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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   و منطقه اي مهم بين الملليرويدادهاي

  
 و هند و پاکستان لياسرائ//  برداردی اتمی هاتي دست از فعالدی باوی آوتل: کایمقامات وزارت خارجه آمر

  وندندي بپNPT به ی هسته اري غی به عنوان کشورهادیبا
  ٢٠٠۵  آپریل3  - ١٣٨4  فروردین14ه یکشنب
 ني آژانس بی صرفنظر کند و پادمانهای هسته ایبرنامه ها خواست تا از لي از اسرائکای خارجه آمروزارت
 . ردی بپذی هسته ایتهاي را در خصوص فعالی اتمی انرژیالملل
 ازهند، ني مقامات دولت بوش همچن،ی در دوبرهی الجزینترنتی اگاهی مهر به نقل از پای گزارش خبرگزاربه

دست از )1990دهه ( که در دهه گذشته یجنوب یقای و آفرنی خواستند تا مانند اوکراليپاکستان و اسرائ
 . کنندیروي برداشتند ، عمل کرده و از آنها پی هسته ایحاتي تسلی هاتيفعال
، فرستاده بوش به کنفرانس خلع سالح و Jackie Wolcott Sanders" ولکات سندرزیجک" مقامات که نیا

 Mark"کی پاترتزيمارک ف"و  ی هسته ای سالحهاري جمهور در امور منع تکثسي رئژهی وندهینما
Fitzpatrickیا هسته حاتي تسلی باشند به توانائی امور خارجه مری زی، قائم مقام معاون سخنگو 

 محدود دی اشاره کرده اند که بای هسته انهی ناهمگون و ناهماهنگ با گزی به عنوان مساله الياسرائ
 .شده و کنارگذاشته شود

 در ندهی آی که قرار است ماه مNPT در یکنفرانس بازنگر:" ه بود اعالم کردني روز جمعه همچنسندرز
 هند، پاکستان و وستني و ضرورت پNPT از ی جهانیروي پتی با هدف تقودی برگزار شود باورکیوين

 . ، به آن برگزار شود ی هسته اري غی به عنوان کشورهالياسرائ
 ري منع تکثماني هستند که پیسه کشور و پاکستان تنها ،هندیستيوني صهمی به ذکر است که رژالزم

 . را امضاء نکرده اندNPT موسوم به ی هسته ایسالحها
 

 ی ايران مذاکره می هسته ای خليج فارس پيرامون پرونده فعاليت های همکاری و شورایاتحاديه اروپاي
 کنند 
  ٢٠٠۵  آپریل3  - ١٣٨4  فروردین14ه یکشنب
 عضو اتحاديه ی خارجه کشورهایوزرا: عربستان گفتند"لوطن ا" دربروکسل به روزنامه ی اروپايمنابع
 را برگزار ی خليج فارس پس فردا سه شنبه درمنامه پايتخت بحرين نشستی همکاری و شورایاروپاي

 . خواهند کرد
فعال :  چون ی مهر بنابراين گزارش، شرکت کنندگان دراين نشست درزمينه هايی گزارش خبرگزاربه

 ی گامها،ی امنيتی خليج فارس درزمينه های همکاری شورایا با کشورها اروپيهیکردن همکار
 بودند، نقش ی حوزه خليج فارس که اخيرا شاهد حوادث تروريستی کشورهایبرداشته شده برخ

 در زمينه حقوق ی همکار،ی اطالعاتی با سازمانهای درارائه کمک بويژه درزمينه همکاریروپاياتحاديه ا
 مقابله با ی حوزه خليج فارس برای کشورهای پليس محلی نيروهای امنيت عملکردیبشرو سامانده

 . کنندیخطرات تروريسم ،  بحث و تبادل نظر م
 را ی خليج فارس همچنين مذاکراتی همکاری و شورای منابع افزودند وزيران خارجه اتحاديه اروپاياين

 خليج فارس و منطقه  منطقهی کشورهای مواضع در سياست خارجیپيرامون تالش جهت هماهنگ
 تهران فرانسه ، آلمان و انگليس با ی دهند ونتايج مذاکرات اخير سه کشور اروپايیخاورميانه انجام م
 . قرار خواهند دادی را مورد بررسی هسته ایپيرامون برنامه ها

ا  خليج فارس ری همکاری شورای ، کشورهای منابع به روزنامه الوطن گفتند که اتحاديه اروپاياين
 ی کند ونيزعواقب و پيامدهای می درمورد ايران که آمريکا نقش اول را در آن بازی جاریازسناريوهاي

 کشوربرکل عليه اين ی احتمالی امنيت و اعمال تحريم های ايران به شورایارجاع پرونده هسته ا
 .منطقه خاورميانه ، مطلع خواهد کرد

 
 عراق و نيز ی و درراس آن اوضاع کنونیه عرب منطقی شرکت کنندگان درخصوص مسائل اصلهمچنين

 فلسطين که درلبنان به تاييد سران اتحاديه عرب ی برایفعال کردن ابتکارعمل صلح عربستان سعود
 ی را مورد بررسی و منطقه عربی در فلسطين اشغالی ثباتی و بی ناامنیرسيد ونيزپيامدها

 . داد اهندقرارخو
 خليج فارس، ی همکاری و شورایوزيران خارجه اتحاديه اروپاي ی مسائل مورد بحث و گفتگوازجمله

 ی بقيه عقب نشينی سوريه از لبنان ، ضرورت سرعت بخشيدن به اجرای نيروهایمسئله عقب نشين
 بههمچانکه راجع . انتخابات لبنان استی داده شده دولت سوريه تا پيش از اجرایها براساس وعده ها
 ید سودان و ارجاع پرونده عامالن جنايت دارفوربه دادگاه بين الملل امنيت درموریتصميم اخير شورا

 . در ديوان الهه نيز گفتگو خواهد شد یجرائم جنگ
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 وخاوير سوالنا ی اتحاديه اروپايیکميسير روابط خارج"  بنيتا ويرويور والدنر"   اين مذاکرات را رياست
وزير امور خارجه لوکزامبورگ و رئيس  و جيان اسيل بورن ی اتحاديه اروپايیمسئول سياست خارج

 .  برعهده  خواهند داشت ی اتحاديه اروپايیکنون
 خليج ی همکاری در کنار وزيران خارجه شورای کشور عضو اتحاديه اروپاي25 رود وزيران خارجه ی مانتظار

 .فارس دراين نشست حضور يابند
 خليج فارس و ی همکاری خارجه شورا الوطن عربستان خبر داد که اين نشست در سطح وزيرانروزنامه

 استراتژيک بويژه ی خليج فارس با اروپا درزمينه های کشورهای  با هدف تعميق گفتگوهایاتحاديه اروپاي
 . شود ی کامل ميان کشورهاست، برگزار می که اساس همکاری اقتصادیگفتگوها

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 م الحسني رييس مجمع ملي عراق شدحاج

  ٢٠٠۵  آپریل3  - ١٣٨4  فروردین14ه یکشنب
يكي از نمايندگان " حاجم الحسني"عراق امروز ) مجلس(اعضاي مجمع ملي : خبرگزاري فارس

 .مذهب اين آشور را به رياست مجلس جديد برگزيدند سني
ها به اختالفات سياسي بر سر تصدي  به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، به اين ترتيب پس از هفته

پست رياست مجلس عراق پاپان داده شد و گام مهمي در ارتباط با تشكيل دولت آتي اين آشور 
 . برداشته شد

اين در حالي است آه در جلسه پيشين مجمع ملي عراق اختالفات نمايندگان احزاب مختلف درباره 
 . تعيين رييس مجلس همچنان به قوت خود باقي ماند

هاي امروز از اين امر حكايت داشت آه نمايندگان شيعه عراق سرانجام با نمايندگان اهل  اما گزارش
 . اند سنت در خصوص نامزدهاي تصدي رياست مجمع ملي عراق و دو معاون وي به توافق دست يافته

به پايان رسيد و آار «: ، يكي از اعضاي ارشد ائتالف واحد شيعه عراق در اين ربطه گفت"جواد المالكي"
عارف "و " حسين شهرستاني"به عنوان رييس و " حاجم الحسني"آنيم،  ما سه نام را معرفي مي

 » .به عنوان دو معاون وي" طيفور
، رييس جمهوري موقت عراق است "غازي الياور"وابسته به " عراقيون"حسني يكي از اعضاي فهرست 

 . آه در دولت موقت سمت وزارت صنايع را بر عهده داشت
وي به دليل موضع خود در خصوص حمله نيروهاي آمريكايي به افراد مسلح در فلوجه در نوامبر گذشته از 

 . ي جدا شدمتحدان قديمي خود در حزب اسالم
 

 مهمترين وظيفه مجمع ملي عراق نوشتن قانون اساسي است :رييس جديد مجمع ملي عراق
  ٢٠٠۵  آپریل3  - ١٣٨4  فروردین14ه یکشنب

رييس جديد مجمع ملي عراق گفت، مهمترين وظيفه اين مجمع نوشتن قانون : خبرگزاري فارس
 .اساسي جديد عراق است

 اآثريت آرا به عنوان رييس مجمع ملي عراق انتخاب شد در مصاحبه آه روز يكشنبه با" حاجم الحسني"
اي تشكيل شود و اين  با شبكه خبري العالم گفت، براي نوشتن قانون اساسي عراق قرار است آميته

اند براي نوشتن قانون  هاي خارج از مجمع بويژه آساني آه در انتخابات شرآت نكرده آميته با طرف
 .  خواهد آرداساسي اين آشور مشورت

 . گيري در مورد حكومت آينده عراق است وي افزود، وظيفه ديگر مجمع تصميم
 . الحسني تصريح آرد، اين حكومت در طول يك يا دو هفته آينده تشكيل خواهد شد

 
 ديدار جالل طالباني با سيد عبدالعزيز حكيم

  ٢٠٠۵  آپریل3  - ١٣٨4  فروردین14ه یکشنب
سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالي :  الشرق االوسط چاپ لندن نوشتروزنامه: خبرگزاري فارس

انقالب اسالمي عراق، جالل طالباني رهبر حزب اتحاديه ميهني آردستان عراق را در بغداد به حضور 
 .پذيرفت

سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالس انقالب : روزنامه الشرق االوسط در شماره امروز خود نوشت
عراق در دفتر رسمي خود در بغداد، با جالل طالباني رهبر حزب اتحاديه ميهني آردستان اسالمي 

 . عراق ديدار و درباره مسايل جاري عراق گفت و گو آرد
در اين ديدار، هياتي از فرماندهان حزب اتحاديه ميهني آردستان عراق، جالل طالباني را همراهي مي 

 . آردند
اي از آنرا دريافت آرده، آمده   اسالمي آه روزنامه الشرق االوسط نسخهدر بيانيه مجلس اعالي انقالب

در اين ديدار درباره آخرين تحوالت سياسي عراق و پيامدهاي تحوالت جاري در صحنه عراق بحث : است
 . و تبادل نظر شد

 . آردندبر اساس اين گزارش، دراين مالقات دو طرف بر لزوم تسريع در تشكيل دولت آينده عراق تاآيد 
 . وزير دارايي آنوني دولت موقت عراق نيز حضور داشت" عادل عبدالمهدي"در اين ديدار 
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
   فروردين14:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵  آپریل3  - ١٣٨4  فروردین14ه یکشنب:بی بی سی
در سال جديد در صدر اخبار خود با چاپ تصاويری از روزنامه های امروز تهران در اولين شماره های خود 

رهبر کاتوليک های جهان از مرگ پاپ ژان پل دوم خبر داده و در بررسی اخبار روزهای اول سال نوشته 
  . پرونده اتمی ايران همچنان خبرساز ترين و پيچيده ترين پرونده ها خواهد ماند٨۴اند که در سال 

نه زنی خود درباره نامزدهای رياست جمهوری ادامه داده و از جمله روزنامه های صبح امروز به گما
 نوشته مهدی کروبی و مصطفی معين از شرکت در برنامه های انتخاباتی صدا و سيما ايرانروزنامه 

خودداری کرده اند و تاکنون به جز آن دو نفر، از ميان نامزدهای مطرح هاشمی رفسنجانی هم در برنامه 
  .انتخاباتی صدا و سيما حاضر نشده اندهای تبليغاتی و 

 روزنامه شهرداری تهران در صدر اخبار خود از قول آيت اهللا خامنه ای نوشته رييس جمهوری همشهری
به نوشته همين روزنامه رهبر جمهوری اسالمی نشاط . آينده بايد تحرک و کارآمدی فردی داشته باشد
  .ده استرا هم از شرايط رييس آينده قوه مجريه ذکر کر
 هم مهم ترين و پيچيده ترين پرونده ٨۴ سال اعتمادفعاليت های هسته ای کشور که به نوشته 

سياست خارجی ايران می ماند از جمله اخبار و گزارش هايی است که روزنامه های مختلف امروز به 
  . آن پرداخته اند

المللی آنرژی اتمی به ايران داده با  در حالی که خبر از ورود هيات تازه ای از بازرسان آژانس بين شرق
، سخنان رييس جمهور خاتمی را منعکس کرده که در جريان "غنی سازی را شروع می کنيم"عنوان 

ديدار از صنايع هسته ای اصفهان گفته است تعليق غنی سازی خيلی طوالنی نخواهد شد و به معنی 
  . توقف نخواهد بود

 کميته راهبردی داده که برای ادامه مذاکرات ايران و اروپا تشکيل  خبر از بی نتيجه بودن ايرانروزنامه
  . شده بود
 از زبان علی اکبر صالحی نماينده سابق ايران در آژانس بين المللی انرژی نوشته آژانس تنها شرق

مرجع بين المللی است که می تواند روی فعاليت های کشورهای عضو اظهارنظر کند، اما اکنون 
مده که اگر ما مشکل خود را با آژانس حل کنيم هم سه کشور اروپايی ما را رها نمی وضعيتی پيش آ

  . کنند
ايران را در پيش گرفته و » رفتار مشکوک«، آقای صالحی گفته است اروپا اکنون مسئله شرقبه نوشته 

  . بر اين اساس خواستار توقف کامل فعاليت های هسته ای ايران است که مبنای درستی نيست
 در صدر اخبار خود با عالمت استفهام خبر از استقبال آمريکا از پيشنهاد هيئت هوری اسالمیجم

تسليم "اين روزنامه با عنوان . ايرانی برای محدود کردن شديد فعاليت های هسته ای داده است
  .از هيات مذاکره کننده خواسته پيشنهاد خود را پس بگيرند" نشويد
مام جمعه تهران نوشته اگر در انتخابات رياست جمهوری مشارکت  از زبان امامی کاشانی اشرق

  . عمومی وجود نداشته باشد، روزنه ای برای ورود ايجاد شده و آمريکا وارد می شود
 گفته آمريکا هم اکنون در يک عراق تکه تکه از نظر جمعيت و بيزار شرقخطيب جمعه تهران به نوشته 

  . اک ايران شود، قطعه قطعه خواهد شداز صدام گير کرده است و اگر وارد خ
 خبر داده که رهبر جمهوری اسالمی نيز در اولين روزهای سال نو از مردم دعوت کرده که در رسالت

انتخابات آينده رياست جمهوری پای صندوق ها حاضر شوند و به اين ترتيب ، بزرگترين نقش را در خنثی 
  .سازی تهديدات دشمن به عهده بگيرند

 های تهران در اولين شماره خود در سال تازه از تعطيالت طوالنی نوروز انتقاد کرده و از قول افراد روزنامه
مختلفی نوشته اند که دو هفته تعطيالت که در هيچ جای دنيا سابقه ندارد زيان هايی به کشور وارد 

  . می کند
ای کاستن از تعطيالت  در مقاله ای نوشته وقت آن رسيده است که اوليای امور چاره ای برشرق

  .بينديشند و طرحی برای آن در ارگان های تصميم گيرنده به تصويب برسانند
 واقعيت اين است که برای برخورد با اين مسئله يا معضل، جسارت الزم وجود شرقبه نظر نويسنده 

  .ترام استندارد و بعضی می پندارند بر زمين ماندن کارها و ضربه خوردن اقتصاد، يک نوع ارزش و اح


	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

