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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 دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 هشدار دوباره وزير خارجه آلمان به جمهورى اسالمى  
 ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو

ا قاطعيت به جمهورى اسالمى هشدار داد آه از يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان بار ديگر ب:رادیو آلمان
 . دنبال آردن تالشهاى خود در زمينه غنى سازى اورانيوم خوددارى ورزد

به گفته وى ادامه فعاليتهاى ايران در اين راستا سبب خواهد شد آه گفتگوهاى ميان جمهورى اسالمى 
 .و سه آشور اروپايى آلمان، فرانسه و بريتانيا نقش بر آب شود

يشر در حاشيه آنفرانس بازنگرى پيمان منع گسترش سالحهاى هسته اى آه در نيويورك برگزار ف
ميشود، همچنين تصريح نمود آه چشمپوشى جمهورى اسالمى از غنى سازى اورانيوم، اساس 

 . مذاآرت بين طرفين است
خرازى، همتاى بنابر گزارش رسانه هاى خبرى، وزير خارجه آلمان در حاشيه اين آنفرانس با آمال 

 . ايرانى خود ديدار و گفتگو خواهد آرد
برنامه اتمى جمهورى اسالمى يكى از موضوعات محورى است آه در جريان آنفرانس بازنگرى پيمان 

آنفرانس مزبور . منع گسترش سالحهاى هسته اى در نيويورك مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت
 . است، سه هفته و نيم به طول خواهد انجاميدآه امروز دوشنبه در نيويورك آغاز شده 

 
 »ان پى تى«نگاه ويژه به ايران در آنفرانس بازنگرى 

  ٢٠٠۵ مى ٣ -١٣٨۴ ارديبهشت ١٣سه شنبه 
اجالس دوره اى بررسى عملكرد پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى : شرقگروه سياسى

. قر سازمان ملل متحد آغاز به آار آرده است در م١٣٨۴ ارديبهشت ،١٢از ديروز دوشنبه ) ان پى تى(
آمال خرازى وزير خارجه ايران نيز براى شرآت در اين اجالس و سخنرانى از استانبول ترآيه عازم 

وى هفته  جارى را با مذاآره در خصوص اين . نيويورك شده و قرار است امروز سخنرانى خود را ايراد آند
اجالس بررسى عملكرد . آننده در اين آنفرانس خواهد گذراندمسئله با ديپلمات هاى آشورهاى شرآت

هر پنج سال يك بار با شرآت آشورهاى امضاآننده اين پيمان برگزار مى شود و انتظار » ان پى تى«
مى رود در سال جارى، مجددًا عدم پيشرفت در زمينه خلع سالح اتمى در آنار تحوالتى آه در خالل پنج 

رت بر فعاليت هاى هسته اى آشورهاى مختلف عضو از جمله آره شمالى، سال گذشته در زمينه نظا
روز يكشنبه هزاران تن از طرفداران .ليبى و ايران، صورت گرفته محورهاى اصلى مذاآرات را تشكيل دهد

خلع سالح اتمى در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در نيويورك دست به تظاهرات زدند و آشورهاى 
مى را به دليل خوددارى از عمل به تعهدات خود در زمينه خلع سالح مورد انتقاد قرار داراى اسلحه ات

در همين حال در حالى آه آخرين دور مذاآرات هسته اى ايران و اروپا بدون نتيجه خاتمه يافته و . دادند
 وزيران امور احتمال دارد مذاآرات بين نمايندگان دو طرف در حاشيه اجالس نيويورك ادامه يابد قرار است

خارجه  ايران و آلمان در حاشيه آنفرانس بازنگرى پيمان منع گسترش سالح هاى هسته اى با يكديگر 
از جمله مسايل ديگرى آه انتظار مى رود در اين اجالس مطرح شود، خوددارى .ديدار و گفت وگو آنند

سته اى، خروج از پيمان دولت جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا، از امضاى پيمان منع آزمايش هاى ه
موضوع .جلوگيرى از ساخت موشك هاى دور برد و تالش براى توليد تسليحات جديد هسته اى است

 و تصميم اين آشور ٢٠٠٣خروج آره  شمالى از پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى در سال 
مه فعاليت در زمينه ساخت به جلوگيرى از ورود بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى  و اعالم ادا

اما مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى در .اسلحه اتمى  نيز در اين اجالس پيگيرى خواهد شد
گزارشى به اين اجالس خواستار آن شده است آه در مورد اقدام شوراى امنيت در مورد آشورهايى آه 

ند همچنين، اياالت متحده و متحدان تحليلگران مى گوي.تعهدات خود را نقض مى آنند تصميم گيرى شود
آمريكا دولت ايران را به .آن قطعًا موضوع برنامه هاى هسته اى ايران را در اين اجالس مطرح خواهند آرد

تالش براى دستيابى به جنگ افزارهاى اتمى  متهم آرده و آخرين دور مذاآرات هسته اى ايران و 
يشگى برنامه غنى سازى اورانيوم در ايران هستند، آشورهاى اروپايى آه خواستار توقف آامل و هم
با اين همه، گفته مى شود تماس بين نمايندگان .روز جمعه گذشته بدون نتيجه در لندن خاتمه يافت

آمريكا و متحدان آن . جمهورى اسالمى  و آشورهاى اروپايى در حاشيه اجالس ادامه خواهد يافت
آاخ سفيد نيز آه تا چند روز قبل . جالس مطرح خواهند آردآشور برنامه هاى هسته اى ايران را در ا

تصميم داشت هياتى در سطح آارشناسان را به اين آنفرانس اعزام آند، اما روز گذشته تالش هايى 
صورت گرفت تا آاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا را متقاعد سازد از جانب دولت آمريكا در اين 

امات آمريكايى اين احتمال را منتفى ندانستند اما گفتند انجام آن براى مق. آنفرانس سخنرانى آند
رايس آه شنبه از آمريكاى التين بازگشته و قرار است فردا با جورج بوش رئيس جمهور آمريكا راهى اروپا 
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انتظار مى رود اجالس مجددًا بر حق تمامى آشورها براى برخوردارى از .شود، مشكل خواهد بود
 آميز هسته اى تحت  نظارت آامل آژانس بين المللى انرژى اتمى تاآيد ورزد و همچنين فناورى صلح

اين پروتكل شامل .خواستار پيوستن تمامى آشورهاى عضو به پروتكل الحاقى به ان پى تى شود
 آشور آن را ۶٨بازرسى هاى گسترده تر از تاسيسات هسته اى آشورهاى عضو است و تاآنون تنها 

 . آرده اندامضا و تصويب
 ادعاى روزنامه تايمز در خصوص تهيه گزارش از تاسيسات اصفهان• 

طى ماه هايى .  به اجرا گذاشته است١٣٨٢دولت ايران اين پروتكل را پذيرفته و عمًال آن را از آبان ماه 
يسات آه ايران پروتكل الحاقى را به اجرا گذاشته است بازرسان آژانس جهانى انرژى اتمى  مرتبًا از تاس

روزنامه تايمز چاپ لندن روز گذشته گزارشى را به قلم يك خبرنگار . هسته اى ايران بازرسى آرده اند
منتشر آرده است وى در قالب بازرسان آژانس وارد » تايمز«خود به چاپ رسانده آه بنابر آنچه آه 
 تحليلگر مستقل نويسنده اين گزارش ادعا مى آند آه وى اولين.تاسيسات هسته اى ايران شده است

خبرگزارى دانشجويان ايران اطالع مى دهد آه . غربى است آه از تاسيسات اصفهان بازديد آرده است
با سازمان انرژى اتمى  ايران تماس داشته آه آنها مى گويند براى جهت ورود احتمالى گزارشگر تايمز 

وز يكشنبه مطلبى منتشر آرد هفته نامه آبزرور نيز ر.به اين تاسيسات هماهنگى صورت نگرفته است
آه طى آن، از ساخت مستندى تلويزيونى درباره  فعاليت هاى هسته اى ايران از سوى شبكه خبرى 

ايسنا با مخابره اين خبر مى نويسد در حالى آه خبرنگاران داخلى تا . بى بى سى خبر داده شده بود
آشورمان در آنها فعاليت هاى صلح چندى پيش حتى از آسب اطالعات مقدماتى از سايت هايى آه در 

آميز هسته اى انجام مى شود محروم بودند، يك روزنامه انگليسى از بازديد و گفت وگوى نزديك فردى 
 با دانشمندان ايرانى - آه از وى با عنوان تحليلگر مستقل غربى ياد مى آند -به نام الهه محتشم 

با ذآر اين آه محتشم متولد ايران و مسلط به زبان اين گزارش . اصفهان خبر دادUCFمشغول به آار در 
من دعوت براى بازگشت به طور مستقل و ديدار از تاسيسات : فارسى است، به نقل از وى نوشت

آالهك هاى هسته اى چيزى است آه انديشيدن به آن از : وى در ادامه  نوشت. اصفهان را پذيرفتم
محتشم با ذآر اين آه به رغم وجود گشت هاى . ر استذهن دانشمندان جوان و فعال ايرانى بسيار دو

بيشتر دانشمندان اين مرآز : مسلح در اين مرآز، بدون هيچ گونه آنترلى وارد مرآز شده است بيان آرد
به عالوه چند دانشمند خانم نيز در ميان اين دانشمندان .  سال هستند٢۵جوان و داراى ميانگين سنى 

يت در اصفهان بسيار پيشرفته تر از چيزى است آه در گزارش ها منتشر ضمن آن آه فعال. قرار دارند
تمامى  اين دانشمندان بسيار روشن و شفاف صحبت مى آردند و به سئواالت : وى افزود. شده است

اين گزارش مى . درباره مسائل هسته اى و فنى بدون مالحظه و بحث از خطوط امنيتى پاسخ مى دادند
 آشور جهان است آه پس از آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه، چين، هند، ٩ ايران يكى از: افزايد

وى . پاآستان آه همگى آشورهاى هسته اى هستند و نيز برزيل فرآيند تبديل را به پايان رسانده است
اطالعات بسيار مهمى  رد و بدل شد و آنها در پاسخ به اين سئوال آه آيا اين تاسيسات : مى افزايد
محتشم در . بلى:  هزار سانتريفوژ طراحى شده براى تاسيسات نطنز است، گفتند۵٠غذيه قادر به ت

 اشاره آرده و نوشت آه وى UCFادامه به ناخرسندى مدير اين تاسيسات درباره بيكار شدن دانشمندان 
 آه اين براى برخى از آنها. اين دانشمندان بيكارند، چون آارى براى انجام دادن ندارند: با ناراحتى گفت

بيم مى رود آارشان را از دست بدهند، جلسات مشاوره ترتيب داده شده و ديگران نيز پيشنهاداتى از 
بسيارى از اين دانشمندان قصد داشتند : وى در ادامه نوشته اش افزود. سوى صنايع نفت را پذيرفته اند

وى تاآيد . يتش را از سر بگيردبه آارشان ادامه دهند و همگى متقاعد بودند اصفهان بايد به زودى فعال
تمامى آنها از مطالبات معاهده ان پى تى و الزامات ايران در برابر بازرسان آژانس بين المللى انرژى : آرد

اتمى  آامًال آگاه بودند و در عين حال حاضرند هرگونه تصميم دولتشان از جمله خروج از ان پى تى را 
له رژيم صهيونيستى و آمريكا به تاسيسات اصفهان و نطنز در وى ضمن طرح مسئله احتمال حم. بپذيرند

با وجود معيارهاى استاندارد ايمنى براى محافظت عليه نشت : ، به نقل از آنها نوشتUCFميان آارآنان 
اين گزارش ادعا مى آند، به عقيده تحليلگران . راديواآتيو آنها محافظى در برابر حمله نظامى ندارند

ايران احتماًال از ان پى تى خارج خواهد . اسيسات ايران منطقه را بى ثبات خواهد آردحمله هوايى به ت
به گفته دانشمندان ايرانى در : تايمز مى نويسد. شد و برنامه تسليحات هسته اى را دنبال خواهد آرد

ى از به گفته يك. صورت بروز چنين حمله اى تا شعاع بيش از يك مايلى اين تاسيسات آلوده خواهد شد
دانشمندان برخى آارگران مى توانند از طريق تونل هاى زيرزمينى از مناطق حساس به مناطق ايمن 
. بگريزند، اما تونل ها بسيار آوچكتر و در يك زمان فقط يك يا دو نفر قادر به عبور از تونل ها خواهند بود

انشمندان اصفهان اميدوارند آه د: اين گزارش با اشاره به مذاآرات هسته اى ايران و اروپا مى افزايد
يكى ديگر از مسئوالن سازمان انرژى اتمى . ممانعت آندUCFتوافقى حاصل شود آه از برچيده شدن 

 آژانس آه به ايران اشاره دارد ٢١۴ آژانس انرژى اتمى  و بخشنامه ١۵٣ايران گفته آه بر اساس پادمان 
بند دو آه به » ج« اشاره مى آند و در قسمت  اين بخشنامه آه به بازرسان آژانس٩و براساس ماده 

تضمين حفظ اسرار : حفظ اطالعات محرمانه توسط آژانس انرژى اتمى اشاره مى آند، آمده است
به . صنعتى و هرگونه اطالعات محرمانه آه بازرسان از آن مطلع مى شوند، بايد مورد توجه قرار بگيرد

در اجالس بازنگرى ان پى تى موضوع درز اطالعات نظر مى رسد آه مقام هاى ايرانى شرآت آننده 
در جريان اجالس زمستانى شوراى حكام، .اتمى  ايران را در رسانه هاى غربى مورد انتقاد قرار دهند
حسن روحانى نيز اسفند ماه گذشته در . ايران به اين موضوع به شكل آتبى به آژانس اعتراض آرد
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راض آرد و گفت ايران از آژانس گاليه دارد آه هر موضوعى آه آنفرانس اتمى  تهران به اين موضوع اعت
  .در اختيار بازرسان قرار مى گيرد به سرعت در رسانه هاى غرب بازتاب پيدا مى آند

  
  آرد   تكذيب  اتمي  انرژي سازمان

  ٢٠٠۵ مى ٣ -١٣٨۴ ارديبهشت ١٣سه شنبه 
   اولين  وي  آه  شده  مدعي  محتشم  الهه  نام به   تايمز، فردي  انگليسي  روزنامه  گزارش بر اساس:اعتماد

 آرد   حاصل ، خبرنگار ايسنا اطالع  بازديد آرده  اصفهان ئخ  ب  از تاسيسات  آه  است  غربي تحليلگر مستقل
   صورت  هماهنگي  تاسيسات  اين  او به  ورود احتمالي  جهت  هماهنگي  براي  اتمي  انرژي  با سازمان آه

 .  ست ا نگرفته
در :  آرد  ذآر نشود،تصريح  نامش  خواست  آه  آشورمان  اتمي  انرژي  در سازمان  مسوول  مقام يك

 در   استراتژيك  در مرآز اطالعات يي  هسته  فناوري  با موضوع المللي  بين  آنفرانس  گذشته  سال اسفندماه
 .   است  حضور داشته  آنفرانس  اين نيز در  محتشم  الهه آيد خانم  نظر مي به.  برگزار شد تهران
، اما   است نشده(   محتشم الهه) فرد   ورود اين  براي  هماهنگي  اتمي  انرژي  سازمان از طرف:   گفت وي

 در   استراتژيك  در مرآز مطالعات يي  هسته  فناوري  با موضوع  آه المللي  بين  آنفرانس  فرد به ظاهرا اين
 .   است  شده  بود، دعوت ه برگزار شد  گذشته سال
   انرژي  بازرسان  از سوي  تصويربرداري گونه هيچ: وگو با خبرنگار ايسنا تاآيد آرد  در گفت  مسوول  مقام اين

   مجوز داشته ربط  ذي  مقامات ، حتما بايد از سوي  است  شده  گرفته گيرد و اگر تصويري  نمي  صورت اتمي
 .  است  نشده  داده  داخلي ربط  مراآز ذي ز سوي مجوز ا  اين  البته باشد آه

 
  دارد ی به بازسازازي است و نیمی قدی تیان پ:  عنانیکوف
 ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو
 ی هسته ای سالحهاري منع تکثماني پی کنفرانس بازنگرهي سازمان ملل در افتتاحرکلي عنان دبیکوف

 به ازي است و نیمی قدماني پنی اعالم کرد که اوکیوين ملل در ن در مقر سازمای تیموسوم به ان پ
 .  داردريي و تغیبازنگر
 نیا:   کل سازمان ملل افزود ري دب،ی سی بی بیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه
 نکهی است با توجه به ای هسته ای و گسترش سالحهاري مبارزه با تکثی که سالح جهان برامانيپ

 . استی و دگرگونريي تغازمندي شوند  نی دگرگون مدهایروزانه تهد
 کند و ی مدی امروز همه جا را تهدی هسته احاتي است که خطر تسلنی دردآور اقتيحق:" گفتعنان
 آن ی روشي از پدی  پس بامیری پذبي مقوله آسنی که همه ما در برابر امي در نظر داشته باشدیبا

 ".می ممانعت بعمل آورزي آن ن و از گسترشمي کنیريجلوگ
 حاتي خطر تسلقی طرنی تا بدمي کارآمد را بر پا کنستمي سکی تا می دارتيهمه ما مسئول:  گفتیو

 .مي را کاهش دهیهسته ا
 حاتي منع گسترش تسلماني عاقل بودند که با پی ما به اندازه اانينيشي پشي سال پ35: گفتعنان

 یزي حال هم استفاده کامل و صلح آمني کنند و در عیري جلوگ موافقت کرده و از گسترش آنیهسته ا
 . کنندني را تضمیاز دانش هسته ا

 و ی هسته ای زمان جنگ سرد بردارند و تمام کشورهای جهت رقبانی از گامها را در ایاريبس:  گفتیو
 . شفاف عمل کننددی بازي نی هسته اريغ
  

  عمل کنند ی فراتر از تعهدات قانونی هسته ای هاتي فعالی شفاف سازیدولت ها برا: یالبرادع
  ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو

 که در ی تی در معاهده ان پی در اجالس بازنگری اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
  از دانشزي و استفاده صلح آمی هسته احاتي از گسترش تسلیري برگزار شد خواستار جلوگورکیوين

 .  شدیهسته ا
 اصالحات در واقع جادیتمام  هدف ما از ا:  افزود ی  وی سی بیبه نقل ازب" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 کامل ناني کند اطمی اقتضا می اتمحاتي مطمئن است تا از هر آنچه که منع گسترش تسلیی فضاجادیا

 .حاصل شود
 خواهم تا در خصوص یان از همه دولت ها مهمچن:  کرد دي تاکی اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد

 ی فراتر از الزامات و مقررات قانونیري تدابني اگرچنی شفاف اتخاذ کنند حتی موضعیمسائل هسته ا
 جامعه ني تحسه دهند کی انجام می مطمئن کار با ارزشیی فضاجادی با ابي ترتنیدولت ها باشد و به ا

 . الملل را در برخواهد داشت نيب
 ستهی به نظارت بهتر و شادی است که ما  بانی به آن اشاره کنم  ادی که بایگریمقوله د:  افزود یالبرادع

  در نی  و امي کنیري  و از گسترش آن جلوگمي داشته باشی حساس سوخت اتمی هاتي بر فعالیتر
 شامل  راميون پلوتی و جداسازومي اورانی سازی است که غنیی هاتي از آن دسته فعالیريواقع جلوگ

 . شودیم
 تواند ی می نشان داده است کنترل خوب و مناسب مسائل هسته اهیهمانطور که تجر:  ادامه داد یو

 گفت دی بای شکچي کند ،  بدون هیري جلوگی هسته احاتي از گسترش تسلی و البته موثرادیتا حدود ز
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 شد خواهد  منجر یتي وضع مربوط به آنها بهی هاتي و فعالی هسته اساتيکه کنترل جامع و کامل تاس
 . دهدی کامل سوق متي و امنیمتی ایکه ما را به سو

 و ی هسته ای هاتي و فعالساتي کنترل کردن تاساني مشخص کرد که  مدیبا:  گفت یالبرادع
 وجود ندارد ، در ی و عدم تطابقی وجه ناسازگارچي به هی از دانش هسته ازي استفاده صلح آمنطوريهم
 از زي و صلح آمحي به استفاده صحیابي ما راه دستی هسته احاتيطر گسترش تسل با کاهش خقتيحق

 . کردمي را هموار خواهی هسته ادانش
 توانم به شما یمن اکنون نم:  خود افزودی  در ادامه صحبت های اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد
 چگونه است اما مطمئن ی هسته اکلي  کنترل شده چرخه و سسمي که ساختار و شکل مکانمیبگو

 دینکه بای به مراتب متفاوت است و از همه مهمتر اميهستم که با آنچه که ما امروز با آن مواجه هست
 .موثر باشد 

  
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
 اي شدند تظاهرآنندگان خواستار ممنوعيت همه سالحهاي هسته

 ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو
دهها هزار تظاهرآننده روز گذشته بمنظور درخواست براي ممنوعيت سالحهاي : رگزاري فارسخب

 .اي در نيويورك راهپيمايي آردند هسته
آلمان از نيويورك، اين تظاهرات در آستانه برگزاري آنفرانس امروز بازنگري » آ دپ«به گزارش خبرگزاري 

 .  ملل در نيويورك برگزار شداي در مقر سازمان پيمان منع گسترش سالحهاي هسته
و در پارك » منهتن« هزار نفر در راهپيمايي روز يكشنبه در 40گويند  برگزارآنندگان اين تظاهرات مي
 . مرآزي نيويورك شرآت آردند

 با سالحهاي 1945در ميان تظاهرآنندگان، شهرداران هيروشيما و ناگازاآي، دو شهر ژاپني آه در سال 
 . شدند رفتند، ديده مياي هدف قرار گ هسته

يافتگان از بمباران اتمي آمريكا در ژاپن نيز بمنظور نشان دادن هراس خود از وجود  گروهي از نجات
 . اي در اين تظاهرات شرآت آردند سالحهاي هسته

 .  آشور در آنفرانس امروز در نيويورك شرآت آنند180رود  انتظار مي
  

  اي موثر در آينده عراقدولت آينده  و نيروه،عراق رويدادهاي 
  

 نظر بين دو حزب اصلي آرد مانع برگزاري اولين جلسه پارلمان آردستان شد اختالف
 ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو

نظر بين دو حزب عمده آرد در شمال عراق  يك عضو رهبري آرد اعالم آرد اختالف: خبرگزاري فارس
تان و اختيارات وي مانع برگزاري اولين جلسه پارلمان درباره راهكار انتخاب رييس منطقه آردس

 .خودخوانده آردستان عراق در موعد مقرر شد
اولين جلسه پارلمان «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از سليمانيه، سعدي احمد بيره روز گذشته گفت

هني و حزب آردستان عراق قرار بود روز شنبه برگزار شود آه به دليل اختالف نظر بين اتحاديه مي
دمكرات آردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني در خصوص راهكار انتخاب رييس منطقه و اختيارات 

 » .وي به وقت ديگري موآول شد
خواستار انتخاب رييس منطقه آردستان از طريق مجلس منطقه آردستان عراق و نه از «: وي افزود

 حزب دمكرات خواستار انتخاب رييس به صورت ايم اما برادران ما در طريق انتخابات مستقيم شده
 » .مستقيم از طريق مردم هستند

اين مقام حزب اتحاديه ميهني آردستان عراق با اشاره به وجود اختالف نظر در مورد اختيارات رييس 
نظرها مربوط به نهاد نظارت مالي است آه بر صرف  يكي از اين اختالف«: منطقه آردستان عراق گفت

 » .آند ها و ادارات دولتي در منطقه آردستان نظارت مي  وزارتخانههاي بودجه
خواهد نهاد نظارت مالي زير  طرح ارائه شده از سوي حزب دمكرات آردستان عراق مي«: وي تصريح آرد

نظر مستقيم رييس منطقه آردستان به عنوان باالترين مقام قوه اجرايي در اين منطقه باشد اين در 
واهان استقالل اين سازمان و قرار گرفتن آن زير نظر مجلس منطقه آردستان حالي است آه ما خ

  ».هستيم
  

هاي نظامي در  بار و درگيري  نيز شاهد موجي از حوادث خشونت چنان با تشكيل آابينه عراق هم
 . شهرهاي مختلف است

 ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو
هاي خرابكارانه و اقدامات  حاآي از آن بودند آه فعاليتاز عراق ) دوشنبه(هاي خبري امروز  گزارش

ي عراق، ابعاد  نظامي در اين آشور تشديد شده و حتي طي چهار روز گذشته از تاييد آابينه
 . اي نيز به خود گرفته است سابقه بي

هاي خبري امروز عراق بيشتر تحت تاثير  گزارش) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . ها آشته و زخمي در پي داشته است اي بوده آه ده سابقه جارهاي بيانف
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  حوادث و انفجارها -
 تن را نيز زخمي 30 تن را آشت و 25گذار انتحاري با انفجار خودرو در مراسم خاآسپاري آردها  يك بمب

 . آرد
ت شرآت آنندگان در بمبگذار انتحاري خودروي خود را به سم: خبرگزاري فرانسه در اين باره گزارش داد

 تن آشته و 25عفر هدايت آرد آه طي اين انفجار  مراسم خاآسپاري يكي از مقامات آرد در شهر تل
 .  تن زخمي شدند30بيش از 

داد يك شهروند   انگليس يك نوار ويديويي را پخش آرد آه نشان ميSkynewsاز سوي ديگر تلويزيون 
 .  به گروگان گرفته شده استدر عراق“ داگالس وود”استراليايي به نام 

هيچ مقام .  ساله است در اين نوار خواهان عقب نشيني نيروهاي ائتالف از عراق شد60وود آه 
 . رسمي مفقود شدن اين استراليايي را تاييد نكرده است

ي روز گذشته به پاسگاه پليس در  چنين خبر رسيد آه گروه ابومصعب الزرقاوي مسووليت حمله هم
 . داد آه طي آن پنج نيروي پليس آشته شدند را برعهده گرفتنزديكي بغ

 90اي واقع در  جمعي ديگر در منطقه در همين حال از عراق خبر رسيده است آه هشت گور دسته
 . ي عراق آشف گرديد آيلومتري شهر ديوانيه

گروهي اعدام شود هزاران عراقي از جمله تعدادي زن و آودك آه در زمان رژيم صدام به طور  گفته مي
 . اند شدند، در اين گروها دفن شده

ي خبري الجزيره گزارش داد، گروه مجلس شوراي مجاهدين عراق با ارسال نوار  از سوي ديگر شبكه
 . ويديويي به دفتر اين شبكه مسووليت گروگان گيري يك استراليايي در عراق را برعهده گرفته است

ي آراده در  گذاري شده در منطقه يك دستگاه خودروي بمبدر همين حال خبر رسيده است آه انفجار 
 .  آشته و زخمي بر جاي گذاشت14نزديكي بغداد بيش از 

 تن ديگر زخمي 10 تن آشته و بيش از 4ي تلويزيوني الجزيره، در جريان اين انفجار  به گزارش شبكه
 . شدند
ي  در غرب بغداد رشيد فليح، فرماندهچنين بر اثر انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده ديگر  هم

 . لشگر تكاوران عراق به همراه دو تن از همراهانش زخمي شد
اي اعالم آرد آه يكي از سربازانش در جريان حمالت در عراق  وزارت دفاع انگليس نيز با صدور بيانيه

 . آشته شده است
 شده از سوي وزارت آشور، دفاع چنين اعالم شد آه براساس جديدترين آمارهاي رسمي ارايه امروز هم

 . اند  عراقي آشته و زخمي شده1230و بهداشت عراق، طي حمالت ماه گذشته بيش از 
 عراقي 567طي حمالت ماه گذشته : منابع آگاه در وزارت آشور، دفاع و بهداشت عراق اعالم آردند

 . اند  تن ديگر زخمي شده668آشته و 
ي صدام و معاونان وي  از مقامات عراقي نوشت، احتماال محاآمهدر همين حال القدس العربي به نقل 

بعد از انجام تغييرات در هيات دادگاه، تهيه اسناد اتهام و تعيين وآالي متهمان آغاز ) خرداد(ژوئن آينده 
 . خواهد شد

 
 اظهارنظرها -

تراليا قرار است طي اس. شود جان هاوارد، نخست وزير استراليا امروز قول داد تسليم گروگان گيرها نمي
 1400 نيروي ديگر را به عراق اعزام آند آه به اين ترتيب شمار آل نيروهاي آن به 450هاي آينده  هفته

 . تن خواهد رسيد
اي  چنين خبر رسيد آه ابراهيم الجعفري با رابرت هيل، وزير دفاع استراليا آه طي سفر غير منتظره هم

ر اين ديدار مسايل نظامي و وضعيت نيروهاي استراليايي مستقر دو طرف د. وارد بغداد شد، ديدار آرد
 . در عراق را مورد بررسي قرار دادند
ما به موضع خود آه تسليم نشدن در برابر گروگان گيرهاست، ادامه : در همين حال هاوارد بيان داشت

 . دهيم مي
ه ارتباط با گروگان گيري اين در حالي است آه مقامات امنيتي عراقي اظهار داشتند، پنج مظنون ب

اما يك مقام انگليسي تنها دستگيري . اند را آه سال گذشته آشته شد، دستگير آرده“ مارگارت حسن”
 . سه تن را تاييد آرد

عمليات توزيع پستهاي وزارتي : ي عراق اظهار داشت چنين يكي از اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه هم
الجعفري بايد اسامي نامزدهاي پستهاي خالي وزارتي را براي به پايان رسيده است و تنها ابراهيم 

 . آسب راي اعتماد به مجمع ملي ارايه دهد
 در اين باره گزارش داد سعد قنديل از اعضاي فهرست -ي عربي   چاپ امارات متحده-ي البيان  روزنامه

طاي پست وزارت نفت به ها در داخل ائتالف در جهت اع روند تصميم گيري: ي عراق گفت ائتالف يكپارچه
 . رود جناح مقتدي صدر و وزارت برق به حزب اسالمي الفضيله پيش مي

برد، گفت  رسد آه طارق عزيز آه در زندان نيروهاي آمريكايي به سر مي خبر مي هاي عراق هم از زندان
 . ه استاي دريافت نكرد ي نفت در برابر غذا رشوه آه ژاك شيراك از دولت صدام در چارچوب برنامه

 
وي .  روز پيش با موآلم ديدار آردم10: بديع عارف، وآيل مدافع طارق عزيز در اين خصوص اظهار داشت

ي نفت در برابر غذا از وي در خصوص اين مساله آه آيا ژاك  ي بازرسي برنامه به من گفت آه آميته
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خست وزير سابق شيراك، پطرس غالي، دبيرآل سابق سازمان ملل و مگاواتي سوآارنو پوتري، ن
اند و او در پاسخ  اند، سواالتي پرسيده اي دريافت آرده اندونزي از دولت صدام درخصوص اين برنامه رشوه

 . ي آنها را تكذيب آرده است همه
هاي سياسي  مقتدي صدر تمامي هيات: خبرگزاري عراق نيز در خبري از تحوالت عراق آورده است

 . آند وابسته به خود را منحل مي
مقتدي صدر، از روحانيون شيعه عراق از تمامي مديران دفاترش در همه : ين رسانه خبري افزودا

 . استانهاي عراق خواست تا هياتهاي سياسي را منحل آنند
به رغم تمامي مشكالت موجود، روند دموآراسي در عراق به : از سوي ديگر اياد عالوي اظهار داشت

 . پيروزي خواهد رسيد
ق عراق، بعد از ديدار با نجيب ميقاتي، نخست وزير لبنان، در آنفرانس مطبوعاتي در نخست وزير ساب

رود و در حقيقت  ي جديد و نو به شمار مي عمليات دموآراسي همچنان يك مساله: بيروت گفت
 . دموآراسي آغاز يك مسير طوالني است

ه در پروتكل همكاري با دولت دولت جديد عراق در راستاي اجراي تمامي بندهايي آ: عالوي تاآيد آرد
 . ي آن به توافق رسيده است ، گام خواهد برداشت لبنان درباره

نظاميان آمريكايي و نيروهاي ديگر آشورهاي خارجي : چنين مشاور امنيت ملي عراق اعالم آرد هم
 از خاك) 2006(حاضر در عراق، احتماال در قالب يك عقب نشيني بزرگ تا اواسط سال آتي ميالدي 

 . عراق خارج خواهند شد
در صورتي آه نظاميان آمريكايي و ديگر : ان افزود.ان.ي خبري سي وگو با شبكه موفق الربيعي در گفت

ي خروج از خاك آشورمان فكر نكنند، اين  آشورهاي خارجي حاضر در عراق به طور جدي به مساله
 . مساله بسيار حيرت آور خواهد بود

ين مساله آه چه ميزان دقيقي از اين نيروهاي خارجي از خاك عراق خارج الربيعي در ادامه افزود، ا
شوند، به اين نكته بستگي دارد آه نيروهاي عراقي به چه حد از ميزان آمادگي رسيده و تا چه ميزان 

 . به تجهيزات نظامي مجهز شوند
براي نظارت بر امنيت يي را   هفته35چنين اظهار داشت آه دولت وي طرح امنيتي  ابراهيم الجعفري هم
 چاپ -ي الصباح  به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه. ها تهيه آرده است خانه آشور و روند آار وزارت

هاي دولت  برنامه:  ابراهيم الجعفري، نخست وزير عراق، در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد گفت-بغداد 
نين براساس اولويتهاي ضروري چون امنيت، هاي زندگي و همچ جديد با توجه به خدمات دولتي و زمينه

 35آنيم تا دقيقا طي  ما سعي مي: وي افزود. هاي آاملي خواهند بود خدمات و مبارزه با فساد برنامه
ي آينده اوضاع امنيتي، خدماتي، اقتصادي و ساير مسايل را مورد بررسي قرار دهيم و بر آار  هفته

هاي آينده و استراتژيك آه در راستاي  بته اين طرح جدا از طرحال. ها هم نظارت داشته باشيم وزارتخانه
هاي دموآراسي جديد  تدوين قانون اساسي، ايجاد دموآراسي، برگزاري انتخابات و محكم آردن پايه

از چند روز پيش اتاقهاي : وي در خصوص انفجارهاي اخير در عراق گفت. براي آينده است، نيست
هاي ذيربط وزارت آشور و دفاع تشكيل  ن ذيربط امنيتي و شخصيتعملياتي را با هماهنگي مسووال

  .داديم و نشستهايي را برگزار آرديم تا انجا آه اين اتاقها آغاز به آار آردند
 

 درعراق سي سرباز ارتش انگلکی//  گذاشت ی برجای کشته و زخم15 از شي امروز بغداد بیانفجارها
 کشته شد 

 ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو
 تن 12 کشته و ی عراق4 شده در بغداد دستکم ی بمب گذاری صبح امروز دو دستگاه خودرودرانفجار

 .  شدندی زخمگرید
دو :  عراق گفت سي خبر به نقل از پلنی با پخش ارهی الجزی مهر، شبکه خبری گزارش خبرگزاربه

 وزارت کشورعراق در منطقه هیلند پا ازمسئوالن بیکی شده  که با هدف ترور یدستگاه خودرو بمب گذار
 . شده بود در بغداد منفجر شدی دربغداد طراحتي پرجمعیتجار
 حي واقع درشمال غرب بغداد به هنگام عبورخودروحامل سرلگشر فلهی الحری انفجار درکونياول:  افزودیو

 نداشت و یتلفات جان انفجارنی وزارتخانه رخ داد اما انی وابسته به ایی کماندویروهاي فرمانده نديرش
 .  مجروح شدندحيتنها سه تن ازمحافظان فل

 بود که ی الکراده درجنوب بغداد منفجر شد وشدت انفجار به حدی شده  درکوی خودرو بمب گذارنيدوم
 ی عراقیعراق4 آن دستکم جهي اطراف وارد کرد و در نتی به ساختمان ها مسکونینيخسارات سنگ

 . شدندی زخمزي نگریکشته وهشت تن د
 به شدت مجروح شتردرعراقي که پیسي سرباز انگلکی:  اعالم کردسي وزارت دفاع انگلگری دیازسو

 .شده بود امروزدوشنبه جان باخت 
 که سي سرباز از مجموعه لشگر دوازدهم ارتش انگلنیما از مرگ ا:  گفت سي وزارت دفاع انگلیسخنگو

  .مي کنی شدت مجروح شده بود، ابراز تاسف مشتربهيپ
 نی از ابالغ خبرمرگ اشي را تا پیشتري وزارتخانه اطالعات بنی نکته اشاره کرد که انی سخنگو به انیا

 . منتشر نخواهد کردی به خانواده قربانیسيسرباز انگل
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   ارديبهشت12:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ مى 2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 12شنبه دو
روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود به ماجراهای مربوط به رقابت های :بی بی سی

انتخاباتی اختصاص داده و از جمله به تشنج کشيده شدن جشن روزکارگر و به هم خوردن سخنرانی 
باره ميزان شرکت هاشمی رفسنجانی در آن، انصراف احمد توکلی از شرکت در انتخابات و گمانه زنی در

  .مردم در انتخابات اينده رياست جمهوری را منعکس کرده اند
برگزار نشد عکسی از مراسم خانه کارگر را در باالی صفحه " سخنرانی هاشمی"همبستگی با عنوان 

  . اول خود چاپ کرده است که عده ای از کارگران را در حال اعتراض نشان می دهد
نشدن سخنرانی رييس مجمع تشخيص مصلحت به دليل بروز تشنج در به نوشته اين روزنامه اجرا 

  . مراسم بوده است
 اجرای نمايش ها و حرکات موزون هنری را موضوع اعتراض شديد کارگران ديده و نوشته است کيهان

  .که دبيرکل خانه کارگر نتوانست کارگران را آرام کند
هاشمی رفسنجانی به دليل نرسيدن به به نوشته همين روزنامه، گزارش ديگری حاکی است که 

تصميم نهايی در اين کنگره شرکت نکرد در حالی که پالکاردهای متعددی در حمايت از کانديداتوری 
هاشمی در سالن محل برگزاری مراسم نصب شده بود و عده ای هم با سردادن شعارهايی از حضور 

  . وی در عرصه انتخابات حمايت می کردند
 است که اعتراض کارگران به اختصاص جشن روزکارگر به تبليغات برای يک کانديدای  نوشتهآفتاب يزد

  . خاص بوده است
 از قول محجوب، دبيرکل خانه کارگر، خبر داده که قرار بود هاشمی رفسنجانی تصميم همشهری

نوز قطعی خود برای شرکت در انتخابات را در مراسم روز کارگر اعالم دارد و با توجه به اين که ه
ترديدهايش برطرف نشده و تصميم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته است و در عين حال کنگره نيز 

  .نيمه تمام باقی مانده بود ديگر دليلی برای حضور آقای هاشمی در کنگره ديده نشد
ت، خبر ديگر روزنامه های صبح تهران انصراف احمد توکلی از نامزدی در انتخابات رياست جمهوری اس

 از آن جهت گرفته شده که موجب توافق محافظه جمهوری اسالمیتصميمی که به نوشته روزنامه 
  . کاران بر سر يک نامزد و جلوگيری از نامزدی هاشمی رفسنجانی شود

به نوشته اين روزنامه، در روزهای آينده محسن رضايی، محمود احمدی نژاد و باقر قاليباف هم از صحنه 
   .کنار خواهند رفت

 يادآور شده که انصراف توکلی در زمانی صورت گرفته که رقابت درونی اصولگرايان بر ايراناما روزنامه 
  . سر انتخاب الريجانی ـ قاليباف و واليتی پيش می رود

آينده فعاليت های هسته ای و مذاکرات ايران و اروپا از ديگر مطالبی است که روزنامه های صبح 
ه و نوشته اند با شکست اجالس لندن، ايران به دنبال راه هايی برای پيشرد دوشنبه به آن اهميت داد

  . اهداف خود می گردد
 خبر داده که علی اکبر واليتی، وزير خارجه سابق، از انتخاب فرانسه، آلمان و بريتانيا برای مذاکره کيهان

 هرگاه ما با اروپا به صورت پيرامون پروژه هسته ای ايران انتقاد کرده و گفته است که بر پايه تجربه،
دسته جمعی مذاکره کرديم، آن ها براساس مصالح و مسايلی که در روابط با يکديگر داشتند، مواضع 

  . شفافی در مقابل ما نمی گرفتند
به گفته اين نامزد رياست جمهوری آينده ايران می بايست با کشورهای اروپايی جدا از هم مذاکره می 

  . کدام منافع خود را به منافع اروپا ترجيح می دهندکرد چرا که آن ها هر
 در سرمقاله خود پيشنهاد کرده که ايران اعمال بخشی از حق خود را در زمينه غنی سازی کيهان

اورانيوم آغاز کند و اگر اروپا اين را پذيرفت، تفاهم با اروپا آغاز شود و اگر نپذيرفت که اخبار رسيده از 
همين است، آن وقت گزينه پيش روی ايران اين خواهد بود که صرف نظر از مذاکرات لندن حاکی از 

  .موافقت يا عدم موافقت اروپا، برنامه توليد سوخت خود را از سر بگيرد
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