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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(بزرگایران و دولتهای رژیم 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
  کند ی مهي تهرانی شده ای فرآورومي از اورانی فهرستی اتمی انرژی المللنيآژانس ب: ترزیرو
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 ساتي در خارج از تاسی به مکانومي احتمال انتقال اورانشی ادعا کردند که با افزای غربیلماتهاپید

 ی مرانی شده ای فراورومي از اورانی فهرستهي ،اقدام به تهی اتمی انرژی المللني ، آژانس بیهسته ا
 . دینما
 را متهم کرد که مقدار رانی ا،ی سازمان اطالعاتکی ترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 نامعلوم ، ی در مکانومي اورانلی تبدساتي تواند در خارج از تاسی شده که می فراورومي اورانینامعلوم
 رد،ي قرار گتفاده مورد اسی هسته احاتي شود و در پروسه ساخت تسلی شده و غنی فرآورشتريب

 . قاچاق کرده است
 به ی از آن سخننی دروزي نپلماتهای از دچکدامي و هدی ورزیخود دار خبرنی درباره احي آژانس از توضگرچه

  . اوردندي نانيم
 اعالم کرده است که قاچاق ی سازمان اطالعاتکی در یگری شد که مقام ارشد دی مدعترزی رونيهمچن

ه  بدي نظارت در آنجا نصب شده ، بعینهاي اصفهان که دوربساتي مواد با وجود نظارت آژانس بر تاسنیا
 .  رسد ینظر م

 . شده الزم استی غنومي ساخت بمب چند تن اورانی گفت که برایو 
 که از ی رود در فهرست اقالمی گفته اند که آژانس به آنها گفته انتظار متری به روزي نگری دپلماتی دچند
 امر نی از ای تواند حاکی مساله منی وجود داشته باشد و ای هائی شود ناهمگونی ارائه مرانی ایسو

 . کرده استمنتقل به خارج از آنجا ای کرده و دی را ناپدومي از اورانی کمای رانیباشد که ا
 رانی شد که ای کشورش مدعلهي شده بوسی با اشاره به اطالعات جمع آوریکائی آمرري غپلماتی دکی
 بازرسان آژانس به  را خارج و دور از چشمی هسته اساتي از تاسUF4 دی تترافلوراومي اورانی مقداررًاياخ
 . نامعلوم انتقال داده استیمکان
 ی ماده که منی از اصفهان منتقل شده و اUF4 یادی که مقدار زمی در دست داریما شواهد:" گفتیو

 استفاده شود ممکن ی هسته احاتي ساخت تسلی شود و از آن برای شده و غنیشتري بیتواند فراور
روگاه ي نکی باشد که  نی از ای حاکتواندي مای شده باشد و  ارسالومي اورانی انبار مخفکیاست به 

 در گری دی جاکی در ومي اورانی سازی غنساتي ممکن است تاسای وجود دارد و ومي اورانلی تبدیمخف
 . موجود باشدزيکشورن

درخواست فهرست مربوط به اقالم :" خبر اعالم کرده است نی در واکنش به ازي نی اروپائپلماتی دکی
 ، گرچه دی گوی میگری دی اروپائپلماتی است که دی درحالنیا".   استفي تجارت کثکی ی اهسته

 مقررات آژانس به محاسبه کني مورد خاص است لکی رانی ای هسته ایروگاههاياتهامات درخصوص ن
 . نکرده است دي شده تاکلی تبدوميکشورها در خصوص کل اوران

 خصوص محاسبه نی وقت در اقي که شما به خاطر ضیرصد وجود دارد، دی خطائهيحاش:" دی گوی میو
 .دی کردی اتهامات محاسبه منی مسائل را در خصوص انی کوچکتردی بودرانی ای اگر به جای ولدینکرد
 در کای در آمری مؤسسه مطالعاتکی سي سازمان ملل و رئیحاتي بازرس سابق تسلتی آلبرادیوید

 کهي است در حالازي ساخت بمب اتم نی براUF4 یادیزمقدار :دی گوی مزي نیخصوص مسائل هسته ا
 . مقدار را از اصفهان خارج کندنی بتواند ارانی من شک دارم که استينظارت کامل و درست ن

 
 شده در ايران هستند  برداري از اورانيوم فراوري  بازرسان آژانس سرگرم صورت: منابع ديپلماتيك
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منابع ديپلماتيك غربي با ابراز نگراني از آنچه مغايرت در ميزان اورانيوم فرآوري شده در :خبرگزاري فارس

 . برداري از اين اورانيوم در ايران است المللي انرژي اتمي، سرگرم صورت ايران ناميدند، گفتند آژانس بين
يك سازمان «: با خبرگزاري رويتر مدعي شدندگو  و اين منابع آه نام آنها ذآر نشده است، امروز در گفت

تواند در ساخت  شده را آه مي اطالعاتي، ايران را متهم آرده است آه مقدار نامعلومي اورانيوم فرآوري 
تسليحات اتمي استفاده شود، از تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان به مكان نامعلومي منتقل آرده 

 » .است
للي انرژي اتمي از هرگونه اظهار نظر درباره اين خبر خودداري آرده است و الم با وجود اينكه آژانس بين

اند، دو ديپلمات اروپايي وابسته به آژانس و  هيچ يك از منابع ديپلماتيك در وين نيز اين ادعا را تاييد نكرده
اييد يك مقام آمريكايي آه خواستند نامشان فاش نشود، در گفت و گو با رويتر، صحت اين ادعا را ت

 . آردند
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يك مقام ارشد در يك سازمان جاسوسي ديگر نيز مدعي شد اين احتمال وجود دارد اما بعيد به نظر مي 
رسد مقدار زيادي از اين ماده بتواند دور از چشم آژانس از مرآز اصفهان خارج شود زيرا آژانس اين مرآز 

 . آرده استهايي را در آن نصب  را تحت نظارت آامل خود درآورده و دوربين
 . اين در حالي است آه براي ساخت بمب اتمي نياز به چندين تن اورانيوم غني شده است

گروهي از بازرسان آژانس اوايل اين ماه ميالدي به منظور صورت «: يك ديپلمات نزديك به آژانس گفت
 » .ند تن آيك زرد آه اخيرا در مرآز اصفهان فرآوري شده است، وارد ايران شد37برداري از 

رود در اين صورت  چندين ديپلمات ديگر نيز گفتند آژانس به اين بازرسان اعالم آرده است آه انتظار مي
دهند مقاديري اورانيوم از مرآز  ها نشان مي هايي وجود داشته باشد آه اين مغايرت برداري، مغايرت

 . اند يا اين آه مقداري نيز مفقود شده است اصفهان خارج شده
آمريكا ناميده شده ) دولت(ات غيرآمريكايي نيز به نقل از آنچه اطالعات جمع آوري شده توسط يك ديپلم

 را بدون اطالع آژانس از مرآز اصفهان به uf4است، مدعي شد ايران اخيرا مقداري تترافلوريد اورانيوم 
 . مكاني نامعلوم منتقل آرده است

ما شواهدي در دست داريم آه بر اساس آنها «: اين ديپلمات آه نامي از وي برده نشده است، گفت
 » . از اصفهان خارج شده اندuf4مقادير قابل توجهي 

 ممكن است با هدف انتقال به يك انبار مخفيانه ديگر در يك مرآز تبديل اعالم uf4خروج «:وي مدعي شد
 » .نشده و يا يك مرآز ديگر غني سازي در مكاني ديگر صورت گرفته باشد

 . ت بيشتر در اين زمينه اشاره نكردوي به جزئيا
 » .صورت برداري آار دقيقي نيست«:يك ديپلمات اروپايي گفت

آارشناسان معتقدند مقداري اورانيوم صورت برداري شده با اورانيوم موجود مطابقت نمي آند زيرا بخاطر 
 فرايند از بين مي ها برخي از مواد در طول برخي فرايندهاي تبديل شيميايي و ناآارايي برخي دستگاه

 . روند
ديويد آلبرايت بازرس سابق تسليحاتي سازمان ملل و رئيس يك موسسه تحقيقاتي در آمريكا با اشاره 

همواره يك ضريب «: به اينكه براي ساخت بمب اتمي نياز به چندين تن اورانيوم غني شده است، افزود
ع بندي آلي محاسبه شود زيرا در طول خطايي را بايد در نظر گرفت، درصدي آه نيازي نيست در جم

رود اما وقتي پاي ايران به ميان مي آيد بايد براي هر ذره از اورانيوم حساب پس داد در  فرايند هدر مي
 » .غير اين صورت انواع اتهامات متوجه شما خواهد شد

ان مي خواهد حتي اگر چندين تن نيز مغايرت وجود داشته باشد باز هم نمي توان گفت اير«:وي افزود
 » .بمب اتمي بسازد اما مساله فعاليت غيرقانوني بسيار جدي است

  
 آند   مي  تعيين  االجل  اروپا ضرب  براي ايران:  ناصري سيروس
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   با روزنامه يي و گو  با اروپا در گفت  ايران  آننده  مذاآره  ارشد تيم ، سخنگوي  ناصري سيروس:اعتماد

 وجود ندارد و اروپا و امريكا بايد   توافق  به  رسيدن  براي  تضميني  هيچ  آرد آه  اعالم  ديلي  وردنت امريكايي
   به  تمايلي  ايران  آرد آه  بيان  صراحت  به  ناصري  سيروس  هاتف  گزارش به.  آنند  عادت يي  هسته  ايران به

   تحقيقات  سازمان  وسيله  به  آه بنا بر گزارشي. خود ندارد  اورانيم  سازي ني غ هاي  فعاليت  آامل توقف
   فرانسوي  روزنامه  يك ، به ، محمد خاتمي  جمهور ايران  شد، رييس اعالم( MEMRI )  خاورميانه يي رسانه
. انديشد  آند، نمي توقف خود را م  اورانيم  سازي  غني هاي  برنامه  اينكه  به  وجه  هيچ  به  ايران  آه گفت

   ايران  خواهند ديد اگر بر عليه  لطمه ها بيشتر از ايران  اروپايي  بود آه  گفته  گزارشگران  اخيرا به خاتمي
   آند آه  رسما تضمين  آه  است  آماده  ايران  آه  است  گفته  خاتمي  حال در عين.  دهند  انجام فعاليتي

   تحت  اتمي هاي  سوخت  داشتن  خود براي  حقه  حقوق نخواهد آرد و اما به توليد   اتمي هاي هرگز سالح
 .  ، پايبند است(IAEA )  اتمي  انرژي المللي  بين  سازمان نظر ناظران

. خواهد  نمي دهد، چيزي  مي  اجازه المللي  بين  قراردادهاي  آه  بيشتر از آنچه  ايران  تاآيد آرد آه خاتمي
   اتحاديه  روز مشخا به  يك  آخر خود را با تعيين  درخواست  بزودي  ايران  آرد آه  اعالم ناصري   مصاحبه در اين

 .  شود يا نه  مي  پذيرفته  درخواست  اين  خواهد آرد تا مشخا شود آه اروپا اعالم
   و به  معتقديم ن آ  به  آنچه ، اما اگر آنها به خواهيم  نمي  و درگيري  ما مقابله  آه  گفت  همچنين ناصري
   تا مانور جديدي ايم  آنند زيرا ما آماده  خود را انتخاب توانند راه  ندهند، مي ، بهايي  است  معقوالنه نظرمان
 .  بدهيم
اما .  وجود ندارد  توافق  به  رسيدن  براي  تضميني ، هيچ رويم  مي  شمشير راه  ما بر لبه  داد آه او ادامه
   آه  است ، اين ايم  بوده  شاهد آن وگوها در هر قدم  گفت  و در حين  بگويم  با اطمينان توانم  مي  آه آنچه

 ما   آه  نيست  معني  اين  به  اين  حال  دارند و اما در عين  توافق  به  رسيدن  براي  بيشتري ها تمايل اروپايي
 .  را بپذيرد  ايران ورانيم ا  سازي  اروپا بايد غني اتحاديه.  رسيد  خواهيم  توافق حتما به
   نظر اروپاييان توافق
   رياست  اآنون  هم  آشورش  آه  لوآزامبورگ  وزير و وزير امور خارجه  نخست  معاون  آه  است  در حالي اين
   از قدرت  ايران  برخورداري  عدم  خواهان  همگان  آه  دارد گفت  را برعهده  اروپايي  اتحاديه  يي دوره

   چاپ  الرياض  وگو با روزنامه  را در گفت  مطلب  اين  ايسيلبورن  ايلنا، جان  گزارش به.  هستند يي هسته
  وزير امور خارجه. منتشر شد  روزنامه  اين  اينترنتي  در پايگاه  روز دوشنبه  آه  داشت  بيان عربستان

 دو   بين هايي ، نشست  سوالنا هستيم  شيوه  روي  دنباله ما همچنان:  ، گفت  ايران  در خصوص لوآزامبورگ
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   به  اقتصادي  اوضاع  و همچنين  سياسي  بشر، موضوعات  حقوق  را درباره  وجود دارد و پيشنهادي طرف
   دارد با بيان  اروپا را برعهده  اتحاديه  يي  دوره  رياست  اينك  هم  آشورش  آه وي.   آرديم ها ارايه ايراني
   فوري ، ارجاع  اول احتمال:  آرد  وجود دارد، خاطرنشان  دو احتمال  ايران يي  هسته نده پرو  درخصوص اينكه
،   دوم شود و گزينه  مي  چه  نتيجه  آه  و ببينيم  است  موضوع  اين  و بررسي  و بحث  امنيت  شوراي  به ايران

   اروپايي  اتحاديه  امريكا از موضع نون اآ  و هم  و چين  روسيه  و از اينكه  اروپا است  با اتحاديه مذاآرات
 . آنند، خرسندم  مي حمايت

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 دولت جديد عراق از تغيير در ساختار نيروهاي امنيتي بپرهيزد : رامسفلد
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آمريكا از دولت جديد عراق خواست از هرگونه اعمال نظر شخصي در تغيير وزير دفاع : خبرگزاري فارس
 .ساختار نيروهاي امنيتي و ديگر نهادهاي اين آشور بپرهيزد

: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، دونالد رامسفلد در مسير عزيمت به بغداد به خبرنگاران گفت
 به خانه تكاني دست بزند زيرا آنها فاقد قوانين و نگراني من اين است آه دولت جديد روي آار آيد و«

 » .ضوابط مدني مشابهي هستند آه ما در سازمانهاي دولتي در اختيار داريم
اي از فرماندهي در  تواند دست به چنين اقدامي بزند و اگر بخواهند زنجيره آس نمي هيچ«: وي افزود

توانند از عهده اين  جود به مبارزه بر خيزند، نميهاي مو سازمانهاي امنيتي عراق ايجاد آنند و با شورش
 » .آار بر آيند

دهند بايد با در نظر  هاي دفاع و آشور انجام مي هر آاري آه آنها در وزارتخانه«: رامسفلد تاآيد آرد
شوند و بهتر است براي هر تغيير دليل خوبي داشته  گرفتن واقعيت انجام گيرد آه عراقيها آشته مي

 » .باشند
ير دفاع آمريكا بامداد امروز بطور غير منتظره براي ديدار با فرماندهان نظامي آمريكا در عراق و وز

 . هاي عراقي وارد بغداد شد مقام
گو با خبرنگاراني آه همراه وي از هواپيما خارج شدند، گفت، هدفش از اين سفر  و رامسفلد در گفت

 . اق استديدار يك روزه با فرماندهان نظامي آمريكا در عر
در اين سفر يك روزه با جالل طالباني رييس جمهوري و ابراهيم جعفري نخست «: وزير دفاع آمريكا افزود

 » .گو خواهد آرد و وزير عراق و مسؤوالن نظامي ديدار و گفت
هاي بلندپايه جديد عراق  وگوهايش با مقام رامسفلد به جزئيات بيشتري درباره اين سفر و محور گفت

 .  نكرداي اشاره
وزير دفاع آمريكا نخستين مقام بلندپايه آمريكايي است آه پس از تعيين رييس جمهوري و نخست وزير 

 . شود اين آشور وارد بغداد مي
 

 آند ائتالف واحد عراق، وزارت دفاع را با وزارت دارايي مبادله مي
  2005 آپریل 12  - ١٣٨۴ نی فرورد23ه سه شنب

وزير جديد عراق خود را براي تشكيل دولت  در حالي آه ابراهيم جعفري نخست: خبرگزاري فارس
آند، ائتالف واحد عراق در صدد است، در مقابل چشم پوشي از وزارت دارايي، وزارت  انتقالي آماده مي

 .دفاع را در اختيار گيرد
ست آه حزب اياد عالوي نيز خواستار اين درحالي ا«: روزنامه اماراتي البيان در شماره امروز نوشت

ها  بدست گرفتن چهار وزارتخانه از جمله وزارت آشور شده و نسرين براوي وزير آار و امور شهرداري
 » . وزارتخانه به زنان شده است10آم  خواستار واگذاري دست

 نخست وزير يك عضو رهبري حزب وفاق ملي آه رهبري آن را اياد عالوي" راسم العوادي"در همين حال 
هاي انتخاباتي ائتالف واحد  سابق عراق بر عهده دارد، با موفقيت آميز خواندن روند مذاآرات بين فهرست

فهرست انتخاباتي اين حزب در تشكيل دولت آينده «: ها، به خبرنگاران گفت و ائتالف عالوي و ائتالف آرد
 » .شرآت خواهد آرد

  :ل فهرست انتخاباتي خود براي شرآت در دولت انتقالي گفتوي با تاآيد بر وجود اجماع آامل در داخ
 » .هاي اصلي دولت را در اختيار خواهد گرفت فهرست العراقيه چهار وزارتخانه از جمله يكي از وزارتخانه«

هاي دولت عراق، هفته  ترآيب وزارتخانه «: ها نوشت اين روزنامه به نقل از منابع نزديك به اين رايزني
م خواهد شد و احتماال ائتالف واحد عراق، وزارت دفاع را در مقابل واگذاري وزارت دارايي به آينده اعال

 » .اهل تسنن، در اختيار خواهد گرفت
  

 آمريكا راهبردي براي خروج از عراق ندارد: رامسفلد
  2005 آپریل 12  - ١٣٨۴ نی فرورد23ه سه شنب

چ راهبردي براي خروج از عراق ندارد و اين مساله وزير دفاع آمريكا گفت واشنگتن هي: خبرگزاري فارس
 .به آمادگي نيروهاي عراقي براي تامين امنيت بستگي دارد
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شنبه در پي سفر ناگهاني خود به  روز سه» دونالد رامسفلد«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
ما براي اجراي . يروزي داريمما راهبرد پ. ما واقعا راهبرد خروج نداريم«: عراق در جمع خبرنگاران گفت

 » .ماموريتي اينجا هستيم تا آشور را در راه دموآراسي، آزادي و دولتي منتخب قرار دهيم
ما بايد پيشرفت ظرفيت سازماني را ببينيم تا آنها بتواند مسئوليت امنيت را بر عهده «: وي تاآيد آرد

يابد و آنها قادر به  روهاي ائتالف آاهش ميبگيرند و به محض اينكه اين مساله انجام شود، مسئوليت ني
 » .شوند خروج و ترك اين آشور با مسئوليت آامل براي آشور خود مي

 . آمريكا وعده داده بود پس از برگزاري انتخابات در عراق، نيروهاي خود را از اين آشور خارج خواهد آرد
شوند،  ط ارتش آمريكا آموزش داده مياند نيروهاي امنيت محلي آه توس رهبران جديد عراق اعالم آرده

ضعيف هستند و هنوز آمادگي بر عهده گرفتن مسئوليت آامل امنيت در آشوري را ندارند آه در حال 
 . گري مرگبار است مبارزه با شبه نظامي

اي در اعتراض به حضور نيروهاي آمريكايي در شهرهاي  در عين حال در روزهاي اخير تظاهرات گسترده
 . ار شدعراق برگز

 . صدها عراقي امروز با تظاهرات در شهر سامرا خواستار خروج نيروهاي آمريكايي از اين آشور شدند
: زدند ، فرياد مي»ملويه«گروهي از دانشجويان، روحانيون، شيوخ طوايف و مردم شهر نزديك مسجد 

 » .سامرا مايه فخر آشور است، تجاوز به آن نه«
ها از شهر مقدس  غريبه«:  در دست داشتند آه روي آن نوشته شده بودآنها در حالي آه پالآاردهايي

 » !آمريكاييها خارج شويد«: زدند ، فرياد مي»!ما بيرون برويد
شود آه روز گذشته دانشجويان تظاهرآننده در بعقوبه پرچم  تظاهرات در سامرا در حالي انجام مي

 . ر شهر بغداد تظاهرات آردندسه روز پيش نيز دهها هزار تن د. آمريكا را آتش زدند
 

 آند تيم سازمان ملل در بغداد به تدوين قانون اساسي عراق آمك مي
  2005 آپریل 12  - ١٣٨۴ نی فرورد23ه سه شنب

اآنون در بغداد  سازمان ملل متحد اعالم آرد، تيمي از آارشناسان و مشاوران آن هم: خبرگزاري فارس
 .ن قانون اساسي اين آشور آمك آنندحضور دارند تا به آميته تهيه و تدوي

، امروز يك مسؤول سازمان ملل به خبرنگاران گفت، اين تيم آه شامل )آونا(به گزارش خبرگزاري آويت 
رياست آن را بر عهده دارد، دو روز پيش وارد عراق شده " نيكوالس هايسوم"پنج آارشناس است و 

 . است
اآثر تا ماه آگوست  ون اساسي دائم عراق پس از تدوين، حدبر پايه توافقات صورت گرفته، قرار است قان

 . تقديم شود) پارلمان(آينده براي تصويب به مجمع ملي عراق 
آنند اين آميته نتواند  بيني مي اما با توجه عملكرد آند آميته تدوين قانون اساسي، برخي ناظران پيش

 . نويس قانون اساسي را در موعد مقرر آماده آند پيش
 قاضي فرستاده سازمان ملل در عراق امروز در سخناني در برابر شوراي امنيت سازمان ملل، اشرف

آمادگي اين سازمان را براي ارائه هرگونه آمكي به آميته مستقل مسؤول تدوين قانون اساسي دائم 
 . عراق، اعالم آرد

 عملي در امر نوشتن منظور اشرف قاضي از ارائه آمك به اين آميته، آمك«: خبرگزاري آويت افزود
اي آه ماموريت تيم ياد شده آه اآنون در بغداد حضور دارد،  ها و مواد قانون اساسي است، بگونه بند

 » .منحصرا دادن مشورت و توصيه به آميته است
  

 دومين عمليات انتحاري موصل در امروز
  2005 آپریل 12  - ١٣٨۴ نی فرورد23ه سه شنب

 غير نظامي 4ليات انتحاري آه امروز در موصل در شمال عراق اجرا شد، در دومين عم: خبرگزاري فارس
 .زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از موصل، امروز بعد از ظهر بمبي ديگر نيز در عملياتي انتحاري در موصل 
 و همزمان با ديدار دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا از عراق منفجر شد آه به آشته شدن پنج عراقي

 . زخمي شدن سه نفر ديگر منجر شد
شده در مسير آارواني از نظاميان آمريكايي در شهر موصل در شمال  گذاري  انفجار اين خودروي بمب
 . عراق به وقوع پيوست

 بعد از ظهر در منطقه المثني در مسير آارواني از 2منابع امنيتي عراق اعالم آردند اين انفجار ساعت 
 . ورت گرفتنظاميان آمريكايي ص

هاي شديد ميان نيروهاي امنيتي عراق و افراد  از ماه نوامبر گذشته تاآنون شهر موصل به عرصه درگيري
 . مسلح اين آشور تبديل شده است

 آيلومتري 375رامسفلد در اين ديدار ناگهاني خود از عراق قصد دارد، تا ساعاتي ديگر از موصل واقع در 
 . شمال بغداد نيز ديدن آند

 . ي هدفش از اين سفر را ديدار يك روزه با فرماندهان نظامي آمريكا در عراق خواندو
هاي بلندپايه جديد عراق  وگوهايش با مقام رامسفلد به جزئيات بيشتري درباره اين سفر و محور گفت

 . اي نكرد اشاره
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هوري و نخست وزير وزير دفاع آمريكا نخستين مقام بلندپايه آمريكايي است آه پس از تعيين رييس جم
 . شود جديد اين آشور وارد بغداد مي

  
 دولت عراق از دستگيري يكي از عناصر ارشد رژيم صدام خبر داد

  2005 آپریل 12  - ١٣٨۴ نی فرورد23ه سه شنب
دولت عراق اعالم آرد آه يكي از عناصر عاليرتبه رژيم صدام حسين، رييس جمهوري : خبرگزاري فارس

 .دستگير آرده استمخلوع اين آشور را 
اي آه به همين مناسب توسط دولت عراق انتشار يافت،  به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، در بيانيه

اعتقاد بر اين است آه اين فرد سازماندهي و حمايت مالي از حمالتي آه توسط «: آمده است
 » .شود را برعهده داشته است نظاميان عراقي انجام مي شبه

يكي از رهبران دايره ارتش عراق در بغداد در " فاضل ابراهيم محمود المشهداني"«: افزايد ياين بيانيه م
 » .دستگير شد) امروز( آوريل 12زمان صدام، طي يك عمليات نظامي توسط نيروهاي امنيتي در تاريخ 

 . اي در شمال شرق بغداد اعالم آرد دولت عراق محل دستگيري وي را مزرعه
مشهداني آه از اعضاي عاليرتبه حزب بعث بود از جمله افرادي است آه بسياري از طبق اين بيانيه، 

 . آرده است حمالت در عراق را هدايت مي
نظاميان و رهبران پيشين حزب بعث  دولت عراق مدعي است آه به گمان آنها رابطه نزديكي ميان شبه

 . حاضر در سوريه وجود دارد
دهد از خاك اين آشور به  نظاميان اجازه مي آند آه به شبه م ميدولت عراق بطور مرتب سوريه را مته

 . داخل عراق نفوذ آرده و اقدام به بمب گذاري و ديگر حمالت آنند
اين در حالي است، دمشق با رد اين اتهامات اعالم آرده آه نهايت تالش خود را براي بهبود شرايط 

 . دهد امنيتي در عراق انجام مي
  

   در رسانه هاي جمعين و عراقايرااوضاع تحليل 
  

   فروردين23:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 12  - ١٣٨۴ نی فرورد23ه سه شنب

روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود به مساله گرانی ارزاق و ميوه در روزهای :بی بی سی
ارد امروز بی نتيجه ماندن تصميماتش نوروزی پرداخته و خبر داده اند که مجلس با احضار دو وزير قصد د

  . در جهت تثبيت قيمت ها را بررسی کند
تغييرات مهم در تصميم گيری های انتخاباتی جناح محافظه کار، حضور جدی قاليباف، فرمانده سابق 

نيروی انتظامی در رقابت های انتخاباتی، و ادامه واکنش روزنامه ها و مقامات به اخراج يک خبرنگار از 
  .س از ديگر گزارش های روزنامه های امروز صبح استمجل

 سخنان سخنگوی دولت را با اهميت ديده که گفته است عده ای در مجلس فکر می کردند بر شرق
  . خالف نظر همه اقتصاددانان می توان با دستور مشکالت اقتصادی را حل کرد

 سياست ها ادامه يابد مردم با  هشدار داده که اگر اين گونهشرقعبداهللا رمضان زاده به نوشته 
مشکالت معيشتی بيشتری روبرو خواهند بود، بنابراين انتظار داريم که به خاطر برخی از اهداف 

  . سياسی بعضی افراد محدود، با زندگی اقتصادی مردم بازی نکنند
ا  نشان می دهد که موج گرانی بی سابقه در کشور نمايندگان مجلس رايرانگزارشی در روزنامه 

 به ١٣٨۴واداشت تا برای نجات طرح تثبيت قيمت کاال و خدمات و افزايش نيافتن قيمت ها در سال 
  . تالش دوباره ای دست بزنند

، که در روزهای گذشته مدافع طرح مجلس برای تثبيت قيمت ها بود، امروز جمهوری اسالمیروزنامه 
 و به ويژه آغاز ٨٣وزهای پايانی سال در گزارشی نشان داده که با وجود طرح تثبيت قيمت ها در ر

  . روزهای نخستين امسال گرانی ميوه و افزايش افسار گسيخته قيمت ها ادامه يافت
 روز گذشته مديران بازرگانی و کشاورزی در نشستی سه ساعته با نايب رييس همشهریبه نوشته 

ی ميوه در سال جديد را ارايه کردند مجلس و تنی چند از نمايندگان و اقتصاددانان داليل خود پيرامون گران
  .و قرار است امروز در جلسه علنی مجلس توضيحات الزم به نمايندگان داده شود

 در تازه ترين اخبار از جبهه محافظه کاران خبر داده که حداد عادل و محمد رضا باهنر ايرانروزنامه 
  . ران شده اند جانشين علی اکبر ناطق نوری برای تعيين نامزد نهايی محافظه کا

به نوشته اين روزنامه، تغيير در شورای هماهنگی محافظه کاران به دنبال عدم موفقيت کميته پنج نفره 
انتخاب نامزد واحد که متشکل از ناطق نوری، عسگر اوالدی، تقوی، باهنر و فدايی بود رخ داده و اين 

  . کميته منحل شده است
شم نوشته هاشمی رفسنجانی با طرز تفکری که دارد  از زبان يکی از وکالی مجلس شهمبستگی

نمی تواند نامزد اصالح طبان باشد و در عين حال نامزد محافظه کاران هم نيست بنابراين نامزدی 
  . مستقل است

 اعالم کرده که وابسته به همبستگیقاليباف نيز در اولين روز اعالم رسمی نامزدی خود به نوشته 
  . ای هماهنگی هم رابطه ای نداردچپ و راست نيست و با شور
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 فرمانده سابق نيروی انتظامی، که از فرماندهان سپاه پاسداران و از جمله عده ای از شرقبه نوشته 
نظاميانی است که در سال های اول دولت خاتمی نامه تهديد آميزی را خطاب به او امضا کردند، در 

 است اما من از مديران آقای خاتمی بودم و البته جواب خبرنگاری که به همين سابقه اشاره کرده گفته
  . آن نامه و صدها نامه ديگر را امضا کرده ام

اين نامزد رياست جمهوری، که در روزهای گذشته حضورش در صحنه انتخابات با مخالفت عده ای از 
 کت و  باشرقاصالح طلبان روبرو شد که حضور نظاميان را خالف دموکراسی می دانستند، به نوشته 

شلوار و در هياتی متفاوت در مصاحبه مطبوعاتی ديروز خود حاضر شده و به خبرنگاران گفته در اداره 
  . مملکت به روش های نظامی معتقد نيست

  .  از قول قاليباف نوشته که وی تنها هاشمی رفسنجانی را رقيب خود می داندايران
ی از ايرانيان خوانده که بعد از انقالب وارد فعاليت  در سرمقاله خود قاليباف را نماينده نسل تازه اشرق

  . های اجتماعی شده اند
 که اخراج وی از مجلس روابط همبستگی و روزنامه خبرگزاری کارمسيح علی نژاد، خبرنگار پارلمانی 

 به ياد آورده که در همبستگیمجلس هفتم با مطبوعات را تيره کرده است، در سرمقاله روزنامه 
قتی به وظايف خبرنگاری خود عمل می کرد و نمايندگان را زير باران سئواالت خود می مجلس ششم و

گرفت، با تائيد حدادعادل روبرو شده بود که در آن زمان رياست فراکسيون اقليت مجلس را به عهده 
  . داشت اما امروز که وی در جايگاه رييس مجلس نوشته وی از ورود به مجلس محروم مانده است

اد با اشاره به تحريم خبرهای مجلس توسط يازده روزنامه که بر اساس اعتراض به اخراج وی علی نژ
صورت گرفت نوشته تحريم اخبار مجلس برای کسانی که از افشاگری های مطبوعات نگرانند روز خوبی 

  . را به وجود آورد و از آن استقبال کردند
ار ديروز است که از قول نمايندگان محافظه کار اشاره اين خبرنگار به نوشته روزنامه های محافظه ک

  .نوشته بودند که از تحريم خبری مجلس بايد استقبال کرد
 سخنگوی دولت نيز با اخراج خبرنگار از مجلس مخالفت کرده و گفته هر کس که شرقبه نوشته 

 کار خبری در واهمه ای از اطالع افکار عمومی از اعمال و عملکرد خود نداشته باشد، محدوديتی برای
چارچوب قانون ايجاد نمی کند و تنها کسانی چنين اقداماتی را انجام می دهند که وعده هايی به مردم 

  . داده اند، اما امروز از انتشار خبر عملکرد خالف آن، واهمه دارند
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