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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
  

هر مقدار که //  اصفهان آغازخواهدشدUCF تي مذاکره با اروپا فعالبعداز : ی اتمیمعاون سازمان انرژ
 را یمصوبه امروز مجلس چشم انداز روشن// مي کنرفتشي پی هسته ای در فناورمي توانی ممياراده کن

  کرده است مي کشور ترسی هسته ای فناورندهی آیبرا
  ٢٠٠۵ مى 15 -١٣٨۴ ارديبهشت 25ه یکشنب
 ی هسته ای هاتي فعالقي تعلمي و نکسالیدر مدت :  گفتی اتمی الملل سازمان انرژني امور بمعاون

 متخصص یروهاي و نی روند قطعا به توانمندنیو ادامه ا می و جهش را از دست دادیی دوره شکوفاکی
 .  خواهد رساندی جدبي آسیهسته ا

 یري از سرگیاصرار مسئوالن کشور برا: افزود" مهر "یاسي در گفتگو با خبرنگار سیدي محمد سعدکتر
 و  توان زمان را از دست دادی نمنی از اشي است که بلي دلنی به ای معلق مانده هسته ایتهايفعال
 . نگاه داشتکاري و دانش باال را بی توانمندت،ي متخصص با ظرفیروهاين
 و رانی ای هسته ای هاتي بودن فعالزي بر صلح آمی اتمی انرژی المللني آژانس بدي با اشاره به تاکیو

 ی که وقتستي نی روش معقولنی ااي دنی جاچيدر ه:  ها گفتتي فعالنی برای المللني نهاد بنینظارت ا
 . آن را معلق نگاه دارنددندي رسی از توانمندیوعبه ن

 ی اصفهان براUCF کامل کارخانه ی از آمادگی اتمی سازمان انرژیزی الملل و برنامه رني امور بمعاون
 درسال گذشته، اکنون کامال آماده بهره ی کارخانه پس از راه اندازنیا:  خبر داد و گفتیبهره بردار

 . خواهد شدروع شی اند ، بهره برداردهي برسند که رسیبه جمع بند است وهرگاه مسئوالن یبردار
هفته :  کارخانه به درخواست اروپا ، گفت نی ای در راه اندازرانی ای هفته اکی ري با اشاره به تاخیو
 . کارخانه از سر گرفته خواهد شدنی اتي بعد از مذاکره با اروپا فعالنده،یآ

 آراء در مجلس تی که امروز با اکثری هسته ایم دولت به توسعه فناور با اشاره به طرح الزایدي سعدکتر
 یشی با دور اندی اسالمی بار است که مجلس شوراني اولنیا:  گفتدي رسبی به تصوی اسالمیشورا
 است که رده کی هسته ای انرژی جامع برای برنامه امي و دولت را موظف به تنظبی را تصوی، قانون

 شده یني بشي در آن پندهی سال آ20 در ی هزار مگاوات برق هسته ا20 دي تولی چرخه سوخت براجادیا
 .است

 جادی ای الزم را برایزی ملزم شده است که برنامه ری هسته ای قانون سازمان انرژنیطبق ا:  افزودیو
 ی هسته ای تحول در بخش فناورکی نکهی اقدام عالوه بر انی انجام دهد و ای مقدار برق هسته انیا
 زي نقاتيحق توسط وزارت آموزش و تی انسانیروي نتيوجود خواهد آورد باعث رشد و توسعه و تربب

 .خواهد شد
 کی با کي ما به صورت قانونمند و ارگانی بار است که دانشگاههاني نخستنی کرد احی تصریديدکترسع

 . خواهند رفتشيپروژه بزرگ کشور هماهنگ شده و پ
 متخصص یروهاي از نی نه چندان دور تعداد فراوانی سالهای ، طیزیه ر برنامنیقطعا با ا:  افزودیو
 در بخش ري چشم گی کشور مشغول به کار خواهند شد وتحولی مختلف هسته اساتي در تاسیرانیا

 .دی دمي خواهی به خوبندهی سال آ10 ی ال5 بوجود خواهد آمد و آثار آن را دری هسته ایعلم
 از افکار یندی طرح که برآنی اگری دیاز سو:  افزودی اتمی سازمان انرژیزی و برنامه ری المللني بمعاون
 ی وبا حفظ منافع ملنانهي واقع بی ملت با نگرشندگانی باشد، نشان داد که نمای مرانی جامعه ایعموم
 کشور ی هسته ایفناور ندهی آی روشن را برای کرده اند که چشم اندازبی و تصومي را تنظی، قانون
 .وده است نمميترس
 خواهد رساند به ري را به رشد چشمگی هسته ای فناوری جانبعی طرح قطعا صنانی ایدي گفته سعبه

 داي پشی کشور به دوبرابر افزای هسته ازاتي سازنده تجهی شرکت هاندهی آی که در سالهایگونه ا
 . خواهد کرد 

 ی انرژی المللنيدات آژانس ب تعهیريگي طرح که مربوط به پنی از ای با اشاره به بخشیدي سعدکتر
 است رانی با ای هسته ای دارنده فناوری کشورهای بر همکاری  مبنNPT از یی در خصوص بندهایاتم

 نی ای دارای را از کشورهامانیازهاي ننکهی ایکی ما قرار دارد ، ی روشي پري بخش دو مسنیدرا: ، گفت
 . شودني تامی داخلعی متخصص و صنایروهاي توسط نازهاي ننکهی و دوم امي کنني تامیفناور
 ری ، اگر سامي و در مرحله توسعه آن هستمی کرده اجادی را در کشور ای تکنولوژنیما ا:  افزودیو

 به ی ، اما اگر توجهروگاهي ساخت ننهي در زمژهی به ومي کنیکشورها به ما کمک کنند قطعا استقبال م
 هرچند دي رسميه خواجهي  قطعا به نتی داخلیوانمند بر تخصص و تهي  نشود با تکNPT معاهده 4ماده 

 .  تر شودیراهمان طوالن
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 توسعه مورد نظر تيقطعا ظرف:  کرددي تاکی اتمی سازمان انرژیزی الملل و برنامه رني امور بمعاون
 ري مسنی در امي توانی ممي در کشور وجود دارد و هر مقدار که اراده کنی اسالمیمجلس شورا

 .مي کنشرفتيپ
  

 الزام دولت به دستيابى به سوخت اتمى
  ٢٠٠۵ مى 16 -١٣٨۴ ارديبهشت 26ه دوشنب

 راى موافق طرح ١٨٨نمايندگان مجلس در جلسه علنى ديروز خود با : گروه سياسى، ايرج جمشيدى
اين طرح در شرايطى به تصويب . الزام دولت به دستيابى به فناورى هسته اى صلح آميز را تصويب آردند

د آه پرونده هسته اى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى به مرحله تعيين آننده اى مجلس رسي
آاظم جاللى مخبر آميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اعالم آرد به زودى . رسيده است

وزراى خارجه : وى گفت. گفت وگوهاى هسته اى ايران با سه آشور اروپايى از سرگرفته خواهد شد
نگليس و فرانسه با حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى و مسئول پرونده هسته اى آلمان، ا

اما تصويب طرح ياد شده در مجلس از اهميت بااليى برخوردار . ايران با يكديگر گفت وگو خواهند آرد
زيرا نمايندگان مجلس آن را در واآنش به آنچه آارشكنى اروپايى ها مى دانند، به تصويب . است

حداد عادل رئيس مجلس هم آه در سفر به استان مرآزى به سر مى برد در شهرستان . ساندندر
 ٢٠۵در جلسه علنى مجلس . ساوه دفاع از فناورى هسته اى را دفاع از استقالل آشور عنوان آرد

اين طرح بدون مذاآره جدى به تصويب .  نفر به طرح راى مثبت دادند١٨٨نماينده حضور داشتند آه 
خبرنگاران، عكاسان و فيلمبرداران رسانه هاى گروهى داخلى و خارجى براى پوشش خبرى . رسيد

نمايندگان پس از تصويب اين طرح يك . طرح ياد شده در صحن علنى مجلس حضورى محسوس داشتند
عار ش. گروهى از نمايندگان هم فرياد مرگ بر اروپا سردادند. صدا شعار مرگ بر آمريكا و اهللا اآبر سردادند

اين شعار در واقع واآنش . مرگ بر اروپا براى اولين بار است آه در مجلس هفتم شنيده مى شود
نمايندگان مجلس ايران، اروپايى ها را . اعتراض آميز نمايندگان مجلس ايران به سه آشور اروپايى است

رت گرفته متهم مى به آارشكنى در برابر ايران و عدم پايبندى به تعهدات خود به موجب توافق هاى صو
مجلس ايران معتقد است آارشكنى اروپايى ها و اقدامات دشمنانه آمريكا و اسرائيل عليه ايران . آنند

نمايندگان مجلس ايران پيش از . گفت وگو هاى هسته اى را در آستانه شكست آامل قرار داده است
ى را انجام ندهند طرح الزام دولت به اين هم تهديد آرده بودند اگر اروپايى ها اقدام عملى و نتيجه بخش

برخى از اين نمايندگان حتى تهديد آردند . دستيابى به فناورى هسته اى را تصويب نهايى خواهند آرد
را ) ان پى تى(طرح خروج ايران از آنوانسيون بين المللى منع توليد و گسترش سالح هاى هسته اى 

امران نماينده اصفهان طرح سه فوريتى خروج ايران از حتى يك بار حسن آ. به مجلس ارائه خواهند آرد
يك بار ديگر هم رفعت بيات نماينده زنجان . ان پى تى را تهيه آرد ولى فقط سه نماينده آن را امضا آردند

طرح دو فوريتى خروج از ان پى تى را تهيه و آن را با امضاى گروهى از نمايندگان به هيات رئيسه مجلس 
 اعالم وصول آن خوددارى شد و اعتراض نمايندگان امضاآننده طرح از جمله بيات براى تقديم آرد اما از

اين طرح ها در شرايطى در مجلس تهيه شد آه آميسيون امنيت ملى . اعالم وصول آن به جايى نرسيد
و سياست خارجى مجلس هم در اقدامى جداگانه پيش نويس طرح دستيابى به فناورى هسته اى 

اين طرح آه جدى ترين طرح مجلس درباره فناورى هسته اى به شمار مى آيد در . هيه آردصلح آميز را ت
غالمعلى حدادعادل، .  تن از نمايندگان مجلس تقديم هيات رئيسه مجلس شد٢٣۵نهايت با امضاى 

محمدرضا باهنر، سيد محسن ابوترابى فرد، عالءالدين بروجردى، احمد توآلى و تعدادى ديگر از 
آليات اين طرح در دهم آبان ماه در مجلس بررسى .  شاخص مجلس اين طرح را امضا آردندنمايندگان

غالمعلى حدادعادل در آن روز تصويب اين طرح را اصرار . شد و با اآثريت قاطع آرا به تصويب رسيد
 بر در آن روز نيز آليات اين طرح با شعار اهللا اآبر و مرگ. مجلس بر حفظ حقوق هسته اى ايران ناميد

تعدادى از اعضاى فراآسيون اقليت مجلس تنها نمايندگانى بودند آه به آليات اين . آمريكا تصويب شد
طرح راى مثبت ندادند و به نظر مى رسد در جلسه علنى ديروز هم از دادن راى به جزئيات طرح 

ه اى فراآسيون اقليت مجلس معتقد است نبايد دست دولت را در مذاآرات هست. خوددارى آردند
به اعتقاد اعضاى فراآسيون اقليت تصويب چنين قانونى در مجلس به معناى ايجاد محدوديت . بست

 .براى دولت است
 رد استدالل فراآسيون اقليت• 

اما آاظم جاللى نماينده شاهرود و مخبر آميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس تصويب اين 
وى در . وگوهاى هسته اى با آشورهاى خارجى ندانستطرح را به معناى محدود آردن دولت در گفت 

قيد عبارت دستيابى دولت به فناورى هسته اى در چارچوب : پاسخ به سئوالى در همين خصوص گفت
پيمان ان پى تى نشان دهنده اين است آه دست دولت در گفت وگوهاى هسته اى بسته نيست و 

به . لى به گفت وگوهايش با اروپايى ها ادامه دهدمى تواند در چارچوب قوانين و پيمان هاى بين المل
نظر مى رسد استدالل جاللى قانع آننده است زيرا براساس مصوبه مجلس دولت جمهورى اسالمى 

و قوانين بين ) ان پى تى(ايران موظف است در چارچوب پيمان منع گسترش سالح هاى هسته اى 
كانات داخلى و بين المللى و پيگيرى اجرايى تعهدات المللى با بهره گيرى از انديشمندان، محققان و ام

آژانس بين المللى انرژى اتمى و آشورهاى برخوردار از اين فناورى، در برابر آشورهاى عضو اين معاهده 
نسبت به برخوردار نمودن آشور از فناورى هسته اى صلح آميز از جمله تامين چرخه سوخت جهت 

نگاهى به مصوبه مجلس نشان مى دهد : جاللى گفت. دام آندبيست هزار مگاوات برق هسته اى اق
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آه اوًال ايران به دنبال فناورى هسته اى نظامى نيست و ثانيًا دولت مى تواند در چارچوب قوانين و 
مقررات بين المللى از جمله پيمان ان پى تى به گفت وگوهاى هسته اى خود با طرف هاى خارجى از 

هدف اصلى ما از : جاللى گفت. انس بين المللى انرژى اتمى ادامه دهدجمله سه آشور اروپايى و آژ
زيرا دنيا با ما فقط در بخش تكليفى پيمان ان پى . تصويب اين طرح تاآيد بر حقوق هسته اى مان است

اروپاييان . تى سخن مى گويد ولى ما مى  خواهيم عالوه بر انجام تكاليف به حقوق خود نيز دست يابيم
به موجب اين پروتكل، . ز ايران خواستند تا پروتكل الحاقى به ان  پى تى را هم امضا آنددر ابتدا ا

بازرسان آژانس اجازه دارند بدون اعالم قبلى از هر نقطه از خاك آشورى آه اين پروتكل را امضا آرده 
 برساند و آن دولت ايران بدون اينكه پروتكل الحاقى را در مجلس به تصويب. است، بازديد به عمل آورند

را به قانون تبديل آند، خواست اروپايى ها و آژانس بين المللى انرژى اتمى را پذيرفت و تمام مراآز مورد 
نظر آژانس در ايران بازديد شد و عالوه بر آن ايران اعالم آرد به عنوان نشان دادن حسن نيت خود 

اآنون نزديك به دو . لت تعليق درمى آوردفعاليت   هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را موقتًا به حا
سال است آه فعاليت   هاى غنى سازى اورانيوم در ايران متوقف شده و مراآز هسته اى ايران هم 

حسن روحانى با استناد به همين اقدامات بود آه اعالم آرد . توسط بازرسان آژانس پلمب شده است
 بنابراين اروپايى ها بايد آارى آنند تا فعاليت هاى .ايران فراتر از تعهدات بين المللى خود عمل آرد

اما اروپايى ها در . هسته اى صلح آميز ايران از جمله تامين چرخه سوخت هسته اى از سر گرفته شود
 سال پنهانكارى آرده و زمان ٢٠زيرا . مقابل همچنان مى گويند ايران بايد به اعتمادسازى خود ادامه دهد

آاظم جاللى اين بخش از . ران اعتماد بين المللى را نسبت به خود جلب آندزيادى الزم است تا اي
 صفحه اى را از تمام فعاليت هاى هسته ١٠٣٠ما يك گزارش : اتهامات اروپاييان و آژانس را رد آرد و گفت

. هيچ نكته مبهمى در پرونده هسته اى ايران باقى نمانده: وى گفت. اى خود تسليم آژانس آرده ايم
راين فكر مى آنيم مخالفت اروپايى ها با ايران بيشتر يك مخالفت سياسى است و آنان نمى بناب

ما با تصويب اين طرح در مجلس : جاللى گفت. خواهند ايران به چرخه سوخت هسته اى دست پيدا آند
ه به آنان نشان داديم عالوه بر تعهد به تكليف خود در پى دستيابى به حقوق مان نيز هستيم؛ چرا آ

نمى شود از يك آشورى بخواهيم تنها به تكاليف بين المللى اش عمل آند ولى در مقابل از حقوق خود 
 .چشم پوشى آند

 استقبال سازمان انرژى اتمى ايران از طرح مجلس• 
سازمان انرژى اتمى ايران از تصويب طرح دستيابى به فناورى صلح آميز هسته  اى در مجلس : ايسنا

دآتر محمد سعيدى معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران . قبال آردشوراى اسالمى است
تصويب اين طرح، مسير قانونى براى توسعه فناورى هسته  اى و بهره گيرى از انرژى هسته اى : گفت

اين طرح، سازمان انرژى اتمى را ملزم به : وى ادامه داد. در آشورمان را شفاف و روشن تر از پيش آرد
 سال آينده و همچنين وزارت ٢٠ هزار مگاوات برق هسته اى تا ٢٠د چرخه  سوخت جهت تامين ايجا

سعيدى در . علوم، تحقيقات و فناورى را نيز موظف به تربيت نيروهاى متخصص در اين زمينه مى آند
اين طرح يك رويكرد درست به برنامه  بلندمدت هسته اى آشور : ارزيابى اش نسبت به اين طرح گفت

معاون امور . است و چشم انداز روشنى را براى برنامه  صلح آميز هسته اى در ايران ترسيم مى آند
بين الملل سازمان انرژى اتمى آشورمان تصويب اين طرح را برآيند خواست افكار عمومى و ملت ايران 

گسترش فناورى قطعًا يك جهش چشمگير در توسعه و : در استفاده از انرژى هسته اى خواند و نويد داد
اين مصوبه  مجلس :  خاطرنشان آردوى. هسته اى در آشورمان به صورت روزافزون به وجود خواهد آمد

شوراى اسالمى، اميد و انگيزه  مضاعفى براى دانشمندان و متخصصان آشور در توسعه اين فناورى 
با گسترش تحقيقات : معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى آشورمان ابراز داشت. نوين خواهد بود

 و دانشگاهى به صورت گسترده شاهد تربيت در زمينه  فناورى هسته اى در سطوح علمى، تحقيقاتى
: سعيدى همچنين در پايان اظهار داشت. نيروى انسانى متخصص در فناورى هسته اى خواهيم بود

سازمان انرژى اتمى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى آه با واقع بينى و واقع نگرى شان اين 
  .ندطرح خودجوش را به تصويب رسانده اند، تشكر مى آ

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 . اهللا سيستاني توسط افراد ناشناس ترور شد ي آيت نماينده: خبرگزاري عراق گزارش داد

  ٢٠٠۵ مى 16 -١٣٨۴ ارديبهشت 26ه دوشنب
ي  لغراوي نمايندهبه نقل از خبرگزاري عراق، شيخ قاسم ا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مقابل منزلش توسط افراد ناشناس مورد ) يكشنبه(آيت اهللا العظمي سيستاني در بغداد روز گذشته 
 . هدف قرار گرفت و آشته شد

 دو عمليات انتحاري در بعقوبه آه ساختمان استانداري را مورد هدف قرار داده بود، به  در همين حال،
خسارتهايي نيز به ساختمان استانداري . ديگر منجر شد تن 25آشته شدن شش تن و مجروح شدن 

 . وارد شده است
شبه نظاميان استاندار االنبار و چهار تن از محافظان وي را آه : يك مقام وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد

 . در مسير منتهي به شهر القائم گروگان گرفته بودند، آزاد آردند
خصي را آه قصد داشت با يك ماشين بمبگذاري شده آاروان نيروهاي پليس عراق نيز موفق شدند ش

 . نظامي عراق را در الرمادي هدف قرار دهد، بكشند
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سر چهار تن از .  جسد را در الرمادي، بعقوبه، بصره و اسكندريه آشف آنند34نيروهاي عراقي همچنين 
 .  داشتنداجساد بريده شده بود و تعداد زيادي از آنها نيز به سربازان عراقي تعلق

ي الرصافه، شيخ حسن  نيروهاي امنيتي عراق همچنين با حمله به مسجد يوسف الصديق در منطقه
 . النعيمي از علماي سني و سخنگوي وي را دستگير آردند

ي الشرق االوسط نيز به نقل از يك مقام وزارت آموزش و پرورش عراق اعالم آرد آه مهدي  روزنامه
اش روز گذشته   و بازرس آل وزارت آموزش و پرورش به همراه پسر و رانندهابوالمعالي، از قضات عراق

 . توسط افراد ناشناسي آشته شدند
ابوالمعالي طي دوران خدمتش بسيار صادقانه خدمت آرد و با هيچ حزب و يا گروه سياسي : وي افزود

 . نيز در ارتباط نبود
ي   از تاخير در انتخابات تعيين رييس آميته-ي عربي   چاپ امارات متحده-ي البيان  از سوي ديگر، روزنامه

 . تدوين قانون اساسي عراق خبر داد
ي تدوين قانون اساسي عراق آه  رياست آميته: همام حمودي، عضو مجمع ملي عراق اظهار داشت

 . قرار بود روز گذشته تعيين شود، با تاخير به روز ديگري موآول شد
 از اعضاي آرد مجمع ملي به شمال عراق به منظور انجام مذاآرات وي دليل اين تاخير را سفر برخي

 . بيشتر اعالم آرد
 . ي نيروهاي زميني عراق خبر داد يك مقام مسوول در وزارت دفاع عراق نيز از افتتاح مقر ويژه

در اين مراسم نوري شاويس، معاون نخست وزير، سعدون الدليمي وزير دفاع، بابكر زيباري : وي افزود
ي عراقي و تعدادي از نيروهاي  يس ستاد مشترك ارتش عراق، جمعي از مقامات و افسران بلندپايهري

 . چندمليتي حضور داشتند
 

ها را در تدوين قانون  ي آمريكا در ديدار با نخست وزير عراق، مشارآت تمام عراقي وزير امور خارجه
 . يرد دانست آه بايد از سوي آنها انجام گ اساسي عراق يك وظيفه

  ٢٠٠۵ مى 16 -١٣٨۴ ارديبهشت 26ه دوشنب
 - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي آمريكا، در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با ابراهيم جعفري، نخست  آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
ز خرسندي آرد و هدف از سفر خود را پيشبرد روند سياسي وزير عراق، نسبت به تحوالت عراق ابرا

 . عراق و همكاري در خصوص مبارزه با اقدامات تروريستي در اين آشور برشمرد
ها و  بررسي مسايل مختلف از جمله تقويت توان نيروهاي مسلح عراق، مشارآت شيعيان و سني

 .  بودآردها در روند سياسي اين آشور محور مذاآرات رايس و جعفري
تواند قانون اساسي خود را   اوت مي15مطمئن است آه عراق در : ي آمريكا اعالم آرد وزير امور خارجه

 . تدوين آند
خواهد از اوضاع امنيتي، روند سياسي و تالشهاي  رايس در اين آنفرانس مطبوعاتي تاآيد آرد آه مي

هاي عراق و آمريكا را با يكديگر  ولويتهاي اقتصادي مطلع شود تا بتواند ا عراق براي تحكيم زيرساخت
 . مطابقت دهد

در حال : ها در تدوين قانون اساسي عراق ابراز نگراني آرد و گفت وي نسبت به عدم مشارآت سني
 . ي تدوين قانون اساسي وظيفه بدانند ها مشارآت خود را در آميته حاضر مهم اين است آه عراقي

ها را هدفي براي شكست روند سياسي و  اي مسلح عليه عراقيه رايس اقدامات شبه نظاميان و گروه
هاي  نيروهاي نظامي عراق با اصالحات دموآراتيك خود، گروه: عدم برقراري امنيت در عراق خواند و گفت

 . مسلح را شكست خواهند داد
قانون ي مسوول تدوين  ها با آميته جعفري در اين آنفرانس مطبوعاتي بر عدم همكاري قابل قبول سني

ها و حل اين مشكل به آار  تمام تالش خود را براي مشارآت سني: اساسي عراق تاآيد آرد و گفت
 . خواهم گرفت

تعداد نيروهاي : ي آمريكا با رد تعيين زمان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق اظهار داشت وزير امور خارجه
فظ امنيت خود باشند، در عراق باقي خواهيم ها قادر به ح  هزار تن است و ما تا زماني آه عراقي138ما 
 . ماند

همواره دنبال فرصتي بودم آه به عراق سفر آنم؛ اما : رايس به سه تن از خبرنگاران همراه خود گفت
 . ترجيح دادم اين سفر بعد از تشكيل دولت جديد باشد

 . آند ور سفر ميرايس نخستين مقام آمريكايي است آه بعد از تشكيل دولت جديد عراق به اين آش
رايس پيش از ديدار با ابراهيم جعفري، در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با مسعود بارزاني، رهبر حزب 

دموآرات آردستان عراق شرآت آرد و نسبت به تعهدات خود در خصوص آزادي و دموآراسي در عراق 
 . تاآيد آرد

لمللي را در خصوص عراق در ماه آينده تشكيل ا ي اروپا يك آنفرانس بين آمريكا و اتحاديه: وي تاآيد آرد
هاي گسترش همكاري با عراق به ويژه در  خواهند داد آه قرار است در اين آنفرانس به بررسي راه

 . هاي مالي و تكنولوژيكي بپردازند زمينه
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
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  ارديبهشت25:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 15 -١٣٨۴ ارديبهشت 25ه یکشنب

روزنامه های امروز تهران با اشاره به پايان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی رياست :بی بی سی
جمهوری در عنوان های نخست خود خبر داده اند که تعداد داوطلبان به باالتر از هزار نفر رسيده است و 

اعالم مالقات هفته آينده دبير . اح بندی ها پرداخته انددر مقاالت خود به گمانه زنی رقابت ها و جن
شورای عالی امنيت ملی ايران با سه وزير خارجه اروپايی و تعليق دوباره توليد سوخت از جمله ديگر 

  .اخبار روزنامه های امروزاست
کشور  خبر داده که در هفته آينده حسن روحانی مسئول پرونده هسته ای ايران در يک ايرانروزنامه 

  .اروپايی با وزيران سه کشور بزرگ اروپا ديدار خواهد داشت
 سخنگوی هيات مذاکره کننده ايرانی گفته است چون از سوی اروپايی ها پيشنهاد شرقبه نوشته 

مالقات در سطح عالی داده شد بازگشايی مجمتع هسته ای اصفهان متوقف شد و تا پايان اين 
  .نمی شودمذاکرات عمليات توليد سوخت آغاز 

 در سرمقاله خود به بررسی بحران هسته ای پرداخته و پيشنهاد کرده اگر در مذاکرات با اروپا شرق
  . تغييری داده نشد با رجوع به افکارعمومی و يا تهديد به آن شايد بتوان گره را باز کرد

ری از مساله  در سرمقاله خود خبر داده که به علت انتخابات رياست جمهوجمهوری اسالمیروزنامه 
مهمی مانند آينده فعاليت های هسته ای غفلت می شود در حالی که به نظر اين روزنامه کسی بايد 

  . رييس جمهور شود که صالحيت حل مشکل هسته ای را داشته باشد
 در اعتراض به سکوت نهادهای روحانی و تبليغاتی نسبت به شايعه توهين به قرآن در زندان کيهان

سط سربازان آمريکايی علت آن را توجه همگی به انتخابات دانسته و خواستار پايان دادن به گوناتانامو تو
  .اين سکوت و فراخواندن مردم و اعتراض گسترده شده است

 در گزارشی از آخرين روز ثبت نام برای انتخابات رياست جمهوری نوشته هيچ کس باور نداشت شرق
 نفر نام ١٠١٠بين مردم کوچه و بازار هوادار داشته باشد که که کانديداتوری رياست جمهوری اين همه 

  . نويسی کنند
 در صدر اخبار انتخاباتی خود خبر داده که علی اکبر واليتی با وفای به عهدی که کرده بود همشهری

انصراف داد و ميرحسين موسوی هم برای نامزدی در انتخابات نام نويسی نکرد و علی الريجانی نام 
  . نوشت

 ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی که در روز آخر برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کرد شرق نوشته به
گفته است کشور با مشکالت داخلی و فشارهای خارجی روبه رو است و تنها راه حل اين بحران ها 

  . آشتی ملی و باز کردن راه برای حضور همه نيروهاست
 ضمن ابراز خوشحالی از آزادی عباس عبدی از زندان شرقبه نوشته وزير خارجه ماه های اول انقالب 

  . خواستار آن شده که ديگر دانشجويان و فعاالن سياسی که در زندان هستند هم آزاد شوند
 از اين که سرانجام توافقی ميان محافظه کاران بر سر يک نامزد واحد پديد نيامد گاليه کرده و کيهان

  . اداران تجمل و فساد را زياد می کندنوشته اين تفرقه شانس هو
 برای سومين روز به انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و اعضای کابينه وی اختصاص کيهانسرمقاله 

دارد که در آن نوشته مخالفان سرمايه داران با گروهی مانند کارگزاران که هوادار سرمايه داری هستند 
  . به توافق رسيد

به اين که کاش از ميان نامزدها، آن عده که ديدگاهشان به يکديگر نزديک تر  با اشاره کيهانطنزنويس 
است به نفع يکی از ميان خودشان کنار می رفتند به طعنه گفته چرا از نامزدها دعوت به عقب نشينی 
می کنی در حالی که آن ها همه با مقاومت و شجاعت اعالم داشته اند که اهل مقاومتند و تا به انتها 

  .اده اندايست
 خانم زهرا اشراقی نوه آيت اهللا خمينی گفته است در انتخابات به کسی رای نخواهد شرقبه نوشته 

وی که همسرش محمدرضا خاتمی . داد چرا که معتقد است اين ها ادای دموکراسی را در آوردن است
 آن عمل نامزد معاونت مصطفی معين در رياست جمهوری است گفته است سياستی که در ايران به

  .می شود در تمام دنيا بی سابقه است
 

   ارديبهشت26:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 16 -١٣٨۴ ارديبهشت 26ه دوشنب

روزنامه های امروز صبح تهران همراه با گزارش های متناقصی درباره بحران هسته ای :بی بی سی
ی، اعتراض دادستان تهران به تبرئه عباس ايران، اخباری درباره رقابت نامزدهای انتخابات رياست جمهور

  .عبدی و پايان کار پيکان منتشر کرده اند
 تصويب طرح الزام دولت به دستيابی به فناوری هسته ای صلح آميز را به جمهوری اسالمی و کيهان

عنوان يک حرکت تاريخی از سوی مجلس در صدر اخبار خود آورده و در مقاالتی از محافظه کاران مجلس 
  . ای تصويب اين طرح سپاسگزاری کرده اندبر

، که از ابتدا مخالف مذاکرات ايران و اروپا بوده است، در سرمقاله خود جمهوری اسالمیروزنامه 
نوشته مصوبه مجلس و روند تکاملی فعاليت های تدارکاتی برای از سرگيری غنی سازی اورانيوم 

 برای حفظ تکنولوژی هسته ای و از جمله نشانگر آن است که جمهوری اسالمی از حقوق حقه ملت
  . چرخه توليد سوخت هسته ای دست برنخواهد داشت
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 از قول سيروس ناصری، سرپرست هيات هسته ای مذاکره گر ايران، خبر داده که سه وزير کيهان
خارجه اروپايی خواستار ديداری با دبير شورای عالی امنيت ملی ايران شده اند که اگر هم جلسه ای 

گزار شود در تصميم ايران برای لغو تعليق بخشی از پروژه توليد سوخت هسته ای اثری نخواهد بر
  .داشت

 گفته است ما در حال بررسی کيهانحسن روحانی، مسئول پرونده هسته ای ايران، به نوشته 
اروپايی ها مذاکرات هستيم و اين که چند روزی هم آغاز فعاليت ها را به تاخير بياندازيم، به شرط اينکه 

  . در راه رسيدن به تفاهم جدی و مستقل عمل کنند مشکل چندانی نداريم
 افزوده ترجيح ما همواره اين بوده که با توافق، کاری را آغاز کنيم اما اگر کيهانحسن روحانی به نوشته 

وع نتوانيم به توافق برسيم، حتما روی تصميم خود هستيم و قطعا بخشی از فعاليت های خود را شر
  . خواهيم کرد

 يکی از مخبران کميسيون امنيت ملی در توجيه علت اصرار ايران برای توليد سوخت شرقبه نوشته 
هسته ای به سرنوشت نيروگاه هسته ای بوشهر اشاره کرده و گفته در حالی که سی سال از تدارک 

يم و هنوز ارسال سوخت اين نيروگاه می گذرد تازه ناظر امضا شدن يک موافقت نامه بر روی کاغذ هست
هزار مگاوات برق را طراحی کرده ايم و می خواهيم ٢٠از روسيه آغاز نشده و در حالی که توليد 

نيروگاه اتمی داشته باشيم، هنوز بر سر تامين سوخت يک نيروگاه با تاخير و مشکل و با چانه زنی و ٢٠
  . رايزنی مواجه هستيم

ه که ايران بار ديگر به اروپا فرصت داد تا تصميم معقوالنه ای  خبر دادجام جم روزنامه کيهانبرخالف 
درباره پرونده هسته ای ايران بگيرد، تصميمی که می تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند يا به ادامه 

در هر حال ايران برای توسعه فعاليت های صلح آميز هسته ای خود خيلی منتظر نمی . آن منجر شود
  .ماند
اعتراض دادستان تهران به تبرئه عباس عبدی را در صدر اخبار خود آورده و از زبان وکيل مدافع  خبر اقبال

عبدی نوشته دادستان تهران که خود در مقام رييس دادگاه حکم حبس عبدی را صادر کرده است 
  .مطابق قانون نمی تواند از رای ديوان عالی کشور تجديد نظر بخواهد

پيشين قوه قضاييه خبر داده که گفته در کشور ما در برهه ای از زمان، در  از ابراز نظر سخنگوی شرق
ظاهر دولت بر حقوق شهروندی تأکيد داشت و مردم احساس می کردند قوه قضاييه ناقض اين حقوق 

  . اولين کاری که بايد صورت گيرد جلب اعتماد مجدد مردم به دستگاه قضايی است. است
درباره رفتار صحيح دستگاه قضايی در انتخابات، اظهار نظر کرده  شرقميرمحمد صادقی به نوشته 

است که مردم نبايد احساس کنند که مسئوالن ارشد قضايی برای آمدن يا نيامدن فردی در انتخابات 
  تالش می کنند

همزمان با بازگشت رهبر جمهوری اسالمی از سفر کرمان و ديدار وی با مسئوالن برای بررسی علل به 
 دو شب ايرانقتادن پروژه ها در اين استان و از جمله در منطقه زلزله زده بم، به نوشته روزنامه تاخير ا

  . است که مردم کرمان از وحشت زلزله در چادر و در زير آسمان می خوابند
 نوشته خارج شدن مردم از خانه هاشان موقعی شديد شد که با وقوع زلزله های کوچک نگرانی ايران
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