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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 اي ايران نگران است  آمريكا هنوز درباره برنامه هسته: سخنگوي آاخ سفيد
  ٢٠٠۵   آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب

المللي  اي ايران از تهران خواست با آژانس بين با ابراز نگراني از برنامه هستهآمريكا : برگزاري فارسخ
 . انرژي اتمي همكاري آند

، سخنگوي آاخ سفيد روز گذشته در "اسكات مكلالن"به گزارش خبرگزاري شينهوا از واشنگتن، 
للي انِرژي اتمي الم ما معتقديم بسيار مهم است آه ايران آامال با آژانس بين«: آنفرانس خبري گفت

 » .هاي خود را به آژانس بدهد همكاري آرده و امكان دسترسي به سايت
آميز  المللي انرژي اتمي بارها اعالم آرده است آه هيچ مدرآي دال بر غيرصلح عليرغم اينكه آژانس بين

ي بر تالش اي ايران نيافته اما آمريكا همچنان به اتهامات خود عليه اين آشور مبن بودن برنامه هسته
ايش تنها  دهد اما ايران تاآيد آرده آه برنامه هسته اي ادامه مي براي دستيابي به سالحهاي هسته

 . آميز است براي اهداف صلح
در عين حال، رييس جمهوري آشورمان روز گذشته در وين گفت ايران هنوز به مذاآرات با اتحاديه اروپا 

 . اي منجر شود، اميدوار است ميز تهران از انرژي هستهآ براي يافتن راه حلي آه به استفاده صلح
دو طرف در حال آار براي يافتن راه حلي بمنظور احقاق حق «: همچنين تاآيد آرد» سيد محمد خاتمي«

 » .اي هستند آميز انرژي هسته سرزمينمان براي توسعه صلح
منظور دريافت امتيازات تجاري، ايران در حال مذاآره با سه آشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان ب

اي  هايي مبني بر عدم تالش براي دستيابي به سالح هسته امنيتي و فناوري در ازاي ارائه تضمين
 . است

 مارس خود با 30گيرد آه يك روزنامه روسي در شماره  اين موضعگيري آمريكا در حالي صورت مي
گذرد آه محافل  روزي نمي«: ايران نوشتاي  متناقض دانستن سياست آمريكا در قبال برنامه هسته

اي ايران و اينكه تهران به اين برنامه فقط براي به دست آوردن  رسمي واشنگتن از خطر برنامه هسته
 » .هاي گرماهسته اي استفاده مي آند، هشدار ندهند سالح

نگفت نفت و از ذخاير ه) ايران(آنها«: چندي پيش ديك چني معاون رييس جمهوري آمريكا اظهار داشت
 » .اي چه نيازي دارند تواند بفهمد آنها به انرژي هسته گاز برخوردارند و آسي نمي

ولي واقعيت اين است آه چني، دونالد رامسفلد وزير دفاع و پل «: افزايد مي» ترود«روزنامه روسي 
ه است، وولفويتز معاون وي آه توسط رييس جمهوري آمريكا براي مقام رئيس بانك جهاني معرفي شد

 » .در دولت فورد مقامات آليدي داشته و نقطه نظر اصوًال متفاوتي داشتند
. اي ايران را ريخته بود  سال پيش اياالت متحده پايه انرژي هسته30«: نويسد اين روزنامه روسي مي

م غني آردند آه ايران از پلوتونيم و اوراني همه اين افراد برنامه هاي تهران را تأييد آرده و تالش مي
اي راه را به سوي  سازي شده هرچه بيشتري برخوردار شود ولو اينكه معلوم است آه اين مواد هسته

 » .آند اي صاف و هموار مي هاي هسته ساخت سالح
  

 اي ايران در موقعيت مثبتي قرار دارد پرونده هسته
  ٢٠٠۵  آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب

ها  المللي انرژي اتمي با اعالم پيشرفت اين سازمان در بازرسي نسخنگوي آژانس بي: خبرگزاري فارس
 » .ايم اي ايران به موقعيتي مثبت دست يافته در مورد پرونده هسته«: در ايران گفت

اي در  اآنون معتقديم روند سازنده«: وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس تاآيد آرد در گفت» مليسا فلمينگ«
اروپايي در جريان است و اينكه آمريكا از اين مذاآرات حمايت آرده و حتي مذاآرات ايران و سه آشور 

 » .درگير آن شده، تحولي بسيار مثبت است
آنم اآنون يك روند سالم بين اروپا و ايران در حال انجام است و با انجام مذاآرات  فكر مي«: وي افزود

 پاسخ داده شده و قطعا بايد تا زماني آه هاي آژانس از ايران، به بسياري از سواالت همراه با بازرسي
 » .وگو ادامه داد  دو طرف راضي شوند، به گفت

همه «: سخنگوي آژانس در پاسخ به اين پرسش آه آيا زمان اين مذاآرات طوالني نشده است، گفت
افق و الملل، ايران و اروپا به اين احساس برسند آه به تو خواهند به توافق برسند و بايد جامعه بين مي

 » .اند و بدين منظور احتماال هر يك از طرفها بايد از يكي از حقوق خود دست بكشد تفاهم دست يافته
وي از ارائه اطالعات در مورد مكانهاي مورد نظر بازرسان در سفر اخيرشان به ايران خودداري آرد و 

آژانس به طور علني صحبت اين در برنامه ما وجود ندارد آه در خصوص مكانهاي مورد بازرسي «: افزود
آنند  توانم بگويم آه اآنون بازرسان در ايران حضور دارند و از تاسيسات مختلف بازديد مي آنيم و تنها مي

http://www.iran-nabard.com/


www.iran-archive.com 

بازرسان به طور مداوم در حال رفت و آمد در ايران . و در حال ادامه تحقيقات و بازرسي خود هستند
 » .م آنمتوانم زمان بازگشت آنها را نيز اعال هستند و نمي

المللي انرژي اتمي در خصوص تعليق  ، مدير آل آژانس بين»محمد البرادعي«فلمينگ در مورد پيشنهاد 
البرادعي پيشنهاد «: اي از سوي همه آشورهاي جهان تصريح آرد پنج ساله ساخت تاسيسات هسته

ورها برطرف اي توليد نكند تا نگراني برخي آش داده است آه هيچ آشوري به تنهايي سوخت هسته
اين مساله اآنون در . اي را تامين آند شود و مراآز چندمليتي بدين منظور ايجاد شود تا سوخت هسته

اي هيچ آشوري صحبت  حال بررسي است اما هيچ آس در مورد توقف آامل توان توليد انرژي هسته
 » .آند نمي

ا را برانگيخته است، اضافه اي نگراني برخي آشوره وي با بيان اينكه بخشي از چرخه سوخت هسته
تواند سوخت  سازي اورانيوم و بازفرآوري پلوتونيم است آه مي آننده، توان غني مساله نگران«: آرد

اي را توليد آند بنابراين افراد  اي براي نيروگاههاي برق و در عين حال ماده اوليه سالح هسته هسته
 بتواند ضمن دستيابي به انرژي NPTعضو هايي هستند آه هر آشور  اآنون در حال بررسي گزينه

 » .اي را دريافت آند اي، تضمين ارائه سوخت هسته هسته
المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين پرسش آه اگر آمريكا بخواهد فراتر از آژانس  سخنگوي آژانس بين

نس چه اقدامي در المللي انرژي اتمي عمل آرده و پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد، آژا بين
الملل به يك مساله و ارجاع آن به شوراي  توجه دادن جامعه بين«: دهد، گفت اين خصوص انجام مي

امنيت سازمان ملل از حقوق هريك از اعضاي اين شورا است و اعضاي شوراي امنيت، عضو شوراي 
 » .ي حكام آغاز آننددهند بررسي مساله را از همان شورا حكام آژانس نيز هستند و البته ترجيح مي

  
 تكرار ادعاي بازرس سابق سازمان ملل در عراق درباره حمله آمريكا به ايران

  ٢٠٠۵  آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب
هاي آشتار جمعي سازمان ملل در عراق بار ديگر ادعا   رييس سابق بازرسان سالح: خبرگزاري فارس

اي ايران حمله خواهد   ري ايران در سال جاري به مراآز هستهآرد آمريكا در زمان انتخابات رياست جمهو
 . آرد

آمريكا همه ابزار و لوازم «: مدعي شد" اسكات ريتر"شنبه روزنامه بحريني االيام،  به گزارش روز سه
اي ايران در ماه ژوئن سال جاري ميالدي فراهم آرده   جنگي را براي حمله نظامي به مراآز هسته

 » .است
اين اطالعات در خصوص طرح حمله از طريق بحث و بررسي و تحقيق به دست آمده «: يد آردريتر تاآ
 » .است

 جمهوري آمريكا جزئيات اين طرح را با تكيه بر حمله هوايي و با   رييس" جرج بوش"«: وي مدعي شد
گوني نظام اي ايران را مختل و به دگر  اي آه برنامه هسته   گونه  هاي هوشمند به  استفاده از بمب

 » .هاي سياسي در داخل آمك آند، امضا آرده است  سياسي از طريق تحرك گروه
 ژوئن زماني مناسب خواهد بود، زيرا ايران در آن زمان شاهد برگزاري انتخابات 17« : ريتر ابراز داشت

 » . جمهوري است  رياست
عات در راستاي جنگ رواني هاي گروهي ايران معتقدند طرح اين گونه اطال  رسانه«: االيام نوشت

تر بارها اعالم آرده آمادگي نظامي براي مقابله با هر   گيرد و تهران پيش  واشنگتن عليه ايران صورت مي
 » .گونه حمله آمريكا عليه اين آشور را دارد

جمهوري اسالمي ايران بارها تاآيد آرده است هرگونه تجاوز بيگانگان به خاك مقدس خود را با تمامي 
 . وا پاسخ خواهد داد و خاك خود را به جهنمي سوزان براي بيگانگان تبديل خواهد آردق
  

 ايم در مذاآرات با اروپا به پيشرفت رسيده: خاتمي
  ٢٠٠۵  آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب :ایرنا

ت خوبي رييس جمهوري اسالمي ايران اعالم آرد آه در مذاآرات با اروپا به پيشرف" سيد محمد خاتمي"
 . دهند رسيده است و طرفين همچنان به گفت وگوهاي خود ادامه مي

رييس جمهوري فرانسه در آاخ اليزه پاريس در جمع " ژاك شيراك"شنبه پس از ديدار با  وي عصر سه
هاي مثبتي  آنم آه گام مذاآرات ايران و اروپا همچنان ادامه دارد و فكر مي: خبرنگاران اظهار داشت

 . ايم تا چند ماه پيش  و مطمئنا امروز به حل اين مساله نزديك تر شدهايم برداشته
اهللا حل شود و مبناي آار ما موافقتنامه  ايم آه بايد انشاء ما وارد پروسه دشواري شده: خاتمي گفت

اي به رسميت شناخته شده  پاريس است آه در آن حق داشتن تكنولوژي صلح آميز هسته ٢٠٠۴  نوامبر 
 . است
سازي را  تا وقتي مذاآرات ادامه دارد، ايران نيز داوطلبانه تعليق غني:  جمهوري ايران تاآيد آردرييس

 . دهد ادامه مي
در اين مذاآرات دو نكته حساس وجود دارد، يكي تضمين ايران در مورد عدم انحراف : وي افزود
ه اروپا براي آمك به اي خود به سوي توليد سالح اتمي است و ديگري تضميني آ هاي هسته برنامه

 . امنيت و توسعه ايران بايد بدهد
هاي  ايران طرح جامعي را براي ادامه مذاآرات و حل مشكل ارايه داده آه با نظر باز طرف: خاتمي افزود

 . اروپايي بويژه فرانسه روبه رو شده است
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نايت و توصيه آقاي شيراك خاتمي ابراز اميدواري آرد آه در نشست آتي ايران و اروپا در ماه آوريل با ع
 . بتوانيم يك پيشرفت بيشتري را داشته باشيم

در اين مذاآرات درباره مسايل مختلف : رييس جمهوري با اشاره به ديدار خود با شيراك اظهار داشت
 . اي گفت و گو شد دوجانبه، تحوالت منطقه و مسايل هسته

لبنان براي :  لبنان نيز گفت وگو شد، اظهار داشتوي با بيان اينكه در اين مذاآرات بطور مفصل در مورد
 . همه ما خاصه ايران و آل منطقه بسيار مهم است

ثبات و امنيت لبنان مورد توجه همه ما است و با طرف فرانسوي بر وحدت داخلي و اينكه مشكالت لبنان 
 . ها حل شود، تاآيد آرديم در درون اين آشور توسط خود لبناني

آيد براي ثبات،   با فرانسه در اين مورد توافق داشتيم آه هر آاري آه از دستمان بر ميما: خاتمي افزود
 . امنيت و استقالل لبنان انجام دهيم

لبنان . برند از ناآرامي لبنان تنها دشمنان لبنان سود مي: رييس جمهوري اسالمي ايران تصريح آرد
 . مستقل، آزاد و دمكراتيك مورد خواست همه ما است

حزب اهللا يك نيروي واقعي در درون : در پاسخ به سوالي در مورد حزب اهللا لبنان نيز اظهار داشتوي 
 . لبنان و به عنوان مظهر مقاومت عربي، اسالمي و لبناني مقابل اشغال و تجاوز است

البته حزب اهللا مستقل است و تحت نفوذ هيچ آس از جمله ايران نيست و روابط خوب ما : خاتمي گفت
آنم آه نظر ما و فرانسه در  اي براي آمك به حل مشكالت لبنان باشد و فكر مي تواند زمينه ا ميتنه

 . مورد حزب اهللا به هم نزديك است
ما توقع خاصي از آمريكا : خاتمي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد توقع ايران از آمريكا اظهار داشت

ما . هاي درستي براي آمريكا و براي ما نيست تهاي آمريكا، سياس نداريم و معتقديم آه سياست
 المللي -خواستار حضور فعال اقتصاد، تكنولوژي و موقعيت آمريكا در روند عدالت و صلح در صحنه بين

 . هستيم
هاي خود به دنيا از طريق زور  هاي خود را تعديل آند و از تحميل حرف اگر آمريكا سياست: وي افزود

 . ريكا و هم به نفع همه جامعه بشري استدست بردارد هم به نفع آم
هاي آمريكا باشيم تا اعتماد ما جلب شود و وضعيت  اميدواريم ما شاهد تغيير سياست: خاتمي گفت

 . اي حاصل شود تازه
رييس جمهوري اسالمي ايران در ادامه اين همايش خبري در پاسخ به يك سوال " سيد محمد خاتمي"

 : سازي اورانيوم اعالم آرد غنيخبرنگار ايرنا در مورد توقف 
سازي اورانيوم مطرح نيست زيرا توقف دايم به هيچ وجه پذيرفته نيست و اين  اصال صحبت توقف غني

 . ايم اي است آه ما با اتكا به خودمان بدست آورده تكنولوژي
البته :  آردرييس جمهوري با بيان اينكه براي ايران حضور در بازار چرخه سوخت بسيار مهم است، تصريح

ها به سوي توليد سالح آشتار جمعي توسعه پيدا آند، نگراني به جايي است و  اين نگراني آه فعاليت
بنابر اين صحبت، صحبت توقف نيست بلكه صحبت اين است آه ايران . خود ما نيز مخالف آن هستيم

 . يمچرخه سوخت را داشته باشد و در عين حال بتوانيم تضمين قابل قبولي نيز بده
 . هايي وجود دارد آه اثبات آنيم ما هيچگاه بمب اتم نخواهيم ساخت راه: خاتمي گفت

آيا ممكن است در مناسبات ايران با "خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگار يك رسانه غربي مبني بر اينكه 
اسراييل ما به لحاظ اخالقي با وضعيتي آه : اظهار داشت" اسراييل تحولي به نفع طرفين ايجاد شود؟

دارد، مخالفيم نه تنها به خاطر اسراييل بلكه به اين جهت آه ما معتقديم تحميل زور مشروعيت 
 . آورد نمي

 . اند، هيچ گاه نبايد خود را مالك آن خانه بشناسند اي را گرفته اند و خانه آنها چون زور داشته
در اوضاع فلسطين حتي در روند اين بينش اخالقي ما است اما ما هيچ دخالتي : رييس جمهوري افزود
اي باشد تا حقوق ملت فلسطين شناخته شود تا  معتقديم آه بايد روند عادالنه. آنيم صلح تخريب نمي

به يك راه حلي براي استقرار صلح دايم و پايدار برسيم و طبيعي است آنچه آه ملت فلسطين به آن 
 . برسد مورد احترام ما نيز هست

رهبر " پاپ ژان پل دوم" سوال ديگري ابراز اميدواري آرد آه در مراسم تشييع وي همچنين در پاسخ به
 . هاي جهان شرآت آند آاتوليك

هاي جهان آامال طرفدار گفت  رهبر آاتوليك: خاتمي پاپ را شخصيت بزرگي معرفي آرد و اظهار داشت
 . ها، گفت وگوي اديان و باالخص گفت وگوي اسالم و مسيحيت بود وگوي تمدن

ها و تحكيم  مطمئنا وجود شخصيتي چون پاپ بزرگ در توسعه گفت وگوي تمدن: اتمي اظهار داشتخ
 . آن موثر است و اميدوارم جانشين وي نيز همين راه را دنبال آند

 
  83 در سال یغاتي تبلی جنجالهای در البالرانی ای پرونده هسته ایبازخوان
  ٢٠٠۵  آپریل4  - ١٣٨4  فروردین15ه دوشنب
 به عنوان کای آمرني تابع چالش ب83 در سال رانی ای پرونده هسته ا- مهری الملل خبر گزارني بسیسرو

 گری از طرف دمي طرف و اروپا به عنوان طرف مذاکره کننده مستقکی از ميمستق  ريطرف مذاکره کننده غ
 بر کی چند هر یلیال بعنوان طرف سوم بدرانیهمراه ا  دو طرف به نی از اکی روند هر نیبود که در ا

  . داشتندديمواضع خود تاک
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 ی بود و جمهوررانیا    ی هسته ای در برنامه هازي پر تنش و پر افت و خی از سالهایکی 83 سال
 نی ادنياز به بن بست رس   ی تداوم مذاکره و اعتماد سازاستيس  کرد تا با ادامه ی  سعیاسالم

  .  کندیريمذاکرات جلوگ
 ی  شورا2004مارس سال      13 برابر با 82 اسفند24وع الزم به ذکراست که در موضنی ای بررسیبرا

 ی المللنيقطعنامه آژانس ب    شدهبی و نسخه تصویی متن نهای اتمیانرژ  ی المللنيحکام آژانس ب
  .  رساندبیتصو     بند به10 ماده  و 8 شورادر نی را  در جلسه ای اتمیانرژ
 مورد نی در اکایمواضع خود را با آمر   دی گرفته بود و باشياروپا آن را در پ که ميرمستقي غی گفتگوروند

  .  ساختی روبرو میقابل بحث و تعمق   ی با کندگاهيگفتگوها را گاه و ب  کرد یهماهنگ م
 و کای مواضع آمردي رسینظر م    بهنکهی بود اتي سال حائز اهمی طرانی پرونده اري که در مسی انکته
گفتگوکننده متناقض است و ما درطول    یروند گفتگوها و مواضع کشورها   با یکشور کم آن استيس

 اروپا شاهد سه راهبرد در هی و اتحادرانی ایاسالم   ی جمهورکا،ی آمریگفتگوها درسال گذشته از سو
  :  میمذاکرات بود

 تي و هرگونه فعالوميورانا    ی سازی غنی کنارگذاشتن دائمی برارانی اهي درصدد فشار علکایآمر) الف
 ی الپوشانی روند برانیاست از ا    کرد ممکنی که آن کشور ادعا مزيآم  بصورت صلح ی حتیهسته ا

  .  شود ، بودی بهره برداری نظامیتهايفعال
 خود ی هسته ای هاتيو فعال   ی سازی بارها در طول گفتگوها بر موضع ثابت خود بر ادامه غنرانیا) ب   

  .  داشتديتاک  زي صلح آمیريدر مس
 یگرچه سه کشورمذاکره کننده دربرخ  .  اروپا بودهی قابل تامل بود موضع اتحادني بنی که در اینکته ا) ج

 کني داشتند لدي تاکی هسته ازي صلح آمیبرنامه ها    ازرانی ایبرحق برخوردار  خود یاظهارنظرات رسم
 نکته را القاء کنند که نی ایرانی ائتيداشتند به ه  ی ، سعکایآمر    ها بای چانه زنندیآنها درطول فرا

   تواند ازی مرانی ، ایهمکار  و در صورت ردي بخود بگی دائمی تواند روندی مومياوران   ی سازی غنقيتعل
  .  و غرب مطالبات خود را طلب کندکایآمر 
 صلح یتهاي در خصوص فعالیاتم   ی آژانس انرژسي رئی محمد البرادعزياظهارات متناقض و ابهام آم) د
  . در سال گذشته با آن روبرو بود   رانی بود که پرونده ای مسائلگرید  از رانی ای هسته ازيآم
 گری مراکز دنی گرفت که ایم    نشاتتي واقعنی از ای المللني بی اروپا و نهادهاضي مواضع ضد و نقنیا

 گفتگوکننده ی توانند به عنوان طرفهایو نم   ستنديملل ن الني کننده در سطح بنييتع  گرانیامروزه از باز
 وزن و ني نهاد سنگزي نیاتم ی انرژی المللنيب آژانس     چونی نهادني و همچنندیايمستقل بشمار ب

 بزند که آن کشور کایآمر  بر اقدامات تي تواند مهر مشروعیاست که م   ی صرفًا ارگانستي نیرگذاريتاث
  .  نهاد را با خود داشته باشدنی ادي خود تائی هااستيادامه س   یدرصدد است تا برا

بود مساله موازنه قوا در    بانی در طول مذاکرات با آن دست به گررانی که ای از مشکالتیکی نيهمچن
  .  بودیستيوني صهمیرژ   ژهی در منطقه بوکای آمرمانانيهمپ  دی و بهانه تهدانهيخاورم
 می رژری نخست وزريسفر اخ   عالم شد که بر اساس مذاکرات صورت گرفته در ماه ابهشتی اواسط ارددر
 ليتوافق کردند تا بر اساس آن اسرائ   یمتحده ، بوش و شارون بر توطئه مشترک  االتی به ایستيونيصه

 رفتهی پذی اتمی انرژی المللني آژانس بیاز سو   رسما "  بزرگ انهيخاورم "یبه عنوان تنها قدرت اتم
 و ی هسته ایبرنامه ها  عنوان کرد که در سال گذشته نيچن     توانیلذا با استفاده مطالب فوق م.شود

 ی جمهورهي علی مجارنی بوده است که عمدتًا از چندیالشعاع ادعائ    با اروپا تحترانی ایگفتگوها
  : شد   ی مطرح مرانیا  یاسالم

  :  یکائی و مؤسسات آمرکایآمر)الف   
 بودند ی مهمیاز مجار   یکی فعال هستند ی مسائل هسته انهيؤسسات آن کشور که در زم و مکایآمر

  .  کردندی مطرح مرانی ایا    هستهی پنهانیخصوص برنامه ها  را در یکه هر از چندگاه اتهامات
ه  کی پنهانی هسته ایبرنامه ها    بر وجودی خود مبنی از ابتدا بر ادعایکائی خصوص مقامت آمرنی ادر

 ی مدهی دیکائی آمراستگذارانيادعا در تمام سطوح س   نیبود، اصرار داشتند و ا  یعمدتًا منظور آنها نظام
 خارجه سابق ری وزسیزارايکاندول پاول و نيجمهور، کال  سيبوش رئ    جرجی از سویشود و اتهامات فراوان

   و معاونری وزتزی، پل ولفوو امسفلد  مقامات پنتاگون همچون دونالد ری از سونيهمچن    وکای آمریو فعل
  . شد مطرح     پنتاگونیاسي مشاور سثي عناصر تند رو در پنتاگون از جمله داگالس فری دفاع و ساریوز 

 هر از زي باشند نیکشور م    آنی اطالعاتی که عمدتًا وابسته به سازمانهایکائی مؤسسات آمرنيهمچن
  .  کردندیرار م تکنهيزم  نی را در ایچند گاه ادعائ

بازرس سابق   David Albright  تی آلبرادیوی آن را داستی که ری المللني بتي علوم و امنموسسه
 یبارها با استناد به عکس ها  " ی المللني بتيعلوم و امن"موسسه   سي سازمان ملل و رئحاتيتسل

  . رد خود دای هاتی سا دریپنهان   ی هسته ای برنامه هارانی اعالم کرده است که ایماهواره ا
 اعالم کرد که درحالت رانی ایا     هستهی ماه گذشته با اشاره به برنامه هابهشتی در اواسط اردتیآلبرا
 ساخت سالح ی مقدار فقط برانی از اشيب   ی سازی شود و غنیدرصد غن  36 دی فقط باومي  اوران،یعاد

  . ردي گی صورت میهسته ا
 قصد رانی که ایشیآزما: شد    ی مدعرانی ای هسته ای اشاره به برنامه هازباين ماه وری شهر12 در یو   

 دي شود که در تولی شده ای غناري بسومياوران    لوگرمي ک100 ديمنجر به تول  تواند یانجامش را دارد، م
  .  کاربرد داردیسالح هسته ا
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 نهی قصد دارد گزرانی باورم که انیا   من بر:"   در اوائل مهر ماه ادعا کردیکائی و متخصص آمرلگري تحلنیا   
  ." دارد  را باز نگه یهسته ا

 در کشورمان را به ني پارچتیسا   یا  رماهوارهی بارتصاوني نخستی برازي بهمن ماه ن30 که در تیآلبرا
ر  که دی فردا و در خصوص تونلییکایآمر   ویمنتشر کرد، در مصاحبه با راد " ی اتمتیسا "کیعنوان 
 است در صورت ار تونل قرنیاحتماال ا: است گفت    در حال ساخترانی ای هسته اساتي از تاسیبخش

 یها تيمربوط به فعال  یها  و دستگاهیا  از مواد هستهران،یا   یا  هستهساتي به تاسی حمله نظامکی
  .  محافظت کندیا هسته

 ی خبری در کنفرانسکای آمریمرکز   یمانده فرسي  معاون رئتي ژنرال لنس اسمزي بهمن ماه ن22 روز در
 کی نی دهد اما ای قرار میني و مورد بازبیبررس    رارانی حمله به ایمنظم طرحها گفت که پنتاگون بطور 

 .   ستين کشور     به آنیمرحله فعال قبل از حمله نظام
    

  : رانیا    بهیستيوني صهمی رژیاتهامات هسته ا)ب
 نمود، ،مقامات ی مطرح مرانیا   هي علی سال گذشته بطور مرتب و روزانه اتهاماتی که طی مجارگریازد
  .  بودندیستيوني صهمیرژ
 الملل آن را به نيتا جامعه ب    کند در صدد استی میروي  پی ابهام هسته ای که خود ازاستراتژمی رژنیا

 تی موجودی برایدی را به عنوان تهدرانیتا ا    داشتی سعني بنی و در اردیبپذ  ی قدرت هسته اکیعنوان 
  .  کندی معرفاني به جهانیدولت عبر

 به اجرا رانی ایاسالم   ی جمهورهي علدهای را از تهدی هماهنگیوهای داشت تا سناری سعلياسرائ
  .  بودی در داخل و خارج متکزين    خودی به منابع اطالعاتکایآمر  راستا عالوه بر نیبگذارد و در ا

 نکته را به نی ای و غربیستيونيصه   ی رسانه هایدر طول سال گذشته بر آن بود تا با جهت ده وی آوتل
 درصورت عدم می است که آن رژیوي آلترناترانیا   ی هسته اساتيحمله به تاس  نهی القا کند که گزرانیا

  .  خواهد کردیرس برکایمر با کمک آای و یتنهائ آن را به     اروپا،هی اتحادی گفتگوها از سوتيموفق
 به ی اساس و تکراریاتهامات ب    کردند در طول سال با طرحی بارها سعمی رژنی خاطر مقامات اني همبه

  . اورندي بیرو  رانی اهي علیجنگ روان
 یگذشته ادعا کرد خطر واقع    ماه سالوری  در شهریستيوني صهمی رژی دادگسترری راستا وزنيدر هم   

  . یني فلسطی جنگجوی گروه هااتينه عمل    استرانی کند مربوط به ای مدیتهد  را لي اسرائتیکه موجود
 به ی اعتقادزي ، خود نینظام    وکيپلماتی دی ها و بلوف های رجزخوانرغمي علمی رژنی مقامات اگرچه

 ی زده م رسانه ها دامنیکه عمدتًا از سو    مسالهنی منظور در کنار انيهم  نداشتند به رانیحمله به ا
  .  کردندیم  اکتفاع رانیا   هي مقامات صرفًا به طرح اتهام علنیشد ا
 می رژنی ای جنگ رواندیيبا تا  ( ویشهر( ماه ني در اواخر همیستيوني صهمی رژرخارجهی شالوم وزلوانيس
 یاز سو رانی امی تحری خود برایبه تالش ها   ویتل آو:  گفت رانی ازيمسالمت آم  ی برنامه هسته اهيعل

 به رانی ای پرونده هسته اارجاع ی را برای اتمیانرژ  یالملل   ني دهد تا آژانس بی ادامه متي امنیشورا
 .   متقاعد کند     سازمان مللتي امنیشورا

 ی فراوانریدارد و مقاد    دستني از مقاومت فلسطتی درحمای به شکل روزافزونرانیا:  ادعا کردیو
 سالح ها به دست حزب اهللا نیواز آنجا ا    شودی منتقل مهي بندر الذققیطر  از هی به سوررانیسالح از ا

  .  رسدیم
 جهان از یگمراه کردن افکار عموم   ی برابکارانهی فریزدراظهاراتي دو ماه بعد نی بود که وی درحالنیا

 هسته زي صلح آمیا هتي فعالهي علیغاتيو تبل   ی در ادامه جنگ روانمی رژنیا  یزرادخانه مخوف هسته ا
  . آرزو کرد  تيامن   ی شورای کشور را از سونی امی تحررانی ایا
 رانی تالش ایاساس خود مدع   ی پوچ و بی دراواخر سال گذشته درادعاهایستيوني صهمی مقام رژنیا   
 به انری ادعا کرد ایو.  جهان خواندندهیآ    را کابوسی هسته ارانیشد و ا  ی ساخت سالح هسته ایبرا

 ی برایس کابورانی ایبمب هسته ا هر : گفت    شده است وکی نزداري بسیساخت بمب هسته ا
   .  خواهد بودگری دی و کشورهالياسرائ
 می رژریشارون نخست وز   لی نشست آری هاآرتص از برگزاریلیي روزنامه اسرازي ماه نی اواسط ددر
 ی و مقابله با برنامه هایبررس    با هدفمی رژنی ایکارشناسان هسته ا  چند از ی و تنیستيونيصه

 .    خبر دادرانی ایهسته ا
    
  : رانیا   ی منابع ناشناس در باره برنامه هایادعا) ج   
 منابع یبود که از سو   ی شد ادعائی عنوان می که در سال گذشته بصورت دوره ای مسائلگری داز

  .  گرفتیبود صورت م ناشناس که عمدتًا بدون ذکر نام 
 بعضًا مغرضانه ی با اظهار نظرهارانیا   یتهاي فعالتي عالوه براظهار نظر درخصوص ماهکيپلماتی منابع دنیا

  .  کردندیرا آشفته م    و روند گفتگوها ، جو مذاکراتري مس  خود درخصوص 
 را بارها متهم کردند که رانیبودند ا    ناشناسیپلماتهای به عنوان دای و کيپلماتی منابع که با مناسب دنیا

 اعالم ی را نا کافرانی ای از سوهایکرده و همکار   ی کاریاقدام به پنهان  خود ی هسته ایتهایدر سا
  . کردند
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 تی در دو سارانیخود نوشت ا   یی ادعای هاپلماتی در اواسط آذر ماه  به نقل دمزی تاورکیوي نروزنامه
 است و بازرسان آژانس یهسته ا   حاتي تسلی کار بر رووزارت دفاع مشغول  متعلق به ی نظامیسر
  . شده اند   تیسا  دو نی از ای خواستار بازرسی اتمی انرژی المللنيب

 ني آژانس برکلی مدیالبرادع    شدند محمدی غرب مدعکيپلماتی حول و حوش منابع دنی در انيهمچن
 را که مصارف رانی ای از سووميلیبر   ی عنصر هسته ادیمربوط به خر  اطالعات ی اتمی انرژیالملل

  .    کرده استیمخف    خود به آژانسی قبلی دارد در گزارش هازيمسالمت آم
 که ی اطالعاتنیدرخطرناک تر: نوشت   کيپلماتی باره به نقل از منابع دنیروزنامه الشرق االوسط در ا   

 ی بردن فرصت هاني و از بیی اروپاهی واتحادنرایا   اني میتوافقنامه هسته ا  ناکام گذاشتن یتاکنون برا
 سازمان افشا شده نی برامجدد استی ریبرا  ی اتمی انرژیالملل   ني آژانس برکلی مدیمحمد البرادع

 کرده یآور  که کشور متبوعش جمع ی به استناد به اطالعاتییکایرآمريغ   کيپلماتی منبع دکیاست 
 .  است    کردهیداری مختلف خری را از کشورهاوميلی از برین فراواری مقادرانیا   است،ادعا کرد که

    
 ی مدعییدر گفتگو   نی مستقر در ویپلماتهای در اواخر دهه اول اسفند ماه سال گذشته دنيهمچن

  .   بوده است    ساخت بمب اتم برخوردارییتوانا  از یالدي م80 از دهه رانیشدند که ا
 با رانیبود که مذاکرات محرمانه ا   ی از منابع خبریکی که تدپرسيگو با آسوش در ادامه گفتپلماتهای دنیا   

 و زاتي تجهی تمامرانی شدند که ای مدعنيهمچن    کردیسال گذشته افشاء م  آژانس را در ژهیاروپا و بو
 رانیا:  ادعا کردندنيآنها همچن . ت داشته اسارياخت را در    ی ساخت بمب اتمی الزم برای هایتکنولوژ
   .   را داراستی هسته ااهي سیبازارها    وارد شدن درتيقابل
 اري که در اختیزاتيتجه: داشتند     اظهارني برده نشده بود همچنی که بازهم از آنها نامپلماتهای دنیا
 متعارف ري غیتهاي فعالی در راستازي صلح آمیهسته ا   تي فعالريدر مس  قرار دارد عالوه بر استفاده رانیا

 .   دارد    کاربردزي نیهسته ا
    

 در حال بتون رانیاعالم کرد که ا   ی غربپلماتی دکی فرانسه به نقل ازی خبرگزارزي اواخر سال گذشته ندر
 قابل استفاده در ومي پلوتونهي تهتيقابل    است کهني آب سنگی راکتور اتمکی  ساخت یربنای زیزیر

 .    را داردی هسته احاتيتسل
   با درجهومي پلوتونهي تهتي که قابلرانی در اني راکتور آب سنگکیاعالم آغاز به ساخت     منبع  ضمننیا
در اراک،     ی مگاوات40 نيکار ساخت راکتور آب سنگ: "  شد یرا دارد، مدع  ی اتمحاتياستفاده در تسل 

 خواست رانی از ای اتمیانرژ   یللم النيکه آژانس ب  درست پس از آن بود نیاز ماه سپتامبر آغاز شد و ا
  ".  کندیخوددار   ساتي تاسنی اقدامات اعتماد سازانه از ساخت ایتا در راستا

  : ني گروهک منحله منافقیادعاها)د
 گروهک مطرود ی شد ازسویم    طرحرانی اهي علی اتهاماتقی که درسال گذشته از آن طری مواردگریازد
  . بود
 کای با اعضاء تندرو دولت آمرزي نیتنگاتنگ    شود و ارتباطی مادی نيا به عنوان منافق سازمان که از آنهنیا
که خواهان حمله " توي انستزینترپرای اکنیامر"مؤسسه   از مشاوران بوش در  یکی" نی لدکلیما "ژهیبو
 بر ید مبن پوچ خوی بر ادعاهاار بنیگذشته چند دارند در طول سال     باشد،ی مرانی به اکای آمریفور
  .  کرده انددي است تاکی اتمی به سالحهایابیدست     در صددرانی انکهیا
موارد به آن اذعان داشتند     ازیاري ها هم در بسی اساس خود که غربی بی سازمان بارها با ادعانیا

 ی انرژیل الملنيرا بر فشار به آژانس ب   کای حاکمه آمرئتيرو دردرون ه  نمودند تا عناصر تند ی میسع
  .  کنندبي و اروپا ترغیاتم

 پلماتهای به نقل از دنياظهارات منافق    اواسط آذر ماه سال گذشته با استناد بهمزدری تاورکیوي نروزنامه
 ی هسته احاتي تسلیوزارت دفاع مشغول کاربررو    متعلق بهی نظامیسر  تی در دو سارانینوشت ا

  .  شده اندتیا دو سنی از ایبازرس  خواستار یاتم   ی انرژی المللنياست و بازرسان آژانس ب
 را متهم رانیداشتند ا   سی که در سال گذشته در پاری درنشستیستی سازمان ترورنی اعضاء انيهمچن

  .  کندی می هسته احاتيتسل   ی پنهانی برنامه هابياقدام به تعق  ني پارچتیکردند که در سا
 اري بسیغاتي تبلزیدستاو   کني شد لی نمی تلقی جدی طرفچي هی گروه از سونی اظهار نظر اگرچه
   .  کردیم   کی تحررانی اهي علکایدر آمر  تندرو را ی بود که گروههایخوب

  
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
  ميليارد دالري زدند18دو غول نفتي آمريكا دست به ادغام 

  ٢٠٠۵   آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب
را در قراردادي » اونوآال«آمريكا شرآت نفتي اآتشافي » شرون تكزاآو«شرآت نفتي : خبرگزاري فارس

 ميليارد دالر خريده است و با اين آار توانست بر رقابت چند رقيب بزرگ از جمله گروه نفت 18به ارزش 
 .فالت قاره ملي چين فايق آيد

آمك » شرون تكزاآو«اين قرارداد به شرآت نفتي به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بي بي سي، 
دومين شرآت نفتي . مي آند تا ذخاير نفت و گاز طبيعي خود را در منطقه آسيا و اقيانوسيه تقويت آند

 بزرگ آمريكا توانست 
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بنابراين گزارش، تحليلگران مي گويند دسترسي اونوآال به بازارهاي تشنه آسيا آه تقاضا براي انرژي در 
 . مي سازد» شرون تكزاآو«االست، اين شرآت را وصله اي مناسب براي آنها ب

اگر به دارايي هاي اونوآال خوب نگاه آنيد، مي : سوباش چاندرا، تحليلگر شرآت مورگان آيگان گفت
 . بينيد آه نزديك بازارهاي نيازمند انرژي قرار دارد

ه حدود سه ميليون بشكه در روز بالغ اعالم آرد آه پيش بيني مي آند توليد نفتش ب» شرون تكزاآو«
 .  درصد افزايش خواهد داد15شود و اونوآال توليد و ذخاير اين شرآت آمريكايي را حدود 

 و نيم دالر رساند، و 57آاست و به » شرون تكزاآو«اعالم اين خبر حدود سه درصد از ارزش سهام 
 سنت 65 دالر و 59سقوط آرد و به ارزش سهام اونوآال در وال استريت نيز هفت و سه دهم درصد 

 .  دالر گذشت58رسيد، هرچند همزمان با اين خبر قيمتهاي نفت از مرز 
 ميليارد و سيصد ميليون دالر بود آه 13سال گذشته » شرون تكزاآو«بر اساس اين گزارش، سود 

 هزار 47اين شرآت آمريكايي .  بود1879سودآورترين سال براي اين شرآت از زمان تاسيسش در 
 . آارمند دارد و شمار آارآنان اونوآال حدود شش هزار نفر اعالم شده است

  
  از گفتگو با شيراک رضايت داردیخاتم

  ٢٠٠۵  آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب:بی بی سی
 ايران که به فرانسه سفر کرده، پس از ديدار با ژاک شيراک رئيس ی رييس جمهور،ی خاتممحمد
 رسيده و نسبت به ماه گذشته بسيار جلوتر یگفت که مذاکرات به پيشرفت خوب فرانسه یجمهور
 .هستيم

 ی تمدن ها به ايراد سخنرانی سازمان يونسکو در مورد گفتگوی در اجالس مجمع عمومی خاتمیآقا
 . صلح آميز ايران تاکيد نهاده استی هسته ای بر ادامه برنامه ها،یپرداخته و در مصاحبه ا

 گيرد، ی صورت می وی به اروپا، که با نزديک شدن زمان خاتمه دوره رياست جمهوریم خاتی آقاسفر
 کوتاه از وين، پايتخت اتريش، و ديدار ی ايران پس از ديداری انجامد و رييس جمهوریسه روز به طول م

 . آوريل، عازم پاريس شد4با مقامات ارشد آن کشور شامگاه روز دوشنبه، 
 ی پيشرفت گفتگوی ارزيابی به فرانسه شرکت در کنفرانس بين المللیاتم از سفر محمد خی اصلهدف

 در پاريس اعالم - يونسکو - سازمان ملل متحد ی و فرهنگی آموزش،یتمدن ها در مقر سازمان علم
 .شده است

 سازمان ملل متحد پيشنهاد کرده بود که ی در مجمع عموم1998 در سال ی در سخنانی خاتمیآقا
 شود که اين پيشنهاد به تصويب مجمع ی تمدن ها نامگذاری به عنوان سال گفتگوی ميالد2001سال 
 . رسيد و يونسکو در اين زمينه فعاليت داشته استیعموم
 از جمله مسائل هسته ی ايران با ژاک شيراک در باره مسائل گسترده ای عين حال، رئيس جمهوردر
 . و همچنين موقعيت لبنان گفتگو کرده استیا
 کردن ديدار خود با ژاک ی با مثبت ارزيابی خاتمی دانشجويان ايران، ايسنا، آقایرش خبرگزار گزابه

 یها ی و همکاری ا مسايل حساس منطقه، پيشرفت مذاکرات در زمينه مسايل هسته: "شيراک گفت
 یگ که زندیهاي  از بحرانی گسترش صلح و جلوگيری و تالش برای شد و طبعا همکاریدوجانبه بررس

 ."  اين مذاکرات بودی نيز از محورهادهد یها را در معرض خطر قرار م انانس
مذاکرات ما در : " گفتی ا  در مورد پيشرفت مذاکرات هستهی ايران در پاسخ به پرسشی جمهوررييس

 ی را ايران برای جامعیطرح پيشنهاد. ايم  برداشتهی مثبتیها  که گامکنم یفکر م. اين زمينه ادامه دارد
رو شده   فرانسه روبهوص و به خصی اروپايیها  مذاکرات و حل مشکل ارايه داده که با نظر باز طرف ادامه
 ." است
 ما و هم فرانسه و ی لبنان صحبت کرديم و لبنان برا مفصل درباره: " در باره لبنان نيز گفتی خاتمیآقا

 لبنان تاکيد کرديم ی داخلثبات و امنيت لبنان مورد توجه همه ماست و بر وحدت. کل منطقه مهم است
 فرانسه توافق وما .  حل شودها یو اين که مشکالت لبنان در درون اين کشور و توسط خود لبنان

 ." ثبات امنيت و استقرار لبنان انجام دهيمی را برایداشتيم، هر کار
در درون لبنان  ی واقعی از نيروهایحزب اهللا يک: " ايران در باره حزب اهللا لبنان نيز گفتی جمهوررئيس

حزب اهللا مستقل است و تحت .  مطرح استی و لبنانی اسالم ،یاست و به عنوان مظهر مقاومت عرب
 لبنان مشکالت حل ی برایا  زمينهتواند ینفوذ هيچ کس از جمله ايران نيست و روابط خوب ما فقط م

 ."  نظرات ما و فرانسه در اين مورد به هم نزديک استکنم یفکر م. باشد
 به پاريس منتشر کرد، ی که روزنامه فيگارو همزمان با سفر وی پيش تر در گفتگويی جمهور خاتميسرئ

 ی تاکيد ورزيد که اروپاييان بايد درک کنند که پيمان منع گسترش جنگ افزارهایبا اشاره به مذاکرات جار
 . دست يابديز مقاصد صلح آمی برای هسته ای دهد تا به تکنولوژی به ايران اجازه میهسته ا

 ی ايران از راه های با ابراز اين نظر که اروپاييان در صدد هستند مساله برنامه هسته ا،ی خاتمیآقا
 در صدد برآيند با یاميدوارم اين مشکل هرچه زودتر حل شود اما اگر کسان"ديپلماتيک حل شود، گفت 

ار بگذاريم، اين امر قابل قبول  صلح آميز خود را کنیاعمال فشار، ما را مجبور کنند برنامه هسته ا
 ."نخواهد بود

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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  مجمع ملي،نهادي تاثيرگذار در ساختار سياسي نوين عراق
  ٢٠٠۵  آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب

 احمد فراهاني :از
در سومين نشست مجمع ملي عراق،اين نهاد به عنوان رييس مجمع ملي،" حاجم الحسني"باانتخاب 

 . هاي خود را در ساختار جديد عراق پس از حاآميت صدام،تا حدودي تثبيت آرد سياسي پايه
غازي عجيل "آه " العراقيون"الحسني از گروه انتخاباتي  در سومين نشست مجمع ملي عراق،حاجم

از ائتالف " حسين الشهرستاني"مجمع ملي و راي به عنوان رييس  ٢١۵  در راس آن قرار داشت،با "الياور
از گروه انتخاباتي اتحاد " عارف طيفور"راي به عنوان نايب رييس اول و  ١۵٧  ملي عراق يكپارچه با 

 . راي به عنوان نايب رييس دوم پارلمان عراق انتخاب شدند ٩۶  آردهاي عراق با 
به عنوان نامزد رياست اين مجمع پيشنهاد آه از سوي نمايندگان اهل تسنن " مشعان الجبوري" پيشتر

 . شده بود، قبل ازبرگزاري انتخابات داخل مجمع از نامزدي خود آناره گرفت
اي اعالم آرد آه شوراي رياست  باانتشاربيانيه)فروردين  ١۵  (شنبه همچنين مجمع ملي عراق روز سه

 . شود تعيين مي) فردا( جمهوري عراق روز چهارشنبه 
الف ملي عراق يكپارچه در اين خصوص اعالم آرد آه جالل طالباني از گروه انتخاباتي آردها يك منبع ائت

به عنوان رييس جمهوري ، عادل عبدالمهدي از ائتالف ملي عراق يكپارچه به عنوان معاون اول و شيخ 
 . شدمعاون دوم رياست جمهوري انتخاب خواهند " عراقي ها"غازي عجيل الياور از گروه انتخاباتي 

 : سابقه* 
نماينده منتخب اين مجمع ،نمايندگان  ٢٧۵  بهمن و مشخص شدن  ١٠  بااعالم قطعي نتايج انتخابات 

 . ،انتخاب هيات رييسه مجمع ملي ملي عراق شامل يك رييس و دو معاون رييس مجلس را آغاز آردند
رآب از يك رييس اولين اقدام هيات رييسه مجمع ملي عراق ،انتخاب شوراي رياست جمهوري م

جمهوري و دو معاون وي خواهد بود آه با اين انتخاب راه براي انتخاب نخست وزير و اعضاي آابينه وي 
 . هموار خواهند شد

در جهت حاآميت ملت عراق و اراده آزاد نمايندگان ملت : قانون اداره موقت عراق ١٠  بر اساس ماده 
اي و نهادهاي  هاي منطقه رد و دولت انتقالي و دولتاقدام به تشكيل ساختارهاي حكومتي خواهند آ

 . هاي محلي بايد به حقوق ملت عراق احترام بگذارند استاني و شهرداريها و اداره
حكومت مزبور نيز موقت بوده و عمر آن تا زماني خواهد بود آه مجمع ملي عراق قانون اساسي دايم 

پس از به راي گذاشتن آن نظام سياسي آينده عراق عراق را آه از وظايف اصلي آن است،تدوين آرده و 
 . را مطابق آن تشكيل دهد

شود و بر اساس بند ب  خوانده مي" دوران انتقالي " همه اين مراحل براساس قانون اداره موقت عراق 
گر آنكه ماده فراتر رود م) ميالدي  ٢٠٠۵ دسامبر  ١٣٨۴ ( ٣١  آذر  ١٠  نيز اين دوران نبايد حداآثر از  ٢  از ماده 

 . قانون مزبور اجرا شود ۶١  
 : بند تشكيل شده است و در بند الف آمده است  ٧  قانون مزبور از  ۶١  ماده 

 (   مرداد ماه  ٢۴ ( ميالدي  ٢٠٠۵  اگوست  ١۵  مجمع ملي بايد قانون اساسي دايم را حداآثر تا 
 . آماده آند ١٣٨۴

قانون اساسي دايم در يك رفراندوم به نظرخواهي شهروندان نيز پيش نويس  ۶١  براساس بند ب ماده 
خواهد رسيد و مطابق بند ج رفراندوم زماني موفق و قانون مزبور تصويب خواهد شد آه اآثريت 

 . دهندگان عراق به آن راي داده باشند راي
دسامبر  ١٣٨۴ (١۵  ذر آ ٢۴  وقتي اين قانون از طريق رفراندوم تصويب شد حداآثر تا  ۶١  مطابق بند د ماده 

  آار خود را حداآثر تا ) منتخب مردم(انتخابات دولت دايم برگزار خواهد شد و دولت جديد ) ميالدي ٢٠٠۵  
 . دسامبر شروع خواهد آرد ٣١

اگر رفراندوم پيش نويس دايم را رد آند، مجمع ملي منحل و :ماده مزبور نيز آمده است" ه " دربند 
مجمع ملي جديد انتخاب خواهد شد تا قانون اساسي ديگري را دوباره  ٢٠٠۵  ر دسامب ١۵  حداآثر تا 
 . بنويسد

تواند با  به هنگام ضرورت، رييس مجمع ملي مي"نيز بر اين موضوع صراحت دارد آه  ۶١  ماده " و"بند 
را شوراي رياست جمهوري اين مدت . توافق اآثريت اعضا براي تكميل قانون درخواست وقت اضافي آند

 . آه غير قابل تمديد است ، تعيين خواهد آرد
ميالدي پيش نويس قانون اساسي  ٢٠٠۵  اين ماده نيز اگر مجمع ملي تا ماه اگوست " ز"بر اساس بند 

 . اجرا خواهد شد ۶١  ماده " ه"را تكميل نكرد و درخواست تمديد مهلت نيز ننمود در آن صورت بند 
 سوي هيات رييسه مجلس اعضاي اين شورا بايد موافقت دو سوم با انتخاب شوراي رياست جمهوري از

اعضاي مجمع ملي عراق را به دست آورند و در پي آن نيز نخست وزير در مدت دو هفته از سوي 
 . شوراي رياست جمهوري انتخاب خواهد شد

يران با انتخاب نخست وزير ، اعضاي شوراي رياست جمهوري و نخست وزير با اجماع اعضاي هيات وز
 . دولت را براي گرفتن راي اعتماد از مجمع ملي عراق تعيين خواهند آرد

 : قانون اداره موقت عراق وظايف زير را بر عهده دارد ٢۵  دولت انتقالي عراق بر اساس ماده 
هاي سياسي ، گفت وگو درباره معاهدات و توافق  ترسيم سياست خارجي و تعيين نمايندگي) الف 
هايي آه  آنها و ترسيم سياستهاي اقتصادي ، تجارت خارجي و سياست مللي و امضايال هاي بين نامه

 . الزمه حاآميت آشور باشد
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تدوين و اجراي سياست امنيت داخلي ، از جمله تاسيس نيروهاي مسلح و توابع آن به منظور تامين ) ب
 . و پشتيباني و تضمين امنيت مرزهاي آشور و دفاع از عراق 

تهاي مالي و انتشار ارز و تنظيم گمرآات و تنظيم سياستهاي تجاري از طريق مرزهاي ترسيم سياس) ج
استانها و مناطق آشور و تعيين بودجه عمومي دولت و ترسيم سياست پولي و تاسيس بانك مرآزي و 

 . ادارات مربوطه آن 
 . اهاي عمومي مربوط به دستمزده ها و اوزان و سياست تنظيم امور مربوط به مقياس) د
هاي طبيعي عراق و ثروتهايي آه عوايد آن به همه فرزندان عراق اعم از مناطق و  مديريت ثروت) ه

 .... گردد استانها باز مي
 . تنظيم امور مربوط به تابعيت و مهاجرت و پناهندگي ) و
 . تنظيم سياست ارتباطات) ز

  خابات دولت دايمي حداآثر تا با تصويب قانون اساسي دايم عراق از سوي مردم اين آشور بايد انت
دي ماه همان سال دولت جديد و منتخب مردم عراق بر اساس قانون مزبور  ١٠  برگزار و تا  ١٣٨۴  آذر  ٢۴

 . تشكيل شود
نماينده انتخابي  ٢٧۵  به هر روي براساس قانون موقت دولت عراق،اولين اجالس مجمع ملي با حضور 

ي شيميايي صدام حسين به حلبچه  در بغداد و در سالروز حملهتحت محافظت شديد نيروهاي امنيتي 
 . ميالدي برگزار شد ١٩٨٨  در سال 

هاي حاضر در مجمع نتوانند به نتيجه ي  در اولين جلسه بروز برخي اختالفات باعث شد آه گروه
 . هاي حساس دولتي را ميان خود تقسيم آنند مشترآي در مورد اعضاي آابينه آينده برسند و پست

غازي الياور، رئيس جمهور موقت عراق قبل از تشكيل اولين اجالس مجلس نمايندگان انتخابي عراق، از 
همه ي احزاب موجود در اين آشور خواسته بود آه تا دست همكاري به هم داده و وحدت ملي تشكيل 

 . دهند
ما يا متحدا در عراق .  وجود ندارداي بايد بدانيم آه در ميان ما برنده و بازنده:" غازي الياور گفته بود آه

 ". برد و باخت ما با هم است. شويم و يا متحدا شكست خواهيم خورد پيروز مي
دومين نشست مجلس ملي عراق براي تعيين رياست مجلس نيز بخاطر دست نيافتن گروهها به يك 

 . نتيجه مشترك،تشكيل دولت جديد را به تعويق انداخت
هاي عراق در انتخابات پارلماني، نمايندگان مجلس ملي اين آشور  نيبا توجه به حضور آمرنگ س

 . مشترآا خواستار آن شدند آه يكي از سياستمداران اقليت مزبور، رياست مجلس را به عهده گيرد
مذهب مجلس براي احراز اين مقام آانديد شده بودند اما در نهايت  پيشتر دو نفر از اقليت سني

 . راز اين پست، خود را آانديداي اين پست آردبراي اح" الياور غازي"
چهارم از  هاي مجلس ملي عراق،با در دست داشتن سه شيعيان و آردها آه بزرگترين فراآسيون

الياور به طور غير منتظره از نامزدي خود براي مقام  نمايندگان، با نامزدي وي موافق بودند اما غازي
 . گيري آرد رياست مجلس آناره

  ارزيابي* 
رسد راه براي انتخاب ابراهيم الجعفري  رييس مجمع ملي عراق ، بنظر مي"حاجم الحسني"با انتخاب 

به عنوان نخست وزير و تشكيل دولت هموار خواهد شد و يك نهاد جديد سياسي در عراق بعد از صدام 
 . شكل واقعي پيدا خواهد آرد 

اق، چند نكته اصلي را اظهار داشت آه الحسيني در نطق اوليه خود به عنوان رييس مجمع ملي عر
مبارزه با فساد اداري و مالي ،بهبود خدمات شهري و درمان و بهداشت و رفع مشكل :قابل توجه است 

ها و ناامني و تقويت وابستگي ملي به  قطع مكرر برق و تامين آب آشاميدني سالم،مبارزه با تروريست
 . هاي حزبي و قومي و مذهبي جاي وابستگي

دهد آه وي به عنوان رييس مجمع ملي عراق، عالقه مند  يد حاجم الحسيني براين نكات نشان ميتاآ
 . است آه مجمع را فارغ از وابستگيهاي قومي و مذهبي اداره آند

توان  ها عمل خواهد آرد و مي بطور قطع مجمع ملي عراق به عنوان يك نقطه محوري درمبارزه باناآرامي
 . هاي گذشته تا حد بسيار زيادي فروآش آند كيل دولت موقت عراق، ناآراميپيش بيني آرد آه با تش

هرچند با نگاهي به سير وقايع مزبور ،آسي در عراق انتظار تحوالت سريع را ندارد، چرا آه حتي با 
ها، مثل رياست جمهور و نخست وزيري،  ترين پست مشخص شدن رييس مجمع ملي،باز هم احراز مهم

 . گذارد ديدي را پيش پاي قدرتمداران نوپاي عراق ميهاي بزرگ ج چالش
 . همچنين يكي ديگر از مسائل حياتي رژيم آينده عراق تنطيم و تدوين قانون اساسي اين آشوراست

رسد راه درست در عراق اين است آه همه گروهها به ميزان مناسب در آابينه سهيم گردند و  بنظر مي
 . رت براي آابينه در نظر گرفته شده استبهمين دليل هم بيش از سي پست وزا

ائتالف شيعيان حداقل شانزده وزارت خانه را در اختيار خواهد گرفت آه در ميان آن وزارت آشور، دارائي، 
 . دادگستري و آموزش و پرورش ديده ميشود

آردها آه دومين فراآسيون قدرتمند در مجلس هستند بين هفت تا هشت وزير در آابينه خواهند 
 . اشت و به عربهاي اهل تسنن نيز بين چهار تا شش وزارتخانه واگذار ميگرددد

در حال حاضر بر سر انتخاب ابراهيم الجعفري از ميان شيعيان براي احراز پست نخست وزيري و جالل 
 . طالباني از ميان فراآسيون آردها براي احراز مقام رياست جمهوري تفاهم عمومي وجود دارد
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ن آرد آه نهادي مانند مجمع ملي در عراق جديد،آارآرد مثبت خود را خواهد داشت و اما بايد اذعا
 . تواند تعادل سياسي در اين آشور را بعد از حاآميت صدام در جهت حاآميت ملت عراق حفظ نمايد مي

  
 حزب الدعوه انتخاب رئيس مجمع ملي را گامي بزرگ در تشكيل دولت جديد عراق خواند

  ٢٠٠۵  آپریل4  - ١٣٨4 ین فرورد15ه دوشنب
عضو دفتر سياسي حزب الدعوه عراق انتخاب رئيس مجمع ملي اين آشور را به : خبرگزاري فارس

 .عنوان گامي بزرگ جهت تشكيل دولت جديد عراق توصيف آرد
مجمع ملي با اين : اظهار داشت " العالم"در گفت وگويي اختصاصي با شبكه خبري " جواد المالكي"

س دولت عراق را پي ريزي آرد ، بطوريكه در روز چهارشنبه آينده مرحله انتخاب رييس انتخاب تاسي
 . جمهور انجام خواهد شد

عراق در راه صحيحي حرآت مي آند و اين نخستين گام جهت تحقق خواسته هاي مردم : وي افزود
 . عراق آه قربانيان زيادي تقديم آرده مي باشد 

هدف : اشاره به تاخير در روند انتخاب رياست مجمع ملي عراق گفتعضو دفتر سياسي حزب الدعوه با 
اين تاخير ناخواسته رقابت جهت تصدي پست هاي وزارتي نبود بلكه اين تاخير در راستاي حمايت از 

 . منافع مردم عراق صورت گرفت
دپرستي و هدف ما از اين تاخير جلوگيري از حرآت عراق به سمت مصيبت ، ديكتاتوري ، نژا: وي افزود
 . گري بود قومي

 راي به رياست مجمع ملي عراق و حسين شهرستاني از 215با "  الحسني حاجم"روز گذشته 
 راي به عنوان نايب اول رييس مجمع و عارف طيفور از فهرست آردها 157فهرست ائتالف واحد عراق با 

 .  راي به عنوان نايب رييس دوم مجمع برگزيده شدند96نيز با 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين16:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  آپریل5  - ١٣٨4  فروردین16ه سه شنب:بی بی سی

روزنامه های صبح امروز تهران اخبار مربوط به سفر محمد خاتمی، رييس جمهوری، به اتريش و فرانسه 
 امکان همکاری های ايران با اروپا و آمريکا در ساخت را در صدر اخبار خود آورده و از قول وی درباره

  . نيروگاه هسته ای نوشته اند
اخراج يک خبرنگار از مجلس به خاطرافشای مزايای نمايندگان، تحوالتی در رقابت های انتخاباتی و 
  .ستاخباری متناقصی درباره بزرگترين سرقت بانکی کشور از جمله ديگر اخبار روزنامه های صبح امروز ا

روزنامه های امروز صبح تهران سفر رييس جمهوری ايران به اتريش و گفتگوهای وی با مقامات آن کشور 
را در صدر اخبار خود منعکس کرده و نوشته اند با وجود آنکه قبال اعالم شده بود اين سفر ربطی به 

تی درباره آينده فعاليت های مذاکرات هسته ای ايران و اروپا ندارد اما همه ابعاد آن تحت الشعاع سئواال
  . هسته ای ايران قرار گرفته است

 محمد خاتمی در وين اعالم داشت که ايران با وجود آنکه خود در حال آماده شدن برای شرقبه نوشته 
ساخت نيروگاه هسته ای است اما آمادگی دارد درباره هشت نيروگاه جديد خود با اروپا و آمريکا 

  .همکاری کند
 از مجلس و ممانعت از ورود اين خبرنگار زن با همبستگی و روزنامه ايلنانگار خبرگزاری اخراج خبر

  . موجی از اعتراض از سوی روزنامه های امروز صبح تهران روبرو شده است
 نوشته است که محسن کوهکن، عضو محافظه کار هيات رييسه مجلس، ضمن دفاع از تصميم شرق

نگار پارلمانی خبرگزاری کار ايران گفته است تا من هستم ورود وی خود در مورد ممانعت از ورود خبر
  . غيرممکن است
 عکسی از خبرنگار خود را که پشت ميله های مجلس مانده در صدر اخبار خود آورده و همبستگی

نوشته است که اين خبرنگار بعد از افشای ارقام حقوق و مزايای نمايندگان مجلس با خشم آنان روبرو 
ی را متهم به سرقت از کازينه نمايندگان کردند اما بعد از آن که معلوم شد وی اين فيش را از شد که و

يکی از نمايندگان اقليت اصالح طلب مجلس گرفته است باز هم اين خشم فروکش نکرد تا سرانجام به 
  . تصميم اخير رسيد
گان که اين عمل را مغاير با  رييس مجلس در مقابل اعتراض بعضی از نمايندايرانبه نوشته روزنامه 

  .آزادی بيان می دانستند گفته کاری است که انجام شده است
 ميليارد تومانی از بانک رفاه کارگران زاهدان که در اولين روز کاری سال ٣٣به دنبال اعالم خبر سرقت 

قان منتشر جديد صورت گرفت روزنامه های تهران اخبار ضد و نقيضی درباره اين ماجرا و دستگيری سار
  . کرده اند
 يک شرق از قول مقامات انتظامی نوشته که سارقان دستگير شدند اما به نوشته همبستگیروزنامه 

مقام عاليرتبه انتظامی هر گونه دستگيری در اين ارتباط را رد کرده و گفته فقط سرايدار بانک که گروگان 
  . را رد کرده استگرفته شده بود زندانی است که وی نيز ارتباط با سارقان 
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 روز قبل آن را حدود شصد ميليارد جمهوری اسالمیدر مورد رقم اين دزدی هم در حالی که روزنامه 
ريال پول نقد و چک پول نوشته بود روزنامه های امروز از قول مقامات بانکی خبر داده اند که تنها نود 

  . آن را برده اندميليون تومان سرقت شده بود که سارقان چهارده ميليون تومان 
  . مرزهای شرقی کشور برای جلوگيری از خروج سارقان بسته شده استايرانبه نوشته روزنامه 
 را سال همبستگی ملی ٨۴ در حالی که رهبر جمهوری اسالمی سال همبستگیبه نوشته روزنامه 

م متنفر می و مشارکت عمومی اعالم داشته است امام جمعه اروميه گفته با شنيدن کلمه مشارکت آد
  . شود و همبستگی هم از آن بدتر است

حجت االسالم حسنی به نوشته همين روزنامه گفته است مشارکتی ها جز اهانت به اسالم و اوليا و 
  .مقدسات مذهبی کاری نکردند

 
  فروردين15:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  آپریل4  - ١٣٨4  فروردین15ه دوشنب:بی بی سی

ح امروز تهران در عنوان های اصلی خود خبر از تحوالت تازه ای در رقابت های انتخاباتی روزنامه های صب
و از جمله استعفای فرمانده نيروی انتظامی برای شرکت در انتخابات داده و همزمان با آغاز آخرين سفر 

 اين اروپايی محمد خاتمی، رييس جمهوری در دوره تصدی اين سمت، به گمانه زنی درباره هدف های
  .سفر پرداخته و احتمال داده اند که وی در مراسم تشييع جنازه پاپ ژان پل دوم شرکت کند

 در صدر اخبار خود از استعفای باقر قاليباف، فرمانده نيروی انتظامی، خبر داده و نوشته بر اساس شرق
فرمانده نيروی يک دستور قانونی، مقامات نظامی از شرکت در فعاليت های حزبی محروم شده اند اما 

انتظامی الزام قانونی به استعفا نداشت و خود داوطلبانه استعفا داد که بدون احتمال استفاده از 
  . امکانات عمومی فعاليت های خود را آغاز کند

 بعد از علی الريجانی و محسن رضايی، باقر قاليباف را سومين نظامی خوانده که وارد عرصه اقبال
  . است جمهوری شده استانتخابات سال آينده ري

 از قول يک نماينده محافظه کار نوشته علی اکبر واليتی کسی است که می تواند ايرانروزنامه 
  . نيروهای اصولگرا را در کشور نمايندگی کند

اما روزنامه های ديگر از باالگرفتن اختالفات در جمع محافظه کاران بر سر انتخاب يک نامزد اصلی خبر 
  . داده اند

 از انتقاد شديد ستاد انتخاباتی علی اکبر واليتی از اعالم نام علی الريجانی به عنوان ايراننامه روز
نامزد محافظه کاران خبر داده و آن را خالف وعده و تصميم شورای هماهنگی محافظه کاران خوانده 

  . است
موتلفه اسالمی  علی اکبر ناطق نوری و محمدرضا باهنر از جانب خود و هيات همشهریبه نوشته 

اعالم داشته اند که علی الريجانی نامزد شورای هماهنگی محافظه کاران است اما نام وی ارديبهشت 
  . ماه رسما اعالم می شود
 گفته شده که اگر علی الريجانی در دور انتخابات نباشد شانس  شرقدر همين حال، به نوشته

  . قاليباف و احمدی نژاد از همه بيشتر است
 حال روزنامه ها از قول منابع نزديک به اصالح طلبان نوشته اند که آنان مطمئن هستند که در همين

مصطفی معين يکی از دو نامزدی خواهد بود که در دور دوم انتخابات بر سر رياست جمهوری مبارزه 
  . خواهد کرد
ه رييس سابق  از تشديد فعاليت های ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نوشته و خبر داده کآفتاب يزد

  . مجلس گفته است در برگزاری انتخابات مجلس هفتم هيچگونه شرکتی نداشته است
 با نقل گفته های علی الريجانی و محمود احمدی نژاد نوشته اقبالمصطفی تاج زاده در مقاله ای در 

می و امنيتی اقتدارگرا ها با عنوان پيروی از واليت قصد دارند با حذف نيروهای ديگر فضای کشور را نظا
  .کنند و از جمله صدا و سيما را مبلغ خشونت آخرزمانی سازند

در نخستين روز پس از مرگ رهبر کليسای کاتوليک، روزنامه های مختلف به تجليل از ژان پل دوم 
  . پرداخته و زندگی نامه وی را منعکس کرده اند

ز فعاليت های بشردوستانه پاپ احتمال  با نقل گفته هايی از رييس جمهوری ايران در تجليل اآفتاب يزد
  . داده که وی در جريان سفر اروپايی خود در مراسم تشييع جنازه پاپ شرکت کند

 تنها روزنامه تهران است که در يادداشتی به مناسبت مرگ پاپ از بعضی از اقدامات وی از همشهری
  .جهانی دوم انتقاد کرده استجمله سفرش به اسرائيل و ابراز تاسف وی از کشتار يهوديان در جنگ 

همزمان با اعالم تکذيب های سخنگوی وزارت خارجه و قوه قضاييه درباره ادعاهای يک پزشک ايرانی که 
به کانادا پناهنده شده است و در حاليکه روزنامه ايران خبر داده که دادستانی تهران هم اظهارات دکتر 

 انصاری راد و محسن آرمين اقبالم کرده است، به نوشته اعظم را تکذيب و او را به اختالفات روانی مته
دو نماينده اصالح طلب مجلس ششم که پرونده قتل زهرا کاظمی را دنبال می کردند اعالم داشته اند 

 .که در جريان رسيدگی به اين موضوع به کسی به نام دکتر اعظم برنخورده اند
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