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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(بزرگلتهای رژیم ایران و دو

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  
   کرد ی ابراز نارضائرانی ای در باره برنامه اتمتي امنی شوراهياني ببی در تصوري از تاخکای امورخارجه آمرریوز

  ٢٠٠۶ مارس 24 -1385 فروردین 4ه جمع
 هياني بسینو شي روز پنجشنبه با اشاره به ادامه بحث در باره پکای امورخارجه آمرری وزسی رازايکاندول
 در ري تاخی برای گفت فرصتی اسالمی جمهوریا  هستهیها تي سازمان ملل در باره فعالتي امنیشورا

 ی شد که جمهورمتحد یا  جبههلي خواهان تشکگریبارد یو.  وجود نداردرانی ایپرداختن به پرونده اتم
.  است وادار کندی اتمیها  به سالحیابي دستی که به گفته او برایهائ  را به کنار نهادن برنامهیاسالم
 سازمان ملل، مذاکره بر تي امنی شورای پنج دولت عضو دائمندگانی نماه،ي و روسني مخالفت چیدر پ
 رها کردند کاره مهي نی با ناکام،ی اسالمیهور و فرانسه در باره پرونده جمايتانی بریشنهادي پهيانيسر ب
  .  کنندیزن ی راگریکدی با نهي زمني امورخارجه پنج دولت، در همیتا وزرا
 خود را از یصبر ی که بی در حالکا،ی امور خارجه آمرری وزس،ی رازايکاندول): وفردایراد (ی طاهررضايعل

 کرد، ی پنهان نمرانی حکومت ای سازمان ملل بر سر پرونده اتمتي امنیراآمدن مذاکرات در شو کش
  .  شودجادی انهي زمنی در ادی نبای مانعچيشب گفت ه پنجشنبه

 سازمان ملل در باره تي امنی شوراهياني بسینو شي با اشاره به ادامه بحث در باره پسی راخانم
 رانی ای در پرداختن به پرونده اتمري تاخی برای گفت فرصتی اسالمی جمهوریا  هستهیها تيفعال

  . وجود ندارد
 دست به کار دی بایالملل ني شود و جامعه بجادی ادی راه نبانی در ای ادامه داد مانعکای امورخارجه آمرریوز

 را به ی اسالمی متحد شد که جمهوریا  جبههلي خواهان تشکگری باردسیخانم را. شود و اقدام کند
  .  وادار کندت اسی اتمیها  به سالحیابي دستی که به گفته او برایهائ کنار نهادن برنامه

اند تا نشان دهد که   چشم دوختهیالملل ني کرد مردم به جامعه بیادآوری سپس کای امورخارجه آمرریوز
 مي متعهد هستکيپلماتی دیحل ما به راه.  حل و فصل کردتوان ی مکيپلماتی دیها  را از راههيي قضنیا
  .  حل و فصل شوددی باهيي قضیول
خانم .  از آن متفاوت بودشي روز پنجشنبه با لحن او در روز پسی لحن خانم راها، ی گزارش خبرگزاربه
 به توافق رانی ایا  سرانجام بر سر پرونده هستهتي امنی دارد که شوراناني قبال گفته بود که اطمسیرا

  . خواهد کردداي پرانیا یوفصل مسئله اتم  حلی برایکار  و راهديخواهد رس
  

 اما او از برد، ی وقت می اسالمی جمهوریا  به پرونده هستهیدگي گفته بود که رسني همچنسی راخانم
 او در یبائي روز پنجشنبه از ناشککای امورخارجه آمرری حال لحن وزنیبا ا.  نداردی وقت بردن نگراننیبابت ا

  .  داشتتی حکارانی ای به پرونده اتمیدگيپرداختن به روند کند رس
 هياني سازمان ملل، مذاکره بر سر بتي امنی شورای پنج دولت عضو دائمندگانی و دار، نماري گنی ادر
 ی رها کردند تا وزراکاره مهي نی با ناکام،ی اسالمی و فرانسه در باره پرونده جمهورايتانی بریشنهاديپ

 ی وزرایزن ی است که رایکها حا گزارش.  کنندیزن ی راگریکدی با نهي زمنيامورخارجه پنج دولت، در هم
 آنها آغاز شده اني می تلفنی از روز چهارشنبه با مکالماتی دائمی شورایامورخارجه پنج عضو دائم

  .است
 ها یزنی با اشاره به ادامه راکای وزارت امورخارجه آمری تحوالت، شان مککورمک، سخنگونی با اهمزمان

 پرونده در نی ای کرد که به اعتقاد واشنگتن، روند بررسديشب تاک پنجشنبه ران،ی ایدر باره پرونده اتم
  . استانی درست در جریريمس

  
   را به سمت مذاکره سوق داده است ی اسالمی جمهورت،ي امنی به شورارانی ایارجاع پرونده اتم
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 درباره اوضاع عراق، تنها بحران عراق به بحث گذاشته خواهد انری مذاکره با اانی اعالم کرد در جرکایآمر

 وزارت امور ی سخنگوکيشان مککورم.  نخواهد آمداني به می سخنرانی ایشد و درباره پرونده هسته ا
چند ماه : دی گوی ماره بنی فردا در اوی در پاسخ به پرسش رادی مصاحبه مطبوعاتکی در کایخارجه آمر

 آن را رد کرد و اکنون رانی امی رابطه اعالم شد، اما رژنی مذاکرات در اشنهادي پیم اسالیقبل به جمهور
 را به جهت صحبت سوق داده است می سازمان ملل، آن رژتي امنی به شورارانی ایبا ارجاع پرونده اتم

. ميست هاري هشی باره به اندازه کافنی ما در ایول.  منحرف کندتي امنی و شوراورکیويتا توجه را از ن
 و از ابدی دست ی خواهد به بمب اتمی دهد، می را در سطح جهان اشاعه مسمی ترورقتي در حقرانیا

 درک کنند رانی مهم است که مردم انیا.  نهدی پا مری شهروندان خود، را زیهمه مهمتر حقوق انسان
  . » هستندیزاد که در راه به دست آوردن آی در کنار آنانم،ی استادهی در کنار آنها اکایما آمر
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 درباره اوضاع عراق، تنها بحران عراق به بحث گذاشته خواهد رانی مذاکره با اانی اعالم کرد در جرکایآمر
 ی حال روز چهارشنبه گروهنيدر هم.  نخواهد آمداني به می سخنرانی ایشد و درباره پرونده هسته ا

 شرکت رانی ادرباره کای خارجه آمر وزارت اموری جلسه پرسش و پاسخ با سخنگوکیاز خبرنگاران در 
  . کردند

 رانی و اکای آمرني که با انجام مذاکره بی اهللا خامنه اتیبا توجه به موافقت آ«):  فرداویراد( فرزام چهریپر
 حربه کی مذاکره را به عنوان نی مساله ای اسالمی جمهورمي کنی فکر نمایموافقت کرده است، آ

 که با کای خارجه آمرر وزارت اموی سخنگوکيشان مککورم. »اهد برد؟ به نفع خود به کار خویغاتيتبل
 ی فردا موی پرسش رادنی کرد، در پاسخ به ای از روزنامه نگاران در دفتر خود صحبت میگروه کوچک

  : دیگو
 یآقا. می جهت بهتر است به عقب برگشته و به سابقه مطلب بپردازني است و به همی خوبنکته«
 ی در بغداد صحبت کند و نگرانیرانی ای هاپلماتی قبل اجازه گرفت با دیدر بغداد چند ما ري سفلزاد،يخل

 هستند و ما انتظار هی و عراق همسارانیا.  در عراق به آنها اطالع دهدرانی امیما را از رفتار و دخالت رژ
  .  دو کشور بر اساس احترام متقابل باشدنی اني روابط بمیدار
 ی با مقامات جمهورزي در افغانستان بود نکای آمرري که سفی هنگامشي چند سال پلزادي خلیآقا

 ی صحبت و نه برای راه براکی تنها مي خواستیما م.  کرده بودیدي در آن کشور مذاکرات مفیاسالم
 یر دولت عراق و جمهوني گردد، بیالبته آنچه به روابط دو کشور برم. مذاکره وجود داشته باشد

.  بودی جزئاري بسی تنها در چارچوبی اسالمی جمهوری ما درباره دخالت هایان است، اما نگریاسالم
 مذاکره ی را براشنهادي پنی ارانی امیاما رژ.  اعالم شدرانی اکتبر گذشته به دولت ایچند ماه قبل در حوال

  . رد کرد
ن ملل متحد و  سازماتي امنی به شورارانی ارجاع پرونده ا،ی المللني به مناسبت فشار جامعه باکنون

 را به می باشد، آن رژی سالح اتمی دارادی تواند و نبای نمرانی باره که انی در ای جامعه جهانیکپارچگی
  .  منحرف کندمتحد سازمان ملل تي امنی و شوراورکیويجهت صحبت سوق داده است تا توجه را از ن

 ی به روشنی اسالمی جمهوریتارهاما بارها درباره رف. مي هستاري هشی باره به اندازه کافنی در اما
 یم.  دهدی را در سطح جهان اشاعه مسمی ترورقتي در حقرانی که امی و گفته امیصحبت کرده ا

 ها، زنان و تي شهروندان خود، اقلی و از همه مهمتر حقوق انسانابدی دست یخواهد به بمب اتم
 در م،ی استادهی در کنار آنها اکاید ما آمر درک کننرانی مهم است که مردم انیا.  نهدی پا مریکودکان را ز

  .» هستندی که در راه به دست آوردن آزادیکنار آنان
  

  را سد کرد رانی اهي علتي امنی شوراهياني راه صدور بهيروس
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 بی بی سی :رزادهي امنيافش

  ورکیوي ن- ملل متحد سازمان
لل متحد در جلسه روز چهارشنبه خود در نيويورک باز هم نتوانست در باره  امنيت سازمان میشورا

 آمريکا در یدر اين جلسه که در دفتر نمايندگ.  برسدی ايران به توافقینحوه برخورد با مساله اتم
 است ار که قریسازمان ملل متحد برگزار شد روسيه و چين به مخالفت خود با پيش نويس بيانيه ا

 . نيت صادر کند ادامه دادند امیرئيس شورا
 ی در متن قبلی جلب رضايت روسيه و چين تغييراتی است که آمريکا، بريتانيا و فرانسه برای در حالاين

 .پيش نويس بيانيه داده بودند
 ی الوروف وزير امورخارجه روسيه در پکن به خبرنگاران گفت که روسيه با هرگونه بيانيه شورای سرگئاما

به گفته ديپلماتها در نيويورک قدم .  اعمال تحريم بر ايران آماده کند مخالف استی را براامنيت که زمينه
 .  امنيت استی شورای پنج کشور عضو دائمی احتماال مذاکرات دوجانبه ميان وزرایبعد

 اورانيوم را فورا متوقف کند و ضمن ی سازیدر پيش نويس بيانيه از ايران خواسته شده که فعاليت غن
 در تمام زمينه ها با آژانس ،ی معاهده عدم گسترش تسليحات هسته ای پروتکل الحاقیب و اجراتصوي

 . کندی همکاری اتمی انرژیبين الملل
 خواسته شده ،ی اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی پيش نويس بيانيه همچنين از محمد البرادعدر

 به خواست ینشان دهد ايران تا چه حد امنيت کند و ی تسليم شورای روز گزارش١۴است که ظرف 
 .  عمل کرده استی اتمی انرژی امنيت و آژانس بين المللی شورایها
 الوروف یآقا.  از متن اين بيانيه استی گفته ديپلمات ها روسيه با حمايت چين خواستار حذف نيمبه

 ايران از یساله هسته ا تواند اين متن را قبول کند زيرا بر اساس آن میگفت که روسيه به هيچ وجه نم
 . گيردی مار امنيت قری شود و در اختيار شورای خارج می اتمی انرژیاختيار آزانس بين الملل

 ی در ميان اعضای مشترکی از جلسه چهارشنبه، وانگ گوانگيا، نماينده چين گفت که زمينه هاپس
 نماينده روسيه هم  دنيسفیآندر.  استی اختالفات همچنان باقیشورا به وجود آمده اما بعض

 . گفتگوها را آهسته اما سازنده خواند
 که در نيويورک ی دوشنبه مقامات عاليرتبه آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا ، فرانسه و آلمان در جلسه اروز

 رسيدن به اجماع در ميان ی که هفته گذشته برای هايی نرسيدند و اميدواریداشتند به هيچ نتيجه ا
 سه شنبه تشکيل بود امنيت هم که قرار ی شورایجلسه مشورت. ده بود از بين رفتاعضا به وجود آم

 . در متن بيانيه بدهندیشود لغو شد تا فرانسه و بريتانيا فرصت داشته باشند تغييرات
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اما اگر اين توافق .  استی امنيت موافقت هر پانزده عضو شورا ضروری صدور بيانيه رئيس شورایبرا
 ی را٩ صدور آن تنها به ی صدور قطعنامه است که موثرتر از بيانيه است و برای بعدحاصل نشود، گزينه
 ی قطعنامه جلوگيرور خود از صدی توانند با استفاده از حق وتویالبته روسيه و چين م. موافق نياز است

 .کنند
رايس وزير امور کاندوليزا .  صدور بيانيه نتيجه بدهدی آمريکا همچنان اميدوار است که گفتگوها برااما

 با آمريکا و متحدانش بر سر ی کرد که چين و روسيه به زودیخارجه آمريکا روز چهارشنبه اظهار اميدوار
 . برسندفق اورانيوم به توای سازی متوقف کردن غنی اعمال فشار بر ايران برایچگونگ
  .د خود را رد کرده انی اتمی بودن ماهيت برنامه های ايران همواره نظاممقامات

  
 حمايت چين از موضع روسيه در مورد ايران 
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 کامل مواضع اين کشور و روسيه در ی مارس از هماهنگ23 روز پنجشنبه ی چينیمقام ها:بی بی سی

 . حل آن تاکيد کرده اندی ايران خبر داده و بار ديگر بر مسير ديپلماتيک برایقبال مناقشه هسته ا
 وزارت ی روز پس از پايان سفر دور روزه والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه به پکن، يک سخنگويک

 ی درگير در مناقشه هسته ایامور خارجه چين اعالم کرده است که دو کشور معتقدند همه طرف ها
 .نشان بدهند' یانعطاف و صبور'ايران بايد از خود 

 که یدر هر اقدام: "چين، در گفتگو با خبرنگاران گفته است وزارت امور خارجه ی گانگ، سخنگوچين
به اين دليل است که ما بايد به ... را در نظر گرفت ' صلح و ثبات در منطقه' شود بايد اثر آن بر یانجام م
 ." بدهيمی بيشتری زمان و فضایديپلماس
ير امورخارجه روسيه،  الوروف، وزی شود که يک روز پيشتر سرگئی طرح می در حالی مقام چينسخنان

 اعمال تحريم بر ی امنيت که زمينه را برایدر پکن به خبرنگاران گفته بود کشورش با هرگونه بيانيه شورا
 .ايران آماده کند مخالف است

  بر سر بيانيهمجادله
 امنيت سازمان ملل متحد در جلسه روز چهارشنبه خود در نيويورک باز هم نتوانست در باره یشورا
 آمريکا در یدر اين جلسه که در دفتر نمايندگ.  برسدی ايران به توافقیرخورد با مساله اتمنحوه ب

 است ار که قریسازمان ملل متحد برگزار شد روسيه و چين به مخالفت خود با پيش نويس بيانيه ا
 .  امنيت صادر کند ادامه دادندیرئيس شورا

 ی پنج کشور عضو دائمی احتماال مذاکرات دوجانبه ميان وزرای گفته ديپلماتها در نيويورک قدم بعدبه
 .  امنيت استیشورا
 ممکن است صدور قطعنامه باشد ی مذاکرات ميان پنج کشور بر سر بيانيه به نتيجه نرسد، گزينه بعداگر

امنيت  ی عضو شورا15بر خالف بيانيه که به موافقت هر ( موافق ی را9که موثرتر از بيانيه است و تنها با 
 . رسدیبه تصويب م) نياز دارد

 وزارت امور خارجه چين در پاسخ به خبرنگاران که از امکان استفاده چين و ی پنجشنبه، سخنگوروز
 ی که برداشته میدر هر گام: " اثر کردن قطعنامه پرسيدند، گفته استی بیروسيه از حق وتو برا

با اين  [ار اين نکته تمرکز داشته باشند که آي شود، همه طرفها بايد بی که گرفته میشود، يا تصميم
 ." کند يا نهی ايران می مسئله هسته ای پايدار برای به رسيدن به راه حلیکمک] تصميم
 گيرد که آمريکا، بريتانيا و فرانسه ی صورت می امنيت در حالی چين و روسيه با بيانيه شورامخالفت

به گفته ديپلمات .  پيش نويس بيانيه داده بودندی قبل در متنی جلب رضايت روسيه و چين تغييراتیبرا
  . از متن اين بيانيه استیها روسيه با حمايت چين خواستار حذف نيم

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  متهم کردی سفير آمريکا ايران را به دوروي

  ٢٠٠۶ مارس 24 -1385 فروردین 4ه جمع
می خليلزاد، سفير آمريکا در بغداد که انتظار می رود سرپرستی مذاکرات با ايران را زل:بی بی سی

  . در برخورد با مسايل عراق متهم کرده است" دورويی"برعهده داشته باشد، جمهوری اسالمی را به 
 مارس، در گزارشی به قلم جاناتان 24روزنامه آمريکايی واشنگتن پست در شماره خود در روز جمعه، 

اينر و الن نيکمير، به سياست ايران در مورد عراق پرداخته و اظهارات سفير اياالت متحده در بغداد را در ف
  .اين مورد منتشر کرده است

 مارس، گفته است که در 23در اين گزارش آمده است که آقای خليلزاد در گفتگويی در روز پنجشنبه، 
 روند سياسی در عراق حمايت می کنند، سازمان حاليکه مقامات ايرانی در اظهارات عمومی خود از

  .های نظامی و اطالعاتی اين کشور به حمايت از گروه های شبه نظامی و شورشی ادامه می دهند
به گفته سفير اياالت متحده در عراق، ماموران ايرانی به آموزش و تجهيز تسليحاتی شبه نظاميان 

وابسته به يکی از روحانيون قدرتمند عراق است، و شيعه، مانند نفرات سپاه مهدی می پردازند که 
همچنين از نزديک با شورشيان سنی از جمله گروه انصارالسنه، که مسئول دهها حمله خونبار عليه 

  . نيروهای آمريکايی و عراقی و کشتار غيرنظاميان شيعه بوده است، کار می کنند
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برداشت ما اين است که آموزش و تجهيز "ت به نوشته روزنامه واشنگتن پست، زلمی خليلزاد گفته اس
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، صورت می گيرد و همچنين ايران منابع ) گروه های شبه نظامی(

مالی در اختيار برخی افراد و شبه نظاميان، قرار می دهد و اينکه افراد مرتبط با سپاه پاسداران و وزارت 
  ."اطالعات ايران در صحنه حضور دارند

ين روزنامه در ادامه می افزايد آقای خليلزاد در حالی اين مطالب را مطرح کرده که اياالت متحده و ايران ا
 تمايل خود را برای برگزاری - يعنی دو قدرت خارجی و متخاصم که نقشی مسلط در امور عراق دارند -

  . گفتگوهايی با هدف ايجاد ثبات در اين کشور جنگ زده ابراز داشته اند
ومت روحانيون در ايران، که با رهبران شيعيان عراق روابط نزديکی دارد، همواره اتهام اياالت متحده در حک

اين مورد را که عاملی در بی ثباتی عراق است رد کرده و در مقابل، آمريکا را مسئول شرايط کنونی 
  .عراق دانسته است

  عمليات شبه نظاميان
  . خليلزاد با دو تحول عمده همزمان استبه نوشته واشنگتن پست، اظهارات آقای

از يکسو، شورای امنيت سازمان ملل متحد، که آمريکا عضو دايم آن است، برنامه هسته ای بحث 
برانگيز ايران را در دست بررسی دارد و از سوی ديگر، مذاکرات گروه های عراقی برای تشکيل دولت 

  . استجديد بدون دستيابی به نتيجه تا کنون ادامه داشته
در همانحال، به نوشته اين روزنامه آمريکايی، احزاب سنی عراق، که خواستار سمت های مهمتری در 

کابينه تحت تسلط احزاب شيعه هستند، ايران را به همدستی با شبه نظاميان شيعه در حمله به 
  .سنی ها متهم کرده اند، حمالتی که عراق را به سوی جنگ داخلی سوق داده است

ريکا در عراق گفته است که هنوز با شبه نظاميان برخورد جدی و قاطعانه نشده و می افزايد سفير آم
  .که چنين اقدامی سخت خواهد بود

به گفته وی، حوادث دو يا سه هفته اخير نشان می دهد که آمار کشته شدگان حمالت گروه های شبه 
  .يست بوده استنظامی در بغداد بيشتر از قربانيان بمب گذاری گروه های ترور

زلمی خليلزاد، که زاده افغانستان اما شهروند آمريکاست، به خصوص به ارتباط ايران با سپاه مهدی، به 
رهبری مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه که طرفدارانش حدود سی کرسی پارلمان را در اختيار دارند، 

 مورد ضرورت حفظ آرامش، اين گروه اشاره می کند و اظهار می دارد که با وجود اظهارات آقای صدر در
  .مسلح مسئول بسياری از کشتارهای اخير بوده است

آقای خليلزاد می گويد که اياالت متحده تماس مستقيم با مقتدی صدر نداشته اما می افزايد که در 
 موارد الزم، خود وی پيام هايی را به طور عمومی برای وی ارسال می کند و بين سفير و ساير مقامات

  .سفارت و متحدان سياسی آقای صدر مذاکراتی صورت گرفته است
روز پنچشنبه، يکی از دستياران مقتدی صدر گفت که تا زمانی که نيروهای خارجی خاک عراق را ترک 

  .نکنند، آقای صدر حاضر به مالقات با مقامات آمريکايی نخواهد بود
  بحران سياسی عراق

زاری انتخابات پارلمانی عراق، اختالف گروه های سياسی عراق با گذشت بيش از سه ماه از زمان برگ
بر سر ترکيب کابينه مانع از تشکيل دولت جديد شده است و آقای خليلزاد، با اشاره به اين اختالفات 

من همان کسی هستم که هشدار می دهد کشور گرفتار خونريزی است و الزم است "می گويد 
  ."شان دهندرهبران سياسی عراق از خود تحرک ن

سفير اياالت متحده در عراق می گويد که هشدارهای وی نتايجی هم در پی داشته است زيرا اخيرا 
رهبران گروه های مختلف عراقی تمايل بيشتری به توجه به خواست ها و نگرانی های يکديگر نشان 

  .می دهند بی آنکه آمريکا نقش ميانجی بين آنان را ايفا کند
  

گويد که در نتيجه، نقش وی در اين مذاکرات به نقش يک ناظر تقليل يافته که نشانه آقای خليلزاد می 
ای اميدبخش است هر چند می افزايد که هنوز هم شکاف عميقی بين جناح های سنی و شيعه 

  . برجاست
وی اين نظر را رد می کند که همچنان عامل اصلی در ايجاد وحدت بين گروههای رقيب است و مذاکره 

روه ها بدون ميانجيگری وی امکان ندارد و اظهار نظر می کند که تشکيالت سياسی عراق به اين گ
  .سوی خوداتکايی پيش می رود

سنی ها در مورد نقش خود در تصميم گيری های دولت نگران هستند در "زلمی خليلزاد می گويد 
 باعث ناديده گرفتن نتيجه حاليکه شيعيان بر اين نظر هستند که نقش داشتن در تصميم گيری ها نبايد

انتخابات شود و يا وضعيتی را ايجاد کند که تصميم گيری دولت به دليل نياز به مذاکره و کسب نظر همه 
  ."گروه ها در تمامی مراحل، عمال ناممکن شود

ائتالف گروه های شيعه عراق بيشترين تعداد کرسی ها را در پارلمان اين کشور به دست آورده اند اما 
  .اکثريت الزم برای تشکيل دولت بدون مشارکت ساير جناح ها برخوردار نيستنداز 

در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است جناح شيعه در پارلمان هرگز آماده تقسيم قدرت با ساير 
جناح ها نشود، سفير آمريکا توضيح داد که بر اساس قانون اساسی عراق، بسياری از اقدامات مهم 

 رای مثبت دست کم دو سوم از نمايندگان پارلمان است و در نتيجه، شيعيان راه ديگری دولت مستلزم
  .ندارند جز اينکه حمايت ساير جناح ها را جلب کنند
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بر اساس برخی گزارش ها، ممکن است مذاکرات ايران و آمريکا در مورد مسايل عراق در هفته آينده 
  .ندگی کشور خود در اين مذاکرات را برعهده داشته باشدآغاز شود و انتظار می رود آقای خليلزاد نماي

  
 ی ابقای برارانی حکومت ای گفتند از سوعهي قانونگذاران شد،ی مذاکرات بر سر دولت جددیدر آغاز دورجد

   قرار دارند رفشاری عراق زیری در نخست وزیجعفر
  ٢٠٠۶ مارس 24 -1385 فروردین 4ه جمع
 را از سر خواهند دی دولت جدکی لي تشکنهي مذاکرات خود در زم امروز، جمعه،،ی عراقاستمدارانيس

 ری نخست وز،ی جعفرمي کرده اند که در نظر ندارند ابراهدي تاکعهي حال، قانونگذاران شنيدر هم. گرفت
 گفتند عهي شماتمقا.  در نظر گرفته شده است، کنار نهندیری نخست وزگری دکدورهی یموقت را که برا

 تحت ی از وتی حمای را براعهي شاستمداراني و سکند ی میباني پشتی جعفرميبراه از ارانیحکومت ا
 سي مجلس و رئسي رئر،یدر مذاکرات امروز جمعه بر سر انتخاب نخست وز. فشار قرار داده است

 ُکرد است کی که ت موقی جمهورسي رئ،ی جالل طالبانرود یانتظار م.  شودی گرفته ممي تصمیجمهور
  .  را حفظ کندیر جمهواستیسمت ر
 انی جرکای آمرري زاد، سفلي خلی که به واسطه زلمایمذاکرات چند حزب):  فرداویراد( خمسه پور بکتاش

محمود عثمان، .  بطور موقت قطع شده بودکشنبهی و ُکردها از روز انيعي شالتي تعطليداشته است، بدل
 از ی جمهورسي رئ،یباندر دفتر جالل طال مذاکرات قرار است روز جمعه، امروز نیقانونگذار ُکرد گفت، ا

  . سر گرفته شود
 مي ابراهنشی گزراموني که پیبست  آورده تا بر بنیني فشار سنگی عراقاستمداراني بر سزاد لي خلیزلما
 ،ی سکوالر، و احزاب ُکرد و سنانيعي شیاسي سیها جناح.  بوجود آمده است فائق گردندیجعفر

  . مخالفندیجعفر ميبشدت با انتخاب مجدد ابراه
 نی که بزرگتران،يعي عمده شیاسي عراق، تشکل سکپارچهی کمتر از نصف ائتالف ی که اندکرود ی مباور

ائتالف موسوم . ستي نی جعفرمي دوباره ابراهیری خواهان نخست وززيتشکل در پارلمان عراق است ن
  . پارلمان عراق را در دست داردی کرس275 از ی کرس130 کپارچه،یبه 
  
 مرجع ارشد ،یستاني سی علیالعظم اهللا تی و آکسو،ی در بغداد، از کای آمرري سفزاد، لي خلیلماز
   عراق دی دولت جدلي و تشکری نخست وزنشی روند گزعی خواهان تسرگر،ی دی در عراق، از سوانيعيش

  .شدند
 به عادل ی راکی را با اختالف ی جعفرمي ابراهعهي بهمن، قانونگذاران ش23 ه،ی دوازدهم فوردر

 حي عراق ترجی انقالب اسالمی از تشکل موسوم به مجلس اعالی جمهورسي معاون رئ،یعبدالمهد
 کتر به خبرنگاران گفت که دیستاني ساهللا تی با آداریشنبه بدنبال د  روز سهیعادل عبدالمهد. دادند
  . نکرده استی را معرفیگری ائتالف کس دنکهی همچنان نامزد ائتالف است و ایجعفر

 ی را براعهي شاستمداراني و سکند ی میباني پشتی جعفرمي از ابراهرانی که اندیگو ی معهي شمقامات
 انيعي ائتالف شاستی که رمي حکزیبدنبال درخواست عبدالعز.  تحت فشار قرار داده استی از وتیحما

 را درباره یذاکرات م هفته گذشته توافق کردندکای و دولت آمررانیدر پارلمان را برعهده دارد، حکومت ا
  .عراق برگزار کنند

 در دست ی جعفرمي آنرا ابراهی پارلمان و از مسئوالن ارشد حزب الدعوه که رهبرندهی نما،ی الملکجواد
 برنامه دولت رند،ي روز جمعه، امروز مورد مذاکره قرار گرود ی که انتظار می موضوعاتانيدارد، گفت در م

 استی ر،یری وزت نخسیها اند و سمت  منصوب شدهراي آن اخی که اعضای ملتي امنی شوراد،یجد
  . دارندی پارلمان جااستی و ریجمهور

 سمت از آن نی نداشته باشند، ای جمهوراستی سمت ری براییدای کاندها ی گفت، چنانچه سنیو
 تاسی ُکرد است سمت رکی موقت که ی جمهورسي رئ،ی جالل طالبانرود، یانتظار م. ُکردها خواهد بود

  . را حفظ کندیجمهور
  

  ترآيب شوراي امنيت ملي عراق اعالم شد
  ٢٠٠۶ مارس 21 -1385اول فروردین شنبه سه :همبستگی ملی
ـ محمود عثمان عضو ائتالف آردي گفت آه گفتگوها حول ) مارس 20 (84 اسنفد 29تلو يزيون الحره 

  . تشكيل شوراي امنيت ملي پيشرفت ملموسي داشته است
 بين جريانات سياسي، در مورد شوراي امنيت ملي، دو نظريه وجود دارد يك نظريه بر عثمان گفت آه

  . نقش مشورتي اين شورا تاآيد مي آند، و نظريه دوم بر نقش تصميم گيرنده اين شورا تاآيد دارد
محمود عثمان خاطر نشان آرد آه تعيين تكليف اين بحث به اجالس بعدي آه يك هفته بعد تشكيل مي 

 عضو 19از ” شوراي امنيت ملي”: محمود عثمان در مورد ترآيب شورا گفت. وآول شده استشود م
 نفر از ليست عراق 2 نفر از جبهه توافق و 3 نفر از ليست آردي و 4 نفر از ليست ائتالف و 9شامل 
محمود عثمان همچنين اشاره آرد آه رئيس جمهور و .  نفر از گفتگوي ملي تشكيل مي شود1ملي و 

  .  عضو مي باشند19ون وي و رئيس پارلمان و نخست وزير و معاون وي جزو معا
  .»محمود عثمان گفت آه رهبران فراآسيونها در اساس با اين ترآيب موافق مي باشند

  

www.iran-archive.com 


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

