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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 ی در ادامه برنامه اتمی المللني بی هاهياني در اجالس سران اکو در باکو گفت بی اسالمی جمهورسيرئ

   نداردري تاثرانیت احکوم
    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع

 در یتي بحث در باره مسائل امنی براECO ی منطقه ای ده کشور عضو سازمان همکارسران:رادیو فردا
 تي گزارش داد قرار است چشم انداز فعالرانی ای دولتیخبرگزار.  اجالس سران در باکو گردآمدندنينهم

 یاد مشترک اقتصی طرح های اجرازي و نی اقتصادیهای همکاری براالتي تسهجادی ا اکو ویموثر و کارآئ
 سازمان نی شد نشست سران ای میني بشي حال، همانگونه که پنیبا ا.  شودی اجالس بررسنیدر ا

 ی جمهورسي نژاد رئیمحمود احمد.  قرار گرفترانی حکومت ایاز آغاز تحت الشعاع پرونده هسته ا
 را رانیا ی برنامه اتمیو.  مصمم استی اتمی هاتي به ادامه فعالرانیرد که حکومت ا کدي تاکیاسالم

 برنامه نی صلح دانست و گفت ای اسالم وسودمند برایاي منطقه و دنی کشورهای بزرگ برایدستاورد
 برنامه هي که علی المللني بی و اساسهی پای بی هاهياني افزود بیو. ستي نی کشورچي ههي علیدیتهد
 ی که به گفته وین المللي بی از سازمان هایو.  در ادامه آن نداردیري شود، تاثی منتشر مرانی ایمات

 ری اردوغان، نخست وزبي رجب طهي امورخارجه ترکریعبداهللا گل وز.  هستند انتقاد کردکایتحت نفوذ آمر
 تحت فشار قرار ی به توافق با غرب بر سر برنامه اتمدني رسی را برای اسالمی جمهورسي رئه،يترک

  .خواهد داد
  

  از نقش آژانس متمرکز باشدتی بر حمادی بارانی ای درباره برنامه هسته ای المللني بیتمام تالشها
    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع
 ني آژانس بیتهاي ادامه فعالرانی ای در پرونده هسته اتی کرد که اولودي تاکهي امور خارجه روسریوز

 . باشدري مسنی در ادی هم بای المللني بی است و همه تالشهانهي زمنی در ای اتمینرژ ایالملل
 امروز هي امور خارجه روسری الوروف وزی فرانسه،سرگئی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 یاتم ی انرژی المللني آژانس بیتهاي بر ادامه فعالدی بای المللني گروه بیاعالم کرد که تمام تالشها
 . متمرکز شودرانی ایدرباره پرونده هسته ا

 
ضرورت دارد تا از ادامه :"  در مسکو گفتی خارجه بوسنراموریوز" چيوانی انیمالد" با داری دانی در پاالوروف
 ی تا تمام تالشهادوارمي شود وامتی به طور کامل حمارانی درای اتمی انرژی المللني آژانس بیتهايفعال

 ."متمرکز شود) نس آژاتیمحور( هدفنی بر اژهی به وورکیوي و ننی دروی المللنيجامعه ب
 را که از رانی و فرانسه بر ضد اسي قطعنامه انگلسی نوشي سازمان ملل در حال حاضر پتي امنیشورا

 ی را حق مسلم اعضای هسته ازي صلح آمیتهاي آژانس که فعالني خواهد بر خالف قوانی کشور منیا
 . درآوردقي خود را به حال تعلومي اورانی سازی برنامه غن داند،ی آژانس منیا
 منشورسازمان ملل 7 شد به فصل یی و فرانسه نهاسي انگلیهايزنی که در راسی نوشي پنی متن ادر

 راه چاره نی به عنوان آخری حتای ی اقتصادی هامی تواند مجوز اعمال تحریاستناد شده است که م
 .  کندی به خطر افتد، صادر می الملني و صلح بتيه امن کیاستفاده از زور را در موارد

 به دنبال بحران ی غربی کرد که کشورهادي در سازمان ملل متحد تاکرانی اندهی است که نمای در حالنیا
 فی هستند؛ محمد جواد ظررانی ای هسته ازي صلح آمیتهاي درباره موضوع فعالهي قابل توجري غینیآفر

 . قرار داددي مورد تاکومي اورانی سازی غنیتهايف فعالمخالفت کشورش را با توق
  

يي ايران در  پرونده هسته: اظهار داشت المللي انرژي اتمي در وين نماينده دايم آمريكا در آژانس بين
اي تحت بند هفت منشور سازمان ملل ضروري  قطعنامه اختيار شوراي امنيت قرار دارد؛ بنابراين صدور

  .است
    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵شت  ارديبه١5ه جمع

از روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن، گريگوري  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نگاران عرب در لندن با  المللي انرژي اتمي در گفتگو با روزنامه بين شولت، نماينده دايم آمريكا در آژانس

 آند و هاي شوراي امنيت را اجباري مي ه درخواست سازمان ملل آه عمل ب منشور اشاره به بند هفت
آن از قدرت نظامي  هايي را اعمال آنند و يا براي اجراي دارد آه مجازات هاي جهاني را به آن مي سازمان

يعني انگليس، فرانسه و  استفاده آنند، گفت آه در حال حاضر آشورش به همراه متحدان اروپايي
  .است است آه عليه ايران تحميل شدههايي  آلمان در حال حاضر مجازات
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هاي سازمان ملل عمل نكرده و تهديد  خواست وي با متهم آردن ايران به عمل نكردن به هيچ يك از
قانع آردن ايران به در پيش گرفتن تصميمات درست در  :خواند تهران براي صلح جهاني اظهار داشت

  .ديپلماسي مستمر و قاطع استنيازمند استفاده از  زمينه توقف غني سازي اورانيوم
المللي انرژي اتمي داليل عدم  مديرآل آژانس بين وي با ابراز اين ادعا آه گزارش محمد البرادعي،

دهد آه ايران  اين گزارش نشان مي: آند، ادعا آرد را ثابت مي يي ايران اعتماد جهان به برنامه هسته
  .ستيي مصر ا به سالح هسته براي دستيابي گام به گام

آند آه در جهت  يي ايران را تشويق مي هسته هاي دستيابي به اين گونه سالح: شولت مدعي شد
ايران شيوه انزوا . خاورميانه و حتي حضور اسراييل قدم بر دارد تهديد منطقه و به ويژه تهديد روند صلح در

  آه از شيوه مذاآره استفادهگرفته اما هم چنان اين امكان براي ايران وجود دارد و رويارويي را در پيش
  .نمايد

هم چنان فرصت براي انجام : نيز بيان داشت نماينده آمريكا در آژانس در گفتگو با الشرق االوسط
ميان آشورهاي عضو شوراي امنيت براي چگونگي  تالشهاي مطلوب به منظور دستيابي به اجماع

  .برخورد با ايران وجود دارد
يي دسترسي  و يا سال آينده ايران به سالح هسته  هفته آينده  ندارد فردا،وي افزود آه آشورش انتظار

رود، اما در آينده يك تهديد است و بايد مانع از آن  تهديدي به شمار نمي پيدا آند؛ اگر چه ايران به زودي
  .شد

اش  يي اين آشور از آن براي توسعه برنامه هسته شود از هر زماني آه به ايران داده مي: وي افزود
 درصد غني سازي ٨/٤ شاهد آن بوديم و اين آشور اعالم آرد آه تا  آند مثل آنچه آه اخيرا استفاده مي

  .انجام داده است
يي آشورشان  اخيرا به منظور بررسي پرنده هسته هياتي ايراني آه: شولت در ادامه ادعاهايش گفت

ه و با نمايندگان آژانس ازجمله البرادعي آژانس پاسخ نداد اند به هيچ يك از سواالت وارد وين شده
  .اند همكاري نداشته

ايران را ملزم به توقف غني سازي آند، ادامه  تالشها در شوراي امنيت در خصوص طرحي آه: وي افزود
هاي روسيه و چين با اعمال تحريم عليه ايران به اجماع  اعتراض دارد و آامال مطمئن هستيم آه به رغم

  .خواهيم يافت  دستدر شوراي امنيت
ضرورت جلوگيري از دستيابي ايران به سالح  پنج آشور بر سر: اين مقام آمريكايي در ادامه گفت

المللي حاصل  هاي بين چه سريعتر توافقي بر سر قطعنامه يي اجماع دارند و اميدوار است آه هر هسته
  .شود

ها هدفمند و مشخص خواهند  تحريم: فتايران گ وي با رد هر گونه توضيحي در خصوص پيامدهاي تحريم
  .مسووالن ايراني و يا اموال آنها بود مثل ايجاد قيد و شرطي براي سفر برخي
المللي را مورد  عليه ايران از جمله انزواي بين هاي ممكن شولت ادامه داد آه آشورش تمامي تحريم

  .دهد بررسي قرار مي
  

  متهم کردیزايران، بريتانيا و فرانسه را به بحران سا
    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع

 امنيت ی در نخستين واکنش به طرح پيش نويس يک قطعنامه الزام آور در شوراايران:بی بی سی
 ی اورانيوم در ايران می سازی غنی که خواستار تعليق برنامه های غربیسازمان ملل توسط کشورها

 .  پديد آورده اندیاختگشود، آنها را متهم کرده است يک بحران س
 جواد ظريف، سفير ايران در سازمان ملل، در نيويورک به خبرنگاران گفت که اين قطعنامه نشان محمد

 امکان ی که به گفته وی تنش آلود دارند، درحالی در ايجاد فضايی سعی غربی دهد که کشورهایم
 . وجود داردی و منطقی جدی از طريق گفتگوهایپرهيز از چنين فضاي

 ی امنيت هستند، روز چهارشنبه پيش نويس قطعنامه تازه ای شورای دائمی و بريتانيا، که اعضافرانسه
 اين ی تواند هموارکننده راه اعمال تحريم ها يا اقدام عليه ايران در صورت خودداریرا طرح کردند که م

 . اورانيوم باشدی سازیکشور از تعليق برنامه غن
 ی سازی مورد حمايت آلمان و آمريکاست، از ايران خواسته شده غن پيش نويس اين سند، کهدر

با اين حال .  نشده است روبرو شودی که جزئيات آن هنوز علنیاورانيوم را معلق سازد يا با عواقب
 . دارندیروسيه و چين گفته اند که نسبت به اين پيش نويس محذورات

 که ارائه شده آشکارا یقاد من پيش نويسبه اعت: " ظريف در واکنش به اين پيش نويس گفتیآقا
 مورد قبول دو طرف و پا ی گزيدن از امکان يافتن راه حلی تهيه کنندگان آن داير بر دورینشانگر نيت فعل

ان  (شاعه کند و مطمئنا به آرمان عدم ای است که به هيچ کس کمک نمیگذاشتن به عرصه روياروي
 ." رساندی نمیهم يار) ی تیپ

 اورانيوم برنخواهد داشت ی سازیبار ديگر بر موضع دولتش تاکيد کرد که ايران دست از غن ايران سفير
 . خواهد نه ساختن بمبی توليد برق میزيرا آن را برا

 ايران ی به پرونده اتمی امنيت جهت رسيدگی شورای پيش نويس قطعنامه تازه، دومين قدم جدارائه
 . است
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 ی سازی غنی روز به ايران مهلت داده بود کليه برنامه ها30 ینيه ا بيای شورا در پايان ماه مارس طاين
 جمعه ی اتمی انرژی ايران روبرو شد و آژانس بين المللی توجهی را معلق سازد که با بیو بازپرداز

 . تهران به آن درخواست ها را اعالم کردی اعتنايی بی گزارشیگذشته رسما ط
 ی گويد که پيش نويس قطعنامه تازه برخیازمان ملل متحد، م در سی سی بی تروليان، خبرنگار بلورا

 . به ويژه سرسختانه شگفت زده کرده استیديپلمات ها را به خاطر به کار گرفتن زبان
 از ،ی و بازپردازی سازی مربوط به غنی فعاليت هایتمام" کند ی پيش نويس ايران را ترغيب ممتن

 ."مچنين احداث يک راکتور آب سنگين را به تعليق درآورده"و " جمله تحقيقات و توسعه را معلق کند
را مد نظر قرار خواهد داد تا بتواند نسبت به " یدر صورت لزوم، تدابير ديگر" کند ی سند تهديد ممتن
 .ی احتمالی است به تحريم های ايران به آن اطمينان حاصل کند؛ که اشاره ایپايبند
که  "ی هايی از انتقال مواد و فناوری خواهد به جلوگيرین م ملل جهای قطعنامه همچنين از تماماين
 ی ايران کمک کند ياری و همچنين برنامه موشکی و بازپردازی سازی غنی تواند به فعاليت هایم

 ."رسانند
  دائمی مذاکرات اعضاادامه

 ی وتو که از حق- امنيت ی شورای گزارش خبرنگار ما در نيويورک همزمان مذاکرات پنج عضو دائمبه
 . ادامه يافت-قطعنامه ها برخوردارند 

 درباره اين پيش نويس تازه دارند زيرا بر فصل هفتم منشور سازمان ملل استوار ی و چين محذوراتروسيه
 آن کشور ی عليه ايران در صورت عدم همکاری اقدام نظامی تواند به تحريم و حتیاست که در نهايت م

 .منجر شود
 شنبه و ی شورا ممکن است در روزهایکا در سازمان ملل، اشاره کرد که اعضا بولتون، سفير آمريجان

 رفع اختالفات ميان خود در مورد پيش نويس تازه مالقات کنند به اين اميد که امکان تصويب یيکشنبه برا
 ايران در رباره بحث دی خارجه پنج کشور عضو شورا برایآن پيش از نشست روز دوشنبه آينده وزرا

 .ک به وجود آيدنيويور
 دادن به اين قطعنامه تحت ی رای کنند که برای امنيت احساس می شورای غيردائمی از اعضایبرخ

  . ديپلمات ها در اين زمينه ادامه داردیگفتگوها.فشار قرار گرفته اند
  

 عنان خواستار مذاکره مستقيم آمريکا با ايران شد
    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع

 عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، از اياالت متحده آمريکا خواسته است تا در یکوف:یبی بی س
 . ايران با اين کشور وارد مذاکره مستقيم شودیخصوص مسايل هسته ا

 . اين بحران منجر شودی برای تواند به راه حل قابل قبولی عنان تاکيد کرده است که اين اقدام میآقا
" خبر با جيم لرر" با برنامه یدر گفتگوي)  مه4(اين اظهارات را روز پنجشنبه  کل سازمان ملل متحد دبير
 . عنوان کردی آمريکايی تلويزيونی از شبکه هایدر يک
خواهد بود اگر آمريکا در مذاکرات ايرانيها و اروپاييها بر سر مناقشه " مناسب "ی افزود که به نظر واو
 . ايران حضور داشته باشندیاتم
 عنان پرسيده شد که آيا اکنون زمان آن رسيده که آمريکا ی که از آقای رويتر هنگامیبرگزار گزارش خبه

 که ذينفع هستند و ی آنهايی تمامی يعن--اگر همه : " شرکت کند، گفت) با ايران(در مذاکرات مستقيم 
 رسيد که ی جمع بندیع توان به نوی کنم می ميز مذاکره باشند، فکر می در پایهمچنين بازيگران اصل

 ."را برطرف کند)  درگيریطرفها( همه ینگران
 ی نژاد بر ادامه توليد سوخت هسته ای احمدتاکيد
مند است تا بر  عالقه" نژاد، رئيس جمهور ايران، گفته است که کشورش ی همين حال محمود احمددر

 یرا تا توليد صنعت مسير خود ی اتمی انرژی و تحت نظارت آژانس بين االمللیالملل اساس مقررات بين
 ." خود ادامه دهدی نيروگاههای برایا سوخت هسته

 عضو سازمان ی در افتتاحيه نهمين اجالس سران آشورهای نژاد اين اظهارات را در سخنانی احمدیآقا
 . آذربايجان ايراد کردیدر باآو، پايتخت جمهور) اآو (ی اقتصادیهمكار
تحت نفوذ "ها   گفت که اين سازمانی بين المللیازمانها جمهور ايران ضمن انتقاد از عملکرد سرئيس
 عضو یدر اين سازمانها از حقوق آشورها.  از دست داده اندی خود را تا حدود زيادی بزرگ آارايیقدرتها

 ."  بردارنددستها از حقوق مسلم خود   تا ملتخواهند ی به صراحت می شود و در مواردیحمايت نم
 طعنامه سازمان مل متحد ظريف به پيش نويس قواکنش
 ی را متهم کرده است که با پيشنهاد يک قطعنامه بحرانی غربی کشورهای مقامات ايرانهمزمان
 .  پديد آورده اندیساختگ

 امنيت سازمان ی به طرح پيش نويس يک قطعنامه الزام آور در شورای نخستين واکنش مقامات ايراناين
 ی سازی غنی و در آن آنها خواستار تعليق برنامه ها مطرح شدهی غربیملل است که توسط کشورها

 . اورانيوم در ايران شده اند
 جواد ظريف، سفير ايران در سازمان ملل، در نيويورک به خبرنگاران گفته است که اين قطعنامه محمد

 ی که به گفته وی تنش آلود دارند، درحالی در ايجاد فضايی سعی غربی دهد که کشورهاینشان م
 . وجود داردی و منطقی جدی از طريق گفتگوهایپرهيز از چنين فضايامکان 
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 که ارائه شده آشکارا یبه اعتقاد من پيش نويس: " ظريف در واکنش به اين پيش نويس گفتیآقا
 مورد قبول دو طرف و پا ی گزيدن از امکان يافتن راه حلی تهيه کنندگان آن داير بر دورینشانگر نيت فعل

ان  (شاعه کند و مطمئنا به آرمان عدم ای است که به هيچ کس کمک نمیويارويگذاشتن به عرصه ر
 ." رساندی نمیهم يار) ی تیپ

 اورانيوم برنخواهد داشت ی سازی ايران بار ديگر بر موضع دولتش تاکيد کرد که ايران دست از غنسفير
 . خواهد نه ساختن بمبی توليد برق میزيرا آن را برا

پيش نويس قطعنامه )  مه3( امنيت هستند، روز چهارشنبه ی شورای دائمیکه اعضا و بريتانيا، فرانسه
 تواند هموارکننده راه اعمال تحريم ها يا اقدام عليه ايران در صورت ی را طرح کردند که میتازه ا
 . اورانيوم باشدی سازی اين کشور از تعليق برنامه غنیخوددار

 ی سازیمان و آمريکاست، از ايران خواسته شده غن پيش نويس اين سند، که مورد حمايت آلدر
با اين حال .  نشده است روبرو شودی که جزئيات آن هنوز علنیاورانيوم را معلق سازد يا با عواقب

  . دارندیروسيه و چين گفته اند که نسبت به اين پيش نويس محذورات
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  
 لي تشکقی و تعوی پارلمانیونهاي فراکسیزنیادامه را/  از مطالبات ترکمانها یستاني اهللا ستی آتیاحم
  ی قانون اساسی بازنگرتهيکم
    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع

 عهي شتي مرجعتی و حمایستاني اهللا ستی ترکمانها با آندهی نمادارید:  الملل ني گروه ب- مهر یخبرگزار
 کپارچهی خود، نشست ائتالف عراق ی به حقوق ملی عراقیتهاي همه گروهها و قومیابيت دستاز ضرور

 خارجه به کردها زارت پست وی واگذاری و احتمال باالی وزارتی پستهاعی توزیزمهايو کردها درباره مکان
 نیا عراق تا یاسي از جمله اخبار مهم روند سی قانون اساسی بازنگرتهي کملي زمان تشکقیو تعو

  .لحظه اعالم شده است
  ی عالوادی افي با طی گروه سنکی ائتالف

 جبهه اني مدی،صالح المطلک ازائتالف جد"سوا"ییکای آمروی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
  . خبر دادیادعالوی ااستی به رهي العراقستي و لی ملیگفتگو
 جبهه و نی ااني میدیائتالف جد: داشتاظهار ) ی سنی عربهاتياقل( جبهه گفتگوسي المطلک رئصالح

 ی در واکنش به آنچه وگری دیتهاي و شخصی و آزادی و جبهه آشتی عالوادی ااستی به رهي العراقستيل
  . شده استلي کرد، تشکفي توصیتي و قومیسنگر طائفه ا

 بر اساس  دولتلي تشکی در داخل دولت خواهد بود و برای طرح ملکی به مثابه دیائتالف جد:  افزودیو
  . به عنوان حداقل گفتگو خواهد کردی انتخاباتجینتا

  عهي شتي آنها با مرجعندهی مطالبات ترکمانها در نشست نماحیتشر
  . کشور شدندنی ادی در دولت جدی عراق خواستار دو پست وزارتیتهاي از اقلیکی به عنوان ترکمانها

  
 از دو نفر، شي به بیریعداد معاونان نخست وز تشی خواستار آن شدند تا عالوه در صورت افزاترکمانها

 عراق به ی در دولت آتی و  دست کم دو پست وزارترندي بگاري پستها را در اختنی از ایکیترکمانها هم 
  .ابدیآنها اختصاص 

 درخواست را مطرح نی در عراق اعهي مرجع بزرگ شیستاني اهللا ستی با آداری پس از دیاتي البعباس
 ترکمانها به ی و اجتماعیاسي اوضاع س،یستاني اهللا ستی با آدارین کرد که در د خاطر نشایو.کرد

  . کردتی آنها حمای ترکمانها به مطالبات ملیابي از دستی و ودي رسعهي شتياطالع مرجع
 محمد جاسم جعفر را همچنان در وزارت دی کنند، در دولت جدیترکمانها تالش م:  کرددي تاکیاتيالب

 اوضاع در شهر کرکوک و بازگشت ی سازی خواستار عادني همچنیو. نگاه دارندی باق و اسکانیبازساز
  . همه باشدناني شد که مورد اطمیزمي راهکار و مکانکیاخراج شوندگان از آن بر اساس 

   عراقی قانون اساسی بازنگرتهي کملي افتادن زمان تشکقی تعوبه
 گرفت تا زمان ميت روز گذشته مجلس تصم عراق در نشسندگانی مجلس نماسي رئی المشهدانمحمود
 ري اعتماد پارلمان به آن به تاخی و رادی دولت جدلي تا تشکی قانون اساسی بازنگرژهی وتهي کمليتشک
  .افتد

 که قرار بود در نشست روز گذشته ی درقانون اساسی بازنگرتهي کمليمسئله تشک:  گفت یالمشهدان
 ازي نیاسي سیونهاي فراکساني میشتريد و به مذاکرات ب روی مسئله مهم به شمار مکیمطرح شود، 

  . افتدري و ثبات اوضاع در عراق به تاخی دولت وحدت ملليدارد و بهتر است تا زمان تشک
  ی وزارتی پستهاعی توزی راهکارهای و بررستي اقلی با گروههاتی اکثروني فراکسنشست

 و جبهه وني فراکسنی ااني میت نشسی پارلمان عراق از برگزارتی اکثروني عضو فراکسکی
  . خبر دادی وزارتی پستهاعی توزی راهکارهای بررسیبرا) ی سنی عربهاتياقل(التوافق
 خاطر نشان نيهمچن) تی اکثرونيفراکس(کپارچهی مذاکره کننده ائتالف عراق ئتي عضو هی المالکسالم
 جی پستها برگزار شد و به نتاعیوز تی راهکارهاجادی ائتالف کردستان در مورد اوني با فراکسینشست: کرد
  . کمک خواهد کردندهی آی منجر شد که به حل مسائل در روزهاهياول

   خارجه باز هم سهم کردها خواهد بودوزارت
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 رسد وزارت ی کرد که به نظر محیتصر) تی اکثرونيفراکس (کپارچهی عضو ائتالف عراق ی المالکسالم
  .ردها بماند کاري هم در اختدیامور خارجه دردولت جد

 نشست ی انتخابات اشاره کرد و از امکان برگزارجی سقف مطالبات کردها بر اساس نتاشی به افزایمالک
 رسد یبه نظر م. دولت خبر دادلي مربوط به تشکی هایزنی با ائتالف کردها به منظور تداوم راگرید

 را برعهده رجه وزارت خایصد هم تدی در دولت جدگری عضو ائتالف کردستان عراق بار دیباری زاريهوش
  .رديگ

 ی شود، اعالم کرد که تاکنون نامزدهالي تشکندهی هفته آدی دولت جدنکهی به ایني با ابراز خوش بیمالک
  . پستها مشخص نشده اندگری کشور، دفاع و دیوزارتها
   وزارت کشور به اهل تسننی با واگذارتی اکثروني فراکسمخالفت
 ونيفراکس(کپارچهیاز مخالفت ائتالف عراق ) ی سنی عربهاتياقل(لتوافق جبهه اسي رئیمي الدلعدنان
  . جبهه خبر دادنی پست وزارت کشور به ایبا واگذار) تیاکثر
 یني بشي قابل پیاسي مخالفت در مذاکرات سنیا:  خصوص گفت نی در ای گزارش مهر وبه
 بهتر در یوردن دستاوردها به دست  آی برایاسي سی خاطر نشان کرد که همه گروههایميالدل.بود
  . کنندی تالش می دولت وحدت ملهیسا
خواستار آن ) ی عالوادی ااستیبه ر(هي که جبهه التوافق و العراقیری درباره پست معاونت نخست وزیو

  . خواستار آن شده ، حل و فصل نشده استهي العراقستي مسئله که لنیا: شده اند، گفت
 بر گریبار د) ی کرس44 یدارا( کشورنی عراق در پارلمان ای سنیا عربهتي اقلندهی التوافق نماجبهه

 کشور نی ادی در دولت جدری به وزارت دفاع و معاونت نخست وزیابي بر دستی خود مبنیخواسته ها
  .  کردديتاک

 کی خود را ظرف مدت نهي کابی کشور، اسامنی ای منتخب عراق بر اساس قانون اساسری وزنخست
  . خواهد کردی شدن معرفماه از زمان مامور

 ماه 22 عراق ی جمهورسي رئی دولت، جالل طالبانلي ماه در روند مربوط به تشک4 بن بست کی از پس
 ائتالف عراق ی از اعضایالمالک) ینور(پس از انتخاب مجددش، جواد) بهشتی ارد2(گذشته

  . کرددی دولت جدليرا مامور تشک) تی اکثرونيفراکس(کپارچهی
 را دی کرد تا دولت جدیدواريابراز ام) بهشتی ارد5(یالدي ماه گذشته م25خب عراق هم  منتری وزنخست
  . دهدلي روز تشک15درمدت 
 خبر داده و دی دولت جدلي الوقوع بودن تشکبی عراق از قری جمهورسي معاون رئی عبدالمهدعادل

  . مسئله را رد کرده بودنیهرگونه مانع در مقابل ا
  

آردهاي اين آشور موافقت آردند آه  ها براي تشكيل دولت جديد عراق،  رايزنيبا نزديك شدن به پايان
  .ي سني التوافق باشد معاون دوم وي نيز از جبهه معاون اول نخست وزير از حزب دموآرات آردستان و

    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع
ي   به گفته- چاپ لندن -ي الحيات  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 نام نامزدي را آه براي پست معاونت نخست  چند روز آينده مقامات آگاه عراقي، آردهاي اين آشور طي
البته بعد از آن آه موافقت آنند آه فرد مورد نظر از حزب . اعالم خواهند آرد اند، وزير عراق تعيين آرده

  .باشد بارزاني
ريزي عراق را آه مهدي الحافظ آن  وزارت برنامه هايي پست ال، فهرست العراقيه طي رايزنيدر همين ح
قاضي وائل عبدالطيف از اعضاي همين فهرست نيز وزارت امور  دار خواهد شد، به دست آورد و را عهده

  .دار شد استاني را عهده
سالم الزوبعي از جبهه التوافق به هاي مختلف،  جناح ي ي اين مقامات، بر اساس توافق اوليه به گفته

  .تعيين شد عنوان يكي از معاونان نخست وزير
وگو با الحيات بيان داشت آه فهرست التوافق امروز  گفت ي التوافق نيز در عبدالناصر الجنابي، عضو جبهه

  .هاي مختلف اعالم خواهد آرد را براي پست هاي خود يا فردا اسامي نامزد
  .الجبوري نامزد پست وزارت دفاع عراق است دهد آه عبدالمطلق جود نشان ميچنين اطالعات مو هم

اعراب اهل سنت خواهان پنج پست دفاع،  :ي التوافق اظهار داشت ظافر العاني، سخنگوي جبهه
معاونت نخست وزير هستند و اين درخواست را به  دارايي، آموزش و پرورش، خدمات آشور و هم چنين

  .اند اعالم داشته  وزير عراق نيزنوري المالكي، نخست
عبدالخضر طاهر براي پست وزارت آشور، اين  آوشند تا با نامزدي هاي شيعه مي در همين حال، جناح

آوشد تا شيعيان را قانع سازد آه تنها وجود قاسم داوود به  مي پست را براي خود حفظ آنند؛ اما آمريكا
  .براي آنها آافي است عنوان يك نامزد مستقل

ها معتقدند آه وزارت نفت نيز بايد مانند  برخي گروه ها ادامه دارد و در پست وزارت نفت هم هنوز جدال
  .هاي مستقل اعطا شود شخصيت هاي دفاع و آشور به وزارت

ي اياد عالوي را به عنوان  الخضبان وزير نفت دوره مقامات عراقي اظهار داشتند آه سفارت آمريكا ثامر
است و اين در حالي است آه حسين الشهرستاني قصد دارد در  رت نفت پيشنهاد آردهنامزد پست وزا

  .رقابت شود اين خصوص با الغضبان وارد
بازسازي را در اختيار گيرند و عالوه بر آن يكي از  آوشند تا وزارت مسكن و هاي عراق نيز مي ترآمن

  .معاونان مالكي باشند
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اهللا العظمي سيد علي  اي از دفتر آيت فهرست نامه كپارچه، ايني مسووالن فهرست ائتالف ي به گفته
ها و  آرده آه طي آن مرجعيت از آنها خواسته است تا ترآمن سيستاني مرجعيت شيعه عراق دريافت

  .شرآت دهند آردها را در ساختار دولت
اند،  حال قطعي شدههايي آه تا به  خانه نامزدهاي وزارت از ساير: الحيات در ادامه گزارشش آورده است

صدر در وزارت حمل و نقل، قصي عبدالوهاب از جناح صدر براي وزارت  شامل سالم المالكي از جناح
الخزاعي از حزب الدعوه وزارت آموزش و پرورش، سامي العسكري وزارت برق،  آشاورزي، خضير

 ي ترآمن،  جبههالسوداني وزارت صنايع، باسم محمد جعفر وزارت مسكن و بازسازي از عبدالفالح
 .است شيروان الوائلي از حزب الدعوه امنيت ملي و وزارت دارايي آه سازمان بدر خواهان آن

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  بهشتی ارد15: رانی ایمرور هفته نامه ها

    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع
ان به مرحله سرنوشت سازی نزدیک شده و در صدر در حالی که پرونده هسته ای ایر:بی بی سی

اخبار رسانه های جهان قرار دارد، هفته نامه های داخلی از ابراز نظر درباره این پرونده خودداری کرده و 
عناوین اصلی خود را به دستور جنجال برانگيز رئيس جمهور برای حضور زنان در ورزشگاه ها و بی 

  .حجابی اختصاص داده اند
 ارگان خبرگزاری دولتی ایران در مطلبی با اشاره به گزارش محمد البرادعی دبير کل آژانس  جمعهایران

آنچه ایران می خواست تمام و کمال در گزارش :" بين المللی انرژی هسته ای به شورای امنيت نوشته
  ."نيافت) در این گزارش(آقای البرادعی نبود اما آمریکا هم آنچه می خواست 

  ."راه حل مناسبی نيز در کار نيست" در فضای فعلی که با تنش همراه است ایران جمعهبه نوشته 
نقل کرده که در آن با انتقاد از اقدام یک جانبه امریکا در " نيوز استار" هم چنين مطلبی را از ایران جمعه

سرانه عليه ایران آمریکا بار دیگر تصميم دارد تا اقدام خود"حمله به عراق ابراز نگرانی شده و این که 
  ."انجام دهد

 ارگان موتلفه در سرمقاله این شماره از گروه های سياسی داخلی انتقاد کرده که با اظهارات شما
  .سطحی به دشمن کمک می کنند و تالش دارند تا اتحاد و یکپارچگی را به تفرقه مبدل کنند

ران درباره استفاده از انرژی هسته به عقيده سرمقاله نویس ارگان موتلفه، مخالفت با خواست ملت ای
ای و ترساندن ملت از حمله نظامی و تحریم از جمله طرح های دشمن است که گروه های داخلی با 

  . تکرار آن به وحدت ملی آسيب می رسانند
 در گزارش هفتگی اش به ارزیابی دومين گفتگوی رسانه ای رئيس جمهور پرداخته و این اميد جوان

کرده که جمهوری اسالمی با پایان مهلت شورای امنيت که زمانی را برای توقف غنی سئوال را مطرح 
  سازی مشخص خواهد کرد، چه خواهد کرد؟

است بر می آید که فناروی " یک سر اصرار و انکار"به نوشته این نشریه از سخنان آقای احمد نژاد که 
  . مایی کندچرخ سوخت هسته ای ارزش آ ن را دارد که ایران با غرب زورآز

  ورود ممنوع
دستور محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، برای حضور زنان در ورزشگاه ها بازتاب گسترده ای 

  .داشته و هفته نامه ها به نقل نظرات مخالفان و موافقان پرداخته اند
خی مراجع  که از حاميان محمود احمدی نژاد به شمار می روند با نقل نظرات برپرتو سخن و یالثارات

قم از دولت خواسته اند در تصميم خود تجدید نظر کرده و از این به بعد برای اخذ تصميماتی از این دست 
  .با مراجع مذهبی و صاحب نظران دینی مشورت کند

 نظرات آیت اهللا مکارم شيرازی،آیت اهللا فاضل لنکرانی، آیت اهللا صافی گلپایگانی، آیت اهللا نوری یالثارات
  .آیت اهللا تبریزی را نقل کرده که با دستور رئيس جمهور مخالفت کرده اندهمدانی و 

هنگامی که همه در خانه های خود به راحتی می توانند مسابقات را :" آقای مکارم شيرازی گفته است
به صورت زنده در تلویزیون ببينند چه ضرورتی وجود دارد که بانوان و خانواده ها در فضای نا امن ورزشگاه 

  "ا حضور پيدا کنند؟ه
آقای مکارم شيرازی به رئيس جمهور توصيه کرده برای مسائل دینی به مراجع مذهبی مراجعه کرده و 

  .در این زمينه تنها به مشاوران خودشان اکتفا نکند
 نيز در سرمقاله این شماره دستور رئيس جمهور را راهی برای حل این مشکل از طریق پرتو سخن

رهای شرعی دانسته اما تاکيد کرده که آقای احمدی نژاد از این نکته غفلت کرده رعایت اصول و معيا
  ."نگاه زنان به اندام نيمه برهنه بازیکنان مثل دست ها و پاها حرام است" است که 

حضور بانوان در مسابقات فوتبال اجرا نخواهد :  از تجدید نظر در این دستور خبر داده و نوشتهپرتو سخن
  .شد

  ستور تا اجرافاصله د
حتی اگر همه موافقت :" در عنوان اصلی خود ضمن طرح دالیل مخالفان نوشتهاميد جوانبا این حال 

  ."کنند، بانوان امسال به ورزشگاه نمی روند
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 حتی اگر رئيس جمهور همه مخالفان را قانع کند، چون در یک سال آینده تيم اميد جوان،به نوشته 
 دیدار حساس ملی نخواهد بود، در سال جاری بانوان راهی برای ورود به ملی فوتبال ایران ميزبان هيچ
  .ورزشگاه ها نخواهند داشت

 نيز در عنوان اصلی خود برنامه های فرهنگی و اجتماعی دولت را مورد بررسی قرار داده و با چاپ صدا
و سياست های چالش های بزرگ " عکس دختر جوانی با روسری رنگی در کنار خودروی پليس، تيتر زده

  ."نامشخص
این نشریه برخورد نيروی انتظامی با زنان بدحجاب و ورود زنان به ورزشگاه را از جمله چالش های دولت 
خوانده، زیرا به عقيده نویسنده جمع زیادی از هواداران آقای احمدی نژاد که به تندروی شهرت دارند در 

  . فسادی می خوانند، وادار کنندصدد هستند تا او را به مقابله با آنچه بدحجابی و
 آقای احمدی نژاد برای جلوگيری از باال رفتن نارضایتی و حفظ هواداران سنتی خود صدا،به نوشته 

سياست کج دار و مریضی را به اجرا "مجبور است در زمينه حجاب و مسائل دیگر اجتماعی و فرهنگی 
  ."بگذارد

به ورزشگا ها، احتمال اجرای دستور ورود زنان به ورزشگاه این نشریه با طرح نظرات مخالفان ورود زنان 
بسياری از ) رئيس جمهور( در صورت پافشاری برای چنين تصميمی : "ها را ناچيز ارزیابی کرده و نوشته

  ."جدی ترین هواداران خود را از دست خواهد داد
شگاه ها و مقابله با دارندگان  نيز در عنوان اصلی خود طرح مبارزه با بدحجابی، ورود زنان به ورزراوی

توصيف کرده که بعضی می خواهند جامعه را به آن مشغول کنند تا عدالت که " بازی هایی"ماهواره را 
  .کاری سخت و خطير است کم رنگ تر شود و توقعات و انتظارات به سمت دیگری حرکت کند

  
  ايران در نشريه اکونوميستیبحران هسته ا

    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع
 خود دو مطلب را به بحران هسته ی ماه م6 نامه اکونوميست چاپ لندن در شماره هفته:بی بی سی

 .  دولت اين کشور اختصاص داده استی ايران و موضعگيریا
 یحاال سختگير باش تا از بروز درگير"و زير عنوان " توقف ناپذير" با عنوان ی تحليلی نشريه در مقاله ااين
 آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و ی دارد که اگر کشورهایاظهار م"  شودی جلوگيری بعدیمنظا

 اين ی ايران و دستيابی هسته ایا از ادامه برنامه هی آينده بتوانند با جلوگيریآلمان در خالل هفته ها
 به یدامات منته اقی مانع از بروز يک خطر شوند، از خطرط ديگر، يعنیکشور به تسليحات هسته ا

 . به اين منظور اجتناب خواهد شدیاستفاده از عمليات نظام
 ايران، هم هزينه ادامه ی جستن از اين دو فاجعه مستلزم آن است که برای نوشته اکونوميست، دوربه

 . از کنار گذاشتن اين برنامه ها به طور چشمگير افزايش يابدی و هم منافع ناشی هسته ایفعاليت ها
 فاجعه آميز است ی تحولی ايران به بمب اتمی کند که آيا دستيابی اين سئوال را مطرح ميستاکونوم

 ی هند، پاکستان و اسرائيل با ناديده گرفتن مقررات ضد گسترش جنگ افزارهایدر حاليکه کشورها
 جهان ی اتمی به توليد اين گونه تسليحات مبادرت کرده اند و جنگ سرد هم بدون بروز نابودیاتم
  شد؟یسپر

 را در ی اتمی انرژی مقاله با اين اظهار نظر که ايران به مدت دو دهه بازرسان آژانس بين المللنويسنده
 قابل ی توليد پلوتونيوم، که هردو در ساخت بمب اتمی اورانيوم و تالش برای سازیباره برنامه غن

 تاکيد ی دهد و با يادآوریمه م در اين زمينه ادایاستفاده است، گمراه کرد و هنوز هم به پرده پوش
 در داخل يا ی افزايد که کمتر کسی خود، می هسته ای بر صلح آميز بودن برنامه های اسالمیجمهور

 . ايران به طور کامل صلح آميز استیخارج ايران باور دارد که هدف ها
 نخست اينکه : آوردی می را در پی دو نگرانی ايران به بمب اتمی نويسد که دستيابی ماکونوميست

 در ی بکند و دوم پيامد ظهور ايران اتمی خود چه استفاده ای مانند ايران ممکن است از بمب اتمیرژيم
 منطقه چه خواهد بود؟

  شدن ايرانی اتمی منطقه اپيامد
 ايران، ی نژاد، رييس جمهوری اختالف بين ايران و اسرائيل و سخنان محمود احمدی نشريه با يادآوراين

 افزايد که بين ايران و همسايگان اين کشور در خليج فارس نيز یمحو اسرائيل از نقشه جهان، مدر باره 
 ممکن است در يران کند که آيا روحانيون آتشين مزاج ای موجود نيست و سئوال میعشق و عالقه ا

  عمال اسرائيل را مورد تهديد قرار دهند؟یصورت داشتن اسلحه اتم
 مصر، سوريه و ،ی ديگر منطقه، مانند عربستان سعودیهد که کشورها دی مقاله ادامه منويسنده

 ی اسرائيل زيسته اند، احتماال منتظر پاسخ عملی مخفی ترکيه، که سال ها در کنار زرادخانه اتمیحت
 ی بماهيتا را که ی منطقه ا،ی به تسليحات اتمی دستيابی مانند بلکه با تالش برایبه اين سئوال نم

 .  عظيم تر مواجه خواهند ساختیاست با بحران یثبات و بحران
 از ی به بمب اتمی نژاد پس از دستيابی احمدی که ممکن است آقای توجه به اين خطرات و اين نگرانبا

 از ادامه ی پيشگيری برای کند، دست زدن به اقدام نظامی تر بهره برداری تهاجمی بروز رفتاریآن برا
 بريتانيا، کامال رجه شود که بر خالف اظهارات وزير خای تبديل میا ايران به برنامه یفعاليت هسته ا

 . احمقانه هم نيست
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به احتياط " یانقالب" وادار کردن يک رژيم خود خوانده ی کند که در تالش برای اظهار نظر ماکونوميست
 ین کنار نم را در برابر ايرای آمريکا، اسرائيل و سايرين حق دارند که تاکيد کنند هيچ گزينه ا،یکار

 .گذارند
 تواند به تشديد خطرات موجود منجر شود ی اينهمه، به گفته اکونوميست استفاده از زور عليه ايران مبا

 شناخته شده ايران در مناطق مختلف پراکنده است بلکه احتمال وجود یزيرا نه تنها تاسيسات هسته ا
 مضاعف ی تالشهباعث شود اين کشور ب تواند ی می هم وجود دارد و اقدام نظامی ديگریمراکز مخف

 . دست بزندی ساخت بمب اتمیبرا
 برخوردارند که ی خارجی حمالت نظامی تالفی برای همانحال، روحانيون حاکم بر ايران از امکانات ديگردر

 مسلح مخالف اسرائيل و توسل به متحدان ی گروه های مالی توان به تامين نيازهایاز آن جمله م
 . در عراق و فراتر از آن اشاره کردیسالم ایشيعه جمهور

  حمله به ايراننتايج
 شود که تا کنون در مخالفت با ی حمله به ايران باعث بروز شکاف در جامعه بين الملل مهمچنين،
 ايران را پشت سر يک رژيم ی اين کشور اتفاق نظر داشته و همچنين مردم عادی هسته ایبرنامه ها

 . سازدیسرکوبگر متحد م
 جهان، ايرانيان ی در مورد ايران بايد ضمن حفظ وحدت نظر کشورهای گفته اکونوميست، هر نوع طرحهب

 . دشوار استی کشور خود ترغيب کند و اين وظيفه ای هزينه سنگين انزوایمتنفذ را به ارزياب
 و یج خاری گسترده مردم خود بايد مشتاق کسب سرمايه گذاری حاليکه دولت ايران به دليل بيکاردر

 مردم و مقاومت در برابر ی امکان تامين نيازهای قابل توجه نفتیتوسعه تجارت باشد، اما درآمدها
 .  دهدی را به دولت می خارجی سياسیفشارها
 امنيت را رد کرده، اما چين و روسيه از قبول اقدام ی با وجود اينکه دولت ايران درخواست شوراهمچنين،

 از ی غربی الزام آور عليه ايران اکراه دارند و گرچه در کنار کشورهای صدور قطعنامه های يعن،یبعد
 با ی از روابط اقتصادی کردن اورانيوم را متوقف کند اما مايل نيستند منافع ناشیايران خواسته اند غن

 .ايران را به خطر اندازند
 پرداز و یابق عراق م در ادامه اين مقاله به مقايسه رويکرد دولت ايران و وضعيت رژيم ساکونوميست

 . نويسد که سرنوشت صدام حسين بايد مورد توجه قرار گيردیم
 امنيت خواست ی شورای از شکاف عميق بين اعضای سال ها توانست با بهره برداری حسين براصدام

  خود نيز، به اشتباه، بر اين تصور بود کهیجامعه بين الملل را ناديده بگيرد و تا آخرين لحظات زمامدار
 . کنندی اقداماتش محافظت می را در برابر پيامدهایروسيه و چين و

  به نفس خطرناکاعتماد
 الزام آور، ولو در ی امنيت با صدور قطعنامه های کند که الزم است شورای هفته نامه اظهار نظر ماين

 .ا کند که گرفتار آن است رهیابتدا ماليم، ايران را به خود آورد و از اعتماد به نفس خطرناک
 به روابط ی کند که الزم است آمريکاييان نگاه تازه ای در عين حال اين نظر را مطرح ماکونوميست

 توان گفت ی نيستند اما می افکار يکسانی خود با ايران بياندازند زيرا گرچه دو کشور دارایسياس
 . دارندی مشترکیانگيزه ها

 ی خواند و آمريکا نيز فعاليت اتمی دفاع از خود می آمادگ لزومی برای لحن تهديد آميز آمريکا را دليلايران
 . کندی میايران را عامل تبديل اين کشور به يک هدف بالقوه تلق

 اورانيوم و توليد پلوتونيوم ی سازی نويسد که اگر ايران با توقف فعاليت خود در غنی ماکونوميست
 مذاکرات یاهد کرد، آنگاه ممکن است راه براموافقت کند و آمريکا هم بپذيرد که به اين کشور حمله نخو

 .  کمک کندیمستقيم دو طرف هموار شود و به رفع بحران هسته ا
 ايران امتناع ی به دليل سياست های چنين مذاکراتی نوشته اکونوميست گرچه دولت آمريکا از برگزاربه

 به ايران بدهد که دولت اين یشنهاد قراردارد که بتواند پيیورزيده است، اما تنها اياالت متحده در موقعيت
 .کشور قادر به رد آن نباشد

 در آينده است ی از بروز درگيری جلوگيری پيش رو آخرين مهلت برای نويسد که هفته های نشريه ماين
 شيرين در قبال ايران ی سخت و مشوق های از مجازات های افزايد که گرچه ممکن است آميزه ایو م
 .ندارد هم ی نباشد، اما آزمودن اين ترکيب زيانی کافیروز يک بحران جد از يک بی جلوگيریبرا

  چالشگردولت
 یم"  زنده استی که به چالشجويیدولت" در باره ايران تحت عنوان ی در گزارش ويژه ااکونوميست

 ی گروهی ايران، در مصاحبه اخير خود با رسانه های نژاد، رييس جمهورینويسد که محمود احمد
 ی ميهندوست، و معلمی تاريخ، فردی از خود به عنوان يک کارشناس پيچ و خم هایويرکوشيد تص

 به اسرائيل باعث شده بود ی وی نرسيده است در حاليکه حمالت لفظی کند که آزارش به کسيرتصو
 . قرار گيردیکه به شدت مورد انتقاد جهان

 دستيار ،ی الريجانی و علی اهللا خامنه ا ايران را آيتی افزايد که البته سياست خارجی هفته نامه ماين
 به جد کوشيده ی نژاد اما رييس جمهوری احمدی کنند و نه آقای تعيين م،ی امنيت ملی در شورایو

 .  ايران پيوند دهدیاست به هر ترتيب خود را با اهداف هسته ا
ظور، از هر  کوبد و به همين منی می خود بر طبل مليگرايی خاموش کردن منتقدان داخلی برایو

 . استفاده کرده استی سازی تاکيد بر برنامه غنی برایفرصت
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 ی الزم برای مجموعه سانتريفوژهای بتوانند به سادگی اگر مهندسان ايرانی نوشته اکونوميست، حتبه
 ی برای را تعبيه کنند، بازهم تا توليد مقدار سوخت کافی شده در حد مصارف صنعتیتوليد اورانيوم غن

 قبل از پنج تا ده تا آمريکا، ی اطالعاتی چند سال وقت الزم است و، به نظر سازمان های اتميک رآکتور
 . بسازدیسال ديگر هم ايران نخواهد توانست يک بمب اتم

 نيست که ی نژاد کسی احمدی به سال ها وقت نياز دارد، اما آقای اينکه تبديل ايران به يک کشور اتمبا
 ايجاد احساس قدرت و احترام به خود در ميان ی برایانع از تالش واجازه بدهد واقعيات ملموس م

 .ايرانيان شود
 اين کشور ی کند زيرا درآمد نفتی ايران کمک می نفت خام به رييس جمهوری اين زمينه افزايش بهادر

ال  در دو سی به ماه مارس به حدود پنجاه ميليارد دالر بالغ شده که دو برابر درآمد نفتیدر سال منته
 .قبل است
 ی اقتصادیدشوار

 دانند که ی رسد، ايرانيان می باال به فروش می که نفت به قيمتی نويسد که تا زمانی ماکونوميست
 ی با کم اهميت جلوه دادن آثار تحريم ها،ی اين کشور وجود ندارد و مقامات ايرانیامکان تحريم نفت

 عنوان طرف ه اروپاييان بی به جانشينیياي آسی کشورهای چين و برخیضعيف تر و تاکيد بر عالقمند
 را ی بين المللی از وضع تحريم های ناشی کوشند احساس مصونيت از شوربختی ايران، می تجاریها

 .در ميان مردم تقويت کنند
 ی و سازمان های هفته نامه به اقدامات اخير دولت در افزايش بودجه مسکن و تسهيالت عموماين
 دادن وام ی تبليغ عقايد حکومت و همچنين، دستور به بانک ها برایلويزيون برا مانند رايو و ت،یدولت
 در مينان ايجاد اطی برای به عنوان تالش هايی اقالم اساسی بهای سخاوتمندانه و تثبيت نسبیها

 . کندیميان مردم اشاره م
کنند اما همه آنان  ی کشور خود حمايت می نوشته اکونوميست، مردم ايران عموما از برنامه هسته ابه

 . در باره صلح آميز بودن اين برنامه اعتقاد ندارندیبه اظهارات مقامات رسم
 که اين برنامه باعث آسيب رساندن به جيب و امنيت مردم نشود، آنان از نمايش ی اينهمه، تا زمانبا

 . کنندی میبان دانند پشتيی دوگانه غرب می خرسند هستند و از آنچه که معيارهایاعتماد به نفس مل
 ی مراسم پر خرج عروسی مردم و برگزاری تفريحی نويسد که گرچه مشاهده سفرهای ماکونوميست

 کامل از یممکن است نشان دهد که مردم ايران نسبت به آينده کامال خوشبين هستند، اما اين تصوير
 .اوضاع در ايران نيست

 تهديد اسرائيل توسط رييس یو در پ قيمت ها در بورس تهران در ماه اکتبر سال گذشته سقوط
 آوردن به خريد سکه طال نشاندهنده تاثير نا مطلوب ی و روی داخلی کاهش سرمايه گذار،یجمهور

 . استی بر اوضاع اقتصادیشرايط سياس
  ايران به معامله با آمريکاعالقه
 که در زمان یاد اقتصی نويسد که به همين دليل است که سياست آزاد سازی می نامه بريتانيايهفته

 ی رفت، کمابيش متوقف شده است و می پيش م،ی هر چند به کند،ی محمد خاتمیرياست جمهور
 یج خاری بيش از آنچه که دولت اذعان دارد دشوار است و تحريم هایافزايد که در واقع، شرايط اقتصاد

 . ها بيافزايدی تواند بر اين دشواریم
 شود که ی رييس مجمع تشخيص مصلحت، را ياد آور م،ی رفسنجانی سخنان اکبر هاشماکونوميست

 امنيت، ی مداخله شورای آن، يعنی ايران از مسير طبيعیاخيرا گفته بود که خارج شدن پرونده هسته ا
 . ايران پديد آورده استی را برایمشکالت زياد

 آن ابا یبازگوي نيز اشاره کرد که مقامات ديگر معموال از ی همچنين به مساله ديگری رفسنجانیآقا
 . ورزدی بوشهر تعلل میدارند و گفت که روسيه در کار تکميل نيروگاه هسته ا

 ی است، اما رهبر جمهوری ماليم تر از نظرات آيت اهللا خامنه ای رفسنجانی آقای ديدگاه هاگرچه
تار  آمريکا، تاکيد کرد که ايران خواسی به تهديد های نيز اخيرا ضمن تهديد به واکنش جدیاسالم
 . نيستیروياروي

 آوريل گفت که ايران آماده تفاهم و توافق است 30 در روز ی نيز در سخنانی الريجانی علهمچنين،
 . ارتباط داردیهرچند توضيح نداد که تفاهم و توافق به چه موارد

  حاضر به معامله با آمريکاست و در برابر نرمش دری اسالمی کند که جمهوری اظهار نظر ماکونوميست
 مخالف صلح با اسرائيل و شيعيان عراق ممکن ی و استفاده از نفوذ در ميان گروه هایبرنامه هسته ا

 ی و برقراری اسالمی ثبات کردن جمهوری بی دست برداشتن از تالش برایاست از اقدام آمريکا برا
 . بين دو طرف استقبال کندیروابط اقتصاد

 اين شايعه نيز ی ورزيده و حتیز تاييد تماس با ايران خوددار آمريکا تا کنون ای عين حال، رييس جمهوردر
 ايران، در سفر اخير خود به ی امنيت ملی شورایوجود داشته است که شايد محمد نهاونديان، از اعضا

  .يد تماس با آمريکاييان بود اما اين تالش به نتيجه نرسیآمريکا در صدد برقرا
  
  
  
  
  

www.iran-archive.com 


