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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
  

 در 5+1ي  اش براي ايران به نشست روز چهارشنبه ي پيشنهادي رسمي مجموعه ي اروپا پيش از ارايه
 هاي دخيل هاي احتمالي طرف ي آمتر از واآنش مطرح آرد تا با هزينه يي به صورت رسانه  را بهلندن آن
  .آگاه شود

  ٢٠٠۶ مى 20  - ١٣٨۵ ارديبهشت 30شنبه 
نويس  ي پيش ، خبرگزاري آسوشيتدپرس در خبري درباره)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

هاي جهاني در حال بررسي چشم  ها گزارش داد، قدرت پلماتنقل از دي اروپايي به ي اين قطعنامه
يي ايران در صورتي هستند آه تهران با  ي هسته امنيت سازمان ملل در برنامه پوشي از دخالت شوراي

حمايت  سازي اورانيوم موافقت آند، اما در غير اين صورت از اعمال تحريم عليه اين آشور غني تعليق
  .خواهند آرد
هاي ياد شده آه به علت مجاز نبودن به صحبت  ديپلمات ري آمريكايي از وين به نقل از يكي ازاين خبرگزا

اين : اروپا به ايران از افشاي نامش خودداري آرد، نوشت در خصوص عناصر پيش نويس پيشنهاد
نشست آلمان، فرانسه و انگليس به همراه چين روسيه و آمريكا آه  پيشنهاد ممكن است تا پيش از

  .در لندن برگزار شود و مورد بازبيني قرار گيرد ار است روز چهارشنبهقر
موافقت خواهد آرد آه مذاآره درباره پرونده ايران در شوراي » المللي گويد جامعه بين اين پيشنهاد مي

اش را از  يي هسته ي ي برنامه مشروط بر آن آه تهران مذاآره درباره «حالت تعليق در آورد امنيت را به
حالت تعليق در آورد و ممنوعيت  گيرد، به سازي را مادامي آه اين مذاآرات انجام مي ر بگيرد، غنيس

  .آند المللي انرژي اتمي را لغو هاي سرزده آژانس بين بازرسي
آمك آند و تامين  «ساخت راآتورهاي آب سبك در ايران به» آند چنين پيشنهاد مي نويس هم اين پيش
خواهد  دهد و از تهران مي يي را براي بيش از پنج سال پيشنهاد مي تههس ي سوخت  شده تضمين

  .شود، بپذيرد اش به روسيه منتقل مي سازي ي غني اساس آن برنامه طرحي را آه بر
نويس ممنوعيت صدور ويزاي مسافرتي، مسدود  آسوشيتدپرس افزود، اگر ايران همكاري نكند، اين پيش

يي  مالي اعضاي مهم دولتي و آنهايي آه به برنامه هسته ت مبادالتهاي ايران و ممنوعي شدن سرمايه
تسليحاتي و ديگر معيارها از جمله تحريم انتقال محصوالت نفتي پااليش  شوند، تحريم ايران مربوط مي
  .آند پيشنهاد مي شده به ايران را
عنامه شوراي امنيت توسل به زور به وسيله قط نويس با اشاره به تهديدهاي تلويحي به در اين پيش
 فصل هفت منشور سازمان ملل 41معيارها تحت بند  در جايي آه مناسب باشد، اين: آمده است

  .تصويب خواهد شد
المللي انرژي اتمي قصد دارد  البرادعي، مديرآل آژانس بين محمد :در اين گزارش هم چنين آمده است

  .ه ايران را آاهش دهدبراي اقدام شوراي امنيت علي از دولت بوش بخواهد فشار
وزير امور خارجه و استفان هادلي، مشاور امنيت ملي آاخ  ها گفتند البرادعي با آاندوليزا رايس، ديپلمات

در يك هفته جاري ديدار خواهد آرد و دولت آمريكا را براي اعمال موضعي  سفيد و ديگر مقامات آمريكايي
  .فشار قرار خواهد داد تر تحت ماليم

 در لندن انجام خواهد 5+1روز پيش از نشست  شنبه يعني يك ها اين نشست روز سه ديپلماتبه گفته 
  .شد

نويس پيشنهاد اروپا به ايران دست يافته  از پيش اي با اعالم اين آه به نسخه خبرگزاري فرانسه نيز
ع ايران در يي و ديگر صناي خواهد به صنعت هسته هاي جهاني مي قدرت اتحاديه اروپا از :است، نوشت

خواهند در صورت  آمك آنند؛ اما از روسيه و چين مي! سازي اورانيوم را رها آند غني صورتي آه تهران
عليه اين  موافقت ايران با اين پيشنهادها، به اعمال تحريم عليه ايران از جمله تحريم تسليحاتي عدم

  .آشور بپيوندند
هاي  گويد قدرت پيشنهاد انگليس، فرانسه و آلمان مي :به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري فرانسوي افزود

يي را برقرار  آب سبك در ايران حمايت آنند و يك بانك سوخت هسته جهاني بايد از ساخت چندين راآتور
اش به ايران را در صورتي آه تهران  هاي فروش هواپيماهاي تجاري محدوديت سازند و حتي آمريكا

  .يي توليد نخواهد آرد، رفع آند ضمين آند سالح هستهبردارد مبني بر آنكه ت هايي گام
ها از جمله تحريم  انجام ندهد، اين آار تحريم به نوشته اين خبرگزاري، اما اگر تهران چنين آاري

  .تسليحاتي را در پي خواهد داشت
يك : تروابط قوي تجاري روسيه و چين با ايران گف گري سيمور، تحليلگر امور منع اشاعه با اشاره به

  .هاي روسي و چيني به ايران خواهد داشت فروش سالح تحريم تسليحاتي تاثيري چشمگيري بر
آند،  موسسه مك آرتور در شيكاگو فعاليت مي وي آه از مسووالن سابق آاخ سفيد بوده و اآنون در

  ها خواهند پيوست يا خير؟ چين به بخش تحريم عالمت سوال اين است آه آيا روسيه و: افزود
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 در نشست سه آشور اروپايي با  چهارشنبه يي آه قرار است روز اين متن پيش نويس چهار صفحه
 تحريم هدفمند را براي اين آه شوراي 15قرار گيرد، فهرست  چين، روسيه و آمريكا در لندن مورد مذاآره

متناسب  اي تدريجيسازد و آنها را به عنوان معياره انتخاب بزند، فراهم مي امنيت از ميان آنها دست به
  .آند ناپايبندي ايران توزيع مي با

معيارهاي "و " گيرد موشكي ايران را هدف مي يي و هاي هسته معيارهايي آه برنامه"ها به  تحريم
ممنوعيت صدور ويزا و سفر براي مقامات و "تسليحاتي،  شود و تحريم تقسيم مي" سياسي و اقتصادي

هاي مرتبط و يا نزديك به اين  هاي افراد و سازمان آردن سرمايه مسدود"و " رتبه منتخب اشخاص عالي
  .شود مي را نيز شامل" رژيم

سازي اورانيوم ايران به وسيله روسيه با پذيرفتن  غني ، مزاياي اين طرح: گويد نويس مي متن اين پيش
  .شود را شامل مي" المللي چرخه سوخت در روسيه بين مرآز"ايران به عنوان شريك در 

آند، اما  متن هم چنين درباره امنيت صحبت مي رتبه اروپايي خاطرنشان آرد آه اين يك ديپلمات عالي
هايي مبني بر عدم  زيرا واشنگتن با ارايه چنين تضمين شود، در آن مطرح نمي" هاي امنيتي تضمين"

  .حمله به ايران مخالف است
  .آند شرايطي خاص از اين متن حمايت مي يك ديپلمات غربي بدون ارايه توضيح گفت، آمريكا تحت

واشنگتن به مذاآرات آتي با ايران بپيوندد، زيرا اين تنها راه  ديپلمات اروپايي ياد شده اظهار آرد آه الزم
هاي اروپايي  در حال حاضر شرآت. اين است آه مزايايي را دريافت خواهد آرد متقاعد ساختن تهران به

معامالت  نند، بدون چراغ سبز واشنگتن با ايران معامله نخواهند آرد، زيراآ آب سبك توليد مي آه راآتور
  .بزرگي با آمريكا دارند

مجموعه پيشنهادي موافقند، اما فقط در صورتي  روسيه و چين ممكن است بگويند آه با: سيمور گفت
بوش را در موقعيتي اين مساله دولت . جانبه با ايران شرآت آند آه آمريكا موافقت آند در مذاآرات چند

  .داد بسيار مشكل قرار خواهد
پذيرفتني باشد، بدبين هستند؛ زيرا تهران همواره  اي آه براي ايران ها نسبت به يافتن معامله ديپلمات

  .سازي را رد آرده است توقف غني
به سخت حمايت آنند، آنگاه ممكن است ايران  هاي ها از تحريم ها و چيني سيمور گفت آه اگر روس

  .بپيوندد پذيرفتن شرايط براي ازسرگيري مذاآرات
است براي تغييرات در متن اين پيشنهاد اعمال  روسيه و چين بعيد: ديپلمات غربي ياد شده اظهار آرد

ها بتواند گامي در جهت اقدام نظامي عليه ايران  بيم دارند تحريم فشار آنند، به ويژه با توجه به اين آه
  .باشد

المللي خوانده شده است، همكاري  جامعه بين گويد در صورتي آه ايران با آنچه س ميمتن پيش نوي
  . آن به تصويب برسد41فصل هفت منشور و بند  هاي گزينشي و تحت نكند، ممكن است تحريم

سازد، اما توسل به نيروهاي  امنيت را الزامي مي اين بند معيارها براي اجرايي آردن تصميمات شوراي
  .شود شامل نميمسلح را 
دانند، زيرا اين بند پايبندي را الزامي حقوقي  چين مي اي براي روسيه و ها اين را ژستي مصالحه ديپلمات

  .آند خودداري مي سازد، اما از گشودن باب جنگ مي
، حق ايران را براي "تجديدنظرشده به ايران عناصر ممكن يك پيشنهاد"پيش نويس تحت عنوان 

گويد ايران بايد به  آميز مورد تاييد قرار داده است، اما مي يي با اهداف صلح رژي هستهدراختيارگيري ان
هاي مربوط به  المللي انرژي اتمي همكاري آند و تمامي فعاليت آژانس بين طور آامل با بازرسان

ادامه  يرانيي ا بازفرآوري را تعليق آرده و اين آار را در دوره مذاآرات درباره برنامه هسته سازي و غني
  .دهد

آلمان، فرانسه و انگليس ارايه : اتحاديه اروپا نوشت خبرگزاري رويتر نيز به نقل از يك ديپلمات عضو
ها  اند و اين مشوق اش پيشنهاد آرده سازي رها آردن برنامه غني ها را به ايران براي تعدادي مشوق

  .شود يي را شامل مي تضمين سوخت هسته يي و نيروگاه برق هسته
نويس پيشنهاد سه آشور اروپايي  آشنا با متن پيش اين گزارش به نقل از ديپلماتي از اتحاديه اروپا و

يي به ايران احتماال به همراه حمايت از يك آنسرسيوم  هسته ما با پيشنهاد يك نيروگاه برق: نوشت
  .ايم ت آردهيي غير نظامي موافق براي تضمين سوخت فعاليت هسته يي المللي سوخت هسته بين

آنسرسيوم سوخت ايجاد شود تا ايران را قادر سازد  روسيه پيشنهاد آرده است يك: اين گزارش افزود
رسد متن پيش نويس اتحاديه  در روسيه بپردازد و به نظر مي سازي اورانيوم در سطوح پايين به غني

  .در روسيه خواهد بوداين آنسرسيوم يك شرآت سهامي مشترك . آند مي اروپا از اين ايده حمايت
 درباره 5+1ي آمريكا در مذاآرات  آمريكا و نماينده نيكالس برنز، معاون امور سياسي وزير امور خارجه

مان تصميم  آنيم و هنوز درباره موضع اين پيش نويس را بررسي مي ما هم چنان: ايران به رويتر گفت
  .ايم نگرفته

  .خواهد آرد ن مطرحبرنز گفت آه پاسخ آمريكا را در نشست لند
گفت آه پيش نويس پيشنهاد هم چنين نوعي تضمين  ديپلمات اتحاديه اروپا آه پيشتر از وي ياد شد نيز

گويد اتحاديه اروپا در جهت به رسميت شناختن تماميت ارضي  مي دهد و امنيتي را به ايران ارايه مي
  .فعاليت خواهد آرد آشورهاي خاورميانه
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از جمله تحقيق و توسعه را تعليق و ساخت راآتور  سازي ي غني تمامي وجوه برنامهايران در عوض بايد 
ادعاي وي به جهان تضمين دهد آه براي توليد سوخت سالح  آب سنگين اراك را متوقف آند تا به

  .آند يي تالش نمي هسته
عليه ايران در هشدارهايي را درباره اعمال تحريم  ديپلمات ياد شده گفت آه اين پيشنهاد هم چنين

  .شود سازي شامل مي صورت تداوم غني
اروپايي از آمريكا خواسته است فروش هواپيماهاي  هاي واشنگتن همچنين گفتند آه اتحاديه ديپلمات

 .اين مجموعه بررسي آند جديد به ايران را به عنوان بخشي از
  
 حل بحران ی برای اسالمیمهور به جیدکی و قطعات ماي هنوز درمورد فروش هواپکایآمر:  برنزکالسين

   نگرفته است مي تصمیهسته ا
  ٢٠٠۶ مى 20  - ١٣٨۵ ارديبهشت 30شنبه 
 ی جمهورقی تشوی خواستند که براکای اروپا از آمرهی اتحادی از سویندگی و فرانسه به نماايتانی برآلمان،
 را رانیزه به ا تایرنظامي غیماهاي اش فروش هواپی هسته ای هاتي از فعالی به چشمپوشیاسالم
 یمي تصموز جمعه شب گفت واشنگتن هنکای امور خارجه آمرری برنز معاون وزکالسين.  کندیبررس

 توافق کرد که مساله فروش قطعات یالدي در آغاز سال گذشته می هنگامکایآمر. درباره آن نگرفته است
 آنست که ی در پرانیا.  کندی و بررسیابی را ارزرانی به اکای ساخت آمریماهاي کوپتر و هواپی هلیدکی

 به ی اسالمی جمهورادشدهی ی هامیاز آغاز تحر.  و به روز کندی نوساززي فرسوده اش را نییناوگان هوا
 ساخت بلوک سابق شرق از یماهاي آورد اما هواپی سابق روی اتحاد شوروی کشورهایی هواعیصنا

 قرار است ی اسالمی اروپا به جمهورهیحاد اتیقی تشویشنهادهايپ. ستي باال برخوردار نیاستانداردها
 نی تا آنزمان فرصت دارند درباره اهي و روسني چکا،یآمر.  شودی در لندن بررسندهیروز چهارشنبه آ

  .  کنندیري گمي تصمشنهادهايمجموعه پ
 یور جمهقی تشوی خواستند که براکای اروپا از آمرهی اتحادی از سویندگی و فرانسه به نماايتانی برآلمان،
 را رانی تازه به ایرنظامي غیماهاي اش فروش هواپی هسته ای هاتي از فعالی به چشمپوشیاسالم
 قرار است روپا اهی است که اتحادییشنهادهاي مجموعه پی هاهی از پایکی درخواست نیا.  کندیبررس

  .  بردارد اني را از می اسالمی جمهوری به تهران عرضه کند و بحران هسته ایقیبصورت تشو
 قرار است روز ی اسالمی اروپا به جمهورهی اتحادیقی تشویشنهادهايپ):  فرداویراد (ی طاهررضايعل

 سازمان ملل متحد همراه تي امنی شوراتي امنی شورای دائمی اعضایی در گردهماندهیچهارشنبه آ
 شنهادهاي پهموع مجنی تا آنزمان فرصت دارند درباره اهي و روسني چکا،یآمر.  شودیآلمان در لندن بررس

  .  کنندیري گميتصم
 نی ای جمعه شب گفت واشنگتن گرم بررسکای امور خارجه آمرری برنز معاون وزکالسي رو نني هماز
 که در آغاز سال گذشته ی هنگامکایآمر.  درباره آن نگرفته استیمي است اما هنوز تصمشنهاديپ
 تيعال توقف فی برای اسالمی به جمهوریقیو تشیشنهادهاي اروپا در عرضه پهی بر ابتکار اتحادیالديم
 کوپتر و ی هلیدکی صحه گذاشت توافق کرد که مساله فروش قطعات رانی در ای هسته ایها
  . کندی و بررسیابی را ارزرانی به اکای ساخت آمریماهايهواپ
ه شدن  و به گروگان گرفترانی انقالب در ایروزي سال پس از پني از نخستی اسالمی جمهورکهي حالدر
  .  واشنگتن بوده استني سنگی هامی بار تحرری تهران تاکنون زمي مقییکای آمرپلماتی د52
 کای ساخت آمریماهاي کوپتر و هواپی هلیدکی قطعات دی آنست که افزون بر خری بخصوص در پرانیا

 به یاسالم ی جمهورادشدهی ی هامیاز آغاز تحر.  و به روز کندی نوساززي فرسوده اش را نییناوگان هوا
 از رق ساخت بلوک سابق شیماهاي آورد اما هواپی سابق روی اتحاد شوروی کشورهایی هواعیصنا

 اند و دهی آنها آموزش ندتی هدای برازي نی چندانیرانی و خلبانان استي باال برخوردار نیاستانداردها
 از یی هوایحه ها ها تن از مردمانش را در سان10 سال گذشته هرساله 27 ی در طرانی اجهيدرنت

  . دست داده است
 راه رانی به بازار اگری اروپا بار درباسی و اکای آمرنگي بزرگ بوئی شرکت های اسالمی جمهورمی رفع تحربا

 و شش فروند از 727 جت 4 از جمله نگي فرسوده بوئیماي هم اکنون چند فروند هواپرانیا. افتیخواهند 
 رانی ای اصلیی ها ناوگان هواانهي در آش737 که در کنار دو جت  دارداري در اخت747 جت هي اولیمدل ها
  .  دهندی مليرا تشک
 جهان خبر در انتظار رانی اروپا به اهی اتحادیقی تشویشنهادهاي مربوط به پاتیي با انتشار جزاکنون

  ازشي زودهنگام و پی نژاد به گونه ایمحمود احمد.  هاستشنهادي پنی به ای اسالمیواکنش جمهور
 اگر مشروط به توقف روند یشنهادي پچي آنها را رد کرد و گفت تهران هادشدهی یشنهادهايانتشار پ
  .رفتی باشد نخواهد پذومي اورانی سازی و غنیفرآور

  
  :  ها ی خبرگزارتی به روارانی ای اخبار تحوالت هسته انیآخر

 ی سازی درباره غنکای با آمری البرادعیچانه زن/ رانی به ایشنهادي با اروپا درباره بسته پکای آمراختالف
   رانی در ایقاتيتحق

  ٢٠٠۶ مى 20  - ١٣٨۵ ارديبهشت 30شنبه 
 از جمله رانی اروپا به اهی اتحادیشنهادي و اروپا در خصوص بسته پکای اعالم کردند که آمرپلماتهاید

  .  اختالف دارندیتي امنی هاني و تضمی هسته ایراکتورها
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 شنهاديپ:  اروپا گفتندهی اتحادیپلماتهای دن،ي از برلترزی رویر به نقل از خبرگزار مهی گزارش خبرگزاربه
 تهران سبب بروز ی از سوی سازی غنی در قبال توقف برنامه هارانی  به اهی اتحادنی ای هاقیتشو

 آن مطرح درباره ی جدی مالحظاتدي کاخ سفکهی واشنگتن و بروکسل شده است به طورني بیاختالفات
  .استکرده 

  طرح که قرار است در نشست روز نی گفت اران،ی اروپا به اهی اتحادی مطلع از طرح مقدماتپلماتی دکی
 مورد هي و روسني چکا،ی آمرني و فرانسه و همچنسي آلمان، انگلیی سه کشور اروپایچهارشنبه از سو

  . نکرده بودجادی اکای اروپا و آمرني بی اختالفشتري پرديبحث و گفتگو قرار گ
 و امکان ی هسته اروگاهي نکی تا میما توافق کرد:  که خواست نامش فاش نشود گفتپلماتی دنیا

 ی هسته ای هاتي فعالی سوخت براهي تهني تضمی در راستایومي کنسرسی مدت برای طوالنتیحما
  .مي ارائه کنی نظامريغ

 رانی خواهد کرد اما اتیما طرح حنی احتماًال از اني و چهي باورند که روسنی بر الگراني تحلگرچه
 محترم زي صلح آمی هسته ای هاتي داشتن فعالی که حق تهران را برای با هرگونه طرحشيشاپيپ

  .نشمارد رد کرده است
 هنوز کای اروپا گفته است که آمرري در واکنش به طرح اخزي نکای امور خارجه آمرریمعاون وز"  برنزکالسين"

 در قبال آن نشان دهد و واشنگتن پاسخ خود را در نشست لندن  رای نگرفته است تا واکنشیميتصم
  .ارائه خواهد داد

 ی درباره محتوای عمومیگفتگوها:  باره گفته استنی در اسي در وزارت خارجه انگلزي سخنگو نکی
 وجود یی هاني تضمرانی اروپا زود است و اوضاع نشان داده است که درباره ارائه راکتور به اشنهاديپ

  .ندارد
  . استی هنوز تحت بررسرانی به ایارائه راکتور آب سبک احتمال:  گفتیو

 است ی مرحله ناراضنی در ارانی ارائه راکتور به ادهی گفتند که واشنگتن از ایی اروپایپلماتهای دنيهمچن
 یت م به تجاری در حوزه هسته ارانی را که با ایی مؤسسات اروپاتيو اکراه دارد تا از کنگره درباره معاف

  . پردازند سؤال کند
 که در آن به گفته رانی به ایشنهادي طرح پسی نوشي با اشاره به پگری دیی اروپاپلماتی دکی نيهمچن

 تالش خواهد کرد گفته است انهي خاورمی کشورهای ارضتي حفظ تمامی اروپا براهی اتحادپلماتی دنیا
  . در خود داردزي نیتي امنني تضمی نوعشنهاي پنیکه در ا

 کند ی متی حماسمی و از تروردی تهدی را به نابود سازلي اسرائرانی که ای تا زمانپلماتی دنی گفته ابه
  .ستي نرانی به ایتي امنی هاني به دادن تضمی راضکایآمر
 ی باور است که بنی بر انيبرل:  گفتگلي در گفتگو مجله اشپی مقام ناشناس  آلمانکی رابطه ني همدر
  . خود دست برخواهد داشتی سازی غنی هاتي از تمام فعالرانی امين است که فکر کجهينت
 ریمد" یمحمد البرادع" گفتند که ران؛ی ای از سویکردی روني با اشاره به چنگری بار دني همچنپلماتهاید

 داده رانی را به ایقاتي محدود در حوزه تحقی سازی غنشنهادي پی اتمی انرژی المللنيکل آژانس ب
  . منعطف سازدنهي زمنی بخواهد تا موضع خود را در اکایت از آمراست و ممکن اس

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
   شوراى امنيت١۶٨٠متن آامل قطعنامه 

  ٢٠٠۶ مى 19  - ١٣٨۵ ارديبهشت 29ه معج
  :به گزارش خبرگزارى مهر متن آامل اين قطعنامه به نقل از خبرگزارى فرانسه به اين شرح است

صادره در  ( ١۵۵٩راى امنيت همه قطعنامه هاى گذشته درباره لبنان به ويژه قطعنامه هاى  شو-
و نيز بيانيه هاى اصلى درباره وضعيت لبنان به ويژه ) ٢٠٠۵ (١۶۵۵، )١٩٨٢ (۴٢۶ و ۴٢۵،  )٢٠٠۴سال

ور مى  را يادآ٢٠٠۶ ژانويه ٢٣ و ٢٠٠۵ مه ۴ ، ٢٠٠۴ اآتبر ١٩ ، ٢٠٠٠ ژوئن ١٨بيانيه هاى صادره در 
  .شود

حمايت قوى خود را از سالمت ارضى، حاآميت و استقالل سياسى لبنان در ) شوراى امنيت  (-
  .چارچوب مرزهاى به رسميت شناخته شده بين المللى بار ديگر مورد تاآيد قرار مى دهد

 به ١۵۵٩هرچند تحقق پيشرفت ملموس در جهت اجراى آامل همه مفاد قطعنامه ) شوراى امنيت (-
ه از طريق گفت وگوى ملى لبنان را مثبت ثبت مى آند، اما با تاسف به عدم اجراى مفاد ديگر ويژ

 به صورت آامل به ويژه درخصوص انحالل شبه نظاميان لبنانى و غيرلبنانى و خلع سالح ١۵۵٩قطعنامه 
ارضى و آنها و بسط سلطه دولت لبنان بر همه اراضى خود و احترام آامل به حاآميت لبنان و سالمت 

وحدت و استقالل سياسى آن و اجراى انتخابات رياست جمهورى آزاد و عادالنه به موجب احكام قانون 
  .اساسى لبنان به دور از هرگونه دخالت يا نفوذ خارجى اشاره مى آند

اگرچه با نگرانى به آنچه گزارش دبيرآل درباره عمليات انتقال سالح به شبه نظاميان ) شوراى امنيت (-
داخل اراضى لبنان اشاره مى آند ، اما از دولت لبنان به خاطر اتخاذ تدابيرى براى جلوگيرى از اين در 

  .عمليات از طريق تقويت امنيت مرزها قدردانى مى آند
حمايت آامل خود را از گفت وگوى ملى لبنان اعالم آرده و از همه گروه هاى لبنانى ) شوراى امنيت (-

ت وگو و توافقى آه درباره مسائل مهم به آن دست يافته شد، ثبت مى قدردانى مى آند و سير گف
  .آند
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آوريل سال ١٢آه  به سخنان نخست وزير لبنان در برابر شوراى امنيت در ) شوراى امنيت (-
  :ميالدى گوش فرا داد٢٠٠۶

 درباره  ميالدى٢٠٠۶ آوريل سال ١٨از سومين گزارش نيم ساالنه دبيرآل به شوراى امنيت به تاريخ  -١
  .استقبال مى آند) ٢٠٠۴(١۵۵٩اجراى قطعنامه 

  .مى شود) ٢٠٠۴ (١۵۵٩بارديگر خواستار اجراى آامل همه موارد قطعنامه  -٢
بار ديگر دعوت خود از همه آشورها و گروه هاى معين ذيربط ياد شده در گزارش براى همكارى آامل  -٣

  .قق اين هدف را تجديد مى آندبا دولت لبنان و شوراى امنيت و دبيرآل به منظور تح
دولت سوريه را به شدت بر پاسخگويى به درخواست دولت لبنان همگام با تفاهم هاى دست يافته  -۴

شده به آن در گفت وگوى ملى لبنان به ترسيم مرزهاى مشترك بين دو آشور به ويژه مناطق داراى 
 آامل و نمايندگى ديپلماتيك آامل بين دو مرزهاى مبهم يا مورد اختالف و به برقرارى روابط ديپلماتيك

آشور تشويق مى آند، با اشاره به اينكه اين اقدام ها گامى  مهم به سوى تاآيد حاآميت لبنان و 
سالمت منطقه اى و استقالل سياسى آن و بهبود روابط بين دو آشور محسوب مى شود و دو طرف را 

فت وگوى دوجانبه براى اين هدف صورت دهند و با دعوت مى آند تا تالش هايى را از طريق افزايش گ
مد نظر قراردادن اين امر آه برپايى روابط ديپلماتيك بين آشورها و تبادل هيات هاى ديپلماتيك دائم با 

  .توافق دوجانبه صورت مى گيرد
 مى آند و از دولت لبنان به خاطر اتخاذ تدابيرى براى مبارزه با انتقال سالح به اراضى لبنان قدردانى -۵

  .از دولت سوريه مى خواهد تا اقدام هاى مشابهى را اتخاذ آند
از قطعنامه صادره از نشست گفت وگوى ملى آه خواستار خلع سالح شبه نظاميان فلسطينى در  -۶

خارج از اردوگاه ها در طول شش ماه شده است، استقبال مى آند و از اجراى آن حمايت مى آند و 
هاى بيشتر براى انحالل همه شبه نظاميان لبنانى و غيرلبنانى و خلع سالح آنها خواستار ايفاى تالش 

  .براى بسط آامل سلطه دولت لبنان بر همه زمين هاى خويش است
حمايت خود را از دبيرآل سازمان ملل و فرستاده ويژه وى با توجه به تالش هايى آه مبذول مى  -٧

و ارائه آمك الزم به منظور ) ٢٠٠۴ (١۵۵٩احكام قطعنامه دارند و همتى آه با هدف تسهيل اجراى همه 
  . اين هدف ابراز مى دارند، تكرار مى آند

  .پيگيرى اين مسئله را مورد تاآيد قرار مى دهد -٨
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  اعضاى آابينه عراق معرفى شدند
  ٢٠٠۶مى  21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک

 ماه آشمكش سياسى در عراق نخست وزير جديد توانست ۵سرانجام پس از :  شرقگروه بين الملل
پنج ماه پيش وقتى نخستين انتخابات براى .  نفرى خود را به پارلمان اين آشور معرفى آند٣٧آابينه 

ر اين آشور تشكيل يك پارلمان دائم در عراق برگزار شد اميد مى رفت آه به زودى روند سياسى د
با تعيين ابراهيم جعفرى از سوى ائتالف . تقويت و به موازات آن از دامنه خشونت ها آاسته شود

يكپارچه عراق آشمكش هاى سياسى شروع شد و هم زمان آرد ها، اهل سنت و آمريكايى ها با 
هبران سياسى پس از ماه ها رايزنى نفس گير بين ر. انتخابات مجدد او به نخست وزيرى مخالفت آردند

نيز به ) اهل سنت(محمود المشهدانى . عراق جالل طالبانى دوباره به رياست جمهورى برگزيده شد
سپس ابراهيم جعفرى تحت فشار هاى متعدد داخلى و خارجى و براى خروج . رياست پارلمان رسيد

المالكى را عراق از اين بن بست سياسى داوطلبانه آنار آشيد و به جاى خود معاونش نورى جواد 
مالكى پس از مدت ها رايزنى موفق شد رضايت گروه ها و فراآسيون هاى مختلف سياسى . گذاشت

اما در نهايت او نتوانست براى دو وزارتخانه مهم . عراق را براى مشارآت در آابينه خود به دست آورد
 آه ديروز جبهه همين مسئله موجب شد. خود يعنى دفاع و آشور وزرايى مستقل و مناسب پيدا آند

به دليل تكميل نشدن تمام وزارتخانه ها به اعتراض از جلسه ) فراآسيون اهل سنت در پارلمان(التوافق 
اين . با اين حال المالكى توانست براى اآثريت وزارتخانه هاى خود وزرايى را معرفى آند. خارج شوند

و در واقع سومين دولت در عراق به نخستين دولت دائم پس از سقوط صدام حسين در عراق خواهد بود 
المالكى ديروز هنگام معرفى اعضاى آابينه خود . ترتيب پس از اياد عالوى و ابراهيم جعفرى خواهد بود

  .گفت دولت او ادامه دهنده دولت هاى قبلى خواهد بود
  راى اعتماد براى آابينه مالكى• 

محمود المشهدانى و با حضور دو عصر ديروز مجمع ملى عراق در ششمين نشست خود به رياست 
معاون او خالد العطيه و عارف طيفور و اآثريت نمايندگان برگزار شد و طى آن به آابينه المالكى راى 

راى گيرى ديروز به صورت آشكار و با بلند آردن دست صورت مى گرفت يعنى پس از نام . اعتماد داد
اين نشست آه جالل طالبانى . رى مى شدبردن فردى براى پست مشخص جداگانه براى او راى گي

رئيس جمهور عراق نيز در آن حضور داشت با قرائت آالم اهللا مجيد شروع شد و سپس طالبانى طى 
سخنانى از نورى المالكى به عنوان اولين نخست وزير عراق پس از سقوط رژيم صدام در بهار سال 

امروز دولت وحدت ملى :  وى افزود. ياد آرد و او را دوست صميمى و مجاهد خود دانست٢٠٠٣
طالبانى همچنين بر ضرورت حمايت و . نيرومندى آه مردم عراق انتظار آن را مى آشيدند تشكيل شد

بشارت امنيت و استقرار و براى اين دولت براى مردم عراق : پشتيبانى از اين دولت تاآيد آرد و افزود
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سپس نورى . تروريست ها و تكفيرى ها هشدارى خواهد بود آه دير يا زود به چنگ عدالت خواهند افتاد
المالكى در سخنانى گفت . المالكى اسامى وزراى خود را اعالم آرد و براى هر يك راى گيرى شد

 شد آه طى يك ماه آينده برنامه هاى وى يادآور. ترآيب دولت او براساس توافق سياسى بوده است
المالكى همچنين ابراز اميدوارى آرد تا . دولت خود را تقديم پارلمان خواهد آرد تا به آن راى داده شود

براساس قانون اساسى و به يارى خداوند و به حكمت و درايت بتواند به خواسته هاى ملت جامه عمل 
 آيت اهللا على سيستانى و ديگر رهبران دينى مسلمان و وى از نقش مرجعيت دينى به ويژه. بپوشاند

 بند عمده به اين ٣٣المالكى برنامه هاى دولت خود را در . غير مسلمان و گروه هاى سياسى تقدير آرد
ارتقاى وحدت ملى، مبارزه با تروريسم و نفى خشونت، پايان بخشيدن به ناامنى ها، «: شرح ذآر آرد

مجوار و بين المللى و تالش براى خروج فورى نيرو هاى خارجى از عراق و ارتقاى روابط با آشورهاى ه
ارتقاى توانمندى هاى نظامى آشور، مبارزه با فساد  ادارى و مالى و ايجاد نهاد هاى قانونى و نفى نژاد 
گرايى و قوميت گرايى و فرقه گرايى و تحقق حاآميت ملى و انجام بازسازى طرح هاى توسعه و تامين 

 عتبات و بازسازى آنها، همچنين عادى سازى اوضاع در مناطقى آه دچار سياست هاى امنيت
پاآسازى نژادى در گذشته شده است ازجمله آرآوك و برنامه زمان بندى براى عادى سازى شرايط در 

وى در پايان دوباره بر انحالل همه گروه هاى شبه نظامى تاآيد آرد تا هرچه سريع . اين شهر اعالم آرد
آه مخالف آابينه ناقص مالكى بود با ) اهل سنت(جبهه التوافق . ر نظم و امنيت در عراق برقرار شودت

اعضاى اين جبهه و جبهه گفتمان ملى در : انتشار بيانيه اى آه در ابتداى جلسه ديروز قرائت آرد، گفت
اع و آشور مشخص اين فراآسيون اعالم آرد تا زمانى آه وزراى دف. دولت جديد حضور نخواهند يافت

المالكى براى اين دو وزارتخانه سرپرست . نشوند از مشارآت در دولت المالكى خوددارى خواهند آرد
تعيين آرد و به بيان روشن تر خودش سرپرست وزارت آشور شد و سالم الزوبعى معاون خودش را 

اى اين دو وزارتخانه از مدت ها پيش جدال سياسى بين گروه هاى عراقى بر. سرپرست وزارت دفاع آرد
از اعضاى [مهم جريان داشت به اين صورت آه ائتالف يكپارچه شيعيان مى خواست بيان جبرصوالغ 

در همين پست باقى بماند و در همان حال اهل سنت نيز نامزدهايى را براى وزارت دفاع ] مجلس اعال
اشت و مى خواست آسانى را انتخاب تعيين آرده بودند اما المالكى بر مستقل بودن اين دو وزير تاآيد د

. اين تالش مالكى تاآنون به نتيجه نرسيده است. آند آه به گروه هاى سياسى وابسته نباشند
ناتوانى مالكى در تعيين وزراى دفاع و آشور نشان مى دهد آه هنوز اختالفات اساسى بين گروه ها به 

. توافق نيز تائيدى بر همين مدعا خواهد بودويژه شيعيان و اهل سنت باقى است و خروج ديروز جبهه ال
آنترل ناامنى ها و به . دولت تازه تشكيل شده مالكى با چالش هاى دشوارى رو به رو خواهد بود

خصوص خلع سالح شبه نظاميان و حفظ وحدت ملى آه اخيرًا عراق را تا آستانه يك جنگ فرقه اى 
از آن گذشته حضور نيروهاى خارجى يا . ندداخلى پيش برد از مهم ترين چالش هاى يادشده هست

با . مى تواند عراق را وارد چالش هاى تازه اى آند» خروج فورى آنان«آنچنان آه ديروز المالكى گفت؛ 
اين وصف همه ناظران داخلى و خارجى نسبت به تشكيل آابينه المالكى ابراز خوش بينى مى آنند و 

ديروز دولت انگليس از . ر بخشى از اين بحران ها فائق آيداميدوارند آه وى و تيم آارى اش بتواند ب
آمريكا نيز از . تشكيل آابينه عراق استقبال آرد و آغاز اين روند دموآراتيك را به مردم عراق تبريك گفت

تشكيل آابينه جديد استقبال آرد و با اين حال تروريست ها به گونه اى ديگر به استقبال اين تحول 
در شهرك صدر . ا انفجارهاى مرگبار خود ده ها عراقى را آشته و مجروح ساختندسياسى رفتند و ب

در شهر قائم نيز .  نفر را مجروح آرد۵٨ عراقى را آشت و ١٩انفجار بمبى در يك ايستگاه اتوبوس 
 ١۵ جسد را در بغداد و ١٩پليس عراق هم اعالم آرد .  نفر از افراد پليس را آشت۵اتومبيلى انفجارى 

از سوى دير .  آشف آرده آه بر آنها آثار شكنجه بوده است-جنوب بغداد_ ا در منطقه المسيب جسد ر
  . وى هفته گذشته در عراق ربوده شد. هنوز سرنوشت ناجى النعيمى ديپلمات اماراتى روشن نيست

  
  نگاهى به زندگينامه نخست وزير جديد عراق

  ٢٠٠۶ مى 20  - ١٣٨۵ ارديبهشت 30شنبه 
 ساله معارضه و تا قبل از معرفى ٣٠المالكى نخست وزير دولت منتخب عراق در طول دوران نورى :ايرنا

او آه همواره سوداى . شناخته مى شد» جواد المالكى«وى به عنوان نخست وزير به نام مستعار 
نويسندگى و يك زندگى آرام را داشته از آغاز جوانى آه در حزب الدعوه اسالمى ريشه دارترين حزب 

مى عراق وارد شد تاآنون هرگز نتوانسته از آسودگى بهره اى ببرد و هميشه در فضاى گرم اسال
او همواره آرزو آرده به عنوان شخصى انديشه ور و نويسنده برجسته شناخته . سياست بوده است

 شود اما تقدير چنين براى او رقم خورده آه در آسوت مرد اول سياست عراق اينك بيش از هر زمان ديگر
نورى المالكى آه همرزمان دوره معارضه و رقيبان سياسى اش وى را به نام . وارد گود سياست شود

مى شناسند از سوى آميته هفت جانبه ائتالف يكپارچه عراق به اتفاق آرا به عنوان نامزد » ابو اسرا«
ابى «ش  ميالدى از اهالى بخ١٩۵٠ ساله متولد ۵۶نورى المالكى . تصدى نخست وزيرى معرفى شد

المالكى از خانواده .  آيلومترى جنوب بغداد است١٠٠مرآز استان بابل واقع در » حله«در غرب » غرق
خانواده مالكى يكى از خانواده هاى معروف . است» بنى مالك«هاى اصيل عربى و از عشيره معروف 

راى نام از رجال دينى شناخته شده و شع» محمدحسن ابوالمحاسن«عراق بوده و پدر بزرگ وى 
. آشناى عراق و وزير معارف در اولين دولت پادشاهى عراق بعد از استقالل عراق از استعمار بريتانيا بود
نورى المالكى تحصيالت اوليه خود را در استان بابل به پايان برد و براى تكميل تحصيالت عاليه خود در 

ناسى ارشد را از اين دانشگاه اخذ اربيل شد و آارش» صالح الدين«رشته ادبيات عرب وارد دانشگاه 
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 به صفوف حزب الدعوه پيوست و توانست از همان آغاز خود را در اين حزب ۶٠او در پايان دهه . آرد
از بنيانگذاران حزب » صاحب دخيل النجفى«مطرح آند و بر همين اساس او يكى از افراد نزديك به 

  . الدعوه بود
انديشمند اسالمى معروف عراق و بنيانگذار » محمدباقر صدر«د نورى المالكى همواره به آيت اهللا شهي

فعاليت هاى سياسى المالكى به سرعت از طرف رژيم . اصلى حزب الدعوه عشق و ارادت ورزيده است
 اولين -ابواسرا روانه سوريه .  ناچار به ترك عراق شد١٩٧٩بعث صدام مورد رصد قرار گرفت و در سال 

.  شد تا در آنجا فعاليت هاى سياسى حزب الدعوه اسالمى را ادامه دهد-اقامتگاه معارضين عراقى
ارگان حزب الدعوه اسالمى در سوريه را برعهده داشت و در » الموقف«المالكى مدتى سردبيرى نشريه 

همين مدت با ادامه تحصيالت خود توانست مدرك آارشناسى ارشد زبان عربى را از دانشگاه دمشق به 
يان جنگ تحميلى عراق بر ضد جمهورى اسالمى ايران، ابواسرا روانه جمهورى در جر. دست آورد

 ميالدى در ايران حرآت هاى مبارزين حزب الدعوه بر ٢٠٠٣اسالمى شد و تا سقوط رژيم بعث در بهار 
المالكى به سرعت مدارج ترقى را در اين حزب سياسى آه به صورت . ضد رژيم صدام را رهبرى مى آرد

ه مى شود طى آرد و توانست به عضويت دفتر سياسى درآيد و عضو شوراى رياستى شورايى ادار
موسوم » جهاد«او در مدت زمان حضور خود در ايران رهبرى شاخه . شد) عالى ترين درجه حزبى(حزب 

هرچند المالكى مدت زمان زيادى را در جمهورى اسالمى ايران سپرى . را بر عهده داشت» جهاديه«به 
بر همين اساس بسيارى . مواره سعى داشته آه سياست مستقلى را در پيش گيردآرده اما ه

المالكى همچنين به . المالكى را شاخه عربى حزب الدعوه در مقايسه با ابراهيم جعفرى مى دانند
داشتن مواضع معتدل در داخل حزب الدعوه در مقايسه با جعفرى به عنوان مرد شماره يك حزب الدعوه 

وى ازدواج آرده و . ياد مى آنند» استالين حزب الدعوه«برخى از ابواسرا به عنوان . دشناخته مى شو
  .داراى سه دختر و يك پسر است

  
  * دولت جديد عراق معرفي شد و راي اعتماد گرفت* 

هاي دولت جديد در چارچوب حفظ يكپارچگي با هدف برقراري دموآراسي، استقالل و  برنامه: مالكي
  امنيت است

  ٢٠٠۶ مى 20  - ١٣٨۵ ارديبهشت 30شنبه 
 ماه از برگزاري انتخابات پارلماني در عراق و يك ماه پس از انتخاب نوري المالكي، به 5سرانجام پس از 

عنوان نخست وزير جديد، دولت جديد عراق آه چهارمين دولت پس از سرنگوني نظام صدام و اولين 
ي شد و توانست پس از چند هفته رايزني و معرف) شنبه(دولت رسمي و دائمي عراق است، امروز 

  . مشاجره راي اعتماد بگيرد
ي تلويزيوني الجزيره، نوري المالكي،  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

  : ي خود را اينگونه اعالم آرد نخست وزير عراق امروز در پارلمان عراق حاضر شد و اسامي آابينه
  ، معاون نخست وزير و سرپرست وزارت دفاع؛ سالم الزوبعي

  نوري المالكي، نخست وزير و سرپرست وزارت آشور؛ 
  حسين الشهرستاني، وزير نفت؛ 

  باقر جبر الزبيدي، وزير دارايي؛ 
  هوشيار زيباري، وزير امور خارجه؛ 
  هاشم الشبلي، وزير دادگستري؛ 

  ريزي؛  علي بابان، وزير برنامه
  ق؛ آريم وحيد، وزير بر

  علي الشمري، وزير بهداشت؛ 
  خبير الخضراعي، وزير تربيت و آموزش؛ 
  عبدالزياد العجيدي، وزير آموزش عالي؛ 

  عبدالفالح السوداني، وزير بازرگاني؛ 
  العبودي، وزير آشاورزي؛ 

  فوزي الحريري، وزير صنايع؛ 
  آريم مهدي صالح، وزير امور ترابري؛ 
  ؛ محمد توفيق عالوي، وزير ارتباطات

  خانم بيان الدزعي، وزير مسكن و شهرسازي؛ 
  ها؛  رياض القريب، وزير امور شهرداري
  ؛ )آب(لطيف الرشيد، وزير منابع طبيعي 

  محمود محمد جواد الراضي، وزير آار و امور اجتماعي؛ 
  راعد فهمي جاهد، وزير علوم و تكنولوژي؛ 

  خانم نرمين عثمان، وزير محيط زيست؛ 
  وزير جوانان و ورزش؛ جاسم محمد جعفر، 

  اسعد آمال محمد عبداهللا هاشمي، وزير فرهنگ؛ 
  خانم وجدان ميخائيل، وزير حقوق بشر؛ 

  عبدالصمد رحمان السلطان، وزير مهاجرت؛ 
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  لواء اسمي سمين، وزير دولت در امور گردشگري؛ 
  برهم صالح، وزير سرپرست امور امنيت ملي؛ 

  ي مدني؛  عهعادل االسدي، وزير دولت در امور جام
  دافع حياد العيساوي، وزير دولت در امور خارجه؛ 

  صفاء الصافي، وزير دولت در امور پارلمان؛ 
  ها؛  سعد خلف الهاشمي، وزير امور استان

  خانم فاتن عبدالرحمن محمود، وزير دولت در امور زنان؛ 
  اآرم الحكيم، وزير دولت در امور گفتمان ملي؛ 

   دولت؛ محمد عباس العريبي، وزير
  علي محمد احمد، وزير دولت؛ 

  . حسن راضي آاظم الساري، وزير دولت
اعالم آردند تا زماني ) هاي سني از گروه( التوافق عراق و گفتمان ملي  ي اين در حالي است آه جبهه

شان  آنند و نمايندگان گيري مي آه وزارت دفاع و آشور مشخص نشود، از مشارآت در دولت جديد آناره
  . رلمان خارج شدنداز پا

اعضاي اين جبهه و : اي آه در ابتداي جلسه قرائت آرد، گفت ي التوافق در بيانيه ي جبهه نماينده
  . ي گفتمان ملي نبايد در دولت جديد حضور داشته باشند جبهه

  . وي خواهان تاخير در تعيين نهايي اسامي آابينه تا دو روز ديگر شد
هايي آه براي آنها سرپرست تعيين شده طي چند روز آينده  انهخ چنين قرار است براي وزارت هم

  . گيري نهايي صورت گيرد تصميم
: ي امروز پارلمان پس از راي اعتماد پارلمان عنوان داشت العاده ي فوق چنين در جلسه نوري المالكي هم

  . اعتماد بگيردترآيب دولت بر اساس توافق سياسي بوده است آه امروز در پارلمان معرفي شد تا راي 
هاي دولت را به اين پارلمان ارايه خواهم داد تا شما به آن راي اعتماد  من طي يك ماه برنامه: وي افزود
  . بدهيد

هاي  وي ابراز اميدواري آرد تا براساس قانون اساسي و به ياري خداوند و با حكمت و درايت به خواسته
  . ي عمل پوشانده شود ملت جامه

اهللا العظمي سيستاني و ديگر علما درخصوص آمك و همراهي  مراجع تقليد به ويژه آيتوي با تشكر از 
هاي دوست به علت حمايت از  همچنين از دولت: ها در پيشبرد روند سياسي آشور اظهار داشت آن

هاي موقت و انتقالي آه عراق را در شرايط  آنم و همچنين از دولت دولت و ملت عراق تشكر مي
هاي عراقي آه ريخته شده است سر  در برابر شهدا و خون. آنم ردند، قدرداني ميسختش هدايت آ
  . آنم آه قدرت ما از همين مردم است آورم و اعالم مي تسليم فرود مي

هاي دولت در چارچوب حفظ يكپارچگي عراق با هدف برقراري  برنامه: نخست وزير عراق تاآيد آرد
  . دموآراسي و استقالل و امنيت است

ها و اجراي قانون اساسي است و هر گونه تغيير  هاي دولت براساس حضور تمام جناح  برنامه : گفتوي
  . نيز بر اساس قانون صورت خواهد گرفت

ها، محكوم  چنين تالش در راستاي گفتمان ملي، شرآت در روند سياسي، از بين بردن خشونت وي هم
هاي مربوطه را از جمله  سم از طريق تشكيل سازمانها و اجراي قوانين مبارزه با تروري آردن تروريست

  . هاي دولت آينده خواند فعاليت
تالش دولت بر حفظ يكپارچگي عراق برخورد با مساله نيروهاي چند : مالكي همچنين خاطرنشان آرد

ها، همكاري  هاي امنيتي به آن مليتي براساس قانون اساسي، آموزش نيروها و واگذاري مسووليت
هاي عراقي براي برقراري امنيت و بازگشت نيروهاي خارجي به آشورشان و تاسيس دولت  ميان گروه

  . هاي قانوني آه تحت اختيار ملت باشد نه گروه و حزب خاص متمرآز خواهد بود قانوني و سازمان
جلوگيري از نژاد پرستي در عراق، فعالي سازي نقش زنان در دولت و : مالكي در ادامه بيان داشت

ها، توجه به جوانان و فراهم آردن شرايط مناسب براي آنها، نظارت بر عتبات و تامين  م به حقوق آناحترا
  . ي دولت آينده است هاي برنامه ها را از اولويت ها و حمايت از آن امنيت زائران، نظرات بر دانشگاه

 دولت در آن، قرار رساني عراق، جلوگيري از دخالت ي اطالع تضمين استقالل شبكه نخست وزير عراق 
 دادن به مناطق متضرر، تامين  ها و اولويت دادن طرح توسعه فراگير در همه مناطق، فعال آردن بازسازي

گذاري و توسعه،  برق، تامين و توسعه بخش نفت و گاز و صدور قانون در اين زمينه، تشويق به سرمايه
  . سازي اين دو بخش را ضروري دانست توجه به بخش صنايع و آشاورزي و تدوين برنامه براي فعال

دولت و ملت عراق متعهد هستند تا در راستاي برقراري روابط دوستانه و همكاري با ساير : مالكي افزود
  . ها تالش آنند آشورهاي جهان و همجوار عراق و تامين منافع عراق و انجام مذاآرات با آن

قانون اداري دولت در جهت عادي سازي اوضاع دولت متعهد به اجراي : نخست وزير عراق اظهار داشت
آرآوك و پايان دادن به مشكالت اين منطقه، تامين امنيت و اقتصاد آن، توجه به شايستگي افراد در 

ها، تدوين ساز و آارها به منظور مبارزه با فساد اداري، مبارزه با فقر و تخلف، تشكيل  توزيع پست
  . موسسات عالي و پژوهشي است

 نظر در برخي قوانين از بين بردن حزب بعث، تجديد نظر در قانون انتخابات و تشكيل وي تجديد
هاي اجباري و بازگرداندن مهاجران، نظارت بر فرار  آميسارياي عالي حفظ مرزها، متوقف آردن مهاجرت

  .ي دولت براي بررسي امور زندانيان و آزادي اسراء بيگناه را ضروري دانست مغزها، تشكيل آميته
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   اهل سنت ی و کردها و مالحظه کارانيعي عراق؛استقبال شی دولت دائملي به تشکی داخلیواکنشها

  ٢٠٠۶ مى 20  - ١٣٨۵ ارديبهشت 30شنبه 
 ی اعتماد پارلمان را هم به دست آورد، با واکنشهای عراق و برنامه آن که رادی جدنهي کابی اساماعالم

 که ی کشور روبرو شد به گونه انیا) تياقل(هل سنتو کردها و اعراب ا) تیاکثر(انيعيمتفاوت ش
  . تند گرفشي در پزي آماطي احتکردی و کردها از آن استقبال کردند، اما اهل سنت روانيعيش
 نهي زمنی امور خارجه عراق  در اریوز" یباری زاريهوش" مهر،ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی رای المللني و بی مردمتی است که  با حمای قانونیلت دائم دوني دولت،اولنیاظهار داشت که ا
  .اعتماد مجلس را کسب کرد

 و یتي امنتي به منظور بهبود وضعشی خوی محقق کردن برنامه های برای دولت زمان کافنیا:  افزودیو
  . دارداري قانون دراختتي کردن حاکمنهیفراهم کردن خدمات و نهاد

 دولت کی که  ژهی خواهند کرد به وی دولت همکارنیهمگان با ا: شان کرد امور خارجه عراق خاطرنریوز
  . به تمام معنا استیوحدت مل

 بزرگ ی امروز دستاورددادیرو:  گفتکپارچهی ائتالف عراق ندگانیاز نما" یرضا جواد تق" حال، ني همدر
 24(اک در انتخابات خطرنیدهای رود که با وجود همه تهدی ملت عراق به شمار میدر عرصه دستاوردها

  .شرکت کردند) 84آذر 
 مختلف ی از سه ماه طرفهاشي بی هایزنی مستمر و رای را ثمره تالشهادادی رونی اني همچنیو

  .دانست
 و منعکس ندهی آن نمای است که اعضاستهی و شای قوی دولت،دولتنیا: پارلمان عراق افزودندهی نمانیا

 ی و دموکراسی باره نشان از آزادنی در ای برخیراضها ملت عراق هستند و اعتیفهايکننده همه ط
  . کشوراستنیموجود در ا

 بوده و مشارکت خواهند مي سهدی دولت جدی هایري گمي کرد که همگان در تصمدي تاکی جواد تقرضا
  . نخواهد بودی کس مستثنچيکرد وه

 نیاهل سنت ا" توافق ال" عراق استقبال کردند که جبههدی و کردها از دولت جدانيعي که شی حالدر
 جبهه نی اندگانیاز نما" یالي الحنینور الد" دولت مالحظات خود را ابراز کردند و یکشور درباره برنامه ها
  . داردولت در مورد برنامه دی خود گفت که جبهه التوافق مالحظاتیدر کنفرانس مطبوعات

 قهرمانانه به منظور ی مقاومت که نقشني که بسمی مربوط به مبارزه با ترورنيما درباره قوان: افزودیو
 قائل ی کنند، تفاوتی که همگان آن را رد میزي خشونت آمی کند و اقدامهای مفای عراق ایآزادساز

  . شودینم
 ی همه تشکلهاالتی ساختار دولت به تمانی کرد که ادهي عراق ابرازعقدی در مورد ساختار دولت جدیو
  .اسخ نداده است جبهه التوافق پی و خواسته هایاسيس
 و شبه سمی عراق دو بند مربوط به مبارزه با ترورری نخست وزی المالکی گزارش، در برنامه نورنی اهیبرپا
 بردن خشونت، محکوم کردن روش ني بر از بسمی آمده است که بند مربوط به مبارزه با ترورانينظام
 ني قوانی مبارزه با آن و اجرای براجي با همه اشکال آن، بسسمی ترورح،ی به صورت روشن و صریريتکف

 مناسب طی همه شراجادی ، اربطی ذی و دولتیی قضای نهادهاقی به صورت فعال و از طرسمیمبارزه با ترور
  . دارددي حقوق بشر تاکی المللني بیارهاي مردم و احترام به معني استحکام روح محبت وتسامح بیبرا
 ديتاک " اني مربوط به شبه نظام91 قانون یاجرا "اني به باني که بند مربوط به شبه نظامستي درحالنیا

 که پل برمر ی و زمانیالدي م2004-2003 عراق در سال ی انتقالی حکومتیدر زمان شورا91قانون. دارد
  . در عراق بود، وضع شدیرنظاميحاکم غ

) ندهی نما44(گان هم:  جبهه التوافق گفتی و از اعضاریمعاون نخست وز" یسالم الزوبع "گر،ی دی سواز
  .ستي در جبهه نی شکافچي دادند و هیبه برنامه دولت را

 کامل و ی دولتلي جبهه وجود داشت که خواهان تشکی اعضای برخی از سوییبرداشتها:  افزودیو
  . دفاع بودندری کشور و وزری وزیدارا
 از برنامه ی که کس نداردیمانع:  باره گفتنی در ارعراقینخست وز" ی المالکینور" حال، ني همدر

  .می که خواهان نقد، اما نقد سازنده از  ملت در مورد خود شده امي هستیدولت ما انتقاد کند،از کسان
 دادن و بستن انی پایو اقدامات برا) ابدی انیپا( شود ی قطعدی باانيموضوع شبه نظام:  افزودیالمالک

  .نجام است پرونده و منحصر کردن سالح فقط در دست دولت درحال انیا
 به منظور پرکردن ی ملی آشتی برای عراق خاطرنشان کرد که دست به ابتکار عملری وزنخست
  . شد، خواهد زدجادی ملت عراق اني که در بیشکاف
 که می معتقدرای ،زمی دادی دولت رانیبه ا:  حزب امت عراق گفترکليدب"یمثال االلوس" حال،نيدرهم
  .ردي ها را برعهده بگتي است که مسوولی دولتلي به تشکازين است و ی از خون هر روز جارییایدر
  . امر فاجعه باشدنی که استمي داشتند و معتقد نیگری نظر دندگانی نمایبرخ:  افزودیو

 به دولت م،ي در دولت مشارکت کنای مي مخالف  دولت باشفي که جزء طمیما حق دار:  گفتیااللوس
 خدمت به اعتماد کنندگان به ما یمخالف و قانونگذار در راستا في و نقش خود را به عنوان طمی دادیرا
  . کردمي خواهفایا

البته بدون (ری وز37 خود را مرکب از ی عراق روز شنبه دولت وحدت ملدی جدری نخست وزی المالکینور
  . اعتماد گرفتی از مجلس رانهي کابنی کرد وایبه پارلمان عراق معرف)  دفاع و کشوررانی وزنييتع
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 دهي به توافق رسی المالکی نوریشنهادي پی وزرای مختلف پارلمان قبال بر روی هاوني فراکسنکهیا با
 همچنان ند،ی آی به شمار میدي کشور ودفاع که دو وزارتخانه کلی وزارتخانه هاتيبودند، اما وضع
 شدن شخص دو وزارتخانه را تا زمان منی ای سرپرستی و الزوبعی مانده اند و مالکینامشخص باق

  . مربوطه برعهده خواهند گرفترانیوز
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   ارديبهشت30:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى 20  - ١٣٨۵ ارديبهشت 30شنبه 

روزنامه های اولين روزهفته تهران با گزارش مالقات دبير شورای عالی امنيت ملی با :بی بی سی
مللی انرژی اتمی احتمال داده اند در آستانه تصميم شورای امنيت درباره پرونده مديرکل آژانس بين ال

  .هسته ای ايران، گام تازه ای برای رفع بحران برداشته شده باشد
ادامه گفتگوها درباره نامه محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران به همتای آمريکايی خود، انتقادهايی 

جمله صنايع و توليدات داخلی، انتقاد های رييس قوه قضاييه از دستگاه از وضعيت اقتصادی کشور و از 
  .قضايی و گزارش های تازه ای درباره مناطق نا آرام شرق ايران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه است

 در عنوان اصلی خود ادعا کرده است که پس از مقاومت ايران بر سر غنی جمهوری اسالمیروزنامه 
  . م و مخالفت چين و روسيه با قطعنامه اروپا، اروپايی ها در صدد تهيه طرح تازه ای هستندسازی اورانيو

 با اشاره به ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی با مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی ايرانروزنامه 
اروپا به صورت که در وين انجام شده است، از قول منوچهر متکی، وزير خارجه ايران نوشته پيشنهاد 

  . مشروط قابل بررسی است
 در صدر گزارش های خود مصاحبه خبرنگاران اين روزنامه را با سفير جديد بريتانيا در ايران منعکس شرق

  . کرده که در بخشی از آن احتمال هر نوع حمله نظامی به ايران رد شده است
ه اش اسرائيل حمله نظامی در مورد  پرسيده اگر آمريکا بخواهد به همراه متحد ديرينشرقخبرنگار 

ايران انجام دهد آيا دولت بريتانيا از اين موضوع حمايت می کند، جفری آدامز سفير بريتانيا پاسخ داده 
  .حتی نمی خواهم در مورد آن فکر کنم: است

نبايد فضا را از اين که هست :  از زبان يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته استکارگزاران
جنگی تر کرد، چون که آمريکا اگر می توانست تا به حال ايران را گرفته بود اما خود می داند که قادر به 

  .چنين کاری نيست
نيروی انتظامی و نيروهای ارتشی با اشرار در منطقه کرمان يک درگيری وسيع :  نوشتهجوانروزنامه 

 کشتار عده ای از مسافران شده بودند داشته اند و سرگرده گروهی که ده روز پيش در جاده بم عامل
  .مجروح شده است

 سردار رضايی فرمانده نيروی انتظامی منطقه از يگان های هوانيروز ارتش، گردانهای جوانبه نوشته 
بسيج، تيپ های سپاه پاسداران و يگان های عملياتی نيروی انتظامی همچون گروه های تکاوری ابوذر، 

ان های توپخانه به عنوان نيروهای شرکت کننده در عمليات پاکسازی مقداد و سلمان به همراه گرد
منطقه خبر داده و گفته اين عمليات تا روز شنبه به منظور استقرار کامل امنيت در منطقه ادامه خواهد 

  . داشت
عامل » عبدالمالک ريگی«برادر :  از قول معاون نيروی انتظامی نوشتهايراندر همين حال روزنامه 

جاده بم به کرمان بوده و اگر اخباری رسيده دال بر اين که گروه جنداهللا مسووليت اين حرکات را کشتار 
نپذيرفته اند، خط و خطوطی که ديگران به اين شخص می دهند بر روی اتخاذ موضع از سوی اين گروه 

دليل تغيير لفظ داده تأثير گذاشته و با توجه به اثرات منفی اينگونه فجايع در افکار عمومی، شايد به اين 
  . اند

 جانشين فرمانده نيروی انتظامی در پاسخ اين سئوال که چرا تاکنون موفق به ايرانبه نوشته روزنامه 
به معنای توان خاص وی » ريگی«دستگيری عبدالمالک ريگی نشده اند گفته است دستگير نکردن 

د دارد، به عالوه در برخی پرونده نيست، بلکه به نظر می رسد نوعی حمايت های بيرونی از وی وجو
ها، دو تا سه سال به طول می انجامد تا پليس آگاهی کشور يک جانی را که در داخل کشور است، 

  . پيدا کند
وزير کشور روز بعد از گروگان گيری و کشتار ها در بلوچستان اعالم داشت که به فاصله يک روز عامالن 

  . رسندحادثه دستگير و به سزای اعمال خود می
چهار روز بعد از انعقاد قرارداد لوله گاز ايران و پاکستان که قرار بود با حضور و مشارکت هند نام آن خط 

 خبر داده که هند رسمًا به پروژه خط لوله گاز ترکمنستان پيوست که گاز آفتاب يزدلوله صلح باشد، 
  .اهد کردترکمنستان را از راه افغانستان و پاکستان به آن کشور منتقل خو

مشارکت هند در خط لوله گاز ايران به پاکستان و هند به دنبال توافق های تازه آن کشور با آمريکا عمال 
  .با ترديد روبرو شد

اين :  رييس قوه قضاييه در تازه ترين انتقاد خود از دستگاه قضايی گفته استهمبستگیبه نوشته 
  . ت پنج روز، اتهام ها به او تفهيم شوددرست نيست که متهم را بازداشت کنيم و پس از گذش
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حقوق افراد بايد :  نوشته آيت اهللا شاهرودی در جمع قضات دادسراهای کشور گفته استهمبستگی
اين حق بايد آنچنان مشخص باشد که هرکس . پيش از اينکه ضابط قضايی با آن برخورد کند، احيا شود

  .به هيچ عنوان نبايد آزادی افراد سلب شود. نحوه بازداشت، زمان و مکان مناسب آن را بداند
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