تجدماتماني نباشد، در تصمشرفتيپ

 . به وجود خواهد آمدیدی جدطی و شراابدیکه مذاکرات ما با اروپا ادامه 
 

 يي ديگر بسازد  نيروگاه هسته٢٠  ايران بايد : روحانيحسن 
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣فند  اس18شنبه سه 

 شهيد شهرستان بندرانزلي با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي، 400يادواره فرماندهان، سرداران و 
استاندار گيالن، امام جمعه، فرماندار، نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسالمي و مسئولين 

 . لشگري و آشوري استان در مصلي اين شهر برگزار شد
در اين مراسم دآتر حسن روحاني، دبير شوراي ) ايسنا( گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران به

انقالب اسالمي ايران توازن منطقه حساس خليج فارس را آه مورد : امنيت ملي آشورمان اظهار داشت
هاي  برنامهنظر غرب و به ويژه آمريكا بود، برهم زد؛ چرا آه انقالب اسالمي ايران باعث شد تمام 

مبارزه و توطئه هاي آمريكا بالفاصله بعد از . بلندمدت دولتهاي بزرگ به ويژه آمريكا در منطقه برهم بخورد
انقالب اسالمي با هدف استثمار شدن ايران، عدم بقاي آن و الگو قرار نگرفتن آن در دنياي اسالم و 

 . آشورهاي در حال توسعه آغاز شد
ايران قلب منطقه خليج فارس و : اهميت ژئوپولتيك ايران در منطقه گفتدآتر روحاني با تاآيد بر 

جنگ تحميلي يكي از توطئه هايي است آه از سوي آمريكا براي برهم زدن مسير . خاورميانه است
انقالب برنامه ريزي شده است؛ جنگي آه از سوي حزب بعث به رهبري صدام با هدف سرنگوني نظام 

 . جاد يك نظام دست نشانده آمريكايي به ما تحميل شدمقدس جمهوري اسالمي و اي
جمهوري اسالمي نه تنها : چنين اظهار داشت به گزارش ايسنا، دبير شوراي امنيت ملي آشورمان هم

يي ندارد بلكه با هيچ آشوري نيز قصد جنگ ندارد؛ ما ملتي هستيم آه  نيازي به بمب هسته
 .  همين جهت آمريكا دنيا را نترساند و نگران نكندخواهيم از منافع ملي خود دفاع آنيم به مي

 سال اخير نشان مي دهد آه ما به هيچ آشوري حمله 25تاريخ آشور ما در : دآتر حسن روحاني گفت
 . ايم؛ بلكه اين ديگران بودند آه به ما تجاوز آردند نكرده و عليه منافع ملي آشوري مداخله نكرده

آيا با اين منطق نبايد به فناوريهاي پيشرفته . ت؛ نه تهاجم و حملهمنطق ما منطق دفاع اس: وي افزود
رسد و در حال حاضر نيز بخش قابل توجهي از  دست يابيم؟ با توجه به اينكه نفت روزي به اتمام مي

توليد نفت خود را در داخل مصرف آرده و براي صادرات و آسب درآمد از آن استفاده مي آنيم؛ بنابراين 
 . يي نياز داريم ق از طريق نيروگاه هستهبه تامين بر

 هزار 20مجلس شوراي اسالمي به دنبال طرحي است آه بر مبناي آن ايران بايد : روحاني ادامه داد
 نيروگاه ديگر مانند 20 تا 19يي تامين آند؛ يعني  مگاوات برق مورد نياز خود را از طريق نيروگاه هسته

ه به عمر مفيد پنجاه ساله نيروگاهها و تامين سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر ساخته شود آه با توج
 . يي يك آاالي معمولي نيست و به آن نيازمنديم براي آنها از خارج، سوخت هسته

وي با اشاره به معدن فراوان اورانيوم در آشور و قابليت تبديل آن به گاز مورد نظر براي غني سازي 
سازي را با نيروهاي متخصص جوان و بوسيله آارخانه هاي داخلي زماني آه تجهيزات مدرن غني : افزود
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خود درست مي آنيم، اين خودآفائي براي دنيا سنگين است؛ چون اين تصور را نداشتند آه جمهوري 
 . اسالمي ايران با وجود محاصره شديد و با تالش دانشمندان خود به اين نقطه بسيار مهم برسد

يي ندارد؛ چرا آه  گفتند ايران نيازي به نيروگاه هسته ها مي مريكاييغربي ها بخصوص آ: روحاني گفت
آنند آه شما  برد؛ اما با دستيابي ايران به اين فناوري، آنها التماس مي از وجود منابع نفت و گاز بهره مي

ه يك دانشمندان و جوانان اين مرز و بوم ب. دهيم يي نياز داريد و ما آن را به شما مي به نيروگاه هسته
اند و از آنجا آه قدرت فقط نظامي نيست، دنيا در برابر قدرت علمي آنان سر تعظيم  قدرت فناوي رسيده
 . فرود آورده است

در حال حاضر : دبير شوراي امنيت ملي آشور با تأآيد بر لزوم دستيابي به علم و دانش و فناوري گفت
هاي مختلف دست يافتند آه يكي از آنها نيروهاي جوان ما همانند سالهاي دفاع مقدس به پيروزي 

 .  در اصفهان استUCFساخت و بهره برداري از سيستم عظيم 
يي در مورد آشورهايي آه  اي آه چندي پيش آژانس هسته  صفحه111در گزارش : روحاني افزود

ران در يي را دارند ارائه داد، نام اي توانمندي علمي و تجهيزات الزم براي ساخت سوخت نيروگاه هسته
بنا بر نظر متخصصين، ايران جزء يكي از . آنار آشورهايي چون فرانسه، انگليس و آلمان قرار گرفت

اي براي دشمنان  يي را دارد به همين جهت اين بهانه هشت آشوري است آه قدرت سوخت هسته
 . ديي توليد آن آنند ايران با دستيابي به اين فناوري مي خواهد بمب هسته است آه تصور مي
بايد با هوشياري و تدبير الزم خطر نفوذ مفاسد غرب در مملكت و بين جوانان را رفع : وي خاطرنشان آرد

ما بايد با حفظ دستاوردهايمان تالش آنيم تا از آوتاهترين، سالمترين و آم هزينه ترين راه به . آنيم
 . مقصد برسيم

ير الزم در برابر تمام ابرقدرتهاي دنيا ايستادگي در طول يك سال و نيم گذشته با تدب: دآتر روحاني افزود
اميدوارم با توآل، اتحاد و يكپارچگي و پيروي از مسئولين و مقام . ايم آرده و با ياري خداوند پيروز شده

معظم رهبري، براي رسيدن به توسعه تالش آنيم؛ زيرا رسيدن به توسعه بدون آزادگي غيرت و تالش 
 . ر نيستدر دنياي امروز امكان پذي

شوراي امنيت ملي در آنار دولت و مجلس، مراحل پاياني منطقه : وي خطاب به مردم انزلي تصريح آرد
آزاد انزلي را در دست بررسي دارد و با توجه به اينكه از نظر دولت اين نقطه از آشور با عنوان نقطه 

ر شود و شرايط بهتري از حساس مهم استراتژيك محسوب مي شود، بايد اين منطقه بيش از پيش آبادت
 . نظر توسعه اقتصادي پيدا آند

 
   نداردتي امنی خود به شورای از ارجاع پرونده هسته ای واهمه ارانیا:  وزارت امور خارجه یسخنگو

  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 یونده هسته ا از ارجاع پری واهمه ارانیا:  وزارت امور خارجه کشورمان گفتی سخنگوی آصفدرضايحم

 .  داردحي ترجیگری دزي بر هر چرانی ای اسالمی ندارد و حفظ حقوق و منافع جمهورتي امنیخود به شورا
 امروز مجلس در گفت وگو با خبرنگاران ی جلسه علنانی در پای، آصف"مهر "ی گزارش خبرنگار پارلمانبه
 اري بسندهی در چند روز آییکشور اروپا  با سه رانی ایروند مذاکرات هسته ا:  مطلب افزودنی اانيبا ب

 .سرنوشت ساز است
 مقوله مشترک دست کی  با اروپا به یاگر از لحاظ حقوق:  وزارت امور خارجه اظهار داشت یسخنگو

 . باشدیاسي به مواضع سدني رسی برای مشترکی تواند مبنای مم،ي کندايپ
 را رانی ایشنهادهاي پد،یر مذاکرات جد دهایي اگر اروپانکهی در خصوص ای در پاسخ به سئوالیآصف
 و به ميستی ای محکم در برابر آنها مزيما ن:  را انجام خواهد داد، گفتی چه اقداماترانی ارند،ینپذ
 .میي گویم" نه" آنها پشنهاداتی
 ند،ی خواهند آن را حل نمای پرونده بزرگ شده اند و مکی ري درگهایي است که اروپای بارنياول:  افزود یو

 . دشوار استاري بسشانی رو برانیاز ا
 دوره مذاکرات نی دور مذاکرات، آخرنی کرد ایدواري امور خارجه ابراز امری وزی و پارلمانی حقوقمعاون

 . برخورد اروپاستی نباشد و همچنان ادامه داشته باشد که البته منوط به چگونگیهسته ا
 دانند و ی را حق مسلم خود می هسته ای به فناوریابي دسترانیمردم ا:  خاطرنشان کرد یآصف

 . کرده انددیي قاطع آن را تاتی صورت گرفته از اقشار مختلف مردم، اکثریبراساس نظرسنج
 میهر گاه که ما مذاکره دار:  و اروپا گفت رانی ای مذاکرات هسته اانی در جرلیي در باره تحرکات اسرایو

 .ندی نماشتري کنند که فشار را بی مطرح مانری ای را درباره توان دفاعیلی مساهايلیياسرا
 جهي نتی و مذاکرات بمی مذاکرات به دست آورده اانی در جریادی زقاتي ما توفنکهی با اشاره به ایآصف

 .ابدی دست ی بزرگیتهاي به موفقی در مذاکرات هسته ارانی کرد ایدوارينبوده است، ابراز ام
 

  مي منطقه هستدوارکنندهي به تحوالت امرانی اوستني و پرانی ملت ایما در انتظار روز آزاد: بوش
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 در دانشگاه دفاع سمی که امروز در باره مبارزه با تروری در سخنانکا،ی آمری جمهورسي بوش، رئجرج
ه خواست ملت داير  بايد برنامه توليد سالح هاي اتمي را رها کند و برانی کرد، گفت حکومت ارادی ایمل

 ی جمهوراستی روم دوره دتی را اولوسمیجرج بوش مبارزه با ترور. بر استقرار دموکراسي تن دردهد
 کند و با آنها اتفاق ی استقبال مرانی اروپا با حکومت ای از مذاکرات اتمکای کرد و گفت آمرفيخود توص

 گفت رژيم ايران یو.  استزيدآمی تهدنرای اگانی همسای برای به سالح اتمرانی اینظر دارد که دسترس

www.iran-archive.com 



 هستند، گوش ی آزادی ايران که در آرزوم توجه داشته باشد و به صداي مردیبايد به نگراني هاي جهان
 . ما در انتظار روزي هستيم که مردم ايران آزاد باشند:  گفتیو. فرا دهد

 سخناني مبارزه با تروريسم و پيشبرد رئيس جمهوري آمريکا در دانشگاه دفاع در): راديو فردا( آرمين امير
دموکراسي در سراسر جهان را از اولويت هاي دولت خود ناميد و از حکومت اسالمي ايران خواست 

 برقراري برضمن دست برداشتن از برنامه توليد جنگ افزارهاي اتمي به خواست ملت ايران داير 
مريکا خواهان بناي دموکراسي بر ويرانه رئيس جمهوري آ. دموکراسي و آزادي در آن کشور تن دردهد

 . هاي ديکتاتوري و جباريت شد
 . بياييد در ويرانه هاي ظلم دموکراسي برپا کنيم و کشورهاي آزاد را زير چتر ناتو متحد سازيم:  بوشجرج
 .  را زنگ خطري درباره خطرهاي پيش روي قلمداد کرد2001رئيس جمهوري آمريکا يازدهم سپتامبر : آ . ا
يازدهم سپتامبر درباره خطر شبکه هاي تروريستي مورد حمايت رژيم هاي خودسر با :  بوشجر

 . ايدئولوژي مبتني بر کشتن افراد بي گناه به ما هشدار داد
 . نبرد با دشمن تا آستانه پيروزي ادامه خواهد يافت: آقاي بوش گفت: آ . ا

ود دور خواهيم ساخت و کشورهاي آزاد را در ما با دشمن مبارزه خواهيم کرد، ترس را از خ:  بوشجرج
 . مسير پيروزي هدايت خواهيم کرد

رئيس جمهوري آمريکا از مبارزه اي سخن گفت که در سه سال و نيم گذشته از سوي آمريکا و : آ . ا
 . متحدان در اين زمينه ادامه داشته است

از .  در سطح جهان آغاز کرده اندسه سال و نيم است که آمريکا و متحدان آن مبارزاتي را:  بوشجرج
کوهستان هاي افغانستان گرفته تا مناطق مرزي پاکستان، تا شاخ آفريقا، تا جزاير فيليپين و تا دشت 

 . هاي شمال و مرکز عراق
آقاي بوش از وجود معدود کشورهايي سخن گفت که از تروريسم حمايت مي کنند، اما شمارش آن .: آ.ا

 . رو به کاهش است
هنوز حکومت هايي هستند که به تروريسم ها کمک مي کنند و پناه مي دهند، اما تعداد : وش بجرج

هنوز رژيم هايي هستند که مي خواهند سالح هاي کشتار جمعي داشته باشند، . آنها کم شده است
 . اما اينها دور از جامعه جهاني و بدون پيامد نيست

حکومت اسالمي بايد برنامه توليد سالح : خت و گفترئيس جمهوري آمريکا سپس به ايران پردا.: آ.ا
 . هاي اتمي را رها کند و به خواست ملت داير بر استقرار دموکراسي در ايران تن دردهد

فرانسه، آلمان و بريتانيا درگير گفتگوهاي جدي با ايران هستند، تا اين کشور را از ادامه توليد :  بوشجرج
اهيم متحدانمان موفق شوند، چون در اين زمينه اتفاق نظر داريم ما مي خو. سالح هسته اي بازدارند

. که دسترسي ايران به سالح هسته اي براي همسايگان ايران تهديدآميز است و ثبات را برهم مي زند
رژيم ايران بايد به نگراني هاي جهان توجه نشان داشته باشد و به صداي مردم ايران هم گوش دهد که 

ما در . تند و مي خواهند کشورشان يک عضو قابل احترام جامعه بين المللي باشددر آرزوي آزادي هس
.  در سراسر منطقه روي مي دهد، بپيوندندهانتظار روزي هستيم که ايران به تحوالت اميدوارکننده اي ک

 .ما در انتظار روزي هستيم که مردم ايران آزاد باشند
  

  شد ی تی ان پماني پیرها خواستار بسته شدن راه فرای اهياني درببوش
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 تخلف ی کشورهای برای که آن را به منزله هشداری اهياني با انتشار بکای آمری جمهورسي بوش رئجرج

 .  شدی هسته اماني پنی در ازی گری عنوان کرد خواستار بسته شدن راه های تی ان پمانيکننده از پ
 خواستار ی اهياني با انتشار بکای آمری جمهورسي جرج بوش رئترز،ی مهر به نقل از رویر گزارش خبرگزابه
 ی براماني پنی فرار ای راههای وی شد که به ادعایبه گونه ا" ی تیان پ " ماني پمي و تنظلیتعد

 خود ی هسته احاتي تسلی پنهان کردن برنامه های برای هسته ای که قصد استفاه از انرژییکشورها
 .ا دارند، بسته شوندر

مقامات واشنگتن همچنان :  آمده است دي مقامات کاخ سفی نخ نمای مطلب با تکرارادعاهانی ادرادامه
 حاتي برنامه ساخت تسل،ی انرژدي به منظور تولی هسته ایتهاياصرار دارند که تهران تحت پوشش فعال

 عدم توقف ی برارانینگتن علت اصرار ا مقامات واشريبه تعب.  کندی دنبال مانهي مخفزي را نیهسته ا
 . مطلب استني همزي نومي اورانی سازیغن
 از تمام امضاء رانی ای اسالمی خود بدون اشاره به نام جمهوری اهياني در بکای آمری جمهورسيرئ

 ماني کنندگان از پی مقابله با تخطیخواست تا برا" ی هسته احاتي منع گسترش تسلمانيپ" کنندگان 
 . را انجام دهندی تررانهي اقدامات سختگماني اهداف پی واقعیاجرا یو برا

 آورده رکرد،يتعب"  متخلفیکشورها"  از آنها تحت عنوان ی که ویی خطاب به کشورهاهياني بنیبوش در ا
 ني تا تعهدات خود را نقض کنند و جامعه بمي متخلف اجازه دهی به کشورهامي توانیما نم: " است
 و از نظرات رندي بگدهی نادماني پنیادي نقش بنی الملل در راستاني بتيکم ترکردن امن را درمستحیالملل

 ." کنندیچيآن سرپ
 وجود دارد و به ماني که در پیزی گری راههادی خاطر ما بانيبه هم: "  آمده استهياني بنی ادامه ادر

 دي تولیاد هسته ا موی هسته ایرنظامي غی دهد تا تحت پوشش برنامه های عضو اجازه میکشورها
 ."می دارد را ببندی هسته ای استفاده در بمب هاتيکنند که قابل
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 ی خواسته است تا بی تی ان پماني امضاء کننده پی در خاتمه از تمام کشورهاکای آمری جمهورسيرئ
 . اقدام موثر انجام دهندماني موجود در پیتي و مسائل امنیدرنگ در مورد تنش ها

 با حضور NPT در مورد قراردادی که به منظوربازنگری کنفرانس ماه می را براهياني بنی بوش اجرج
 . شود، آماده کرده استی ملي تشککای و آمررانی عضو از جمله ایکشورها

 خواستار رانی پارلمان ای از اعضایاري است که بسی موضوع در حالنی آورده است که اانی منبع در پانیا
 را ی کرده اند که پروتکل الحاقدی تهدنيآنها همچن.  شده اندی تی پ انماني از پرانی اینيعقب نش

 . نخواهند کردبیتصو
 

  در ژنو از سرگرفته شد رانی ای مذاکرات هسته ادی جددور : کيپلماتی فرانسه به نقل از منابع دیخبرگزار
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 

 امروز سه شنبه رانی ای هسته ای هاتي به فعالکی نزدیهاپلماتی ازدیکی فرانسه به نقل از یخبرگزار
 .  تهران خبر دادی هسته ای هاتي بر سر فعالیرانی و ایی مذاکرات مقامات مسئول اروپادیاز آغاز دور جد

 که سي فرانسه، آلمان و انگلیی فرانسه ، سه کشوراروپای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 یتهاي عدم ورود به فعالی برایني عی هاني به دادن تضمرانی هدف قانع ساختن اازدسامبر گذشته با

 یتيوامن یاسي سی ، گفتگوهای ، تجاری فناور،ی هسته ای های همکاری درازای هسته ایحاتيتسل
 .  مذاکرات را در ژنو از سر گرفتند نیمذاکرات خود را با تهران آغاز کرده اند ، امروز مجددا ا

 که در سطح کارشناسان برگزار ني مذاکرات طرفدی رود دورجدی احتمال می خبرگزارنیم ا اعالبراساس
 . ابدی شود حداقل تا عصر روزپنجشنبه ادامه یم
 شرکت کننده در آن منتشر نکرده ی مذاکرات و طرفهانی از ایشتري باتي جزئچگونهي هی خبرگزارنیا

 . است 
  

مذاکره با //  نخواهد داشت ی مفهومNPT در رانیرود، حضور ا بتي امنی به شورارانی ای هسته اپرونده
  معنا است ی بی فعلطی در شراکایآمر

  ٢٠٠۵ مارس 7  - ١٣٨٣ اسفند 17دوشنبه 
 بر دي با تاکی اسالمی مجلس شورای خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمسیي ری بروجردنیعالءالد

 و سیاگر اروپا در چارچوب توافق پار:  کننده است، گفتنيي تعاري و اروپا بسرانی مذاکرات اندهی دور آنکهیا
 .  معناستی برات صورت، ادامه مذاکنی اري در غابدی یمعاهده تهران عمل کند، مذاکرات ادامه م

با توجه به :  مطلب گفتنی ااني در جمع خبرنگاران با بی، بروجرد" مهر "ی گزارش خبرنگار پارلمانبه
 را که یتی به دنبال نداشته است و حمای خاصجیمذاکره کننده تاکنون نتا تهي مذاکرات سه کمنکهیا

 رسد به ی به نظر م، به عمل آورد، انجام ندادی در سازمان تجارت جهانرانی اتیاروپا قرار بود از عضو
 .می ادهي ها رسییسقف مذاکره با اروپا

 که به مانند ني سرکرده منافقی رجومی مرران،یدولت فرانسه برخالف توافق خود با ا:  گفتیبروجرد
 شناخته شده را در پارلمان راه داده و برخالف تعهدات خود عمل ستی القاعده به عنوان تروریاعضا

 .کرده است
درباره موضوع :  کردحی تصری اسالمی مجلس شورای خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمسیير

 استفاده ما می دادناني بود که ما اطمیني عني تضم و اروپا دادنرانی مذاکرات اهي اولی هم مبنایهسته ا
 نيب را با آژانس ی همه گونه همکارNPT است و در چارچوب معاهده زي صلح آمی هسته ایاز انرژ
 ی هسته اتي  به فعالNPT معاهده  4 بر اساس ماده مي و انتظار داشتمی انجام دادی اتمی انرژیالملل

 ی غنی توقف دائمی دور مذاکرات هسته انی اروپا در آخردی جداتي اما ادبم،ي خود ادامه دهزيصلح آم
 . استیساز

اگر :  کرد و گفتفي کننده و سرنوشت ساز توصنيي با اروپا را تعی مذاکرات هسته اندهی دور آیبروجرد
 ادامه مذاکرات وجود ی برای انهي عمل کند، زمسیاروپا بخواهد برخالف معاهده تهران و توافقنامه پار

 .اردند
 در دور دی باهایياروپا:  کرددي تاکی اسالمی مجلس شورای خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمسیير

 به تعهدات خود در مذاکرات عمل کنند و در کنار انتظارشان که کا،یآخر مذاکرات، خارج از فشار آمر
 که در رندی، بپذ استی هسته ای از فناوررانی ازي آمرصلحي غی عدم بهره برداری برانيداشتن تضم

 . استرانی حق مسلم ای سازی، غنNPTچارچوب  
 ني تواند اهداف متقابل را تامی الزم را انجام دهد، دور آخر مذاکرات میاگر اروپا همکار:  اظهار داشتیو

 . معناستی صورت ادامه مذاکرات بنی اريکند، در غ
 ی به شورارانی ایرونده هسته ا به ارسال پرانی در خصوص واکنش ای در پاسخ به سوالیبروجرد

 ی ولستي نرانی ای اسالمی جمهوری هااستي  جزو سNPTخروج از :  سازمان ملل متحد گفتتيامن
 ت از معادالیاري رفت، بستي امنی به شورارانی اشتباه بزرگ را مرتکب شد و پرونده انی اکایاگر آمر
 .انس وجود نخواهد داشت بازرسان آژدی بازدی برایگاهی و جاختی بهم خواهد ریفعل

 شود و بصورت ی  که عمال اجرا نمNPT ی المللني صورت، معاهده مهم و بنیدر ا:  افزودیبروجرد
 . سوال خواهد رفتری ندارد و زی شود، مفهومی بکار گرفته مرانی منافع اهيعکس عل

کرات  مجلس درباره موضع مجلس در خصوص مذای خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمسیي راز
 ی با شورای پرونده هسته امي مستقتي مسوولنکهیبا توجه به ا:  گفتی سوال شد و ویهسته ا
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 در ري گمي تصمیروهاي است که همه سران قوا، فرماندهان ارتش و سپاه و مجموعه نی ملتي امنیعال
جام دهد  انی انفرادیري گمي مجموعه، تصمنی از ای تواند جدای است مجلس نمیعي طبدارند،آن حضور 

 . کندی اعالم ملیاما نظر خودش را درباره مسا
 تي بر ادامه فعالی مبنرانی حق مسلم ملت انی از ای ملتي امنی عالیهمه ارکان و شورا:  گفتیو
 . کنندی دفاع مومي اورانی سازی و غنزي صلح آمی هسته ایها
مجلس در جلسات مذاکرات هسته  نکهی بر ای مبنزی تبرندهی نمای المللني در خصوص تذکر بی بروجرداز
 شد 84 بودجه سال ی مصادف با بررسی سفر دکتر روحانانیپا:  گفتی حضور ندارد، سوال شد و ویا

 زي نیاد و روال عردي صورت بگی جلسه نداده که در آن بحثلي هم تشکی ملتي امنونيسي کمعتايو طب
 مي با اروپا و تدی روند مذاکرات جدیلي آماده اند گزارش تفصیدر مجلس وجود ندارد، اما دکتر روحان

 . دهدهی اراندگانی را به نمایرانیمذاکره کننده ا
 ی رفسنجانی هاشمري مجلس در خصوص اظهارات اخی خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمسیير

 یزي ستاستي سريي در صورت تغنکهی بر ادي با تاکی هاشمیآقا:  گفتکایدرباره امکان رابطه با آمر
 .ستي نیدی امکان مذاکره وجود دارد سخن گفته اند و به نظر من موضع جدا،کیآمر
 و ابدی ريي تغاستي سنی گرفته است و اگر اشي را در پیزي ستاستي سرانی ها در برابر اییکایآمر

 . داشته باشدی تواند آثار مثبتی مم،ي باشکایشاهد صداقت آمر
 ی وجود ندارد که مذاکره ای انهي ندارد و زمیگاهی جاکای مذاکره با آمر،ی فعلطیدر شرا:  کردحی تصریو

 .رديصورت بگ
  

  استفاده کند زي اهداف مسالمت آمی فقط برای هسته ای از برنامه هادی بارانیا:شرودر
  ٢٠٠۵ مارس 7  - ١٣٨٣ اسفند 17دوشنبه 
ران هسته  حل بحی براکيپلماتی و دزي شرودر صدراعظم آلمان گفت نسبت به حل مسالمت آمگرهارد

 .  استني خوشبرانی ایا
 رانی اک،يپلماتی فرانسه، شرودر اعالم کرد که راه حل دیبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 نی به ای بکار ببرد و وزي مقاصد صلح آمی خود را تنها برای هسته ایرا متقاعد خواهد کرد تا برنامه ها
 . استنيمساله خوش ب

 توان ی از اروپا مکای جمهور آمرسي جرج بوش رئشي دو هفته پداری دارد که پس از دنانياطم:  گفتیو
  .افتی دست یبه راه حل

 که در میدواريام:"   کرد دي جمهور فرانسه در شمال آلمان تاکسي رئراکي پس از گفتگو با ژاک شیو
 اري موضع مثبت در اختشری پذی برارانی متقاعد کردن رهبران ای برای کافیقی تشویگفتگوها اهرم ها

 ".ميداشته باش
 ی برارانی اقی اروپا بر نحوه تشویکاي معروف به تروئسي آلمان گفت که آلمان ، فرانسه و انگلصدراعظم

توافق کامل ) NPT (ی هسته ای منع گسترش سالحهاماني پیاحترام گذاشتن به تعهداتش در راستا
 .دارند

 از هر گونه تالش رانی رهبران امي خواهیم . می داریکسانیموضع  رانیما درباره ا:" در ادامه افزودیو
 فقط ی هسته ای دست بردارند و از هرنوع برنامه های هسته احاتي و انباشت تسلدي تولیخود برا

 ". استفاده کنندزي اهداف مسالمت آمیبرا
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  
  شی امروز سران آلمان و اتری ،عراق و افغانستان محور گفتگورانیا

  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 به گفتگو خواهد رانی ای هسته ای برنامه هاراموني در سفر امروز خود به آلمان پشی اتری جمهورسيرئ

 . نشست 
 ني در اولشی اتری جمهورسيرئ " شري فنزیها"  آلمان ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  . دی و گفتگو نماداری خود دی آلمانیهمتا" هرست کوهلر " فر خود به آلمان در نظر دارد در بدو ورد با س
 و به گفتگو داریصدر اعظم آلمان د" گرهارد شرودر "  بعد از ظهر امروز با ني همچنشی اتری جمهورسيرئ

 . خواهد نشست 
 در ني و همچنیی واحد اروپاینون اساس از جمله قایی مسائل مهم اروپادهي رسی اساس گزارشهابر

 رانی ای هسته ای عراق ، افغانستان و برنامه هاتي همانند وضعی المللني بیدادهای رویخصوص برخ
 . به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت 

 رادی ابرت  به ا- شی فردری پژوهش- یقاتي در نظر دارد امشب در مرکز تحقشی اتری جمهورسيرئ
 زد  بپردایسخنران

 
 جان بولتون به عنوان سفير جديد آمريكا در سازمان ملل انتخاب شد 

  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
معاون سابق وزير امورخارجه آمريكا از سوي رئيس جمهوري به عنوان سفير جديد اين آشور در سازمان 

 . ملل انتخاب شد

www.iran-archive.com 



، وزير امورخارجه آمريكا، در يك آنفرانس مطبوعاتي "يسآاندوليزا را"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
به عنوان سفير جديد آمريكا در سازمان " جان بولتون"در وزارت امورخارجه، ضمن اعالم اين مطلب آه 

 .تقاضا آرديم، اين مسئوليت را برعهده گيرد" بولتون"رئيس جمهوري و من از : ملل انتخاب شده، گفت
يك سياستمدار با توانايي ذهني بسيار " بولتون: "در ادامه گفت" رايس"ه، به گزارش خبرگزاري فرانس

 .قوي است و گذشته بسيار با موفقيتي را داشته است
به طور تنگاتنگ با اعضاي آنگره براي , آه در اين آنفرانس مطبوعاتي حضور داشت، قول داد" بولتون"

 .فعاليت آند" بوش"هاي   اجراي سياست
 .دهد  هايمان را مي  ملل به ما فرصت اجراي سياستسازمان : وي گفت

التحصيل    ساله متولد بالتيمور آه از دانشگاه و دانشكده حقوق ييل فارغ56" بولتون"گفتني است؛ 
 مشغول 2001المللي از ماه مه   ها و امنيت بين  شده، به عنوان معاون وزيرامورخارجه براي آنترل سالح

 .به فعاليت شد
  

 موآراسي و تروريسم در اسپانيا آغاز به آار آرد آنفرانس د
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 

 . رهبران آشورهاي جهان در آنفرانس مبارزه با تروريسم مادريد شرآت آردند
 191 مادريد با 11به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، تنها چند روز پيش از سالگرد حمالت تروريستي 

ياستمداران و آارشناسان از سراسر جهان براي بررسي اقدامات الزم در راستاي مبارزه آشته، امروز س
 .نشينند  با تروريسم، در شهر مادريد، پايتخت اسپانيا، به شور مي
 رهبر حاآم و سابق 44شنبه ادامه دارد،   به گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين آنفرانس آه تا روز پنج

المللي در آنفرانس دموآراسي و تروريسم درباره داليل وقوع   آارشناس بين 200آشورهاي جهان و نيز 
 .پردازند  ترور و امكانات آشورهاي دموآراتيك براي مبارزه با آن به بحث و بررسي مي

، دبير آل سازمان "آوفي عنان"، نخست وزير اسپانيا، "خوزه لوئيس روديگز ساپاترو"در اين آنفرانس، 
، رئيس جمهوري "حامد آرزاي"، مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا، و "اخاوير سوالن"ملل، 

 .افغانستان، شرآت دارند
  

در پي برگزاري انتخابات پارلماني در مولداوي، حزب آمونيست آه از مسكو به سمت غرب تغيير جهت 
 . داده است، تسلط خود را بر پارلمان همچنان حفظ آرد

  ٢٠٠۵س  مار7  - ١٣٨٣ اسفند 17دوشنبه 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، بر اساس شمارش آرا آه از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي سياست عمومي آه يك نهاد مستقل در مولداوي است صورت گرفته، مشخص شد  سوي موسسه
 اختصاص دهد  درصد آرا را به خود٤٢  توانسته   قدرت را در دست دارد،٢٠٠١ حزب آمونيست آه از سال 

 .  درصد آرا را به دست آورده است٢٨ روي گروه دموآراتيك مولداوي  و حزب ميانه
 . ي سوم ايستاد  درصد آرا در رده١٤ حزب دموآرات مسيحي مردمي نيز با آسب 

 .  درصد در انتخابات شرآت آرده بودند٥٩  ميليون واجد شرايط راي دادن، ٣/٢ از 
 آرسي پارلمان جهش برداشته بودند؛ اما اعالم ١٠١  آرسي از ٧١ ها براي به دست آوردن  آمونيست

 . آند اند آه رهبري پارلمان نيز آنها را راضي مي آرده
هاي  هر حزبي خواهان جلب حمايت: الكساندر پتكوف، سخنگوي حزب آمونيست مولداوي اظهار داشت

 . چ حزبي نمي تواند بدون ما رييس جمهور را انتخاب آندبيشتر است؛ اما ما خوشحاليم آه هي
 . يكي از وظايف اصلي پارلمان جديد، انتخاب رييس جمهور است

، ١٩٩١ مولداوي بين اوآراين و روماني قرار گرفته است و در پي سقوط اتحاد جماهير شوروي در سال 
 . استقالل خود را به دست آورد

 با شعار حمايت از روسيه در انتخابات پيروز شدند؛ اما در اين ٢٠٠١ ها در سال  اگر چه آمونيست
 . انتخابات شعار آنها حمايت از غرب بود

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  ی طالبانی جمهوراستی اهل سنت عراق از ری علمااتي هتیحما
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 

 مرجع نی کشور به عنوان بزرگترنی اهل سنت ای علمااتي عراق از موافقت هیائتالف کردها عضو کی
 ی جمهوراستی ری کردستان برایهني مهی رهبر اتحادی جالل طالبانی اهل سنت عراق از نامزدینید

 .  خبر دادندهیدولت آ
:  کردستان گفت ستي ل مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، فواد معصوم عضوی گزارش خبرگزاربه
 یهني مهی اتحادسي رئی به جالل طالبانی جمهوراستی پست ری اهل سنت با اعطای علمااتيه

 کردستان موافقت کرده است 
 ی طالبانی از نامزدی کرده است که وداری داتي هنی اسي رئی از احزاب کردستان با حارث الضاریاتيه
 . کرد استقبالندهی دولت آی جمهوراستی پست ریبرا
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 عراق خود به ی مجمع مللي که با تشکیمجلس( برعهده دارد زي مجلس موقت را ناستی که رمعصوم
 ی کردند که طالباندي کرد تاکندگانی نماداری دنیدرا: اشاره داشت که )  رسدی مانی به پاتشیخود مامور

 مشارکت و یسن به اعراب ی وزارتی پست های و اعطای کرد- ی حفظ وحدت عربی خود برالیبر تما
 . استبندی پای دائمی قانون اساسنیآنها در تدو

 عراق عادل ندهی آنهي جمهوردر کابسي بدست گرفتن پست معاونت رئی مطرح برای اسامگری داز
 ی عراق و حاجم الحسنی انقالب اسالمی و عضو مجلس اعالکپارچهی نامزد ائتالف عراق یعبدالمهد
 .  باشد یاورميال ی غازی به رهبروني عراقستيعضو ل

  
  ستي قانع نیری به کمتر از نخست وزیعالو
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 عراق دی پارلمان جدای ی مجمع ملی رسمليبه عنوان زمان تشک)  اسفند26( مارس 16 روز نيي تعبا

 ی و حتافتهی شی کشور افزانی ادی جدیاسي نقش در روند سیفای ای مختلف برایاسي احزاب سیتکاپو
 .  اندده کری روند اعالم آمادگنی مشارکت در ای برازي کردند نمی را تحرري که انتخابات اخیاحزاب
 مستقل از ی منبع در تجمع دمکرات هاکی مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، ی گزارش خبرگزاربه

 خبر داد که شامل گری دی هاتي تجمع و شخصنی اسي رئی شامل عدنان پاچه چی اتهي کمليتشک
 . استیمی دای قانون اساسنی مشارکت در تدوی براینی دیروهاي و نیاحزاب قوم

 عراق و ائتالف کردستان که کپارچهی ائتالف عراق ستي لاني می شدن به اعالم توافق رسمکی نزدبا
 یادعالوی ای به رهبرهي العراقستي است منابع در لی در مجمع ملتی اکثروني فراکسلي تشکشیمعنا

 گری بار داند که نتوی کرده است در صورتدي تاکهي العراقی به اعضای موقت اشاره کردند که ورینخست وز
 . معذور خواهد بودیری از نخست وزري غی هر پسترشی ابقا شود از پذیریدر مقام نخست وز

همچنان  ی کرد عالودي تاکی عالوی به رهبری برجسته در جنبش وفاق ملتي شخصکی که یدرحال
 که از ی مجمع ملی از اعضای شماررای دارا است زدی حفظ پستش دردولت جدیشانس خود را برا

 اعالم ی شدن وری نخست وزی خود را برالی اند، تماوستهي پی ملوني خود خارج و به فراکسی هاستيل
 .دکردن
 کپارچهیق  عراق و عضو ائتالف عرای دانشمند مشهور هسته ای شهرستانني ذکر است حسانیشا
 . استرفتهی نپذدی وورد در دولت جدی ائتالف را برانی اشنهادي پی اعالم کرده بود عالوراياخ

 .  نخواهد دادتی رضادی در دولت جدیری کرده است به کمتر از نخست وزدي تاکیعالو
 مشروطه نامزد ی حزب سلطنتسي رئني حسی علفی اشاره کردند که شرنی منابع آگاه به انيهمچن
 به علت ی نظام حکومت پادشاهلي را جهت تشکلشی شده است و تماندهی جمهور آسياون رئمع
 . موکول کرده استیگری به زمان دی و منطقه ای داخلطیشرا
 با شرکت همه ی کنفرانس ملی برگزاری برایی در حال حاضر تالش هافی کردند شردي منابع تاکنیا
 که چه بسا کپارچهی موضع کی به یابي دستی نکردند برا شرکتري که در انتخابات اخی و احزابروهاين

 ی عراق شود، انجام مدی جدیاسي مشارکت در روند سی احزاب برانیباعث دادن فرصت مناسب به ا
 .دهد

 
  وائتالف کردها کپارچهی ائتالف عراق انيحصول توافق م

  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 کردستان به ی وائتالف کردهاکپارچهی ائتالف عراق یابيت عراق از دست جمهور موقسي کردتبار رئمعاون
 بر اساس مذاکرات فشرده یدي و کلی وزارتی پست های اعطای براکپارچهی در خصوص برنامه یتوافق
 .  مزبور خبر دادوني دو فراکسانيم
س از مشخص  عراق پیاسي مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، صحنه سی گزارش خبرگزاربه

 یشاهد نامزد)   اسفند26 (ی مارس جار16عراق در ) دیپارلمان جد (ی مجمع ملهيشدن جلسه افتتاح
 بوده است و آنچه در پشت پرده ی دولت انتقالی پست های برایاسي سی هاتي از شخصیشمار
 به موجب یدي و کلی وزارتی پست های اعطای براکپارچهی شبه توافق درباره برنامه کی از ارد دانیجر

 ی و ائتالف کردستان صورت گرفت پرده برمکپارچهی ائتالف عراق اني مراي که اخیی هایزنیمذاکرات و را
 .دارد
 روزي پی هاستي لاني ها میزنی و رادارهاید:   شاوس به روزنامه الوطن گفت ی چارچوب روز نورنی ادر

 پست ی نامزد برای هاتيمه دولت و شخص واحد درباره برنای به توافق ملیابي دستیدر انتخابات برا
 . همچنان ادامه داردی وزارتیها
 از مسائل یاري مشترک درباره بستي به فرمول فعالکپارچهی ما با ائتالف عراق ی هایزنیرا:  افزودیو

)  موقتیاساس (ی کرد به موجب قانون اداره عراق در دوران انتقالتي حقوق اقلني آن تضمنیکه مهمتر
 . اندافتهیاست، دست 

 دولت یری نخست وزی براکپارچهی ائتالف عراق ی نامزد رسمی جعفرمي ذکر است مشاور ابراهانیشا
 . آن خبر داده بودبي وترکدی دولت جدلي ائتالف و کردها درباره تشکنی ااني بودن توافق مکی از نزدندهیآ

 ائتالف عراق اني می کنونی هایزنیتماس ها و را:  گفت ی جعفرمي ابراهیاسيجواد طالب مشاور س
 توافق کی به یابي کردستان در آستانه دستی کردهاستي و لري انتخابات اخی اصلروزي پکپارچهی

 .مشترک قرار دارد
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 آن بي و ترکندهی دولت آلي به توافق با کردها درباره تشکیابي به دستکپارچهیائتالف عراق :  گفت یو
 . شده استکینزد

 . شود لي هفته تشککی ظرف کمتر از دی ندانست که دولت جددي  بعیفر جعمي ابراهیاسي سمشاور
 رفتند منتظر به بار نشستن ی رای صندوق هایبه پا)  بهمن 11 (هی ژانو30 که ی مردم،ی گفته وبه
 دولت ی ارگان هالي و سپس تشکی مجمع مللي ها تشکتی مامورنی روند هستند که مهمترنی اجینتا

 . و گروه ها است  هاانی همه جرتیبا رضا
 ی مستمر با همه گروه های هایزنیرا:  کرده بودديزتاکي نکپارچهی بحرالعلوم عضو ائتالف عراق ميابراه

و برادران عرب  ) هيالعراق(ی عالوادی استي کردها و لستيچه ل) دیپارلمان جد (یداخل و خارج مجمع مل
 . شودی میس ها برریزنی رانی دارد و مساله کرکوک هم در اانی جریسن

 
  عراق مخالفت کرد ندهی در دولت آتی با عضویعالو

  ٢٠٠۵ مارس 7  - ١٣٨٣ اسفند 17دوشنبه 
 ی عالوادی ، اري انتخابات اخروزي پی اصلی از طرف هایکی کپارچهی ائتالف عراق ی گفته دو تن از اعضابه

 به وستني است با پ بدست آوردهی کرس40 که تنها هي العراقوني فراکسسي موقت و رئرینخست وز
 .  عراق مخالفت کرددیدولت جد

 امروز کپارچهی دو رهبر برجسته ائتالف عراق   فرانسه ،ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 رفتهی عراق را نپذندهی به دولت آوستني پشنهادي موقت پری نخست وزی عالوادیا: دوشنبه اعالم کردند 

 .است
 باره گفت نی در اکپارچهی وعضو برجسته ائتالف عراق ید مشهور هسته ا دانشمنی شهرستاننيحس

 . ما را رد کردشنهادي دهد و پی به دولت نشان نموستني پی برای اهتمامچي هیدکتر عالو: 
 نی است و ادی دولت جدیری پست نخست وزی براهي العراقستي جمعه گفته بود همچنان نامزد لیعالو
 هي العراقستي لمي من هم به تصمی صورت گرفت و ادامه نامزدمانانميت هم پ هم بنا به درخواسینامزد
 . گذارمی احترام متی اکثری دارد و من به رایبستگ
 ائتالف عراق ی نامزد رسمی جعفرمي ابراهی به رهبری از رهبران حزب الدعوه اسالمیکی ی مالکجواد

 شنهادي پی را به عالوی پست مشخصچيما ه:   گفت ندهی دولت آیری پست نخست وزی براکپارچهی
  .می کرددي تاکندهی بر اصل مشارکت در دولت آی بلکه ما به ومینکرد
 نی شرکت نخواهم کرد اما ممکن است در عبور از اندهی به ما گفت هرگز در دولت آیعالو:  افزودیو

 . بودندهی آی به دولت انتقالیمرحله کمک کنم که اشاره و
 بخواهد در قدرت یاگر عالو:  گفت ی عالوادی ای به رهبریبران وفاق مل از رهیکی سی ادریهان

 . نخواهد دادتی رضایری کمتر از نخست وزیزيمشارکت کند به چ
 است ندهی دولت آیری نخست وزی تنها برای و حزب وفاق ملهي العراقستي نامزد لیعالو:  افزودسیادر

 .گرینه پست د
 تنها یعالو:  گفت کپارچهی از رهبران ائتالف عراق ی و مالکی شهرستانني اظهارات حسحي در توضیو

 .گری دزي است نه چرینامزد نخست وز
)   اسفند 26 (ی مارس ماه جار16 در ري جلسه خود را پس از انتخابات اخنياول) پارلمان  (ی ملمجمع

 .برگزار خواهد کرد
 وني با فراکسی ائتالف دولتلي تشکیوافق برا ها را درباره تیزنی رانی اعالم کرد آخرکپارچهی عراق ائتالف

 پارلمان را بدست آورده است و پس از آن ی کرس140 کپارچهیکردها انجام داده است، ائتالف عراق 
 در رده سوم قرار گرفته ی کرس40 هم با ی عالوی به رهبرهي و ائتالف العراقی کرس77ائتالف کردها 

 .است
  

 مراحل نهايى تقسيم قدرت در عراق
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 

با وجودى آه هنوز حمالت تروريستى در عراق ادامه دارد ، رايزنى ها براى :  شرقگروه بين الملل
روز گذشته يك مقام پليس عراق اعالم آرد آه در . تقسيم قدرت به مراحل نهايى خود نزديك مى شود

به گزارش .  نفر زخمى شدند٢٣ نفر آشته و ١۵غداد؛  آيلومترى شمال ب٧٠حمله انتحارى در شهر بلد، 
در حمله انتحارى با خودرويى از : خبرگزارى فرانسه از سامرا؛ عبداالبراهيم سرهنگ دوم پليس بلد گفت

 نفر آشته و ١۵نوع فورد آاپرى در برابر محل اقامت يك افسر ارتش عراق به نام مظهر محمد البداوى 
شبكه . وى در ميان آشته شدگان دو سرباز عراقى نيز جاى داشتندبه گفته .  تن زخمى شدند٢٣

بر اثر انفجار يك خودروى بمبگذارى شده در شهر : تلويزيونى الجزيره قطر در يك خبر زيرنويس اعالم آرد
شبكه الجزيره .  تن ديگر مجروح شدند٢٠بعقوبه عراق؛ هشت نيروى گاردملى اين آشور آشته و 

همچنين نظاميان آمريكايى روز دوشنبه منطقه . ى هايى در اين شهر نيز خبر دادهمچنين از وقوع درگير
به گزارش خبرگزارى فرانسه .  مظنون را دستگير آردند۵٢اى در جنوب بغداد را مورد حمله قرار دادند و 

ت  نظامى آمريكايى سوار بر خودروهاى زرهى براى يافتن افراد مظنونى آه در حمال۵٠٠از بغداد؛ حدود 
. عليه اين نيروها دخالت دارند؛ بامداد ديروز به يك آشتزار هفت آيلومترى در منطقه دوره يورش بردند

 زن و آودك را براى ٣٩ تن از جمله ۵٢گروهى از نظاميان ياد شده با حمله به خانه هاى روستايى، 
اولين نشست مجمع تعيين موعد تشكيل : مطبوعات روز دوشنبه عراق نوشتند. بازجويى دستگير آردند
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موقت ملى عراق به عقيده بسيارى از آارشناسان نشان از آنارگذاشتن اختالف ها و توافق  آردها و 
مطبوعات عراق اعالم آردند آه . شيعيان براى تقسيم مناصب رياستى مهم بين يكديگر بوده است

 تصاحب خواهد آرد براساس توافق هاى صورت گرفته جالل طالبانى منصب رياست جمهورى را بى شك
در حالى آه همچنان ابراهيم الجعفرى در ائتالف ملى عراق متحد؛ بيشترين شانس را براى احراز پست 

اين گزارش حاآى است طبق توافق هاى صورت گرفته حاجم الحسنى وزير اقتصاد . نخست وزيرى دارد
يكى از معاونين فعلى و عضو برجسته حزب اسالمى عراق مهمترين حزب سنى هاى عرب عراق؛ 

رياست جمهورى خواهد بود و اياد عالوى نخست وزير فعلى نيز معاونت دوم جالل طالبانى را احراز 
همچنين گفته مى شود رياست مجمع ملى عراق به غازى الياور پيشنهاد شده اما او هنوز . خواهد آرد

)  اسفند٢۶( مارس ١۶مع خبرها حاآى از آن است آه اين مج. نظر نهايى خود را اعالم نكرده است
  .افتتاح خواهد شد

  
 اتهامات خبرنگار آزاد شده ايتاليايى عليه سربازان آمريكايى

  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
خانم جوليانا سگرنا، خبرنگار ايتاليايى آه روز گذشته در عراق از دست گروگانگيران آزاد شده بود، :شرق

به . آشور را آه به سوى خودروى او تيراندازى آرده بودند،مورد اتهام قرار دادارتش آمريكا و سربازان اين 
گزارش راديو آلمان سگرنا پس از بازگشت به وطنش و ورود به رم تصريح آرد آه سرعت خودروى او 

اين درحالى است آه به گفته . معمولى بوده و از اين رو عملكرد سربازان آمريكايى غيرقابل توجيه است
ات ارتش آمريكا، خودروى مزبور با سرعت زياد به سمت يك ايستگاه آنترل در حرآت بوده و  به مقام

. رغم دستور سربازان به توقف، واآنشى از خود نشان نداده و آنان نيز در پى اين جريان آتش گشودند
در اين . شته شددر اين واقعه يكى از ماموران سازمان امنيت ايتاليا به ضرب گلوله سربازان آمريكايى آ

بين سيلويو برلوسكونى، نخست وزير ايتاليا، سفير اياالت متحده در آشورش را احضار آرده و خواستار 
همچنين جام جم آن الين گزارش مى دهد آه . روشن شدن دقيق جزئيات اين حادثه شده است

 مارس ۴ه آه جمعه شب پيرسكوالرى يكى از همراهان جوليانا اسگرنا روزنامه نگار ايتاليايى آزاد شد
 مارس پس ۵هنگام عزيمت به فرودگاه بغداد بر اثر شليك سربازان آمريكايى مجروح شده بود روز شنبه 

. نظاميان آمريكايى نمى خواستند خانم اسگرنا زنده به ايتاليا بازگردد: از ورود او به رم به خبرنگاران گفت
» .نظاميان آمريكايى نمى خواستند او زنده بازگرددجوليانا داراى اطالعاتى بود و «: او ادامه داد

 فوريه گذشته جوليانا اسگرنا ربوده شد  او يك گزارش در مورد فراريان شهر ۴در روز :  سكوالرى افزود
پيرسكوالرى . فلوجه پس از حمالت آمريكايى ها آه در يك مسجد بغداد اقامت آرده بودند تهيه مى آرد

از حرآت خودروهاى حامل اسگرنا و همراهانش به سوى فرودگاه بغداد مطلع آمريكايى ها :  تاآيد آرد
نيكال آاليپارى رئيس هيات سرويس هاى مخفى ايتاليا آه همراه اسگرنا بود و :  او افزود. شده بودند

در عين حال،  . توسط آمريكايى ها به قتل رسيد بر اثر اصابت يك گلوله به سرش درجا آشته شد
نمى خواهم «: روز شنبه به رسانه هاى ايتاليايى گفت» ال منيفستو«مديرمسئول روزنامه گابريله پولو 

بگويم سربازان آمريكايى يك عمليات آمين را براى خودروى حامل جوليانا اسگرنا و همراهانش تدارك 
  ».ديده بودند اما در هر حال ،  آمريكايى ها همواره از وقوع سوءتفاهم سخن مى گويند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقوضاع اتحليل 

  
   اسفند18:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه :بی بی سی

واکنش های مختلف نسبت به خروج نيروهای نظامی سوريه از لبنان، ابراز اميدواری به موفقيت 
می شود، اظهار نظر دو مقام آمريکايی تظاهرات امروز بيروت که به دعوت رهبر حزب اهللا لبنان برپا 

شرکت کننده در همايش هسته ای تهران و گمانه زنی درباره انتخابات آينده رياست جمهوری ايران از 
  .جمله اخبار روزنامه های امروز صبح تهران است

تحت  در مقاله تحليلی خود به دفاع از تصميم بشار اسد برای خروج نيروهای سوريه از لبنان، که قدس
فشار آمريکا صورت گرفته، نوشته است اسد در اين موضعگيری منطقی، فرانسه و آمريکا را با چالش 

جديدی روبرو کرد و همان کاری را کرد که در قطعنامه طائف درباره آن تصميم گرفته شده بود، گيرم حاال 
  . شتاب بيشتری به آن داده است

، رهبر حزب االه لبنان را برای تظاهرات امروز در  دعوت سيد حسن نصراهللاجمهوری اسالمیروزنامه 
آن کشور با اهميت ديده و نوشته است که نفوذ حزب اهللا در ميان مردم لبنان و جهان عرب بسيار بيش 

  . از آن است که در محاسبات آمريکا و اسرائيل مورد توجه قرار گرفته است 
 به آمريکا خواهد فهماند که شيوه اوکراين و به نظر اين روزنامه، ابتکار امروز سيد حسن نصراهللا

گرجستان در لبنان کاربرد ندارد و اين سرآغاز شکست های ديگر آمريکا و شکست طرح خاورميانه بزرگ 
  . خواهد بود
 نيز تظاهرات امروز لبنان را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود آورده و نوشته است امروز در همشهری

  . سير تحوالت آينده نزديک در لبنان تعيين می شودخيابان های بيروت 
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اين روزنامه به نقل از ناظران سياسی پرسيده آيا نمايش خيابانی حزب اهللا در سطحی خواهد بود که 
باعث چرخش تحوالت ضد سوری در لبنان به نفع دمشق شود؟ آيا تظاهرات ضد سوری روزهای اخير 

  گرفت ؟ تحت الشعاع حرکت حزب اهللا قرار خواهد 
 با چاپ عکسی از بشار اسد در صدر صفحه اول خود از زبان رييس چمهوری سوريه نوشته آفتاب يزد

  .من صدام حسين نيستم، همکاری می کنم
 در صدر اخبار خود گزارشی درباره وضعيت زنان منعکس کرده و به مناسبت روز هشتم مارس، که اقبال

شکيل همايش ها و کنفرانس هايی در همين باره داده در جهان روز زن خوانده می شود، خبر از ت
  . است

اهميت برگزاری روز جهانی زن در هشتم مارس آن جاست که در حالی بزرگ داشته می شود که 
حکومت اسالمی روز تولد حضرت فاطمه را به عنوان روز زن اعالم داشته و هر سال در اين روز محافظه 

  .انيان از روز جهانی زن اعالم می دارندکاران اعتراض خود را به پيروی اير
به دنبال انتقاد نشريه متعلق به مصباح يزدی، روحانی تندرو قم، از اظهارات هاشمی رفسنجانی درباره 

 گزارش داده که يکی از نمايندگان مجلس در دفاع از هاشمی رفسنجانی نوشته شرقولی فقيه، 
  .انش و از جمله آقای هاشمی بيان می دارندديدگاه های آيت اهللا خمينی همان است که شاگرد

، که در قم منتشر می شود، نوشت برخالف گفته های هاشمی رفسنجانی و پرتودو روز پيش نشريه 
  . محمد خاتمی، ولی فقيه را خدا تعيين کرده و مقبوليت مردم تاثيری بر مشروعيت نظام ندارد

دن يک فروند ارباس ماهان از باند فرودگاه مهرآباد روزنامه های مختلف امروز صبح تهران خبر از خارج ش
 تنها روزنامه ای است که گزارش کرده عالوه بر آن هواپيمائی بوئينگی که همراهان جام جمداده اند و 

رييس جمهور را به کرواسی می برد دقايقی بعد از پرواز به علت شکستن شيشه جلوی هواپيما مجبور 
  . مهرآباد شدبه بازگشت و فرود اجباری در 

  .در هيچيک از دو مورد، به نوشته روزنامه ها، به کسی آسيبی وارد نيامده است
  

 رانی ای هسته ای افرز درباره برنامه هانیمجله فار
  ٢٠٠۵ مارس 8  - ١٣٨٣ اسفند 18شنبه سه 
 ینامه هااگر واشنگتن بخواهد بر:  شدی مدعرانی ای هسته ای درباره برنامه های افرز در مقاله انیفار

 که به شدت نگران مسائل یرانی محافظه کاران ااني از شکاف مدی ببرد، باني را واقعا از برانی ایهسته ا
 .  استفاده کندستند هرانی اقتصاد اتي کشور که خواهان تثبنی هستند و اصالح طلبان ایتيامن
 دي تاکده،يف به چاپ رس مجله معرونی اینترنتی اتی که درسای مهر، درمقاله ای گزارش خبرگزاربه

 ی و مجازات برای تی بزرگ در عوض اطاعت از ان پزی جوای تواند با قول دادن برایشده که واشنگتن م
 . دی نماتی را تقویرانی اانی واقع گرای تینقض ان پ

 یگری عراق است موضوع دی بازسازري هنوزدرگکای که آمریدرحال:  مطلب آمده است نی اگری بخش ددر
 اعالم ی اتمی انرژی المللني بازرسان آژانس برای کشورآغاز شده است زنی درای ملتيطه با امندر راب

 دي ها به تولتي فعالنی است و اومي پلوتونی و جداسازومي اورانی سازی درحال غنرانیکرده اند که ا
 .  ها را هم نگران کردیی خبر اروپانیا.   منجر خواهد شدیسالح اتم

 ی از گذشته تعامالت دو طرف میی از مقاله خود با طرح ادعاهاگری دی در فراز مطلبنی اسندهینو
 ای را تحمل کند ی هسته ارانی اکی تواند ی مکای آمرای شده که آجادی ای سوالنکیبه هرحال ا: سدینو
.  کرده استسال واشنگتن اری برای ادهيچي پیامهاي پرانی درگذشت ایني اهللا خمتی که آیاز زمان. نه
 یارخاصي بسی از روش های راه گاهنی را ادامه داده اند و در اکای با آمری از آن زمان دشمنرانیبران اره

 در منطقه برآمده اند و کای آمرنی متحدگری دولت عربستان و دبیآنها درصدد تخر. استفاده کرده اند
داخت و حمله  انقین را به تعوي و فلسطلیي کردند که صلح اسراتی را حمایستی تروریگروهها
 راياما اخ.  کردندتی ها هداییکای بر ضد آمرماي را مستق1996 الخبر درسال نیادي به میستیترور

 .  باشدی مزي نی اتمحاتي ساخت تسلی کشور در پنیمشخص شد که ا
 شود، ی نمی اشاره اچي واروپا هرانی سازنده ای ارتباط وگفتگوهااتي مقاله به واقعنی در ادامه ااگرچه
 نی ای ولدی آی نماني بمی ذکری اتمی با آژانس انرژرانی ایهای همکارشرفتينانکه به روند رو به پهمچ

 وبدون رانی ای اهسته مسائل یی در تالش است که با بزرگ نمایغاتي تبلی فضاسازیمقاله در راستا
 گری شود که د القاءنگونهی درغرب اژهی بوی به افکارعمومیستيوني صهمی رژدهیپرداختن به تخلفات عد
 رابطه است نيستندودرهمي دارا نزي را نی هسته ازي صلح آمیی به توانای حتیکشورها حق دسترس

 ی را دنبال نمی اتمی هاسالح رانیالبته مشخص است که اگر ا:  شده است دي مقاله تاکنیکه در ا
 است نی نکته انیمهمتر.  شدی بهتر مکای کشورها از جمله آمرگری و دانهي خاورمیکرد تا چه اندازه برا

 .  رسدی نمی اتمحاتي تسلدي هرگز به نقطه تولرانی مطمئن شود اکایکه آمر
 گرانی نمود تابه دی آوردن نام چند کشورسعداني مطلب با به منی نوشتارمولف انی در اگری دی سواز

 مورد ی امری ا هستهیی به توانایابي دستی با خواست ملتها در راستای منطقريبرساند که مواجهه غ
به :  آمده ه مقالنی جهت در اني وبه همستي عرصه تنها ننی دراکای ازکشورهاست وآمریاري بستیحما

 ی کره شمالی و حتهي و آلمان و پاکستان و روسني کشورها از جمله چیهر حال به لطف وجود برخ
 اصرار رغمي رسد علی کشف شد اما به نظر مرانی  ای هسته ای از برنامه های مهماري بسیبخش ها
 .  کندداي مصر است که به هدف مهم خود دست پرانی جهان ایکشورها
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 را از رانی مانده است که با استفاده از آن بتواند ای واشنگتن باقی راه براکی افرزهنوز نی نوشته فاربه
 در یدی اختالفات شدی محافظه کاران همچنان دارارانیدرا.  هدف ممنوعه منع کندنی به ایابيدست
 بی را تخررانی اکيپلماتیمحافظه کاران اقتصاد و روابط د.  با اصالح طلبان هستندی خارجاستي سنهيزم

 اصالح گری دیاما از سو.  شودلی تبدی جهانی های از نگرانیکی به رانیکرده اند و سبب شده اند که ا
 از دست رفته رانی از قدرت ایادی اختالف بخش زني هملي اقتصاد هستند و به دلتيطلبان خواستار تثب

 .  شودیمحسوب م
 ی آورد که بتوانند برنامه های  فراهم ماي در اروپا و آسنشی و متحدکای آمری برای موضوع فرصتنیا

 تی را تقویرانی اانی خود واقع گرای با استفاده از قدرت اقتصاددیغرب با. ندی نمابی راتخزرانی ایهسته ا
 ای را انتخاب کنند و یتم ای سالح هاای دیمقابل اعالم کند که آنها با صورت به طرف نیکند و به ا

 .ی اقتصادیاستفاده از فرصت ها
 

   اسفند17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس 7  - ١٣٨٣ اسفند 17دوشنبه :بی بی سی

ای گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرين جلسه همايش اتمی تهران در مورد آينده فعاليت ه
هسته ای ايران، گمانه زنی در آستانه برگزاری جلسات اتحاديه اروپا درباره روابط ايران و اين اتحاديه، 

ادامه حمالت محافظه کاران به سخنگوی دولت به خاطر تاکيد وی بر حقوق کردها در يک همايش 
ارش های روزنامه های انتخاباتی و تحوالتی در رقابت های انتخابات رياست جمهوری از جمله اخبار و گز

  .امروز صبح تهران است
پس از اجالس شورای حکام [ در صدر اخبار خود نوشته بزرگترين گردهمايی اتمی ها در جهان شرق

شامگاه ديروز در حالی پايان گرفت که پيام و ديدگاه جمهوری اسالمی ] آژانس بين المللی انرژی اتمی
ع رسيد که به سه کشور اروپايی هشدار داد سه توسط رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به اطال

ماه است شاهد پيشرفتی در مذاکرات نيستيم و اگر احساس کنيم وقتمان هدر می رود و فکر کنند از 
  . اين ستون به آن ستون فرج است، به ضررشان تمام می شود

 کرده و  نوشته که هاشمی رفسنجانی در بخشی از سخنان خود به سفر خود به چين اشارهشرق
گفت در زمان رياست جمهوری ام در سفر به پکن رييس دولت چين شخصاا به اقامتگاه من آمد و به 
درخواست خودش قرارداد ساخت نيروگاه اتمی امضا را کرد، اما بعدا زير فشار آمريکا به قراردادشان 

  . عمل نکردند
ايران نيروگاه هسته ای داد اما اگر سئوال من اين است که اگر شاه در ايران باشد بايد به : وی گفت

  امام باشد نبايد داد؟ 
 بخش ديگری از سخنان رييس مجمع تشخصيص مصلحت نظام را مهم ديده که برای شرکت اعتماد

کنندگان در همايش اتمی تهران گفته است ما تصميم گرفتيم کار فعاليت های هسته ای را از صفر 
   در اين  که رسانديم  بومی  تکنولوژی  يک ، خود را به  ايرانی انشمندان د  با تالش  رفته  کنيم و رفته شروع
   وابسته  و چين  روسيه  خود را به  و شايد بتوانيم  جلو رفتيم  تا حدودی  ها هم  نيروگاه  در ساخت زمينه
  .  نکنيم

ی ايران، در  از قول حسين موسويان، سخنگوی هيات مذاکره کننده هسته اآفتاب يزددر همين حال، 
  صدر اخبار خود نوشته ضرورت همراهی آمريکا در مذاکرات ايران و اروپا قوت گرفته است 

در آستانه تشکيل جلسه پارلمان اروپا که گفته می شود فردا به بررسی مساله روابط اين اتحاديه با 
اره پرونده هسته ای به  مذاکرات حساس ايران و اروپا دربايرانايران خواهد پرداخت، به نوشته روزنامه 

تعيين کننده ترين مقطع خويش رسيده است و در روزهای پايانی هفته جاری دو طرف يکبار ديگر برای 
پيوند زدن رشته های آسيب ديده اعتماد و همکاری بر پايه توافق نامه های تهران و پاريس گرد می 

  . آيند
هد داد آيا تهران ادامه مذاکره را صالح خواهد طبق گفته ناظران نتيجه اين دور از مذاکرات نشان خوا

  . دانست يا نه؟ اين تصميم گيری به گفته مسؤولين ايرانی اواخر اسفندماه، رسما اعالم خواهد شد
 در عين حال خبر داده که وزير امور خارجه روسيه به دنبال انتشار تصاوير تازه ماهواره ای ايرانروزنامه 

که نشان می دهند ساختمان اين راکتور رو به پايان است، گفته آژانس بين از راکتور آب سنگين اراک، 
  .المللی انرژی اتمی بايد اين امکان را داشته باشد که از اين تأسيسات بازرسی کند

وی در مورد ساخت تونلی در نزديک تأسيسات هسته ای اصفهان نيز اضافه کرد که اميدوار است 
  . اتمی که معتقد است ساخت اين تونل به اطالعش نرسيده حل شوداختالف نظر ميان ايران و آژانس

در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران به حمالت خود به سخنگوی دولت به خاطر اظهارات وی 
در همايشی در سنندج که در آن حقوق کردها مطرح شده بود ادامه می دهند و آن را سوء استفاده از 

 گروه هايی از کردها و از جمله اقبال زمانی حساس قلمداد می کنند، به نوشته اقوام و قوميت ها در
شرکت کنندگان در همايش ها از عبداهللا رمضان زاده که خود کرد و استاندار سابق کردستان است 

  . تجليل کرده اند
د قوميت  در سرمقاله خود هجوم اقتدارگرايان را به سخنگوی دولت در مورد مساله حساسی مانناقبال

های ايرانی نشانه بی تدبيری سياسی آن ها دانسته که در صدد انتقام گيری شخصی و تصفيه 
  . حساب های جناحی هستند
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اشاره سرمقاله اين روزنامه به اعتراض های چند ماه گذشته محافظه کاران به دفاع رمضان زاده از دولت 
فان اصالحات بوده است که اين مقام را در و پاسخ گويی وی به حمالت نمايندگان مجلس و ديگر مخال

  .معرض حمالت جناح مخالف اصالحات قرار داده است
 شهرداری تهران با تعيين پنجاه نقطه در شهر برای چهارشنبه آخر سال از مردم همشهریبه نوشته 

 خواسته مراسم چهارشنبه سوری را در اين نقاط انجام دهند و در ضمن اعالم شده که آتش نشانان
هم آماده اند که اگر در اين مناطق که بيشتر ميدان ها و پارک های اصلی تهران هستند حادثه ای رخ 

  .داد فورا دخالت کنند
 در صفحه اول خود در خبری احتمال داده است که سال آينده آيت اهللا علی سيستانی رهبر اقبال

  .شيعيان عراق به عنوان برنده جايزه صلح نوبل انتخاب شود
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