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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

 انرژي و چالشهاي جهاني با آن
   

  سومين قطعنامه پارلمان اروپا عليه ايران طی کمتر از ده ماه
  ٢٠٠۵ اآتبر 13 - ١٣٨۴ مهر 21پنجشنبه 

ر قطعنامه ای عليه ايران ضمن فراخواندن اين کشور به توقف فعاليتهای پارلمان اروپا با صدو:بی بی سی
مرتبط با غنی سازی اورانيوم، از دولت جمهوری اسالمی خواسته است وضعيت حقوق بشر در اين 

 2002کشور را بهبود بخشد وگرنه موافقتنامه همکاری و تجارت که ايران و اتحاديه اروپا از دسامبر سال 
  .برای دست يافتن به آن را آغاز کرده اند منتفی خواهد شدميالدی گفتگو 

نمايندگان پارلمان اروپا در اين قطعنامه از ايران خواسته اند اعدام نوجوانان را متوقف سازد و رفتار دولت 
  .ايران با اقليتهای قومی و مذهبی بويژه کردها را محکوم کرده اند

ی از اعدام افراد زير هيجده سال را در اين کشور تکذيب مقامهای قضائی ايرانی بارها گزارشهای حاک
  .کرده اند

در اين قطعنامه همچنين آزادی اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی خواسته شده است که واپسين 
  .ماههای محکوميت حبس خود را در زندان اوين تهران می گذراند
  . عليه ايران قطعنامه صادر می کنداين سومين بار طی سال جاری ميالدی است که پارلمان اروپا

دو قطعنامه پيشين که سيزدهم ژانويه و دهم مارس و گذشته صادر شدند به ترتيب به موضوع شکنجه 
  .در ايران و فعاليت هسته ای اين کشور می پرداختند

  اتمام حجت پارلمان اروپا با ايران
  ٢٠٠۵ اآتبر 13 - ١٣٨۴ مهر 21پنجشنبه 

وپا با صدور قطعنامه ای از ايران خواست کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی پارلمان ار:بی بی سی
اورانيوم، از جمله مرحله فراوری اورانيوم در تأسيسات اصفهان را متوقف سازد و گفتگو با دولتهای 
ه از بريتانيا، فرانسه و آلمان را به منظور رفع نگرانی از فعاليت اتمی خود از سرگيرد وگرنه گفتگوهايی ک

 ميالدی ميان اتحاديه اروپا و ايران برای دست يافتن به موافقتنامه همکاری و تجارت 2002دسامبر سال 
  .آغاز شده است بی نتيجه متوقف خواهد شد

پارلمان اروپا همچنين در اين قطعنامه بر اهميت همکاری آمريکا، روسيه و چين برای حل بحران هسته 
  .ای ايران تأکيد کرده است

 اين قطعنامه که به وضعيت حقوق بشر در ايران نيز می پردازد، در همان روزی منتشر شده که متن
منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران در چين به سر می برد تا حمايت اين کشور را برای جلوگيری از 

  .ارجاع پرونده اتمی کشورش به شورای امنيت سازمان ملل متحد جلب کند
 سپتامبر گذشته با صدور قطعنامه ای ايران را نسبت به پيمان بين 24انرژی اتمی شورای حکام آژانس 

را در صالحيت " تخلف"المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی متخلف شناخت و رسيدگی به اين 
  .شورای امنيت سازمان ملل متحد دانست

 اين کشور داشته باشد و دولت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت می تواند پيامدهای ناگواری برای
ايران در حال رايزنيهايی با شماری از اعضای سی و پنجگانه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی، 

  .بويژه روسيه و چين است تا از ارجاع پرونده خود به شورای امنيت جلوگيری کند
رجه ايران حاکی از اين است اظهارات زنگ کينگ هنگ، معاون اول رئيس جمهور چين در ديدار با وزيرخا

که دولت چين خواهان حل مسئله هسته ای ايران در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی و از 
  .طريق گفتگو و ديپلماسی است

وی ابراز اميدواری کرده است که دولت ايران تدابير فعاالنه ای برای پايان دادن به بن بستی که در مسير 
با غرب پديد آمده است در پيش گيرد و بزودی گفتگوهای خود با دولتهای حل مناقشه هسته ای اش 

  . اروپايی را برای حل اين مناقشه از سرگيرد
دولتهای اروپايی از سرگيری مذاکره با ايران را مشروط به توقف دوباره فعاليتهای مرتبط با غنی سازی 

ست که برای بازگشت به سر ميز مذاکرات هيچ اورانيوم در ايران اعالم کرده اند اما ايران اعالم کرده ا
  .شرطی را نمی پذيرد

  .چين از هر دو طرف خواسته است بردباری و انعطاف نشان دهند
وزيرخارجه ايران يک روز پيش از ديدار با مقامهای چينی تماسی تلفنی با سرگئی الوروف، وزيرخارجه 

ريع مذاکرات هسته ای ايران و اروپا با روسيه داشت که آقای الوروف طی آن خواهان از سرگيری س
  .هدف دستيابی به راه حلی سياسی ديپلماتيک برای حل مسئله هسته ای ايران شد

  .وی برای فراهم آوردن امکان ازسرگيری اين مذاکرات اعالم آمادگی کرد
 
  روزشمار مناقشه اتمی ایران 
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  بی بی سی:پارسا پيلتن
2001  

نامه نگاری معروف به نام سيمورهرش گفتند که تاسيسات هسته ای افسران اطالعاتی آمریکا به روز
  .قرار دارد" اماکن نظامی"نظامی ایران نه در نيروگاه آب سبک بوشهر بلکه در 

2002  
، ایران را 2001 جورج بوش، ریيس جمهور آمریکا، چند ماه بعد از حمالت یازده سپتامبر : ژانویه29

  .قرار داد"  شرارتمحور"همراه عراق و کره شمالی در 
 فردی از مخالفان جمهوری اسالمی به نام عليرضا جعفرزاده ادعا کرد ایران در نطنز تاسيسات : اوت14

  . غنی سازی اورانيوم و در اراک، راکتور آب سنگين ساخته است
این قرار بود .  ميليون دالری را در حوالی بوشهر آغاز کرد800روسيه مقدمات ساخت راکتوری : سپتامبر

  . وارد مدار شود2003نيروگاه تا آخر سال 
آمریکا ایران را به تالش برای توليد تسليحات اتمی متهم و تصاویری ماهواره ای منتشر کرد : دسامبر

رسانه های آمریکایی ادعا کردند این تاسيسات . که تاسيساتی اتمی در نطنز و اراک را نشان می داد
  .کاربرد نظامی دارد

2003  
محمد برادعی، مدیر آژانس بين المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد تا ادعای تهران را : ه فوری21

از آن زمان تا ماه مه، بازرسان چندین . مبنی بر این که برنامه اتمی اش صلح آميز است، تایيد کند
  .بازرسی در ایران انجام دادند

زد ولی تاکيد کرد که اینها همانند نيروگاه ایران تایيد کرد تاسيساتی را در نطنز و اراک می سا: مه
  .بوشهر صرفا برای توليد انرژی هسته ای و کاربرد غير نظامی آن است

ایران برخی از مواد و فعاليتهای اتمی "آقای برادعی اظهار کرد که بازرسی ها نشان داده که :  ژوئن16
حال این گزارش اعالم نکرد که ایران با این . و خواستار همکاری تهران شد" خود را گزارش نداده است

در همين حال، وزرای خارجه اتحادیه اروپا از . مفاد معاهده منع تکثير تسليحات اتمی رانقض کرده است
  .ایران خواستند اجازه دهد بازرسی های سختگيرانه تری اعمال شود

با ایران را منتفی در برخورد " گزینه نظامی"آری فليشر، سخنگوی کاخ سفيد، توسل به :  ژوئن19
  . ندانست

آژانس از ایران خواست پروتکل الحاقی معاهده منع تکثير تسليحات هسته ای را امضا کند و :  ژوئن19
به بازرسان اجازه دهد به تاسيسات هسته ای جمهوری اسالمی دسترسی نامحدود و سرزده داشته 

  .باشند
روزنامه واشنگتن پست نيز خبر داد بازرسان در . کردند بازرسان دور تازه ای از بازرسی را آغاز : ژویيه19

  . جریان بازرسی قبلی خود نشانه هایی از اورانيوم غنی شده در نطنز یافته اند
اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر ایران همکاری کاملی با بازرسان نداشته باشد، بروکسل :  ژویيه21

  . وری اسالمی تجدید نظر کندشاید در مناسبات سياسی و اقتصادی خود با جمه
محمد خاتمی، ریيس جمهور وقت ایران، اعالم کرد که تسليحات اتمی هيچ جایگاهی در راهبرد :  اوت6

  .نظامی کشورش ندارد، ولی ایران از فناوری اتمی دست نخواهد کشيد
که تهران اعالم کرد که به بازرسی سرزده تن می دهد ولی این تضمين را می خواهد :  اوت26

گزارش محرمانه آژانس اتمی . بازرسان اسرار برنامه های راهبردی نظامی اش را افشا نخواهند کرد
  . ادعا کرد ایران دو نوع اورانيوم غنی شده توليد کرد که برای مصارف صلح جویانه کاربردی ندارد

کثير هسته ای واشنگتن اعالم کرد که ایران پایبند توافقنامه های بين المللی منع ت:  سپتامبر9
نيست، ولی پيشنهاد بریتانيا، آلمان و فرانسه را پذیرفت که تا آخر اکتبر به جمهوری اسالمی وقت داده 

  .شود تا فعاليتهای اتمی خود را کامال افشا کند و بازرسی های سرزده را بپذیرد
د را فاش کند، ولی  اکتبر به ایران فرصت داد برنامه هسته ای خو31 آژانس به ایران تا : سپتامبر12

  . جمهوری اسالمی این ضرب االجل را نپذیرفت
روسيه اعالم کرد که طرح راه اندازی راکتور بوشهر را یک سال به تعویق اندخته ولی تاکيد :  اکتبر13

  .کرد که دليل آن مشکالت فنی بوده، نه فشارهای غرب
یران یک کارخانه غنی سازی اورانيوم  یکی از گروه های مخالف جمهوری اسالمی ادعا کرد ا: اکتبر14

  .برای مقاصد نظامی در اصفهان ساخته است
مقامات جمهوری اسالمی با فرستادگان آژانس درباره پذیرش بازرسی های سختگيرانه تر به :  اکتبر19

  .مذاکره پرداختند
ان مذاکراتش با کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه ایران، قول داد جمهوری اسالمی در جری:  اکتبر21

اندکی بعد یکی از دیپلماتهای غربی اعالم کرد . را اصل قرار دهد" شفافيت کامل"سه کشور اروپایی 
  .ایران پذیرفته است غنی سازی اورانيوم را متوقف و پروتکل الحاقی را امضا کند

  .ات کردندبرخی از مردم تهران در اعتراض به تصميم ایران برای امضای پروتکل تظاهر:  اکتبر24
  . درباره فعاليت اتمی اش تحویل داده است" جامعی"آژانس اعالم کرد ایران اظهارنامه :  اکتبر31
در حال حاضر هيچ مدرکی در دست نيست که ایران در : "گزارش داخلی آژانس اظهار کرد:  نوامبر10

  .آمریکا این گزارش را رد کرد." حال توليد تسليحات اتمی است
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انس در گزارشی اعالم کرد که ایران اذعان کرده که پلوتونيوم، ماده ای که می توان برای آژ:  نوامبر11
توليد جنگ افزار اتمی بکار برد، توليد کرده است، ولی افزود هيچ مدرکی در دست نيست که ایران قصد 

  . توليد بمب اتمی را دارد
  .آژانس از گزارش خود دفاع کرد. خواند" یباورنکردن" واشنگتن این گزارش را رد کرد و آن را : نوامبر13
 بریتانيا، فرانسه و آلمان با آمریکا بر سر قطعنامه ای به توافق رسيدند که به ایران در مورد : نوامبر25

  . فعاليتهای اتمی اش هشدار می داد
  .آژانس این قطعنامه را تصویب کرد ولی تحریم ایران را توصيه نکرد:  نوامبر26
لی اکبر صالحی، نماینده وقت ایران در آژانس، پروتکل الحاقی را امضا کرد تا تاسيسات ع:  دسامبر18

  .اتمی جمهوری اسالمی در معرض بازرسی بی قيد و شرط قرار گيرد
2004  

ایران داشتن تاسيسات اتمی مخفی را تکذیب و اصرار کرد که بکارگيری آزمایشی اورانيوم :  آوریل4
  .با تعهداتش در پروتکل الحاقی نيستغنی شده در اصفهان مغایر 

" داوطلبانه"غالمرضا آقازاده، ریيس سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد که جمهوری اسالمی :  آوریل9
  .توليد سانترفيوژ را متوقف می کند

  .  ایران گزارشی با بيش از هزار صفحه را درباره فعاليتهای اتمی خود تحویل آژانس داد: مه21
 آژانس ادعا کرد نشانه های تازه ای از اورانيوم غنی شده را در ایران یافته که فراتر از سطح :اول ژوئن

  .الزم برای توليد غير نظامی انرژی هسته ای است
قطعه برای برنامه هسته ای " دهها هزار"دیپلماتها گفتند ایران در بازار سياه اتمی به دنبال :  ژوئن10

  .خود بوده است
ان اعالم کرد که تسليم فشارهای بين المللی نخواهد شد و از دنيا خواست که این کشور  ایر: ژوئن12

  .بداند" باشگاه هسته ای"را عضو 
  .ایران پلمپ آژانس روی سانترفيوژها را فک و توليد سانترفيوژ در نطنز را آغاز کرد:  ژویيه27
 غنی سازی اورانيوم است، از سر گرفته ایران اذعان کرد توليد قطعات سانترفيوژ را که برای:  ژویيه31

  .ولی تاکيد کرد که فعاليتهای غنی سازی را از سر نگرفته است
کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه ایران اعالم کرد که جمهوری اسالمی هرگونه حمله :  اوت24

  . پيشگيرانه اسرایيل به تاسيسات اتمی اش را با زور پاسخ خواهد داد
اتمی، ریيس جمهور وقت ایران، اعالم کرد که آژانس باید حق ایران برای غنی سازی محمد خ:  اوت28

  .اورانيوم جهت نيات صلح جویانه را به رسميت بشناسد
یک گزارش آژانس اظهار کرد که برخی از ادعاهای ایران در مورد فعاليتهای اتمی اش : اول سپتامبر

کالين .  انبوه کيک زرد برای غنی سازی ابراز نگرانی کردقابل باور است ولی از تصميم ایران برای توليد
پاول، وزیر وقت امور خارجه آمریکا گفت که این گزارش برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت کفایت 

  . می کند
  . اجالس شورای حکام آژانس در وین آغاز شد: سپتامبر13
رفت و گفت که توليد سانترفيوژ را متوقف نخواهد ایران تعليق نامحدود غنی سازی را نپذی:  سپتامبر14
  .کرد
  .  نوامبر فرصت داد تا فعاليتهای اتمی خود را افشا کند25آژانس به تهران تا :  سپتامبر18
 ایران اعالم کرد که فراوری گسترده کيک زرد را که گامی به سوی غنی سازی است، از : سپتامبر21

  .سر گرفته است
دن و پاریس از تهران خواستند کليه فعاليتهای مربوط به غنی سازی را متوقف کند برلين، لن:  اکتبر21

این سه کشور اروپایی مشوقهایی را پيشنهاد . وگرنه پرونده اش به شورای امنيت ارجاع خواهد شد
  . دادند

  . پارلمان ایران طرحی را تصویب کرد که خواستار از سرگيری غنی سازی اورانيوم بود:  اکتبر31
حاصل شده " توافقی مقدماتی" در پی مذاکرات طرفهای درگير در پاریس، اعالم شد که : نوامبر6

  . است
 ایران پذیرفت تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، غنی سازی اورانيوم را کامال به حالت تعليق : نوامبر14

  .درآورد
کند تا بتواند از برخی سانترفيوژها برای ایران کوشيد مفاد توافقنامه اخير را به گونه اصالح :  نوامبر24

  .چهار روز بعد تحت فشار غرب این درخواست کنار گذاشته شد. استفاده کند" تحقيقات"
  . مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا آغاز شد: دسامبر13

2005  
  . بازرسان آژانس از تاسيسات پارچين در جنوب شرقی تهران بازدید کردند: ژانویه13
 ایران اعالم کرد به رغم پيشنهاد اروپا برای ارایه راکتور آب سبک، ساخت راکتور آب سنگين : فوریه13

  .در اراک را که ممکن است برای مقاصد نظامی بکار گرفته شود، متوقف نخواهد کرد
ایران و روسيه توافقنامه ای را امضا کردند که به موجب آن روسيه سوخت نيروگاه اتمی :  فوریه27

گفته .  به این شرط تامين می کند که جمهوری اسالمی سوخت مصرف شده را پس بفرستدبوشهر را
  .می شود با سوخت مصرف شده می توان سالح اتمی ساخت

  .ایران اعالم کرد که ممکن است فراوری اورانيوم را در اصفهان از سر بگيرد:  آوریل30
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به روند مذاکره "رگيری فعاليتهای هسته ای  اروپایيان به ایران هشدار دادند که هر گونه از س: مه11
  ."پایان خواهد داد

  . تهران هشدار داد که تصميمش در خصوص فراوری اورانيوم بازگشت ناپذیر است: مه19
. ایران پذیرفت تصميم نهای خود را به بعد از دریافت پيشنهادهای اروپا در اواخر ژویيه موکول کند:  مه25

  .ت تمدید شداین زمان سپس تا اوایل او
 جمهوری اسالمی اعالم کرد که آژانس را رسما از تصميم خود برای از سرگيری فراوری :اول اوت

  .اورانيوم آگاه خواهد کرد
محمود احمدی نژاد به عنوان ریيس جمهور جدید ایران سوگند یاد کرد و جمهوری اسالمی :  اوت3

  . د گرفتتهدید کرد که فراوری را ظرف چند روز آتی از سر خواه
  . تهران مجموعه مشوقهای اروپا را ناکافی خواند: اوت5
اتحادیه .  ایران در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی فراوری اورانيوم را در اصفهان از سر گرفت: اوت8

حتی روسيه، شریک اتمی ایران، از جمهوری اسالمی خواست کارخانه . اروپا این اقدام را محکوم کرد
  .يل کنداصفهان را تعط

شورای حکام آژانس اقدام ایران را با صدور قطعنامه ای محکوم کرد و از آقای برادعی خواست :  اوت11
  .تا سوم سپتامبر گزارش کاملی از پرونده ایران ارایه کند

در پی تصميم ايران برای از سرگيری بخشی از فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم، :  اوت12
  . يگر تاکيد کرد که او گزينه استفاده از نيروی نظامی عليه ايران را رد نکرده استجورج بوش بار د

گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، به آمريکا هشدار داد از فکر حمله نظامی به ايران بخاطر :  اوت13
  .برنامه اتمی جمهوری اسالمی منصرف شود

لی امنيت ملی جمهوری اسالمی شد و علی الریجانی بجای حسن روحانی دبير شورای عا:  اوت15
آقای الریجانی یک روز بعد اعالم کرد به مذاکرات ادامه . سرپرستی مذاکرات با اروپایيان را بر عهده گرفت

  . می دهد
 آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر ايران، درخواست اروپايی ها داير بر اينکه ايران بايد از تالش : اوت19

خواند و گفت اين خواسته تحت تاثير فشارهای " حرف زور"ی دست بردارد را برای توليد سوخت هسته ا
  .آمريکا مطرح شده است

 اوت خود با ایران را به دليل از سرگيری فعاليتهای اتمی 31بریتانيا، آلمان و فرانسه مذاکرات :  اوت23
سرگيری فرآوری سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد که از . در تاسيسات اصفهان لغو کردند

  .  امضا کرده بودند2004اورانيوم ناقض مفاد توافقنامه پاریس که طرفهای دخيل در مذاکرات در نوامبر 
يک گروه متشکل از کارشناسان دولت اياالت متحده و پژوهشگران هسته ای خارجی نتيجه :  اوت23

بين المللی انرژی اتمی در ايران گرفته اند که آثار اورانيوم بسيار غنی شده که توسط بازرسان آژانس 
  .يافت شده بود ناشی از واردات اقالم آلوده از خارج بوده است

واشنگتن پست گزارش داد که تيمی مستقل از بازرسان تایيد کرده اند منشا آلودگی اورانيوم :  اوت23
ستان بوده تجهيزات هسته ای ایران که دو سال پيش کشف شده، متعلق به فعاليتهای غنی سازی پاک

اما سخنگوی وزارت خارجه . آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز پيشتر نتيجه مشابهی گرفته بود. است
  .درباره پرونده ایران بوده است" یکی از مسایل حل نشده"آمریکا گفت که این تنها 

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

   
هايي را به قانون  ر تالش براي جلب حمايت اهل تسنن در آخرين دقايق، متممگذاران عراقي د قانون

اساسي پيشنهادي اين آشور اضافه آردند و سعي نمودند، تغييراتي را براي آسب راي مثبت مردم در 
 . همه پرسي ايجاد آنند
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- عراق   به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حزب اسالمي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ديگر .  عدم حمايت خود را از قانون اساسي اعالم داشته است-اصلي ترين حزب اهل تسنن اين آشور

  . اند آه راي آنها منفي خواهد بود ها را رد آرده و گفته احزاب اهل تسنن نيز متمم
علي سيستاني، از مراجع تقليد شيعيان عراق، وي به   ي يكي از مشاوران آيت اهللا العظمي به گفته

اين بارزترين حمايت سيستاني از اين . پيروان خود دستور داده تا راي مثبت درون صندوق بياندازند
  . منشور بوده است

نويس قانون اساسي معرفي مكانيسمي بوده آه طي آن به اعراب اهل  ترين تغييرات در پيش شاخص
شود، بعد و پس از روي آارآمدن پارلمان منتخب در ماه دسامبر، تغييرات بيشتري   ميتسنن اجازه داده

  . را در اين قانون انجام دهند
ها هستند؛ اما تضميني براي موفقيت آنها وجود ندارد؛  اهل تسنن خواهان تضعيف قدرت شيعيان و آرد

  .  جديد رو به رو خواهند بودي اآثريت شيعه و آرد در پارلمان چرا آه با مخالفت جدي و گسترده
هاي سمبليك با اهل تسنن گنجانده شده است آه بند اول  هاي تصويب شده برخي مصالحه در متمم

  . از مهم ترين آنها است" عراق آشوري واحد با تضمين وحدت ملي " آن با عنوان 
  . استرسد آه اين امور چندان هم براي رهبران اهل تسنن آافي نبوده  اما به نظر مي
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: وگو با تلويزيون الجزيره اظهار داشت حارث الضاري، سخنگوي هيات علماي مسلمين عراق در گفت
ما خواهان . بندهاي اضافه شده تغييري در هيچ چيز ايجاد نكرده و متضمن هيچ تضميني نبوده است

  . تحريم انتخابات يا رد قانون اساسي هستيم
ا اهل تسنن را دچار اختالف آرده و جلوي شكست قانون ه رسد، اين متمم با اين حال به نظر مي

 استان عراق راي منفي درون صندوق 18اگر دو سوم راي دهندگان در سه استان از . اساسي را بگيرد
  . بياندازند، قانون اساسي رد خواهد شد

ج تاييد قانون اساسي هدف آليدي آمريكا پس از شكست در ايجاد ثبات در عراق و تاخير در خرو
  . سربازان اين آشور از عراق است

ها بدان معني است آه اهل تسنن بايد براي  گويد، اين متمم غازي الياور، معاون رييس جمهور عراق مي
انتخابات ماه دسامبر فعاليت بيشتري داشته باشند تا حضور جدي تري در پارلمان بعدي و ايجاد تغييرات 

  . جدي تر در قانون اساسي يابند
اين اقدام . ما بايد واقع بين باشيم. توانيم انجام دهيم اين بهترين آاري است آه مي: افزايد ميالياور 
اين امر فقط با . هاي اصلي در قانون اساسي بگشايد اي را براي ايجاد متمم تواند درهاي تازه مي

  . تهاي بيشتر اس گيرد، حضورفعال به معني تغييرات و متمم مشارآت در انتخابات صورت مي
رهبران ارشد عراقي از جمله رييس جمهور آرد و نخست وزير شيعه قبل از جمع شدن قانون گذاران در 

  . هاي مختلف آشور خواندند پارلمان اين اقدام را نمايش وحدت بيان جناح
ما حق داريم آه با غرور بگوييم، امروز روز آشتي ملي بود؛ : جالل طالباني، رييس جمهور عراق گفت

  . توانم به مردم اين روز را تبريك بگويم ين ميبنابرا
 عضو پارلمان حضور داشتند آه بدون راي گيري به پايان 275 تن از 159ي يك ساعته  در اين جلسه

  . رسيد
راي گيري الزم نيست و اين مصالحه بر سر قانون اساسي : حاجم الحسني، رييس پارلمان عراق گفت

  . تصويب شده است
مثبت استقبال آرد و اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد   اقدام به عنوان گاميواشنتگتن از اين

ها در عراق  ي درگيري ما معتقديم آه روند سياسي بايد جامع باشد، اما دولت بوش انتظار ادامه: گفت
  . اند بايد چه قدر سخت تر در عراق فعاليت آنند ها دريافته را نيز دارد؛ چرا آه تروريست

اي در پارلمان به مدت چهار ماه  غييرات اصلي معرفي شده در قانون اساسي تشكيل آميتهيكي از ت
  . هاي جديد است جهت بررسي متمم

ها بايد از سوي پارلمان تصويب شوند؛ اما براي تصويب نيازي به راي دو سومي اآثريت  اين متمم
  . نخواهد بود

  . دهد ا مياين امر به اهل تسنن شانس ايجاد تغييرات جدي تر ر
  . زدايي آشور بود ي بعثي ي آنها در برنامه متمم مهم ديگر تضمين به اهل تسنن مبني بر عدم تصفيه

  . اند بسياري از رهبران سياسي اهل تسنن از اعضاي حزب بعث صدام بوده
ستان و تاآيد بر برقراري ارتباط آشور با جهان عرب و جهان اسالم و تقويت استفاده از زبان عربي در آرد

  . توجه بيشتر به ورزش از ديگر اصالحات پيشنهادي بوده است
  

  .  کرددي عراق تاکتي اروپا به منطقه بر ضرورت حفظ وحدت و ثبات و امنهی اتحادفرستاده
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 است که با دهيس کرد زمان آن ردي تاکی مارک اوتت،ی کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 و ضرورت ی تحوالت مربوط به قانون اساسژهی عرب خود تحوالت مثبت موجود در صحنه عراق بویشرکا

  .مي آن را مورد توجه قرار دهتيحفظ وحدت و ثبات و امن
 مربوط ی گام هاژهی امور خارجه مصر در قاهره، تحوالت عراق بوری وزطي با احمد ابوالغداری امروز در دیاوت
  . را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادی مربوط به قانون اساسی و انتخابات و همه پرسیانون اساسبه ق
 مسائل مورد اهتمام مشترک و در راس آن تحوالت ی هدف از سفر خود را به قاهره را بررسیو

 اعالم  اروپاهی مصر و اتحاداني ، موضوع عراق و روابط دوگانه ملي و اسرائني مساله فلسطانه،يخاورم
  .کرد
 خود به قدس ، رام اهللا، امان صورت گرفت ی سفر دوره اانی  اعالم کرد که سفرش به قاهره در پایاوت

  . سفر خواهد کردزي نیگری دیکه به کشورها
 ی سفرني انجام چنیزمان حاضر برا: کرد و گفت بی مرحله تکذنی را در اهی از سورداری انجام دیو

  .ستيمناسب ن
 ی شورا1559درباره لبنان، نقشه راه همان قطعنامه :  خود از اوضاع لبنان گفت یابیرز درباره ایاوت
 لبنان از نظر ی بازسازمي کنی آن کار می اجرا شود و بخش دوم که ما بر رومی است که انتظار دارتيامن

   .ت آن اسی نگاه به اوضاع اقتصادزي و نی قانونکي دمکراتی و ارگان هایالتيتشک
  

  ضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل او
   

   مهرماه21:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود از تشکيل ستاد مبارزه : سیبی بی
اره پرونده هسته ای ايران پرداخته و با مفاسد اقتصادی خبر داده و به انعکاس اظهار نظرهای مختلف درب

از زبان سخنگوی وزارت خارجه ايران و مقامات اروپايی خبر داده اند که مذاکرات هسته ای به زودی آغاز 
  . خواهد شد

روزنامه های مختلف امروز صبح تهران به اجالس امروز پارلمان اروپا که برای بررسی پرونده هسته ای 
  .ت داده و خبر آن را در صفحات اول خود نقل کرده اندايران تشکيل می شود اهمي

 کند نوشته است با گذشت   با تاکيد بر اين که پارلمان اروپا امروز پرونده ايران را بررسی میخراسان
ای از آمادگی ايران  ای ايران و اروپا، وزارت خارجه در بيانيه   ماه از زمان تعليق مذاکرات هسته ٢حدود 

ای ايران  المللی حاکم بر صنايع هسته  ذاکرات با سه کشور اروپايی در چارچوب قواعد بينبرای پيگيری م
  . در شرايط فعلی خبر داد

 سفير بريتانيا در ايران که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را به عهده دارد اعالم شرقبه نوشته 
  . کرده است که از ابراز تهران برای مذاکره استقبال می کند

 اعالم وزارت خارجه برای از سرگيری مذاکرات با اروپا را بازگشت دولت جديد به سياست همبستگی
  .قبلی دانسته و در صدر اخبار خود نقل کرده است

 در گزارش اصلی خود از زبان کارشناسان سياسی نوشته ادامه مذاکرات تنها راه برون رفت آفتاب يزد
  .از بن بست در بحران هسته ای است

 در ادامه مقاالت گذشته در پيشنهاد قطع مذاکرات هسته ای و از سرگيری غنی سازی اورانيوم يهانک
امروز نيز در سرمقاله خود به کسانی که معتقدند اگر الزم بود بايد برای جلوگيری از ارسال پرونده 

دی کسانی هسته ای ايران به شورای امنيت غنی سازی را متوقف کرد حمله کرده و آنان را به تن
  . خوانده که در ايرانی بودشان شک است

 پرسيده اگر در موضع اقتدار فعلی قرار نداشتيم، آيا بايد در برابر هر توپ و کيهاننويسنده سرمقاله 
  ! تشر و عربده ای از جا در می رفتيم و دست ها را باال می برديم؟

ی به اينکه مذکرات بر اساس توافق های اين روزنامه در ستون ويژه خود نوشته تاکيد کشورهای اروپاي
قبلی و از جمله توافق نامه پاريس ادامه می يابد همان پيش شرطی است که قرار شده است در 

  .مذاکرات نباشد
 در آغاز خبری درباره به بازار آمدن نوعی بازی کامپيوتری در آمريکا که موضوع آن حمله به نظنز و کيهان

ست نوشته همين نشان می دهد که تهديد های آمريکايی ها به حمله اراک تاسيسات نفتی ايران ا
  . نظامی به ايران يک بازی است

 نوشته محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در جوانروزنامه 
ت مورد امکان واگذاری مسئووليت گروه مذاکره کننده هسته ای کشورمان به مجمع تشخيص مصلح

در دولت قبلی مسئوليت گروه مذاکره کننده از جانب رهبر و رييس جمهوری به : نظام پرسيده بود گفت
آقای روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی سپرده شده بود و حاال ممکن است اينک اين مسئوليت 
  . دبه آقای هاشمی رفسنجانی سپرده شود، ولی به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار نخواهد ش

 نوشته رييس جمهوری در يک سخنرانی از اقدامات دولت در مورد پرونده هسته ای ايرانروزنامه 
تحسين کرده و گفته است در مواجهه با موضوع هسته ای، برخوردی منسجم و خوب در سياست 

  . خارجی کشور وجود دارد، به طوری که ابتکار عمل در دست مسئوالن ما قرار گرفته است
دی نژاد اخبار و گزارش های مربوط به ناکامی ايران در شورای حکام آژانس بين المللی محمود احم

  . انرژی اتمی را تبليغات سوء مخالفان خوانده است
 نوشته که رييس دولت در مورد رکود بورس و فعاليت های اقتصادی که به گفته ايرانروزنامه 

 جريان آن پيش آمده است گفته هيچ ارتباط معنا کارشناسان بعد از قطعنامه آژانس و ناکامی دولت در
  . داری بين اقتصاد و پرونده هسته ای وجود ندارد

 صفائی فراهانی معاون کل سابق وزارت اقتصاد گفته است رکود بورس به طور آفتاب يزدبه نوشته 
  .دستوری و با بخشنامه حل نمی شود

د مبارزه با مفاسد اقتصادی را که با  تشکيل جلسه ستاجمهوری اسالمی و کيهانروزنامه های 
حضور سران سه قوه تشکيل شده با اهميت ديده و نوشته اند که با فعال شدن اين ستاد فاسدان و 

  . رشوه گيران بزرگ دستگير خواهند شد
 از فعاليت گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران دولت خاتمی انتقاد کرده و جوانروزنامه 
 دولت تازه با توجه به اين که محور کار دولت عدالت است، مبارزه با مفاسد منطبق با اين نوشته در

  .راهبرد اجرا می شود
 رييس قوه قضاييه پس از تشکيل جلسه سران سه قوه گفته است اعالم ايرانبه نوشته روزنامه 

  .اسامی کسانی که به فساد اقتصادی متهم می شوند اشکال قانونی دارد
 در ماه های جمهوری اسالمی و کيهانفته آيت اهللا شاهرودی به آن است که روزنامه های اهميت گ

اخير با انتقاد از مقامات قضايی اصرار دارند که اسامی متهمان به فساد اقتصادی اعالم شود و اين بحث 
  . حتی در مجلس هم توسط جند نماينده جناح راست تعقيب شده است

 طبق حکم قضايی موقتا توقيف بازتاباست که سايت سياسی و تحليلی  گزارش کرده جوانروزنامه 
 گفته است علت اصلی توقيف اين سايت جوانشده است و فواد صادقی، مدير اين سايت، به نوشته 

: وی افزوده . شکايت دبيرخانه سابق شورای عالی امنيت ملی در ارتباط با پرونده هسته ای بوده است

www.iran-archive.com 



شکايت مربوط به مدت ها قبل بود علت اصلی اين حکم را مسايل ديگری می با توجه به اينکه اين 
  .دانيم

  
   مهر20: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ اآتبر 12 - ١٣٨۴ مهر 20چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود مهلت سه روزه مجلس به دولت برای :بی بی سی

ز تصميم مجلس برای غيرقانونی کردن فعاليت شرکت های پلکانی، مهارگرانی ها را منعکس کرده و ا
اصرار نشريات جناح راست برای اعالم اسامی کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی دستگير می شوند 

  .و دستور رييس جمهوری برای جلوگيری از افزايش جريمه رانندگان متخلف خبر داده اند
د خبر از مهلت سه روزه مجلس برای مهارگرانی کاالها خبر  در صدر اخبار خوهمبستگی و آفتاب يزد

داده و از قول نمايندگان مجلس نوشته اند پس از حضور وزرای اقتصاد و کشاورزی و يکی از معاونين 
وزارت بازرگانی در کميسيون اقتصادی مجلس و قانع نشدن نمايندگان با توضيحات آنان اين طرح 

تی تاخير در عرضه به موقع ميوه، مرغ و حبوبات به بازار از محل پيشنهاد شد چرا که مقامات دول
سازی و آغاز ماه رمضان را علت گران شدن مقطعی اين کاالها در چند روز گذشته اعالم کرده  ذخيره
  .بودند
 که خبر غيرقانونی شدن فعاليت شرکت هايی مانند گولد کوئيست را در صدر اخبار خود آورده در شرق

ه اين طرح از سوی تعدادی از نمايندگان و با قيد يک فوريت پس از آن تهيه شد که قوه گزارشی نوشت
قضاييه درباره تشديد فعاليت شرکت هايی مانند گلدکوئيست هشدار داد و فعاليت چنين شرکت هايی 

  .را عاملی مخرب و اخالل گر در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد
 سازمان انرژی اتمی خبر داده که در چند روز آينده موضع ايران در الملل  از زبان معاون امور بين شرق

  . قبال درخواست جديد اروپا برای بازگشت به مذاکرات به صورت رسمی اعالم خواهد شد 
 گفته است سازمان انرژی اتمی ايران در حال تهيه جزئيات طرح جام جمدکتر سعيدی به نوشته 

تواند از مهمترين راههای برون  ای کشور است که می   هسته ابتکاری رييس جمهوری برای حل مسئله
  . رفت چالش اخير با غرب باشد 

 از قول همين مقام هسته ای کشور نوشته نظرسنجی های موثق داخلی و غربی حاکی از آن جوان
  .  درصد مردم ايران خواهان حفظ فناوری هسته ای به هر شکل ممکن هستند٨٠است که بيش از 

ز آرام شدن فضای مخاصمه بين ايران و آمريکا و اروپا خبر داده و نوشته اين تحوالت به دليل اجام جم 
  . فرستادن پيام های مثبت از جانب دو طرف بوده است

 رييس جمهوری در نامه ای که در آن دستور توقف افزايش جرايم رانندگی صادر کيهانبه نوشته روزنامه 
 و فهم و فرهنگ آنان اعتماد داريم و بر اين باوريم که خود با رعايت ما به مردم عزيزمان: شده نوشته 

  .مقررات مهرورزی را توسعه خواهند داشت
به برادری و رعايت حال يکديگر از جمله در "را " ملت بزرگ ايران" نوشته محمود احمدی نژاد کيهان
  .دعوت کرده است" رانندگی
 درصد از ۵٢ درصد از افغان ها و ۶٠ينده مجلس از خروج  نوشته که وزير کشور در جواب يک نماخراسان

عراقی های مقيم ايران خبر داد و گفت عمده جنايات کشور مربوط به گروه ديگری از افراد خارجی مقيم 
  .ايران است که به صورت غير رسمی فعاليت می کنند

  . کزی به نفت رسيد در عنوان اصلی صفحه اول خود نوشته است ايران در کوير مرجمهوری اسالمی
بر اساس گزارش اين روزنامه پس از هفت ماه عمليات حفاری و انجام آزمايشهای سرچاهی ، يک 
  .شرکت چينی در نواحی بيدگل يزد به منبعی از گاز شيرين رسيده که وجود نفت را حتمی می کند

  
   مهر19: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ اآتبر 12 - ١٣٨۴ مهر 20چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران خبر انتخاب خانم آنگال مرکل را به صدر اعظمی آلمان در :ی بی سیب

صدر اخبار خود نقل کرده، از تحوالتی تازه در پرونده هسته ای ايران نوشته، از زبان مقامات مختلف 
ز تدبيرهای نسبت به وضعيت کشور ابراز نگرانی کرده و نزديک شدن خاتمی و هاشمی را نشانه ای ا

  .تازه برای جلوگيری از تحجر و تندروی خوانده اند
 در سرمقاله خود که درباره تغيير صدراعظم آلمان نوشته شده آورده است آنچه به دموکراسی شرق

اعتبار می بخشد، توانايی آن در نخبه سازی است و به همين دليل خشونت به مذاکره و تفاهم تبديل 
  . می شود
خبر داده که هياتی از نمايندگان عاليرتبه آژانس بين المللی انرژی اتمی هفته جاری برای  ايرانروزنامه 

 خبر داده خراسانگفتگو با مقام های جمهوری اسالمی ايران راهی تهران خواهد شد و در همين حال 
اتمی، المللی انرژی  ای آژانس بين ادلی يوهايننون، معاون البرادعی و مدير بخش پادمانهای منطقه 

يکشنبه شب در راس يک هيات چهار نفره برای گفتگو و مذاکره بامقامات جمهوری اسالمی ايران وارد 
  .تهران شده است

 از زبان سخنگوی شورای عالی امنيت ملی نوشته تصويب قطعنامه اخير شورای حکام آژانس کيهان
می سازمان ملل متحد و بين المللی انرژی اتمی کمی بعد از سخنان رئيس جمهوری در مجمع عمو
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طرح مسايل و موضوعات جديد، موجب شد نسبت به پيگيری طرح رييس جمهوری به لحاظ تبليغاتی 
  . غفلت صورت گيرد

همين روزنامه در سرمقاله ای هر نوع گفتگوی سازش بر سر فعاليت های هسته ای را رد کرده و 
سال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، اصالح طلبان را به اتهام پيشنهاد سازش و جلوگيری از ار

  . دست نشانده مسلوب االختيار غرب خوانده است
 در صدر اخبار خود اظهار اميدواری کرده که پيشنهاد آفريقای جنوبی به بحران هسته ای ايرانروزنامه 

  . ايران پايان دهد و بن بست موجود در مذاکرات ايران و اروپا را بگشايد
 با اشاره به سفر معاون وزارت خارجه آمريکا به اروپا برای ايجاد هماهنگی بين نظرات آمريکا اين روزنامه

و اروپا درباره پرونده هسته ای ايران نوشته مقامات هسته ای ايران هم تاييد کرده اند که ديپلمات های 
تالف فعلی ايران و آفريقای جنوبی با ارايه فرمولی جديد در تالش هستند تا راه حلی ميانی برای اخ

  .اروپا بر سر فعاليت سايت هسته ای اصفهان پيدا کنند
 در صدر اخبار خود از تالش خاتمی برای رفع نگرانی ها و نجات کشور از بحران خبر داده و نوشته اعتماد

رييس جمهوری سابق در مالقات با اصالح طلبان از آن ها خواسته بر سر حداقل های خود ائتالف کنند 
 و   جناح  يک  پيروزی  است  دادن  رخ  در حال ، آنچه  است  و حساس العاده  فوق  کنونی  که موقعيتچرا

  .   ای است کننده  نگران  وضعيت  بلکه  ديگر نيست  جناحی شکست
   اولين  کنونی  و در وضعيت  آميزاست  اهانت  حکام  در شورای  صادر شده به نوشته اين روزنامه، قطعنامه

  .  شود انديشی  بايد چاره   که  است  رسيده  بحرانی  وضعيت  به  بورس بهمرت
 جميله کديور، نماينده مجلس ششم، گفته است نبايد از آرامش کنونی فضای آفتاب يزدبه نوشته 

  . کشور فريب خورد و هشدار داده که در آينده بحران هايی در راه است
اتمی ها در کنار هم گرد آورده و در آن نوشته حضور  گزارشی با عنوان حضور هاشمی ها و خشرق

خاتمی در مرکز مطالعات استراتژيک يک معنای سياسی نيز دارد و آن همگرايی هاشمی ها و خاتمی 
  . ها در دوره جديدی است که آنان منتقدان وضعيت موجود هستند

تلف در اين باره، خبر رسيده بود در حالی که به دنبال انتشار خبر رکود بورس و ابراز نگرانی مقامات مخ
 با عنوان افزايش مصنوعی قيمت همبستگیکه بانک ها برای نجات بورس تهران وارد صحنه شده اند 

سهام، حضور بانک های دولتی را حرکتی مصنوعی برای مهار قيمت سهام خوانده که از انتخابات 
 با اوج گيری بحران هسته ای رکود رياست جمهوری رو به سقوط گذاشت و در هفته های اخير همزمان

  .آن بيشتر شد
 
  
 

www.iran-archive.com 


