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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 و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 مى خواهيم در جريان روند شكل گيرى پيشنهاد اروپا باشيم: آقامحمدى
  ٢٠٠۵ ژوئن 6– ١٣٨۴ خرداد 16شنبه دو

ست تهران براى تعيين زمان بندى آميته هاى آارى و راهبرى على آقامحمدى با اشاره به درخوا: ايسنا
دبير آميته تبليغات و . ايران مى خواهد در جريان روند شكل گيرى پيشنهاد اروپايى ها باشد: گفت

اطالع رسانى شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به پيشنهاد طرف اروپايى در مذاآرات ژنو مبنى بر اين 
صت داده شود تا پيشنهادش را با جزئيات براى اجرايى آردن بيانيه پاريس ارائه آند آه دو ماه به اروپا فر

وى . داده نشد) نه(لذا بنا شد اين پيشنهاد در تهران مورد بررسى قرار گيرد و فقط در ژنو جواب : گفت
شد؛ پيشنهاد اروپايى ها در تهران مورد بررسى و به صورت مشروط به آن پاسخ داده : در ادامه گفت

مبنى بر اين آه در فاصله اين دو ماه آميته هاى آارى و راهبرى و ارتباطات بين سه وزير اروپايى و دبير 
شوراى عالى امنيت ملى برقرار باشد تا مسير تعيين پيشنهاد اروپايى ها به نحوى باشد آه موجب 

طرف اروپايى دو ماه فرصت آقامحمدى با بيان اين آه اين گونه نيست آه . تفاهم و نزديكى بيشتر باشد
ايران : بگيرد و سپس پيشنهاداتى ارائه آند آه تازه بايد مورد بحث و گفت وگوى جدى قرار گيرد افزود

مى خواهد در جريان روند شكل گيرى پيشنهاد اروپايى ها باشد تا آن را به سمت تفاهم و همكارى 
 و اطالع رسانى شوراى عالى امنيت ملى دبير آميته تبليغات. بيشتر و قابل قبول آردن هدايت آند

اگر بنا باشد مذاآرات به سمتى هدايت شود آه به يك . اين دور از مذاآرات آخرين فرصت است: افزود
وى با اشاره به اين آه ما منتظر پاسخ . باره با پاسخ نه مواجه شود در حقيقت پايان آار خواهد بود

داده ايم و در حال حاضر منتظر زمان بندى آميته ها هستيم ما پاسخ خود را : اروپايى ها نيستيم گفت
دو طرف در ارتباط هستند تا جدول زمان : وى گفت. لذا بايد منتظر برنامه ريزى براى اين امور باشيم
آقامحمدى سفر دبير شوراى عالى امنيت ملى به . بندى را براى تشكيل آميته ها داشته باشيم

توسعه روابط : ه دعوت دولت هاى آشورهاى ذى ربط دانست و افزودآشورهاى حوزه خليج فارس را ب
دوجانبه، مباحث منطقه اى، مسائل آشورهاى اسالمى و جهان اسالم و همكارى هاى بين المللى در 

سازمان ملل، شوراى حكام آه يمن از آشورهاى عضو اين شورا است از جمله مباحث مورد توجه در 
 دبير شوراى عالى امنيت ملى توضيحاتى را در مورد مسائل :وى همچنين گفت. اين سفر است

آقامحمدى درباره حضور ايران در . مذاآرات هسته اى ايران در اختيار آشورهاى منطقه قرار خواهد داد
هماهنگى هايى آه از قبل در مورد عراق براى همكارى هاى بين : اجالس يك روزه بروآسل گفت

 انجام مى گيرد حضور ايران را در G8 مشارآت آشورهاى اروپايى و المللى آشورهاى همسايه عراق با
لذا به طور طبيعى ايران در جلساتى آه مربوط به همسايگان عراق است . اين اجالس پررنگ مى آند

دبير آميته تبليغات و اطالع رسانى شوراى عالى امنيت ملى در پاسخ به اين سئوال آه . حضور دارد
ات احتمالى اتحاديه اروپا و آمريكا در تضعيف دستاوردهاى مذاآرات ژنو در اجالس ايران در برابر اقدام

اوًال : آينده شوراى حكام و يا مجمع عمومى سازمان ملل در سپتامبر چه خواهد آرد ابراز عقيده آرد
 پيشنهاد اخير از سوى اروپايى ها داده شده لذا اروپايى ها آن قدر بى منطق نيستند آه از پيشنهاد

خودشان پشيمان شوند، همچنين روند مذاآرات به گونه اى پيش رفته است آه آمريكايى ها ناچار به 
بيان رفتار اشتباهشان در اين روند شدند و اخيرًا بوش مذاآرات را رو به جلو خواند، در حالى آه قبًال 

  .آمريكايى ها اصل مذاآرات را رد مى آردند
  

 اي را آنار بگذارد   هستند ايران فعاليت چرخه سوخت هستهآمريكا و اروپا مصر: ها ديپلمات
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هاي غربي اعالم آردند اتحاديه اروپا و آمريكا به اين امر متعهد هستند آه  ديپلمات: خبرگزاري فارس
 امر هستند همه ابهامات  بردارد و به دنبال اين سازي اورانيوم دست ايران بايد از فعاليت مربوط به غني

 . در اين رابطه رفع شود
اي سه آشور  ها، مقامات مذاآره آننده هسته به گزارش خبرگزاري فرانسه، به گفته اين ديپلمات

سازي  اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس تالش دارند سوءتفاهم موجود بر سر موضع آمريكا درباره غني
 . اورانيوم را برطرف آنند

 اروپايي و يك ديپلمات آمريكايي به اين خبرگزاري گفتند، اظهارات جرج بوش رييس جمهوري  اتيك ديپلم
آمريكا ممكن است مقامات ايراني را به اين ذهنيت سوق داده باشد آه واشنگتن احتماال با اين امر آه 

 . سازي اورانيوم را انجام دهد، موافق است ايران بتواند در سطح محدودي غني
سياست آمريكا اين است آه ايران «: شنبه گذشته در يك آنفرانس خبري مدعي شده بود بوش سه

توان به  آيد نمي اي را نقض آرده است و وقتي آه بحث اورانيوم با غناي باال به ميان مي پادمان هسته
 » .ها اعتماد آرد ايراني

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


يوم با غناي باال سخن به ميان به گفته يك ديپلمات اروپايي آه خواست نامش فاش نشود، بوش از اوران
 را به اين فكر واداشته آه  آورد و حرفي از اورانيوم با غناي پايين نزد و شايد اين امر مقامات ايراني

 . ها را تسريع بخشند مذاآرات با اروپايي
هاي بوش اشتباه  ها آامال از حرف ايراني«: اين گزارش به نقل از يك ديپلمات آمريكايي حاآي است

 » .اند داشت آردهبر
دولت آمريكا اعتقاد دارد ايران بايد هرگونه قابليت حساس چرخه سوخت آه شامل غني «: وي افزود

 » .شود، آنار گذارد سازي، تبديل، بازفرآوري اورانيوم و در اختيار داشتن راآتور آب سنگين مي
 . ها روشن آنند ي ايرانيهاي اروپايي تالش دارند موضع آمريكا را برا آرد، ديپلمات وي تاآيد 

شود آه سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي ايران و يكي از  اين اظهارات در شرايطي مطرح مي
اي آشور با رد شايعاتي مبني بر رد پيشنهاد اروپا از سوي ايران، اعالم آرد  آنندگان هسته مذاآره

اي خود  يق دو ماهه برنامه هستهجمهوري اسالمي همچنان در حال ارزيابي پيشنهاد اروپا در ازاي تعل
 . است

ما در حال بررسي پيشنهاد اروپا «: وگو با خبرگزاري فرانسه اعالم آرده بود  در گفت" علي آقامحمدي"
 » .بوده و خواستار شنيدن جديدترين سخنان آنها هستيم

 » .آنيم ما نظر خود را در اين باره، هفته آينده اعالم مي«: وي افزود
تر مذاآرات   اروپايي روز گذشته اعالم آردند ايران خواستار از سرگيري هرچه سريعهاي ديپلمات
 . اي خود با اروپا در نشستي اساسي طي ماه جاري ميالدي است هسته

اي ماه گذشته ميالدي خود با اروپا در ژنو، خواستار از سرگيري مذاآرات در ماه  ايران در مذاآرات هسته
  .اوت سال جاري ميالدي شد

  
 اتهام رايس و پاسخ آصفى

 ٢٠٠۵ ژوئن ۵ – ١٣٨۴ خرداد ١۵يکشنبه 
اتحاديه اروپا و عراق در حال پيوستن به آمريكا در ميزبانى يك : خبرگزارى آسوشيتدپرس نوشت: ايسنا

آاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا طرح هاى اين .  ژوئن در بروآسل هستند٢٢آنفرانس در تاريخ 
وزارت خارجه آمريكا . ذشته در زمانى آه در عراق به سر مى برد، اعالم آرده بودآنفرانس را ماه گ

حضور ايران در اين آنفرانس تا زمانى آه يك خبرنگار . جزئيات اين طرح را طى روزهاى گذشته اعالم آرد
ريكا اين مسئله را در جريان يك آنفرانس خبرى با حضور ديپلمات هاى اروپايى در وزارت امور خارجه آم

رايس به اين پرسش پاسخ مستقيمى نداد ولى در عوض، به تكرار . مطرح آرد مورد توجه واقع نشد
همه اين را درك مى . ما با ايران رابطه نداريم: وى گفت. ادعاها و اتهامات واشينگتن عليه تهران پرداخت

وآزامبورگ سپس با اشاره به اين ژان آسلبورن وزير خارجه ل. آنند و ما اختالفات خودمان را با ايران داريم
لوآزامبورگ با ايران رابطه : آه آشورش رياست دوره اى اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت

رايس به سرعت در پاسخ به اظهارات وزير خارجه لوآزامبورگ گفت آه . دارد و ايران دعوت شده است
ما مى خواهيم ايران و عراق روابطى خوب، حسنه و :  افزودآمريكا هيچ مخالفتى با حضور ايران ندارد و

اين گزارش خاطرنشان آرد با اين حال هنوز مشخص نيست آه آيا ايران در اين . شفاف داشته باشند
وزير خارجه آمريكا در اظهاراتى مداخله جويانه درباره . آنفرانس يك روزه حضور پيدا خواهد آرد يا خير

تصوير چندان زيبايى از انتخاباتى آه قرار است تا چند هفته :  در ايران گفتانتخابات رياست جمهورى
آينده برگزار شود، به دست نيامده است، چرا آه آانديداها از سوى شوراى نگهبان نامنتخب ناديده 

هيچگاه اعتقاد نداشته ام آه مردم عراق يوغ صدام را : وزير خارجه آمريكا مدعى شد. گرفته شده اند
و بنابراين . نداخته، اآنون آرزو داشته باشند خود را به دست حاآميت شوراى نگهبان ايران بدهنددور ا

وى گفت آه . من واقعًا معتقدم آه عراقى ها اختالفات شان را آنار گذاشته و راه شان را خواهند يافت
ران با او صحبت آرده در ديدار روز چهارشنبه  گذشته با وزير امور خارجه عراق در واشينگتن درباره اي

ما چيزى بهتر از اين نمى خواهيم آه ايران عالقه مند به عراقى باثبات باشد : رايس ابراز داشت. است
سخنگوى وزارت خارجه ايران در واآنش به . آه در آن ايران تالش نكند در امور داخلى عراق دخالت آند

قيت آميز وزير خارجه آشورمان به عراق و خانم رايس از سفر موف: اظهارات وزير خارجه آمريكا گفت
استقبال گسترده مردم و مسئوالن اين آشور عصبانى است و در مقايسه با سفر خود آه حتى 

بدون : حميد رضا آصفى گفت. مطبوعات آمريكا نيز آن را به سخره گرفتند، احساس آوچكى مى آند
ت نمى آند و اعتقاد دارد مردم آشورهاى ترديد ايران در مسير تحوالت تحميلى آمريكا در منطقه حرآ

آصفى با رد . منطقه به اندازه آافى داراى رشد و بلوغ سياسى هستند تا سرنوشت خود را تعيين آنند
: اظهارات خانم رايس در خصوص انتخابات ايران، آن را دخالت در امور داخلى آشورمان دانست و گفت

اهى از چگونگى شكل گيرى نهادهاى مختلف در ايران شايسته نيست خانم رايس پيش از مطالعه و آگ
  .نسبت به آنها اظهارنظر آند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
ي عرب   نماينده13ي تدوين قانون اساسي عراق اعالم آردند آه در خصوص مشارآت  مسووالن آميته

 . اند ه دست يافتهي به توافقات اولي اهل سنت در اين آميته
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 عدنان - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي تدوين قانون اساسي عراق و عضو سني ليست اياد عالوي نخست وزير  جنابي معاون رييس آميته
 نفري 55ي  خصوص اين آه اهل سنت نيز همانند ديگر اعضاي آميتهدر : سابق عراق، اظهار داشت

 . ايم تدوين قانون اساسي عراق از حق مشارآت مساوي برخوردار باشند، به توافقات اوليه دست يافته
اند و ما حق نداريم آه خواست خود را بر آنها  اهل سنت نمايندگان خود را انتخاب آرده: جنابي گفت
 . ديكته آنيم

ترين چالشهاي دولت ابراهيم   مشارآت اهل سنت در تدوين قانون اساسي عراق، يكي از بزرگعدم
 . آيد جعفري نخست وزير عراق به حساب مي

اين آميته : ي تدوين قانون اساسي عراق، اعالم آرد از سوي ديگر، همام حمودي رييس شيعي آميته
 تن از نمايندگان اهل سنت و يك نماينده 13و ي آميته   تن آنها اعضاي اوليه55 عضو است آه 69شامل 
 . ي صائبي است از طايفه

 اعضاي احزاب سياسي خواهند بود و  نيمي از اعضاي اهل سنت در آميته: حمودي خاطرنشان آرد
 . بقيه از نمايندگان مناطق سني نشين به ويژه مرآز و غرب بغداد هستند

در واقع . ي آار خود را ببينند اق شرآت آنند و نتيجههمه بايد در تدوين قانون اساسي عر: وي افزود
 . هاي مسلح را در حاشيه قرار خواهد دارد مشارآت اهل سنت در روند سياسي، گروه

وگوي ملي با محكوم آردن عمليات آذرخش براي نخستين بار،  اين در حالي است آه شوراي گفت
 . خواستار استعفاي ابراهيم الجعفري شد

ي تمام احزاب اهل سنت است، عدم  وگوي ملي آه در بردارنده نگوي شوراي گفتصالح مطلق، سخ
هاي عراق پيروز شود، ابراز داشت و  اطمينان خود را از اين آه دولت آنوني بتواند در حل و فصل ناامني

و آنم آه اين دولت بتواند امنيت را برقرار سازد و اميدوارم آه اين دولت برآنار شود  تصور نمي: گفت
ها  ها و گروه  روي آار بيايد آه به تمام طايفه دولت جديد از طريق مجمع ملي يا از طريق همه پرسي

 . مشروعيت ببخشد
از سوي ديگر، طارق الهاشمي دبيرآل حزب اسالمي عراق، در جمع خبرنگاران ضمن محكوم آردن 

شود و هرگز امنيت در عراق  گناهان مي عمليات آذرخش منجر به آزار و اذيت بي: عمليات آذرخش گفت
 . ايجاد نخواهد شد

نيروهاي آمريكايي :  به نقل از ارتش آمريكا نوشت- چاپ لندن -ي القدس العربي  در همين حال، روزنامه
 . دژهاي بزرگي را در زير زمين در معدن سنگي در غرب بغداد آشف آردند

 . ي هوا حمام و انبار مهمات است  تهويههاي ي سيستم ارتش آمريكا اعالم آرد، اين دژها دربرگيرنده
 متر بزرگترين انبار 75 متر و طول 170در عين حال، تفنگداران آمريكا اظهار داشتند آه اين دژها با عرض 

 . مهماتي است آه تا به حال در عراق آشف شده است
ن مرآزي بزرگي وجود  ساختما در داخل اتاقهاي اين دژها،: عضو گروه دوم تفنگداران دريايي آمريكا گفت

 . دارد آه توسط نيروهاي امنيتي عراقي و نيروهاي ائتالف آشف شده است
نيروهاي ائتالف و امنيتي عراق همچنين انواع مختلف اسلحه از جمله خمپاره، موشك، توپ، لباسهاي 

 . اند سيم آشف آرده هاي مخصوص ديد در شب و بي مشكي نظامي، دفاتر ثبت نام، دوربين
 50آمريكا همچنين اعالم آرده است آه اين دژها در نزديكي شهر الكرمه نزديكي فلوجه واقع در ارتش 

 . اند آيلومتري غرب بغداد قرار گرفته
  

 زاتي سالح و تجهینيرمی انبار زکیکشف / قصد  سوءکی عراق از عی واکنش سریروهاينجات فرمانده ن
 االنبار در 

 ٢٠٠۵ ژوئن ۵ – ١٣٨۴ خرداد ١۵يکشنبه 
 سالح و ینيرزمی انبار زکی عراق موسوم به عقرب و کشف عی واکنش سریروهاي فرمانده ننجات
 ی از جمله تحوالت امروز عراق می عراقی نظامري و غی شدن چند نظامیکشته و زخم  و زاتيتجه
  .باشد
وم به عقرب موس   عی واکنش سریروهاي فرانسه، فرمانده نی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 .   سوء قصد در شهر حله جان سالم به در بردکیامروز از  
  کی عبور ري صورت بود که مردان مسلح اقدام به انفجار بمب در مسنی به ایبه جان و    قصدسوء

 یلومتريک    40 واقع در مثلث مرگ در هيفي در منطقه لطی در اتوبانی با هدف ترور ویحامل و  یخودرو 
  .  دبغداد کردن

سالم طراد " حامل سرهنگ یانفجار خودرو   نیا:  استان بابل گفت سي از افسران پلیکی ی الشمریعل
را هدف قرار داد و متعاقب آن مردان مسلح با سالح   " عقرب" عی واکنش سریروهايفرمانده ن " یالمعمور 
 سه مرد مسلح یري درگنی عقرب حمله ور شدند که در ایروهاين   ی به گشتني سنگمهي سبک و نیها 
  .   شدفي وابسته به مردان مسلح توقیبازداشت شدند و دو خودرو   گریتن د6کشته شدند و  

 .   شدندی زخمعی واکنش سریروهاي دو تن از نیري درگنی در ای گفته وبه
  ی کرد، دربزرگراهی را حمل می عراقاني بوس که نظامیني مکی عبور ري بمب در مسکی گرید   ی سواز
 .    بغداد منفجر شدیلومتري ک50 در هی و منطقه اسکندرلیاستان المحاو  انيم 

منطقه     حفاظت ازپي از تیاني بوس حامل نظامیني انفجار منی بابل اسي از پلیدريگفته کاظم الح   به
 .  قرار رفتند   الخضراء بغداد را هدف قرار داده است که در حال بازگشت از بغدادبه حله هدف 
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منتقل شدند که حال دو تن از آنها     حلهمارستاني شدند که به بی زخمی عراقی حمله ده نظامنی ادر
 .   استمي وخاريبس 

 .   را در غرب بغداد به قتل رساندندی مصرمانکاري پکیامروز     مردان مسلحنکهی اگری دخبر
 مانکاري احمد کمال پی خودرویمسلح ناشناس به سومردان  وزارت کشور عراق،    منبع درکی گفته به

 .   را به قتل رساندندی بغداد آتش گشودندو وهیمنطقه العامر   در  یمصر
 در شمال ی فرد انتحارکی صبح امروز در حمله ی عراقی نظامکی اعالم کرد زيعراق ن    منبع در ارتشکی
عراق     ارتشی گشتکی اني خود را در مکلتيورس با استفاده از موتی فرد انتحارنیکشته شد ا   بغداد 

 .  کرد منفجر 
 ی عراقی نظامريمنطقه سه غ   ني با مردان مسلح در همسي پلیروهاي نیري درگانی در جرنيهمچن

 .  شدند کشته 
 .   سالح در استان االنبار عراق خبر دادیانبارها    از کشفکای ارتش آمرنکهی اگری دخبر
 انبارها را که در قالب شبکه نی موفق شدند اییکای و آمری عراقیروهاين   کا،یش آمر گفته منابع ارتبه

 60 متر حفر شده بود در شمال شهر الکرمه در 170 متر و عرض 275 به طول نيزم   ریمستحکم ز 
 .  بغداد کشف و ضبط کنند    یلومتريک
 در دی دی هانکي و عاهي سفورميونیوشک و و م    خمپارهی گلوله هاربار،ي اسلحه تی انبارها تعدادنیدرا

   . کشف و ضبط شده است    قطب نمای همراه و تعدادیو تلفن ها شب 
  

هاي خود موسوم به عمليات آذرخش  ي عمليات صدها تن از نيروهاي نظامي عراقي و آمريكايي در ادامه
 .  بغداد پرداختندنظاميان عراقي در جنوب هاي شبه هاي زراعي و مخفيگاه به جستجو در زمين

 ٢٠٠۵ ژوئن ۵ – ١٣٨۴ خرداد ١۵يکشنبه 
 قبضه اسلحه و تجهيزات و مهمات جنگي 50تفنگداران نيروي دريايي آمريكا در اين جستجوها توانستند 

ي هوا و آشپزخانه و ساير امكانات بود،  چنين يك سنگر زيرزميني را آه مجهز به تجهيزات تهويه و هم
 . آشف آنند
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به دنبال عمليات ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 

مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي در لطيفيه آه با پشتيباني هوايي نيروهاي آمريكايي همراه بود، 
 .  تن از مظنونان عراقي به احتمال دست داشتن در حمالت دستگير شدند108حدود 

اي دريايي آمريكا در عمليات تفتيش خود آه تا مناطق غربي بغداد گسترش داشت، لشكر دوم نيروه
 قبضه اسلحه، به همراه تجهيزت نظامي مورد استفاده 50اند  اعالم آرد، طي چهار روز گذشته توانسته

 . شبه نظاميان عراقي را در مناطق ناآرام استان االنبار آشف و ضبط آنند
هاي ديد در شب آه اخيرا از سوي  امكانات پيشرفته شامل دوربينچنين مخفيگاهي مجهز به  هم
هاي جستجو نظاميان آمريكايي و عراقي آشف  گرفته، در عمليات نظاميان مورد استفاده قرار مي شبه

 . شده است
   مايلي جنوب بغداد به عمليات20اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي و عراقي در لطيفيه واقع در 

نظامي دراين آشور  خود موسوم به عمليات آذرخش به منظور سرآوب آردن نيروهاي شبهمشترك 
 . دهند ادامه مي

در همين حال در عملياتي آه روز شنبه در مناطق نيمه روستايي لطيفيه صورت پذيرفت، نيروهاي 
 . عراقي مسووليت اصلي اين عمليات را برعهده داشتند

اين مناطق بسيارخطرناك بوده و انجام عمليات بدون : خصوص گفتي نيروهاي عراقي در اين  فرمانده
 . پذير نخواهد بود آوپترها امكان پشتيباني لجستيكي ارتش آمريكا توسط هلي

 مشترك نظاميان عراقي و  در عمليات: اين درحاليست آه بيان جبور، وزير آشور عراق اعالم آرد
چنين طي  هم. اند  تن از آنان نيز آشته شده28و  مظنون شبه نظامي عراقي دستگير 700آمريكايي، 

 غيرنظامي نيز 221عملياتي آه از چهارشنبه گذشته تاآنون در مناطق جنوبي بغداد صورت گرفته 
 . اند دستگير شده

  
 تن را 38نظاميان عراقي براي تضعيف دولت عراق، روز پنجشنبه در يك سري حمالت پياپي،  شبه

ي انتحاري در ظرف يك ساعت و تيراندازي به بازاري شلوغ در   حملهاين حمالت شامل سه. آشتند
 . بغداد بود
 ٢٠٠۵ ژوئن ۵ – ١٣٨۴ خرداد ١۵يکشنبه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در اين شرايط وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آن آردن  زيادي در راه ريشههاي  آشور عراق با اين ادعا آه نيروهاي دولتي تاآنون موفقيت

ي جاري سربازان عراقي بر سرعت عمليات خود  هفته: اند، گفت نظاميان در بغداد به دست آورده شبه
 .  مبارز را آشته است28 شبه نظامي را دستگير و 700افزوده و پليس 
وزير اين  ي پيش، هنگام اعالم اسامي اعضاي آابينه از سوي ابراهيم الجعفري، نخست از پنج هفته
 .  تن را آشتند814نظاميان تا روز پنجشنبه حداقل  آشور، شبه

اند، اما با اين وجود  نيروهاي آمريكايي و عراقي در پاسخ به اين حمالت بر شدت عمليات خود افزوده
 . اند نظاميان نيز در شمال عراق دست به حمالت مرگبار زيادي زده شبه
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هاي مقاومت عراقي با آارگذاري بمب  خيز آرآوك، گروه ب شهر نفت مايلي جنو55در بزرگراهي واقع در 
اين محافظان در . وزير عراق را هدف قرار دادند در اتومبيلي، محافظان شخصي نوري چاوز، معاون نخست

 .  آشته به جاي گذارد12رستوران در حال خوردن غذا بودند آه اين حمله 
در رستوران نشسته بودم آه ديدم شش خودرو در : گفتباره  احمد الداودي، صاحب رستوران در اين

چند ثانيه بعد صداي يك . نزديكي رستوران پارك آردند و مسافرانش پايين آمدند و غذا سفارش دادند
 . به اين ترتيب رستوران تخريب شد و خون مشتريان در همه جا پخش شد. انفجار عظيم را شنيدم

گذاري در يك خودرو گروهي از آارگران  مت عراقي با بمبهاي مقاو پيش از اين در آرآوك، گروه
 11شهرداري را هدف قرار دادند آه در اين حمله يك پسر جوان به همراه سه عابر عراقي ديگر آشته و 

 . تن زخمي شدند
 مايلي شمال شرقي بغداد، چهار آشته و چهار زخمي 35ي انتحاري ديگري در بعقوبه، واقع در  حمله

 . دبر جاي گذار
شاپ  در شهر شمالي موصل، دو موتورسيكلت آه در آنها بمب جاسازي شده بود، در نزديكي يك آافي

 .  تن زخمي شدند13منفجر شد و پنج عراقي آشته و 
در پايتخت عراق سرنشينان سه خودرو به روي جمعيتي در : وزراي آشور و دفاع عراق نيز اعالم آردند

 . د تن را آشتن9بازار آتش گشوده و 
ها و نظارت خود بيفزايد، تا جايي آه در حال حاضر  اين حمالت سبب شده است دولت عراق بر بازجويي

اين در حالي است آه قبل از اين .  هزار سرباز و پليس را مامور عمليات ويژه در پايتخت آرده است40
 .  ورودي بغداد را تحت نظارت داشتند23حمالت نيروها تنها هشت ورودي از 

هاي امنيتي قادر  با سازماندهي نيروها و تنظيم طرح: باره گفت ان جبور، وزير آشور عراق در اينبي
 . ها بكاهيم خواهيم بود ظرف چند ماه آتي از ميزان حمالت اين گروه

 .  تن ديگر زخمي شدند13 تن آشته و 10چنين روز جمعه در جريان انفجار يك بمب در تكريت  هم
اين انفجار در : قل ازپايگاه اينترنتي المحيط، مقامات امنيتي عراق اظهار داشتندبه گزارش ايسنا به ن

واقع در تكريت، شمال بغداد، و در ميان جمع زيادي از اهل تصوف آه براي انجام مراسم " بلد"شهرك 
 . گرد آمده بودند، به وقوع پيوسته است" تكيه"شان در مذهبي

آن ساختن شورشيان افزايش  وهاي امنيتي عراق براي ريشهاز سوي ديگر در حالي آه فشار بر نير
هاي اين آشور در روز شنبه آشته  ترين دور ناآرامي  عراقي از جمله يك روحاني شيعه در تازه19يافته، 
 . شدند

 
در شمال بغداد، شش : به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي عراق گزارش آردند

 . يك آودك و دو سرباز عراقي در جريان چندين حمله آشته شدندتن از جمله 
در سامرا نيز در جريان درگيري ميان شورشيان و نيروهاي امنيتي عراق دو تن از جمله يك آودك آشته 

 . شدند
از پا “ بلد“آرد، به ضرب گلوله در نزديكي  چنين يك مترجم عراقي آه براي نظاميان آمريكايي آار مي هم

 . در آمد
، روحاني شيعه را در بصره و در نيمه شب جمعه “علي عبد الحسين“در جنوب عراق نيز مردان مسلح 

 . به قتل رساندند
، رهبر سياسي شيعه عضو شوراي عالي انقالب اسالمي عراق بر “سوان القيمي“همچنين در بغداد 

 . ي گذشته آشته شد اثر شدت جراحات وارده در جريان تيراندازي هفته
 
 . جمهوري عراق؛ آغاز به آار آرد  ارلمان آردستان با سخنان جالل طالباني، رئيسپ

 ٢٠٠۵ ژوئن ۵ – ١٣٨۴ خرداد ١۵يکشنبه 
چهار ماه پس از برگزاري انتخابات پارلماني , )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين

 .رسمي خود را برگزار آردعراق مجلس آردستان اين آشور امروز نخستين جلسه 
جمهوري عراق در آغاز جلسه امروز پارلمان   جالل طالباني، رئيس: خبرگزاري فرانسه گزارش داد

آردستان با اعالم اينكه پارلمان آردستان با دوراني حساس در تاريخ عراق روبروست از نمايندگان اين 
 .گويي براي ساير نقاط عراق باشندپارلمان خواست با آنار گذاشتن اختالفات داخلي بكوشند ال

طالباني در ادامه اظهارات خود در جلسه افتتاحيه پارلمان آردستان در شهر اربيل با اشاره به نحوه 
تالش همه ما بايد معطوف به تدوين قانوني باشد آه :  اساسي دائم عراق گفت  نويس قانون  تدوين پيش

 .برابري تمامي مردم عراق را تضمين آند
نويس قانون اساسي   هاي مذهبي عراق بايد در تدوين پيش  ها و گروه  تمامي قوميت:   در ادامه افزودوي 

 .پرسي گذاشته شود شرآت آنند  اين آشور آه قرار است در ماه اآتبر به همه
در حال حاضر در عراق با پديده :   ها در عراق گفت  طالباني در ادامه با اشاره به موج فزاينده شورش

 .تروريسم روبرو هستيم آه ميراث حكومت ديكتاتوري صدام است
 .آن آنيم  همه مردم عراق بايد دست به دست هم دهند تا اين پديده شوم را ريشه: وي تأآيد آرد

دهند    ميليوني اين آشور را تشكيل مي26 درصد از جمعيت 20گفتني است ُآردهاي عراق آه حدود 
اند؛ آنها خواستار    در شمال اين آشور به استقالل دست يافته1991پس از جنگ خليج فارس در سال 

 .خيز آرآوك هستند  تشكيل نظام فدرال در آردستان به مرآزيت شهر نفت
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رهبر اتحاديه ميهني " جالل طالباني" آرسي دارد پس از مذاآرات 111پارلمان آردستان عراق آه 
تان مبني بر آنارگذاشتن اختالفات داخلي و رهبر حزب دمكرات آردس" مسعود بارزاني"آردستان، 

 .تشكيل پارلماني واحد آغاز به آار آرده است
" مسعود بارزاني"جمهوري عراق و   رياست" جالل طالباني"بر اساس توافق رهبران دو حزب آردستان، 

 .اند  جمهوري آردستان را بر عهده گرفته  رياست
 

  معي در رسانه هاي جايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   خرداد16:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ ژوئن 6– ١٣٨۴ خرداد 16شنبه دو

روزنامه های صبح امروز تهران، بعد از دو روز تعطيل و در آغاز هفته، عنوان های اول و گزارش ها و 
مقاالت خود را به آگهی های تبليغاتی و مباحث مربوط به انتخابات رياست جمهوری اختصاص داده و در 

  .قاالتی به انتقاد از تبليغات انتخاباتی پرداخته اندم
 در صدر اخبار خود از قول رهبر جمهوری اسالمی نوشته رييس جمهور اختيارات وسيعی همبستگی

  .دارد
 محمد خاتمی، رييس جمهوری، با اشاره به کشمکش هايی که با مردم ايرانبه نوشته روزنامه 

 امروز خرسندم که بيشتر نامزدها طرح مردم ساالری دارند و ساالری و دموکراسی ايجاد کردند گفته
شعارهايی را مطرح می کنند که يک روز گوينده آن را در اين کشور متهم به ضديت با اسالم، امام و 

  . انقالب می کردند
  . از زبان محمد رضا خاتمی نوشته نامزدها همگی با اصالحات عکس يادگاری می گيرنداقبال

امه شهرداری تهران که از نامزدی مجمود احمدی نژاد حمايت می کند، در مقاله ای به ، روزنهمشهری
انتقاد از تبليغات رنگارنگ نامزدها پرداخته و نوشته اين تبليغات با گذشته نامزدها هماهنگی ندارد و 

  .وعده های انتخاباتی کلی و چنان است که گويی سابقه و پيشينه ای از مديريت نامزدها ندارند
، روزنامه ديگر صبح، از نبود شعارهای اسالمی و انقالبی در تبليغات انتقاد کرده و جمهوری اسالمی

  پرسيده که چرا حتی نامزدهای اصولگرا هم اصول انقالب و اسالم را فراموش کرده اند؟ 
 با ذکر اين که نظرسنجی ها هنوز نشان می دهد که بيش از نيمی از مردم قصد شرکت در جام جم

انتخابات را ندارند، اضافه می کند اما چنين پيداست که درصد شرکت کنندگان به شصت و پنج تا هفتاد 
  . در صد باال رفته است

  . انتخابات با باالرفتن تعداد شرکت کنندگان به دور دوم کشيده نخواهد شدجام جمبه پيش بينی 
  . همچنان در روزنامه ها دنبال شده استبحث پيرامون نامزدها و امکان انصراف آن ها به نفع يکديگر 

 محسن رضايی با گاليه از ديگر نامزدهای جناح راست که توافق ها را زير پا گذاشته و شرقبه نوشته 
  . نتوانستند به نامزدی واحد برسند گفته است طرجی برای توافق دارد که بزودی اعالم خواهد کرد

 ستاد انتخاباتی علی الريجانی از احتمال انصراف  در حالی که يک عضوجمهوری اسالمیبه نوشته 
محمود احمدی نژاد از نامزدی به نفع علی الريجانی خبر داده است شهردار تهران گفته به نفع هيچ 

  .کس کنار گيری نخواهد کرد
 آيت اهللا خامنه ای از نامزدها خواسته از تخريب جمهوری اسالمیدر حالی که به نوشته روزنامه 

رهيزند، روزنامه های صبح خبر داده اند که چند مراسم سخنرانی مربوط به اصالح طلبان همديگر بپ
  . توسط گروه های فشار در شهرهای مختلف به اغتشاش کشيده شده است

 نوشته است که آفتاب يزد از ناآرامی در مراسم سخنرانی محسن آرمين در بروجرد خبر داده و شرق
 دعوت ستاد انتخاباتی دکتر معين در قروه سخنرانی کرد، به دنبال حسين لقمانيان، که روز جمعه به

مخالفت امام جمعه قروه به جای برگزاری در مسجد جامع آن شهر در فضای باز به ايراد سخنرانی 
  . پرداخت

 تابلو تبليغاتی محسن رضايی نيز در نقاط پررفت و آمد گرگان به آتش کشيده همبستگیبه نوشته 
داده که ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معين روز گذشته در مشهد مورد حمله قرار  خبر شرقشده و 

گرفت و افرادی ناشناس سيمهای تلفن را قطع کردند عکسها و اعالميه ها و پرده های نصب شده در 
  .سر در اين ستاد را به آتش کشيدند

 از آفتاب يزدود منعکس کرده و  عکسی از اکبر گنجی روزنامه نگار دربند را در صدر گزارش های خاقبال
قول معاون سازمان زندان ها نوشته گنجی فردا در پايان يک هفته مرخصی خود بايد به زندان بازگردد و 

 گنجی گفته در صورت بازگشت به زندان باز هم اعتصاب غذا خواهد آفتاب يزددر همين حال به نوشته 
  .کرد

 در روزنامه های صبح امروز تهران با اهميت تلقی شده خبرهايی از مذاکرات هسته ای ايران و اروپا
 خبر داده که پاسخ ايران به پيشنهادهای تازه اروپايی ها به آنان داده شده کيهاناست و از جمله 

  .است
 به نقل از منابع خارجی نوشته است ايران پيشنهادهای اروپا را پذيرفته و تا دو ماه ديگر دست به شرق

  .نيوم نخواهد شدکار غنی سازی اورا
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