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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ايران و ی هسته ای طرف ثالث گفتگوهای جنوبیآفريقا:  رويترز به نقل از ديپلمات ها خبر داد یخبرگزار
 اروپا 
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 تواند ی تهران می هسته ای اعالم کردند که گفتگوها بين ايران و اروپا پيرامون تعليق برنامه هاديپلماتها

 .  ها تمايل داشته باشند به آفريقا پيشنهاد مصالحه بدهندی که اروپائیاز سر گرفته شود به شرط
 ی همچنين بر اين باورند که آفريقا رويترز، ديپلمات هایبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 بين ايران و غرب بنماياند و از تبديل شدن ی گفتگوهای قادر خواهد بود تا خود را به عنوان ناجیجنوب
 . کندی جلوگيری بين المللیاين بحران به بحران

 طرف ی از سو آبرومندانهی اخيرًا  از ارائه راه حلی اتمی انرژی مدير کل آژانس بين المللی البرادعمحمد
 گويند که منظور ی ايران سخن گفته است و ديپلمات ها  نيز می هسته ای حل برنامه های برایثالث

 به اين ی سازی غنیا بوده است تا در قبال دست برداشتن ايران از فعاليت هی جنوبی آفريقایالبراع
 .کشور اورانيوم بدهد

 ی تواند بگويد که از حق کشورها برای همچنين میب جنویآفريقا:  ديپلمات در اين باره اظهار داشتيک
 صلح آميز دفاع کرده است که در اين صورت يک قهرمان خواهد بود ليکن ی هسته ایداشتن تکنولوژ

 . اين کشور ارائه شود واقع گرايانه نخواهد بودی که از سویطرح
با داشتن توليد گاز اورانيوم مورد نياز اول اينکه ، اين مساله ايران را قادرخواهد ساخت تا : گفتندديپلماتها

 ی ايران و شکستی عمده برای مسائل را از بين ببرد و دوم اينکه اين مساله پيروزی سازی غنیبرا
 . اروپائيها خواهد بودیبرا
 ی تواند تضمين کند ايران اورانيوم فرآوری نزديک به آژانس نيز اعالم کرد که آژانس می ديپلمات غربيک

 بکار نخواهد گرفت تا بدين ی سازی غنی پنهانی برنامه های و برایا در تجهيزات پنهانشده خود ر
 ی را تهديد نمدنيا ی هسته ای در رابطه با تکثير سالحهای دنيا تضمين نمايد که هيچ خطریطريق برا

 .کند
 ها یکه به ايران اعالم کردند  در اين صورت اين يک راه حل آبرومندانه خواهد بود به خاطر اينديپلماتها

 .اجازه داده خواهد شد تا نيروگاه اصفهان را فعال نگهدارند
 ی در آژانس اعالم کرد که هنوز کشورش در اين باره نظری جنوبی آفريقایرئيس نمايندگ" یعبدالمينت"

 .ندارد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 ی همه پرسی بر برگزاری جعفرمي ابراهديتاک انتخابات عراق اعالم شد؛ ی عالاتي هی با اعضاداریدر د
  کامل تي در امنیقانون اساس
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 به هنگام ی را از مراکز انتخاباتیتي الزم امنی هاتی عراق وعده داد حماری نخست وزی جعفرميابراه
 .  عراق بعمل آوردی دائمیس مربوط به قانون اسای همه پرسیبرگزار
 مورد ی مالی هانهی قول داد که هزني همچنی ، وتی کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . کندني تامزي در خارج از عراق را نی مربوط به قانون اساسی همه پرسی برگزارازين
 یجعفر:  کرده بود، گفت دارید ی جعفرمي مستقل انتخابات عراق که با ابراهی عالاتي عضو هاری ادیفر

 به سرانجام رساندن ی محوله به آن براتی در انجام ماموراتي هنی کمک به ای کامل خود را برایآمادگ
 . از امور آن ابراز کردکی چي در عراق بدون دخالت در هکيروند دمکرات

 یزم از مراکز انتخابات الیتي امنی هاتی حماني عراق بر ضرورت تامرینخست وز:  اعالم کردني همچناریا
 نی اتي امنني تضمی کشور و دفاع برای در وزارت هایتي امنی کرده است و قول داد با دستگاه هاديتاک

 .رديمراکز در تمام مناطق عراق تماس بگ
 23(یالدي می ماه جار15 عراق قرار است ی مربوط به قانون اساسی ذکر است همه پرسانیشا

 .گزار شوددر سراسر عراق بر) مهرماه
  

 گيري در عراق لغوشد   تغيير در قوانين رأي
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گيري مجبور   ملي عراق را به لغو تغييرات ايجاد شده در قوانين رأي  متحد و آمريكا مجمع  ملل  اصرار سازمان
 .آرد
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متحد و تهديد تحريم   ملل  دنبال انتقاد سازمان  به، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
گيري را در   ملي عراق تغييرات ايجاد شده در قوانين رأي  اساسي توسط اقليت سني، مجمع  قانون

 .لحظات آخر لغو آرد
 عضو 275وگويي آوتاه و در حالي آه تنها نيمي از   پس از بحث و گفت«: آسوشيتدپرس گزارش داد

 اآتبر را 15پرسي   گيري در همه   حضور داشتند، اين مجمع قوانين اوليه و ثابت رأيملي عراق  مجمع
واشينگتن اميدوار است آه رأي مثبت به اين همه پرسي عراق را متحد . دوباره مورد تصويب قرار داد

 ».هاي خونين در اين آشور را پايان دهد  آرده و شورش
توانند با دو سوم   ها مي  سني, دوباره مورد تصويب قرار گرفتطبق قوانين اوليه آه , براساس اين گزارش

. اين قانون اساسي را رد آنند حتي اگر اآثريت ملت به آن رأي موافق دهند, رأي منفي در سه استان
 .دهند   استان اين آشور اآثريت را تشكيل مي18 استان از 4هاي سني در   عرب

گذاران و مقامات   پرده قانون  متحد در مذاآرات پشت  ملل  انشود آه مقامات آمريكا و سازم  اضافه مي
 .گيري را لغوآنند  دولتي عراق را تحت فشار قرار دادند تا تغييرات ايجاد شده در قوانين رأي

  
 :بوش در آنفرانس خبري با مطبوعات

 آند   نمي  آمريكا تا زماني آه از پيروزي مطمئن نشود عراق را ترك
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 .بوش در يك آنفرانس خبري به مسائل چهار ماه اخير پاسخ داد
، جرج بوش در اولين آنفرانس خبري رسمي )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

رد تا به خود پس از چهار ماه و پس از يك تابستان پر دغدغه و مشكل در داخل و خارج از آشور تالش آ
 .اي تزريق آند  جمهوري خود در آاخ سفيد نيروي تازه  دوره دوم رياست

رغم شدت يافتن خشونت در عراق بوش قول داد آه نيروهايي   به«: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
او همچنين از آخرين نامزدش . آمريكايي تا زماني آه از پيروزي خود مطمئن نشوند عراق را ترك نكنند

 ».هاي اشتباه در حادثه نيواورلئان را به گردن گرفت  عالي دفاع آرد و تقصير گام  يوانبراي د
آند حمله به عراق را يك جبهه حياتي در جنگ جهاني براي حفظ امنيت   بنابراين گزارش، بوش تالش مي

خوانند،   ده ميگونه آه برخي منتقدان آن را يك عمليات انحرافي در جنگ با القاع  آمريكا جلوه دهد نه آن
 . در اين آنفرانس تأآيد آرد آه عراق قسمتي از يك جنگ جهاني عليه تروريسم است

اساسي عراق باقي نمانده است، بوش بر يك   پرسي قانون  در حالي آه چند روزي بيشتر به همه
 ورزد آه براساس اين استراتژي هم توسعه  استراتژي دوجانبه براي پيشرفت در عراق اصرار مي

رود و هم مبارازن خارجي مثل سرآرده القاعده، ابومصعب الزرقاوي، در اين   دموآراسي به پيش مي
 .شوند  آن مي  آشور ريشه

قاضي بازنشسته » ساندرا دي ُاآونور«به جاي » هاريت ميرز«بوش همچنين از انتخاب دوست نزديكش 
 .عالي دفاع آرد  ديوان

اند   اند، برخي از منتقدان بر اين عقيده  اين انتخاب استقبال آردهدر حالي آه مقامات ارشد دموآرات از 
 .آه او از تجربه آافي برخوردار نيست چرا آه هرگز به عنوان قاضي خدمت نكرده است

  
  متهم شدی به نقش داشتن در قتل سربازان بريتانيايی اسالمیجمهور
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 در لندن ايران را متهم کرد که ی خبری نشستی طی بلندپايه بريتانيايی مقامها ازیيک: ی سی بیب

 ضد زره به ی در جنوب عراق نقش داشته و به قاچاق سالحهایفعاالنه در حمله به سربازان بريتانياي
 .عراق کمک کرده است

شته تاکنون در  که از ماه مه گذی بريتانيايی گفته وي، اين سوء ظن وجود دارد که هر هشت نظامبه
 قرار گرفته باشند که با کمک ايران ی شهر بصره در جنوب عراق کشته شده اند هدف سالحهايیحوال

 .به عراق قاچاق شده است
 هدف قراردادن سربازان اين کشور در جنوب ی ضد زره که برای بريتانيا اعتقاد دارد که سالحهادولت

ب اهللا لبنان به عراق رسيده است، اين گروه مورد عراق به کار برده شده، از جانب گروه شيعه حز
 . ايران قرار داردیپشتيبان
 در ميان گذاشته و ی اسالمی جمهوری کند را با مقامهای که عليه ايران مطرح می بريتانيا اتهاماتدولت

 . را در مرز خود با ايران تشديد کنندیاز دولت عراق نيز خواسته است تدابير امنيت
 بريتانيا در خاک خود ی مسلح شيعه در جنوب عراق را که با حضور نظامی همچنين گروهها بريتانيادولت

 . داندی ورزند مرتبط با ايران میمخالفت م
 پيش از اين نيز ايران را به قاچاق اسلحه به عراق متهم کرده و در مقابل، دولت ايران نيز بريتانيا بريتانيا

 بهار گذشته در استان خوزستان را در خاک عراق ی قومیرا متهم کرده است که عامالن درگيريها
 .آموزش داده است

  
  در عراق چه می گذرد

   ٢٠٠۵  اکتبر4 – ١٣٨۴  مهر12ه سه شنب:ایرنا
 : نخست وزير عراق از طوالني شدن ماجراي محاآمه صدام انتقاد آرد و گفت 

www.iran-archive.com 



ها در  دگاه تقاص گيرنده از نازيدادگاهي آه قراراست ديكتاتور سابق عراق در آن محاآمه شود به دا
  .نورنبرگ شباهت خواهد داشت

دادگاه نورنبرگ پس از پايان جنگ :تلويزيون عراق سه شنبه شب به نقل از ابراهيم الجعفري افزود
گيري را در اسرع وقت به پايان  ها و جناياتشان رسيدگي و تقاص جهاني ظرف مدت آوتاهي به نازي

 . رساند
رد،هرچند دستگاه قضايي عراق در آار خود مستقل عمل مي آند اما از اطاله محاآمه الجعفري تاآيد آ

 . گرفت و مجازات صدام تاسف داريم زيرا بايستي اين آار خيلي سريع انجام مي
وي به دستگاه قضايي عراق توصيه آرد،بايد در روند محاآمه صدام سرعت عمل نشان داد ولي اين به 

 . ات و اعمال قانون نيست،ما مي گوييم زمان را بايد در اين قضيه آوتاه آردمفهوم شتابزدگي در مجاز
 مهر ماه به طور رسمي  ٢٧ محاآمه صدام در روز :اي اعالم آرد همچنين دادگاه جنايي عراق در بيانيه

 . آغاز خواهد شد
 آشتارجمعي در ابتدا به جرم براساس اعالم دادگاه جنايي عراق صدام به همراه هفت تن از دستيارانش

 . منطقه الدجيل محاآمه خواهد شد
بنا به اعالم دادگاه جنايي عراق همچنين رسيدگي به جنايات جنگي صدام عليه جمهوري اسالمي 

 . ايران، اشغال آويت و آشتار جمعي مردم عراق در اتهامات بعدي اين ديكتاتور مطرح است
 .......... 

شنبه در سراسر اين آشور در اختيار مردم  ماده از روز سه ١٨۵  جزييات متن قانون اساسي عراق با 
 . عراق قرار گرفت

 : تلويزيون عراق سه شنبه شب به نقل از رييس جمعيت حقوقدانان عراق گفت
توزيع متن قانون اساسي دائم عراق بخاطر آنكه آميسارياي سازمان ملل دير آنرا چاپ آرد، بناچار دير 

 . ر گرفته استدر اختيار مردم عراق قرا
هر چند زمان اطالع يابي مردم عراق از متن قانون اساسي اين آشور :درعين حال گفت" طارق حرب"

 . اند آمتر از دو هفته است اما شهروندان اين آشور در حقيقت مرحله به مرحله از مفاد آن آگاهي يافته
درصد آن تغيير  ٩٩   عراق آه وي تاآيد آرد،در طول مدت شش ماه اخير همواره جزييات قانون اساسي

 . نيافته وثابت است به اطالع مردم عراق رسيده و آنها تاحدود زيادي با فحواي آن آشنا هستند
براساس اعالم تلويزيون عراق از روز سه شنبه آار توزيع پنج ميليون نسخه از متن قانون اساسي دائم 

 . عراق آغاز شده است
  

 ........... 
اي پنتاگون براي پايان اشغال اين آشور  تش آمريكا در عراق در بيان طرح شش مادهفرمانده ارشد ار

تكميل نيروهاي مسلح عراق وتاسيس دولت دائم دراين آشور دو عامل مهم پايان حضور :اعالم آرد
 . نيروهاي ما در عراق است

ها،ايجاد   تروريستانهدام آشيانه:افزود" جان گيسي"تلويزيون عراق سه شنبه شب به نقل از ژنرال 
سيستم مدافع حقوق بشر در عراق،اطمينان از روابط خوب عراق باآشورهاي همجوار سه محور ديگر 

 . سياست آمريكا در عراق خواهدبود
قوي و قابل اعتماد جهت تامين امنيت مردم و حاآميت در  تشيكل دستگاه امنيتي:وي همچنين گفت

 . اين آشور خواهد بود" اشغال"اق براي پايان عراق مرحله ششم از سياست آمريكا در عر
اي و از  در صورت تحقق اين شش هدف خروج ما از عراق به ترتيب زمان و مرحله:اين ژنرال آمريكا گفت

 . آغاز خواهد شد ٨۵  بهار سال 
اي براي پايان حضور آمريكا در عراق در حاليست آه وزير آشور سابق عراق  تعيين اين طرح شش ماده

درصورت تاييد قانون اساسي عراق از سوي مردم اين آشور حضور آمريكا در عراق نامشروع :م آرداعال
 . خواهد بود

  طبق مفاد قانون اساسي دائم عراق آه به محض تاييد در روز :به تلويزيون عراق گفت" نوري البدران"
 . شدمهر ماه قابل اجرا خواهد بود،عراق صاحب حاآميت ملي و مستقل خواهد  ٢۴

اي بدون مجور دولت منتخب  توانند لحظه به گفته البدران با اين وصف قانوني نيروهاي آمريكا ديگر نمي
 . ها در اين آشور باقي بمانند عراقي

 ........... 
نيروهاي امنيتي عراق در عمليات پاآسازي منطقه بلد از عناصر تروريست روز سه شنبه صدها موشك 

 . هر آشف و خنثي آردندو گلوله در حوالي اين ش
" بلد"دريك انبار بزرگ مهمات آه در اطراف :شنبه شب با بيان اين مطلب افزود تلويزيون عراق سه

 . هاي سبك و سنگين آشف شد گلوله و موشك از انواع سالح ١۵٠٠  ساخته شده بيش از 
ات خود در اين محل ها براي استفاده از عملي به گفته تلويزيون عراق،اين مهمات از سوي تروريست

 . مخفي شده بود
تلويزيون عراق از صنعا نيز خبر داد،دادگاه عالي يمن چهار عراقي را آه به اتهام تالش براي حمله به 

 . هاي آمريكا و انگليس در صنعا محاآمه آرد، از اتهام مبرا دانست سفارتخانه
 و درباره هويت آنها نيز گفته شده براساس اين گزارش،اين چهار عراقي دوهفته پيش در صنعا دستگير

  .بود آه آنها از ماموران دستگاههاي اطالعاتي صدام هستند
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 ........... 

درادامه عمليات پاآسازي مناطق مرزي عراق و عربستان و :شنبه شب اعالم آرد راديوآزاد عراق سه
تروريست در مجاور  ١٠   هاي اين دو آشور روز سه شنبه آنترل تردد شبه نظاميان ناشناس از گلوگاه

 . خاك عربستان دستگير شدند
ها قصد داشتند از داخل خاك عربستان براي ورود به قلمرو عراق استفاده  اين تروريست:اين راديو افزود

 . آنند آه در آمين مرزبانان عراقي افتادند و دستگير شدند
ها بدست  ح و مهمات نيز از تروريستبراساس گزارش راديوآزاد عراق در اين عمليات مقادير زيادي سال

 . نيروهاي عراقي افتاد
 . تن اشاره نكرد ١٠  راديوآزاد عراق به هويت يا مليت اين 

 ......... 
گذاري شده روز سه شنبه در منطقه الخضراء  يك خودروي بمب:شنبه شب اعالم آرد تلويزيون عراق سه

 . در نزديكي سفارت آمريكا وانگليس منفجر شد
در :گذاري شده در منطقه الخضراء اضافه آرد تلويزيون باانتحاري خواندن عمليات انفجار خودروي بمباين 

اين انفجار آه در منطقه معروف به پست بازرسي اول بوقوع پيوست ،سه تن از محافظان منطقه آشته 
 . شدند

براساس گزارش تلويزيون عراق،انفجار اين خودرو همچنين منجر به زخمي شدن شش نفر از جمله سه 
 . محافظ منطقه الخضراء شد

 . تلويزيون عراق تاآيد آرد آه در اين عمليات انتحاري به سفارت آمريكا يا انگليس آسيب نرسيد
غداد از روز سه شنبه آغاز آرده آه هدف به گفته تلويزيون عراق،ارتش آمريكا عملياتي در منطقه جنوب ب

 . آن پاآسازي مناطقي از استان بابل است
 ......... 

درخواست رييس جمهوري عراق براي برآناري نخست وزير :يكي از اعضاي مجمع ملي عراق اعالم آرد
" نيجالل طالبا"عراق خارج از چارچوب قانون اداره اين آشور است و در حقيقت اين تصميم در قدرت 

 . نيست
تواند  تنها مرجعي آه مي:افزود "علي الدباغ"شنبه شب با بيان اين مطلب به نقل از  تلويزيون عراق سه

 .  گيري آند،مجمع ملي عراق است-درباره ماندن يا برآناري الجعفري راي و تصميم 
ويان رييس جمهوري از سخنگ" آزاد بنگياني"وي درخواست طالباني براي برآناري الجعفري را آه از زبان 

 . عراق مطرح شده را نماد دمكراسي جاري در اين آشور دانست
برد اظهارات سخنگوي خود را در مورد  در همين حال رييس جمهوري عراق نيز آه در پراگ بسر مي

عراق درگير و دار ناامني قرار گرفته و طرح اين :گيري الجعفري از قدرت را پس گرفت و گفت ضرورت آناره
 . ع منطقي نيستموضو

از سخنگويان طالباني از اختالفات ميان روساي جمهوري و آابينه عراق خبر داده واز " بنگياني"
 . درخواست جالل طالباني براي برآناري الجعفري سخن به ميان آورده است

اختالفات جاري ميان الجعفري و :درهمين حال سخنگوي نخست وزير عراق نيز به راديوآزاد عراق گفت
 . اند،نيست ها مطرح آرده طالباني در حدي آه رسانه

 ........ 
در ادامه خروج نيروهاي آمريكا در داخل برخي شهرهاي عراق ارتش آمريكا در مراسمي پرونده امنيت 

 . بغداد را تحويل وزارت دفاع عراق داد
راق مسوول از اين پس تيپ ششم ارتش ع:تلويزيون عراق سه شنبه شب با بيان اين مطلب افزود

 . حفظ امنيت مناطق بغداد خواهد بود
نيروهاي تحت امر او قادر به :براساس اين گزارش،فرمانده تيپ ششم ارتش عراق در اين رابطه گفت

 . تامين امنيت بغداد هستند
 . نيروهاي آمريكا پيشتر از داخل شهرهاي نجف اشرف ،آربال وبابل خارج شده بودند

اخل شهرها همزمان با استقرار واحدهايي از پليس و ارتش عراق به جاي آنها خروج نيروهاي آمريكا از د
 . خواهد بود

عمليات تبادل نيرو ميان ارتش عراق و آمريكا در حقيقت مقدمه چيني براي خارج شدن نيروهاي 
شود آه قرار است از اسفند ماه سالجاري آغاز  اشغالگر از داخل شهرها و سپس از عراق تلقي مي

 . شود
  

 اساسي عراق؛  نويس قانون  هاي پيش  توزيع نسخه
 :متحد  ملل  سخنگوي سازمان

 اساسي عراق يك مسأله درون سازماني است   نويس قانون  بررسي پيش
   ٢٠٠۵  اکتبر4 – ١٣٨۴  مهر12ه سه شنب
 .اساسي عراق را امري محرمانه در اين سازمان برشمرد  متحد بررسي قانون  ملل  سازمان
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نويس   هايي از پيش  ملل انتشار نسخه  ، سازمان)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   رش گروه اخبار بينبه گزا
طبق گزارشات، انتقاد .  اآتبر آغاز آرده است15اساسي عراق را پيش از همه پرسي   قانون

 .بود  ردهاساسي از طريق يادداشتي به بيرون درز آ  نويس اين قانون  متحد از پيش  ملل  سازمان
دادن درز اين خبر آه   اهميت جلوه  ملل متحد سعي در بي  مقامات سازمان«: آسوشيتدپرس گزارش داد

 ».اند  هايي است داشته  اساسي داراي نقطه ضعف  قانون
اساسي الگويي براي تقسيم ارضي   به گزارش مجله نيوزويك در اين يادداشت آمده است آه اين قانون

 .اين آشور است
متحد مربوط   ملل  تا آنجا آه به سازمان«: متحد گفت  ملل  سخنگوي سازمان» استفان دوجاريك«چنين هم
اين جاي . ها قرار بگيرد   اآتبر مورد قضاوت خود عراقي15اساسي قرار است   شود، اين قانون  مي

د، آخرين تحوالت متحد آه با مسايل عراق سر و آار دارن  ملل  شگفتي ندارد آه آن اعضايي از سازمان
 ».عراق را مورد بررسي قرار دهند اما اين يك بررسي درون سازماني است

پرسي شورشيان سني موجي از خشونت را در عراق به وجود   بنابراين گزارش، در آستانه اين همه
 .شد، آشته شدند   نيروي آمريكايي را نيز شامل مي16 نفر آه 200آوردند آه در آن 
 تجزيه عراق آه موجب تشكيل اياالت آوچك شيعه در جنوب و ايالت آوچك ُآرد در رهبران ُسني از

 .شود، سخت در هراسند  شمال مي
ها   اساسي ميان مثلث خشن سني  نويس قانون  هاي پيش  شوراي وزيران عراق مسؤوليت توزيع نسخه

ز حمله اين مسؤوليت را به خاطر ترس ا  آس به  هاي سني مختلفي گذاشتند چرا آه هيچ  را برعهده گروه
 .گرفت، البته تاآنون گزارشي از خشونت در اين مورد وجود ندارد  عهده نمي

 هزار دالر است را آشورهاي اتحاديه اروپا، 400 ميليون و25ها آه در حدود   هزينه چاپ و نشر اين نسخه
 .اند  آانادا، دانمارك، انگليس و آمريكا پرداخت آرده

  
 به غرب عراق آغازشد » دروازه رودخانه«يكا با رمز حمله گسترده آمر

   ٢٠٠۵  اکتبر4 – ١٣٨۴  مهر12ه سه شنب
 .اي به چند شهر در حوالي دره رود فرات آغاز آردند  نظاميان آمريكا حمله گسترده

، هدف اين عمليات از بين بردن شورشياني )ايلنا(الملل خبرگزاري آارايران  به گزارش گروه اخبار بين
 . تكاور دريايي را در ماه اوت ُآشتند20عنوان پناهگاهي امن،   م شده آه از اين منطقه بهاعال

در » القاعده در عراق«اين حمله دومين حمله نيروهاي آمريكايي عليه «: آسوشيتدپرس گزارش داد
 .منطقه غربي انبار طي چهار روز است

 آسمان شهر حقالنيه، پروانه و حديثه را قبل هواپيماهاي جنگي و بالگردها با پرتاب موادمنفجره خطوط
هايي آه در عرض رودخانه فرات بين حقانيه و حديثه ساخته   پل».شنبه روشن آردند  از سحرگاه روز سه

 .گذاري شدند  شده بودند، براي جلوگيري از دسترسي شورشيان به آنها بمب
دروازه «عراق در اين عمليات، با اسم رمز  تكاور، سرباز، دريانورد آمريكايي و صدها نيروي 2500حدود 
 .شرآت آردند» رودخانه

در . ترين حمله آمريكا در منطقه انبار در اين سال بوده است  به گفته نظاميان آمريكايي، اين عمليات بزرگ
اين عمليات ظاهرًا نسبت به ساير عمليات انجام شده در اين منطقه سربازان عراقي بيشتري شرآت 

 .اند  آرده
اطالعات خاصي در . اند  شدن چند نفر از نيروهاي خود خبرداده  نيروهاي نظامي آمريكا از آشته و زخمي

  .رابطه با ميزان تلفات شورشيان در دسترس نيست
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر13:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۵  اکتبر5 – ١٣٨۴  مهر13ه چهار شنب

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از رد فوريت های دو اليحه دولت :بی سیبی 
در مجلس خبر داده و ضمن انتشار گزارش اعالم آمادگی ايران برای ادامه مذاکرات با اروپا به نقل 

  .اظهارات روحانيون و مقامات مختلف درباره خطر تحجر و نفوذ آن در کشور پرداخته اند
 با عنوان آماده مذاکره بدون پيش شرط هستيم از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشته چند راسانخ

  . اند کشور اروپايی برای شرکت در مذاکرات هسته ای اعالم آمادگی کرده
 گفته است رای ممتنع بعضی از کشورها به قطعنامه آفتاب يزديک نماينده مجلس به نوشته روزنامه 

س بين المللی انرژی اتمی همان رای مثبت بود که برای دلخوشی ايران ممتنع در شورای حکام آژان
  .عنوان شد

  .  نوشته اولين لوايح ارسالی دولت احمدی نژاد به مجلس ديروز با اتفاقاتی غير منتظره رو برو شدايران
شد با به نوشته اين روزنامه، تنظيم کنندگان اين لوايح که هر دو به مسايل اقتصادی مربوط می 

گنجاندن قيد دو فوريت خواستار تصويب فوری آن شده بودند اما در اتفاقی کم سابقه به دليل برداشت 
يک اليحه از . دوگانه از آيين نامه توسط رييس جلسه مجلس اين دو اليحه سرنوشت متفاوتی يافتند

  . دستور کارخارج و ديگری با قيد يک فوريت به تصويب رسيد
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يحه ای از دولت که يک فوريت آن در مجلس تصويب شد از قول يک مقام دولتی  در توضيح الکيهان
 ميليارد تومان در ١٢٠٠نوشته درصدی از محل درآمد شرکت ملی نفت و شرکت های دولتی حدود 

صندوق مهرالرضا می رود که به تامين وسايل ازدواج جوانان اختصاص دارد و از طريق شبکه بانکی در 
تشکيالت موازی با اين صندوق ادغام می : وی افزود. و شهرستان ها قرار می گيرداختيار استان ها 

  .شود و تشکيالت جديدی ايجاد نمی شود
 در حالی که مجمع روحانيون مبارز روز گذشته با انتشار بيانيه ای از تحليلگران، فعاالن شرقبه نوشته 
 با رشد تحجر در کشور اقدام کنند و  اجتماعی و فرهنگی کشور خواست تا نسبت به مقابله-سياسی 

خوانده و تاکيد " بزرگنمايی"مردم را متوجه اين خطر نمايند، جامعه روحانيت مبارز خطر تحجر را تنها يک 
  . کرده است اين بزرگنمايی ناشی از پنهان کردن خطر ليبراليسم در کشور است

خبار خود آورده که در آن نوشته شده  بخشی از اعالميه مجمع روحانيون مبارز را در صدر اهمبستگی
  . خرافات مذهبی بزرگترين خطر جامعه امروز ايران است

 وی آفتاب يزداظهارات آيت اهللا خرعلی در روزنامه های مختلف امروز صبح منعکس شده و به نوشته 
  . گفته است آمريکا ميليون ها دالر برای مداحان کم سواد خرج کرده است

 آن جاست که در اعتماداز گفته های اين عضو سابق شورای نگهبان به نظر اما اصلی ترين بخش 
واکنش نسبت به اظهاراتی که درباره کنار زدن روحانيت در اين دور از انتخابات توسط نظاميان مطرح می 

روحانيت و نظاميان با هم هستند؛ اما گاهی موضوعی را کسی درک نمی کند و : شود اظهار داشته
  . رک می کندفرد ديگری د

 از سخنان تازه حسن عباسی ياد کرده که بعد از مدت ها سکوت در يک سخنرانی از نسل جوان کيهان
خواست که انگلستان را وادار به عذرخواهی از اقدامات انجام داده در ايران کنند و گفت نسل جوان بايد 

اط خلوت اقتصادی است به بداند و پيگيری کند که چرا انگلستان حياط خلوت سياسی و امارات حي
  . ميليارد دالر از ثروت ايران که از دل دولت برخاسته در امارات سرمايه گذاری شده است٣٠٠طوريکه 
 سرمقاله های خود را به مساله عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا اختصاص داده اند و همبستگی و شرق

 اروپا درباره عضويت آن کشور در اتحاديه اروپا  در گزارش اصلی خود از آغاز مذاکرات ترکيه باآفتاب يزد
خبر داده است و شرق در سرمقاله خود نوشته با عضويت در اتحاديه اروپا ترکيه به خواست خود که 

رونق و توسعه اقتصادی سياسی است خواهد رسيد و اروپا هم به سياست ديرين اشاعه ارزش های 
  .تيجه، هر دو طرف می توانند صحبت از پيروزی کنندغربی به جهان اسالم دست خواهد يافت و در ن

  
   مهر12:  تهرانیمرور روزنامه ها

   ٢٠٠۵  اکتبر4 – ١٣٨۴  مهر12ه سه شنب
روزنامه های صبح امروز تهران همراه با پی گيری اظهار نظرها و انتشار مقاالتی درباره :بی بی سی

ص مصلحت نظام پرداخته و از واکنش بحران هسته ای، به بحث درباره ماموريت تازه مجمع تشخي
مجلس نسبت به اين تصميم رهبر جمهوری اسالمی خبر داده اند و همچنين اخباری درباره گرانی ها و 

  .طرح های دولت از جمله ديگر اخبار و گزارش های اين روزنامه هاست
م کرد که  نوشته دو روز پس از آن که محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعالشرق

اين مجمع ناظر بر عملکرد قوای سه گانه در کشور شد، الزم ديد به علت واکنش های مختلفی که در 
اين خصوص به پا شده است، يک کنفرانس مطبوعاتی بگذارد و جزييات آيين نامه نظارتی مجمع 

ی مسلح تشخيص بر قوای سه گانه را تشريح کند و توضيح دهد که سران قوا، صداوسيما و نيروها
  . ملزم به رعايت مصوبات مجمع تشخيص مصلحت و سياست های اعالم شده اين نهاد شده اند

نوشته هدف از اين ماموريت استفاده از " نقش پررنگ نظارت" در صدر اخبار خود با عنوان اعتماد
  . بيشترين امکانات برای پی گيری سياست های کلی نظام است

ه اختيارات رهبری پشتوانه ماموريت تازه مجمع تشخيص مصلحت  در صدر اخبار خود نوشتهمبستگی
  . نظام است

 نوشته تصويب آيين نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجرای سياست های کلی نظام جوان
توسط قوای سه گانه گويا انقباض درعرصه سياست را به واسطه اظهارات موافقان و مخالفان سخت به 

  . انبساط وا داشته است
 خبر داده همزمان با اعالم ماموريت تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس هم در ايرانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه حدادعادل، رييس . صدد برآمده که سازمانی برای نظارت بر قوانين تاسيس کند
فاده کرد مجلس، در يک سخنرانی گفته است نبايد از نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اينگونه است

که مجمع بر همه قوانينی که مجلس و يا جاهای ديگر وضع می کنند نظارت داشته باشد، زيرا اگر 
  . مجمع بخواهد اين بند از اختياراتش را اينگونه تفسير کند، کار مشکل خواهد شد

د  که در دو روز گذشته هم خبر ماموريت تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام را کم اهميت ديده بوکيهان
مجمع تشخيص مصلحت نظام به "امروز در ميان اخبار داخلی خود مصاحبه محسن رضايی را با عنوان 

  .منعکس کرده است." هيچ عنوان در مسايل اجرايی کشور دخالت نمی کند
 در صدر اخبار خود از زبان رييس سازمان خصوصی سازی از نگرانی درباره رکود بورس خبر آفتاب يزد

 منبع خارجی نوشته رونق بازار بورس دوبی از اثر رکود در بازار تهران است که از زمان داده و از قول يک
به نوشته اين روزنامه قرار بود هيات دولت امروز به .. انتخابات اخير رياست جمهوری به وجود آمده است

  .  شدبحث بورس بپردازد و درباره آن تصميم گيری کند اما اين تصميم گيری به چهارشنبه موکول
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 با تيتر طرح تثبيت قيمت ها شکست خورد از تقديم اليحه ای توسط دولت همبستگیدر همين زمان 
  . به مجلس برای دونرخی کردن بنزين خبر داده است

 از گرانی کاال ها در آستانه ماه رمضان خبر داده و نوشته هر کيلو شکر نيز در مردادماه گذشته خراسان
تومان افزايش يافته در حالی که چندی ٧۵٠ محصول در مهرماه جاری به تومان بود که قيمت اين۶٠٠

پيش مسئوالن وزارت بازرگانی و از جمله شخص وزير اعالم کردند که برای ماه مبارک رمضان تمهيدات 
  .اند و مانع افزايش بهای قند و شکر خواهند شد الزم را درنظر گرفته

سيل های مذاکره و رايزنی در خصوص پرونده هسته ای  درمقاله ای نوشته ظرفيت ها و پتانجام جم
ايران هنوز به پايان نرسيده است و اين که گفته می شود قطعنامه بدون اجماع شورای حکام عليه 

  . ايران به معنای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت است ، قضاوتی زودهنگام و عجوالنه است
يص مصلحت نظام با تاکيد بر شکايت ايران به دادگاه الهه  دبير مجمع تشخجوانبه نوشته روزنامه 

محسن رضايی که در حاشيه يک جشنواره فيلم در کرج . خواستار از سرگيری مونتاژ سانتريفيوژها شد
هم اکنون وقت آن رسيده که ما : با خبرنگاران سخن می گفت به نوشته اين روزنامه اظهار داشت

  . دادگاه الهه شکايت کنيم و مونتاژ سانتريفيوژها را از سربگيريمبه NPT از قانون ٢٢براساس ماده 
 در سرمقاله خود درباره اصطالح پرونده ملی که رييس جمهور جديد درباره پرونده هسته ای به شرق

اگر چه با حمايت قاطع ايرانيان همراه بود و به همين دليل " ملی شدن صنعت نفت"کار می برد نوشته 
 کاشانی و نيز اختالف در -گرفت ولی به داليلی که مهمترين آنها اختالفات مصدق نام "»نهضت ملی"

درون جبهه ملی از يک سو و بی توجهی رهبران جنبش به تغييرات بين المللی در آن سال ها بود، نفت 
  .ملی نشد و دولت دکتر مصدق نيز سرنگون شد
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