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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

  
 'عبدالقديرخان سانتريفوژ اورانيوم به ايران فروخته است'

  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج :بی بی سی
 اعالم کرد که ی سی بی بیکستان در گفتگو با بخش فارس پای رشيد احمد، وزير اطالع رسانشيخ

 اين کشور است، ی برای که سازنده نخستين بمب اتمیعبدالقدير خان، فيزيکدان پاکستان
 م در اين اقدای سانتريفوژ اورانيوم در اختيار ايران قرار داده اما دولت پاکستان هيچ دخالتیدستگاهها

 . نداشته است
 روند اما در عين حال ی به کار می اورانيوم و توليد سوخت اتمی سازی غنی برا سانتريفوژیدستگاهها

 . را نيز فراهم آورندی توليد جنگ افزار اتمی شده مورد نياز برای توانند اورانيوم غنیم
 ی بريتانيا، فرانسه و آلمان داده، کاربرد دستگاههای که به دولتهای در حال حاضر بنابر تعهدايران

 اورانيوم را متوقف کرده است، هرچند طرفين در مورد مدت زمان متوقف ماندن کاربرد اين سانتريفوژ
 .دستگاهها اختالف دارند

 ی مصاحبه ای پاکستان شهرت دارد، بيش از يک سال پيش طی خان که به پدر بمب اتمعبدالقدير
 ی ياری جنگ افزار اتم توليدی برای و کره شمالی ايران، ليبی اعتراف کرد که به دولتهایتلويزيون

 . قرار گرفتیرسانده است و از آن پس تحت حصر خانگ
 عبدالقديرخان با ديگر کشورها را رد کرد اما در همان ی پاکستان هرگونه دخالت در همکاريهادولت
 پاکستان گفت ی سابق سازمان اطالعاتی از رؤسای که اعترافات عبدالقديرخان مطرح شد، يکیروزهاي

 اينکه ون دست بزنند بدی اين کشور بتوانند به اقدامیارد دانشمندان برجسته هسته اکه امکان ند
 . از فعاليت آنان آگاه شوندیمقامات امنيت

 از مقام مشاور ی مشرف، رئيس جمهور پاکستان عبدالقدير خان را مورد عفو قرار داد، هرچند وپرويز
 .دولت برکنار شد

 که ماه نوامبر گذشته به مجلس کنگره آمريکا ی گزارشی ط)سيا( اطالعات آمريکا ی مرکزسازمان
 ی که تحت نظارت ویارسال کرد، ادعا کرد که پس از هفت سال زير نظر گرفتن عبدالقديرخان و شبکه ا

 ذاشته در اختيار ايران گی اتمی نقشه ساخت کالهکهای کرده به اين نتيجه رسيده که ویفعاليت م
 .است

 
  پست واشنگتن

 سازمان مجاهدين خلق که در خارج از ايران عليه حکومت اين ی مقاومت، شاخه سياسی ملیشورا
 بود که حدود سه سال پيش وجود تأسيسات سانتريفوژ و ی کند و نخستين منبعیکشور فعاليت م

 از ی محموله ا2001 اورانيوم را در ايران فاش کرد نيز ادعا کرده که عبدالقدير خان در سال ی سازیغن
 .  شده بوده در اختيار ايران قرار داده استی غنیيوم که با درجه باالياوران

 
 . داشته استی اين ادعاها تکذيب دولت ايران را در پهمه

 رود، بيش از بيست و پنج سال پيش نيز به ی به شمار می خان که در پاکستان قهرمان ملعبدالقدير
 اين ی متهم شده بود، هرچند هيچگاه برای اروپايی اورانيوم از کشورهای سازی غنیربودن طرحها

 . قرار نگرفتیاتهام تحت پيگرد قانون
 که اوائل ی از کارشناسان بريتانيايی واشنگتن پست به نقل از يکی نيز روزنامه آمريکاي2003 دسامبر در

د  ايران بازديد کرده بوی از تأسيسات هسته ای اتمی انرژیآن سال همراه بازرسان آژانس بين الملل
 است که ی دستگاههاييه اولی سانتريفوژ اورانيوم در ايران عينًا مشابه نمونه هاینوشت که دستگاهها

 . ساخته بودندی اروپايی از طرحهایعبدالقديرخان و دستيارانش با الگوبردار
ال  سانتريفوژ اورانيوم در سی نيز همان زمان نوشت که دستگاههای تايمز، ديگر روزنامه آمريکاينيويورک

 . به ايران منتقل شده استی ميالد1987
 ی النکا که خود را مشاور مالی از اتباع سری فوريه سال گذشته بر اساس اعترافات فرد،ی مالزپليس

 ی در ازایدر اواسط دهه نود ميالد"  ناشناسیايران" کرده بوده، اعالم کرد که يک یعبدالقديرخان معرف
 کرده و اين مبلغ به رداختستان، سه ميليون دالر به عبدالقدير خان پدريافت دو دستگاه سانتريفوژ از پاک
 به عبدالقديرخان ی در امارات متحده عربی در شهر دوبی در آپارتمانیصورت وجه نقد در دو کيف دست

 .تحويل داده شده است
ه نام  بی اعالم کرده، واسطه اين معامله، قطعات سانتريفيوژ را از شرکتی گونه که پليس مالزآن

 . تعلق دارد، تحويل گرفته بوده استیاسکوپ که به کمال الدين عبداهللا، پسر نخست وزير مالز
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 کند که ی اسکوپ از هرگونه مشارکت در اين معامله تبرئه شده و مديريت اين شرکت ادعا مشرکت
 . بوده استی چه مصرفی که فروخته بوده برایاطالع نداشته است قطعات

 
  داده است فوژی قطعات سانتررانی خان به اریعبدالقد:  ادعا کردی مقام پاکستانکی

  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج 
 قطعات مربوط رانی به ای پاکستانی خان دانشمند اتمری پاکستان ادعا کرد عبدالقدنهي از وزراء کابیکی

 .  بکار رودومي اورانی سازی تواند در غنی داده است که مفوژیبه سانتر
:  اطالعات پاکستان اعالم کردری وزدي رشخي فرانسه، شیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 با ی ارتباطجي فراهم کرده، اما دولت پاکستان هرانی ای را برافوژی از سانتری خان قطعاتریدکتر عبدالقد"
 ". مساله نداشته استنیا

 ." داده استانيرانی قطعات را به انی ااهي بازار سقیخان از طر: " گفتی خبرگزارنی به ادي رشخيش
 ني اولی شد که پاکستان برای مدعروزی دزين"  تلگرافیلید" زبان یسيروزنامه انگل:   به ذکر استالزم

 به ی هسته ازاتي برد، اسرار و تجهی در اسالم آباد بسر میبار اعتراف کرد، خان که در بازداشت خانگ
 ی نام برده می از ورانیا ی است و هم اکنون به عنوان مغز متفکر برنامه هسته ا فروختهیرانیمقامات ا

 . شود
 

 دور دوم مذاکرات همچنان ادامه دارد // ستي کننده نی در ژنو راضیروند مذاکرات هسته ا
  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج 
 روز از مذاکرات کارگروه نير دوم دی ملتي امنی عالی شورای اطالع رسانتهي کمسي رئی محمدآقا

 . ستي کننده نیروند مذاکرات راض:  اعالم کرد شي پیقی و اروپا در ژنو دقارانی ایهسته ا
 که دور دوم مذاکرات که از صبح امروز آغاز شده نی اانيبا ب" مهر" در گفتگو با خبرنگار ی آقامحمدیعل

 ی مذاکره در فرصت باقني کرد طرفیدواريراز اماست همچنان ادامه دارد مذاکرات را سخت خواند و اب
 .ابندی مطلوب دست جیمانده به نتا

 و قرار افتی انی پاروزی و اروپا درانی ای و اقتصادیاسي سی است  مذاکرات دو روزه کارگروه هایگفتن
 . دهدانی دو روز مذاکره امشب به کار خود پای در پیاست کارگروه هسته ا

 ادامه مذاکرات با اروپا ی برایري گمي را مالک تصمی کارگروه هسته اجهي نتنرای و مقامات امسئوالن
 نی روشن در ای اجهي به نتیابي دستی برارانی اروپا با ایخوانده و اعالم کرده اند در صورت عدم همراه

 . را از سر خواهند گرفتومي اورانی سازیکارگروه، مذاکرات را قطع کرده و غن
 

 با اروپا مذاکره کند، ما دنبال حل و فصل پرونده کایآمر/ ستي نرانی هدف اکایآمرتقابل با  : یروحان
  مي خود هستیهسته ا
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ما :  گفتست،ي قابل معامله نی هسته ای اصل فن آورنکهی بر ادي با تاکی ملتي امنی عالی شوراريدب
 و مي با اروپا معامله کنی سازی بودن غنزي صلح آمني و تضمی المللني به مقررات بیبندی با پامي توانیم

 . تميسي نکای راه دنبال تقابل با آمرنیدر ا
 انی عصر امروز در جمع دانشجوی ملنتي امی عالی شوراري دبرازي گزارش خبرنگار  مهر در شبه

 به پرونده یدگي رس شهر روندنی ای در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکرازي  شیدانشگاهها
 کرد و به حی را تشریی با سه کشور اروپارانی ای حکام و مذاکرات هسته ای در شورارانی ایهسته ا

 . پاسخ گفتنهي زمنی در اانیسواالت دانشجو
 .ميما در مذاکراتمان به دنبال تعامل سازنده و از موضع استقالل، قدرت و اقتدار هست:  گفتیروحان

ما :  کرد و گفتفي گذشته مثبت و روبه جلو توصی و اروپا را در ماههارانی انيفته ب مذاکرات صورت گریو
 ی هاتهي مذاکرات کمجی نتا84 ماه نی و در سوم فروردمی با اروپا پشت سر گذاشته ایمذاکرات سخت

 هیحاد اتندهی حضور نمابا یی با سه کشور اروپارانی ای راهبردتهي در اجالس کمیی و اروپایرانیسه گانه ا
 به مذاکرات ردي صورت بگی قابل مالحظه اشرفتي دور از مذاکرات پنی شود و اگر در ای میاروپا بررس
 . صورت مذاکرات متوقف خواهد شدنی اري در غمي دهیادامه م

 منتظر بودند در موضوع پرونده هسته یآنچه که برخ:  حال گفتني در عی ملتي امنی عالی شوراريدب
 از یستی بامی ما معتقدی بود ولی اتمی و آژانس انرژی المللني به مقررات بییعتنا ای انجام شود بیا
 .مي آن را دنبال کنی و فنی عزت و اقتدار و در چارچوب مذاکرات حقوقیرو

 ری بودن و مقاومت کردن با سای انقالبی المللنيدر مسائل ب:  کردحی تصررانی ای پرونده هسته امسوول
 و حي صحري و در مذاکرات از مسمي است که خوب مذاکره کننی بودن به ایقالبمسائل متفاوت است، ان

 . ميابیاهداف و حقوق خود دست 
 تقابل ري و در مسمیزی را به هم برزي که ما همه چستي معنا ننی بودن به ایانقالب:  گفتیروحان
 .مي حرکت کنیجهان

 راه ممکن و نی و کم خطرترنی کوتاهتر ضمن حفظ دستاوردها،ی المللني بني در چارچوب قوانمذاکره
 .  استی هسته ازي صلح آمی به فن آوریابي در دسترانی دفاع از حق مشروع ای برایراه
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 دنبال شده است حاصل رانی و پرونده ای آنچه تاکنون در مذاکرات هسته انکهی بر ادي با تاکیروحان
ه مربوط به کل نظام است و  پروندنی ای اساسماتيتصم:  نظام است گفتیاجماع سران عال

 . صورت گرفته استی ملتي امنی عالی آن در شورایهماهنگ
 سازمان ملل تي امنیشورا:  گفتتي امنی به شورارانی ای در خصوص عواقب ارجاع پرونده هسته ایو

 ی پرونده هسته امي کنی دارد  وما تالش میعي وساراتي اختی اتمی انرژی المللنيبر خالف آژانس ب
 ی در راستاعتايب تواند اتخاذ شود که طی ما مهي علمي در آنجا هر تصمرایز.  نرودتي امنی به شورانرایا

 . خواهد بودکایمنافع آمر
 یما با مشکالت ناخواسته ا:  گفترانی ای درباره پرونده هسته ای موانع داخلی در خصوص برخیروحان

 .می نداری نظام مشکل خاصیه مسووالن عال در ردیري گمي اما خوشبختانه از لحاظ تصممیروبرو بود
 شود اما بر اساس اني بی نظرات متفاوتتهاي احزاب گروهها، افراد و شخصی برخاني در مدیشا:  گفتیو

 معتقدند به نيو همچن.  دارنددي تاکرانی ای هسته ای قاطع مردم بر حفظ دستاوردهاتی اکثرهاينظرسنج
 .  را حفظ کردی هسته ای و فناوری ملتيوان منافع و امن تی تعامل سازنده مقی تقابل از طریجا

 دي مقامات کاخ سفگری لحن بوش و درييتغ:  گفتري اخی در روزهاکای لحن آمرريي در خصوص تغیروحان
 عتاي طبستي عراق نرانی ادی گوی مکای آمری جمهورسي که رئی از مذاکرات آنها با اروپاست، زمانیناش
 . شد ه استتقل منکای که در آن نظرات ما به آمرکاستی اروپا و آمرني ب از مذاکراتی خود ناشنیا

 می وارد معامله شودیياي بندی گوی در مذاکرات مهایياروپا:  از سخنانش گفتیگری در بخش دیروحان
 و جالب مي دهی به شما مدي بخواهی و فنی اقتصادازي آنگاه ما هر امتدی را کنار بگذاری سازیشما غن

 که امروز ی هسته ایر اصل فن آومی کند اما ما معتقدی گونه معاالت استقبال منی از ازي نکای آمرنکهیا
 ی نمی چشم پوشنهي زمنی در ارانی و ما از حق مسلم ملت استي است قابل معامله نیرانی و ایبوم
 .ميکن
 مي خواهیسته ا هروگاهي شما نی کند ما برایاروپا اعالم م:  اضافه کردی ملتي امنی عالی شوراريدب

 مبادا به فکر مي ما نگرانرای زدي نکنی سازی اما شما غنمي دهی میساخت و به شما سوخت هسته ا
 . ديافتي بیساخت بمب اتم

 ی مراکز غنمی و حاضرمی به مقررات متعهدمیما به صراحت به اروپا اعالم کرده ا:  کرددي تاکیروحان
. ردي صورت نگی سازی غناز،ي از حد نشي باشد و بی اتمی انرژی المللني نظر آژانس بری زرانی ایساز

 . دهندی نمتی موضوع رضانیاما آنها به ا
 باشد ی هسته ای از انرژرانی تواند مانع از استفاده ای داشتن منابع گاز و نفت نمنکهی بر ادي با تاکیو

 .ميان عقب نمی تا از رشد و توسعه جهانمي حرکت کندهيچي پی به سمت فن آوردیما با
 در افغانستان، عراق به کای آمررای زستي نی جدداتی تهدنیا:   گفتکای آمرري اخداتی درباره تهدیروحان
 داند ی مکایآمر. دیازماي برانی نکرد که بخواهد بخت خود را در اداي خود دست پی از آمل و آرزوهاکی چيه

 ناکام رانی دشمنان ای توطئه های تمام و تاکنونستي در منطقه و جهان قابل انکار نرانیقدرت و نفوذ ا
 .مانده است

 ی جمهوراستی در انتخابات ری ویداتوری با کاندرانی ای در خصوص ارتباط پرونده هسته ای روحاناز
 در یمي بنده تاکنون تصمی ندارد و از طرفگریکدی با ی ارتباطچي دو موضوع هنیا:  گفتیسوال شد و و

 . باره نگرفته امنیا
 

خواهند و هم  يي مي اآثريت مردم ايران هم فناوري هسته: اي عالي امنيت ملي گفتدبير شور
 . خواستار حل و فصل مساله از طريق مذاآره هستند

  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج 
، دآتر حسن روحاني طي سخناني در جمع )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

ايم آمريكا را ناآام  يي توانسته ي هسته طي مذاآرات پرونده: ارس در شيراز گفتمديران استان ف
 . اند بگذاريم، اروپاييان نيز در برابر تكنولوژي و دانش انديشمندان ايراني تسليم شده

يي به دنبال تهديد آسي نيستيم و دنبال آن نيستيم آه آشورهاي  ي هسته ما در پرونده: وي افزود
اصوال با همسايگان خود . انش و فناوري خود تهديد آنيم و قصد تجاوز به جايي هم نداريمجهان را با د

 . توانستيم در تقابل نباشيم داراي تقابل در مسائل استراتژيك نيستيم و حتي با عراق گذشته هم مي
ي را ملتي هستيم آه بر مبناي تاريخ و منافع و فرهنگ و دين خود مسير حكومت: وي خاطرنشان آرد

آنيم اما به آسي  ترسيم آرديم و اگر آسي خواست از مدل حكومتي ما تبعيت آند، استقبال مي
 . آنيم تحميل نمي

اگر بحث صدور انقالب هم مطرح بوده، بحث معرفي و تبليغ آن بوده است، ضمن : روحاني اظهار داشت
. د خالق اين حكومت بودندآن آه حكومت اسالمي به ملت ايران هم تحميل نشد، بلكه ملت ايران خو

 . شود نسخه پيچي و به آسي تحميل آرد انقالب را نمي
بسياري از مردم جهان : وي با بيان اين آه امروز دهها آشور تحت تاثير انقالب ايران هستند، افزود

دانند و ايستادگي ما  ي حيات بخش براي مسلمانان و آشورهاي در حال توسعه مي انقالب را يك نقطه
ما به دنبال حسن همجواري و . دانند ي افتخار جهان در حال توسعه مي ها را مايه برابر ابرقدرتدر 

دانيم در دنياي آينده جنگ و دعوا آشور ما را عقب  ما مي. دوستي با آشورهاي منطقه هستيم
 . اندازد مي
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. پذير متكي باشيمتوانيم به سوخت تجديد نا آشور ما به انرژي نياز دارد و نمي: وي خاطرنشان آرد
يي به خودآفايي  آنيم در توليد سوخت هسته رود و ما تالش مي نفت و گاز در ايران رو به پايان مي

 . برسيم
يي تاآيد   هزار مگاوات برق هسته20ي مجلس شوراي اسالمي براي توليد  روحاني با اشاره به مصوبه

يي به  خريد نيروگاه هسته: رج باشيم و افزودتوانيم در صنعت و انرژي نو وابسته به خا آرد آه ما نمي
براي اين سوخت . يي نياز داريم  سال به سوخت هسته60 تا 50نوعي وابتسه به خارج است اما 

 . توانيم به خارج وابسته باشيم نمي
آنند مساله  دشمنان تالش مي: وي با بيان اين آه اساس بحث ما اقتصادي و فناوري است، تصريح آرد

 . آنند يي را توسط ايرانيان در جهان تبليغ مي  جلوه دهند و ساخت سالح هستهرا معكوس
ي ما بر مبناي آشورگشايي نيست بلكه به   ساله20ي  برنامه: دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت

اي  چراآه ماجراجويي از ايران ويرانه. ي اقتصادي هستيم و اين با ماجراجويي متفاوت است دنبال توسعه
 . راق بيشتر به جاي نخواهد گذاشتمثل ع

يي اين است آه آشورهاي همسايه را  ي هسته اساسي توطئه عليه ايران در پرونده: وي ادامه داد
آميز و  هايش صلح دچار خوف و نگراني آرده است اما ايران تالش آرده آه به دنيا ثابت آند فعاليت

 . المللي است درچارچوب قوانين بين
جمهوري اسالمي ايران از : يي ايران در شوراي حكام گفت ي هسته روند بررسي پروندهوي با اشاره به 

آردند  ها همواره تالش مي در حاليكه آمريكايي. ، تا امروز راه بسيار دقيقي را طي آرده است82مهرماه 
 . پرونده را به شوراي امنيت ببرند

اند، راه حل فشار و تهديد خود را به مذاآره  هها دو قدم عقب نشيني آرد امروز آمريكايي: وي ادامه داد
ي  ها لحن تند و محقرانه از طرفي آمريكايي. اند و اين يك عقب نشيني بارز و آشكار آنها بود تغيير داده

اند در پاداش دادن به ايران با  اند و حتي حاضر شده خود نسبت به مذاآرات اروپا و ايران راتغيير داده
 . اروپاييان سهيم شوند

 سال گذشته ارزيابي آرد و 26ي اروپاييان با ايران را متفاوت از  دبير شوراي عالي امنيت ملي مذاآره
يي احداث آنند و حتي سوخت آن را  اند با آمال احترام براي ما نيروگاه هسته اروپاييان حاضر شده: گفت

 . اند تضمين آرده
است، در حاليكه ما در  ديشمندان ايراني تسليم شدهغرب در برابر تكنولوژي و فناوري ان: روحاني افزود

ها به اين فناوري دست يافتيم و در  ي تحريم ايم، بلكه در برابر همه شرايط عادي به اين فناوري نرسيده
 . تعامل با غرب زماني مي توانيم حرف بزنيم آه ما را در موضع قدرت و اقتدار ببينند

يي قدرتمند بوديم بلكه در  اهد آرد آه ما نه تنها در فناوري هستهتاريخ ايران قضاوت خو: وي ادامه داد
با قانون نگارش شده توسط بيگانه و با زبان بيگانه و در . ي سياسي نيز توانمند ظاهر شديم مذاآره

 . ايم و امروزهم پيشرفت خوبي داريم آشور بيگانه با غرب وارد مذاآره شده
مذاآرات : يي پاريس خبرداد و گفت ي مذاآرات هسته  چند روزهدبير شوراي عالي امنيت ملي از تاخير

 . آند پاريس به سوم فرودين موآول شده است آه جمع بندي در آن مسير آينده را براي ما مشخص مي
ي تعليق نيز آوتاه است اما فكر  يي قابل معامله نيست و دوره فناوري هسته: وي در ادامه تصريح آرد

ي  المللي متفاوت از صحنه ي بين  صبر و حوصله نياز داريم چراآه زمان در صحنهآنم آه در آشور به مي
 . داخلي است

 
 . شود يي ايران و اروپا همچنان بدون نتيجه سپري مي روز دوم مذاآرات هسته

  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج 
) شنبه پنج( اين مذاآرات امروز ،)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران

 دست يابند آه بتواند مورد  اي اند به نتيجه در ژنو ادامه پيدا آرد و گويا تاآنون مذاآره آنندگان نتوانسته
 . توافق و قبول طرفين واقع شود

 . بر اساس اين گزارش؛ اين مذاآرات تا ساعاتي ديگر ادامه پيدا خواهد آرد
مذاآرات روز . ادامه خواهد يافت) جمعه(ي جاري آغاز شده و تا فردا  ه هفتهشنب اين مذاآرات از روز سه

يي بود و فردا بر سر  شنبه در مورد مسائل هسته شنبه در مسائل سياسي، چهارشنبه و پنج سه
 . مسائل اقتصادي خواهد بود

 . ستي آن هنوز مشخص ني يي دو طرف تا پايان روز جاري ادامه دارد و نتيجه مذاآرات هسته
يي در اين خصوص دست  يي ميان ايران و اروپا دو طرف بايد به نتيجه در آخرين دور از مذاآرات هسته

هاي  ها قانع شوند فعاليت تواند چه تضمين عيني به طرف اروپايي ارايه دهد آه آن يابند آه ايران مي
ي نيز تضمين قاطع دهد آه آميز منحرف نخواهد شد و طرف اروپاي يي ايران هيچ گاه از مسير صلح هسته

 . هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي خواهد داشت با ايران همكاري
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 مي در عراق هستی ائتالفی دولت مللي تشکخواهان: یباری زاريهوش
  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج 
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 نی موجود در ایاسي و پر کردن خالء سدی دولت جدليلت موقت عراق بر ضرورت تشک امور خارجه دوریوز
 .  کردديکشور تاک

پر شدن خالء : گفت " سوا  " ییکای آمروی در گفتگو با رادیباری زاري مهر ، هوشی گزارش خبرگزاربه
 . ضرورت است کی دی دولت جدلي و تشکیاسيس
 کرد دي است، تاککپارچهی ائتالف عراق ستي با لیت کنون ائتالف کردها در مذاکرااتي که عضو هیو

 . اند دهيبه توافق رس) پارلمان (ی جلسه مجمع ملني اوللي زمان تشکی بر رونيطرف
 . شودلي تشکی ائتالفی دولت ملدیبا:  گفت ندهی دولت آتي درباره نوع و ماهیو
:  کرد و گفت یني ابراز خوش بدیلت جد دوبي مذاکره کننده درباره ترکی به امکان توافق طرف هایباریز

 . مذاکرات برداشته شده است انی درجری مثبتیگام ها
تمام مطالبات کردها :  سقف مطالبات کردها گفت شی درباره افزای داخلی درباره آنچه رسانه هایباریز

 .طرح شده است)  موقت یقانون اساس (یدر چارچوب قانون اداره عراق در دوران انتقال
 درباره امکان کپارچهی دولت موقت و عضو ائتالف عراق ی ملتي مشاور امنیعيرباره آنچه موفق رب دیو

 یقانون اداره عراق مساله کرکوک را به وضوح بررس:  مساله کرکوک گفت ی افتادن بررسقیبه تعو
 .کرده است

 دولت لي بر تشکني طرفلی مذاکره کننده از مثبت بودن آن و تماني ذکر است تمام اظهارات طرفانیشا
 . کندی متی حکای ملیتوافق
 ني اولی از برگزارشي تا پدی دولت جدلي تشکی و ائتالف کردها براکپارچهی ائتالف عراق اني ها میزنیرا

 .همچنان ادامه دارد)  اسفند26( مارس 16 در یجلسه مجمع مل
 ائتالف ی و نامزد رسمیسالم رهبر حزب الدعوه ای جعفرمي از معاونان ابراهیکی" یعنان عل "همزمان

اصل :  در مذاکرات خبر داد و گفت شرفتي از پزي نندهی دولت آیری پست نخست وزی براکپارچهیعراق 
 .دي به امضا خواهد رسندهی دو روز آی طوني دو فراکسانيتفاهم م
 ی پست هاعی و توافق درباره نحوه توزی بندهي عراق بر اصل سهمیاسي سی گروه های هاتيشخص
 . کرده انددي تاکندهیدولت آ

 
  شد تي امنی شورای کشور از سونی ای کشتار جمعی سالحهای جستجوتهي خواهان انحالل کمعراق
  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج 
 و ی بازرستهي مقامات دولت موقت عراق تحت فشار است تا کمی سازمان ملل از سوتي امنیشورا

 . دی شده ، منحل نمالي تشک1999عراق را که از سال ) UNMOVIC (یع کشتار جمیکنترل سالح ها
 مذکور ونيسي آزاد اروپا، دولت موقت عراق استدالل کرد که کموی مهر  به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه

 .  داردنهی دالر هزونيلي م12 عراق یساالنه برا
 پس به نی کشور را از انیکه کنترل ا ی اتمی انرژی المللني آژانس بی اساس عراق هرسال برانیبرا

 دوبار نهی هزنی رسد الزم نباشد که ای به نظر منی کند و بنا برای منهی دالر هزونيلي م3/12عهده دارد، 
 .  انجام شود رد،ي گی سازمان ملل صورت می که هر دو از سوی دو  بررسیبرا

 کشور نی خود در ای هایاست تا بازرس به عراق بازگشته 2004 از سال ی اتمی انرژی المللنيآژانس ب
 . رديرا از سر بگ

 ارسال کرد، آورده تي امنی که به شورای عراق در سازمان ملل در نامه اريسف" یدي السمريسم"
 درعراق هم اکنون الزم به ی کشتار جمعی سالح های هر دو مرجع مربوط به بازرستيالبته فعال: است
 ی بازرسن رساندانی خواهان به پای اتمی انرژی المللني آژانس بهنکیاما باتوجه به ا.  رسدینظر نم

 UNMOVIC دی که وجود دارد، بای اضافی هانهی باشد، هم اکنون با توجه به هزی خود می قبلیها
 . منحل شود

 دالر درآمد حاصل از ونيلي م400 درخواست کرد تي امنی از شوراني عراق در سازمان ملل همچنريسف
 .  کشور بازگرداندنی مانده به صندوق توسعه ای سازمان ملل باقاريق را که هنوز در اختفروش نفت عرا

 به دی نباگری را ندارد دی هسته ای قصد دنبال کردن برنامه هاگری عراق دنکهیبا توجه به ا:  اعالم کردیو
 .  منطقه و جهان خوانده شودی برایدیعنوان تهد

 
 
 
  
  

  رفي  يا مذهبي حكومت ع-شيعيان و آينده عراق
  
  
  
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   اسفند20:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس 10  - ١٣٨٣ اسفند 20شنبه پنج :بی بی سی

 توقيف روزنامه های صبح امروز تهران دستور رييس قوه قضاييه برای جلوگيری از بستن روزنامه ها، رفع
از روزنامه نشاط و لغو حکم زندان و محکوميت هاشم آغاجری را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل 

کرده اند و روزنامه های هوادار محافظه کاران به پی آمدهای تظاهرات روز سه شنبه حزب اهللا لبنان 
  . پرداخته اند

دهای تازه مقامات آمريکا و اروپا عليه فعاليت های گمانه زنی هايی درباره مذاکرات ايران و اروپا و تهدي
  .هسته ای ايران از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح است

 در صدر اخبار خود خبر داده که پس از دو هفته که اخبار متناقصی درباره بخشنامه آيت اهللا شرق
نامه ای به رييس قوه قضاييه وجود شاهرودی در اين باره منتشر می شد، و از جمله دادستان تهران در 

چنين بخشنامه و تغييری در ضوابط برخورد قوه قضاييه با مطبوعات را تکذيب کرده بود، سرانجام رييس 
قوه قضاييه با تاييد نظر خود اعالم داشت که دادگاه ها روزنامه های را نبندند اما متخلفان را تعقيب 

  . کنند
 که با دستگيری و محاکمه مدير و سردبير و يکی نشاطتوقيف روزنامه  در خبری پيرامون لغو آفتاب يزد

از نويسندگان آن روزنامه دنبال شد که هر کدام نزديک به سه سال در زندان ماندند، از قول دکتر لطيف 
  . با همان ترکيب منتشر خواهد شدنشاطصفری، مدير آن روزنامه، نوشته به زودی 

طنز خود نوشته تصور کنيد همين فردا تمام روزنامه هايی که توقيف بوده ، روزنامه صبح، در ستون اقبال
اند آزاد شوند، فکر می کنيد چند تای از آنها حاضر خواهند بود دوباره منتشر شوند در اين وانفسای تيراژ 

  .و هزينه ها و مسايل ديگر
از قول وکيل وی  در گزارشی از لغو حکم حبس و محکوميت هاشم آغاجری، استاد دانشگاه، شرق

 حبسی را تاييد ٢٣ ماه و ٢٣نوشته ديوان عالی کشور به عنوان مجازات توهين به مقدسات تنها همان 
  . کرده که موکلم در زندان گذرانده است

پيش از اين ديوان عالی کشور حکم اعدام اين استاد دانشگاه و جانباز جنگ را لغو کرده بود که سه 
ی در همدان صادر شد و به دنبال آن موجی از تظاهرات دانشگاه های سال پيش توسط قاضی دادگاه

  . کشور را فراگرفت
 وکيل آغاجری گفته است ما نسبت به همين حکم هم اعتراض خواهيم کرد چرا آفتاب يزدبه گزارش 

که ايشان را بی گناه می دانيم و در ضمن دادستان عمومی تهران هم از نظر قانونی مهلتی دارد تا 
  . راض خود را اعالم دارداعت

 هاشم آغاجری گفته است من بی گناه بودم همان طور که از اول اعالم کردم و حاال اقبالبه نوشته 
تصور کنيد که قرار داشتن دو سال زير حکم اعدام برای يک متهم و خانواده وی تا چه اندازه دردناک بوده 

  .است
به انعکاس واکنش های جهانی " ب اهللا روز تاريخی لبناننمايش قدرت حز" با عنوان بزرگ ايرانروزنامه 

نسبت به تظاهرات روز سه شنبه بيروت پرداخته و در صدر گزارش های خود پيام دبيرکل سازمان ملل را 
  . نقل کرده که گفته است در معادالت آينده بايد تاثير صلح آميز حزب اهللا را در نظر داشت

 روزنامه کيهان متهم شده بود گزارش های مربوط به تظاهرات بيروت را  روزگذشته از جانب ايرانروزنامه
کمرنگ منعکس کرده و اهميتی به اين حادثه تاريخی که به رهبری حزب اهللا در آن کشور رخ داد نداده 

  . است
 در صد کل نمايندگان را در بر می گيرد در نامه ای از ٨٣ نماينده مجلس ايران که ٢٣١ رسالتبه نوشته 

  .ظاهرات سه شنبه لبنان تجليل کرده اندت
 در صدر اخبار خود گزارشی از مذاکرات ايران و اروپا را قرار داده و نوشته اتحاديه اروپا روز همشهری

سه شنبه هشدار داد که ايران بايد تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به عنوان شرط 
 در گزارشی از مذاکرات در جريان ايران و اروپا در ژنو، از آفتاب يزدد و تداوم مذاکراتش با اروپا ادامه ده

  موضع هماهنگ آمريکا و اروپا در مورد جلوگيری از غنی سازی اورانيوم توسط ايران خبر داده است
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