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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
  

ما از تالش اروپايي ها براي حل مشكل برنامه هاي اتمي جمهوري اسالمي حمايت مي آنيم و 
 سخنگوي آاخ سفيد : همچنان به اين حمايت ادامه خواهيم داد

  ٢٠٠۵ مى 24 -١٣٨۴  خرداد3ه شنبسه 
آاخ سفيد مجددا روز دوشنبه موضع خود را درباره جاه طلبي اتمي جمهوري اسالمي اعالم آرد و 

ايران تاريخچه پنهان آردن فعاليت هاي اتمي از جامعه بين المللي را دارد، به همين دليل است : گفت
در آنفرانس مطبوعاتي روز دوشنبه در آاخ . دآه يك تضمين واقعي از سوي ايران بسيار اهميت دار

سفيد اسكات مك للن سخنگوي آاخ سفيد به پرسش خبرنگاران درباره مساله اتمي ايران پاسخ داد و 
ما از تالش اروپايي ها براي حل اين مشكل حمايت مي آنيم و همچنان به اين حمايت ادامه : گفت

مي آنم درباره غني سازي اورانيوم و از سرگيري من گمان : اسكات مك للن سپس گفت. خواهيم داد
فعاليت هاي مربوط به آن اروپايي ها به روشني ديدگاه خود را بيان داشته اند، همانطور آه ما بيان 
داشته ايم و الزم است آه يك تضمين مستدل در برابر آن از سوي ايران ديده شود آه در حال توليد 

 . مه غير نظامي نيستجنگ افزارهاي اتمي تحت پوشش برنا
آاخ سفيد مجددا روز دوشنبه موضع خود را درباره جاه طلبي اتمي جمهوري اسالمي اعالم آرد و 

ايران تاريخچه پنهان آردن فعاليت هاي اتمي از جامعه بين المللي را دارد، به همين دليل است : گفت
 . آه يك تضمين واقعي از سوي ايران بسيار اهميت دارد

در آنفرانس مطبوعاتي روز دوشنبه در آاخ سفيد، اسكات مك للن سخنگوي ): راديو فردا(زام پريچهر فر
از وي پرسيده شد همانطور آه . آاخ سفيد به پرسش خبرنگاران درباره مساله اتمي ايران پاسخ داد

ي تواند آخرين مي دانيد اروپاييان با ايران مذاآره مي آنند، در حالي آه ايرانيان گفته اند اين مذاآرات م
آيا موضع آمريكا و رئيس جمهوري اين است آه هيچ جاي سازشي براي اين آه به ايران . مذاآرات باشد

اجازه ازسرگيري غني سازي داده شود، وجود ندارد؟ وي سپس پرسيد در اين صورت موافقت ايران و 
 : اروپا چه مي شود؟ سخنگوي آاخ سفيد پاسخ مي دهد

ا در موضع اين مذاآرات بگذارم، مذاآراتي آه در جريان است، ميان اروپايي ها و نمي خواهم خودمان ر«
ما از تالش اروپايي ها براي حل اين مشكل حمايت مي آنيم و همچنان به اين حمايت . ايران است

من گمان مي آنم درباره غني سازي اورانيوم و از سرگيري فعاليت هاي مربوط به آن . ادامه خواهيم داد
پايي ها به روشني ديدگاه خود را بيان داشته اند، همانطور آه ما بيان داشته ايم و الزم است آه يك ارو

تضمين مستدل در برابر آن از سوي ايران ديده شود آه در حال توليد جنگ افزارهاي اتمي تحت پوشش 
ما . ن شده استاين مساله چيزي است آه قبال نيز توسط اروپايي ها عنوا. برنامه غير نظامي نيست

براي همين . مي دانيم ايران تاريخچه پنهان آردن فعاليت هاي اتمي خود را از جامعه بين المللي دارد
 ».است آه يك تضمين واقعي بسيار اهميت دارد

  
خبرگزاري فرانسه آه يك نسخه از اين نامه را بدست آورده است گفت اين نامه از سوي سوالنا و سه 

 . ماه مه براي رژيم ايران ارسال شده است11آشور اروپايي در 
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 :در اين نامه آمده است
سازي و فعاليتهاي بازفرآوري استقبال و  ما از ادامه تعليق داوطلبانه همه فعاليتهاي مربوط به غني«

 است، براي ادامه روند آنيم آه حفظ اين تعليق بهدليل آن آه مذاآرات طوالني مدت در راه تاآيد مي
 شوراي حكام آژانس ضروري و اساسي 2004نوامبر 28آلي مورد توافق در پاريس و رعايت قطعنامه 

 ».است
 در تهران، اروپاييها برنامه ايرانيها 2003اآتبر21شويم آه از زمان صدور بيانيه مشترآمان در  ما يادآور مي«

 ». قرار دادندالمللي انرژي اتمي زير دقت را در آژانس بين
اي آه توسط تعدادي از مقامات ارشد ايراني صادر و در آن مطرح شد آه  در سايه اين امر ما از بيانيه«

سازي به زودي از سرگرفته شود، نگران  ممكن است برخي از فعاليتهاي مربوط به تعليق داوطلبانه غني
 ».شديم

ك نقض آشكار توافقنامه پاريس و قطعنامه شوراي ايران بايد بداند آه هرگونه تغيير در تعليق، بدون ش«
هاي پس از آن بطور مسلم براي ايران  پايان خواهد برد و پيامد حكام خواهد بود و روند مذاآرات را به

 ».آنيم آه ايران به چنين اقدامي نياز داشته باشد فكر نمي. منفي خواهد بود
اين اميدها بايد در آنار . آنيم ه درك ميما خواست شما را براي پيشرفت و حل سريع اين مسال«

 ».پيچيدگي موضوعات مطروحه مدنظر قرار گيرد
 ».با توجه به مواضع اوليه دو طرف بطور حتم تكميل اين روند به زمان نياز دارد«
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ما . اي است آه براساس آن بايد آار آنيم اين پروسه. مذاآرات تاآنون فوايدي به همراه داشته است« 
اي بلكه بهبود اساس  تنها براي حل و فصل موضوعات هسته توانيم از مذاآرات نه ه ما ميمعتقديم آ

 ». روابط آتي ايران و اروپا استفاده آرد
نيت به مذاآرات ادامه دهيم و به تضمينهاي  دهيم آه با حسن براي حصول اين نتيجه ترجيح مي«

 ».ل جدي امنيتي متعهد شويماي دست پيدا آرده و بر مساي دوجانبه درباره مسايل هسته
ما . اي الزم براي برنامه توليد برق ايران هستيم ما آماده مذاآرات بيشتر درباره تامين سوخت هسته«

 ».ايم تا درباره چارچوب سياسي و امنيتي مباحث بيشتري انجام دهيم همچنين آماده
 سياسي ادامه پيدا خواهد آرد و هاي همكاريهاي تجاري و مذاآرات اتحاديه اروپا با ايران در زمينه«

چنين چشم انتظار  ما هم. اتحاديه اروپا اميدوار است در اين رابطه پيشرفتهاي بيشتري حاصل شود
 ».هستيم) WTO(ادامه حمايت اتحاديه اروپا از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني 

براي ادامه مذاآرات مفيد آن . هد افتادخطر خوا اين نوع پيشرفتها اگر ايران از توافق پاريس عدول آند به«
 ».است آه در روزهاي آينده با ايرانيها ديداري داشته باشيم

 ».آنيم تا آنموقع گامي برداشته نشود آه به روند آار آسيبي وارد آورد ما پيشنهاد مي«
 

 اگر مذاآرات شكست بخورد اتفاق خاصى نخواهد افتاد: ايران
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پاريس،لندن، بروآسل يا  ژنو؟ آدام شهر ميزبان مقام هاى بلندپايه ايران و اروپا براى مذاآرات :شرق

اتمى خواهد بود آه ايران آن را آخرين فرصت براى اروپايى ها مى خواند؟ گرچه تا به حال پاريس قوى 
نيست چرا آه حسين موسويان ترين احتمال ميزبانى مذاآرات را دارد اما اين خود موضوع چندان مهمى 

سخنگوى ديپلمات هاى ايرانى مى گويد آه مشخص نيست مذاآرات سرنوشت ساز با وزراى امور 
به گفته او برگزارى اين مذاآرات بستگى به . خارجه آلمان، فرانسه و انگليس هفته آينده برگزار شود

اگر مذاآرات . ل و متقابل برسندآارشناسان دو طرف دارد آه در روزهاى آتى به يك توافق قابل قبو
آارشناسى در بروآسل به نتيجه دلخواه برسد آن وقت حسن روحانى مسئول ارشد پرونده اتمى ايران 

آمال خرازى وزير امور خارجه ايران . رهسپار يكى از سه شهر اروپايى آه احتماًال ژنو است خواهد شد
 . آشور اروپايى توصيف آرده است٣ميان ايران و مذاآرات اين هفته را به عنوان آخرين دور مذاآرات 

ايران مى گويد اگر دو طرف نتوانند به توافق برسند، آار تبديل اورانيوم در تاسيسات اصفهان پيش از 
برخى از منابع ديپلماتيك مى گويند . برگزارى انتخابات رياست جمهورى ايران از سرگرفته خواهد شد

گو با ايران دنبال مى آند تاخير اين گفت وگوها و ادامه تعليق از سوى استراتژى اى آه اروپا در گفت و
ايران تا انتخابات رياست جمهورى آتى اين آشور است اما على آقامحمدى دبير آميته  ارتباطات و 

اطالع رسانى شوراى عالى امنيت ملى ايران در شهر مشهد در شمال شرقى ايران گفته است آه 
تى مى تواند مهمتر از انتخابات باشد و پرونده هسته اى ما هم به اين فعاليت هاى هسته اى ح
ديپلمات هاى ارشد ايرانى شب گذشته براى تشكيل اجالس گروه راهبرى . آسانى فرود نخواهد آمد

 .عازم بروآسل پايتخت بلژيك شدند
وين و مالقات سيروس ناصرى مذاآره آننده ارشد ايرانى هفته گذشته ساعاتى پس از پايان سفرش به 

با مديرآل آژانس انرژى اتمى به روزنامه شرق گفت آه تهران به مذاآره قريب الوقوع با اروپا چندان 
حسين موسويان سفير اسبق ايران در آلمان آه سخنگوى هيات مذاآره آنندگان ايرانى . اميدوار نيست

ه دموآرات هاى اياالت متحده است در را عهده دار است به روزنامه نيويورك تايمز چاپ آمريكا آه نزديك ب
دليل اين نااميدى گفته آه اتحاديه اروپايى و ايران بن بست ايجاد شده در گفت وگوها را نخواهند 

.  رآآتور را به ايران پيشنهاد دهند١٠شكست مگر اينكه اروپايى ها انگيزه هاى مهمى همچون قرارداد 
آمادگى آمريكا براى ارائه قطعات يدآى دست دوم هواپيما بوده به گفته او حداآثر امتياز داده شده اعالم 

با اين همه اگرچه ايران در طول .  ماه گفت وگو مثل يك شوخى است٣است آه به عنوان نتيجه براى 
گفت وگوها غنى سازى را متوقف آرده است اما تعليق همه جنبه هاى چرخه سوخت فقط براى چند 

سخنگوى ديپلمات ها نيز مى گويد ما آماده هستيم تعليق را براى دو يا . ماه آينده ادامه خواهد يافت
 .سه ماه ديگر هم ادامه دهيم تا آزمايش آنيم آيا گفت وگو ها نتيجه اى خواهد داشت يا نه

اما شامگاه پنجشنبه گذشته خبرگزارى بريتانيايى رويترز خبر داد آه ايران پيشنهاد تازه اى را نيز به 
رويترز گفته بود ايران پيشنهاد آرده است روسيه اورانيوم تبديل شده در اين . ايه خواهد آرداروپايى ها ار

ماهيت پيشنهاد تهران به اين ترتيب است آه ايران آيك زرد را در اصفهان به . آشور را غنى سازى آند
ورانيوم را براى غنى گاز اورانيوم هگزافلورايد تبديل مى آند، اما از غنى سازى آن خوددارى آرده و گاز ا

 .سازى به روسيه منتقل  آند
ديپلمات هايى آه به رويترز اين خبر را داده اند، گفته اند آه پيشنهاد غنى سازى نهايى اورانيوم در 

روسيه، اقدامى موقت براى آاهش بيم هايى است آه نسبت به صلح آميز بودن نيات هسته اى ايران 
ساعاتى پس از . واست خواهد آرد آه خود به غنى سازى بپردازدوجود دارد و ايران مدتى بعد درخ

اعالم اين خبر سيروس ناصرى ديپلمات ارشد ايرانى با تائيد اين خبر گفت آه غنى سازى اورانيوم ايران 
 .در روسيه پيشنهاد مسكو است

موضوع با ايران ديپلمات هاى اروپايى ظرف چند روز گذشته بدون اعالم نام خود گفته اند آه بر سر اين 
 . سال يافته حاضر شود٢گفت وگو خواهند آرد تا ايران بر پاى ميز مذاآرات آه حاال قدمتى نزديك به 
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سخنگوى وزارت خارجه ايران در واپسين جلسه خود با خبرنگاران پيش از اجالس مقام هاى عالى رتبه 
گرى سيمور . بررسى مى آندايران و اروپا گفته است آه تهران پيشنهاد مسكو را روز چهارشنبه

تحليلگر موسسه بين المللى مطالعات استراتژيك لندن و مشاور سابق بيل آلينتون رئيس جمهور 
سابق آمريكا ابراز عقيده آرد، اروپا اين ايده را نخواهد پذيرفت، چرا آه در جهت تضعيف تعليق فعاليت 

هم سخنگوى ديپلمات ها است و هم اما حسين موسويان آه . هاى مربوط به غنى سازى خواهد بود
دبير آميته سياست خارجى شوراى عالى امنيت ملى ايران اعالم آرده تصميم تهران براى ازسرگيرى 

در همين حال فرانسه آه ميزبان احتمالى سه وزير . برخى فعاليت هاى هسته اى غيرقابل تغيير است
ى اتحاديه اروپا است، ابراز اميدوارى اروپايى، حسن روحانى و خاوير سوالنا مسئول سياست خارج

آرده آه ايران برخى از فعاليت هاى هسته اى حساس خود را آه چند هفته پيش از نشست با سه 
موسويان مى گويد . آشور اروپايى آلمان، بريتانيا و فرانسه تهديد به ازسرگيرى آن آرده بود، عملى نكند

 .و و مصالحه با هر مكانيسم است اما توقف را نمى پذيردآه ايران صددرصد انعطاف پذير، آماده گفت وگ
در همين حال نيكوالس برنز معاون امور سياسى وزارت خارجه آمريكا گفته است آه نسبت به حصول 

نتيجه اى رضايت بخش از تالش هاى اروپا براى قانع آردن ايران به دست آشيدن از برنامه اتمى خواند 
اده برنز آه در آميته روابط خارجى سناى آمريكا شهادت مى داد از تالش بى بى سى خبر د. ترديد دارد

نيكوالس برنز گفته آه آمريكا هيچ نشانه اى داير بر اتخاذ . هاى اروپايى ها در اين زمينه حمايت آرد
تصميمى استراتژيك از سوى ايران براى دست آشيدن از آنچه وى برنامه تسليحات اتمى اين آشور 

 .ه استخواند، نديد
پيشتر حسن روحانى مسئول مذاآرات اتمى ايران و اروپا گفت آه ايران تصميم خود براى ازسرگيرى 
. فعاليت هاى اتمى را تغيير نخواهد داد، اگرچه ممكن است اين تصميم را چند هفته به تاخير اندازد

 هزار مگاوات برق از ٢٠ليد روحانى در آستانه اين گفت وگوها اظهار داشته آه ايران برنامه هايى براى تو
وى به خبرنگار خبرگزارى رويترز . طريق نيروگاه هاى اتمى دارد و بيش از اين نيز نمى تواند منتظر بماند

اگر ما احساس آنيم آه اروپايى ها مصمم هستند آه توافق هاى به دست آمده را به اجرا : گفت
نمى خواهند وقت تلف آنند، ما مشكلى براى به ) اروپايى ها(بگذارند و همچنين احساس آنيم آه آنها 

وى تاآيد آرده . عقب انداختن ازسرگيرى فعاليت تاسيسات اتمى اصفهان براى چند هفته ديگر نداريم
در تاسيسات اتمى اصفهان فعاليت هايى مرتبط با . آه ازسرگيرى فعاليت اين تاسيسات قطعى است

ز چند هفته قبل هشدار داده آه با وجود مخالفت غنى سازى اورانيوم صورت مى گيرد و ايران ا
دبير آميته اطالع رسانى شوراى عالى .آشورهاى اروپايى قصد دارد آار در اين تاسيسات را از سر گيرد

امنيت ملى ايران نيز در خصوص نتايج شكست احتمالى مذاآرات آتى تهران با سه آشور اروپايى گفته 
به گفته وى، ايران براى احترام به . اق خاصى نخواهد افتاداست آه در صورت شكست مذاآرات اتف

خواست وزراى اروپايى اين دعوت را پذيرفته و اگر مذاآرات به نتيجه نرسد، فرصتى آه به اروپايى ها 
على آقامحمدى مى گويد آه به اين نتيجه خواهيم . داده، امتيازى براى  تهران به حساب خواهد آمد

 ١۵ممكنى نتوانسته ايم، با آنها آنار بياييم، طبيعتًا به مسير طبيعى آارمان آه رسيد آه از هيچ راه  
آقاى روحانى نيز گفته است تنها چيزى آه در .روز گذشته قصد انجام آن را داشتيم، باز خواهيم گشت

اين مرحله قابل مذاآره است، شرايط ازسرگيرى فعاليت تاسيسات اتمى اصفهان و زمان بندى آن است 
 .نه چيز ديگرو 
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 رياست آميته قانون اساسى عراق تعيين شد
  ٢٠٠۵ مى 25 -١٣٨۴  خرداد4ه شنبچهار
سرانجام پس از مدت ها آشمكش بين شيعيان و آردها بر سر تصاحب رياست آميته قانون : شرق

عضو مجلس اعالى انقالب » همام حمودى«ت  اين آميته به رياس. اساسى عراق ديروز اعالم شد
فواد «به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد . اسالمى عراق و عضو مجمع ملى اين آشور سپرده شد

مريم «و » لباء الدين االعرجى« به عنوان معاون و - اهل سنت -» عدنان الجنابى« و - آرد-» معصوم 
. از ائتالف آردستان به عنوان مخبر آميته انتخاب شدند» حسين طه«ه و از ائتالف يكپارچ» طالب الريس

 نفر از ٢٠ عضو دارد آه ۵۵تشكيل شد )  ارديبهشت٢٠(آميته تدوين قانون اساسى آه از دهم ماه مه 
.  نفر عضو ائتالف آردستان هستند١۵آنها وابسته به ائتالف يكپارچه به رهبرى عبدالعزيز حكيم و 

ز گفت در آميته قانون اساسى ساز و آارى ترتيب داده شده است آه رضايت تمام المحمودى ديرو
از تجربيات خارجى فقط در زمينه مسائل فنى به ويژه در مورد آثرث : وى افزود. گروه ها را جلب آند

 .گرايى و فدراليسم بهره خواهيم گرفت اما از جنبه سياسى نيازى به تجربيات خارجى نداريم
 جارهاى مرگبار در عراقادامه انف• 

روز گذشته پليس عراق اعالم آرد حداقل شش نفر در . انفجارهاى مرگبار در عراق همچنان ادامه دارد
خبرگزارى . انفجار اتومبيلى در نزديكى يك مدرسه دخترانه در وسط بغداد آشته و تعدادى زخمى شدند

نفجر شد و به تعدادى از اتومبيل هاى پارك فرانسه نيز گزارش داد اتومبيلى در منطقه الكراده بغداد م
. اين انفجار با هدف حمله به يك گشتى پليس عراق صورت گرفته بود. شده در محل آسيب رساند

اين در حالى . همچنين گفته مى شود ديروز در اثر دو انفجار جداگانه هفت سرباز آمريكايى آشته شدند
زيرا عالوه بر انفجارهاى . ز مرگبار پشت سر گذاشتنداست آه عراقى ها روز دوشنبه را به عنوان رو
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 نفر را آشت و بيش از يك ۴۵پراآنده در گوشه و آنار عراق دو انفجار سنگينى رخ داد آه روى هم رفته 
يكى از اين حوادث مربوط به انفجار مهيبى مى شد آه در مقابل رستورانى در . صد نفر را مجروح آرد
پس از آن دو انفجار پى .  رخ داد و تعدادى را آشت و مجروح ساخت-غداد شمال ب-نزديكى شهرك صدر 

انفجار روز .  نفر را مجروح ساخت٢۵ تن را آشت و ٣٠ حداقل - استان موصل-درپى در منطقه تلعفر 
در تلعفر نيز دو بمب گذار انتحارى خودروهاى مملو از . دوشنبه بغداد از طريق آنترل از راه دور رخ داد

همچنين از عراق گزارش مى شود آه پنج  . فجره خود را به سمت جمعيتى از افراد هدايت آردندمواد من
 آيلومترى ۶٠در » حريه«شهروند عراقى از جمله يك آودك صبح ديروز توسط افراد مسلح در روستاى 

» سالمه خفاجى«مسلح ديروز به سمت آاروان حامل از سوى ديگر افراد . جنوب بغداد آشته شدند
يكى از زنان عضو پارلمان جديد عراق  تيراندازى آردند آه در اثر آن چهار محافظ وى به شدت زخمى 

اين در حالى است آه عمليات آمريكايى ها و عراقى ها براى پاآسازى غرب بغداد جريان دارد و . شدند
  .عراقى مظنون بازداشت شده اندگفته مى شود در اين عمليات صدها 

  
  مجروح بر جاى گذاشت١١٣ آشته و ١٠انفجار در مقابل رستورانى در نزديكى شهرك صدر 

  ٢٠٠۵ مى 24 -١٣٨۴  خرداد3ه شنبسه 
در پى اقدامات تروريستى مكرر به ويژه در جاده خطرناك منتهى به فرودگاه بين :  شرقگروه بين الملل

غريب، سرانجام نيرو هاى آمريكايى و عراقى تصميم به پاآسازى اين منطقه المللى بغداد و زندان ابو
يورش هفت گردان از نيرو هاى عراقى يعنى چهار گردان از نيرو هاى ارتش جديد عراق و سه . گرفتند

گردان از نيرو هاى آماندوى پليس ويژه به همراه تعداد نامعلومى از نيرو هاى آمريكايى مسئول امنيت 
حمله گسترده اى را آغاز آردند آه هدف از آن دستگيرى تروريست ها » سواره نظام«موسوم به بغداد، 

ارتش آمريكا با صدور بيانيه اى اين عمليات را از بزرگ ترين . و پاآسازى منطقه غرب بغداد توصيف شد
توصيف آرد  ٢٠٠٣عمليات هاى نظامى در بغداد از زمان اعالم رسمى پايان درگيرى ها در عراق در مه 

ارتش آمريكا يادآور شد آه در . آه به منظور جلوگيرى از فعاليت شورشيان در غرب بغداد صورت مى گيرد
 . اين عمليات با هيچ گونه مقاومت يا درگيرى مواجه نشده است

روز يكشنبه نيز .  مظنون را دستگير است٣٠٠در همين رابطه ارتش آمريكا ديروز اعالم آرد تاآنون حدود 
 مظنون را دستگير و مقدارى سالح و شش ميليون دالر وجه نقد را آشف و ٢٢ريكايى ها اعالم آردند آم

گفته مى شود اين عمليات به منظور پايان دادن به بخشى از اقدامات تروريستى در مرآز . ضبط آرده اند
منابع خبرى برخى . بغداد است آه از زمان روى آار آمدن دولت جعفرى روبه افزايش گذاشته است

سرهنگ مارك ميلى .  تن سرباز آمريكايى شرآت داشته باشند٢۵٠٠معتقدند در اين عمليات حدود 
ما شاهد همكارى و مشارآت نظامى ويژه و رضايت : فرمانده تيپ دوم نظاميان آمريكايى ديروز گفت

تش لهستان نيز در همين رابطه ار. بخشى از سوى ارتش آمريكا و نيرو هاى وزارت آشور عراق هستيم
 شبه نظامى مظنون به دست داشتن در حمالت عراق را دستگير آرده ١٨٧اعالم آرد روز يكشنبه 

مقامات ارتش لهستان در همين رابطه گفتند تجهيزات جنگى و مواد منفجره بسيارى را نيز . است
در غرب بغداد را » الزيدان«نيرو هاى آمريكايى با پشتيبانى نيرو هاى عراقى روستاى . آشف آرده اند

گفته مى شود در پى يورش نيرو هاى آمريكايى به اين روستا، ساآنان از بيم . آامًال محاصره آردند
حمله اخير نيرو هاى آمريكايى ادامه حمالت پاآسازى به فلوجه و . آشته شدن پا به فرار گذاشته اند

اما خألهاى . ى و اجرا شدموصل را تداعى مى آند آه با هدف سرآوب شورشيان در عراق طراح
امنيتى در عراق به حدى است آه تروريست ها به راحتى مى توانند تجهيزات و امكانات خود را از 

گرچه برخى بر . منطقه اى به منطقه ديگر انتقال داده و نيرو هاى خود را با تدابير جديد بازسازى آنند
 اى چون اشغالگرى و تضاد هاى قومى و اين باورند آه ناآرامى هاى عراق ريشه در مشكالت عمده

مذهبى اين آشور دارد اما برخى ديگر تروريسم در عراق را پروژه اى هدفمند به قصد فلج آردن نيرو 
هاى آمريكايى و انتقام آشى آور به قصد بازگرداندن شرايط عراق به دوران سابق تلقى مى آنند و 

به نظر مى رسد دولت جديد عراق نيز . يتى و پليسى آردمعتقدند با اين نوع تروريسم بايد برخوردى امن
در پى آن بوده و مى خواهد با پرهيز از ورود به درگيرى هاى قومى و سياسى، از طريق اقدامات امنيتى 

 .آنترل اوضاع را به دست گيرد
 ادامه انفجار ها و ترور ها• 

آن تمرآز تروريست ها، همچنان انفجار ها با وجود حمله اخير نيرو هاى آمريكايى و عراقى به يكى از اما
به گزارش منابع خبرى شمار قربانيان انفجار روز دوشنبه يك خودروى بمب . در اين آشور ادامه دارد

 ١١٣ آشته و ١٠گذارى شده در نزديكى رستورانى در يكى از محالت پررفت وآمد شمال بغداد به 
، يك منبع پليس با اعالم اين نكته آه آمار اخير از پنج به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد. زخمى رسيد

بيمارستان بغداد گرفته شده است، گفت آه شمار زياد زخمى ها به دليل وقوع انفجار در زمانى رخ داد 
به . آه بسيارى از آارگران منطقه صنعتى نزديك محل حادثه براى خوردن غذا به آن رستوران آمده بودند

بر پايه اين .  خودروى ديگر نيز تخريب شد٢٢ خودرو در آتش سوخت و ١۴ انفجار گفته وى بر اثر اين
گزارش، خودروى بمب گذارى شده در پارآينگ ساختمانى آه از يك سالن رستوران، آافه تريا و يك 

در همين حال رستورانى آه آارگران براى خوردن غذا به آن جا مى . قنادى تشكيل شده، منفجر شد
ر جدى تخريب شده و الشه خودروهاى سوخته نيز در پارآينگ ساختمان قابل مشاهده آمدند، به طو

همچنين . گفته مى شود در ساعت انفجار طرفداران مقتدى صدر در اين محل تجمع آرده بودند. است
در . مشاور نخست وزير عراق را آشتند» وائل الربيعى«به گزارش منابع خبرى افراد مسلح ناشناس 
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واقع در غرب بغداد رخ داد راننده الربيعى نيز » المنصور« صبح ديروز در منطقه ٩ه ساعت اين حمله آ
 از گروه -عصر ديروز يك سايت اينترنتى اعالم آرد مسئوليت اين عمليات را سازمان الجهاد. آشته شد

ز آمريكايى همچنين ارتش آمريكا ديروز اعالم آرد پنج سربا.  بر عهده گرفته است-هاى انتحارى القاعده
 سرباز در موصل، يك سرباز ديگر در شمال تكريت و ٣از جمله . در مناطق مختلف عراق آشته شده اند

يك بمب ديگر ديروز در شهر آرآوك . يك سرباز ديگر نيز در نزديك آرآوك آه بر اثر تصادف آشته شد
 يك عمليات انتحارى در همچنين.  عراقى آشته شدند۵منفجر شد آه به گزارش العربيه در اين حادثه 

در اين حادثه يك خودرو بمب گذارى .  زخمى برجاى گذاشت١٨ آشته و ۵شهر توزخور ماتوى عراق 
شده در مقابل فرماندارى اين شهر منفجر گرديد و يكى از مقامات اتحاديه ميهنى آردستان را نيز به 

پسرخواهر »  شهاب  احمدالدورىمثنى«در يك خبر ديگر مقامات عراقى اعالم آردند . شدت زخمى آرد
به گزارش خبرگزارى فرانسه . عزت الدورى فرد شماره دو رژيم سابق عراق دستگير شده است

. دستگير آرده اند_  زادگاه صدام -نيروهاى عراقى وى را طى يك هفته پيش در نزديكى شهر تكريت 
. لدورى را بر عهده داشتگفته مى شود وى از جمله افرادى است آه امنيت دايى اش ابراهيم ا

همچنين در خبرهاى دو روز گذشته آمده بود آه دادگاه جنايى عراق به منظور برخورد جدى با عوامل 
ناآرامى اين آشور سه تن از اعضاى گروه تروريستى انصارالسنه را در شهر آوت محاآمه و به اعدام 

گرچه حكم اعدام از سوى . متهم هستنداين افراد به قتل، آدم ربايى و تجاوز به زنان . محكوم آرد
به اين ترتيب .  ژوئن گذشته از حالت تعليق درآمد٣٠شوراى انتقالى عراق لغو شده بود اما بعدها در 

از سوى ديگر عبدالحسين . احتمال مى رود حكم اعدام اين افراد حداآثر تا ده روز پس از صدور اجرا شود
 ١١٠ هزار و ١٧هم اآنون : آنفرانس مطبوعاتى در بغداد گفتشندل وزير دادگسترى عراق ديروز در يك 

وى يادآور شد . تن در زندان هاى عراق زير نظر نيروهاى اين آشور و نيروهاى ائتالف به سر مى برند
 . نفر مى رسد٧۶٠ هزار و ٧تعداد بازداشت شدگان زير نظر نيروهاى عراقى به 

 آردها به تفاهم مى رسند• 
په «عضو پارلمان عراق در گفت وگو با سايت اينترنتى » محمود عثمان«ربوط به عراق در يك خبر ديگر م

 ساعت آينده درباره نحوه اداره آردستان عراق به توافق مى ٢۴بارزانى و طالبانى تا «: گفت» يامنير
منير به گزارش خبرگزارى فارس از آردستان، سايت اينترنتى په يا» .رسند و اختالفات به پايان مى رسد

طرح جديد دفتر سياسى اتحاديه ميهنى آردستان عراق براى اداره آردستان «: به نقل از عثمان نوشت
 ». ساعت ديگر حل مى شود٢۴آماده شده و اختالفات موجود بر سر نحوه اداره اين منطقه حداآثر تا 

 عراق آه طرح اتحاديه ميهنى توسط مسئوالن حزب دموآرات آردستان«: اين منبع همچنين نوشت
» .مسعود بارزانى رهبرى آن را بر عهده دارد بررسى شده و در نگاه آلى نظر آنان را جلب آرده است

طرح اتحاديه ميهنى در نكات اصلى آامًال «: اين سايت اينترنتى به نقل از محمود عثمان مى افزايد
الف نظر هايى وجود دارد نزديك به ديدگاه و نظرات مسعود بارزانى است ولى در نكات جزيى هنوز اخت

منبع ياد شده از قول محمود عثمان اضافه مى آند آه مسئوالن » .آه نمى تواند جاى نگرانى باشد
حزب دموآرات امشب نظر رسمى خود را درباره طرح اتحاديه ميهنى آردستان عراق اعالم مى آنند و 

محمود عثمان به جزئيات طرح .  آردپس از آن طالبانى و بارزانى براى اجرايى شدن طرح ديدار خواهند
دفتر سياسى اتحاديه ميهنى در مورد نحوه اداره آردستان عراق توسط مسعود بارزانى اشاره نكرده 

  .است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   خرداد3:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 24 -١٣٨۴  خرداد3ه شنبسه 

مهوری اسالمی به شورای نگهبان برای تاييد صالحيت مصطفی معين و دستور رهبر ج:بی بی سی
مهرعلی زاده دو تن از نامزدهای رياست جمهوری که صالحيتشان توسط شورای نگهبان رد شده بود، 

واکنش جناح های سياسی به رد صالحيت نامزدها در شورای نگهبان، ادامه اعتصاب غذای نامحدود 
دانی و بيانيه کميسيون سياست خارجی مجلس درباره روابط ايران و کانادا از اکبر گنجی روزنامه نگار زن

  .جمله مهم ترين اخبار روزنامه های صبح امروز تهران است
نوشته در حاليکه اعضای ستاد " يک روز پرالتهاب در اردوی اصالح طلبان" در گزارشی با عنوان ايران

رباره واکنش نسبت به رد صالحيت معين بودند، دکتر معين و چهره های سرشناس مشغول رايزنی د
خبر رسيد که رهبر جمهوری اسالمی در نامه ای به شورای نگهبان خواستار تاييد صالحيت نامزد اصالح 

  .طلبان شده است
به نوشته همين روزنامه، رييس جمهوری در نامه ای از وزير کشور خواسته است سالمت انتخابات را 

  . اطمينان داده که از سالمت انتخابات پاسداری خواهد کردتضمين کنند و به مردم
 در سرمقاله های خود اشاره کرده اند که عالوه بر آنان که به رد صالحيت کيهان و جمهوری اسالمی

ها توسط شورای نگهبان معترضند کسانی هم هستند که به تاييد صالحيت چند تن از نامزدهای 
  . رندانتخابات رياست جمهوری اعتراض دا

 خطاب به معترضان نوشته اگر خواستار آن هستند که شورای نگهبان از انطباق شرايط کانديداها کيهان
  . با قانون صرف نظر کند بايد به رهبر رجوع کنند و نه شورای نگهبان 
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 مصلحت انديشی را از اختيارات رهبری دانسته و بدون اشاره به اعتراض های گسترده ای کيهانمدير 
د از اعالم نظر شورای نگهبان اتفاق افتاد نوشته است که هر بار که رهبر جمهوری اسالمی که بع

  .مصلحت انديشی کرده ثمرات خوشی برای کشور داشته است
 در مقاله ای با اشاره به حساسيت زمان و توصيه های شورای عالی امنيت ملی به شورای اقبال

است و چنانچه » گريز از قانون«ت که اين خبر خود مؤيد نگهبان در مورد بررسی صالحيت ها، نوشته اس
شورای نگهبان وظايف خود را براساس معيار مقرر صورت دهد، از آنجا که معيار عمل اين نهاد، محکم 

ترين سند نظام سياسی است، در آن صورت هر توصيه ای به شورای نگهبان، پشتوانه قانونی ندارد و  
  .حتی مغاير قانون است

 اقبال با اشاره به فاصله ای که بين تصميم های شورای نگهبان و قانون وجود دارد مقالهده نويسن
گيرد و تنها در زمان رخ نمودن تهديدات،  پرسيده چرا عملکردهای غيرقانونی مورد چشم پوشی قرار می

  شود؟  منع می 
 وزارت خارجه  کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در بيانيه ای ازکيهانبه نوشته 

خواسته است تا زمانی که موضع دولت کانادا تغييری نکرده، مجوز ورود هيچ هياتی از کانادا به ايران 
  . صادر نشود و تنها پس از عذرخواهی دولت کانادا روابط به حالت عادی برگردد

عنوان اعتراض بيانيه اکثريت محافظه کار مجلس يک هفته بعد از آن صادر می شود که دولت کانادا به 
به روند رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی تبار کانادايی، سطح روابط خود را با 
ايران کاهش داد و هر مذاکره ای بين دو کشور را ممنوع دانست و اعالم داشت که از دادن رواديد سفر 

  .به کانادا به ماموران جمهوری اسالمی خودداری می کند
 خبر داده است که در پايان چهارمين روز از اعتصاب عذای نامحدود اکبر گنجی، روزنامه  ايرانامهروزن

نگار زندانی که به عنوان اعتراض به شرايط خود در زندان صورت گرفته است، همسر وی اعالم داشته 
ين اقدام که به تشخيص پزشگان لزوم معالجه گنجی در خارج از زندان قطعی است اما دادستان با ا

  .موافقت نمی کند
 در ستون طنز خود نوشته يکی از مجرمان زندانی و مدعی اصالحات اعالم کيهاندر مقابل، روزنامه 

کرده بود که برای رسيدن به برخی از خواسته های خود اعتصاب غذا کرده است اما خبر رسيده که از 
  . بيرون از زندان برايش غذا می آورند

ی انتشار می يابد که به گفته همسر اکبر گنجی هر نوع ارتباط حتی تلفنی بين او  در حالکيهانادعای 
  .و خارج از زندان از پنج سال پيش قطع بوده است

  
  تهران، اول خردادیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ مى 22 -١٣٨۴ اول خرداده یکشنب
انتخاباتی و سخنرانی روزنامه های امروز تهران در عنوان های خبری خود از رقابت های :بی بی سی

های جديد نامزدها نوشته و چهار روز مانده به برگزاری مذاکرات ايران و اروپا به گمانه زنی هايی درباره 
  .توافق های آينده درباره فعاليت های هسته ای ايران پرداخته اند

ت نامزدهای در حالی که همچنان گزارش هايی درباره نگرانی های اصالح طلبان از رد گسترده صالحي
 نوشته سخنگوی شورای نگهبان شايعه رد شرقرياست جمهوری در روزنامه ها منعکس شده است، 

صالحيت دو نامزد سرشناس رياست جمهوری آينده؛ مصطفی معين و محمدباقر قاليباف را رد کرد اما 
و نگرانی به در ترديد ) به خصوص رد صالحيت مصطفی معين(هنوز افکار عمومی درباره رد صالحيت ها 

سر می برد به گونه ای که می توان از هم اکنون حدس زد رد صالحيت احتمالی معين عمًال انتخابات 
  .  خرداد را به دو مرحله قبل و بعد از اين واقعه تقسيم خواهد کرد٢٧

 آن را با اهميت ديده است آنجاست که ايرانسخن ديگر سخنگوی شورای نگهبان که روزنامه 
  . لهام گفته است به قاعده حدود ده نفر از نامزد ها در صحنه انتخابات پذيرفته می شوندغالمحسين ا

؛ در حالی که برخی از صاحبنظران علوم اجتماعی، لزوم "روزگار غريبی است" در گزارشی نوشته اقبال
ه صراحت دهند، برخی ديگر ب مشارکت فعال در انتخابات را از منظر جامعه شناختی مورد توجه قرار می 

  .گويند از عدم مشارکت خود در انتخابات رياست جمهوری نهم، سخن می 
به نوشته اين روزنامه نحوه مواجهه با انتخابات، همچنان بين طيف وسيعی از شهروندان ـ به ويژه 

های گوناگون، از عدم شرکت تا شرکت فعال،    ها و محافل روشنفکر جامعه ـ مطرح است و چالش طيف
  .  استدر جريان

 سعيد حجاريان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت پيش بينی کرده که مشارکت شرقبه نوشته 
 در صد باشد و انتخابات برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسالمی به دور ۴۵عمومی در انتخابات حدود 

  . دوم کشيده شود
 بين بسيح و سپاه پاسداران و  در سرمقاله نوشته گروه ها و افرادی که درجمهوری اسالمیروزنامه 

نهادهای مختلف چنين شايع می کنند که رهبر جمهوری اسالمی با رياست جمهوری يکی از نامزدها 
مخالفند در حقيقت قصد دارند ايشان را وارد صحنه کنند تا بعد از انتخابات بتوانند وانمود کنند که مردم به 

  . ستنامزدی رای داده اند که مورد تائيد ايشان ني
  . اين روزنامه عمل اين جناح ها و ستادهای انتخاباتی را توهين به آيت اهللا خامنه ای قلمداد کرده است

 در سرمقاله خود از خرج ها و هزينه های سرسام آوری خبر داده که توسط نامزدهای کيهانروزنامه 
  .ثروتمند برای تبليغات و خريد خدمات عده زيادی مصرف شده است
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روزنامه های امروز با وجود تذکر مقامات و روحانيون همچنان مخالفت ها و انتشار اعالميه به نوشته 
  . هايی عليه نامزدها در شهرهای مختلف ادامه دارد

 سخنرانی محمدرضا خاتمی در يکی از شهرهای جنوبی با دخالت گروه فشار و زد و شرقبه نوشته 
 در قم اعالميه هايی منتشر شده که آيت آفتاب يزدته خورد و پخش گاز اشگ آور همراه بوده و به نوش

  . اهللا مکارم شيرازی آن را تقبيح کرده است
 نوشته يک همايش اصولگرايان به محلی برای ابراز مخالفت با هاشمی جمهوری اسالمیروزنامه 

  .رفسنجانی و نامزدی وی تبديل شده است
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اعتراض به آغاز اعتصاب غذای اکبر گنجی و تحصن امروز سخنگوی 

 خبر داده که آفتاب يزد گزارش داده شده که  شرقرفتار يک نماينده مجلس در حالی در روزنامه
کوچک زاده، نماينده محافظه کار مجلس که حمله و پرخاش وی به يک خبرنگار تازه ترين درگيری مجلس 

 و عليجانی نماينده ديگر مجلس که از وی انتقاد شرقزنامه و روزنامه نگاران را به وجود آورده، از رو
  .کرده بود به دادگستری شکايت کرده است
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