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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 و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  نطنز آليد خورد
به تعداد محدودى از سانتريفوژها گاز اورانيوم تزريق • با حضور بازرسان آژانس فك پلمب صورت گرفت 

  شد
  ٢٠٠۶ فوريه 14 - ١٣٨۴ بهمن 25شنبه سه 

عمليات غنى سازى اورانيوم در ايران ديروز به طور رسمى آغاز : ، احسان ابطحى شرقگروه سياسى
به گزارش خبرگزارى فارس يك منبع آگاه در گفت و گو با اين رسانه نزديك به اصولگرايان اعالم آرد .شد

حضور بازرسان آژانس جهانى انرژى در گام اول لغو تعليق هاى داوطلبانه فعاليت هاى هسته اى ايران با 
اتمى تأسيسات اتمى نطنز فك پلمب شدند و در پى آن به تعداد محدودى دستگاه سانتريفوژ گاز 

)UF6 (خبرگزارى فرانسه نيز به نقل از ديپلمات هاى آژانس ديروز گزارش داد آه ايران تزريق .تزريق شد
اين ديپلمات آه نخواست نامش . آغاز آرده است-يروز د-گاز اورانيوم به سانتريفوژها را از روز دوشنبه
 سانتريفوژ را راه اندازى نكرده اما ظرف دو يا سه روز ١۶۴فاش شود ادامه داد آه ايران هنوز تمامى 

واحد آزمايشگاهى «ايران تزريق گاز را در . گذشته فعاليت بر روى برخى سانتريفوژها را آغاز آرده است
تهران پس از آن تصميم گرفت اورانيوم را در مقياس صنعتى غنى سازى آند .از سر گرفته است» نطنز

آه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، شنبه هفته گذشته پرونده ايران را به شوراى امنيت 
به سانتريفوژها همواره از سوى اروپا و ) UF6(تزريق گاز هگزا فلورايد .سازمان ملل متحد گزارش آرد

در همين حال يك ديپلمات  ديگر به خبرگزارى فرانسه گفت آه . ط قرمز به شمار رفته استآمريكا خ
ايران هنوز در حال انجام مقدمات ابتدايى درباره سانتريفوژها است و تنها بر روى تك تك اين دستگاه ها 

 بايد قدم به اين ديپلمات  تاآيد آرده است آه. فعاليت آرده و هنوز به يك آبشار آامل نپرداخته است
ابتدا با راه اندازى سانتريفوژها و آار تحقيقاتى، در مرحله آخر غنى سازى در مقياس . قدم حرآت آرد

ايران بارها اعالم آرده است آه برنامه هاى هسته اى اش صلح آميز است و تنها قصد دارد .صنعتى
حال ايران تائيد آرده آه در راستاى با اين .براى توليد الكتريسيته اورانيوم را با درجه پايين غنى آند

ايران آه از حدود . هزار سانتريفوژ در نطنز را راه اندازى خواهد آرد۵٠فعاليت هاى صلح آميز هسته اى 
دو سال و نيم پيش، غنى سازى اورانيوم را در راستاى اقدامات اعتمادساز به حالت تعليق درآورده بود و 

ه و آلمان براى ارائه ضمانت هاى الزم وارد مذاآره شده بود ماه با سه آشور اروپايى انگليس، فرانس
پيش و پس از به بن بست رسيدن مذاآرات اعالم آرد آه غنى سازى را در سطح آزمايشگاهى از سر 

 نفره بازرسان آژانس بين المللى انرژى ١٢در همين حال به گزارش خبرگزارى فارس گروه . خواهد گرفت
يك منبع مطلع گفت آه . تاسيسات هسته اى نطنز و اصفهان به ايران آمده انداتمى براى فك پلمب از

 نفره بازرسان آژانس آه به تازگى به ايران آمده اند، با فك پلمب تاسيسات هسته اى نطنز و ١٢گروه 
اف اصفهان شرايط فنى را براى آغاز فعاليت هاى اين مراآز تدارك مى . سى.بخشى از آارخانه يو

بازرسان آژانس در ادامه ماموريت خود دوربين هايى را آه بر مبناى اجراى :  منبع تصريح آرداين.بينند
اف اصفهان و نطنز نصب شده بود جمع .سى.پروتكل الحاقى در تاسيسات هسته اى ايران از جمله يو

ناسان وى در ادامه يادآور شد آه بازرسان آژانس همچنين برخى مسائل فنى را با آارش. آورى مى آنند
اين منبع مطلع در پايان .سازمان انرژى اتمى ايران مطرح مى آنند آه درباره آن ابهام زدايى مى شود

آارشناسان و بازرسان اعزامى آژانس به تهران ديروز جلساتى را با طرف ايرانى براى انجام : گفت
نا يك ديپلمات مستقر در از سوى ديگر به گزارش ايس.ماموريت خود در سازمان انرژى اتمى برگزار آردند

ممكن است ايران درحالى آه مهر و موم هنوز بر روى تجهيزات قرار دارد : وين به آسوشيتدپرس گفت
اين ديپلمات تاثير آنچه .دست به غنى سازى بزند، اما نمى تواند بدون اعالم، مواد را از آنجا خارج سازد

ر و موم و دوربين هاى نظارتى در آنجا خواهد ايران انجام مى دهد را آم اهميت دانست و گفت آه مه
اين ديپلمات  ادامه داد آه آژانس بين . ماند و آژانس به نظارت بر فعاليت هاى نطنز ادامه مى دهد

  .المللى انرژى اتمى مى تواند به نظارت پادمانى خود ادامه دهد
  طرح روسيه نهايى شده است• 

رژى اتمى روسيه آه قرار است پنجم يا نهم اسفندماه به در همين حال سرگئى آرينكو رئيس آژانس ان
به تشريح ديدگاه هايش در مورد وضعيت هسته اى » نيوزويك«تهران سفر آند در مصاحبه اى با مجله 

. ايران و طرح پيشنهادى مسكو براى تامين اورانيوم غنى  شده ايران از سوى روسيه پرداخته است
جمهورى بوريس يلتسين عهده دار پست نخست وزيرى روسيه بود و آرينكو آه زمانى در دوره رياست 

روسيه در حال حاضر : فردى مورد حمايت غرب است، در مورد وضعيت پيشنهادى روسيه به ايران گفت
اين توافق تضمين . توافقى براى بازگرداندن سوخت هسته اى مصرف شده در ايران به روسيه را دارد

دوم اينكه ما پيشنهادى را براى . مى تواند از اين سوخت استخراج شودمى آند آه هيچ پلوتونيومى ن
شرايط . ايجاد شرآت مشترآى براى انجام غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه روى ميز قرار داده ايم

www.iran-archive.com 

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


در . ايجاد چنين شرآت سهامى مشترآى اين خواهد بود آه ايران در سرمايه گذارى آن سهم باشد
. ورانيوم غنى شده و عدم دسترسى به فناورى غنى سازى را تضمين مى آندعوض اين امر تامين ا

بنابراين ما اورانيوم را مى گيريم، آن را در روسيه غنى سازى مى آنيم و سوخت آماده را به ايران 
اين بدان معنا است آه ما آنترل دو . ارسال مى آنيم و پس از آنكه مصرف شد آن را پس مى گيريم

بنابراين هيچ خطرى مبنى بر توسعه انرژى اتمى . ر حساس فنى را در دست مى گيريممرحله اى بسيا
 به گونه اى آه به يك تهديد اشاعه تبديل شود، وجود نخواهد - يا در هر آشور ديگرى-در ايران
 اين پيشنهاد بر: آرينكو در مورد اينكه آيا ايرانى ها اين پيشنهاد را خواهند پذيرفت يا خير، گفت.داشت

از جانب ما روسيه براى . مذاآرات ما در مرحله جزئيات حقوقى، فنى و مالى قرار دارد. روى ميز قرار دارد
ايجاد چنين شرآت غنى سازى اى آامًال آمادگى دارد، ما اماآن و پيش نويس قراردادى را براى آن 

ى جامعه بين المللى مفاد پيشنهاد ما برا. ما از نظر فنى، مالى و تشكيالتى آماده هستيم. داريم
پذيرفتن يا رد آن به ايران بستگى دارد و نمى توانم بگويم آه آنها چه خواهند . روشن و باز است

رئيس آژانس انرژى اتمى روسيه در ادامه اين مصاحبه تاآيد آرد آه ما معتقديم پيشنهادهاى .گفت
آرينكو در ادامه ضمن اشاره . مطرح شده از سوى روسيه حل مشكل هسته اى ايران را فراهم مى آند

 نوع همكارى بين المللى والديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه براى ايجاد مراآز بين المللى غنى ۴به 
سازى اورانيوم، مراآز بين المللى براى بازفرآورى و انبار سوخت هسته اى مصرف شده، مراآزى براى 

 و داشتن يك تالش تحقيقاتى بين المللى آموزش و صدور گواهى تعليم نيروگاه هاى برق هسته اى
براى يافتن فناورى هاى جديد انرژى هسته اى آه ضداشاعه تسليحات هستند، اضافه آرد آه بسيارى 

  . از اين ايده ها از سوى جورج بوش رئيس جمهورى اياالت متحده نيز منعكس شده است
ود انرژى آه مبتنى بر سوخت فسيلى رئيس آژانس انرژى اتمى روسيه در ادامه تاآيد آرد منابع موج

است، نمى تواند رشد اقتصادى سريع جهانى را حفظ آند و بايد تعادلى براى توليد انرژى جهان به 
  . سوى انرژى هسته اى به عنوان تنها منبع انرژى حفظ شود

  مواضع ديگر مقامات روس• 
در يك آنفرانس خبرى در ناو از سوى ديگر سرگئى ايوانف وزير دفاع و معاون نخست وزير روسيه 

هواپيمابر جنگى گاريبالدى در مسيناى جزيره سيسيل ايتاليا در سخنانى اظهار داشت آه ما تصور نمى 
آنيم پتانسيل آژانس بين المللى انرژى اتمى به داليل مختلف از جمله اين حقيقت آه بازرسان بين 

فرق بين تبديل و غنى سازى را بررسى آنند، به المللى آه به تازگى در ايران آار مى آنند مى توانند 
ايوانف اضافه آرد آه روسيه به طور همزمان به حمايت از نظارت شديد . طور آامل استفاده شده باشد

از سوى ديگر سرگئى . بر قوانين بين المللى عدم گسترش تسليحات آشتارجمعى ادامه مى دهد
وزهاى آينده به منظور گفت وگو درباره برنامه هسته اى الوروف وزير امور خارجه روسيه قرار است طى ر

سرگئى آيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه هم اعالم . ايران با سران اتحاديه اروپا در وين ديدار آند
وى تاآيد آرد آه . آرد روسيه هم چنان منتظر اعالم نظر ايران در مورد طرح پيشنهادى مسكو است

  .ا استپيشنهاد ما هنوز پابرج
  آلمان به دنبال راه حل ديپلماتيك• 

: وزير امور خارجه آلمان با اشاره به مواضع اخير اين آشور در مورد موضوع هسته اى ايران اظهار داشت
فرانك والتر اشتاين ماير در . من و صدراعظم به دنبال يافتن راه حلى ديپلماتيك براى حل موضوع هستيم

تفكرى مبنى بر : آلمان در مورد اظهارات آنگال مرآل صدراعظم آلمان گفت» اف.د. زد«گفت وگو با شبكه 
وى . احتمال گزينه نظامى آن گونه آه در رسانه هاى گروهى منعكس شده است، هرگز صحيح نيست

همچنين اعالم آرد آه برلين به همراه لندن، پاريس، واشينگتن ، مسكو و پكن به دنبال يافتن راهى 
دومينيك دوويلپن نخست وزير فرانسه هم آه به مسكو . يران به ميز مذاآرات استبراى بازگرداندن ا

سفر آرده است، گفت جامعه بين الملل تمايل دارد در صورتى آه تهران گام هايى را در اين راستا 
وى در مصاحبه  با روزنامه روسيسكايا گازتا اظهار . بردارد با ايران درباره موضوع هسته اى مذاآره آند

نخست وزير . داشت در صورتى آه تهران اقداماتى ضرورى انجام دهد درها براى مذاآرات باز است
فرانسه اضافه آرد آه تضمين هايى عينى مبنى بر صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران الزم است و 

تار حل معاون وزير امور خارجه ژاپن هم در سخنانى خواس. بايد اتحاد جامعه بين المللى حفظ شود
در حاشيه مراسم آغاز به » آاتسو توشى آاندا«. خواند، شد» بحران هسته اى ايران«ديپلماتيك آنچه 

» منوچهر متكى«آار همايش آسيايى و يك روزه منع گسترش تسليحات هسته اى گفت هنگامى آه با 
وراى حكام آژانس وزير امور خارجه ايران در لندن ديدار آردم، وى را تشويق آردم تا درخواست هاى ش

  .بين المللى انرژى اتمى را اجرا آند
  آمريكا متعهد به رويكرد ديپلماتيك است:  رايس• 

آمريكا گفت آه واشينگتن همچنان » اى بى سى«از سوى ديگر آاندوليزا رايس در گفت وگو با شبكه 
ا، وزير امور خارجه به گزارش ايلن. متعهد به رويكرد ديپلماتيك براى حل مسئله هسته اى ايران است

) ان پى تى(آمريكا همچنين به تهديد ايران براى آناره گيرى از پيمان منع گسترش تسليحات هسته اى 
. واضح است آه اگر ايران اين آار را انجام دهد تنها انزواى خود را عميق تر مى آند: اشاره آرد و گفت

 عقب برگردند به آنجايى آه قرار دارند نگاه آنند و ايرانى ها بايد همين االن به: رايس در ادامه ادعا آرد
وى در . به مذاآره با آسانى آه آماده اند به آنها پيشنهاد انرژى هسته اى غيرنظامى دهند بازگردند

پاسخ به اين پرسش آه آيا استراتژيست هاى نظامى آمريكا براى اقدام نظامى بر ضد ايران به عنوان 
آمريكا به رويكرد ديپلماتيك براى حل مسئله هسته : نقشه هستند، گفتآخرين گزينه در حال طراحى 
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وزير . اى ايران متعهد باقى مى ماند زيرا ما معتقديم رويكرد ديپلماتيك، راهى براى حل اين مسئله است
رئيس جمهور آمريكا هرگز هيچ گزينه اى را از روى ميز آنار » جورج بوش«البته : امور خارجه آمريكا افزود

  .مى گذارد اما راه حل ديپلماتيك براى مسئله هسته اى ايران وجود داردن
  

هاي آژانس گزارش داد، ايران تزريق گاز اورانيوم به سانتريفيوژها را  خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات
  . از روز دوشنبه آغاز آرده است

  ٢٠٠۶ فوريه 13 - ١٣٨۴ بهمن ٢4شنبه دو
، اين خبرگزاري از وين به نقل از يك ديپلمات آه نامي از )ايسنا(يان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجو

سازي در نطنز انجام داده  ايران تزريق گاز به سانتريفيوژها را در تاسيسات پيلوت غني: وي نبرد، افزود
  . است

 گذشته فعاليت اندازي نكرده، اما ظرف دو يا سه روز  سانتريفيوژ را راه164ايران هنوز تمامي : وي افزود
  . بر روي برخي سانتريفيوژها را آغاز آرده است

ها انجام  اين گزارش به نقل از ديپلمات ديگري افزود آه ايران هم چنان آارهاي مقدماتي را با سانتريفيوژ
  . دهد مي

دهد آه ايران تهديد به انجام  ها نشان مي در هر حال اظهارات اين ديپلمات: خبرگزاري فرانسه نوشت
  . سازي را عملي آرده است غني

ي تنظيم اين گزارش، هنوز منابع رسمي اين خبر را  هاي خبرنگار ايسنا تا لحظه در همين حال در پيگيري
  . اند تاييد نكرده

  
 هاي آژانس گزارش داد، ايران تزريق گاز اورانيوم به سانتريفيوژها را نقل از ديپلمات خبرگزاري فرانسه به

  .از آرده استاز روز دوشنبه آغ
  ٢٠٠۶ فوريه 13 - ١٣٨۴ بهمن ٢4شنبه دو

، اين خبرگزاري از وين به نقل از يك ديپلمات آه نامي از )ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
 سازي در نطنز انجام داده ايران تزريق گاز به سانتريفيوژها را در تاسيسات پيلوت غني :وي نبرد، افزود

  .است
اندازي نكرده، اما ظرف دو يا سه روز گذشته فعاليت  راه  سانتريفيوژ را164 ايران هنوز تمامي :وي افزود

  .آغاز آرده است بر روي برخي سانتريفيوژها را
ها انجام  هم چنان آارهاي مقدماتي را با سانتريفيوژ اين گزارش به نقل از ديپلمات ديگري افزود آه ايران

  .دهد مي
دهد آه ايران تهديد به انجام  ها نشان مي ديپلمات در هر حال اظهارات اين: وشتخبرگزاري فرانسه ن

  .سازي را عملي آرده است غني
آاظمي قمي، آاردار سفارت ايران در عراق با اشاره  چنين بر اساس گزارش خبرگزاري عراق، حسن هم

دارد و نگراني هم  ت بر نميآميزش دس يي صلح ايران از برنامه هسته :يي ايران گفت ي هسته به مساله
  .پرونده به شوراي امنيت نداريم در قبال ارجاع اين
تجربه آرده است، بنابراين نگراني در قبال اين مساله  ايران يك بار تحريم اقتصادي را: قمي ادامه داد

مسلم ما هرگز از حق . مذاآرات مشترك بهترين راه براي حل بحران است اما معتقديم آه انجام. ندارد
  .نخواهيم آرد خود چشم پوشي

 27يي  چنان انتظار دارد هيات ايراني براي مذاآرات هسته هم از سوي ديگر، روسيه نيز اعالم آرد آه
  .آند ماه به مسكو سفر بهمن

ي روسيه  آيسلياك، معاون وزير امور خارجه ، سرگئي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .انجام اين سفر از سوي هيات ايراني است چنان منتظر ه مسكو همامروز اعالم آرد آ

بحث مذاآره : ي مذاآرات با روسيه گفته است ادامه دآتر غالمحسين الهام، سخنگوي دولت در ارتباط با
ي ديگري است آه بايد با توجه به شرايط جديد پيش  مذاآره مساله با روسيه منتفي نشده، ولي زمان

آميز در داخل آشور بررسي  سازي در جهت اهداف صلح جدي بودن موضوع غني لت بهآمده و تاآيد دو
هاي جمهوري اسالمي داشته باشد آه اين  ابعاد جديد، قابل اجرا و منطبق با سياست شود و طرح بايد

  .گيري است در حال پي مساله
وي آن تاآيد داريم، سر نيست و اصولي آه ما بر ر گيري مذاآرات منتفي موضوع پي: الهام تاآيد آرد

  .گفتم زمان مذاآره با ابعاد جديد و توافق بايد مشخص شود طور آه جاي خود باقي است، ولي همان
 تهران در روزهاي -ي مذاآرات مسكو  سرگئي الورف در آستانه رود انتظار مي: نووستي نيز گزارش داد

  .ي اروپا در وين ديدار آند با رهبران اتحاديهيي ايران  ي هسته  برنامه درباره وگو آينده به منظور گفت
ميخاييل آامينين، سخنگوي : خبرگزاري روسي افزود اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سرگئي الورف، وزير امور خارجه اين آشور روز چهارشنبه با  ي روسيه گفته است وزارت امور خارجه
تحاديه اروپا، بنيتا فررو والدنر، آميسيونر روابط خارجي اين خارجي ا خاوير سوالنا، رييس سياست

توئوميوجا،  ي اروپا، ارآي يي اتحاديه ي اتريش، رييس دوره اورسلوال پالسنيك، وزير امور خارجه اتحاديه،
  .ديگر مسايل مذاآره خواهد آرد ي فنالند ديدار و درباره مسايل مربوط به خاورميانه و وزير امور خارجه

ي  اي نظامي را براي مواجهه با مساله آه برلين گزينه ي آلمان اين سوي ديگر، وزير امور خارجهاز 
  .آرد يي ايران در نظر بگيرد، رد هسته
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ماير  از پايگاه اينترنتي اشپيگل، فرانك والتر اشتاين به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اف آلمان در همين حال هشدار داد آه برلين در اختيار داشتن .د.زد ي خبري وگو با شبكه در گفت

  .ايران برنخواهد تابيد يي را در سالحي هسته
ي  تلويزيوني گفت آه اگر ايران در مناقشه ي وي پيش از آغاز سفرش به خاورميانه در يك برنامه

  .رفت يي آوتاه نيايد، بايد به شوراي امنيت هسته
حلي ديپلماتيك  آلمان نيز به مانند او به دنبال راه  آه آنگال مرآل، صدراعظمچنين گفت ماير هم اشتاين

سازي فضا براي اقدامي نظامي  و با اظهارات اخيرش به دنبال آماده يي ايران است ي هسته براي مساله
  .نيست

ش شده يي ايران به شوراي امنيت گزار ي هسته مساله ي آلمان با اشاره به اين آه وزير امور خارجه
  .بريم بست مذاآراتي به سر مي بن ما اآنون در: چنين گفت است، هم

المللي تمايل دارد با ايران  ي بين مسكو گفت آه جامعه ي سفرش به دومينيك دوويلپن نيز در آستانه
  .هايي را در اين راستا بردارد مذاآره آند؛ در صورتي آه تهران گام يي ي هسته ي مساله درباره

فرانسه، دومينيك دوويلپن، نخست  از خبرگزاري به نقل) ايسنا( خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش
ي رسمي روسيه روسيسكايا گزتا، اظهارآرد آه  با روزنامه وگو در گفت) دوشنبه( وزير فرانسه امروز 

  .باز است در صورتي آه تهران اقداماتي ضروري را انجام دهد درها براي مذاآرات با تهران
هايي عيني به  ضروري است تضمين: آرده است، گفت اش از روسيه را آغاز وي آه امروز ديدار دو روزه

آميز است و همچنين ضروري است اتحاد  يي ايران آامال صلح هسته ي دست آيد منبي بر اينكه برنامه
  .شود المللي حفظ ي بين جامعه

  .توپ در زمين ايران است: وي افزود
در تاريخ چهارم فوريه از ايران خواست تا  المللي انرژي اتمي آژانس بين: ي استاين گزارش حاآ

درآورد و نيز اين موضوع را به شوراي امنيت سازمان  يي حساس را به حالت تعليق هاي هسته فعاليت
  .ملل گزارش آرد

گوهاي و پنجشنبه يكي از موضوعات مهم گفت براساس اين گزارش، مذاآرات ايران روسيه در روز
  .روسيه است آه فردا انجام خواهد شد جمهور دوويپلن با والديمير پوتين، رييس

ي  تالش ديپلماتيك بيشتري را براي حل مساله) دوشنبه(امروز  رويتر نيز در همين حال گزارش داد، ژاپن
  .خواستار شد يي ايران ي هسته برنامه

ژاپن آه امروز : خبرگزاري انگليسي ادامه داد ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي برگزار آرده، اعالم آرد  هاي هسته منع اشاعه سالح يك آنفرانس آسيايي را در خصوص) دوشنبه(

هاي امنيتي قابل اهميتي است آه جهان امروز با  يكي از چالش هاي آشتار جمعي ي سالح آه اشاعه
  .آن روبروست

 آشور آسيا 14ي  وگو ميان مقامات عاليرتبه گفت  يك روزه ياد شده برايبر اساس اين گزارش، آنفرانس
  .شود اقيانوسيه برگزار مي

وزارت امور خارجه ژاپن نوشت آه در ديدار اخيرش  اين گزارش به نقل از آاتسوتوشي آاندا، معاون ارشد
هاي شوراي حكام آژانس  ايران در لندن، تهران را به تحقق توصيه ي با منوچهر متكي، وزير امور خارجه

  .تشويق آرده است المللي انرژي اتمي بين
  .هاي ديپلماتيكي ادامه دهد چنين تالش المللي به آاندا معتقد است آه الزم است جامعه بين

ي آليدي  مهم واشنگتن و هم چنين يك مصرف آننده اين گزارش ادامه داد، توآيو يكي از دوستان بسيار
  .خرد بشكه نفت از ايران مي  هزار550انه حدود نفت تهران است و روز

اش را به دولت سريالنكا به دليل  آرد، دولت ايران ناخشنودي يك پايگاه اينترنتي سريالنكايي نيز گزارش
  .نشست شوراي حكام اعالم آرد راي آلمبو عليه تهران در

حلي ساندي تايمز، نمايندگي ايران ي م از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .سريالنكا ابالغ آرده است در آلمبو اين پيام دولت ايران را به

اش تنظيم  پيمانان اروپايي سوي آمريكا و هم اي آه نشست شوراي حكام به تصويب رسيد، از قطعنامه
 را به شوراي امنيت يي ايران ي هسته خواهد آه مساله اتمي مي المللي انرژي شده بود و از آژانس بين

  .گزارش آند
منفي دادند و پنج آشور ديگر نيز از راي دادن به  سه آشور آوبا، سوريه و ونزوئال به اين قطعنامه راي

  . عضو به اين قطعنامه و عليه ايران راي دادند27همين حال  اي امتناع آردند، در چنين قطعنامه
  

 خود را از ی ها و ابزار نظارتني خواست دوربیاتم ی انرژی المللني از آژانس بی اسالمیجمهور
  کند ی جمع آوررانی ای اتمساتيتاس

  ٢٠٠۶ فوريه ١٢ - ١٣٨۴ بهمن ٢٣ يكشنبه : رادیو فردا–  طاهريعليرضا
 تي امنی آن به شورای هسته اتي قطعنامه ارسال گزارش فعالبی در واکنش به تصورانی احکومت

 ها و ني آژانس خواست دوربنی از ا،ی اتمی انرژی المللنيس ب حکام آژانیسازمان ملل توسط شورا
 سي رئد، نژای محمود احمدی آقاگر،ی دیاز سو. ندي برچرانی ای اتمساتي خود را از تاسی نظارتیابزارها
 حاتي منع گسترش تسلماني را از پرانی قصد دارد ای اسالمی کرد که جمهوردی تهدی اسالمیجمهور
 در باره قي تحقی برای آژانس راه،ی نظارتی شدن ابزارهادهير صورت برچد.  خارج سازدیهسته ا
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 ني در آژانس برانی ای خواهان ماندن پرونده اتمهي دفاع روسریوز.  نداردرانی ای هسته ای هاتيفعال
 .  شدی اتمی انزژیالملل
 ی جمهور،ی اتمی انرژیالملل ني و مقر آژانس بش،ی اترتختی پان،ی ومي مقیها پلماتی گفته دبه

 ی به شورارانی ایا  هستهیها تي گزارش پرونده فعالی برایا  قطعنامهبی در واکنش به تصویاسالم
 خود را ی نظارتی و ابزارهاها ني خواست دوربی اتمی انرژیالملل ني سازمان ملل، از آژانس بتيامن

 نژاد، ی محمود احمدی آقادی تهدنی ابزار همزمان شده است با انی ادنيبرچ. ندي برچرانیهرچه زود در ا
 یها  منع گسترش سالحماني پای NPT احتمال دارد از ی حترانی که ا،ی اسالمی جمهورسيرئ

 .  کندیري کناره گیا هسته
 در ی کره شمالشي خواهد رفت که سه سال پی به همان راهرانی جامه عمل بپوشد، ادی تهدنی ااگر

 یا  اعالم کرد که برنامهNPT ی خود از پایزگرفتن امضا بعد از بای اندکیکره شمال. آن گام گذاشت
 . داردی اتمیها  مجهز شدن به سالحیبرا
 یها ی و توقف بازرسی نظارتیها ني شدن ابزار و دوربدهي با برچیالملل ني بیها ی نوشته خبرگزاربه

رت بر  نظای برا،ی اتمی انرژیالملل ني آژانس ب،ی اسالمی جمهوریا  هستهساتيسرزده از تاس
 . ندارداري در اختی ابزار چندانرانی در ایا  هستهیها تي برنامه فعالشرفتيپ

 افتنی در راه ی هرگونه تالشني همچنی اتمی انرژیالملل ني از آژانس بی اسالمی جمهوردرخواست
اال  آنها احتمجهي کرده است که نتمي عقرانی را در ایهائ شی و آزمای احتماال پنهانیا  هستهیها گاهیپا

 .  باشدتوانست ی میا  هستهیها  به سالحیابي در راه دستی اسالمی جمهوریها تياثبات فعال
 دادند ی قاطع راتی با اکثرشي هشت روز پ،ی اتمی انرژیالمل ني حکام آژانس بی و پنج عضو شورایس

.  سازمان ملل متحد گزارش شودتي امنی به شورای اسالمی جمهوریا  هستهیها تيکه فعال
 ی در اجالس معمول شوراندهی اسفندماه آ15 روز ی اسالمی جمهوریا  پرونده هستهینوشت نهائسر

 .حکام رقم خواهد خورد
 پرونده ستادی باز ناموي اورانیساز ی و غنی از فرآوری اسالمی و متحدان آن معتقدند که اگر جمهورکایآمر

 و نيچ.  سازمان ملل متحد ارجاع شودتيامن ی به شورادی بارانی ای و مجازات برامی وضع تحریتهران برا
 . کار مخالفندنی با اهيروس
 شامگاه گذشته اعالم کرد که هرچند مسکو هي روسری دفاع و معاون نخست وزری وزوانف،ی ایسرگئ

 توان ی مشکل را منی ادیگو ی می وجود دارد ولرانی ایا  به نام پرونده هستهی که مشکلکند یاذعان م
 .  حل وفصل کردی اتمی انرژیالملل نيدر خود آژانس ب

 ی نظامري و غزيآم  آن جنبه صلحی  هستهیها  کرده است که برنامهدي همواره تاکی اسالمیجمهور
  .دارد

  
  سازمان ملل به ايران یورود بازرسان اتم

  ٢٠٠۶ فوريه ١٢ - ١٣٨۴ بهمن ٢٣يكشنبه 
 اين آژانس بر ی کنترل های ارزيابی برای اتمی انرژی از بازرسان آژانس بين المللیگروه:بی بی سی

 .  ايران وارد اين کشور شده اندیاماکن و تاسيسات هسته ا
 داوطلبانه با آژانس بين ی های همکاری تصميم ايران به پايان دادن به تمامی اين بازرسان در پديدار
 .  گيردی صورت می اتمی انرژیالملل
 ی های ايران به طور داوطلبانه پذيرفته بود که در همکار،ی جريان مذاکرات ايران و سه کشور اروپايدر

 .  عمل کندی هسته ای فراتر از پيمان منع گسترش سالح های اتمی انرژیخود با آژانس بين الملل
 ی ايران به شورای هسته ای اخيرا در واکنش به اقدام اين آژانس در گزارش دادن پرونده فعاليت هاايران

 .  ها را قطع کندیصميم گرفت اين همکارامنيت سازمان ملل، ت
 ايران است و ی از اماکن هسته ای دوربين و تجهيزات در برخی دارای اتمی انرژی بين المللآژانس
 .  از اين اماکن را نيز مهر و موم کرده استیبعض

ن ملل  سرزده بازرسان سازمای های گويند برداشتن اين تجهيزات و پايان دادن به بازرسی مخبرنگاران
 ايران ی هسته ای را در نظارت بر فعاليت های اتمی انرژی کار آژانس بين الملل،یاز اماکن هسته ا

 . دشوار تر خواهد کرد
 وزارت امورخارجه ايران گفته است ايران به پيمان منع ی سخنگو،ی همين حال حميدرضا آصفدر

 .  پايبند است،یت.یپ. ان،ی هسته ایگسترش سالح ها
 خود با ی روز يكشنبه در جلسه هفتگی آصفی ايرنا، آقا،ی اسالمی جمهوریخبرگزار گزارش به

 ی و سياسیتوانيم بپذيريم آه از اين ميثاق، ابزار  ی ايران مهم اين است آه نمیبرا: "خبرنگاران گفت
 ."استفاده شود

ن در  اين است آه ما براساس مسووليتهايمای اسالمیمورد نظر جمهور: " گفتی آصفحميدرضا
 برساند آه اين ی دنيا نبايد آار را به جايی آنيم ولیچارچوب اسناسامه آژانس و پادمان عمل م

 ." شود  ی برخورد می و آژانس سياسیت.یپ.احساس ايجاد شود آه با ان
 اورانيوم یساز  ی غنی در خصوص زمان از سرگيری وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به سوالیسخنگو

اقدامات الزم بايد .  به آژانس داده استیا  نامه ی اتمیما به آژانس اعالم آرديم ، سازمان انرژ: "تگف
 ."  آندی خود را طیصورت بگيرد و مسير فن
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 تحقيقات یاز سرگير:" گفت)  بهمن23( حداد عادل، رييس مجلس ايران امروز، يكشنبه ی غالمعلاما
  ."شود  ی آغاز می اتمی انرژیحضور بازرسان آژانس بين الملل ايران ظرف امروز يا فردا با یا هسته 

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
اي  انجام شد آه صدام با قيافه در حالي در بغداد) دوشنبه(ي دادگاه صدام امروز  يازدهمين جلسه

دادگاه بود، به همراه هفت از  اش در خسته و لباسي آه برخالف آت و شلوار جلسات پيشين
  .دستيارانش به زور به دادگاه آورده شدند

  ٢٠٠۶ فوريه 13 - ١٣٨۴ بهمن ٢4شنبه دو
از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اعتراض صدام و  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تيم دفاعي مورد نظر آنها مشروعيت دادگاه و نيز نبودن دستيارانش به قاضي رئوف عبدالرحمن رشيد،
  .دادگاه آنها را به زور به دادگاه بياورند باعث شد تا مسووالن برپايي

زماني آه قاضي رئوف عبدالرحمن رشيد آه از اهالي  اند تا تيم دفاعي صدام و همكارانش اعالم آرده
  .دآنن دارد، آنها جلسات دادگاه را تحريم مي حلبچه است، رياست دادگاه را برعهده

به تن و قرآن در دست داشت، نسبت به عملكرد  اي صدام در ابتداي ورودش در حالي آه پالتوي سرمه
اش شد اما قاضي رئوف  خواهان احترام به حقوق قانوني" بوش مرگ بر"دادگاه انتقاد آرد و با شعار 

  .آه دست از سخن گفتن بردارد و سكوت آند عبدالرحمن رشيد از او خواست
نسبت به شيوه احضارش به دادگاه اعتراض آرد و  و به قاضي" اهللا اآبر"حظه صدام فرياد زد در اين ل

  .است گفت آه قاضي او را از حقوقش منع آرده
پيراهن سفيد وارد دادگاه شد، با فرياد در دادگاه اعتراض  برزان تكريتي، برادر ناتني صدام نيز آه با زير

ضي يك بار ديگر سخنان خود را در ابتداي دادگاه تكرار آرد و از متهمان اما قا .آرد و آنرا نامشروع خواند
  .تا حقوق دادگاه را رعايت آنند خواست

اش مبني بر حضور متهمان در دادگاه تشكر  خواسته دادستان دادگاه نيز از رييس دادگاه به دليل اجابت
  .آرد

  .ي الدجيل گوش دهد هدان در قضيهاز شا خواهيم تا به اظهارات شش تن از دادگاه مي: وي گفت
  .آرده و آن را نامشروع دانست اين در حالي است آه صدام دادگاه را يك بازي توصيف
ي پزشكي  اش به آميته را به دليل وضعيت سالمتي رييس دادگاه در ادامه گفت، قصد دارد برزان تكريتي

  .معرفي آند
درخصوص سالمتي من هم دادگاه . آنم شرآت مي گاهتنها در صورت حضور وآاليم در داد: تكريتي گفت

  .آزاد آند تا درمان شود العالج را بر اساس قانون بايد بيمار صعب
خواهيد آه در باقي جلسات حاضر شوم  من مي اگر شما از. رزگار قاضي خوب و عادلي بود: وي افزود

  .آشيد شما داريد مرا مي. گيرم بايد مرا آزاد آنيد تا مورد معالجه قرار
دارند اما من دادگاه شما را قبول ندارم و بايد وآالي  ها بر سرم جاي همه عراقي: صدام نيز اظهار داشت

  .شوند و به طور آلي حضور متهم در دادگاه بدون وآال غير قانوني است خودمان در اين دادگاه حاضر
متهم در دادگاه و نقض قوانين صورت عدم حضور   قانون جزايي در154اما قاضي گفت آه بر اساس اصل 

  .در دادگاه حاضر شود دادگاه از سوي متهم، متهم بايد به زور
  .آنيد عمل مي شما بر خالف قانون و انتقام جويانه: صدام نيز گفت

  .دادگاه و متهمان، بر روي زمين نشست در اين حال برزان تكريتي در اعتراض پشت به صحن
  .داد ي الدجيل گوش  حادثه يك شاهد مرد درخصوصدادگاه در ادامه به اظهارات 

دادگاه گفت آه او به اجبار به عنوان شاهد حاضر  شاهد آه ظاهرا از دستياران سابق صدام بوده به
  .شده و حرفي براي گفتن ندارد

  .دهد دادگاه آورده شده و شهادت نمي اين شاهد آه احمد خضير معرفي شد گفت آه با زور به
  .دفتر صدام بودخضير رييس 

  .آورده شده است ي دادگاه وي گفت با چشمان و دستان بسته به جلسه
ي دجيل  شاهدان بود آه درخصوص پرونده حسن العبيدي، رييس سابق اطالعات صدام، يكي ديگر از

  .شهادت داد
داد در  شيعه در روستاي الدجيل بغ150نزديك به  جلسات رسيدگي دادگاه در حال حاضر براي قتل عام

  .موآول شد ي جلسه به فردا ادامه.  است1982سال 
  

جالل طالباني تهديد آرد، در صورت دور ماندن فهرست اياد عالوي از مذاآرات تشكيل دولت، فهرست 
  . گيري خواهد آرد آردها نيز از اين مذاآرات آناره

  ٢٠٠۶ فوريه 13 - ١٣٨۴ بهمن ٢4شنبه دو
به نقل از خبرگزاري آويت، جالل طالباني، رييس جمهور ) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي

: عراق در يك آنفرانس مطبوعاتي مشترك با زلماي خليل زاد، سفير آمريكا در عراق اظهار داشت
فهرست ائتالف آردها هرگز در مذاآرات تشكيل دولت جديد بدون حضور فهرست العراقيه ملي به 

  . ر سابق عراق شرآت نخواهد آردرياست اياد عالوي، نخست وزي
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وي بر ضرورت مشارآت تمامي احزاب سياسي عراق در مذاآرات تشكيل دولت آينده تاآيد آرد و 
  . تشكيل دولت متحد ملي را خواستار شد

هاي انتخاباتي عراق در خصوص  از سوي ديگر فهرست العراقيه در اعتراض به عدم پاسخگويي آميته
سبت به نتايج انتخابات پارلماني، اين آميته را به عدم استقالل و شفافيت هاي اين فهرست ن اعتراض

  . متهم آرد
ي عالي انتخابات به رغم نقض آشكار و تقلب در نتايج  آميته: ي فهرست العراقيه آمده است در بيانيه

  . گيري خود مبني بر تاييد نتايج اصرار دارد انتخابات بر موضع
ا به پيگيري قانوني اين موضوع تهديد آرد و اقدامات آن را خللي بزرگ در چنين آميته ر اين فهرست هم

  . روند دموآراسي در عراق دانست
  

  توافق نهايى شيعيان بر سر نخست وزير عراق
  جعفرى ماندنى شد

  ٢٠٠۶ فوريه 13 - ١٣٨۴ بهمن ٢4شنبه دو
ر آن بود آه عادل در حالى آه غالب گمانه زنى ها ب: ، محمدعلى عسگرى شرقگروه بين الملل

عبدالمهدى مرد شماره دو مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق نخست وزير آينده اين آشور خواهد 
شد، آخرين خبرها مى گفت ابراهيم جعفرى موفق شده است اآثريت آراى ائتالف يكپارچه عراق را 

 حزب الدعوه عراق  ساله و رئيس۵٩به اين ترتيب ابراهيم جعفرى . براى نخست وزيرى به دست آورد
البته مشروط بر آنكه پارلمان دائم اين آشور . براى يك دوره چهارساله ديگر نخست وزير عراق خواهد بود

با آشكار شدن پيروزى قاطع ائتالف . آه قرار است تا دو هفته ديگر تشكيل شود به او راى اعتماد دهد
رسى پارلمان آينده را به دست آورد، گروه  آ١٢٨يكپارچه عراق به رهبرى عبدالعزيز حكيم آه توانست 

ائتالف مذآور بارها . هاى تابعه به رايزنى پرداختند تا نخست وزير آينده را از بين خود معرفى آنند
تشكيل جلسه داد تا از بين چهار نامزد يعنى عادل عبدالمهدى، ابراهيم الجعفرى و نديم الجابرى و 

اما جلسات مكرر اين ائتالف نتوانست فرد . امزد اصلى برگزينندحسين شهرستانى يك نفر را به عنوان ن
آخرين بار روز شنبه . نهايى را انتخاب آند و بنابراين بارها معرفى نامزد ائتالف به تعويق مى افتاد

گذشته ائتالف تشكيل جلسه داد و جالب اينكه هيچ آدام از نامزدهاى مذآور نيز حاضر به آنار رفتن 
ا آه تصور مى شد به خاطر حمايت گسترده از عادل عبدالمهدى در داخل ائتالف و خارج آن از آنج. نبودند

به نحوى آه در روزنامه هاى . وى نامزد برنده معرفى شود اآثر ناظران پيروزى او را قطعى مى دانستند
 تا آنجا در عراق موضوع. ايران نيز طى روزهاى گذشته خبرهايى چاپ شد آه پيروزى او را نويد مى داد

پيش رفت آه تلويزيون الشرقيه صريحًا اعالم آرد عادل عبدالمهدى به نخست وزيرى عراق برگزيده شد 
حتى همين تلويزيون شنبه شب، جوادالمالكى ! و همين موضوع بسيارى از منابع خبرى را گمراه آرد

اما ! ى معرفى آرديكى از اعضاى حزب الدعوه را به عنوان معاون نخست وزير يعنى عادل عبدالمهد
آخرين خبرهاى ديروز حاآى از آن بود آه پس از عدم توافق گروه هاى تابعه ائتالف يكپارچه و پس از 

انصراف حسين شهرستانى نامزد گروه هاى مستقل و نديم الجابرى نامزد حزب فضيلت و گروه هاى 
ل عبدالمهدى و ابراهيم جعفرى اسالم گرا، براى تعيين نخست وزير بين دو نامزد باقى مانده يعنى عاد

 راى بر ۶٣ راى در مقابل ۶۴در اين راى گيرى ابراهيم جعفرى توانست با آسب . راى گيرى شد
به اين ترتيب با . درواقع او تنها با اختالف يك راى توانست از رقيب خود جلو افتد. عبدالمهدى پيروز شود

فردى آه گفته مى شود . اهيم جعفرى خواهد بودتشكيل پارلمان، نخست وزير مورد نظر حزب پيروز ابر
عملكرد يك سال گذشته اش ضعيف بوده و ضمنًا نيروهاى ائتالف به رهبرى آمريكا و آردها نيز تمايل 

دليل مخالفت آردها به مواضع جعفرى نسبت به تعيين سرنوشت . چندانى به انتخاب مجدد او نداشتند
از سوى ديگر در دوران يك ساله گذشته . ويق افتاده بودآرآوك بازمى گشت آه به تاآيد وى به تع

چندين بار گروه آردها نارضايتى خود را نسبت به جعفرى ابراز داشتند و جالل طالبانى رئيس جمهور نيز 
آردها مى گفتند جعفرى در تصميم گيرى ها تك روى مى آند و عمًال . اين نارضايتى را آشكارا اعالم آرد

همچنين آمريكايى ها گرچه به صراحت .  تعيين شده از سوى آنان نمى دهدنقشى را به مقامات
ناخرسندى خود را از عملكرد جعفرى اعالم نكرده بودند اما در خبرها آمده بود آه زلماى خليل زاد سفير 

آسى آه تحصيلكرده فرانسه و سال ها . آمريكا در عراق بر انتخاب عادل عبدالمهدى پافشارى مى آرد
در يك خبر اغراق آميز آمده بود آه حتى خليل زاد طرف هاى عراقى را .  مجلس اعال در آمريكا بودنماينده

تهديد آرد اگر عبدالمهدى معرفى نشود جبهه مخالف نيرومندى را در پارلمان عليه نامزد آينده تشكيل 
ن او در تجربه سياسى ديري. با اين وصف جعفرى از نظر شخصى محبوبيت خوبى داشت. خواهد داد

عراق و در تبعيد، همكارى و تفاهم با اآثر گروه هاى شيعه متشكل در ائتالف و مراجع مذهبى، از او 
در اين اواخر طيف مقتدى صدر نيز به سمت وى تمايل پيدا آرد و قول داد آه . چهره مقبولى ساخته بود

وان گفت انتخاب جعفرى بايد برگ از اين رو مى ت. در دولت او مشارآت آرده و از نامزدى او حمايت نمايد
برنده اى براى ايران هم باشد آه در صورت تاييد پارلمان براى چهارسال آينده زمام امور را در اين آشور 

از آنجا آه مطابق قانون اساسى عراق پست رياست جمهورى در اين . همسايه برعهده خواهد داشت
ابراهيم جعفرى فردى . اصلى در عراق خواهد بودآشور به صورت تشريفاتى است، نخست وزير زمامدار 

بعثى ها نيز از جعفرى . است آه بارها به اتهام هاى واشينگتن مبنى بر دخالت ايران در عراق پاسخ داد
رضايت نداشتند و گروه هاى تروريستى نيز مى آوشيدند تا او را ناتوان جلوه داده و در راستاى اهداف 

به احتمال قوى معرفى جعفرى براى يك دوره آتى ناخرسندى و نگرانى . خود، عراق را ناامن سازند
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همين گروه ها را در پى خواهد داشت و بايد منتظر آينده بود تا ديد آه اين گروه ها چه خط مشى ويژه 
جعفرى ديروز در اولين آنفرانس مطبوعاتى خود بر حفظ وحدت و برقرارى . اى را تعقيب خواهند آرد

  .  به امور اقتصادى تاآيد آردامنيت و رسيدگى
با اعالم خبر پيروزى جعفرى بر عبدالمهدى اعضاى ائتالف يكپارچه عراق به رياست عبدالعزيز حكيم 

به گزارش شبكه تلويزيونى العربيه، عبدالعزيز حكيم در . آنفرانسى مطبوعاتى را در بغداد برگزار آردند
. با تمامى گروه ها براى تشكيل دولت آينده مذاآره آندائتالف يكپارچه تمايل دارد : اين آنفرانس گفت

در همين حال ابراهيم جعفرى درباره راى . ائتالف يكپارچه بايد سريعًا دولت را تشكيل دهد: وى افزود
اين انتخابات آامًال شفاف برگزار شد و نتيجه آن بيانگر اين است آه وحدت آلمه در : گيرى ديروز گفت

وقتى راى گيرى انجام شد عادل عبدالمهدى اولين : وى در ادامه تصريح آرد. ردداخل ائتالف وجود دا
اين : ابراهيم جعفرى افزود. آسى بود آه نزدم آمد و دستم را فشرد و اين انتخاب را به من تبريك گفت

: وى با تشكر از آيت اهللا سيستانى اعالم آرد. نتيجه تالش هاى شهيد صدر و آيت اهللا شهيد حكيم بود
جعفرى در پايان سخنانش از حكيم تشكر آرد و . آيت اهللا سيستانى در تمامى مراحل با ما همراه بود

سيدعبدالعزيز حكيم در طول ماه هاى گذشته بسيار تالش آرد تا وحدت در داخل ائتالف حفظ : گفت
اخت عراقى وى برنامه هاى آينده خود را برقرارى امنيت، رسيدگى به امور اقتصادى و خدمات، س. شود

از سوى ديگر عادل عبدالمهدى نيز آه در اين . جديد و تشكيل دولتى ملى و شايسته ساالر عنوان آرد
ابراهيم الجعفرى شايسته اين انتخاب بود و ما در آنار وى براى : آنفرانس حضور داشت اعالم آرد

نتخاب را شفاف خواند و وى نيز اين ا. تشكيل دولت جديد و به انجام رساندن ماموريت اش مى ايستيم
به موجب قانون اساسى عراق ابتدا . گفت به احتمال زياد تا ماه آينده دولت جديد تشكيل خواهد شد

سپس پارلمان موظف است هيات رئيس جمهورى . بايد پارلمان تشكيل و رئيس و معاونان خود را برگزيند
 روز ١۵جمهور موظف است آه ظرف سپس رئيس . مرآب از رئيس جمهور و دو معاونش را انتخاب آند

اگر گمانه زنى هاى رايج درست باشد احتمال دارد جالل طالبانى . نخست وزير را به پارلمان معرفى آند
دوباره به رياست جمهورى عراق برگزيده شود زيرا عبدالعزيز حكيم نيز در سفر خود به آردستان از 

ر اين برنامه اجرا شود تقريبًا مى توان گفت چهره اگ. نامزدى مجدد وى براى اين پست دفاع آرده بود
اين در واقع ترآيبى است . سياسى عراق براى چهار سال ديگر به همين ترتيبى آه هست خواهد بود

اما براى تقسيم پست هاى آليدى . آه جا افتاده و گروه هاى مختلف مى آوشند تا آن را حفظ آنند
  .روز چانه زنى هاى بسيارى جريان يابدهنوز بايد بين طرف هاى پيروز و غير پي

جمعه گذشته عادل الالمى مديرآل آميسارياى انتخابات عراق نتايج آن را آه در اواخر آذر گذشته برگزار 
در اين انتخابات گروه هاى شيعه پيروزى . شد تائيد آرد و گفت به تمام شكايات رسيدگى آرده است

از آن پس سيل اتهامات و . روه هاى سكوالر شكست خوردندچشمگيرى را به دست آوردند و در مقابل گ
پس از . ترديد ها به راه افتاد و سازمان ملل آميته اى را مامور رسيدگى به سالمت اين انتخابات آرد

براساس نتايج . تائيد اين آميته، آميسارياى عالى نيز به شكايات رسيدگى و نتيجه آن را تائيد نمود
شامل دو ( آرسى در رتبه اول، ائتالف آردستان ١٢٨ف عراق يكپارچه با آسب رسمى تائيد شده ائتال

به رهبرى عدنان الدليمى ) اعراب سنى( آرسى، جبهه التوافق ۵٣با ) حزب دموآرات و اتحاديه ميهنى
 آرسى و ٢۵با ) شيعه ليبرال( آرسى، ليست العراقيه به رهبرى اياد عالوى نخست وزير سابق ۴۴با 

 آرسى و اتحاديه اسالمى ١١با آسب ) به رهبرى صالح المطلك(وى داخلى اهل تسنن جبهه گفت وگ
 آرسى، ٣با آسب ) به رهبرى مشعان الجبورى( آرسى، فراآسيون آشتى و آزادى ۵آردستان با 

به رهبرى مثال اال ( آرسى، ليست هاى امت عراق ٢با آسب ) طرفداران مقتدى صدر(ليست رساليون 
.  ترآمن ها و رافدين هرآدام با آسب يك آرسى در رده هاى بعدى قرار گرفته اند، يزيدى ها،)لوسى

گفته مى شود طرفداران صدر در آنار ائتالف يكپارچه قرار گرفته و به اين ترتيب مجموع آراى اين ائتالف 
 ٧٠جالب توجه اينكه در اين پارلمان حداقل .  آرسى خواهند بود٢٧۵ آرسى از ١٣٠در پارلمان آينده 

با اين ترآيب ائتالف يكپارچه دولت آينده را در اختيار خواهد داشت اما . نماينده زن حضور خواهند داشت
به دليل شكاف هاى قومى و دينى در عراق و لزوم حفظ وحدت در شرايط آنونى پست هاى آينده بين 

الوى در دولت آينده ديروز جالل طالبانى گفته بود اياد ع. گروه هاى اصلى و فرعى تقسيم خواهد شد
بايد حضور داشته باشد اما با معرفى ابراهيم جعفرى به نخست وزيرى اين احتمال بعيد به نظر مى 

با اين همه طيف عالوى و اهل تسنن نيز در پارلمان آينده فراآسيون قدرتمندى خواهد بود آه . رسد
چيز نيازمند امنيت و بازسازى در حال حاضر عراق بيش از هر . نقش اپوزيسيون را برعهده مى گيرد

  .اقتصادى است و تشكيل يك دولت پايدار و نيرومند مى تواند تا حدودى در اين راه موثر باشد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن24:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه 13 - ١٣٨۴ بهمن ٢4شنبه دو

ه تهران به مقاالت و گزارش های خود درباره راه پيمايی های روزنامه های صبح دوشنب:بی بی سی
سالگرد انقالب ادامه داده، در ميان اخبار خارجی تعيين جعفری به نخست وزيری عراق رابا اهميت ديده 

اند و همراه با تصميم کميسيون ويژه مجلس به کاستن ده ميليارد دالر از بودجه دولت و اظهار نظر 
  . دانمارکی و اعتراض های مسلمانان منتشر کرده انددرباره کارتون های
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 خبر داده که به دنبال اعالم توقف همکاری های داوطلبانه ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی کيهان
که پس از ارسال گزارشی از پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد در دستور کار 

ظارتی که مطابق پروتکل الحاقی در تاسيسات هسته ای نصب شده بود جمع قرار گرفت دوربين های ن
  . آوری شد

اين روزنامه از قول چند ديپلمات خارجی نوشته اکنون ايران دسترسی بازرسان آژانس بين المللی انرژی 
 اتمی به تأسيسات خود را فقط مطابق موافقتنامه پادمان و نه بيشتر فراهم می کند و به اين ترتيب

  . بازرسان ديگر نخواهند توانست از تأسيسات ايران به طور سرزده ديدار کنند
 از لغو مذاکرات ايران و روسيه بر سر طرح اين کشور در مورد همکاری در توليد همبستگیروزنامه 

  . سوخت هسته ای خبر داده و نوشته جلسات هفته آينده برگزار نخواهد شد
اد، رييس جمهوری، از اهل فرهنگ خواسته حمايت های خود را از  خبر داده که محمود احمدی نژشرق

  . عملکرد دولت در انرژی هسته ای، با امضای طومار نشان دهند
 بنا بر برنامه   بدون اشاره به لغو مذاکرات ايران و روسيه در صدر اخبار خود نوشته با آنکهاعتماد

 بر   مبنی  پيشنهاد روسيه  پيرامون  مذاکرات و قرار است و مسک  تهران های ، ديپلمات  شده  انجام های ريزی 
   اعالم  خارجه  را از سر بگيرند، وزارت  روسيه  خاک  به  مورد نياز ايران  اورانيوم  سازی  غنی  فراوری انتقال

  از سر خواهد  تعليق  و نيمه  از دوسال  نطنز پس  خود و در سايت  را در خاک سازی ، غنی  کرد ايران
  . گرفت

 سقف مصارف ارزی خراساندر پايان اولين روز از کار کميسيون تلفيق مجلس، به نوشته روزنامه 
  .  ميليارد دالر کاهش يافت١٠ سال اينده  بودجه

 هر بشکه   بر پايه خراسان از قول مرتضی تمدن، عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس نوشته بودجه
ه دولت نزديک به چهل دالر پيش بينی کرده و کارشناسان دالر بسته می شود، رقمی ک٣۴ / ۵نفت

  . اقتصادی با آن مخالفت کرده بودند
 خبر داده که با ابالغ يک آيين نامه جديد برای پرداخت قرض الحسنه به مستاجران کم جوانروزنامه 

  . روز ديگر آغاز می شود١۵ ميليون تومانی به اين افراد از ٣درآمد، پرداخت وام 
 در سرمقاله خود ضمن ابراز خوشحالی از تظاهرات گسترده جهانی عليه جمهوری اسالمیه روزنام

کارتون دانمارکی نوشته سازمان کنفرانس اسالمی وظيفه دارد با تشکيل اجالس فوق العاده و اتخاذ 
تدابير سياسی و اقتصادی قاطع اين ناقوس شوم را که در راستای جنگ صليبی غرب عليه دنيای 

  . به صدا درآمد خاموش کرده و درس مناسبی را برای هميشه به توطئه گران بدهداسالم 
به نوشته اين روزنامه استفاده از ابزارهای اقتصادی و محدود کردن بازارهای اسالمی به روی توليدات 

  . غربی پاشنه آشيل آنهاست و می تواند در تنبه آنان و داغ کردن دست شان موثر واقع شود
 با حمله به سفارت خانه های خارجی در شرقال عماد افروغ نماينده مجلس به نوشته در همين ح

. تهران مخالفت کرده و گفته هميشه هم بايد حساب دولتمردان آن کشورها را از مردمشان جدا کنيم
  . من واقعًا معتقد نيستم که دانمارکی ها موافق چنين اسائه ادبی باشند

. ت جدی ترين هشدار من اين است، نکند ما با مسيحيت رويارو شويمنماينده منقد تهران گفته اس
تمدن کنونی غرب و سرمايه داری در قالب نظريه جهانی سازی دارد پشت خاکريز مسيحيت سنگر می 

  . گيرد و خدا می داند اين بزرگترين خطا است که ما اين سنگرگيری را باور کنيم
 هرمزگان به خاطر طنز نوشته ای به نقل از يک وب تمدندو هفته بعد از دستگيری کارکنان نشريه 

 نوشته که يک نماينده بندرعباس در دفاع از نماينده ديگر که مدير آن نشريه است گفته آفتاب يزدالگ، 
دخترخانم بيست و يک ساله ای که نويسنده و باعث چاپ مطلب موهن شده است دارای اختالالت 

 به خودکشی زده و در چاپ اين نوشته هم بدون اطالع ديگران عمل روانی است و تا کنون دو بار دست
  . کرده است

 آفتاب يزدمشيری که در دفاع از ديرباز، نماينده ديگر بندرعباس سخن می گفت به نوشته 
 هرمزگان را افراد مشکوکی خوانده که تمدنتظاهرکنندگان و عوامل اعتراض به چاپ نوشته نشريه 

 موهن دانمارکی درباره پيامبر اسالم اعتراض نکردند اما با فاش کردن ماجرای حتی به چاپ کاريکاتور
  .  قصد داشتند آبروی نماينده بندرعباس را بريزندتمدننشريه 

 راه پيمايی کردند چند تن از کارکنان اين تمدناز دو هفته پيش که عده ای در بندرعباس عليه نشريه 
  .نشريه دستگير و زندانی شده اند

 ۵ کشور در ٣٠ فاش کرده که ايران توليدات نظامی خود را به بيش از شرققام نظامی به نوشته يک م
  . قاره جهان صادر می کند

 نوشته اين اظهارات سيد مهدی فرحی مديرعامل سازمان صنايع دفاع ايران است که از ذکر نام شرق
عرف نظامی اين نوع سئواالت بی پاسخ اين کشور ها و يا برخی از آنها پرهيز کرد و به خبرنگار گفت در 

  .می ماند اما وی تاکيد کرد که ديگر نيازی به تهيه آن نوع تسليحات و صنايع از خارج کشور نداريم
  

   بهمن23:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه ١٢ - ١٣٨۴ بهمن ٢٣يكشنبه 

 اند در عنوان های اصلی روزنامه های امروز تهران که بعد از چهار روز تعطيل منتشر شده:بی بی سی
خود با چاپ عکس هايی که جمعيت راهپيمايان را نشان می دهد، در گزارش های حماسی خود 

راهپيمايی سالگرد انقالب را رفراندوم ملی و رفراندوم هسته ای خوانده، درباره کاريکاتور دانمارکی و 
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قامات ايرانی، بر لزوم پايداری ايران در توقف روابط ايران و آن کشور خبر داده و در انعکاس اظهار نظر م
  .مذاکرات هسته ای تاکيد کرده اند

 اظهار نظر کرده که با راهپيمايی ديروز حمايت مردم ايران از برنامه های هسته ای و ايرانروزنامه 
  . سياست های جمهوری اسالمی ابراز شد

 در یادداشت کيهان مدير روزنامه .مقاالت اصلی روزنامه ها هم همگی درباره بيست و دوم بهمن است
تمامی نظام های حکومتی کنونی جهان چه آنها که با رأی و نظر مردم شکل گرفته اند و : "خود نوشته

 برای اثبات - و بدون استثناء-چه آنها که با استفاده از اهرم زور و فريب بر مردم حاکم شده اند، هيچگاه
  ."أی و نظر مردم مراجعه نکرده و نمی کنندخود به ر» مشروعيت«و » مقبوليت«دوباره 

فقط و فقط جمهوری اسالمی ايران که همه ساله بدون آن که نيازی "به نوشته حسين شريعتمداری 
  ."داشته باشد مشروعيت خود را در راهپيمايی ها به دست می آورد

م در آن سهم  به عنوان کسی که هم ناظر انقالب بود و ههمبستگیعلی صالح آبادی در سرمقاله 
  . داشت نوشته بايد شعارهای اصلی انقالب را حفظ کرد

 در اين مقاله تاکيد کرده که برای حفظ ارزش های انقالب بهترين راه آن است که همبستگیسردبير 
مانند فرانسه که با چند اصالح سرانجام به جمهوری پنجم رسيد ايران نيز امکان اصالحات و تغييراتی را 

  . فراهم آورد
 به يادها آورده که انقالب ايران از چاپ يک مقاله موهن به يکی از شرقعماد الدين باقی در سرمقاله 

  . مراجع در ايران آغاز شد و سپس نقشه سياسی جهان را تحت تاثير قرار داد
به نوشته سرمقاله شرق از همين رو مطبوعات غرب نبايد اين امور را ناديده بگيرند چرا که جنجالی که 
در سراسر جهان پديد آمده که بر خالف پيش بينی های جامعه شناسانی بود که درباره قرن بيست و 

  .يکم و سلطه سکوالريسم و پايان عصر دينداری نوشته اند
المللی انرژی اتمی روز جمعه   گزارش داده در حالی که گروهی از بازرسان ارشد آژانس بينخراسان

واالت باقی مانده آژانس را فراهم آورند به گفته وزير خارجه دستور آغاز وارد تهران شده اند تا پاسخ سئ
  .فعاليت های مرکز هسته ای نطنز صادر شده است

 بهمن گفته است دستور الزم برای اين ٢٢، منوچهر متکی در حاشيه راهپيمايی خراسانبه نوشته 
  .  استکار صادر و مراتب به دبيرخانه شورای حکام و آژانس هم ابالغ شده

 خبر داده که وزارت بازرگانی ممنوعيت ورود کشتی های دانمارکی به بنادر ايران را تحت همبستگی
بررسی دارد و از اين تاريخ هر نوع مذاکره اقتصادی و پی گيری قراردادهای بين دو کشور را ممنوع کرده 

  . است
جه آمريکا به مسابقه کاريکاتور  در سرمقاله خود با اشاره به اعتراض وزارت خارآفتاب يزدسردبير 

روزنامه همشهری درباره هولوکاست نوشته در حالی که کارتون درباره پيامبر اسالمی جزئی از آزادی 
 نتيجه گرفته که آفتاب يزدسرمقاله . بيان به حساب می آيد در اين جا آزادی بيان مراعات نمی شود

يد زمينه های تبليغات را بشناسند و ضعف خود را دولتمردان ايرانی برای اثبات سخنان به حق خود با
  .کاهش دهند تا بتوانند در صحنه جهانی تاثيرگذار باشند

 آمد در   ميدان  به  آرمانی  با شعارهای  که  در گزارشی درباره بودجه سال آينده نوشته دولتیاعتماد
   را ادامه  قبلی های  دولت  و راه  است  شده  مواجه ، با مشکل  پر فراز و نشيب  راه  اين  وخم  پيچ اولين
  . دهد می

   شده  ريزی  برنامه  و کاهش  داخلی  از توليدات  در بودجه ساالنه کشور حمايت اعتمادبه نوشته
   ديگر در نظر گرفته  اقتصادی  کشور و دهها برنامه  بودجه ای  نظام  و اصالح  درآمد نفت  به  بودجه وابستگی

  .  است نشده
   همچون  خطرناکی  در مقاله ای ضمن متهم کردن مقامات دولتی به پنهانکاری نوشته بيماریتماداع

   چه  بيماری  اين  جزئيات  و بيان  کردن  از آگاه ؟ مسووالن  گرفت  کم  را چرا بايد دست  مرغی آنفلوآنزای
   آن  بايد از دانستن  دارد که  بدی ب عواق  چه  مهلک  بيماری  اين  واقعيات شود، بيان  می  متوجهشان ضرری
  .  باشيم محروم

   مبادا ماموران  اينکه  از ترس  در گيالن  روستايی  از خانوارهای  خيلی  خبر داده کهاعتمادنويسنده مقاله 
  ، جهت  خود کرده  کشتار مرغان  به  ببرند مبادرت  را از بين شان  خانگی  مرغان  و دامپزشکی بهداشت
در حالی که ممکن است در جريان . کنند  می  نگهداری  خود و اقوامشان های  در يخچال سازی ذخيره

  .کشتار مرغ ها، ويروس به آن ها منتقل شود
  

www.iran-archive.com 


	رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن

