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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
   دست بردارد »ی و تهاجمانهیپرخاشجو« خواست از موضع رانی سازمان ملل از حکومت ارکليدب

    ٢٠٠۶ مى 11  - ١٣٨۵رديبهشت  ا21شنبه پنج 
 عرضه به ی برایقی تشویشنهادهاي از پیا  سازمان ملل، گفت اکنون که مجموعهرکلي عنان، دبیکوف
 رفع ی غرب برایها یشگامي پحی و صری از طرد فوردی بای اسالمی است، جمهورهي در دست تهرانیا

 ،ی اسالمی جمهورسي رئنژاد، ی محمود احمدگر،ی دیاز سو.  چشم بپوشدرانی ایا بحران هسته
 را رانی در ای اتمیها  جهان غرب از برنامهیها ی نگران،ی اندونزتختی شب در جاکارتا، پاهارشنبهچ

 یدی انبوه جدی کشتار و نابودیها  را متهم کرد که هر روز سالحی غربی بزرگ خواند و کشورهایدروغ
 کرد که با گذشت زمان ینيب شي پناني با اطمکا،یجه آمر امورخارری وزس،ی رازايکاندول. کنند ی مشیرا آزما

 دست ی نهائی به توافقرانی حکومت ایا  سازمان ملل در باره پرونده هستهتي امنیسرانجام شورا
 موجود از یها ی نگرانی نژاد به وی احمدی گفت نامه آقازي نکای آمری جمهورسي و رئافت؛یخواهد 
  .  نبرده استنيب را از رانی ایا  هستهیها برنامه
 تي امنی کشور عضو شورا15 ندگانی صرف شام با نمای عنان که در پیآقا):  فرداویراد (ی طاهررضايعل

 است که نی ارانی ایا  شد که نکته مهم در بحران هستهادآوری کرد، یسازمان ملل با خبرنگاران گفتگو م
 کيپلماتی ددی شدیها تالش بحران به نیفع ا ریها  راهافتنی ی که برااند افتهی همگان دررسد یبه نظر م

  .  استازين
 جنگ زاني از منه،ي زمنی در اري درگیها  کرد که همه طرفیدواري سازمان ملل سپس ابراز امرکليدب

 انهی از موضع پرخاشجوی اسالمی دارد که جمهورتي اهمزي نکته ننی افزود ایو.  بکاهندگریکدی با یلفظ
  .دی مذاکره و گفتگو بگشایبردارد و درها را به رو خود دست ی کنونیو تهاجم

 است، ی از اندونزی رسمیدی که گرم بازد،ی اسالمی جمهورسي رئنژاد، ی محمود احمدگر،ی دی سواز
 را رانی در ای اتمیها  جهان غرب از برنامهیها ی نگران،ی اندونزتختیچهارشنبه شب در جاکارتا، پا

 یدی جدانبوه ی کشتار و نابودیها  را متهم کرد که هر روز سالحی غربی بزرگ خواند و کشورهایدروغ
  .کنند ی مشیرا آزما

 و ايتانی انجام گرفت که روز قبل از آن، آلمان، بری به جهان غرب، درحالنژاد ی احمدی حمله تازه آقانیا
قف روند  در قبال توی اسالمی به جمهوریقی تشویشنهادهاي از پیا  مجموعهدنی تدارک دیفرانسه برا

 یندگی و فرانسه، که نماا،يتانیآلمان، بر.  را آغاز کردندیهائ  تالشرانی در اومي اورانیساز ی و غنیفرآور
 را با یقی تشویشنهادهاي مجموعه پنی را دارند، قرار است ارانی با ایا  اروپا در مذاکرات هستههیاتحاد
  . سازند آماده ندهی از عوامل بازدارنده، روز دوشنبه آیا زهيآم

 کرد که با گذشت ینيب شي پناني با اطمکا،ی امورخارجه آمرری وزس،ی رازاي تحوالت، کاندولنی با اهمزمان
 ی نهائی به توافقرانی حکومت ایا  سازمان ملل در باره پرونده هستهتي امنیزمان سرانجام شورا

  .افتیدست خواهد 
 در تي امنی قطعنامه شورازي از هر چشيپ. برداشت دی را بایاري بسکيپلماتی دیها گام: سی رازايکاندول

  . ستي ننهي زمنی انتظار در ای برایادی خواهد شد و دو هفته وقت زیريگي پی اسالمیباره جمهور
 که روز دوشنبه گذشته محمود یا  در باره نامهکا،ی آمری جمهورسي شب، جرج بوش، رئچهارشنبه

 را از رانی ایا  هستهیها  موجود از برنامهیها ینامه نگران نی شد که اادآوری نوشت، ی به ونژاد یاحمد
 یها  شر برنامهاز چه وقت رانی که ادیگو ی در نامه خود نمنژاد ی احمدیبوش گفت آقا.  نبرده استنيب

  . خالص خواهد شدی اسالمی جمهوریا هسته
  

بردارد و به جهان  خواست تا دست از مواضع خود رانی کل سازمان ملل متحد از اري عنان دبیکوف
  . بدهدنانياطم
    ٢٠٠۶ مى 11  - ١٣٨۵ ارديبهشت 21شنبه پنج 
 از تهران خواست زي صلح آمی هسته ای استفاده از انرژی برارانی بر حق ادي کل سازمان ملل با تاکريدب

 یی اروپای کشور هادی جدی خود به مشوقهای به جهان درباره برنامه هسته انانيتا به منظور دادن اطم
  . پاسخ دهد

 یی از مشوقهای سرکی عنان در واکنش به ی فرانسه، کوفی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ارائه رانی کنند و به ایی نهاندهی روزآ10 که ظرف دوارندي امسيکه فرانسه، آلمان و انگل

 در و خود بازگردند  شفاف عمل کنند و از نگرش پرخاشگرانههايرانیمهم است ا: "ند،اظهارداشتینما
  " . مذاکرات رو راست باشند

 و جامعه هايرانیا" کرد تا یدواري ارائه خواهد شد،ابراز امهایيکه توسط اروپا) مشوقها( درباره مجموعه یو
  " .  برسندی درک روشنکی قادر باشند به  ی المللنيب
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 دارند که به جهان درباره تيولمسئ) هايرانیا(آنها "  خاطر نشان کرد که ني سازمان ملل همچنرکليدب
 که آنها حق استفاده صلح دی گوی نمیکس: " دهند و افزودناني است ، اطمزي مقاصدشان صلح آمنکهیا
  ". را ندارندی هسته ای از انرژزيآم
 فشرده کيپلماتی دی تالشهادی کنند که ما بایهمه درک م"  مطلب که نی ااني با بني عنان همچنیکوف
 فاصله سطح اظهارات نی که درامیدواريمن ام:"  کرد حی، تصر "مي راه حل انجام دهکی تنافی ی را برایا

   ". ابدیکاهش  ) رانی ایهسته ا( مسئله نی درباره ایلفظ
 افتنی ی سازمان ملل در تالش براتي امنی عضو شورا15 اعالم کرد که ني سازمان ملل همچنرکليدب

  .  را متحد کند ري درگی بتواند طرفهای شورا به طور کلنی هستند که ایراه حل
 صدا صحبت کند، کی تي امنی شورای نوع مسائل وقتنیدرباره ا"  باره خاطر نشان کرد که نی درایو

  ".  کنندداي را پی که آنها بتوانند راه حلدوارمي آن بلند تر خواهد بود و من امیصدا
 مي اظهار داشت که مذاکرات مستقرانی و اکای آمری درباره گفتگوهاني سازمان ملل متحد همچنرکليدب
  .  کمک خواهد کرد رانی ای تهران واشنگتن به حل موضوع هسته انيب
  

 سازمان ملل تي امنی کشور در انتظار اقدام شورانی اعالم کرد که اکای وزارت امور خارجه آمریسخنگو
 . استرانی ای حل وفصل موضوع هسته ای براندهیمتحد تا چند هفته آ

    ٢٠٠۶ مى 11  - ١٣٨۵ ارديبهشت 21شنبه  پنج
تا :  اظهار داشتی کنفرانس مطبوعاتکی هوا، مک کومک در نيبه نقل از ش" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 .مي شورا هستنی خواهد کرد؛ ما در انتظار مشاهده اقدام ایري گمي تصمتي امنی شوراندهیدو هفته آ
 روز سه شنبه اعالم کردند که ییاشت که سه کشور اروپا داني اظهارات را بنی ای کورمک در حالمک
 که تهران ی با غرب که احتماال در صورتشتري بی روابط تجارژهی به ورانی ای را برایدی جدشنهاديآنها پ
 را قبول کند، آماده ومي اورانی سازی غنی هاتي و توقف فعالی مذاکرات درباره برنامه هسته ایريازسرگ

 . کرده اند
 تي امنی غرب در شورانکهی از اشي اظهار داشت پکای خارجه آمرریوز" سی رازايکاندول" حال، ني همدر

 منتظر زي دو هفته نیکی کند و ی ارائه میدی جدی اتخاذ کند، مشوق هارانی اهي علرانهي سختگیاقدام
 . خواهد ماندرانیا

 ادامه ی برای خوبدهی انی که امي کنیما فکر م:  ادامه خاطرنشان کردکادری وزارت خارجه آمریسخنگو
 . استندهی در طول چند هفته آکيپلماتی دیگفتگوها
 براساس فصل هفت منشور رانی اهي علی قطعنامه ابی تصوی براتي امنی دارد بر شورای سعواشنگتن

 . سازمان ملل متحد اعمال فشار کند
 فرانسه و آلمان درباره ارائه ،سي انگلن،ي چه،ي با روسیزنی که پس از دو روز راسی حال، راني همدر

 قطعنامه بی تصویما در پ:  کرد، اعالم داشتیگفتگو م" یس.یب.یا "ونیزی با تلود،ی جدیمشوق ها
 .مي هستتي امنی در شورایا
 ها ارائه کنند و مشخص یرانی به ایشنهادي کنند تا پی می ها بررسیی اروپانکهی انيدر ح:  گفت یو

 داشته ی نظامري غی هسته ای تواند برنامه های تهران منکهی بر ای دارند مبنی انهی  که آنها گزندینما
 .  ماندمي دو هفته منتظر خواهیکی یباشند؛ برا

 ی بفرستد، مبنرانی به ای قویامي پدی باتي امنی که شورامیما همه توافق دار:  افزودکای خارجه آمرریوز
 است که ی راهنی ادامه دهد و ای المللني به جامعه ب خودیی اعتنای تواند به بی کشور نمنی انکهیبر ا

 .مي دهیما آن را ادامه م
 7 با استفاده از بند رانی اهي علمی اعمال تحری براني و چهي روستی ناکام ماندن غرب در جلب رضای پدر

 در مقر یدر نشست) ی م9( بهشتی ارد19 سه شنبه 1+5 گروه یمنشور سازمان ملل متحد، اعضا
  دند قرار دای را مورد بررسرانی به ایتي و امنی ، اقتصادیاسي سی مشوقهایملل اعطاسازمان 

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  پارلمان خواهد شدمی تقدی عراق به زوددی دولت جدبيترک:ی المالکینور
    ٢٠٠۶ مى 11  - ١٣٨۵ ارديبهشت 21شنبه پنج 
 . عراق را به پارلمان ارائه خواهد کرددی دولت جدبي ترکندهی آی روزهای کرد که طدياک تی المالکینور
 منتخب عراق امروز پنجشنبه متعهد ری فرانسه،نخست وزی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . به پارلمان ارائه کندندهی اندک آی روزهای را طدی دولت جدبيشد تا ترک
 
 ی در عراق حاکسي و انگلرانی ای اسالمی جمهورراني با سفی وداریه هنگام د بی دولت مالکهيانيب

 ريما همچنان در مس:  گفتی قمی و حسن کاظمی باتاميلی جداگانه با ویدارهای دردیاست که و
 ارائه ماد اعتی گرفتن رای آن را به پارلمان براندهی اندک آی روزهای و طمی دولت عراق قرار دارليتشک
 .د کرميخواه
 ی آتی دولت وحدت مللي در عراق و تشکیاسي تحوالت در صحنه سنی جداگانه آخریدارهای دنیدرا

 پرداخته رانی و اسي انگلی عراق و کشورهاانيمورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و به روابط دوجانبه م
 .شد
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 و کيند دمکرات خود را از دولت و ملت عراق و روی کامل کشورهاتی هم حماسي و انگلرانی ایسفرا
 مختلف ی هانهي در زمی همکاری خود را برای کشور اعالم کرده و آمادگنی در ای کنونیاسيس

 . و بخش برق اعالم کردندی اقتصاد،یخدمات
 رانی جداگانه از دولت و ملت ایدارهای دنی در ازي نی است که مالکی عراق حاکری دفتر نخست وزهيانيب

 . تشکر کردسي انگلزيو ن
 سفر به تهران رسما ی برای از مالکداری دنی در ارانی اري عراق، سفری دفتر نخست وزهيانياس ب اسبر

 .دعوت به عمل آورد
 نی کرد و آخرداری دی امروز با عادل عبدالمهدی المالکی نورت،ی کوی به گزارش خبرگزارگری دی سواز

 .داد را مورد بحث وتبادل نظر قرار دی دولت جدليتحوالت مربوط به تشک
 نی هم در اکپارچهی ائتالف عراق وني فراکسندگانی از نمای المولی و محمد تقی باقر حمودهمام

 . اختصاص داشت، شرکت داشتنددی دولت جدلي تحوالت مربوط به تشکنینشست که به آخر
 به ی هفته جارانی دولت متبوع خود را تا پایی نهابي کرد تا ترکیدواري شب گذشته ابراز امیمالک
 . کندیارلمان معرفپ
 در ی پارلمان عراق اعالم کرده اند که همچنان مسائل متعددندگانی از نمایاري است که بسی درحالنیا
 وزارت نفت، کشور و دفاع وجود دارد ی های در مورد کرسژهی دولت و به ولي مربوط به تشکی هایزنیرا

  .که حل نشده است
  

  جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي 
  

   ارديبهشت21:  تهرانیمرور روزنامه ها
    ٢٠٠۶ مى 11  - ١٣٨۵ ارديبهشت 21شنبه پنج 

روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به درج گزارش هايی درباره به :بی بی سی
ن تعويق افتادن تصميم گيری شورای امنيت سازمان ملل و پيشنهاد کشورهای اروپايی برای حل بحرا

هسته ای ايران اختصاص داده و در مقاالت و گزارش های داخلی خود به نامه محمود احمدی نژاد به 
رييس جمهوری آمريکا و پيامدهای آن، ممنوع شدن مصرف دخانيات در اماکن عمومی و اعتراض 

  .نمايندگان مجلس به تشکيل صندوقی که رد کرده بودند پرداخته اند
 و   کنترل  ستاد کشوری  تشکيل  آرا به  با اکثريت  نمايندگان  که  از آن روز پس   خبر داده سهاعتماد ملی

   به تصويب  بهداشت  کار وزارت  محيط  سالمت  مديرکل  از آنکه  دادند و دو روز پس  رای  با دخانيات مبارزه
   با مصرف  مقابله  برای ن مدو  جرايم  تعيين  برای  قضاييه قوه  و همکاری   از دخانيات  استفاده ممنوعيت
 را   عمومی  و اماکن  در ادارات  دخانيات  مصرف  مجلس  نمايندگان  کرد سرانجام  ابراز اميدواری دخانيات
  .  کردند  تعيين  جريمه  متخلف  و برای ممنوع

   عمومی  اماکن در  دخانيات  استعمال  ممنوعيت  به  از آنکه ، پيش  مجلس به نوشته اين روزنامه نمايندگان
   تعيين  جريمه  هزار تومان۵٠ تا ١٠ از   سال١٨ افراد زير   به  مواد دخانی  فروشندگان  دهند، برای رای
  .کردند

 در سرمقاله خود از تحول در پرونده هسته ای نوشته و اين تحول را سياست چماق و اعتماد ملی
اروپايی، چين و روسيه و آمريکا هم ضامن هويج توصيف کرده و افزوده است که عالوه بر سه کشور 

  . پيشنهاد جديد هستند
   که  ويژگی  و آمريکا هستند با اين  ايران گير نهايی  تصميم   هم  کنونی به نوشته اين روزنامه در شرايط

   حاضر به  و آمريکا هم  نيست  اورانيوم سازی  غنی  های  فعاليت  بر توقف  مبنی  تضمين  ارايه  حاضر به ايران
   کور استراتژی  و گره  نيست  ايران  ارايه تضمين  عدم  در صورت  سياسی-  امنيتی های  تضمين اعطای
  .  شود  گشوده  واشينگتن-  تهران  دستان  بايد به فعلی

توطئه " در تيتر بزرگ صفحه اول خود تصميم تازه اعضای شورای امنيت را جمهوی اسالمیروزنامه 
  خوانده است" رای بازداشتن ايران از فناوری هسته ایبزرگ اروپا ب

بعد از دو روز به واکنش درباره نامه ای پرداخته " نامه احمدی نژاد غرب را غافلگير کرد" با عنوان کيهان
 گشودن راه مذاکره مستقيم است با اين تفاوت که اين بار تندرو و ضدآمريکايی ها اعتمادکه به نظر 

   .خود عامل آن هستند
اين روزنامه بدون اشاره به اعتراض هايی که به گفته حدادعادل ابراز شد از زبان رييس مجلس نوشته 

  . نامه احمدی نژاد حرف ملت ايران است
همين روزنامه در ستون طنز خود نوشته گوش بوش بدهکار نيست، اما مطالب اين نامه می تواند افکار 

  .  از حقايق بکندعمومی بسياری از جهانيان را متوجه خيلی
 از قول يک فرد فرضی نوشته اين نامه ابتکار بزرگی بوده است و البته صدها اثر مهم و کيهاننويسنده 

  . تعيين کننده ديگر هم دارد
 در گزارش تحوالت پرونده هسته ای ايران نوشته شب گذشته دفتر تونی بلر، نخست وزير همشهری

ی فرانسه و انگليس در شورای امنيت سازمان ملل بود تا بريتانيا، پذيرای هيات نمايندگان رسم
درخصوص آينده اين تحرکت بحث شود و وزير خارجه جديد بريتانيا هم نيز در مذاکرات حضور داشت تا 

  . بتواند وضعيت موجود را بهتر درک کند و با سياست های نخست وزير همگام شود
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توافق، گزارش های مربوط به تصميم های شورای  با عنوان بزرگ دو هفته تاخير به خاطر همبستگی
  . امنيت را در صدر اخبار خود آورده است

   جديد به های  مشوق نوشته بررسی"   و امنيتی  اقتصادی  سياسی  با امتيازهای تعليق" با عنوان اعتماد
   خود دارند تا بدين کره ميز مذا  را روی  آن۵+١   ارشد کشورهای  مديران  که  ای است  پرونده  اکنون ايران

  .  کند  تبعيت  اورانيوم سازی  غنی  توقف  برای المللی  بين  های  از درخواست  را متقاعد کنند که  ايران وسيله
 با اشاره به سفر يک هيات اقتصادی بريتانيايی و يک هيات صلح دوست جمهوری اسالمیروزنامه 

 نوشته اصولگرايان در صدد هموار کردن راه برقراری رابطه با آمريکايی به ايران از قول يک سايت اينترنتی
  .آمريکا هستند

در حالی که مقامات دولتی خبر داده اند که از ماه آينده صندوق مهرامام رضا را در استان های مختلف 
 ۵ يک نماينده اقليت مجلس گفته ادغام جمهوری اسالمیکشور تاسيس می کنند به نوشته روزنامه 

ظير صندوق ازدواج جوانان و تعاون که همگی دارای مصوبه از مجلس هستند بدعت جديدی صندوق ن
  . است که کل جايگاه مجلس را مخدوش می کند

 گفته است شورای عالی اداری نمی تواند جمهوری اسالمیشهبازخانی به نوشته روزنامه 
ف کند و متاسفانه هيات رييسه موسساتی را که با تصويب مجلس به وجود آمده اند اصالح، ادغام و حذ

اقدام قابل قبولی برای دفاع از مجلس انجام نداده است و اگر اين وضع ادامه يابد شان مجلس پايين 
  . می آيد

اشاره نماينده اصالح طلب مجلس به رد اليحه صندوق مهرالرضا در مجلس است که بعد از اين تصميم 
  جود قانونی صندوقی به اسم مهرامام رضا به وجود آورددولت از طريقی ديگر با اذغام صندوق های مو
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