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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(بزرگان و دولتهای رژیم ایر

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  روبروست تي امنی ارجاع پرونده خود به شورای واقعی با دورنمارانیا:  فرانسه یخبر گزار
  ٢٠٠۵ مى 18 -١٣٨۴ ارديبهشت 28ه چهار شنب

 که هم اکنون یفرصت:  و اروپا گفتند رانی ای مذاکرات سرنوشت ساز هسته ای از برگزارشيپ پلماتهاید
 .  نشده است تری بدست آورده است هرگز قوتي امنی از ارجاع پرونده خود به شوراشي پرانیا
 یرگذاربرفضاي تاثی برای آغاز جنگ روانی درراستایی اروپاپلماتی دکی مهر ، ی گزارش خبرگزاربه
 امور خارجه آلمان ، فرانسه و ی که وزرایزمان:  فرانسه گفت ی واروپا به خبرگزاررانی ایکرات آتمذا
 ما بر سر آن که یزي مالقات کنند تنها چرانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبی با حسن روحانسيانگل

 .  کرد مخالفت است ميموافقت خواه
:  نخواست نامش فاش شود گفت زکهي نرانی ای به مسائل هسته اکی نزدیی اروپاپلماتی دکی

 تي هر گونه فعالیري که با از سرگستي نی مسئله اچي هنی آنجا نخواهد بود  بنا برایني عیضمانتها
  .مي موافقت کنمي اورانی سازیمربوط به غن

 یرا مطرح کرده اند که بشنهادي پکی تنها هايرانیا:  افزود یرمنطقي بصورت غیلي بدون ذکرهرگونه دلیو
  .ستيما قابل قبول ن

 امر نیا:  خاطر نشان کرد یی اروپای از کشورهایاري بسني غالب در بیدگاههای برخالف دپلماتی دنیا
 روند انی پای به معننیا . می روی مشي پتي امنی ارجاع به شورای ما به سویی دهد گوینشان م

 در دی مرحله جدکی ی مسئله به سونی خواهد بود که ای معننی امر تنها به انیا . ستي نکيپلماتید
 . حرکت است 

 گفت نهي زمنی درای و اروپا با انعکاس هشداررانی ای به مذاکرات هسته اکی نزدیپلماتهای از دگری دیکی
 حرکت نیاما ا.  در حرکت است تي امنی به شورارانی ای ارجاع پرونده هسته ای به سوزيهمه چ: 

 .  در آنجا بود شي سالها پیشمالکره   . ستي نیلزوما اتفاق بزرگ
 درخواست رشی عدم پذیری در روند گفتگوها دوطرف وامکان پذی گزارش درادامه با اعالم مالحظاتنیا
 به اجماع ازي بردست برداشتن ار حقوق مسلم خود اعالم کرد با نی مبنرانی اروپا از ایرقانونيغ

 .  هشدار بدهد رانیت در ابتدا به ا ممکن استي امنی ، شوراني و چهي مانند روسییکشورها
 ی کمنکهیباتوجه ا.  عمل کنند ارمصممي بسدیبا)  و اروپا رانیا(دو طرف :  گفتند پلماتهای از دگری دیکی

 .  راه را بروند نی آماده هستند همه اهايرانی اای که آدی ای سوال به وجود منی جا وجوددارد انیبلوف در ا
 را در گفتگوها ارائه دهند اما آنها از درخواست یشتري بازاتيست بتوانند امت ممکن اهایياروپا:  گفت یو

 یاروپا در رابطه با برنامه هسته ا.  نخواهد کرد یني است عقب نشی سازی خود که توقف غنیاصل
 .  راه برگردند نی توانند از ای و نمدندي به توافق رسکای با آمررانیا
 دانند ی بروند، آنها متي امنی خواهند به شورای نمهايرانیا:  گفت یی اروپاهی اتحادیپلماتهای از دیکی

 . منجر شودمی راه به اعمال تحرنی و ممکن است ادي نخواهند رسی خوبجهيکه به نت
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

   کرد کانادا روابط خود با ايران را به شدت محدود
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 عکاس ،ی صحيح به مرگ زهرا کاظمی ايران از رسيدگیکانادا در اعتراض به آنچه خوددار:بی بی سی
 با اين کشور ممکن نيست و بخش یگفته است که ادامه روابط عاد  خوانده، یايران-ی کانادايیخبر

  .کند یاعظم روابط خود با ايران را متوقف م
 روز دوشنبه دادگاه تجديد نظر در تهران که ی اقدام دولت کانادا ظاهرا در واکنش به جلسه غيرعلناين

  . گيردیبه دنبال داشت صورت م  را ی خانواده زهرا کاظمیشکايت وکال
 از زندان ی در خارج از يکی عکس گرفتن از تظاهراتی ساله، حدود دو سال پيش در پ54 ی کاظمزهرا
  .بازداشت درگذشت هران بازداشت شد و حين  تیها
 روز گذشته يک بار ديگر یرويدادها: " گفتی ير پتيگرو، وزير خارجه کانادا روز سه شنبه در بيانيه ایپ

 رحمانه ی با عامالن قتل بی رودررويیظرفيت و اراده الزم برا  ايران از ی دهد که نظام قضايینشان م
  ." برخوردار نيستیزهرا کاظم

 ی برای ايرانی که مقام هایما تصميم گرفته ايم روابط دوجانبه خود با ايران را تا زمان: " گفتیو
  ." پيدا نکرده اند محدود کنيمیاعتماد آمادگ  و قابل ی جدی به اين امر به طريقیرسيدگ

 و یم صحيح و محاکمه مسببان مرگ خانم کاظی تاکيد کرد کانادا همچنان بر انجام تحقيقات قضايیو
  . خانواده اش، اصرار داردیمطابق با آرزو  به کانادا یهمچنين بازگرداندن جسد و
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  'پرونده باز است' 
 هنوز باز است و جمال ی ايران گفته است پرونده خانم کاظمهي فرانسه قوه قضايی گزارش خبرگزاربه

 شنيدن اظهارات ی برای اشنبه به خبرنگاران گفت که جلسه تازه  اين قوه روز سه ی راد سخنگویکريم
  . ژوئيه برگزار خواهد شد25ساير شاهدان در روز 

 يک ی روز دوشنبه شکايت کردند که جلسه دادگاه تجديد نظر تنها برای خانواده زهرا کاظمیوکال
  . کرده استیغيرعلن  جلسه را یساعت ادامه داشته و قاض

 را از اين لحظه به بعد ی ايرانی خود با مقام هایما تماس ها: " خارجه کانادا در بيانيه خود نوشتوزير
 یاتم) یسالح ها(ايران و عملکرد ايران در زمينه عدم گسترش   سابقه حقوق بشر ،یبه پرونده کاظم

  ." کنيمیمحدود م
 آنها متوقف ی ايرانی کانادا و همتاهای دولتی ميان آژانس های همکاریکليه برنامه ها: " افزودیو

  ."خواهد شد
 ی خود نيز دستور می کند و به ديپلمات های از کانادا را ممنوع می ايرانی عالوه اتاوا بازديد مقام هاهب

 تماس ی ايرانی با مقام هایمسائل حقوق بشر و گسترش تسليحات  ،یدهد تنها در مورد پرونده کاظم
  .بگيرند
سفير اتاوا اين بار به کانادا فراخوانده  در گذشته دو بار سفير خود را از ايران فراخوانده است اما کانادا

  .نشده است
 شد که ی انجام می در حالیمحاکمه و.  ژوئيه گذشته تبرئه شدی در پرونده زهرا کاظمی اصلمتهم
 دانستند و انگشت اتهام یمامور وزارت اطالعات بود گناهکار نم  نيز او را که ی خانواده کاظمی وکالیحت

  . کردندی قوه قضاييه دراز می از مقام های يکیرا به سو
 در زندان با خشونت مورد ی ايران تصديق کرده اند که زهرا کاظمی حکومتی از مقام ها و نهادهایبرخ

 اعتصاب غذا دچار افت فشار ی گويند او در پیمسئوالن قوه قضاييه م ضرب و شتم قرار گرفته است، اما 
  . يب ديده استخون و ضعف شده بود و خود بر زمين افتاده و آس

 ی گويد نشانه های کرده، می پناهندگی از کانادا تقاضای که به تازگی اعظم، يک پزشک ايرانشهرام
  . آزار و شکنجه را بر بدن او ديده است

 ،ی پرده شنوايی پارگ،ی بينی کند، از جمله شامل شکستگی اعظم بازگو می که آقای هاينشانه
  .  بر تجاوز بوده اندیمبن  یاهدکنده شدن ناخنها، آثار شالق و شو

  . کذب و نادرست استی اين پزشک به کلی اعالم کرده است که ادعاهاايران
 

هاي اصلي پارلمان بر سر رياست  يكي از اعضاي مجمع ملي عراق از بروز اختالف ميان فهرست
 . ي تدوين قانون اساسي خبر داد آميته
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 فريدون - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وگو با خبرگزاري  ي ميهني آردستان عراق به رياست جالل طالباني، در گفت عبدالقادر از رهبران اتحاديه
ي  آه بايد رياست آميتهي عراق اصرار دارند  اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه: فرانسه اظهار داشت

 . تدوين قانون اساسي را برعهده بگيرند و اين در حالي است آه ما هم خواهان اين امر هستيم
فهرست ائتالف آردستان عراق فواد معصوم از اعضاي مجمع را به عنوان نامزد احراز اين : وي افزود

 . ده استپست معرفي آرده است؛ اما هنوز ائتالف يكپارچه نامزدي تعيين نكر
ائتالف يكپارچه اسامي زيادي از جمله همام حمودي را براي نامزدي اين : فريدون عبدالقادر ادامه داد

 . پست در نظر دارد؛ اما تا به حال اسم مشخصي اعالم نشده است
ما نبايد : ي تدوين قانون اساسي گفت وي با اشاره به بحران روابط دو فهرست بر سر رياست آميته

 . ملي را اعمال آنيماستبداد 
از سوي ديگر، رييس و اعضاي دادگاه عالي قانون اساسي عراق، در مقابل جالل طالباني رييس جمهور 

 . اين آشور مراسم تحليف به جاي آوردند
طالباني نيز در سخناني، بر استقالل دادگاه قضايي عراق تاآيد آرد و هيات عالي قضايي را بهترين 

هاي شجاعانه آه به منظور احقاق حقوق افراد و تحكيم  از آن به دليل صدور حكمالگوي آزادي دانست و 
 . اصول عدالت در عراق فدرال دموآرات است، تشكر آرد

اين دادگاه يك تشكيالت اداري نيست، : مدحت المحمود، رييس دادگاه عالي قانون اساسي عراق گفت
. ز يك رييس و هشت عضو تشكيل شده استاين سازمان ا. بلكه يك نهاد قضايي آامال مستقل است

 . اند اعضاي دادگاه از سوي شوراي قضايي عراق و با راي مستقيم شورا تعيين شده
 تاسيس شده 2005 سال 30ي  دادگاه عالي قانون اساسي عراق به موجب قانون شماره: وي افزود

يي، اختالف بين  طقههاي من ي آن نظارت بر اختالفات ميان دولت مرآزي و دولت است و وظيفه
 . ها و شوراي استانداري با دولت مرآزي و نظارت بر تدوين قانون اساسي است شهرداري

 
  گزارشي از دومين روز سفر خرازي به عراق
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ته ي آشورمان آه در اولين سفر خود به عراق بعد از جنگ هشت ساله روز گذش وزير امور خارجه
يي و  اي درباره مسايل دوجانيه، منطقه وارد بغداد شد، با مقامات عراقي ديدارهاي جداگانه) شنبه سه(

 . بين المللي داشت
ي آشورمان در  گزارش دومين روز از سفر وزير امورخارجه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  : آيد پي مي
  ) دور اول مذاآرات(اق ي عر ديدار خرازي و وزير امور خارجه> 

ي آشورمان در اولين دور مذاآره با همتاي عراقي خود روابط في مابين دو  آمال خرازي، وزير امور خارجه
  . وگو قرار داد آشور را مورد بحث و گفت
ي مردم و مسووالن عراق  همه: ي عراق با ابراز خرسندي از اين سفر گفت هوشيار زيباري، وزير خارجه

دانيم آه داراي پيام سياسي بزرگي  ما اين سفر را مبارك مي. منتظر اين سفر مبارك بودندبي صبرانه 
  . است

  . اين سفر اولين سفر از يك آشور اسالمي است و نشانه تعميق روابط دو آشور است: وي افزود
 عراق بايد گشايد؛ ايران و اين سفر درهاي جديدي را در روابط دو آشور مي: وزير خارجه عراق اضافه آرد

  . فصل جديدي را در روابط بوجود آورند؛ ايران همسايه بزرگ عراق است و ما به آمك شما نيازمنديم
در جهان تنها رهبر جمهوري اسالمي ايران بود آه مشكالت و شرايط عراق را درك : زيباري تاآيد آرد

  . آرد
هاي آهن و دوستي قديمي  ريشه : وزير خارج آشورمان نيز با اظهار خوشحالي از سفر به عراق گفت

ايران در زمان اختناق صدام در آنار مردم عراق . دو آشور آه در زمان صدام تخريب شد بايد احيا شود
  . بود

ما از شيوه آمريكا در دخالت در امور عراق در برآناري صدام مخالف بوديم؛ اما : وزير خارجه آشور افزود
ت آنوني عراق آه از دل مردم برخاسته است، حمايت آنيم؛ عراق دانيم آه از دول اآنون وظيفه خود مي

توان با اتكاء به خود بر مشكالت آشور  هاي گسترده و نيروي انساني ارزشمند است و مي داراي ظرفيت
ايران صادقانه آماده همكاري و حمايت از مردم و دولت عراق است و اميدواريم آه همه . فائق آيد

  .  حمايت آنندآشورهاي منطقه از شما
توانند  اي جديد براي عراق است و ايران و عراق مي دموآراسي در آشور شما تجربه: خرازي تأآيد آرد

  . نقشي بسيار بزرگ در منطقه و جهان اسالم ايفاء آنند
  آنفرانس خبري پس از دور اول مذاآرات خرازي و زيباري > 

پس از ديدارش با هوشيار زيباري، ) شنبه هس(آمال خرازي، وزير امور خارجه آشورمان روز گذشته
ها، خود مسوول امور داخلي  عراقي: همتاي عراقي خود در بغداد و در آنفرانسي خبري اظهار داشت

  . آشورشان هستند، هر گونه دخالت در امور داخلي آن توهين به ملت عراق خواهد بود
تداوم موقعيت . ز دولت عراق حمايت آندبه نفع ايران است آه با تمامي ابزارهاي ممكن ا: وي افزود

آنوني در اين آشور به نفع هيچ يك از آشورهاي همسايه نخواهد بود؛ چرا آه پيامدهايي منفي در آل 
  . منطقه به دنبال خواهد داشت

هاي جديدي را براي همكاري ميان  ترديدي نيست آه اين سفر افق: ي عراق نيز گفت وزير امور خارجه
  . ايدگش دو آشور مي
عراق پس از دوران صدام، عراقي جديد است آه در آنار همسايگان خود با صلح زندگي : وي ادامه داد

  . اش بسيار فاصله دارد ي ستيزه جويانه آند و از گذشته مي
ما معتقديم امنيت مرزهاي دو آشور به معناي امنيت : آسوشيتدپرس نيز به نقل از خرازي نوشت

  . جمهوري اسالمي است
گوييم آه اين امر مورد  اند، اما ما نمي شبه نظامياني از طريق ايران به عراق وارد شده: باري نيز گفتزي

  . تاييد ايران بوده است
مان براي  ها اجازه نخواهيم داد از سرزمين ما به تروريست: خبرگزاري رويتر نيز به نقل از خرازي نوشت

  . دسترسي به عراق استفاده آنند
مان را تحت آنترل خواهيم داشت و افرادي آه قصد عبور از مرزها را دارند، دستگير   مرزهايما: وي افزود

  . خواهيم آرد؛ زيرا امنيت عراق امنيت جمهوري اسالمي است
ابومصعب زرقاوي، رهبر القاعده در : بر اساس اين گزارش، زيباري ضمن استقبال از اظهارات خرازي گفت

  . عراق دشمن هر دو آشور است
مان در آشورهاي همسايه براي محدود آردن تروريسم و  ما در اين مرحله به آمك برادران: وي ادامه داد

  . آنترل مرزها نياز داريم
خواهد القاعده و ابومصعب زرقاوي در  اطمينان داريم جمهوري اسالمي نمي: وزير امور خارجه عراق گفت

  . سرزمين ما باشند
  ) ور دومد(مذاآرات خرازي با زيباري> 

ي جمهوري اسالمي ايران و عراق در دومين دور مذاآرات خود با مثبت ارزيابي آردن  وزيران امور خارجه
 آمده در اين سفر تاآيد  سفر وزير امور خارجه آشورمان به بغداد بر اجرايي آردن توافقهاي به دست

  . آردند
هاي  ي رسانه توجه گسترده: ارجه عراق گفتبه گزارش ايسنا، در اين ديدار هوشيار زيباري، وزير امور خ

  . جهاني به اين سفر حاآي از اهميت و زمان آن است
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دولت عراق خواستار گسترش روابط دو آشور است و اظهارنظر منفي برخي مسووالن : وي افزود
 را ايران عراقي در گذشته منعكس آننده ديدگاه دولت عراق در قبال ايران نيست و مردم و دولت عراق، 

  . دانند دوست و برادر خود مي
مسووالن عراقي در حال اجرايي آردن مراحل اعزام تورهاي زيارتي هستند تا در : وي در ادامه گفت

  . آينده نزديك اين موضوع عملي شود
گيري آرد آه اين سفر افقهاي جديدي را در روابط دو آشور به وجود خواهد  وزير امور خارجه عراق نتيجه

  . آورد
بايد اولويتهاي : ير امور خارجه آشورمان نيز با قدرداني از استقبال گرم مردم و مسووالن عراق گفتوز

  . مهم شناسايي شود و در برنامه آار قرار گيرد
  . آمال خرازي عملي آردن سفرهاي زيارتي و آزادي زندانيان ايراني را از اولويتهاي مهم برشمرد

. هاي مختلف براي ايجاد آميسيون عالي مشترك تاآيد آرد ميتهوي همچنين بر زمان بندي برگزاري آ
توافق بر سر تبادل هياتهاي سياسي، اقتصادي، پارلماني و بخش خصوصي و بازرگانان دو آشور از ديگر 

  . آوردهاي اين مالقات بود دست
  ديدار خرازي با نخست وزير عراق > 

دهد  آه اجازه نمي ابراهيم جعفري در ديدار با آمال خرازي بر قصد دولت جديد عراق مبني بر اين
  . خصومت ايران و آمريكا باعث پيش داوري در روابط اين آشور با تهران و واشنگتن شود

مان با ايران و ديگر آشورها را بر اساس  ما روابط: ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق گفت
  . سازيم ردهاي عراق و منافع ملي آشور برقرار مياستاندا

ما تمايل داريم شاهد باشيم روابط ميان ايران و آمريكا مبتني بر صلح و دوستي و منافع : وي افزود
  . مشترك شان باشد
اما روابط ما با هر آشوري مستقل از احساس مثبت يا منفي خواهد بود آه ممكن : جعفري ادامه داد
  . گر آشورها داشته باشنداست آنها بر دي

عراق در : يك پايگاه اينترنتي عربي نيز به نقل از نخست وزير عراق بعد از ديدارش با خرازي نوشت
  . آند روابطش با آشورهاي همجوار، استراتژي جديدي را بر اساس منافع مشترك دنبال مي

  .  قرار گيردآند روابطش با ايران در بهترين وضعيت عراق تالش مي: وي اظهار داشت
  ديدار خرازي با وزير دفاع عراق > 

وزير دفاع عراق نيز همكاري با ايران در مرزهاي مشترك دو آشور را آمكي براي امنيت و ثبات عراق 
  . دانست

سعدون الدليمي، وزير دفاع عراق آه يك روز پس از سفر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آرد، اظهار  ي آشورمان به بغداد و ديدار با مقامات اين آشور صحبت مي ر خارجهآمال خرازي، وزير امو

آه برقراري  اميدواريم آمك آشورهاي همسايه به ويژه برادرانمان در ايران را با توجه به اين: داشت
  . امنيت در عراق به بهبود امنيت اين آشورها نيز آمك خواهد آرد، شاهد باشيم

سخت تالش خواهيم آرد تا عراق را به بهشت صلح تبديل : سخنانش گفتوي در بخش ديگري از 
  . آنيم

بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، خرازي طي سفر به عراق امنيت مرزهاي دو آشور را به معناي امنيت 
  . جمهوري اسالمي ايران خوانده بود

  ديدار خرازي با رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق > 
چنين در ديدار با سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي  مروز همسيد آمال خرازي ا

  . عراق تحوالت جاري اين آشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد
در اين مالقات سيد عبدالعزيز حكيم با ارايه گزارشي از روند تحوالت آنوني گفت آه درصدد است با 

  . ها و اآراد به ايجاد عراقي آباد و مستقل آمك آند ها از جمله سني همكاري همه گروه
  . آنند وي افزود، مردم عراق نقش و تالش ايران به ويژه رهبريت آن را در حمايت از خود فراموش نمي

روابط مستحكم ميان عراق و ايران در جهت منافع دو ملت و تقويت ثبات و امنيت در : حكيم تاآيد آرد
هاي اقتصادي، صنعتي، تجاري، زيارتي و   خواستار گسترش همكاريمنطقه است و در اين خصوص

  . گردشگري مردمي ميان دو آشور شد
خرازي نيز با اظهار خرسندي از سقوط ديكتاتوري و تشكيل حكومتي برخاسته از اراده و آرا مردم و 

ون استقرار يافته اين دولت بايد نهادهاي قانوني را تثبيت آند تا حاآميت قان: تجليل نقش مرجعيت گفت
  . و نيروهاي خارجي از آشور خارج شوند و عراقي مستقل، آزاد و آباد به وجود آيد

بايد تالش شود مردم همچنان در صحنه باشند تا دولت با پشتوانه مردم به آارهاي اساسي : وي افزود
  . بپردازد

د و گرفتاريهاي روزمره و مشكالت وزير خارجه آشورمان اظهار داشت، امنيت بايد در اولويت آار قرار گير
  . مردم به تدريج حل شود

هاي دو آشور تاآيد آرد و تشكيل دولت مستحكم در  وي برآمادگي آشورمان براي گسترش همكاري
نبايد اجازه داد : ها و مذاهب ممكن دانست و گفت عراق را در سايه همكاري و مشارآت همه گروه

  . اآراد تفرقه ايجاد آننددشمنان در ميان شيعيان، اهل سنت و 
  ديدار خرازي با عضو شوراي رياست جمهوري عراق و آنفرانس مطبوعاتي > 

www.iran-archive.com 



پس از ) چهارشنبه(ي ديدارهاي خود در عراق، پيش از ظهر امروز  ي آشورمان در ادامه وزير امور خارجه
خبرنگاران پاسخ وگو با عادل عبدالمهدي، عضو شوراي رياست جمهوري عراق به سواالت  ديدار و گفت

  . گفت
، دآتر سيد آمال خرازي، وزير امور )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

بايد ايجاد امنيت : هايي آه در عراق وجود دارد، گفت ي آشورمان در اين ديدار با اشاره به چالش خارجه
  .  آشور را ترك آنند در صدر آارهاي دولت قرار گيرد تا نيروهاي بيگانه اين

وي پيشرفت روابط دو آشور در ماه هاي اخير را مثبت ارزيابي آرد و توافقات به عمل آمده در امور زيارت 
  . و تردد مردم از مرزهاي دو آشور را موجب تقويت روابط ايران و عراق دانست 

ع تر اعزام زائر ميان دو بايد تالش شود هر چه سري: چنين تصريح آرد ي آشومان هم وزير امور خارجه
  . آشور در دستور آار قرار گيرد 

خرازي با اشاره به اين آه زندانيان ايراني آه در عراق بسر مي برند به شوق زيارت از اماآن مقدس به 
  . تر اين افراد آزاد شوند  انتظار مي رود هر چه سريع: اين آشور آمده اند گفت 

: با عادل عبدالمهدي در پاسخ به سوال خبرنگاري تصريح آردچنين در پايان مذاآرات خود  وي هم
  . اند عواملي آه همواره درصدد بوده اند ميان ايران و عراق اختالف ايجاد آنند، در آارشان موفق نبوده

شد آه هيچ آدام ثابت  در گذشته مسائلي عليه ايران مطرح مي: ي آشورمان گفت وزير امورخارجه
  . صد دخالت در امور داخلي عراق را نداشته است گاه ق نشد و ايران هيچ
حمايت ايران از دولت عراق، حمايت از يك دولت دوست است و ما آمادگي خود را : خرازي ادامه داد

براي حمايت و همكاري در زمينه هاي امنيتي با عراق اعالم مي آنيم، هر چند مطمئنيم آه امنيت 
  . مين است عراق به دست خود عراقي ها نيز قابل تأ

  ديدار خرازي با رئيس مجمع ملي انتقالي عراق > 
چنين با حاجم الحسني، رئيس مجمع ملي انتقالي عراق ديدار و  ي آشورمان امروز هم وزير امور خارجه

  . هاي دو آشور به ويژه روابط پارلماني تبادل نظر آرد درخصوص همكاري
ي آشورمان در اين ديدار با تشريح انتخابات در  رجهبه گزارش ايسنا، سيد آمال خرازي، وزير امور خا
ايران تجربيات زيادي در اين زمينه دارد آه مي تواند : ايران و نهادينه شدن دموآراسي در آشورمان گفت

  . ي دولت عراق قرار گيرد مورد استفاده
ت تبادل ي آشورمان با دعوت از رييس مجمع ملي عراق براي سفر به ايران جه وزير امور خارجه

روابط نزديك دو مجلس موجب تقويت روابط دو آشور و دو : هاي پارلماني ميان دو آشور، گفت هيأت
  . دولت خواهد شد

چنين ابراز اميدواري آرد آه قانون اساسي عراق در جهت تأمين منافع مردمي اين آشور  خرازي هم
  . تر تكميل شود هرچه سريع

نبايد اجازه داد : تلف عراقي را ضروري دانست و اظهار داشتوي همكاري و وحدت اقشار و طوايف مخ
  . ها تفرقه ايجاد شود در صفوف عراقي

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ارديبهشت28:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ مى 18 -١٣٨۴ ارديبهشت 28ه چهار شنب
خارجه ايران به عراق، احتماالت مختلف درباره روزنامه های امروز صبح تهران سفر وزير :بی بی سی

مذاکرات هسته ای ايران و اروپا، دومين برخورد نمايندگان جناح راست مجلس با خبرنگار يک روزنامه و 
خبرتازه ای درباره تبرئه عباس عبدی و اعتراض دادستان تهران را با اهميت ديده و درباره آنها گزارش 

  .هايی دارند
ای انتخاباتی خود خبر داده که شورای هماهنگی انتخاباتی جناح راست بعد از مدت  در گزارش هشرق

  . ها تشکيل جلسه داده و بار ديگر تاکيد کرده است که علی الريجانی را نامزد خود می شناسد
اين شورا دو ماه پيش به رياست ناطق نوری، مشاور عالی رهبر جمهوری اسالمی، برای رساندن جناح 

ک نامزد واحد در انتخابات تشکيل شد، اما در عمل پنج نفر از شش نامزد اين جناح حاضر راست به ي
تنها احمد توکلی به اين کار . نشدند به نفع کسی که گفته می شد از باال انتخاب شده است کنار بروند

  . تن داد
ديداهای  نوشته شورای هماهنگی انتخاباتی جناح راست با حفظ احترام نسبت به کليه کانشرق

رياست جمهوری مجددا بر نامزدی علی الريجانی از سوی اين شورا تاکيد و حمايت قاطع خود را از وی 
  . اعالم کرد

همزمان با اين اعالم اين خبر، محسن رضايی، محمود احمدی نژاد و باقر قاليباف برای نامزدی انتخابات 
  . نمی روندنام نويسی کرده و اعالم داشته اند که به نفع کسی کنار 

 به آن است که قبال اعضای شورای هماهنگی اعالم کرده بودند که با قطعی شرقاهميت خبر امروز 
  .شدن نامزدی علی اکبر هاشمی به بررسی آن خواهند پرداخت

 سخنگوی قوه قضاييه ضمن تاکيد بر اين که عباس عبدی تبرئه شده و آزاد است، شرقبه نوشته 
يوان عالی کشور به عهده رييس قوه است و سعيد مرتضوی به عنوان طرف گفته تصميم درباره رای د

  . دعوا وارد ماجرا نشده بلکه نامه ای به آيت اهللا شاهرودی نوشته و با آزادی عبدی مخالفت کرده است
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اين اشاره دو روز بعد از آن منتشر می شود که دادستان تهران اعالم داشته بود که به تبرئه عباس 
وسط وی محاکمه و به اتهام جاسوسی محکوم به هفت سال زندان شده بود، اعتراض کرده عبدی که ت

همان زمان وکيل مدافع عبدی اعالم . و خواستار ارسال اين پرونده به دادگاه هم عرض شده است
  .داشت که مرتضوی به لحاظ قانونی حق چنين اعتراضی را ندارد و حکم ديوان قطعی و الزم االجراست

در عنوان اصلی خود از درگيری تازه محافظه کاران مجلس با يک خبرنگار گزارش داده و نوشته  اقبال
 اصحاب شرقکوچک زاده، نماينده جناح راست، در جلسه ديروز مجلس ضمن حمله به خبرنگار روزنامه 

دانسته قلم و سردبيران مطبوعات کشور را فاسد، دروغگو، کذاب، قلم به مزد از خدانترس و محتاج نان 
  . است

کوچک زاده، که به گزارش روزنامه ها در جلسه قبلی به نماينده ديگری از جناح محافظه کار که حمايت 
خود را از هاشمی رفسنجانی اعالم داشته بود حمله کرده بود، به نحوه گزارش اين حمله در روزنامه 

  .  معترض بوده استشرق
رداز مجلس اخراج شد، در صدر اخبار خود رفتار ، که ماه گذشته خبرنگارش توسط کارپهمبستگی

  . مجلس هفتم و محافظه کاران را با خبرنگاران و مطبوعات به نقد کشيده است
 سعيد ابوطالب، نماينده ديگر جناح راست در مجلس، از هيات رييسه گاليه کرده که با اقبالبه نوشته 

همين روزنامه در سرمقاله خود با نقل فحش ها . خبرنگاران به اندازه کافی با قاطعيت روبرو نمی شوند
اين دعوای دو نفر در خيابان نيست که چنين کلماتی را نثار همديگر ! و ناسزاهايی نوشته تعجب نکنيد

ها  کافی بود ديروز عصر همکاران مطبوعاتی از پارلمان برگردند يا خودت بر روی خبرگزاری . کنند می
ان مجلس هفتم که اتفاقا نايب رئيس کميسيون اصل نود مجلس نيز ببينی که يک نماينده طيف آبادگر

  . گيرد و او را به فحش می گيرد  را میشرقهست در راهرو مجلس چانه خبرنگار روزنامه 
ها و قلم  اگر قلم" آمده همين نماينده دو روز پيش پشت تريبون مجلس گفته بود اقبالدر ادامه مقاله 

 پراکنی کنند نه تنها محترم نيستند بلکه مستوجب مجازات   حقيقت دروغبه مزدها برای پوشاندن چهره
  ." شديد هم هستند

 با اشاره به اين که از يک سال پيش خبرنگاری در قانون جزء شغل های سخت آفتاب يزدطنزپرداز 
شناخته شده نوشته فرقی هم نمی کند، خبرنگار پارلمان يا خبرنگار جنگی، به هر حال کار هر دو 

  .خت استس
  ارديبهشت27:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ مى 17 -١٣٨۴ ارديبهشت 27ه سه شنب
روزنامه های صبح سه شنبه تهران در آستانه برپايی آخرين دور گفتگوهای هسته ای :بی بی سی

نيت ايران و اروپا سخنان دبيرکل سازمان ملل را در مخالفت با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای ام
در صدر اخبار خود نقل کرده، از برگزاری دادگاه رسيدگی به قتل زهراکاظمی پشت درهای بسته خبر 

  .داده و به انعکاس اخبار تازه ای از رقابت های انتخاباتی پرداخته اند
 در حاليکه جناح راست از رسيدن به توافق بر سر نامزدی واحد نوميد شده است، شرقبه نوشته 

  . ح در حال بررسی نحوه روبرو شدن با نامزدی هاشمی رفسنجانی هستنداعضای اين جنا
 گفته است مجلس برای همبستگینايب رييس مجلس، که عضو موثر جناح راست است، به نوشته 

  .رويارويی با هاشمی برنامه دارد
 پيروزی قاطع در اولين: اما شرق از قول همين مقام نوشته سه سناريو برای هاشمی محتمل است

  . دور، پيروزی کمرنگ در اولين دور و پيروزی در دومين دور انتخابات
 خبر داده که فردا عده ای از نمايندگان مجلس برای ديداری با هاشمی رفسنجانی می  ايرانروزنامه

روند و تاکنون صد نفر برای اين ديدار و اعالم حمايت از رييس مجمع تشخيص مصلحت نام نويسی کرده 
  . اند

 پيش هنگامی که يکی از نمايندگان جناح راست در تاييد رييس جمهور سابق سخن می گفت دو روز
  . جنجالی در مجلس پديد آمد و چند نفری از جناح راست به تبليغات انتخاباتی در مجلس ايراد داشتند

 که همچنان با نامزدی و رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی مخالف است، در خبری نوشته کيهان
ه ای عناصر مشکوک سعی داشتند قرائت عجيب از قانون اساسی را به شورای نگهبان بقبوالنند که عد

  . که با بی اعتنايی اين شورا مواجه شدند
 اين محافل پيدا و پنهان می خواستند شرايط جديدی برای رياست جمهوری به ميان کيهانبه نوشته 

  . ه را بر نامزدی نسل دومی ها ببنددآورند که اسالم شناس و عالم از آن جمله باشد و را
، روزنامه شهرداری تهران، در مقاله ای اظهار نظر کرده که معموال در کشورهای دموکراتيک همشهری

  . مردم با رای خود دولتی را انتخاب می کنند که با مجلس هماهنگ باشد که امور کشور بهتر اداره شود
 نامزد برای رياست جمهوری انتقاد کرده و نوشته اين دليل  در مقاله ای از وجود هزار و چهاردهکيهان

  . توسعه سياسی نيست
 به طعنه نوشته با اين ترتيب معلوم می شود با اين همه نيروی کارآمد و با شعور و کيهاننويسنده 

مدير معلوم می شود ده برابر آن ها سياستمدار آگاه به مسايل روز و و هشيار نسبت به تهديدهای 
 و خارجی وجود دارد و ايران کشور مديرخيز و غنی است اما اين که چرا در بيست و شش سال داخلی

  .گذشته همواره بيست سی نفر در رئوس مديريتی چانه می زنند معلوم نيست

www.iran-archive.com 



همزمان با تبليغاتی که برای جلب مشارکت عمومی و شرکت بيشتر مردم در انتخابات رياست جمهوری 
 در صد نامزدهای انتخابات ميان ۵۵نامه های امروز خبر داده اند که شورای نگهبان آينده جريان دارد، روز

  . دوره ای مجلس را که همزمان با انتخابات رياست جمهوری برگزار خواهد شد رد کرده است
 وزير کشور در نامه ای به دبير شورای نگهبان رد صالحيت های گسترده را مغاير ايرانبه نوشته روزنامه 

اشاره موسوی الری به عنوانی است که رهبر جمهوری اسالمی به . تگی ملی دانسته استهمبس
  . سال جاری داده که همبستگی ملی و مشارکت عمومی است

  . نوشته معاون سياسی وزارت کشور هم گفته است مشارکت عمومی با حرف ايحاد نمی شودشرق
س ايرانی تبار کانادايی که از پانزده ماه پيش تشکيل دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی خبرنگار، عکا

بزرگ ترين و جنجالی ترين پرونده قضايی است که روابط ايران با بسياری از کشورها از جمله کانادا را 
 پشت اقبالتيره کرده است، در روزنامه های مختلف امروز صبح منعکس شده، دادگاهی که به نوشته 

  . کيل خانواده مقتول در آن شرکت داشته انددرهای بسته تشکيل شد و تنها دو و
 به خبرنگاران گفته مطابق قانون در توسعهمحمد دادخواه، يکی از وکيالن حاضر در دادگاه به نوشته 

مواردی مانند پرونده های منافی عفت، اخالق حسنه و امور خانوادگی دادگاه به صورت غيرعلنی برگزار 
 از اين موارد وجود ندارد و بايد دادگاه به صورت علنی برگزار می شود که در اين پرونده هيچ کدام می
  . شد

 وکيالن گفته اند که رييس دادگاه به اعتراض های آنان نسبت به صالحيت دادگاه و اقبالبه نوشته 
  .وقوع قتل عمد توجهی نکرده و بررسی به اين موارد را به بعد موکول کرده است
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