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

    
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  :عضو دائم شوراى امنيت مطرح شد۵در نشست 
  رايزنى براى پيش نويس يك قطعنامه

  ٢٠٠۶ مارس ١٢ -١٣٨۴ اسفند ٢١يكشنبه 
 آمريكا، روسيه، انگلستان، فرانسه و -اى امنيت سازمان ملل عضو دائم شور۵:  شرقگروه سياسى

 ديروز براى بحث درباره گام بعدى در مورد برنامه هسته اى ايران، پشت درهاى بسته تشكيل -چين
وانگ گوانگيا سفير . ديپلمات ها پس از اين جلسه گفتند آه مباحثات خوبى داشته اند. جلسه داده اند

 آشور عضو درباره اين ۵، پس از اين مباحثات يك ساعته گفت نمايندگان چين در سازمان ملل متحد
موضوع آه چگونه مى توانند نقش آژانس بين المللى انرژى اتمى را تقويت آنند، بحث آردند، اما بقيه 

از روز چهارشنبه گذشته . سفرا تنها اظهار داشتند آه مباحثات خوبى داشته اند آه ادامه خواهد يافت
به شوراى امنيت » عدم همكارى آامل با بازرسان«س بين المللى انرژى اتمى ايران را به دليل آه آژان

اين در حالى است آه ديپلمات ها تالش . فرستاد، اين دومين نشست اعضاى دائم شوراى امنيت بود
. رسند عضو شوراى امنيت است، به توافق ب١۵مى آنند تا در مورد پيش نويس بيانيه اى آه مورد قبول 

آارشناسان پيش بينى مى آنند آه اين بيانيه از ايران خواهد خواست تا همه فعاليت هاى مربوط به 
غنى سازى اورانيوم را به حال تعليق درآورد و از آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز بخواهد اطاعت يا 

يه توسط بريتانيا و فرانسه پيش نويس اين بيان. عدم اطاعت از اين درخواست ها را به شورا گزارش آند
تنظيم شده و به ايران يك فرصت دوهفته اى مى دهد؛ اما روسيه گفته است آه اين مدت زمان آافى 

وانگ گوانگيا سفير چين در سازمان ملل هم خبر . نيست بنابراين احتمال دارد اين مهلت تغيير داده شود
با اين همه تحليلگران سياسى بر اين باورند آه .  روزه براى ايران را رد آرده است١۴تعيين ضرب االجل 

شايد شوراى امنيت بتواند در زمانى نسبتًا آوتاه در مورد يك بيانيه به توافق برسد، اما گام بعدى 
پنج عضو دائمى شوراى امنيت آه همگى داراى حق وتو هستند؛ در مورد مسئله . دشوارتر خواهد شد

الى است آه آمريكا گفته است همه گزينه ها از جمله گزينه نظامى اين در ح. تحريم ها دچار اختالفند
با اين همه اما خبرگزارى فرانسه از شهر سالزبورگ در اتريش گزارش داد آه اتحاديه . را مردود نمى داند

  .اروپا روز جمعه متعهد به تالش براى يافتن راه حلى ديپلماتيك براى مسئله هسته اى ايران شد
  ان به ترآيهپيشنهاد اير• 

در همين حال اما يك آارشناس روس اعالم آرد آه ايران براى جلب اعتماد آمريكا پيشنهاد غنى سازى 
به گزارش ايرنا يك آارشناس روس اعالم آرده است آه اين پيشنهاد ايران . در ترآيه را مطرح آرده است

. هاى عضو ناتو به ايران انجام گرفتيك حرآت ديپلماتيك است آه براى مقابله با اتهامات آمريكا و آشور
اين آارشناس روس در ادامه به عنوان توضيح تاآتيك ايران گفت آه ايران با پيشنهاد غنى سازى 

اورانيوم در خاك ترآيه آه يك آشور عضو پيمان ناتو است، مى خواهد نشان دهد آه فعاليت هاى 
  .هسته اى شفاف انجام مى دهد

  آماده ديدار با نمايندگان ايران استوزير امور خارجه آلمان • 
وزير امور خارجه آلمان روز جمعه در حاشيه نشست وزيران امور » فرانك والتر اشتاين ماير«از سوى ديگر 

اتريش آمادگى خود را براى ديدار با نمايندگان ايران در حل مناقشه » سالزبورگ«خارجه اتحاديه اروپا در 
طبيعى است «: هم ديروز به نقل از اشتاين ماير نوشت» دويچه وله «سايت اينترنتى. اتمى اعالم آرد

وزير امور خارجه آلمان همچنين به اين نكته » .آه از شرآت در چنين ديدارى خوددارى نخواهم آرد
اشاره آرد آه آلمان، فرانسه، انگليس، آمريكا، روسيه و چين در مورد اقدامات مرحله به مرحله در برابر 

  .افق رسيده اندايران به تو
  ايران يك نگرانى جدى امنيت ملى است: بوش• 

در همين حال جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا در تازه ترين اظهارات خصمانه اش عليه ايران، اين 
به گزارش خبرگزارى رويترز بوش مدعى شد آه نگرانى . آشور را يك نگرانى جدى امنيت ملى خواند

ه تهران براى نابودى رژيم اسرائيل و باور واشينگتن مبنى بر اينكه تهران هاى آمريكا از تمايل مطرح شد
رئيس جمهورى آمريكا به جمعى از روزنامه . مى خواهد سالح هسته اى توليد آند، ناشى مى شود

  .شما شاهد يك نگرانى جدى امنيت ملى هستيد: نگاران گفت
  آمادگى ايران براى همكارى با آژانس• 

 ايلنا، سفارت ايران در پاريس در بيانيه اى اعالم آرد؛ ايران آماده است از مجلس همچنين به گزارش
خود درخواست آند تا توافقنامه اى را تصويب آند آه به بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى اجازه 

در اين بيانيه خطوط آلى . ازسرگيرى بازرسى از تاسيسات هسته اى براساس شرايط خاص را بدهد
  .ايند سه مرحله اى براى پايان دادن به بن بست برنامه هسته اى ايران ترسيم شده استفر
  هيچ تصميم جديدى را نمى پذيريم• 
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از سوى ديگر به گزارش مهر، سفير و نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت ايران از اين 
اهد پذيرفت زيرا آتش بين المللى انرژى پس هيچ تصميم جديدى را درباره موضوع هسته اى خود نخو

آه در مقر » زمان«على اصغر سلطانيه در گفت وگو با روزنامه . اتمى تنها نهاد مجاز در اين مسئله است
برنامه هاى هسته «جامعه بين المللى بايد : آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين صورت گرفت افزود

نماينده ايران در پاسخ به اينكه آيا اميدهايى » .يكا باشد نجات دهداى ايران را از اينكه در محاصره آمر
ما فكر نمى آنيم «: وجود دارد آه ترآيه به تحريم هاى احتمالى سازمان ملل عليه ايران بپيوندد، گفت
چين و روسيه نيز . آه ترآيه تحريمى را بر ما اعمال آند، ما روابط بسيار عالى با ترآيه داشته ايم

وى همچنين از جامعه بين الملل خواست تا مانع اقدام » .عمال تحريم عليه ماهستندمخالف ا
سلطانيه بر اينكه هيچ . آشورهايى شود آه مى خواهند اين مسئله را در جهت اشتباه هدايت آنند

مدرآى از سالح هاى هسته اى در ايران وجود ندارد تاآيد آرد و با اشاره به گزارش موضوع هسته اى 
نيازى نيست آه بگويم ايران هيچ تصميم جديدى را از اين پس «:  به شوراى امنيت افزودآشورش

نماينده ايران » .آژانس بين المللى انرژى اتمى تنها سازمان مجاز در اين مسئله است. نخواهد پذيرفت
ت آمريكا در تالش است تا ديپلماسى چند وجهى را براى سياس«: در آژانس انرژى اتمى تصريح آرد

آل جهان بايد به اين اسارت، پيش از آنكه خيلى دير شود، پايان . هاى يك جانبه خود به انحصار درآورد
  ».دهد و اين قدرت را تنها در اختيار آژانس قرار دهد

  شفافيت بيشتر ايران را مى خواهيم• 
 مديرآل آژانس همچنين به گزارش خبرگزارى مهر سخنگوى آژانس بين المللى انرژى اتمى تائيد آرد آه

در خصوص برنامه هاى هسته اى ايران به اختيار بيشترى از چارچوب آژانس احتياج ندارد و نمى توان 
البرادعى هرگز نگفته آه به : مليسا فلمينگ افزود. ايران را نيز به انجام آارى فراتر از قوانين وادار ساخت
آنچه او مى گويد اين . يشتر از طرف ايران استاختيارات بيشتر نياز دارد آنچه او نياز دارد شفافيت ب

است آه اين بسيار مفيد و آمك آننده است اگر مثًال ايران پروتكل الحاقى را تصويب آند، در آن صورت 
. او مى توانست بهتر آارش را انجام دهد و يا درباره تعليق داوطلبانه فعاليت ها هم به همين صورت

چيزى آه ما نياز داريم اختيار بيشتر نيست، : فلمينگ افزود. ياز نداردالبرادعى به اختيارات بيشترى ن
 سال فعاليت هسته اى ايران هستيم آه در آن ١٨روشن شدن اين مسئله است آه ما شاهد سابقه 

قصورهايى بوده، ما قاعدتًا بايد قطعات اين پازل را آنار هم بگذاريم و هنگامى آه بعضى قطعات پازل 
وى . شد ما براى پيدا آردن تصوير آامل فعاليت ها به همكارى بيشتر ايران نياز داريموجود نداشته با

ما معتقديم آشورى آه عضو آژانس است بايد همكارى آند و البته ما نمى توانيم انتظار : ادامه داد
درصدد ترسيم تصويرى واقعى و دقيق از فعاليت هسته اى ايران . همكارى اجبارى را داشته باشيم

ستيم و براى اين منظور، نمى توانيم به تنهايى آار آنيم و بايد از آن آشور بخواهيم آه به ما آمك ه
سخنگوى آژانس . آند و درباره ايران از اين آشور خواستيم آه آمى بيش از حد قانونى به ما آمك آنند

سته اى ايران باقى البرادعى مى گويد هنوز شمارى از سئواالت و ابهامات حول مسئله ه: اظهار داشت
او مى گويد دنيا تا هنگامى آه اين سئواالت پاسخ نداده باقى بماند به ماهيت برنامه ايران . مانده است

بنابراين او از ايران مى خواهد تا شفافيت آامل را فراهم آند تا بازرسان بتوانند به . مشكوك خواهد ماند
  . قادر به حل اين مسئله هستيمما فقط با آمك ايران. حل اين سئواالت آمك آنند

  
 را رانی حکومت ای سازمان ملل به پرونده اتمتي امنی شوراعی و فرانسه واکنش سرايتانی برکا،یآمر

 خواستار شدند 
  ٢٠٠۶ مارس ١١ -١٣٨۴ اسفند ٢٠شنبه 

 ی را مورد بررسرانی حکومت ای سازمان ملل متحد پرونده هسته اتي امنی شوراندهی آی روزهایط
 هستند ندهی آی نشست ظرف روزهالي و فرانسه خواستار تشکايتانی همراه با برکایآمر.  خواهد دادقرار

 به یم اسالی جمهوری سازمان ملل متحد در رابطه با پرونده هسته اتي امنی شوراعیتا واکنش سر
ئد در  الملل در دانشگاه سوني استاد حقوق ب،ی محمودديدکتر سع.  ابالغ شودرانیمقامات حکومت ا
 رانی از ای اهياني در بتي امنی شوراسي رئندهی رود هفته آیانتظار م: دی گوی فردا مویمصاحبه با راد

 شده، را انجام کر حکام ذی شورای که در قطعنامه هایی تمام خواسته های مدت مشخصیبخواهد ط
 عضو یشورها امور خارجه کی وزرایررسمي فردا در محل نشست غویاحمد رافت گزارشگر راد. دهد
 یدر عرض چند هفته جمهور:  گفتايتانی امور خارجه برری وزیسخنگو: دی گوی مشی اروپا در اترهیاتحاد
 .  شود، پاسخ دهدیم مطرح تي امنی شورای که از سوی جامعه جهانی به خواست هادی بایاسالم
 ی جمهوریرونده هسته ا سازمان ملل متحد پتي امنی شوراندهی آی روزهایط):  فرداویراد( خاکزاد ژان

 و فرانسه خواستار ايتانی همراه با برکای متحده آمراالتیا.  قرار خواهد دادی را مورد بررسیاسالم
 در رابطه حد سازمان ملل متتي امنی شوراعی هستند تا واکنش سرندهی آی نشست ظرف روزهاليتشک

 ني استاد حقوق ب،ی محموددير سع دکتیاز آقا.  کشور ابالغ شودنی به ارانی ایبا پرونده هسته ا
 گرفته یمي سازمان ملل متحد چه تصمتي امنی پرسم در نشست شورایالملل در دانشگاه سوئد م

 . خواهد شد
 ی اهياني که صورت گرفته، بی مذاکراتنی بر اساس اندهی رود در هفته آیانتظار م: ی محموددي سعدکتر
 ی شورای تمام اعضایريقع نشان دهنده جهت گ منشتر شود که درواتي امنی شوراسي رئیاز سو
 نی که ضمن اد روی البته انتظار مهياني بنی مساله است و در انی درباره اتي امنی شوراتی اکثرای تيامن

 درواقع نقض کرده تعهداتش را بر اساس قرارداد ان رانی که انی را و ای البرادعی کنند گزارش آقادیيکه تا
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 ی را که در قطعنامه هایی تمام آن خواسته های مدت مشخصی خواست ط خواهندرانی از ا،ی تیپ
 ماه خواهد بود و علتش کی است که حدود نی مدت حدس من انیا.  حکام ذکر شده، انجام دهدیشورا
 رانی و اگر انندي بی نمشتري انتظار بی برایلي دلتي امنی عضو شورای کشورهانی است که انیهم ا

 تواند انجام دهد و ی است که ظرف دو سه روز می را قطع کند، کارشی سازی غنی هاتيبخواهد فعال
 . ستي نیشتري به فرصت باجياحت
 سازمان ملل متحد تي امنی مدت ضرب االجل در شورانيي که مطرح است، تعی از مسائلیکی: خ . ژ
 ی انرژیملل الني حکام آژانس بی شورای شده به خواست هانيي است تا در مدت زمان تعرانی ایبرا
 25 امور خارجه ی وزرایررسمي فردا که در محل نشست غویاحمد رافت گزارشگر راد.  گردن نهدیاتم

 شهر نی در ایی باره چه بحث هانی کنم در ای حضور دارد، سئوال مشی اروپا در اترهیکشور عضو اتحاد
 .  استانیدر جر
 و در ستياصال مساله ماه در نظر ن: ران گفت به خبرنگاايتانی امور خارجه برری وزیسخنگو:  رافتاحمد

 شود، ی مطرح متي امنی شورای که از سوی جامعه جهانی به خواست هادی بارانیعرض چند هفته ا
 . پاسخ دهند

 ی نشست را دنبال منی ادی نشست که هنوز هم ادامه دارد و شما در آنجا دارنی رافت در ایآقا: خ . ژ
 گفتند که شنهادي پنی ها درباره ای خبرگزاری مطرح کرده و برخهيز روس که بایشنهادي درباره پد،يکن

 مذاکره کنند و گری دار بکای و آمرني چه،ي به اتفاق روسیی سه کشور اروپاگری خواسته است بار دهيروس
 ندگانی نماني رابطه آنجا بنیدر ا.  هم مخالفت کردندهي درخواست روسنی با اکای و آمرییسه کشور اروپا

  شده؟یبتصح
البته اروپا .  هم حضور داشته باشدی اتمی سازمان انرژندهی کرده که نماشنهادي پهيروس:  رافتاحمد

 تي امنی در شورادی مساله بانی کند و معتقد است ای نگاه نمیني با خوشبشنهادي پنینسبت به ا
 نی آخرلهفته من جم که صورت گریی تالش هاهي تا کنون کلتي امنیمطرح شود، چون در خارج از شورا

 . دي نرسی اجهي نتچي به هن،ی در ویجانی الری با آقایینشست سه کشور اروپا
 دارد، از قطع ساختمان کارخانه آب هي در حال حاضر در دست تهتي امنی که شورای اهياني بنیدر ا: خ . ژ

 .  شودی اراک هم نام برده منيسنگ
 که ی کرد که در حالی مطرح مشی در اتری فرانسوی هاپلماتی از دیکی مساله را نیا:  رافتاحمد

 وجه مورد چي به هني آب سنگهي تهرند،ي اصفهان مورد استفاده دوگانه قرار گساتي تاسایمجتمع نطنز 
 . ستي دارد، نی اتمی های از فن آوریرنظامي که قصد استفاده غی کشوراجياحت
 سازمان ملل متحد توجه نشان ندهد، تيامن ی شوراهي به توصرانی اگر ا،ی دکتر محمودیآقا: خ . ژ

  صدور قطعنامه خواهد بود؟یمرحله بعد
 مرحله اول هم قطعنامه صادر کند، ني تواند در همی می البته حتتي امنیشورا: ی محموددي سعدکتر
 رانی به ایی فرصت نهاکی خواهد ی متي امنی که شورانی با توجه به مورد مذکور و با توجه به ایول

 یول. ستي نجرا الزم االی صادر کند که از لحاظ حقوقهياني اقدامش بني گرفته در اولميشود، تصمداده 
 قطعنامه خواهد بود و قطعنامه هم احتماال قطعنامه ی خواهد بود که در مرحله بعدنیمن حدسم ا

ت  اسنیعلتش هم ا. ی حقوقی قطعنامه الزم االجرایعنیمطابق فصل هفتم اساسنامه خواهد بود، 
 نی خواهد شد و بنابراج و آژانس خاررانی اني اختالف بکی به آن مرحله برسد، از حالت یکه مساله وقت

 قرار دی را مورد تهدی المللني صلح برانی خواهد کرد که عملکرد ادیي در آن مرحله احتماال تاتي امنیشورا
  .ردي صورت گیی هامی تحررانی اهي الزم است علنیداده و بنابرا

  
   آمريکاستی امنيت ملی برای ايران خطری برنامه اتم:بوش
  ٢٠٠۶ مارس 10 -١٣٨۴ اسفند ١9ه معج

در پی گزارش پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، اظهارنظرهای :بی بی سی
  .گسترده و متفاوت طرف های درگير در اين پرونده همچنان ادامه دارد

وش، رييس جمهوری آمريکا گفته است برنامه هسته ای جمهوری در تازه ترين اظهار نظر، جرج ب
  .اسالمی مايه نگرانی و خطر برای امنيت ملی آمريکاست

  .با وجود اين، وی می گويد که هنوز خواهان آن است که راه حلی ديپلماتيک برای حل مساله پيدا شود
مال تحريم ها عليه جمهوری پيشتر خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، امکان اع

اسالمی از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد را منتفی ندانسته، اما در عين حال تاکيد کرده بود 
  .که هنوز زمان برای ديپلماسی و يافتن راه حلی سياسی درباره بحران هسته ای ايران وجود دارد

اتحاديه اروپا به شهر سالزبورگ وی که برای شرکت در نشست وزيران امور خارجه کشورهای عضو 
گفت که اروپا قصد ندارد مردم ايران را " استاندارد"اتريش سفر کرده، در گفت و گويی با روزنامه اتريشی 

  .هدف قرار دهد
آقای سوالنا گفت بايد منتظر ماند و ديد شورای امنيت چه اقدامی انجام خواهد داد، بايد همه گزينه ها 

  .را در نظر گرفت
ين حال، وی تاکيد کرد که امکان تحريم ها را نبايد ناديده گرفت، هرچند اين مساله به نوع تحريم ها با ا

  .بستگی دارد و اروپا قطعا نمی خواهد که مردم ايران تحت تاثير آن قرار گيرند
  اميد به راه حلی ديپلماتيک
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رد، در همين زمينه گفت که وی جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا نيز که در سالزبورگ به سر می ب
  .هنوز اميدوار است که راه حلی ديپلماتيک برای بحران هسته ای ايران پيدا شود

آقای استرا گفت که هدف از فرستادن اين موضوع به شورای امنيت اين است که اقتدار آژانس بين 
  .المللی انرژی اتمی تجديد شود

شود و فرصتی اندک باقی است، اما همچنان بايد به گفته وی، اگر چه زمان به سرعت سپری می 
  .اميدوار بود که موضوع از طريق رايزنی های ديپلماتيک حل و فصل شود

فيليپ دوست بالزی، وزير امور خارجه فرانسه نيز پيش از سفر به اتريش همچون همتای بريتانيايی خود 
ای امنيت سازمان ملل متحد، هنوز سخن از آن گفت که به رغم ارسال پرونده هسته ای ايران به شور

  .هم امکان ادامه مذاکرات با جمهوری اسالمی وجود دارد
وی گفت فرانسه حق ايران برای برخورداری از انرژی هسته ای صلح آميز را به رسميت می شناسد، 

  .اما اين کشور بايد هر چه زودتر، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
کيد کرد که ارسال پرونده ايران به شورای امنيت اقدامی سياسی است که وزير امور خارجه فرانسه تا

  .به منظور افزايش تضمين های اجرايی قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفته است
  ."هدف ما سياسی است و به دنبال مجازات ايران نيستيم:"دوست بالزی گفت

ه اروپا بر اميدواری به وجود امکان ادامه مذاکرات، هيچ اشاره ای به به رغم تاکيد مقامات بلند پايه اتحادي
  .چگونگی تحقق اين اميد صورت نگرفته است

  پيشنهاد و انتقاد روسيه
از سوی ديگر، سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه خواستار نشستی بين المللی برای يافتن راه 

  .برون رفتی از بن بست فعلی شده است
هاد کرده که نشستی با شرکت روسيه، چين، اتحاديه اروپا و آمريکا برگزار شود تا راه حلی وی پيشن

  .برای مديريت بحران پيش آمده، بدون نياز به اقدام شورای امنيت بيابد
آقای الوروف اظهار داشته سه کشور اروپايی، چين و روسيه برای چنين نشستی آماده اند و وی 

  . در اين نشست شرکت خواهد کردمطمئن است که آمريکا نيز
وزير امور خارجه روسيه در عين حال از رهبری جمهوری اسالمی انتقاد کرده و گفته است که بن بست 

  .پديد آمده نتيجه تصميمات آنان است و روسيه نمی تواند از چنين موضعی حمايت کند
اضر يکی از اعضای شورای امنيت از سوی ديگر، تارو آسو، وزير امور خارجه ژاپن، که کشورش در حال ح

سازمان ملل متحد است، گفته که هنوز فرصت گفت و گو بين جامعه جهانی و ايران برای حل بحران 
  .اتمی وجود دارد

  'از تهديد نمی ترسيم'
رهبران جمهوری اسالمی، در نخستين واکنش ها به ارسال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت 

به تالش خود برای دستيابی به فن آوری های پيشرفته از جمله انرژی هسته ای تاکيد کرده اند که 
  . ادامه خواهند داد

 مارس، در خطبه های نماز جمعه تهران تاکيد 10احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، نيز روز جمعه 
کرده است که ملت ايران به قدرت خداوند متکی است و تهديد شورای امنيت نمی تواند آنها را 

  .بترساند
گونه توطئه ای را  سال انقالب اسالمی پشتيبان ملت ايران بوده و هر27خدايی که در مدت :" وی گفت

  ."از مردم ايران دور کرده، از ملت ايران محافظت می کند و نبايد از تهديد دشمنان هراسی به دل راه داد
  آزمون واقعی

در اين ميان و درحالی که اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد روز جمعه مساله ايران را 
لتون، سفير آمريکا در سازمان ملل گفته است که پشت درهای بسته به بحث خواهند گذاشت، جان بو

  .مساله برنامه اتمی ايران آزمونی واقعی برای شورای امنيت است
جان بولتون، که شخصيتی تندرو تلقی می شود و همواره مواضع سختی عليه ايران اتخاذ کرده، 

ينه ای، از جمله گزينه همچنين بار ديگر اين موضع دولت آمريکا را تکرار کرد که کشورش هرگز هيچ گز
  .نظامی، را در قبال ايران مردود نمی داند

  
  آمريکاستیايران بزرگ ترين چالش برا: رايس

  ٢٠٠۶ مارس 10 -١٣٨۴ اسفند ١9ه معج
 اين ی رايس، وزير امور خارجه آمريکا، از ايران به عنوان بزرگ ترين چالش پيش روکاندوليزا:بی بی سی

 . در جهان آمريکا را به چالش کشيده استیايران بيش از هر کشور ديگرکشور ياد کرده و گفته است 
 ی بر گزارش پرونده هسته ای مبنی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی روز پس از تصميم شورايک

 در کنگره آمريکا در واشنگتن گفت ايران ی امنيت سازمان ملل متحد، وی به شورای اسالمیجمهور
 تروريسم در خاورميانه درآمده و ی برای است، به صورت مرکزیات هسته امصمم به توسعه تسليح

 . استی دمکراسی فرارویمانع
 بين ی رسد ايران در برابر فشارهای عنوان شده که به نظر می وزير امور خارجه آمريکا در حالاظهارات
 . کندی خود همچنان مقاومت می هسته ای در مورد برنامه هایالملل
 فشارد و همزمان اتهام آمريکا و ی صلح آميز پا می هسته ای به فن آوری دستيابیخود برا بر حق ايران

 .  کندی را رد می به تسليحات اتمی دستيابی بر تالش برایاتحاديه اروپا مبن
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 ." به اندازه ايران به چالش کشيده نشده ايمی هيچ کشوریما از سو:"  اين همه، خانم رايس گفتبا
 ی بی در گفت و گو با بخش فارسی اسالمیفعت بيات يک نماينده زنم مجلس شورا اين ميان ، ردر
 به کاندوليزا رايس شد و گفت زنان جهان و ايران از خانم رايس به ی خواستار ارسال پيام،ی سیب

 ی جنگ و بدبينی ها را در جهت صلح و نه به سویعنوان يک سياستمدار زن انتظار دارند که تصميم گير
 .ندهدايت ک

 ی مستقيم جمهوری گفت و گوی دعوت برای رفعت در عين حال تاکيد کرد که پيامش به معناخانم
 . و آمريکا نيستیاسالم

 ی گفت هم خانم رايس و هم آنجال مرکل، صدر اعظم آلمان، بايد از عطوفت و زدن بودنشان برایو
 .آرامش در جهان استفاده کنند

 تاکيد کرده بود که کشورش حرکت به ،ی اسالمی رهبر جمهوری خامنه ای از اين، آيت اهللا علپيش
 . را ادامه خواهد دادی هسته ای از جمله انرژشرفتهي پيی های فن آوریسو
 حکام ی در واکنش به تصميم روز چهارشنبه شورای اسالمی رهبر جمهور،یا  خامنه یاهللا عل  آيت

 امنيت ی ايران به شورای هسته ایعاليت ها در مورد گزارش پرونده فی اتمی انرژیآژانس بين الملل
 حقيقي است و مسئوالن موظفند بدون ی نيازی ا  هستهیسازمان ملل متحد تاکيد کرده است که انرژ

 یا  هستهی پيشرفته از جمله انرژیها یتسليم شدن در برابر فشارها، حرآت ايران را به سمت فن آور
 .ادامه دهند

 سال اخير و در مقاطع 27در :"  گفتی مجلس خبرگان رهبریيدار اعضا مارس، در د9 روز پنج شنبه یو
 ،ی اسالمیمختلف، نظير اين گونه مسائل مطرح بوده است و اآنون نيز مردم و مسئوالن جمهور

آنند و با   یم ی پايداری ا ديده، در مقابل هر فشار و توطئه مقتدرتر از هر زمان ديگر، همچون فوالد آب 
 پيشرفته یها ی حرآت به سمت فن آور،ی عقل و تدبير و حفظ وحدت و همدلی آارگير بهاتكال به خدا، 
 ."دهند  ی را ادامه میا  هسته یاز جمله انرژ

 از ی و جلوگيری با نظام اسالمی ادامه جنگ روانیداشتن بهانه برا "،ی گفته آيت اهللا خامنه ابه
آميز ملت   مخالفت آمريكا با استفاده صلح یصلدو علت ا" ی ايران در عرصه علم و فن آوریها پيشرفت

    . استیا  هسته یايران از انرژ
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  ادامه بن بست سياسى در عراق
  ٢٠٠۶ مارس ١٢ -١٣٨۴ اسفند ٢١يكشنبه 
اى برون رفت از بحران ديروز مسعود بارزانى رئيس حكومت محلى منطقه آردستان عراق بر: شرق

آنونى و توافق درباره تشكيل دولت عراق، رهبران سياسى آشورش را به شرآت در نشستى در 
مى  توان گفت آه مذاآرات در بغداد به : به گزارش خبرگزارى فرانسه بارزانى گفت. آردستان فراخواند

ما : وى افزود. سم جديد احتياج داريمبحران رسيد و در نتيجه براى برون رفت از اين بحران ما به يك مكاني
از رهبران سياسى عراق مى خواهيم آه به اين درخواست برادرانه پاسخ دهند زيرا اين براى همه ملت 

در همين رابطه گفته مى شود آه قرار است اياد عالوى نخست وزير پيشين عراق به . عراق خوب است
ند آه براى حل بحران فعلى بر ائتالف يكپارچه عراق فشار ايران سفر آند تا بتواند اين آشور را متقاعد آ

در همين حال جالل طالبانى نسبت به عدم دستيابى گروه ها و احزاب به تفاهم ابراز نگرانى . وارد آورند
اگر نتوانيم براى اين بحران راه حلى پيدا آنيم، آمترين نتيجه اش بروز فاجعه در اين آشور : آرد و گفت
  .خواهد بود

ز سوى ديگر بعضى از گروه هاى سياسى و مذهبى عراق خواستار صدور قطعنامه اى از سوى ا
طرفداران اياد . شوراى امنيت براى تشكيل دولت نجات ملى در اين آشور به مدت يك سال شدند

اين درحالى است آه ائتالف يكپارچه عراق خواستار تشكيل . عالوى از حاميان اصلى اين طرح هستند
سوم ( مارس ١٩شده است اما طالبان آن را روز ) عيد نوروز(رلمان در روز اربعين حسينى جلسه پا
ساير خبرهاى عراق حاآى از آن است آه امروز يكشنبه جلسات دادگاه صدام . اعالم آرده بود) فروردين

گاه مقتدا صدر يكى از روحانيان عراقى با انتقاد از طوالنى شدن اين داد. از سر گرفته خواهد شد
  .خواستار اعدام هرچه سريع تر وى شد

اين شبكه . در يك خبر ديگر ديروز مسئول شبكه تلويزيونى العراقيه توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد
پيش از اين نيز يك مسئول تلويزيونى اهل تسنن ترور . تعلق داشت] مجلس اعال[تلويزيونى به شيعيان 

نيروهاى مشترك . ترور شدند] بعقوبه[مى عراق در شمال بغداد در يك خبر ديگر چهار غيرنظا. شده بود
  .عراقى و آمريكايى نيز چهار عراقى را در نزديكى مسجدى در بغداد دستگير آردند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند20:  تهرانیرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مارس ١١ -١٣٨۴ اسفند ٢٠شنبه 
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 های امروز در صدر عنوان های خبری خود اظهارات رهبر جمهوری اسالمی و روزنامه:بی بی سی
رييس جمهوری ايران را منعکس کرده اند که با لحنی آشتی جويانه درباره سياست هسته ای سخن 

  . گفته ولی تاکيد کرده اند که بايد تالش برای دستيبابی به فن آوری هسته ای را ادامه داد
گزارش . الت خود به لزوم انسجام ملی در برابر خطرات احتمالی اشاره کرده انداين روزنامه ها در مقا

آخرين بررسی بودجه سال آينده دولت و اخباری درباره انتخابات کانون وکال و تائيد حکم اعدام دو تن 
  .ديگر از قاتالن محفلی کرمان از جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست

ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت نشان : م جمعه موقت تهران نوشته از قول احمد خاتمی اماکيهان
داد که اتحاديه اروپا علی رغم ژست مستقالنه مرعوب و بازيچه سياست بازی های آمريکاست و اين 

نشان از بی عرضگی اتحاديه اروپا در عرصه مسائل جهانی و مرعوب بودن و ناتوانی آژانس بين المللی 
  . دانرژی اتمی دار

 يکی از نمايندگان مجلس در نامه به رييس جمهور از وی خواسته تغيير کارفرمای  شرقبه نوشته
نيروگاه هسته ای بوشهر و لغو قرارداد با روسيه را به علت کندی کار و نفاق در مسائل هسته ای در 

  .دستور کارش قرار دهد
ه بايد در مذاکرات هسته ای  نوشته مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفتشرق

  . از ظرفيت شخصيت های دارای اعتبار در مجامع بين المللی برای رايزنی استفاده شود
 گفته آنچه در اجالس شورای حکام آژانس انرژی اتمی اتفاق شرقجاللی نماينده شاهرود به نوشته 

ندی های هسته ای در عرصه افتاد، نشانگر نگاه انحصارگرای بعضی از قدرت های بزرگ نسبت به توانم
جهانی است و به نظر می رسد اينها مصمم هستند که باشگاه اتمی را حتی در بخش فناوری در بين 

جمعيت محدودی از کشورها نگه دارند و اجازه ندهند کشورهای ديگر دارای تکنولوژی فناوری نوين 
  . هسته ای باشند

سه به اضافه چهار به عنوان آخرين طرح روسيه خبر  در صدر عنوان های خبری خود از طرح آفتاب يزد
داده و از قول منابع خارجی نوشته روسيه پيشنهاد کرده که آمريکا و روسيه و چين، آژانس بين المللی 

انرژی اتمی و سه کشور اروپايی ترکيبی را تشکيل دهند و راه حلی برای پرونده هسته ای ايران را 
  . بررسی کنند
جمهوری :  را سندی مرده خواند و گفتهNPT الريجانی را منعکس کرده که معاهده  نظر جوادجام جم

  . ای حتمًا تجديد نظر کند اسالمی ايران در نحوه همکاری با آژانس بين المللی انرژی هسته
 هم در سرمقاله اين روزنامه ابراز کرده و برای چندمين بار کيهاناين همان نظری است که مدير 

يران به ان پی تی در حالی که آژانس بين الملی انرژی خود به مفاد اين پيمان عمل نمی تعهد ا: نوشته
  . کند بی فايده است

 از قول عماد افروغ نماينده تهران در مجلس نوشته ادبيات فعال ديپلماتيک نيازمند تدبير، آفتاب يزد
  . حکمت و زبان بشر پسندست

 بيانيه ای خواستار اجرای سريع قانون رفع تعليق از  نماينده مجلس با انتشار١٩۵ شرقبه نوشته 
با اين وجود برخی نمايندگان هم جنبه انتقادی داشتند و از اينکه تيم . فعاليت های هسته ای شدند

هسته ای جديد نتوانسته اقدامی موثر برای جلوگيری از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت 
  .انتقاد کردندسازمان ملل متحد بينديشد، 

 نوشته برخی نمايندگان در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کردند حال که پرونده ايران به شورای شرق
امنيت سازمان ملل متحد گزارش شده است، بايد از نظر اقتصادی خود را برای تحريم های احتمالی 

ين شرايطی بيشتر احساس می آماده کنيم و تاکيد نمايندگان بر اين بود که تدوين بودجه سايه در چن
  .شود

 از سوی بعضی از وکال دخالت شرقانتخابات کانون وکال و وضعيتی که بر آن سايه انداخته، به نوشته 
  . قوه مجريه در امور مربوطه به قوه قضاييه خوانده شد

رده  نشان می دهد در حالی که وکالی دادگستری از انتخابات اين دوره استقبال بسيار کشرقگزارش 
بودند از آن جا که تا پايان وقت نظريه دادگاه ويژه قضات که بايد صالحيت نامزدهای هيات رييسه را 

  . بررسی کند نرسيده بود نامه ای با امضای وزير دادگستری اعتراض ها را برانگيخت
وزير  از قول بهمن کشاورز و محمود کاشانی، وکالی دعاوی نوشته تصميم بر ناديده گرفتن نامه شرق

  .دادگستری کاری قانونی بوده و هر عملی به جز اين شان قانونی نداشت
   به  از کرمان داده است دادگاه جزايی آن شهر بعد از دو سال رسيدگیاعتمادبنا به خبری که خبرنگار 

  و  قصاص  به  در قتل  شرکت  اتهام را به"  چاکينی محمد سلطانی"،   کرمان  محفلی های  قتل پرونده
به اين ترتيب .  کرد  محکوم  دو بار قصاص  قتل به  در دو فقره  شرکت  اتهام را به"  جهانشاهی سليمان"

سه نفر از پرونده جنجالی قتل های محفلی کرمان که ادعا کرده بودند که بر اساس اعتقادات مذهبی 
در مرحله نهايی به خود به اين قتل ها دست زده اند، پس از دو بار صدور رای و شکسته شدن آن، 

  . اعدام محکوم می شوند
 يکی از وکيالن خانواده مقتوالن گفته اصطالح فقهی مهدور الدم بودن مقتوالن را که اعتمادبه نوشته 

باعث ترديد در حکم اعدام متهمان شده اول بار وکيل يکی از آن ها در دادگاه بيان کرد و قبل از آن 
  .دمتهمان از اين اصطالح خبر نداشتن

  
   اسفند19: رانی ایمرور هفته نامه ها
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  ٢٠٠۶ مارس 10 -١٣٨۴ اسفند ١9ه معج
وضعيت پرونده هسته ای، پيشنهاد مذاکره با آمریکا، نحوه برگزاری چهارشنبه سوری، :بی بی سی

توصيه های رهبر جمهوری اسالمی به رئيس صدا و سيما و بودجه سال آینده مهم ترین مطالب هفته 
  .تهران استنامه های چاپ 

در حالی که برخی هفته نامه ها با ارائه تحليل هایی مبنی بر اختالف نظر روسيه و آمریکا احتمال می 
دادند ایران طرح روسيه را برای غنی سازی در خاک آن کشور بپذیرد پرونده هسته ای به شورای امنيت 

  .ارجاع شد
ایران با اشاره به دیدار الورف وزیر خارجه  در گزارشی از آخرین وضعيت پرونده هسته ای ایران جمعه

  ."راه آمریکا و روسيه جدا می شود" روسيه با مقامات امریکایی نتيجه گرفته بود که 
 که روزهای یکشنبه در تهران منتشر می شود در عنوان اصلی خود هزار روز مناقشه اميد جوان

اد قرار بود پول نفت را بر سر سفره ها هسته ای ایران را مرور کرده و نوشته دولت محمود احمدی نژ
نه قطعه ای از خاک وطن است که جان بر " بياورد ولی حاال درگير یکی از پيچيده ترین مسائل شده که 

  ."سر آن باید گذاشت نه بخشی از باورهای دینی که غير قابل اغماض باشد
ما دو معدن شناخته شده : " همچنين از قول احمد شيرزاد نماینده مجلس ششم نوشتهاميد جوان

 تن 1400اورانيوم در یزد و بندرعباس داریم که از مجموعه ذخایر آنها تاکنون یک گرم هم برداشت نشده، 
سنگ معدن اورانيوم است که اگر هم تمام آن استخراج شود تنها می تواند به مدت هفت سال سوخت 

  ."نيروگاه بوشهر را تامين کند
 می خواهيم به سوخت هسته ای دست یابيم باید اعتماد آنها را جلب کنيم به گفته آقای شيرزاد، اگر

  .یا این که سنگ معدن اورانيوم بخریم که آنها به هيچ وجه به ما نخواهند داد
 پرسيده آیا برخورداری از چرخه سوخت ارزش آن را دارد که بسياری اميد جوانبا این توصيف نویسنده 

  ها را تحمل کنيم؟ از تحریم ها، تهدیدها و فشار
  پيشنهاد مذاکره با آمریکا

در حالی که بعد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت مقامات ایران و آمریکا مواضع تندی تری نسبت 
 در سرمقاله این شماره بحث مذاکره بين ایران و آمریکا را پيش کشيده و با توجه صدابه هم گرفته اند 

  ."حال نوبت آمریکا است:"ه نوشتهبه تمایل ایران برای مذاکر
 با اشاره به ابراز تمایل علی الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی برای مذاکره صداسرمقاله نویس 

مستقيم با آمریکا، پيشنهاد کرده مقامات آمریکایی نيز در سياست خود در قبال جمهوری اسالمی 
  .تجدید نظر کنند و راه مذاکره را در پيش بگيرند

مهوری اسالمی در طول سال های بعد از انقالب از مذاکره با آمریکا خودداری کرده و آن را بی فایده ج
  .مرتبط دانسته است" پيچيده شدن اوضاع" علت تمایل ایران به مذاکره با امریکا را با صدادانسته اما 

کا متفاوت از رابطه با مذاکره با آمری: "در همين حال علی زاد سر نماینده جيرفت در مجلس نيز گفته
  ."آمریکاست

 سخنان وی را نقل کرده به انتقاد از مذاکره با روسيه که به گفته او به اميد جوانآقای زاد سر که 
شيطانک های "بهتر است به جای مذاکره با : "عنوان واسطه آمریکا کار می کند، پرداخته و گفته

  ."مذاکره کنيم" شيطان بزرگ"با " کوچک
  امه هسته ایحمایت برن
معرفی کرده که " ابرقدرت تسخير دلها" ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله این شماره ایران را یالثارات

با پشتوانه عظيم مردمی در موضوع تکنولوژی هسته ای از حق "باعث زمين گير شدن آمریکا شده و 
  ."وحقوق ملی یک قدم عقب نخواهد نشست

ود از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در پرونده هسته ای دفاع  که در قم منتشر می شپرتو سخن
اگر مردم در جریان دقيق و صحيح مذاکرات قرار : "کرده و از قول جالل یحيی زاده نماینده مجلس نوشته

  ."می گرفتند بسيار قبل از این به همين راهی می رفتند که رئيس جمهور کنونی در آن قدم نهاده است
اتفاقی که االن " حيی زاده مذاکرات مفيد بود اما الزم نبود تا این حد طوالنی شود و به گفته آقای ی

  ."افتاده، چيز مهمی نيست
  نگرانی های چهارشنبه سوری

  .ده روز مانده به عيد نوروز هفته نامه ها گزارش هایی درباره آداب چهارشنبه سوری چاپ کرده اند
ای شهرداری تهران برای اجرای کم خطر چهارشنبه سوری  در صفحه اول خود از برنامه هاميد جوان

  ."شهرداری تهران چهارشنبه سوری برگزار می کند: " خبر داده و تيتر زده
به گفته احمد نوریان معاون فرهنگی شهرداری تهران، فرهنگسراها و پارک هایی در تهران برای برگزاری 

ه ای در آنها اجرا می شود تا از وارد آمدن آسيب چهارشنبه سوری در نظر گرفته شده و برنامه های ویژ
  .به جوانان جلوگيری کند

 توصيه هایی سازمان پيشگيری و مدیریت بحران شهر تهران را منتشر کرده که در آن به سالمت،
  .خانواده ها هشدار داده شده مواظب خطرات ناشی از آتش بازی و مواد منفجره فرزندان خود باشند

انواده ها خواسته با فرزندان خود در تهيه وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح همراهی این سازمان از خ
  .کنند و جلوی استفاده فرزندانشان از مواد محترقه و وسایل آتش بازی دست ساز را بگيرند

  تهاجم فرهنگی
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 بخشی از توصيه های آیت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی به عزت اهللا ضرغامی راوی
کار صدا و سيما رو به بهبود است اما بحث موسيقی در : "يس رادیو و تلویزیون را نقل کرده که گفتهرئ

  ."آن زیاد شده و در سریال ها هم نباید رقص و پایکوبی باشد
در شب یلدا نشان دادن این همه هندوانه ضرورتی نداشت در حالی : "آقای خامنه ای همچنين گفته

  ."دکه مردم توان خرید ندارن
رهبر جمهوری اسالمی به آقای ضرغامی توصيه کرده به عنوان رسانه ملی امکانات را طوری به کار 

  .ببرید تا این دولت شکست نخورد
 در عنوان اصلی خود سخنان حجت االسالم رحيميان رئيس سابق بنياد یالثاراتدر کنار این توصيه ها 

مسئله فرهنگی مسئله اول نظام "  کرده و تيتر زدهشهيد را در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا چاپ کرده
  ."است

به گفته آقای رحيميان بعد از انقالب ساخت فرهنگسرا اولویت بيشتری نسبت به ساخت مسجد پيدا 
طبيعتا به مسجد "کرده و جوان به فرهنگسرا که آب نما، پارک، گل و ساختمان مدرن دارد می رود و 

  ."نمی آید
ما مخالف پارک و چمن و آب نما نيستيم ولی می گوئيم همه اینها باید حول محور : "آقای رحيمان گفته
چرا مسجد باید دویست یا سيصد متر باشد اما وقتی نوبت به فرهنگسرا و پارک . مسجد شکل بگيرد

  ." هکتار باشد20 هکتار و 10می شود 
ش فساد و فحشا را ترویج می رئيس سابق بنياد شهيد از جشنواره فيلم فجر که به گفته وی فيلم های

آیا سينمایی که همين امسال هم جشنواره اش، فجيع تر از سال های قبل : "کند، انتقاد کرده و گفته
  "برگزار شد مصداقی برای منحرف کردن و به تباهی کشاندن جوان های جامعه ما نيست؟

  دفاع از بودجه دولت
گرم بررسی الیحه بودجه هستند توصيه کرده  در عنوان اصلی خود به نمایندگان مجلس که سرشما

  .دست دولت را برای حل مشکالت باز بگذارند
محمد نبی حبيبی دبير کل موتلفه از نمایندگان مجلس خواسته مشکالت دولت را در نظر بگيرند و 

  .بودجه را طوری تصویب کنند که مشکالت سال های گذشته پيش نياید
 به دفاع از بودجه دولت پرداخته و از نمایندگان مجلس خواسته با  نيز از با چاپ چند مطلبپرتو سخن

  .تصویب آن به دولت کمک کنند
سرمقاله نویس این نشریه منتقدان و به خصوص مقامات دولت سابق را متهم کرده که با کم کاری و 

با توفيق رانت خواری اقتصاد کشور را به سمت بحران هدایت کرده اند و به همين دليل نگران هستند 
  .دولت جدید در توليد و آبادانی کشور مشت آنها باز شود
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