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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(بزرگیران و دولتهای رژیم ا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 !سازي خداحافظ غني
  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه  سه شنب: بازتاب-سيدضياءالدين احتشام

آننده  بست رسيد، مقامات مذاآره  در پاريس به بناي ايران و اروپا وگوهاي هسته آه گفت پس از آن
آنها البته اين بار . اند هاي جذابي براي هموار شدن راه مذاآرات، مطرح آرده ايراني اعالم آردند آه ايده

هاي راهگشا و جذاب چه بوده  نيز مردم را نامحرم دانستند و نگفتند آه منظورشان از اين پيشنهاد
 .آنندگان چه بوده است ربي فاش ساختند آه پيشنهاد مذاآرهآه منابع غ است، تا اين
هاي غربي اعالم آردند آه ايران پيشنهاد داده است  هاي اروپايي و آمريكا به نقل از ديپلمات خبرگزاري
 تا 500سازي داشته باشد، صرفا به  هاي غني ها هزار سانتريفيوژ براي انجام فعاليت آه ده به جاي آن

اي ايران  هاي هسته هاي غرب در رابطه با فعاليت ژ بسنده آند تا به اين وسيله، نگراني سانتريفيو2000
 .مرتفع شود

سازي در ايران بودند و اظهار داشته بودند آه  پيش از اين، اروپا و آمريكا خواستار توقف آامل فرايند غني
 .سه نبوده استساختن اين پرو هاي عيني درخواستي، چيزي جز متوقف  منظورشان از تضمين

ايران » پيشنهاد جذاب«يك از مقامات مسئول آشورمان خبر مربوط به  آه تاآنون هيچ با توجه به اين
اند، اين احتمال بيش از هر زمان ديگري   سانتريفيوژ را تكذيب نكرده2000 الي 500مبني بر اآتفا به 

نشيني آرده و  شده عقب مز اعالمآنندگان اتمي ايران، به اين سوي خط قر شود آه مذاآره تقويت مي
 .اند سازي، تن داده عمال به توقف آامل فرايند غني

دانند  اي دارند، به خوبي مي آساني آه دانشي حتي در سطح معلومات عمومي درباره مسائل هسته
 هزار سانتريفيوژ مورد 60 مگاواتي مانند نيروگاه بوشهر، 1000آه براي تأمين سوخت يك نيروگاه اتمي 

 دستگاه از آن، 2000 هزار سانتريفيوژ و بسنده آردن به حداآثر 60پوشي از  از اين رو، چشم. نياز است
توان   سانتريفيوژ، نمي2000اي ندارد، چراآه با  سازي و توليد سوخت هسته عمال معنايي جز توقف غني

سري   آم انجام داد، يكتوان با اين تعداد اي پرداخت، بلكه حداآثر آاري آه مي به توليد سوخت هسته
 .آارهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي است و بس

هاي سانتريفيوژ، حلقه واسط بسيار مهمي در عمليات  سازي با دستگاه آه غني همچنين با توجه به اين
رود، از آار افتادن اين مرحله، عمال منجر به تعطيلي  اي به شمار مي پيچيده توليد سوخت هسته

 .شود س از آن ميفرايندهاي پيش و پ
اي، شامل پنج مرحله استخراج سنگ اورانيوم، توليد آيك زرد، تبديل  آه توليد سوخت هسته توضيح اين

هاي سوختي است آه با حذف مرحله چهارم،  سازي با سانتريفيوژ و توليد ميله ، غنيUF6آيك زرد به 
اسان و متخصصان آشورمان طي هايي آه آارشن شود و با اين حساب، تمام تالش اين چرخه، ناقص مي

اند،  اي به انجام رسانده هاي پيشرفته هسته ها و آارخانه اندازي آارگاه هاي اخير براي ساخت و راه سال
 .نتيجه خواهد ماند مصرف و بي تقريبا بي

شود آه همزمان با آن اعالم  جالب اينجاست آه موضوع تقليل تعداد سانتريفيوژ در شرايطي مطرح مي
ت آه ايران درصدد احداث هفت نيروگاه اتمي است و از اين رو اگر براي تأمين سوخت هر شده اس

 هزار دستگاه 420هاي آتي محتاج   هزار سانتريفيوژ نيازمند باشيم، در سال60نيروگاه، به طور متوسط 
ين سوخت حتي اگر ايران بتواند به سانتريفيوژهاي نسل دوم دست پيدا آند، باز براي تأم. خواهيم بود
 . هزار سانتريفيوژ نياز مبرم دارد50ها با تكنولوژي جديدتر، به  اين نيروگاه
 سانتريفيوژ، اين احتياج راهبردي را برآورده آرد، پرسشي 2000 الي 500توان با  آه چگونه مي حال اين

 !است آه البد طراحان اين ايده جذاب، پاسخ آن را در آستين دارند
آنندگان ايراني، طرح تقليل سانتريفيوژها را  را بايد جدي گرفت آه اگر مذاآرهبه هر حال اين هشدار 

اي  اند، بايد فاتحه فناوري اتمي در آشور را بخوانيم و براي هميشه به واردآننده سوخت هسته داده
اي را داريم و هم از توان علمي و  تبديل شويم و اين در حالي است آه هم امكانات توليد سوخت هسته

 .ملي آن برخورداريمع
جالب اينجاست آه ايده آاهش تعداد سانتريفيوژها، از سوي ايران مطرح شده است، نه از سوي اروپا و 

آه اگر اين  دهد، حال آن زني و حتي امتيازگيري مي ها امكان چانه اي است آه به اروپايي اين نكته
 بود و اآنون آه از طرف ايران مطرح شد، قضيه آامال متفاوت ها مطرح مي پيشنهاد از سوي اروپايي

 سانتريفيوژ به تعداد 500نشيني آرده، از  شده، ممكن است مثل مراحل قبلي مذاآره گام به گام عقب
 .شود آمتري قانع 

شود، اين است آه آيا دستاورد  در اين صورت سؤال مهمي آه براي افكار عمومي مطرح مي
 دستگاه سانتريفيوژ و نه 500هياهو، تنها اجازه به آار انداختن آنندگان، پس از دو سال جنجال و  مذاآره
 سازي است؟ غني
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باره،يا اصل  هاي به وجود آمده در اين شود براي زدودن نگراني اي توصيه مي آنندگان هسته لذا به مذاآره
آن بپردازند، تر به اصالح  اند، هرچه سريع خبر را تكذيب آنند و يا اگر چنين اشتباه بزرگي را مرتكب شده

آه آوچكترين  آن اي است، بي سازي و فناوري هسته چراآه اين اشتباه، به معناي توقف آامل غني
 .امتيازي نصيب آشور شود

ها، اين جمله دآتر شريعتي را به خاطر  اي هنگام توافق با اروپايي البته بد نيست مسئول پرونده هسته
  .»ير هيچ قرارداد ننگيني را امضا نكرده استروحانيت تاآنون در تاريخ ايران ز«آورد آه 

  
  با پاکستان داده بود ومي اورانی سازی پروژه مشترک غنی اجراشنهادي پرانی در دهه هفتاد به اکایآمر

  ٢٠٠۵ مارس 28  - ١٣٨4  فروردین8ه دوشنب
 یالدياد م در دهه هفتکای دهد دولت آمری منتشر شده نشان مکای در آمری محرمانه که به تازگیاسناد

 .  داشته باشد ی سازی کرده بود با پاکستان پروژه مشترک غنشنهادي پرانیبه شاه سابق ا
 اسناد طبقه کای  درهند، دولت آمرthestatesman ینترنتی اگاهی مهر به نقل از پای گزارش خبرگزاربه
 جمهور سيرئ دهد مقامات ارشد دولت جرالد فورد ی را منتشر کرده است که نشان می شده ایبند

 ی چنکی دفاع و دری امور خارجه وقت، دونالد رامسفلد وزری وزنجريسي کی از جمله هنرکایاسبق آمر
 ی برنامه غنی کرده  بودند براشنهادي پرانی  به شاه ایالديم1970 جمهور، در دهه سي رئیمعاون فعل

 . کشور اجراکندنی ا را بای مشترکی کند  و پروژه هسته ای با پاکستان همکارومي اورانیساز
 گفتگو در ی  برایلی درحال حاضرتماتزی ، رامسفلد و ولفوویچن:  پست در ادامه افزوده است واشنگتن

 که شاه زمام امور را برعهده ی درزمانانيرانی روزنامه گفته است که انی به انجريسي باره ندارند اما کنیا
ما با آنها در :"دی گوی منجريسيک.  بوده استیان داد و ستد بازرگکی نی بودند و اکایداشت متحد آمر

 " .می نکردی گام بردارند صحبتی هسته احاتي تسلی به سوی مساله که روزنیمورد ا
 در مؤسسه صلح ی هسته ای سالحهاري متخصص منع تکثJoseph Cirincione"ونهينسیريجوزف س"

 ، ی مساله را گفته اند؟ بلنیمات دولت فورد ا به خاطر ندارند که مقاانيرانی اایآ :"  دی گوی مزي نیکارنگ
 شنهادي است که دولت فورد پنی قابل تصور ادهی انی آورند و بدتری مساله را به خاطر منی اانيرانیقطعًا ا

 قابل باور و ري کامًال غنی را با پاکستان بسازد و ای مشترکی کارخانه باز فرآوررانیکرده است که ا
 از رانی را گفته اند امروز کامًال با ای اظهاراتني چنی که روزیگرانی افراد و باز است که همانزيشگفت انگ

 ".در مخالفت بر آمده اند
 تي فعالشتري نظارت بکای آمرشنهادي پنی که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده هدف از ای اسناددر
 . منطقه بوده است کی و متمرکز کردن آن در انهي درخاورمی هسته ایها
 

 یمصاحبه لوموند با محمد البرادع
  ٢٠٠۵ مارس 28  - ١٣٨4  فروردین8ه دوشنب
 را داشته باشد که به آن حمله ني تضمنی ادی بارانیا«:  مارس خود نوشت 23د در شماره  لومونهینشر
 . » آن وجود نداردمی رژريي تغزهي انگای شود ینم
 ، یني و لوران زکهيرنگار خود، آرنو لوپارمانت روزنامه به کمک دو خبنی، ا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 درج نمود و بنقل ی اتمی انرژی المللني آژانس بسي رئ،ی را با محمد البرادعیمصاحبه نسبتا مشروح
 . انجام داده استیا کنترل هسته نهي خود را در زمفیوظا » شيکم و ب« تهران، :  نوشت یاز البرادع

 شرح نی بدسی در پاررانی ای اسالمی سفارت جمهوریخش مطبوعات مصاحبه به نقل از بنی کامل امتن
 :است

 
 ی هاتي دهد تا به فعالی به آنها اجازه می عدم اشاعه هسته اماني که پندی گوی ها میرانیا : لوموند
 کيکدام. ندی گوی و اروپا خالف آنرا مکای امرکهي بپردازند در حالیرنظامي بمنظور مقاصد غیهسته ا
 کنند؟ یاشتباه م
 ماني که همه کشورها بنابر پدی حق دارد بگورانیا.  اشتباه بکندی کنم که کسیفکر نم : یالبرادع

 لي حق دارند که بدلزي ها نییاروپا.  را داردی چرخه سوخت هسته ایمزبور حق مجهز شدن به تمام
 نانيمعدم اط باعث کهیزي سال گذشته نگران باشند چستي بی طرانی اعالم نشده ایبرنامه هسته ا
 . مشاهده کردی گسترده تری دورنماقی را از طری چرخه سوخت هسته ایستیبا. شده است

 ای ی سازی را که توان غنیی کشورهایعي است که بطور طبی حساساري بسی عمل، تکنولوژدر
 نی که از انستیبخاطر ا.  سازدی مکی را دارند به هم نزدی سالح هسته ادي تولجهي و در نتافت،یباز
 و یتي را محدود به مؤسسات چندملی توان ادامه کامل چرخه هسته استی بای که بنابر آن مدهیا
 .  کنمی دفاع ممي ها بکنومينسرسک

 ی جامع که برایکی عنصر نزدکی بعنوان ی به مسئله هسته استی بای شود می مرانی مربوط به اآنچه
 یی ست که اروپایزي چنیو ا. ت، توجه داشت الملل اسني کشور و جامعه بنی اني روابط بی سازیعاد

 تر جامع را بطور ی نگرشنيچنانچه چن.  دهندی انجام می منطقه اتيها با سخن گفتن از مسائل امن
 .دی آی در نمده،ی اندازه که امروز مهم گردنی به ای سازی مسئله غنم،يداشته باش

 
  اش دست بردارد؟ی سازیرنامه غن از بشهي همی خواست تا برادي خواهرانی از اایآ : لوموند
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 ها و یرانیبعهده ا.  استیاسي بحث سکی واقعًا نکهی کنم بخاطر ای مطالبه نمیزيچ. نه : یالبرادع
 و مشورت مي کنجادی ایالتي تسهمی شوی و خوشحال مابندی توافق دست کی ها است تا به ییاروپا
 .مي که الزم خواهند بود، بدهی فنیها
 

 ناني اطمرانی کشورها مانند ای توان به برخی نمندی دارند که بگونی به اشی ها گراییکایامر : لوموند
  گردد؟ی منع اشاعه مماني از پیدی جدري شامل تفسایآ. داشت
 کمبود ای اعتماد یبتواند رو) ی المللني بیمنتج از توافق ها (می رژکی کنم که یفکر نم : یالبرادع
در دراز .  دهمی محي را ترجیني عیارهاي است و  معی مجازاري بساری بماند، زی استوار باقنانياطم

 دارند و یس دستری هسته ای که به تکنولوژیی کشورهاهی بتواند برپایستمي کنم سیمدت فکر نم
 هرگونه ديکل.  بماندی باقداری  پا،ی تکنولوژی فعلعی بخاطر توزژهی ندارند، بوی که دسترسییکشورها

 .  باشدیني ملموس و ع،ی احساس تساوکی تسی بای مداری پاستميس
 

 در نظر ندارد به سالح نکهی بر ای از طرف تهران مبن»یني عیضمانت ها« ها خواهان ییاروپا :لوموند
  توانند باشند؟ی ضمانت ها چگونه منیا.  مجهز شود، هستندیهسته ا
 از شهي همی برارانی که استنی ای بمعنی امرنياز نظر اروپا، چن. نجاستي همیموضوع اصل : یالبرادع
 از طرف آژانس یشتري آنست که کنترل بی ها بمعنایرانی کند و از نظر ای صرفنظر می سازیتوان غن
 که واهم خی فقط ممی بحث بنمانی خواهم خود را وارد اینم.  گرددی اعمال می اتمی انرژیجهان
 .است) جهيبه نت (دني رسی برای راه خوبرای کند زداي و اروپا ادامه پرانی اني بالوگید
 ران،ی که مجموعه روابط با ای بنوعميهست) کيپلماتید( » سرد شدن« دوره کی ازمندي ما نی طرفاز

 .مي را مدنظر قرار بدهرهي و غرباسی آن، بحث ای تجاریجنبه ها
 

 مقابل  دررانی قرار دادن استی بای می نشود، مرحله بعدداي مذاکره پقی از طریاگر راه حل : لوموند
  سازمان ملل باشد؟تي امنیشورا
 مي که تصمستمي من ننیو ا. نستی اندی گوی ها میی اروپاني ها و همچنییکای که امریزيچ :یالبرادع

  داند که ی نمچکسي هنکهی بخاطر امي ها نرسمی که به مرحله سازمان ملل و تحردوارميام. رمي گیم
 .بازنده خواهند بود چگونه خواهد بود و همه یی رودر روکی انیپا
 

 اتي واقعدي دانی که میاما توافق با کس.  در گذشته دروغ گفته استرانی که ادیي گویشما م :لوموند
  چگونه ممکن است؟د،ی گویرا نم

 برنامه ی برایی های به ما نگفته بود که تکنولوژیادی زاني سالی طرانیدرست  است که ا :یالبرادع
 بطور تيامروزه وضع.  عدم اشاعه نموده استماني به پی کند و تجاوزی م خود واردومي اورانی سازیغن

 . کنندی عمل مشي خود بطور کم و بفی ها به وظایرانی و اافتهی بهبود یقابل توجه
 

 ی منکهی اای هستند رانی ای هسته ای دل نگران برنامه های بطور صادقانه اییکای امرایآ : لوموند
 ند؟ی نماجادیهران ا تمی در رژیراتييخواهند تغ
 ی عمومی دل نگرانکی.  دانمی آنان را نماتي ننکهی بخاطر امی گوی نمیاز انتخاب دوم سخن :یالبرادع
سهم .  گرددی مرانی ای شامل برنامه هاشتري و بستي ها نییکای هست و فقط مختص امریو کل
اگر . شدبهمراه داشته با) انری ایبرا ( یتي امننهي در زمیی ضمانت هاستی بای از راه حل ها میمهم
.   گرددی تر کردن مسائل مدهيچي موجب بدتر و پی امرني شود، چنی مدی احساس کند که تهدیکشور

 حمله به الي را داشته باشد که در خناني اطمنی استی بای مرانیا. مي شاهد آن هستیدر کره شمال
 .ستندي نمی رژريي تغختني برانگایآن و 
 به مجهز شدن به ازي ها نیرانی انکهی بدهند تا ارانی را به اتي احساس امننی استیبا ی مکای و امراروپا

 ی کشورهاگری ددی بای منطقه ایتي امنی هاستمي سیالبته، تمام.  را نداشته باشندیسالح هسته ا
 .ردي را در بر بگلي اسرائژهی و بوانهيخاورم

 
 هند و پاکستان که ل،ي مانند اسرائییا و کشورها آنهني کنند که بی مطرح مني ها چنیرانیا : لوموند

 ... بام و دو هوا برقرار استکی اند، افتهی را یاجازه مجهز شدن به سالح هسته ا» دوفاکتو«
 سالح ني عدم اشاعه قرار دارند و چنماني پمی سه کشور در خارج از رژنی ا،یخیاز نظر تار :یالبرادع

 مزبور ماني در چارچوب پرانیا.  ممنوع نبوده استی امرني گسترش داده اند که چنی را زمانییها
 فیظا از ومي گوئی هم هست که مني شود، بخاطر همی مجهز نمیمتعهد شده که به سالح هسته ا

 ی ندارم فقط می اقتدارچگونهي هند و پاکستان هل،ي اسرائیمن رو.  کرده اندی خود تخطی المللنيب
 ی عمل انجام شده بهره مند گشته اند ولی کشورها از نوعنیا.  از آن صحبت کنمیتوانم بطور شخص

 .مي اشتباهات گذشته را تکرار کنمي خواهیما نم
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

  فرجام آماآان ناروشن خط لوله انتقال گاز ايران به هند
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  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه  سه شنب: رادیو آلمان-جمشيد فاروقى
اين . روژه احداث خط لوله انتقال گاز از ايران به هند را بهيچروى نميتوان صرفا يك پروژه اقتصادى دانستپ

پروژه از ويژگيهاى سياسى بسيارى برخوردار است و همين امر است آه پيشبرد آن را سالها به تعويق 
 هند يكى از مشاجره پروژه احداث خط لوله انتقال گاز ايران از مسير پاآستان به. انداخته است

 . هاى اقتصادى دهه گذشته است برانگيزترين پروژه
و هم اآنون نيز پس از . درست ده سال پيش طرح انتقال گاز ايران از طريق پاآستان به هند مطرح شد

 . گذشت اين همه سال، پروژه ايجاد اين خط لوله در مرحله بررسى و ارزيابى قرار دارد
يجاد خط لوله انتقال گاز ايران به هند تاريخى نگاشت، آنگاه اين امكان وجود دارد اگر بتوان براى پروژه ا

در فاز و مرحله نخستين، دولت و صاحبان . آه اين تاريخ را به دو مرحله و فاز زمانى متفاوت تقسيم نمود
 پاآستان قدرت در هند، عليرغم نياز دم افزون اين آشور به منابع انرژى با انتقال گاز از طريق خاك

هند همواره نگران آن بود آه انتقال خط لوله گاز از خاك پاآستان، ميتواند همچون . بشدت مخالف بودند
افزارى سياسى مورد بهره بردارى خصمانه پاآستان قرار گيرد و پاآستان را در موقعيتى قرار دهد آه با 

 .  دولت هند به آرسى نشاندآنترل اين خط لوله برخى از اهداف خود را عليرغم تمايل و خواست
اما سالها . هند در آن هنگام خواستار آن بود آه خط لوله انتقال گاز ايران از زير آبهاى خليج فارس بگذرد

بررسى و ارزيابى آارشناسانه به وضوح نشان داد آه هزينه انتقال گاز از طريق آبهاى خليج فارس به 
پس از آن هند به تدريج نسبت به پروژه . سايه افكندحدى است آه ميتواند بر سودمندى اين پروژه 

انتقال خط لوله گاز از طريق پاآستان تغيير موضع داد و همين امر باعث آن گشت آه در مرحله دوم 
 . تاريخ اين پروژه گفتگو بين مقامات سه آشور ايران، هند و پاآستان به گونه مداوم انجام گردد

از آن هنگام تا آنون .  نوامبر سال گذشته صورت گرفت٢۴ر تاريخ دور مهم گفتگوى هند و پاآستان د
آمال خرازى، وزير امور خارجه ايران چندى . اند مقامات سه آشور بارها با يكديگر ديدار و گفتگو داشته

اما اين بدين . پيش پروژه خط لوله انتقال گاز ايران از طريق پاآستان به هند را خط لوله صلح ناميده بود
وزير امور خارجه .  نيست آه موضوع پروژه احداث اين خط لوله به فرجام قطعى خود رسيده استمعنا

آمريكا، آانداليزا رايس در سفر آسيايى خود نسبت به پروژه انتقال گاز ايران به هند ابراز نگرانى آرده 
ز ايران مخالفت ورزيده هاى انتقال نفت و گا بايد خاطر نشان ساخت آه آمريكا تا آنون با همه پروژه. بود

 . است
.  ميليون دالر ارزيابى ميشود٢٠٠ ميليارد و ۴هزينه پروژه احداث خط لوله انتقال گاز طبيعى ايران به هند 

هند .  آيلومتر امتداد دارد ميتواند بخشى از نياز هند به منابع انرژى را تامين آند٢٧٧۵اين خط لوله آه 
يون فوت مكعب گاز توليد مىكند، حال آنكه نياز بالقوه اين آشور بالغ  ميل۶١٠ ميليارد و ٢در حال حاضر 

از آن گذشته نياز پاآستان به انرژى نيز روز به روز در حال .  ميليون فوت مكعب است٢۴٠ ميليارد و ۴بر 
 ميالدى با آمبود انرژى روبرو ٢٠١٠طبق ارزيابى وزارت نفت پاآستان، اين آشور در سال . افزايش است

اى تامين  از اين رو، احداث اين خط لوله ميتواند نيازهاى دو آشور را تا حد قابل مالحظه. هد شدخوا
از آن گذشته، احداث اين خط لوله ميتواند حجم داد و ستد بازرگانى بين ايران و هند را بسيار . نمايد

ى بين دو اين در حالى است آه طبق پيش بينى آارشناسان حجم معامالت بازرگان. گسترش دهد
 ميليارد دالر ميگردد آه در قياس با سال پيش از آن دو ٣ شمسى هجرى نزديك به ١٣٨٣آشور در سال 
 .برابر شده است

 
  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 

  
  قرار داده است ی بهترتي ما را در وضعرانی اري اخحاتيتوض:  ولت ی با دی اختصاصی در گفتگوسیرا

  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب
 اظهار رانی ای ولت با اشاره به پرونده هسته ای دی در گفتگو با روزنامه آلمانکای امورخارجه آمرریوز

 .  قرار داده است ی بهترتي ما را در وضعرانی اري اخحاتيتوض: داشت 
 گفتگو در خصوص نی در ادامه اکای امورخارجه آمرریوز " سی رازايکاندول"  مهر ، ی گزارش خبرگزاربه

 بهتر خواهد بود اريبس:  کشور اظهار داشت نی ای هسته ای برنامه هاراموني و اروپا پرانی ایگفتگوها
 که ی از بازرسانیاريبس.  شود داي آن پی برای و راه حل مناسبافتهی انی مسئله هر چه زودتر پانیکه ا
  یما اطالعات.  شدند رانی ای از سوهای پنهانکاری کرده اند شاهد برخدی نطنز بازدیسته ا هیتهایاز سا
  .مي دانی آل نمدهی و ای آنها را کافمی بگودی که البته بامی داراريدر اخت

 .  هر چه زودتر مهار شود رانی خواهد بود که ای ضروراريبس:  افزود ني همچنسیرا
 گذشته شاهد ی هفته های من ما طدهيبه عق:  ولت گفت یامه به د در ادکای امورخارجه آمرریوز
 مطرح شده جامه ی به خواستهاشي از پشي برانیبهتر خواهد بود که ا . می بوده ای خوبیشرفتهايپ

 . عمل بپوشاند 
 را باز یدی جدی هر چه زودتر با عمل به موارد خواسته شده فضارانیآرزومندم که ا:  کرد حی تصرسیرا

 .   خواهد داشت ی را در پی مهمیدادهای روزي ننیکه اکند 
 توقف ی را برارانی است که انی ازي از هر چشيهدف ما ب:  در ادامه اظهار داشت کای امورخارجه آمرریوز
  . میي به بمب اتم است ، متقاعد نمایابي که منجر به دستییتهايفعال
 حاتي توضنیا.  قلمداد کرد یدي توان گام موثر و مفی را مرانی ای از سوحاتي توضیارائه برخ:  افزود یو

 .  نسبت به گذشته قرار داده است ی بهترتي و موقعطیما را در شرا
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  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

نع شود با ما آمريكا به دنبال تحول اساسي در جغرافياي منطقه خاورميانه است، اما از هر دري وارد مي
 . شود جمهوري اسالمي ايران مواجه مي

  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب
دآتر علي الريجاني شامگاه دوشنبه در ) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

، اما امريكا به دنبال تحول اساسي در جغرافياي منطقه خاورميانه است: آباد آتول گفت جمع مردم علي
 . شود شود با مانع جمهوري اسالمي ايران مواجه مي از هر دري وارد مي

به گفته دآتر الريجاني، ايران حكم تنگه احد را براي امريكا پيدا آرده است، اما امريكا براي فتح اين تنگه 
ترسد جنگ با آشوري نظير ايران به حماسه حسيني تبديل  به جنگ متوسل نخواهد شد زيرا مي

 . دبشو
اي در عرصه روابط خارجي توصيف و تاآيد آرد هيچگاه تهديدات  دآتر الريجاني سال جاري را سال ويژه

 . چنين در اوج نبوده است  خارجي عليه ايران اين
آند اما با سستي و  آميز را دنبال مي در روابط خارجي استراتژي صلح» دولت اميد« : الريجاني افزود 

 . وادادگي مخالف است
در جهان آنوني شكل نويني از استعمار شكل گرفته است آه تك تك آشورها را هدف :  گفت وي

 . آند گرفته و نابود مي
به گفته دآتر الريجاني در فضاي حاآم بر جهان آنوني حتي اگر مسلمان هم نباشيم دفاع از مردم 

 . شود فلسطين و حمايت از لبنان جزء الينفك منافع ملي ايران محسوب مي
: ، تالش براي وزيدن هواي تازه در آشور را برشمرد و افزود »دولت اميد«هاي  ريجاني از ديگر ويژگيال

بلكه . آشند دليل نبود مشكل نيست اگر مردم نجيب ايران از مشكالت و دردهاي آنوني فرياد نمي
 . شود مالحظه دشمنان و اجانب مانع از فريادشان مي

آباد آتول ايراد شد جمعي از علماي شيعه و سني منطقه  در اين سخنراني آه در مسجد جامع علي
ها و مسئولين و از جمله دآتر عباسي نماينده  همراه اعضاي شوراي شهر و تعدادي از شخصيت به

 . گرگان در مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشتند
 دوشنبه در جمع مردم آزادشهر حضور يافت و طي بر اساس اين گزارش الريجاني همچنين عصر روز

سخنان آوتاهي از عزم دولت اميد براي برخورد با مشكالت سيستم اجرايي آشور و همچنين مشكل 
ها هستند  الريجاني با اظهار اينكه يكي از بزرگترين مشكالت در آشور آقازاده: ها سخن گفت  آقازاده

دهند مانع آار مردم محسوب   اقتصادي انجام مي د و فعاليتتاآيد آرد آساني آه دستي در قدرت دارن
 . شوند و قطع دست آنان احتياج به اراده مسئول اجرايي ارشد آشور دارد مي

االسالم حسينيان امام جمعه ازاد شهر  گفتني است، پيش از سخنان دآتر الريجاني در آزادشهر، حجت
 ايشان را اهل  خانواده) پدر دآتر الريجاني(اشم آملي اهللا ميرزا ه با تجليل از مقام شامخ مرحوم آيت

علم و انديشه خواند و تاآيد آرد دآتر الريجاني در مسئوليت بزرگي چون رياست صدا و سيما و عضويت 
در شوراهاي مهم آشور از جمله شوراي امنيت ملي، شوراي انقالب فرهنگي و مجمع تشخيص 

 . را به اثبات رسانده استبرانگيز خود  مصلحت نظام، لياقت تحسين
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 انی پاجهي عراق بدون نتی جلسه مجمع ملنيدوم مجمع استی انتخاب ری ها برایزنیپس از شکست را
  افتی

  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب
 ی به توافقیابيه شنبه پس از شکست اعضا در دست جلسه پارلمان منتخب عراق عصر امروز سنيدوم

 .  دادانی پارلمان به کار خود پانی ااستیدرمورد پست ر
 15/15 فرانسه ، جلسه پارلمان منتخب عراق ساعت ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 پارلمان استی ر عضو پارلمان نتوانستند درمورد پست275 که ی درحالافتی انی پای به وقت محلقهيدق

 .منتخب به توافق اجماع برسند
 جلسه ني دومانیما پا:  گفت ژهی وی پارلمان موقت ومنشسي فرزند رئاضي رابطه حسن الفنيدرهم

  .مي کنیپارلمان منتخب عراق را اعالم م
 . برگزار خواهد شدندهی هفته آکشنبهی پارلمان منتخب عراق یجلسه آت:  افزود یو

 جلسه ساعت نی برگزار شود اما ای به وقت محل11خب عراق قرار بود ساعت  پارلمان منتجلسه
 . شدلي تشکري تاخمي از دو ساعت نشي با بی به وقت محلقهي دق35/13
 از یاتی ساله همزمان با تالوت آ87 اضي الفی ضارخي شاستی جلسه پارلمان منتخب عراق  به رنيدوم

 . آغاز شدمیقران کر
  

  مجمع باال گرفت استیاختالفات برسر پست ر//  عراق آغاز شد ی نشست مجمع ملنيدوم
  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب

 .  برگزار شد ري تاخمي از دو ساعت و نشي نشست پارلمان منتخب عراق امروز سه شنبه پس از بنيدوم
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 11راق قرار بود ساعت  فرانسه ، جلسه پارلمان منتخب عی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 مي از دو ساعت نشي  با بی به وقت محلقهي دق35/13 جلسه ساعت نی برگزار شود اما ایبه وقت محل

 . شدلي تشکريتاخ
 . آغاز شدمی از قران کریاتی ساله همزمان با تالوت آ87 اضي الفی ضارخي شاستی جلسه به رنیا

 امروز سه شنبه  از بروز بحران در پارلمان چهکپاری ائتالف عراق ستي لعهي عضو شکی حال نيدرهم
 . پارلمان خبر داد استی کشور برسر پست رنیمنتخب ا
 است که قرار است یتي عراق مربوط به شخصی در مجمع ملیبحران کنون:  گفت یاتي البعباس

 یغاز متقاعد کردن ی که هم اکنون تالشها برایی تا جاردي پارلمان منتخب عراق را برعهده بگاستیر
 . پست ادامه داردنی بدست گرفتن ای موقت عراق برای جمهورسي رئاوري الليعج
هم اکنون  درداخل پارلمان منتخب :  به خبرنگاران گفت کپارچهی ائتالف عراق ستي لعهي عضو شنیا
 . بحران بوجود آمده است ردي پارلمان را برعهده بگاستی تواند ری می چه کسنکهی انتخاب ایبرا
 منظور بدست گرفتن پست اوربهي اللي عجی متقاعد کردن غازی براییهم اکنون تالشها: ود  افزیو
 . پارلمان موقت صورت گرفته است استیر

 مجلس سي رئمي حکزیعبدالعز:  فرانسه مستقر درداخل پارلمان عراق گفته است ی خبرگزارخبرنگار
 . است اوري اللي عجی با غازیزنیرم را از سالن ها کنفرانس سرگیکی عراق در ی انقالب اسالمیاعال

 استی پست ری عراق را برارصعنتی وزی فواز جربا، حاجم الحسنخي شی دهند بجای محي ترجکردها
 . کرد است ی سنکی ی ورای انتخاب کنند زیمجمع مل
 دو گلوله خمپاره در محدوده ی به وقت محلقهي دق15/13ساعت :  رسد ی از عراق خبر مهمزمان
 . شدکياختمان پارلمان منتخب عراق شلاطراف س

پارلمان منتخب عراق امروز سه شنبه در .  منتشرنشده است ی حمله خبرنی و تلفات ااتیي ازجزهنوز
 دی شدري و عراق تدابییکای آمریروهاي نشست خود را در منطقه سبز بغداد  برگزار کرد که نیحال
 ی می افراد کنترل و بازرسی بازرسی هاستیدر تمام ا ی را در بغداد به اجرا گذاشته اند به طوریتيامن

 .شوند
 

  خبرهايي از تحوالت عراق
  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب:ایرنا

رييس جمهوري روماني بدون اعالم قبلي وارد بغداد شد و با :شنبه شب گفت تلويزيون عراق سه* 
 . يدار و گفت و گو آردمسووالن عراقي و فرماندهان روماني مستقر در عراق د

 : اين تلويزيون بدون اشاره به جزييات بيشتر سفر رييس جمهوري روماني گفت
سفر وي به عراق همزمان با انتشار خبر ناپديد شدن سه خبرنگار و گزارشگر اين آشور در بغداد صورت 

 . گيرد مي
غداد از چند روز پيش ناپديد براساس اين گزارش،سه خبرنگار و گزارشگر تلويزيون روماني مستقر در ب

 . اند شده
سفر رييس جمهور روماني به عراق همچنين در شرايطي است آه بيشتر هم پيمانان آمريكا در عراق از 

 . خارج آردن نيروهاي خود از اين آشور خبر داده اند
بخارست روماني نيز نيروي مهندسي،رزمي به عراق اعزام آرده و پيشتر مقامات اين آشور از تصميم 

 . به خارج آردن آنها از عراق خبر داده بودند
 
باهدف تامين مرزهاي عراق و آشورهاي همجوار سه لشكر مرزباني از :وزير آشور عراق اعالم آرد* 

 . نيروهاي ارتش سابق عراق به خدمت فراخوانده شد
هايي آه وابستگي به دراين فراخواني نيرو: افزود" حسن النقيب "راديو عراق سه شنبه شب به نقل از 

 . اند،به خدمت گرفته خواهند شد رژيم صدام نداشته
هاي صدام بود وگرنه اجازه نمي داد چنين  ارتش عراق خود قرباني سياست:وي همچنين گفت

 . شكستي براي عراق رقم بخورد
بع استان واسط از توا"الصويره"در جريان عمليات گارد ملي عراق در منطقه : تلويزيون عراق نيز اعالم آرد

 . هاي اتباع آشورهاي ديگر دستگير شدند تن از شبه نظاميان عراقي و تروريست ٨۴  
دستگير شده اتباع شش آشور از جمله شماري مصري و اردني ديده  ٨۴  در بين اين : اين تلويزيون افزود

 . شوند مي
 
هايي در بغداد  ق آه در زندانمقامات آمريكا موافقت خود را با انجام مالقات با سران سابق عرا* 

 . شوند،اعالم آردند نگهداري مي
اين موافقت آمريكايي ها به دنبال درخواست : شنبه شب بابيان اين مطلب افزود راديوآزاد عراق سه

 . خانواده سران بازداشت شده سابق عراق اعالم شده است
 . نها از سوي آمريكا استثنايي ندارداعالم موافقت انجام مالقات ميان سران سابق عراق با خانواده آ

خانواده صدام پيشتر از آميته صليب سرخ و مقامات آمريكايي خواسته بودند با او در زندان بغدا مالقات 
 . آنند

 . در منطقه الدور در حوالي تكريت دستگير شد ٨٢  صدام در آذر ماه ماه 
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ميالدي به چشم زده  ٧٠  ويزيوني خود در دهه نكته قابل توجه اينكه عينكي آه صدام در نخستين پيام تل
 . نيز به چشم زد ١٣٨٢  فرودين  ١٧  اش در روز  بود،در آخرين پيام تلويزيوني

خواند،ولي در اين روز با همان عينك آه در  هايش را بدون عينك مي پيام ١٣٨٢  فروردين  ١٧  صدام پيش از 
 .  به چشم زد،گويا او پيام رفتنش را دادو درست در نخستين پيام تلويزيوني خود ٧٠  دهه

 
يكي از " منصور الشيخ"نظاميان انگليس با يورش به منزل : راديو بغداد سه شنبه شب اعالم آرد* 

 . تن از افراد خانواده وي را دستگير آردند ١١  اعضاي مجمع ملي عراق در بصره 
نيرو هاي انگليسي بامداد :باره گفت براساس گزارش اين راديو،اين نماينده مجمع ملي عراق دراين

  خودروي زرهي و دو بالگرد منزل وي را از زمين و هوا مورد حمله قرار دادند و ۴٠  شنبه بااستفاده از  سه
 . اش را دستگير آردند تن از افراد خانوده ١١

لت اين اغلب افراد دستگيرشده آودك و سالخورده هستند و او هنوز از ع: منصور الشيخ اضافه آرد
 . اطالع است اقدام نظاميان انگليسي بي

اين نماينده عراقي با وحشيانه خواندن اقدام نيروهاي انگليسي از مجمع ملي عراق باالترين نهاد 
 . ها واآنش مناسب نشان دهند گيرنده آشورش خواست در مقابل جنايت انگليسي تصميم

در اين يورش : د از منزل خود خبر داد و گفتها دينار پول نق وي همچنين از به سرقت بردن ميليون
 . اند نيروهاي انگليس به دارايي هايش دستبرد زده

هاي  اين نماينده مجمع ملي عراق از انگليس خواست درمقابل عمل نيروهايش عذر خواهي آند و زيان
 . وارد آمده را به خانه خود جبران نمايند

 
دهها تاجر و واردآننده عراقي در اسكله الخور برضد : شنبه شب اعالم آرد راديوآزاد عراق سه* 

 . نابساماني گمرگ عراق در استان بصره تظاهرات آردند
آنند  در اين تظاهرات،تجار عراقي آه از اسكله الخور واقع در ابوالخصيب آاال وارد مي: اين راديو افزود

 . راق اعتراض آردندگيري هاي آارآنان گمرك و پليس محلي ع نسبت به فساد اداري و رشوه
اين راديو،براثر تيراندازي پليس عراقي مستقر در اسكله الخور عراق يكي از تظاهرآنندگان  به گفته

 . عراقي آشته شد
گيري و  در اين تظاهرات واردآنندگان عراقي پالآاردهايي با مضامين ضد رشوه: راديو آزاد عراق گفت

 . خورد فساد اداري گمرگ عراق به چشم مي
  
 : يكي از اعضاي مجمع ملي عراق در گفت و گو با تلويزيون عراق اعالم آرد* 

انتخاب رييس و دو معاون مجمع ملي عراق به روز يكشنبه همزمان با نشست سوم اين مجمع موآول 
 . شد

به دليل مخالفت غازي عجيل :افزود" حاچم الحسني"براساس گزارش سه شنبه شب اين تلويزيون،
دي سمت رياست مجمع ملي عراق وعدم اتفاق نظر نمايندگان اين مجمع تكليف هيات الياور براي تص

 . شود رييسه آن روز يكشنبه مشخص مي
وي تاآيد آرد،در مدت پنج روز باقي مانده به جلسه سوم مجمع ملي عراق اعضاي اين مجمع 

 . دهاي قطعي ونهايي خود را براي انتخاب رييس ومعاونانش صورت خواهند دا مشورت
الحسني گزارش خروج ايادعالوي وبرخي نمايندگان مجمع ملي عراق از جلسه اين مجمع به عنوان 

هايش ديدارهاي  دليل مسووليت نخست وزير عراق به: اعتراض به روند مذاآرات آن را تكذيب آرد و گفت
 . است شنبه داشته اي در روز سه فشرده

جمع ملي اين آشور از ائتالف عراق يكپارچه آه براساس گزارش تلويزيون عراق يكي از اعضاي م
باره تصميم نهايي  اي به نام او نشد،تهديد آرد چنانچه گروه آارشكن در مجمع مذآور دراين اشاره

 . نگيرند،افشاگري خواهد آرد
دانيم برخي اعضاي مجمع ملي عراق تحت تاثير آدام طرف به آارشكني دربرابر روند  ما مي: وي افزود

 . اند راق روي آوردهسياسي ع
 
دانشجويان دانشگاه موصل روز سه شنبه در تظاهراتي عليه اشغالگران و : راديو آزاد عراق اعالم آرد* 

 . اقدامات آنها در بازداشت چهار دانشجوي عراقي شعار دادند
در اين تظاهرات دانشجويان موصل از نظاميان آمريكا خواستند چهار :اين راديو سه شنبه شب گفت

 . دانشجوي دانشگاه موصل آه توسط اشغالگران بازداشت شده اند،آزاد شوند
مظنون را دستگير  ٣٢  راديو آزاد عراق همچنين خبر داد،نيروهاي آمريكايي روز سه شنبه در موصل 

 . آردند
 .  شوند-شدگان شماري اتباع سوريه ديده مي به گفته اين راديو،در بين بازداشت

اميان آمريكايي همچنين دوخودروي آماده انفجار را در موصل آشف و خنثي براساس اين گزارش،نظ
 . آردند

 
نيروهاي گاردملي عراق در عملياتي گسترده در منطقه : راديو بغداد سه شنبه شب اعالم آرد* 

 . ها را در شهر سلمان پاك دستگير آردند تن از تروريست ٩٨  المدائن، 
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ها  اآسازي مقادير زيادي انواع سالح و مهمات نيز از دست تروريستدراين عمليات پ: اين راديو افزود
 . آشف و ضبط شد

 . هاي آمريكا برفراز آربال و نجف اشرف خبر داد راديو آزاد عراق نيز از پرواز گسترده جنگنده
براساس اين گزارش،سخنگوي پليس نجف اشرف درباره علت پرواز هواپيماهاي آمريكا برفراز اين شهر 

اشرف در آستانه  هاي آمريكايي باهدف آنترل جاده آربال،نجف  عمليات هوايي بالگردها و جنگنده:گفت
 . اربعين است

بنا به درخواست مقامات عراقي نيروهاي چند ) ع(وي تاآيد آرد،در طرح امنيت عزاداران امام حسين 
 . مليتي نيز مشارآت دارند

 
دولت نروژ به درخواست :به راديو آزاد عراق گفتيكي از اعضاي اتحاديه ميهني آردستان عراق *

 . مسووالن محلي آردستان عراق براي استرداد رييس گروه انصار االسالم مخالفت آرد
رييس جماعت " مال آريكار"ما : اضافه آرد" عبدالرزاق عزيز"شب اين راديو، براساس گزارش سه شنبه

 . دانيم و خواهان محاآمه او هستيم  مختلف عراق ميانصاراالسالم را طراح عمليات خرابكارانه در مناطق
وي تاآيد آرد،دولت نروژ آه مالآريكا را زنداني آرده براي چندمين بار با درخواست مقامات آرد عراق 

 . براي تسليم دادن او مخالفت آرد
ه مجازات ها در استرداد مال آريكار عمل ب اين عضو اتحاديه ميهني عراق يكي از داليل مخالفت نروژي

نروژ مخالف مجازات اعدام است و به همين خاطر مالآريكار ا : مرگ در آردستان عراق اعالم آرد و گفت
 . دهد تحويل نمي

 
: راديوآزاد عراق سه شنبه شب از بازداشت خبرنگار شبكه تلويزيوني العربيه در بغداد خبر داد و گفت*

 . ه فرودگاه بغداد بازداشت شدخبرنگار العربيه آه در مسير تهيه گزارشي در جاد
به گفته اين راديو،پليس عراق درباره علت بازداشت خبرنگار شبكه خبري العربيه اعالم آرده آه او باخود 

 . آرده است نوارهايي از عمليات فلوجه حمله مي
ار اين معاون وزير خارجه فيليپين وارد بغداد شد و بالفاصله به همراه آارد: اين راديو همچنين گفت* 

 . آشور در بغداد با مسووالن سفارت آمريكا و مقامات عراقي گفت و گوهايش را آغاز آرد
معاون وزير خارجه فيليپين براي اطالع از آخرين خبرها از آشته " رافائيل آارلوس"براساس اين گزارش،

 . آرده استشدن چند تبعه آشورش در جريان حمله به پايگاه شبه نظاميان در تكريت به عراق سفر 
در جريان حمله گارد ملي عراق و نيروهاي تكاور اين آشور به پايگاه آموزشي : راديوآزاد عراق اضافه آرد

 . تن از جمله شماري تبعه فيليپين آشته شدند ٨۴  نظاميان در منطقه الثرثار در حوالي تكريت  شبه
 . اند هدراين عمليات چند تبعه فيليپين نيز دستگير شد: اين راديو گفت

  
  تحوالت سياسي عراق از نگاه روزنامه انگليسي
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گروههاي عمده ليبرال و سكوالر عراق بشدت به :" چاپ لندن روز سه شنبه نوشت" گاردين"روزنامه 
شكيل دولت جديد عراق دليل اسالمگرايان تندرو شيعه و حكومت مذهبي ايران در ت آنان نفوذ بي آنچه آه

 . اند خوانند، اعتراض آرده مي
يكي از " ابراهيم جعفري"اي نسبت به نامزدي  هاي فزاينده به نوشته روزنامه انگليسي، مخالفت

 . اسالمگرايان محافظه آار مرتبط با ايران، براي احراز پست نخست وزيري وجود دارد
يد بن بست سياسي عراق و احتمال بروز شكاف اين مخالفتها تا حدي با تشد: گاردين اضافه آرد

 . اند، افزايش يافته است درائتالف شيعيان عراق آه خود، ابراهيم جعفري را نامزد آرده
 آرد - هاي سكوالر شيعه-روز گذشته يكي از مقامهاي نزديك به مذاآرات سياسي با مشارآت چهره" 
تخابات را ناديده بگيرد و يا اسالمگرايان را از روند هيچكس قصد ندارد نتيجه ان:  سني در اين زمينه گفت-

سياسي حذف آند اما اين بسيار خطرناك خواهد بود اگرآنان و يا روحانيون ايران بتوانند آنترل امور را به 
 ." دست گيرند

" سابقه از روحانيون شيعه گفت آه  به نوشته گاردين، در پايان هفته گذشته، اياد عالوي با انتقاد بي
تواند آنرا از ايفاي نقش راهبري دور آرده  وارد آردن تشكيالت مذهبي به جريانهاي سياسي روزمره مي

 ." و رابطه ميان نيروهاي سياسي را به هم بزند
اي آه مورد توافق شرآاي ائتالف در عراق  بنا بر تفاهم نامه: " روزنامه انگليسي به نقل از عالوي افزود

 ." نها يكي از منابع قانونگذاري است نه تنها منبعقرار گرفته است، اسالم ت
 

نوشت آه شيعيان عراق پس از دهها سال سرآوب، اآنون روند رو به " گاردين"روزنامه انگليسي 
 . توانند نظرات مذهبي خود را ابراز آنند آنند و مي رشدي را تجربه مي

  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب:ایرنا
 روزنامه چپگراي چاپ لندن، دهها انجمن فرهنگي و مذهبي در سال گذشته در دانشگاه به نوشته اين

 . بغداد تاسيس شده است
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اند آه تعداد موارد تهديد دانشجويان مرتبط با  با اين حال دانشجويان دختر اين دانشگاه اظهار داشته" 
رش عراق نوشت آه قرار است گاردين به نقل از وزيرآموزش و پرو." احزاب شيعه درحال افزايش است

 . دانشجويان و استادان، اعتقادات مذهبي و سياسي خود را به آالسهاي درس نياورند
رو و مستقل متعلق به ائتالف شيعيان تحت  به نوشته روزنامه انگليسي، اين وزير يكي از شيعيان ميانه

 . اهللا سيستاني است حمايت آيت
الف داراي ارتباطاتي با ايران هستند و قصد دارند قانون اساسي هاي ارشد اين ائت بسياري از چهره" 

هاي مذهبي  اند آه به آزادي جديد عراق را براساس قوانين شريعت تدوين آنند گو اينكه آنان وعده آرده
 ." و حقوق بشر احترام گذارند

اند و  اري آردهجناحهاي سكوالر در داخل و خارج ائتالف سياسي، از تشكيل دولت خودد: گاردين نوشت
آنند و معتقدند آه روحانيون مذهبي بايد آنترل  علت آنرا نگراني از گسترش تعصبات مذهبي ذآر مي

 . شوند
اي از جنوب عراق  به نوشته روزنامه انگليسي، از زمان سقوط صدام در دو سال پيش بخشهاي عمده

 . است توسط شيعيان مورد حمايت روحانيون اداره شده
 آه برخالف گروههاي شورشي آه عمدتا سني هستند، چالش شيعيان خشونت آميز گاردين نوشت

 . نيست با اين وجود بسياري از مردم عراق از آن بيم دارند
 

ي  براساس آنچه آه در آخرين گزارش آماري خبرگزاري آسوشيتدپرس آمده است از زمان آغاز حمله
 . اند آمريكايي آشته شده تن از نظاميان 1527نظامي آمريكا به عراق، حداقل 

  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در همين حال ارتش ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي   تن از نظاميان انگليسي از زمان آغاز حمله86انگليس نيز در اين مدت متحمل تلفاتي بوده و تاآنون 
 . اند عراق آشته شدهنظامي به 
 اسپانيايي، هشت بلغاري، سه اسلواآيايي و دو 11 لهستاني، 17 اوآرايني، 18 ايتاليايي، 21همچنين 

استونيايي، تايلندي و هلندي و در نهايت يك نظامي دانمارآي، السالوادري، مجاري، قزاق آشته 
 . اند شده

رج بوش، رييس جمهور آمريكا مبني بر براين اساس گزارش شده است آه از زمان اعالم رسمي جو
 . اند  نظامي آمريكايي آشته شده1389 ميالدي تاآنون 2003پايان جنگ در عراق در اول ماه مه سال 

  
  روبروستیمجلس عراق همچنان با دشوار

  ٢٠٠۵ مارس 29  - ١٣٨4  فروردین9ه سه شنب: بی بی سی 
منطقه " بار دوم در ی مارس برا29روز سه شنبه ) پارلمان تازه اين کشور( عراق ی مجمع ملنمايندگان

  .بغداد تشکيل جلسه دادند" سبز
 شود که اين تأخير یگفته م.  عراق ظهر سه شنبه با سه ساعت تأخير آغاز به کار کردی ملمجمع
 بوده است، اما اين چند ساعت نيز مؤثر یضرور  گفتگو و مشورت بيشتر به خاطر رسيدن به توافق یبرا

  .و نمايندگان باز هم نتوانستند سران آينده کشور را انتخاب کنندنبود 
 بر ی پس از گشايش مجلس، ميان نمايندگان جدل و اختالف شديدی رسد که دقايقی بغداد گزارش ماز

خبرنگاران خواسته شد جلسه را ترک کنند تا مجمع  سر انتخاب رئيس مجلس درگرفت و به دنبال آن از 
  .  کار خود ادامه دهد بسته بهیپشت درها

 مقام رياست ی مذهب برای مورد اختالف ميان جناح ها، انتخاب يک سياستمدار سنی از نکات اصلیيک
 نخست وزير موقت اين کشور، جلسه یاياد عالو  که در جلسه پيش آمد، یبه دنبال جدال. مجمع است
 ی بايد جاد،را در مجلس به دست آورن نتوانستند اکثريت ی که احزاب طرفدار وی عالویآقا. را ترک کرد

  . خود را به نخست وزير جديد بدهد 
 رياست ی، هنوز درباره پست ها)آخر ماه ژانويه( عراق ی انتخابات سراسری گذشت دو ماه از برگزاربا

  . نشده است  گرفته ی تصميم قطعی و نخست وزيریجمهور
شکيل دولت با کردها، دومين جناح پيروز در انتخابات  انتخابات بود، بر سر تی شيعه که برنده اصلائتالف

.  به توافق برسندیاند بر سر تعيين مقامات کليد در حال مذاکره است، اما هنوز دو گروه نتوانسته 
 به شدت افق از نمايندگان شيعه و کرد به خاطر حاصل نشدن تو،ی سياسی از شخصيت هایبرخ

 ی هستند، از دو جناح اصلی سخت ناراضتي وضعیکه از ناروشن از نمايندگان یبرخ. اند انتقاد کرده 
مردم عراق به عوامل و داليل اختالف  خواسته اند که مشروح مذاکرات خود را به مجلس گزارش کنند تا 

  . ببرندینظرها پ
 ی و کردها در آغاز راه دشوار همکارشيعيان

 از احزاب شيعه برنده ی شامل تعداد"ائتالف متحد عراق" نخستين انتخابات آزاد عراق، ليست در
که بتواند بدون کمک ساير نيروها و احزاب،   ها شد، اما اين اکثريت آنقدر بزرگ نيست یاکثريت کرس

 مذاکرات اما. شيعيان ناگزير هستند بر سر تشکيل دولت آينده با کردها متحد شوند. دولت تشکيل دهد
  . استاين دو جناح هنوز به نتيجه نرسيده دو ماهه 
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 مانند وزارت نفت و ،ی کليدی بر سر کنترل وزارتخانه های رسد که نکات مورد اختالف زيادی نظر مبه
که پس از تشکيل دولت تحت کنترل شيعيان، خواسته   کردها پيرامون اين مساله ی هایهمچنين نگران

  .استاختالف نقش مذهب از ديگر نکات مورد .  آنها ناديده گرفته خواهد شد، وجود داردیها
به .  گزارش داده اندی مردم عراق نسبت به عدم پيشرفت کار مجمع ملی از نگرانی گروهی هارسانه

.  محروم کرده استیاز يک حاکميت موجه و قانون  موجود، اين کشور را ینظر منتقدان، اختالف نظرها
 يک یاس، چراکه دموکر بودی قابل پيش بينی هايی از ناظران، چنين نارسايیاما به عقيده بسيار

  . تازه در اين کشور است مفهوم 
 ی چند نماينده در اعتراض به دو جناح شيعيان و کردها، آنها را به بی دومين جلسه مجمع عمومدر

نمايندگان معترض يادآور شدند که . متهم کردند  ی دادن به منافع فرقه ای به منافع کشور و برتریتوجه
 شرکت کننده يم توده عظی و دلسردی تواند به نوميدیمجلس نمايندگان، ماختالف در آستانه تشکيل 

   .انتخابات منجر شود در 
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