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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

 تواند پل ارتباطي ميان ايران با امنيت ملي آشورمان با تاآيد بر اين آه ترآيه مي دبير شوراي عالي
مذاآراتي  ي ترآيه نكات خوبي را در خصوص انجام ورها باشد، گفت آه وزير امور خارجهبرخي آش

  .يي با وي در ميان گذاشته است ي هسته سازنده در زمينه
  ٢٠٠۶ ژوئن 25 - ١٣٨۵ تير 4شنبه یک

ي  ، عبداهللا گل، وزير امور خارجه)ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته
با علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ديدار و ) يكشنبه) ترآيه بعد از ظهر امروز

تهران برگزار  وي پس از اين مالقات آه در محل شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در .آرد وگو گفت
 در اين مساله همه طرفين .مالقات خوب و مفيدي داشتيم: شد، در جمع خبرنگاران حضور يافت و گفت

  .حل ديپلماتيك داشته باشد راه پذير هستند و اميدواريم آه اين مساله نهايت مسووليت بي
گل از دوستان ما و ترآيه : اين ديدار گفت همچنين دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص

 نحو يي به ي هسته براي حل و فصل مساله هايي آه ايشان تالش. نيز آشور دوست ماست
  .از ايشان سپاسگذاريم دهند، مورد توجه ماست و آميز انجام مي مسالمت

توانيم مذاآراتي  در اين خصوص آه چگونه مي: افزود وگوها الريجاني با مثبت ارزيابي آردن اين گفت
  .اشاره آردند سازنده داشته باشيم، به نكات خوبي

تواند به  سوال آه ترآيه تا چه حد و چگونه مي ندبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به اي
هاي خوبي با آشورهاي مختلف دارد آه  ترآيه رايزني: گفت يي ايران آمك آند؟ ي هسته حل مساله

  .از آن استفاده شود تواند به عنوان پل ارتباطي مي
ي اروپا  ي اتحاديهخاوير سوالنا، رييس سياست خارج وگويش با الريجاني با اشاره به قرار ديدار و گفت

. هايي مشغول به آار هستند آنيم و آميته را پيگيري مي 5+1 ما به طور جدي پيشنهاد: اظهار داشت
  .ها را در مذاآرات در ميان بگذاريم بتوانيم نتايج بررسي اميدواريم در آينده

 تعيين 5+1ايران براي پاسخ به آشورهاي  الريجاني در خصوص اين آه آيا مهلت دو ماهه از سوي
هايي آه مشغول بررسي  به طور طبيعي آميته. نيست بحث مهلت. نه: شده، قابل تغيير است؟ گفت

ها در ميان  ها را با اروپايي ي بررسي نتيجه. نياز دارند پيشنهاد هستند، زماني را براي بررسي
  .گذاريم مي

نا مبني بر اين آه ميانجيگري سوال خبرنگار ايس دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به
يي ايران تاثيرگذار است؟  ي هسته آميز مساله فصل مسالمت بعضي از آشورها تا چه اندازه بر حل و

گفته بوديم آه ما با .  نداريم5+1آه نگاه مثبتي به پيشنهاد آشورهاي  ايم ما هيچ وقت نگفته: گفت
مورد  يي زه داد آه آار به صورت تكنيكي و حرفهآنيم، اما بايد اجا پيشنهاد را بررسي مي ديد مثبتي

  .بررسي قرار گيرد
معتقدم اين آه . معقولي حل آنيم، جدي هستيم ما در اين آه اين مساله را به نحو: الريجاني گفت

پرشتاب در شوراي امنيت خارج شود و در مسير مذاآراتي  تصميم گرفته شد بحث از طريق يك مسير
  .آنيم است و ما از آن استقبال مي ي بودهقرار گيرد تصميم عقالي

 آننده باشد؛ چون اگر نكاتي  تواند آمك ديپلماتيك مي هاي سياسي و در اين مسير، رايزني: وي افزود
توانند حالل خوبي در اين  باشد، افرادي آه با طرفين ارتباط دارند مي در مسير مذاآرات وجود داشته

  .مساله باشند
 5+1هاي ايران بر روي پيشنهاد  جريان بررسي  ديگري مبني بر اين آه آيا دروي در پاسخ به سوال

: شرط تعليق منصرف آند، گفت اش در خصوص پيش از موضع هاي ديپلماتيك قادر است آمريكا را رايزني
  .هاي ايران به نحو درستي منتقل شود آنيم آه حرف مي ما تالش. الغيب نيستم بنده رجال

زودي با سوالنا انجام خواهيم داد، بتواند براي رفع  آنم مذاآراتي آه به فكر مي: ردالريجاني تصريح آ
  .برخي از مسايل مفيد باشد

حال تعيين زمان و مكان براي انجام اين  در: وي در خصوص زمان و مكان ديدارش با سوالنا گفت
  .وگوها هستيم گفت

سوالنا در مسايل مختلف اشكالي ندارد انجام  مذاآره با خاوير: دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود
  .دهيم به دست آيد، مي مان را در اولين فرصتي آه ما پاسخ. شود

انگليسي گاردين اظهاراتي مبني بر آن داشته آه  ي وگويي با روزنامه وي با اشاره به اين آه در گفت
يي بهانه  ي هسته  مسالهسرنگوني نظام جمهوري اسالمي است و آمريكا اساسا در پي براندازي و

 ميليون دالر براي براندازي نظام ايران 75آنند آه  ها خودشان اعالم مي آمريكايي وقتي: است، گفت
ايران   ميليون دالر براي75البته . اند، مشخص است آه استراتژي آنها بر اين اساس است گذاشته آنار

  .ري احتياج دارندرقم آمي است و آنها قطعا براي چنين آاري به رقم بيشت
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ها در اين زمينه تصورات و توهماتي دارند آه ما فكر  آمريكايي به هر حال: به گزارش ايسنا، وي ادامه داد
اين مسيري آه . تواند ايران را در منطقه ناديده بگيرد آسي نمي. است آنيم اين روش اشتباه مي

  هم جز اين نداده است آه ست و نتيجه سال گذشته دنبال شده ا27آنند در  دنبال مي ها آمريكايي
  .مشكالتي را در منطقه افزايش دهد

ها را  حل آنند، به اين معناست آه اين روش يي را از طريق مذاآره ي هسته اين آه مساله: وي گفت
ايران، هميشه باعث سوء ظن ايران شده است و بايد از آن  رفتار دو گانه در مسايل. ديگر دنبال نكنند

  .آنندپرهيز 
نظر . مذاآراتي مستقيم را شروع خواهيم آرد ما: يي ايران همچنين گفت ي هسته مسوول پرونده

ي بسته پيشنهادي از طريق خاوير  است آه مذاآرات درباره آشورهاي پيشنهاد دهنده به ايران اين بوده
  .ي اروپا صورت بگيرد اتحاديه سوالنا، رييس سياست خارجي

ها  ي مشوق شش آشور پيشنهاد دهنده مجموعه ي ه اين آه آيا سوالنا نمايندهوي همچنين در پاسخ ب
ايشان مسوول آار هستند و از نظر ما هم اين امر مشكلي  اند آه به ما گفته: به ايران است؟ گفت

  .ندارد
شوراي عالي امنيت ملي به همراه برخي از  در اين ديدار معاون راهبردي و سياست خارجي دبير

  . وزارت خارجه حضور داشتندمسووالن
نژاد، رييس  است بعد از ظهر امروز با محمود احمدي عبداهللا گل، وزير امور خارجه ترآيه همچنين قرار

  .آند جمهور آشورمان نيز ديدار مي
ترآيه شب گذشته به تهران وارد شده و صبح امروز در  به گزارش ايسنا، عبداهللا گل، وزير امور خارجه

  .با منوچهر متكي ديدار آرده است تش با مقامات ايرانياولين مالقا
يي ايران با  ي هسته ها در مساله تمام طرف وي پس از ديدارش با متكي تصريح آرد آه از نظر او

يي ايران تالش  ي هسته آرد آه آشورش براي حل مساله گل همچنين تاآيد. آنند خونسردي رفتار مي
  .آند مي

يي را دنبال آند و  اي هسته تالش است آه برنامه  همسايگان غربي ايران درترآيه به عنوان يكي از
 15المللي انرژي اتمي به آنكارا آه  البرادعي، مديرآل آژانس بين رود در جريان سفر محمد انتظار مي

  .اش را علني آند يي ي هسته شد، اين آشور برنامه تيرماه انجام خواهد
اعالم آرده بودند آه آنكارا قصد دارد نقش فعالي را در  اهللا گل به تهرانمطبوعات ترآيه پيش از سفر عبد

ي ترآيه در مقطعي به ايران  وزير امور خارجه. يي تهران بازي آند هسته ي حل مساله يافتن راهي براي 
 ي ميالدي ديداري را از آمريكا داشته باشد و گفته شده آه خواهد در ماه آينده مي آند آه سفر مي

ي آمريكا در  خارجه ترين موضوعات ديدار وي با آاندوليزا رايس، امور يي ايران يكي از مهم وع هستهموض
  .واشنگتن خواهد بود

يي ايران تاآيد دارد و بارها  ي هسته مساله ترآيه از جمله آشورهايي است آه بر حل ديپلماتيك
آميز و ديپلماتيك براي موضوع  حل صلح آنكارا از يافتن راه اند، مقامات ارشد اين آشور تصريح آرده

  .آند مي يي ايران حمايت هسته
نظرهاي بين ترآيه و  منتشر آرده به اختالف و اشتراك شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارشي آه اخيرا

در اين گزارش سياست ترآيه در قبال با ايران مشابه . است آمريكا در خصوص ايران اشاره آرده
ي اقتصادي و نفتي آنكارا در ايران اشاره  عنوان شده و به توجهات ويژه ر قبال سوريهسياست آنكارا د
 ي همين امر نگراني دولت آمريكا را نسبت به هر گونه تحريم عليه ايران به دليل برنامه شده است آه

  .دهد اش افزايش مي يي هسته
يي ايران سعي دارد بر  ي هسته پيشرفت پرونده بر اساس اين گزارش، آمريكا به دليل نگراني از

هاي نظامي  بگذارد و به همين دليل دولت بوش تصميم به اجراي دوره سياست آنكارا در قبال تهران تاثير
 ي روابط ترآيه با تهران به و چنانچه بحران روابط آمريكا و ايران افزايش يابد، نحوه با آنكارا گرفته است

  .شود را تبديل ميترين موضوع بين واشنگتن و آنكا حساس
  

تعامل جديد با ايران بايد به دنبال  روزنامه واشنگتن پست به نقل از هنري آيسينجر نوشت آه آمريكا در
  .منافع امنيتي مشترك با ايران باشد
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 با اشاره به برقراري ي آمريكايي در مطلبي روزنامه ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي   و نقش هنري آيسينجر، وزير امور خارجه1970هاي  اوايل سال  پكن در-روابط ديپلماتيك واشنگتن 
 هايي ي اينكه از آن رويداد براي تعامل با ايران چه درس رابطه به نقل از وي درباره اسبق آمريكا در اين

  .افع امنيتي مشترك با ايران باشدآمريكا بايد درصدد يافتن من: تواند بگيرد نوشت مي
آند؛ به شرط آنكه ايران از اقدامات متزلزل  تهديد نمي وي تاآيد آرد آه يك ايران قوي و مرفه آمريكا را

  .آننده خودداري آند
اگر . خواهد يك آشور باشد و يا يك هدف باشد يا خير مي ايران بايد تصميم بگيرد آه آيا: آيسينجر گفت

اگر نگراني . اش با نفع ملي ما مغاير نيست تشخيص دهد آه نفع ملي آشور باشد بايدخواهد يك  مي
  .باشد آشورشان است، اين سازگار با منافع آمريكا نيز مي ايران امنيت و توسعه

تواند به زودي به يك آانون قدرت اقتصادي  باشد، مي اگر ايران با اقتصاد جهاني مرتبط: وي ادامه داد
  .مقايسه باشد، تبديل شود با آره جنوبي قابلاي آه  منطقه
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ايران در دوران حضور وي در وزارت امور خارجه در  آيسينجر خاطر نشان آرد آه روابط خوب آمريكا با
ملي آمريكا بوده است تا شخصيت شاه مخلوع ايران و يا سيستم   بيشتر مبتني بر منافع1970سالهاي 

  .زمان سياسي داخلي ايران در آن
منطقي وجود ندارد آه چرا آمريكا بايد تهديدي براي  هيچ دليل: ي اسبق آمريكا گفت ير امور خارجهوز

  امنيت ملي ايران باشد؟
ثبات آند آنگاه رسيدن به يك توافق مشكل  بي اگر قرار باشد منافع ايران منطقه را: وي هشدار داد

  .خواهد شد
گفتگوي آمريكا و ايران قرار خواهد داشت گفت آه  انونيي ايران آه در آ آيسينجر درباره مساله هسته

آند تا امنيت  يي بيشتر امنيت خودشان را تهديد مي ي هسته اشاعه ها بايد متوجه باشند آه ايراني
  .را آمريكا و يا اسراييل

آشورهايي آه بمب ندارند ناعادالنه به نظر  هر جا آه خط منع اشاعه آشيده شود، براي: وي افزود
  .هد رسيدخوا

 هر آشوري از جمله اشاعه  اين روند متوقف نشود، اما اگر: وزير امور خارجه اسبق آمريكا ادامه داد
  .دهندگان را تهديد خواهد آرد

ها با پيش شرط غرب موافقت آنند و غني  ايراني اآنون زمان گفتگو است و اگر: واشنگتن پست نوشت
  .يل بر سر ميز قرار گيردمسا سازي را متوقف آنند آنگاه بايد همه

گسترده درباره اين است آه آيا منافع امنيتي  آنچه مورد نياز است مذاآرات: اين گزارش حاآي است
  .هم مرتبط باشد يا خير تواند به ايران و آمريكا و متحدينش مي

ي اميدها: آند تصور آرد آيسينجر مطرح مي توان اي است آه مي اين گزينه: واشنگتن پست نوشت
شان  يي پوشد آه برنامه هسته صورتي جامه عمل مي ايران به تبديل شدن به قدرتي مهم فقط در

  .تر همكاري آند اي بزرگ عراق و خاورميانه متوقف شود و با آمريكا براي ثبات
  

    آنفرانس مطبوعاتى وزراى خارجه ايران و آلمان
  ٢٠٠۶ ژوئن 25 - ١٣٨۵ تير 4شنبه یک 

. ر متكى وزير خارجه ايران امروز وارد برلين شد و با همتاى آلمانى خود ديدار آردمنوچه:رادیو آلمان
متكى گرچه از پاسخ صريح به پيشنهادهاى غرب براى بازگشت ايران به ميز مذاآره در مناقشه اتمى 

طفره رفت، اما در آنفرانس مطبوعاتى پس از اين ديدار گفت بسته پيشنهادى بطور جدى بررسى 
  .  و افزود در اين پيشنهادها نكات بسيار مثبتى وجود داردخواهد شد

طرفين مناقشه اتمى ايران در هفته آينده، مذاآره پيرامون مجموعه پيشنهادات ارائه شده را ادامه 
آنگونه آه وزير خارجه آلمان عنوان آرد قرار است گفتگوى بعدى ميان خاوير سوالنا . خواهند داد

.   گيردورت الريجانى رييس هيات مذاآره ايران صیى اتحاديه اروپا و علهماهنگ آننده سياست خارج
  . آنيم متكى گفت ما از مذاآره با سوالنا تا هنگام پاسخ ايران، استقبال مى

 ماير بر لزوم پاسخ هرچه سريعتر ايران به پيشنهادهاى غرب تاآيد آرد و گفت معلق آردن اشتاين
اشتاين .  به فوريت فضا و زمينه مساعدى براى مذاآره فراهم آورددتوان یاى در ايران م هاى هسته طرح

اى  و براى استفاده مسالمت آميز ايران از  ماير افزود اين آرزوى آلمان است آه براى مناقشه هسته
  .اش  راه حلى ديپلماتيكى يافته شود تاسيسات اتمى

در اين زمينه وجود دارند و افزود ما از هايى   درباره بسته پيشنهادي اروپا گفت پرسش ها و ابهاممتكى
متكى گفت به نظرش اينك فضاى مثبتى فراهم شده و . آنيم یمذاآره بدون پيش شرط استقبال م

  . آليه طرفين درگير در اين مناقشه بايد از اين فرصت بهره گيرند
ه، وضعيتى  تعيين هاى جامعه جهانى براى بازگرداندن ايران به ميز مذاآر  ماير نيز گفت تالشاشتاين

آننده و حساس  پيدا آرده آه طى آن يا مناقشه ادامه خواهد يافت يا ما خواهيم توانست به همكارى 
  . با ايران دست يابيم

 اعالم نكرد آه ١ بعالوه ۵  در حالى زمان مشخصى را براى ارائه پاسخ ايران به بسته پيشنهادى متكى
اين اجالس . آشد هايى را پيش از اجالس عالى گروه هشت مىتر گفته است انتظار پاسخ ن آمريكا پيش

شايان ذآر است آه رييس . در سن پترزبورگ برگزار خواهد شد)  تيرماه٢۴( ژوييه ١۵در تاريخ 
  . شود یاوت ارائه م٢٢ مرداد  يا ٣١ گذشته گفت پاسخ ايران تا ی جمهورايران، اواسط هفته

اس مسائل ايران از حزب سبزهاى آلمان، ايران را به قطع ، آارشن»آنگليكا بر« ديگر سو، خانم از
اى خواهد داشت آه   در طول مذاآرات فراخواند و گفت در خاتمه گفتگوها، ايران برنامه اتمىسازى یغن

 آلمان نيز س، رييس آميسيون خارجى مجل»روپرشت پولنز«. سوءاستفاده از آن نيز مسير نخواهد بود
ايمى غنى سازى اورانيوم از سوى ايران نه مورد درخواست ماست و نه ايران دراين زمينه گفت تعليق  د

پولنز گفت اما ادامه اين روند بستگى به اين دارد آه ايران قصد ادامه مناقشه يا . به آن تن خواهد داد
  .قصد تخفيف آن را داشته باشد

 و شعارهاى گروهى از مخالفان  و آنفرانس مطبوعاتى مشترك اين دو مقام  در برلين  با تظاهراتديدار
  .شد دولت ايران همراهى مى

  
  شودیبرگزار م' یيک جاي' 'یيک وقت'مذاکرات : یآصف
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 ی وزارت امور خارجه ايران، ضمن اشاره به مذاکرات علی سخنگو،ی رضا آصفحميد:بی بی سی
 اروپا، در آينده یوير سوالنا، مسئول سياست خارج با خا،ی امنيت ملی علی دبير شورا،یالريجان

 . شودیبرگزار م' ی يک جايیيک وقت'نزديک گفته است اين گفتگو ها 
 دريافت ی خواسته برای غربی خود با خبرنگاران از کشورهای روز يکشنبه در نشست هفتگی آصفیآقا

 اعالم کرده ايران تالش نکنند و' ی تابیب 'یپاسخ ايران به مجموعه پيشنهادات شش قدرت جهان
 '. غرب را رفع کندینگران'خواهد کرد 

 خود، ی ايرانی همتا،ی است که روز گذشته وزير امور خارجه آلمان در ديدار با منوچهر متکی در حالاين
 ببرد و پيش از اين ی پیبه انگيزه ايران از فعاليت اتم'  سريعیخيل' خواهد ی میگفته بود جامعه جهان

 ظرف ی پيشنهادمجموعهوش، رئيس جمهور آمريکا، گفته بود انتظار دارد پاسخ ايران به نيز جورج ب
 .آينده اعالم شود' یماه ها'و نه ' هفته ها'

 ی سوالنا در ديدار خود با آقای هنوز رسمًا مشخص نشده و قرار است آقای مجموعه پيشنهادیمحتوا
 .د جزئيات بيشتر اين پيشنهادات را توضيح ده،یالريجان
 که مورد حمايت آمريکا، روسيه و چين نيز ،ی پس از دريافت پيشنهاد سه کشور اروپايی ايرانی هامقام

 ايران ی حل مناقشه هسته ایدر راستا'  مثبتیگام'و ' نکات بسيار سازنده 'یهست، آن را حاو
 .نيز در اين پيشنهادات وجود دارد' یابهامات'خوانده اند، اما گفته اند 

 ی مختلف مشغول بررسی در پاسخ به خبرنگاران گفته است که کميته های آصفیه، آقا يکشنبروز
 . ارائه شده هستندیدقيق پيشنهاد ها

 انجام یگرفته، گفته است کشورش برا' یبسيار جد' را ی با اعالم اينکه ايران مجموعه پيشنهادیو
 . پذيردی را نمیمذاکرات هيچگونه پيش شرط

 را پيش ی سازی مربوط به غنی پيشنهاد دهنده، توقف فعاليت هایورها است که کشی در حالاين
 . گفتگوها با ايران اعالم کرده اندیشرط از سرگير

 امکان توافق ايران و طرف ديگر ی که از چگونگی وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به خبرنگاریسخنگو
  ."ت آنند آه نقطه وسط را پيدا آنندطرفين بايد آن قدر صحب: " پرسيد، گفتی سازیبر سر مسئله غن

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
زندانيان آن اواخر ماه آينده به  زودي زندان ابوغريب بسته و تمام ي وزير دادگستري عراق به به گفته

  .بود، منتقل خواهند شد زنداني جديد آه تحت نظارت نيروهاي آمريكايي خواهد
  ٢٠٠۶ ژوئن 25 - ١٣٨۵ تير 4شنبه یک

ي عراقي الصباح، به نقل ازهاشم الشبلي، وزير  روزنامه (ايسنا( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
آينده با نظارت نيروهاي چند مليتي زندان ابوغريب بسته و تمام زندانيان  ماه: دادگستري عراق، نوشت

منتقل  جديد و يا زندان آروبر واقع در فرودگاه بغداد آه تحت نظارت نيروهاي آمريكايي است، به زنداني
  .شوند مي

 ميليون دالر است و در اين زندان تمام 55بر  ي ساخت اين زندان جديد بالغ هزينه: الشبلي افزود
  .خواهد شد ملزومات مطابق با معيارهاي جهاني رعايت

  .نامناسب براي زندانيان شده است  ابوغريب تبديل به مكانيزندان: وي خاطر نشان آرد
دولت عراق بايد : با راديو اينترنشنال فرانسه گفت وگو ي فرانسه نيز در گفت يك مسوول در وزارت خارجه

هاي دولتي و موسسات آن  نظاميان و فساد موجود در سازمان اش را آه شامل شبه دو مشكل پيچيده
  .است، حل آند

هاي امنيتي و بازسازي و  براي رويارويي با چالش  ضرورت تالش دولت و استفاده از امكانات موجودوي بر
  .افزايش سطح مذاآرات ملي تاآيد آرد

  .نظاميان در عراق هستند، برقرار نخواهد شد امنيت تا زماني آه شبه: اين مسوول فرانسوي گفت
امنيتي بعد از آموزش توسط نيروهاي خارجي  يدهد نيروها ما مدارآي داريم آه نشان مي: وي گفت

  .آنند گردند و ايجاد ناامني مي خود در عراق باز مي خدمت سربازي را ترك آرده و به سوي قبايل
  .نخست وزير عراق تاآيد آرد اين مسوول بر حمايت پاريس از دولت نوري المالكي،

 به نقل از يك مقام مسوول عراقي -ربي ي ع متحده  چاپ امارات-ي االتحاد  از سوي ديگر روزنامه
 تروريست 200ي نيروهاي آمريكايي و عراقي در بغداد،  گسترده در جريان اجراي طرح امنيتي: نوشت

  .دستگير شدند
اش و وزراي  عراق، سالم الزوبعي، مشاور امنيتي نوري المالكي، نخست وزير: اين مقام عراقي افزود

  .اجراي اين طرح نظارت داشتند يم بردفاع و آشور عراق به طور مستق
 امنيتي  ي آه بر اساس آن بغداد به چهار منطقه چنين از انجام تغييرات در اين طرح خبر داد وي هم

  .شود هاي نظامي مختلف داده مي گروه هاي آن به تقسيم خواهد شد و مسووليت
لجستيكي جهت پيروزي اين طرح هاي  افزايش حمايت اين مقام مسوول عراقي هدف از اين تغييرات را

  .امنيتي دانست
چون حمل اسلحه و  به اتهام ارتكاب جرايمي هم  زنداني عراقي را19از سوي ديگر دادگاه جنايي عراق 

  .آرد هاي ترور محاآمه دست داشتن در عمليات
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م زدن در انفجارها و آشتارهاي عراق و بر ه بر اساس اين گزارش سه متهم عراقي به دليل مشارآت
  .امنيت در اين آشور به حبس ابد محكوم شدند

شد، به  ي آنها مشاهده مي آدم ربايي نيز در پرونده چنين دو تن ديگر از اين زندانيان نيز آه جرم هم
  . سال زندان محكوم شدند15 تا 6نيز به  ديگر زندانيان. اعدام محكوم شدند

ها را طي حمله به شرق   تن از تروريست11نيروهاي آن  هاعالم آرد آ ) يكشنبه( ارتش آمريكا نيز امروز 
  .آيلومتري غرب بغداد دستگير آرده است 110شهر الرمادي واقع در 

نيروهاي امنيتي توانستند : ارتش آمريكا اعالم آرد  ي خبرگزاري فرانسه در گزارشي با استناد به بيانيه
هاي امن براي عناصر القاعده در عراق بودند،  فراهم آردن محل هايي را آه مامور دو تن از تروريست

  . تن را دستگير آردند11شناسايي تعدادي از منازل بدون هيچ گونه درگيري  هدف قرار دهند، سپس با
همراه چند قبضه سالح سبك، آمربندهاي  براساس اين بيانيه در اين حمله انبارهاي اسلحه به

  .ساز آشف شد ره دستانتحاري، لباس ضد گلوله، بمب و مواد منفج
آمريكايي و عراقي با يورش به دفاتر و دو منزل  از سوي ديگر پليس عراق اعالم آرد آه نيروهاي

 آيلومتري شمال 10ي الهنديه، واقع در  عراق، در منطقه طرفداران مقتدي صدر، از رهبران شيعيان
  .اسناد را مصادره آردند ها و آربال، تعدادي از آتاب

  .صلي اين اقدام مشخص نشده استهنوز علت ا
گذاري شده در خيابان الربيعي  دستگاه خودروي بمب در همين حال خبرگزاري شينهوا از وقوع انفجار يك

در نزديكي ايست بازرسي نيروهاي آماندوي وزارت آشور خبر  ي زيوند واقع در شرق بغداد در منطقه
  .داد

آماندو آشته و سه تن ديگر زخمي شدند و   نيروهايبراساس آمار اوليه در اين انفجار يك تن از
  .داده شدند مجروحان نيز جهت مداوا به بيمارستان انتقال

ي افراد مسلح ناشناس به پايگاه اصلي  در حمله :خبرگزاري قطر نيز به نقل از پليس عراق گزارش داد
آردند، آشته  مي ين پايگاه آارجنوب بغداد، پنج عراقي آه در ا نيروهاي آمريكايي در شهر نجف واقع در

  .شدند
  .در فلوجه خبر داد يك مقام پليس فلوجه نيز از ربودن سه شهروند عراقي

اقدام به ربودن سه شهروند ) يكشنبه( امروز  افراد مسلح صبح: اين مقام امنيتي عراق اظهار داشت
دند، آرده و آنها را به مكاني هفت آيلومتري جنوب فلوجه بو ي عامريه، واقع در عراقي آه ساآن منطقه
  .ناشناس منتقل آردند

احتماال اين . زدن دو خودروي غير نظامي آردند چنين اقدام به آتش افراد مسلح هم: اين مسوول افزود
  . القاعده بودند افراد از اعضاي گروه

  .بغداد خبر داد خبرگزاري شينهوا نيزاز زخمي شدن شش عراقي در جنوب
انفجار بمبي آه در مسير يكي از خودروهاي  در اثر: بغداد به اين خبرگزاري گفتيك مقام پليس 

ي الزعفرانيه، واقع در جنوب بغداد آار گذاشته  منطقه هاي امنيتي عراق در نزديكي مسجدي در سازمان
  .شده بود، شش عراقي مجروح شدند

هاي مختلف امروز در استان ديالي در  تدر اثر عمليا :برگزاري آويت نيز به نقل از پليس عراق گزارش داد
  .آه هفت تن از آنها از نيروهاي امنيتي عراق بودند  تن مجروح شدند12شمال شرق بغداد 

ي سريحه در شهرك  انفجار بمبي آه در منطقه در اثر: ي مرآز هماهنگي مشترك آمده است در بيانيه
  .ز نيروهاي ارتش عراق زخمي شدندداد سه تن ا مقداديه در مسير خودروي گشت ارتش عراق رخ

اي در شهر بعقوبه آردند آه پنج  نزديكي مدرسه در همين حال افراد ناشناس اقدام به انفجار بمبي در
  .آودك بودند زخمي بر جاي گذاشت آه دو تن از آنها

ز شرق بعقوبه، منجر به زخمي شدن چهار تن ا هم چنين انفجار بمبي در منطقه التحرير، واقع در
  .اعضاي پليس شد

  .خودروها و تجهيزات نظامي ژاپن از عراق خبر داد ي خروج عكاس خبرگزاري فرانسه نيز از مشاهده
هاي خود را در استان المثني به  ژاپن پايگاه  آاميون حامل تجهيزات نظامي12امروز حدود : وي گفت

  .سمت آويت ترك آردند
بمب در بازاري در مرآز بغداد به آشته شدن سه   انفجار يك:يك مقام وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد

  .شد  تن ديگر منجر7غيرنظامي و مجروح شدن 
  .پالستيكي بود، آتش گرفت در اثر اين حادثه بازار مذآور آه حاوي وسايل

  .نظامي عراقي در شمال بغداد خبر داد  غير16يك مقام امنيتي عراق نيز از ربوده شدن 
مردمان آردستان عراق آه در زمان حكومت صدام   جسد متعلق به31:  آرد عراق گفتيك مقام مسوول

  .شاي آشف شده است ي ملك منطقه در شمال عراق آشته شده بودند، در
  

  عراق را رسما اعالم کردی ملی و گفتگوی طرح آشتی؛المالکی کنفرانس مطبوعاتکیدر 
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 ی عراق را به صورت رسمی ملی و گفتگوی طرح آشتکشنبهی عراق امروز رینخست وز" یک المالینور"

 . کشور ارائه کردنیاعالم و به پارلمان ا
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 به پارلمان عراق که به ی ملی و گفتگوی در مراسم ارائه طرح آشتی مهر، المالکی گزارش خبرگزاربه
 ی کنفرانس های در بردارنده برگزاری ملیطرح آشت:  از شبکه  العالم پخش شد؛ گفتميصورت مستق
 . استی مختلف جامعه مدنی هافياقشار و ط

 به دني استحکام بخشی برای داوطلبانه و فرهنگی دربردارنده فراخوان هاني طرح همچننیا:  افزودیو
 . عراق استی وحدت ملیمبان

 حاضر در روند یاسي سیانهای و جرروهاي صادقانه با همه نی ملی گفتگوی برگزارني همچنیالمالک
 . عراق دانستی  ملی و گفتگوی طرح آشتی محورهاگری عراق را از دیاسيس
 خواهد تا ی شرکت کننده در دولت عراق میاسي سیانهای و جرروهاي از نني طرح همچننیا:  افزودیو

 . ها و هواداران صدام اتخاذ کنندستی را در قبال تروریموضع روشن و واضح
 یتی است که جنایاني زندانی در بردارنده عفو عمومني شده همچنادی طرح راق،رعی گفته نخست وزبه

 .ضد ملت عراق مرتکب نشده اند
 مفاد طرح گری ها را از دستی برضد تروی و منطقه ای المللني بی اقدام به فراخوان همکاریالمالک
 گرفته ی هامي کردن تصمیی دربردارنده اجراني طرح همچننیا:  عنوان کرد و افزودی ملی و گفتگویآشت

 . سابق عراق استمی رژانيشده در رابطه با توجه و اهتمام به قربان
 و ی اعالم طرح آشتی در پزي جبهه اهل سنت التوافق عراق نسيرئ" یميعدنان الدل" حال،ني همدر

 . طرح را ابراز داشتنی خود از اتی کشور، حمانی در پارلمان ای عراق با سخنرانی ملیگفتگو
 حیتشر" سوا "وی طرح را در گفتگو با رادنی کامل ااتي جزئزي پارلمان عراق نسي رئی المشهدانمودمح

  .کرده است
  

 ی ها در عراق همزمان با ارائه طرح وفاق ملی نا آرامادامه: عراق یتي و امنیاسيتحوالت س
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 ی عراق،کشته وزخمیاسي به روند سوستني پی برااني دربغداد ازتمام شورشکای آمرري سفدرخواست
 کشور نی ایاسي و سیتي از جمله تحوالت امنتختی در حمالت پراکنده در پای عراق70 از شيشدن ب
 .است 

 در بغداد امروز در کای آمرري زاد سفلي خلی فرانسه، زلمای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ستی تمام تروری عراق درها را به سوری نخست وزی المالکی عمل نورابتکار:  گفت یکنفرانس خبر

 . گشود راق سابق عکتاتوری به استثناء  گروه القاعده و هواداران صدام دی آشتی آماده برایها
 را ییکای آمریروهاي که نیاني شامل عفو درمورد زندانی طرح مالکای آنکهی درباره ای درپاسخ به سوالیو

 راستا متوقف خواهد شد نی عفو در اماتي اما تصمدی گوی را نمنی طرح انیا: ود گفت  شیکشته اند م
 . شود ی می طرح در داخل دولت عراق بررسنی ایو به زود

 انيمن ازتمام شورش:  در افغانستان بوده است در ادامه افزودکای آمرري سفشتري زاد که پلي خلیزلما
 .وندندي در عراق بپی و دمکراسیاسي و به روند س بگذارندني خواهم سالح خود را بر زمیم
 ی عراق را به صورت رسمی ملی و گفتگوی طرح آشتکشنبهی عراق امروز رینخست وز" ی المالکینور

 .  کشور ارائه کردنیاعالم و به پارلمان ا
 به  به پارلمان عراق کهی ملی و گفتگوی در مراسم ارائه طرح آشتی مهر، المالکی گزارش خبرگزاربه

 ی کنفرانس های در بردارنده برگزاری ملیطرح آشت:  از شبکه  العالم پخش شد؛ گفتميصورت مستق
 . استی مختلف جامعه مدنی هافياقشار و ط

 به دني استحکام بخشی برای داوطلبانه و فرهنگی دربردارنده فراخوان هاني طرح همچننیا:  افزودیو
 . عراق استی وحدت ملیمبان

 حاضر در روند یاسي سیانهای و جرروهاي صادقانه با همه نی ملی گفتگوی برگزارني همچنیالمالک
 . عراق دانستی  ملی و گفتگوی طرح آشتی محورهاگری عراق را از دیاسيس

 ی عراق14 شده دستکم ی بمب گذاری دستگاه خودرو5 انفجار زي پراکنده امروز عراق و ندرحمالت
 . شدندی زخمگری تن د58کشته و

 یکی ارتش عراق در نزدیروهاي نی بازرسستی شده در ای بمب گذاری دستگاه خودروکیر انفجار  اثبر
 . شدندی زخمگری تن د5 کشته و ی درشرق بغداد دو شهروند عراقی کندمارستانيب

 ی آن چهار شهروند عراقجهي منفجر شد که در نتتختی بازار درمنطقه شورجه درمرکز پاکی هم در یبمب
 . شدندی زخمگری د تن23کشته و 
 نی منفجر شد واونهی زی درکوسي پلیروهايرني شده درمسی بمب گذاری صبح امروزخودرونيهمچن

 . گذاشت ی کشته و سه مجروح بر جاکیانفجار 
 جهي بمب عبور کرد که درنتی از رویتي امنی از شرکت هایکی ی از خودروهای شمارهي زعفراندرمنطقه

 .آن شش شهروند کشته شدند
 که دي کوبسي پلیروهاي خود را به نی خودروی مسجد الندار در شرق بغداد عامل انتحاریکینزد در
 . مجروح شدندی عراقی حمله دو نظامنی اجهيدرنت

 . را مجروح کردگری با انفجار خودروش دو شهروند را کشت و چهارتن دی موصل عامل انتحاردرشهر
 را کشته ی سه عراقی مسلحانه ااتي عملیامروز ط بعقوبه عناصر مسلح ناشناس بعد از ظهر درشهر

 .  کردندی را زخمگریو سه تن د
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درحادثه .  خودروشان مجروح شدند ري بر اثر انفجار بمب در مسی عراقی سه نظامهی مقداددرشهر
 . را ترور و خودروش را منهدم کردندسي افسر پلکی مسلح گرمهاجمانید
 درمرکز بعقوبه ني االمی از سکنه در کوی منزل خالیکی در نزد هم بر اثر انفجار بمبی شهروند عراق5

 . شدندیزخم
 ی کار میسي انگلیروهاي نی را که برای مترجم عراقکی مهاجمان مسلح سوار بر خودرو درشهرالمعاره

  .کرد به هنگام خروج از منزلش کشتند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   تير4ان،  تهریمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئن 25 - ١٣٨۵ تير 4شنبه یک

روزنامه های امروز تهران عنوان های اصلی خود را به مذاکرات وزير خارجه ايران با همتای :بی بی سی
آلمانی خود اختصاص داده و نوشته اند که هر دو کشور بر مواضع خود در مورد پرونده هسته ای 

  . پافشاری کرده اند
لی گرانی و تورم، بررسی کارنامه يک ساله فعاليت دولت محمود احمدی نژاد، و از ميان مسائل داخ

  . بازگشت اعضای تيم ملی فوتبال به کشور از جمله گزارش های اين روزنامه هاست
چند روزنامه تهران عکس هايی از لحظات بازگشت اعضای تيم فوتبال به کشور را چاپ کرده اند که 

  .ران انتظامی نشان می دهدفرودگاه را در محاصره مامو
عکاسان و خبرنگارانی که به استقبال تيم ملی ملی آمده بودند در شرايط بسيار :  نوشتهاعتماد ملی

 يک ساعت مانده  درفاصله. کردند و تقريبا امکان تهيه گزارش وجود نداشت دشوار کار خود را پيگيری می
 پليس، ١٠٠شديد امنيتی قرار داشت و بيش از ، فرودگاه مهرآباد تحت تدابير  به بازگشت تيم ملی
جمعيت زيادی براساس . های خروجی و بيرون از فرودگاه بر عهده داشتند برقراری نظم را در درب

آنها حتی به . گزارشها در خارج از فرودگاه ناراحت و عصبانی در انتظار خروج ملی پوشان کشورمان بودند
  .کردند مردم عادی و خبرنگاران نيز پرخاش می

آلمان خواستار توقف غنی سازی :  با چاپ عکسی از وزيران خارجه ايران و آلمان خبر داده کهآفتاب يزد
  . شده و ايران بر موضع قبلی خود اصرار کرده و گفته مذاکرات بدون پيش شرط را می پذيرد

  .آورده است نيز گفتگوهای ايران و آلمان را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود کارگزاران
 با مخالفت شديد با هر نوع نرمش و مدارايی بر سر پرونده هسته ای و گفتگو با  کيهانمدير روزنامه

ساده انديشی است اگر تصور کنيم آمريکا از هدف استراتژيک خود که : اروپا يا آمريکا گفته است
ز ديگری است، در صورتی که مسأله چي. براندازی نظام اسالمی ايران است، دست کشيده است

  . آمريکا مذاکره را برای مذاکره می خواهد؛ نه برای حل مشکالت فی ما بين دو کشور
جواد وعيدی معاون شورای عالی امنيت ملی به تازگی گفته است دو ماه مهلتی که : کيهانبه نوشته 

پيشنهادهای ايران خواسته برای آن است که ميان عناصر مختلف که دارای ديدگاه های متفاوت هستند 
اروپا بررسی شود که کاری زمانبر است، اما حسين شريعتمداری جواب داده که از گذشته تا به حال 
هيچ گاه پرونده هسته ای کشور در يک نقطه خاص بررسی و تصميم گيری نشده ، بلکه يک عقل و 

 چيزی ختم می نگاه جمعی در اين زمينه نظر داده است، ولی بايد ديد نتيجه اين بررسی ها به چه
  . شود

که نامی از آنها نمی » مقامات آگاه « بعضی محافل خبری، از قول :  نوشتهجمهوری اسالمیروزنامه 
 در مورد پرونده اتمی است، در نظر ۵+ ١برند مدعی شده اند ايران که درحال تهيه پاسخی به بسته 

  . دارد با سه ماه تعليق موافقت نمايد
 اين خبر تاکنون توسط مقامات رسمی تاييد نشده و با توجه به اظهارات :جمهوری اسالمیبه نوشته 

  . مسئوالن باالی ايرانی بسيار بعيد است با تعليق موافقت شود
اظهارات جواد وعيدی، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی در وين که گفته است : به نظر اين روزنامه

ذاکرات باشد نه پيش شرط، موجب شگفتی تعليق در صورتی پذيرفته خواهد شد که نتيجه م
  .صاحبنظران شده است

سخنان رييس دفتر رييس جمهوری را نقل " انتخاب احمدی نژاد يک معجزه بود" با عنوان همبستگی
  .کرده که در سالگرد انتخابات رياست جمهوری چنين گفته است

  . احمدی نژاد منعکس کرده است نظر دو موافق و مخالف را درباره کارنامه يک ساله دولت کارگزاران
علی مزروعی، نماينده اصالح طلب مجلس سابق گفته است گرانی و تورم :  نوشته استکارگزاران

يک واقعيت است و اگر رييس جمهور می گويد برساخته مطبوعات است بهترست که ايشان سری به 
  . تخيابان بزند و از مردم بپرسد تا متوجه شود که تورم و گرانی جدی اس

 لطف اهللا فروزنده، نايب رييس حزب آبادگران که از احزاب حامی دولت است کارگزارانبه نوشته 
دولت حماسه ای است که با تغيير نگرش مديريتی و : مخالفان دولت را به نق زدن متهم کرده و گفته

  . سوق دادن دولت به سمت بومی و اسالمی حرکت می کند
ده که وزيران اقتصاد و دارايی، بازرگانی، تعاون و صنايع و معادن و خبر داجمهوری اسالمی روزنامه 

همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی برای پاسخگويی به گرانی، تورم و افزايش تعرفه ها به 
  . مجلس فرا خوانده شدند
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رفه های آب به نوشته اين روزنامه کميسيون ديگری هم وزير نيرو را برای بررسی علت افزايش نرخ تع
  .فراخوانده است

آشتيان، شب شنبه شاهد تظاهرات :  منعکس کردهجمهوری اسالمیبنا به خبری که روزنامه 
دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی بود که علت اصلی آن ادعای يک دانشجوی دختر مبنی 

  . بر درخواست نامشروع يک مامور نيروی انتظامی از وی بود
 با تاکيد بر اين که دانشجويان معترض، با پرتاب سنگ و شاخه های وری اسالمیجمهروزنامه 

سرانجام : درختان، تابلوهای تعدادی از بانکها و شيشه های بعضی از اماکن دولتی را شکستند نوشته
با پا در ميانی امام جمعه موقت و قول رسيدگی به خواسته های آنها توسط مسئولين شهر، تظاهرات 

 شب خاتمه يافت و فرماندار گفت درصورتی که اتهام نسبت داده شده به مامور نيروی انتظامی در نيمه
  .ثابت شود، با وی با قاطعيت برخورد خواهد شد
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