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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(ن و دولتهای بزرگرژیم ایرا

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

به آار  يي ايران از طرف سوالنا بيان شده است آه احتياج هايي درباره پرونده هسته ايده: علي الريجاني
  .داشته باشيم ي آينده مجددا مذاآراتي تري دارد و قرار است حدود دو هفته ي بيشآارشناس

  )2007 ژوئن  5(1386 خرداد 15سه شنبه 
، دبير شوراي عالي امنيت ملي )ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته

 آه در پي دور دوم مذاآراتش با از سفري هفت روزه به اروپا و پس) شنبه سه(آشورمان امشب 
ـ در مادريد داشت، در ) 1+5نماينده آشورهاي (خارجي اتحاديه اروپا  رييس سياست خاويرسوالنا ـ 
تر سوق  گرايي بيش يي به سمت يك نوع عقل ي هسته فضاي حل و فصل مساله: گفت جمع خبرنگاران

  .يي به وجود آمده است ي هسته هايي براي حل و فصل مساله است و زمينه پيدا آرده
هاي سياسي با  چنين مالقات هم: سوالنا داشتم، گفت وي با بيان اين آه در اين سفر دو دور مذاآره با

  .زمينه نقش داشته باشند داشتم توانند در اين افراد موثري آه مي
ا بسيار وگوهايش با سوالن اشاره به اين مطلب آه گفت دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با

هدف ما در اين مذاآرات اين بود آه مسيري معقول آه بتوان از : آرد  اظهار شفاف و روشن بوده است،
  .نظر برسانيم، دنبال آرديم  به يك اتفاق را آه وجود دارد، طريق آن تفاوت رايي

تري  شناسي بيشسوالنا بيان شد آه احتياج به آار آار هايي از طرف در اين مذاآرات ايده: او ادامه داد
ي آينده مجددا مذاآراتي را داشته  اين باره آار آنند و در حدود دو هفته داشت و قرار شد معاونين ما در

  .باشيم
اند و استقامتي را آه در اين راه  خود داشته براساس توجهي آه ملت ايران براي پيگيري حق: وي گفت

هايي براي  تر رفته است و زمينه گرايي بيش نوع عقل داشتند، فضاي حل و فصل مساله به سمت يك
آه معتقدم بايد از اين دستاورد صيانت آرد و مسير را به نوعي  حل و فصل مساله به وجود آمده است

  .نزديك شويم هدايت آنيم آه به تفاهم
نيز همين بوده است آه با حفظ حقوق مردم از  تالش ما: دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان آرد

  .آوريم ين دستاورد به نحو صحيحي صيانت به عملا
هاي سياسي، با يك  اين آه چارچوب مذاآرات و رايزني يي آشورمان با بيان ي هسته مسوول پرونده

پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي پرسيد آيا تفاهمات و توافقات  شود، در ظرافت و عقالنيت دنبال مي
: رنوشت مذاآرات سال گذشته شما با سوالنا بيانجامد؟ گفتقرار است به س شما در اين مذاآرات

 المللي توافقاتي آه در برلين با سوالنا مطرح شده بود، هر چند با يك بداخالقي بين ها و همان صحبت
برلين، نتايج  آنند آه آن توافقات و مذاآرات مواجه شد، اما امروز در همين مذآرات ايشان اشاره مي

  .خوبي بوده است
  سوالنا تاآيد دارد آه همان توافقات مذاآرات برلين براي استفاده در همان سطح، :ريجاني افزودال

بنابراين  .تر شود تواند اين توافقات نيز آامل چنين با توجه به شرايط جديد حتي مي هم. دارد ظرفيت
تواند به  ست آه ميشده ا توافقات به دست آمده در مذاآرات قبلي با سوالنا دستاورد خوب و ماندگاري

  .آن استناد شود
اعتنا  ها به اين مسايل بي توجهي به نتايج گذشته، آن بي گونه فكر آرد آه به دليل نبايد اين: او گفت
  .اند شده

 مسير مذاآرات از: وگو با خبرنگاران تاآيد آرد امنيت ملي آشورمان در ادامه گفت دبير شوراي عالي
به سمت  هاي خوبي براي آن آه بتوان مسير را سازي ده است و ظرفيتتري برخوردار ش عقالنيت بيش

  .يك تفاهم هدايت آرد، به وجود آمده است
  .ظرافت و تدبير اين مسير طي شود تا به نتايجي برسيم البته بايد با دقت و: وي خاطرنشان آرد

آن فضاي فعلي مذاآرات عنوان آيا در تفاهماتي آه از  الريجاني در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين آه
مسير بحث ما اساسا : آه بر آن پافشاري دارد هم وجود دارد؟، گفت (تعليق(ي غرب  آنيد، خواسته مي

موضوع تعليق از موضوعاتي بوده است آه يك سال و نيم مذاآره براي چالش بر  از جنس ديگري است؛
  .آند مي سر آن آفايت

بر اين آه آيا ايران پذيرفته است آه  سخ به سوالي مبنيدبير شوراي عالي امنيت ملي در پا
دهد، از جمله بازآردن درهاي تاسيسات  هاي خود با آژانس را در سطح وسيعي انجام همكاري
يي ايران به روي بازرسان باز  هاي هسته تمام در :اش به روي بازرسان آژانس؟ گفت يي و نظامي هسته

در عين حال نظارت . ظامي، بحث ديگري است و مطرح نيستن است؛ اما بحث بازرسي از تاسيسات
  .ايران براساس قوانين آژانس خواهد بود يي آژانس بر تاسيسات هسته

توان به عنوان يك گزينه براي تفاهم فكر  آژانس مي  مانده با ي حل مسايل باقي در زمينه: وي ادامه داد
  .المللي، لحاظ خواهد شد و قوانين بين ها آرد و در اين مساله طبعا چارچوب
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با توجه به سفرش به اين آشور پرسيده شد،  ي طرح سوييس وي در پاسخ به سوالي آه از او درباره
اي بود آه  طرح سوييس به گونه. شده بود نداشت طرح سوييس شكل دقيقي از آن چه مطرح: گفت

د در مذاآراتي آه ما با سوالنا توانن ها مي ما معتقديم آن طلبيد؛ در عين حال مذاآرات جديدي را مي
ها بايد  آن. و ما از اين آه آشورهايي به اين مساله ورود دارند، خوشحاليم آنيم فعال باشند دنبال مي
  .آن چه در شرايط فعلي مطرح است خودشان را منظم آنند متناسب با

 خير، به طور آامل :آامال رد شده است؟ گفت او در پاسخ به اين سوال آه بر اين اساس طرح سوييس
هاي اقتباسي شده بود؛ اما آال آن طرح به  استفاده هايي داشت در حدي آه نه؛ طرح سوييس ظرفيت

تواند مبناي دقيقي باشد؛ اما طرح  آردند نمي ناصحيحي مي خاطر اين آه از آن داشتند برداشت
  .بررسي شود تواند با اصالحاتي سوييس مي

جمهور  ي اظهارات رييس خبرنگاري آه از وي درباره ر پاسخ به سوالدبير شوراي عالي امنيت ملي د
تواند اروپا  هاي ايران است آه مي موشكي در اروپا به دليل موشك آمريكا مبني بر اين آه استقرار سپر

المللي با توجه به اظهارات  ي بين آنم اين مساله در صحنه من فكر مي :را نشانه بگيرد، گفت
  .آور است اظهاراتي از اين دست تعجب. در اين باره، مشخص شده است جمهور روسيه رييس

ي رفتارها و اقدامات  آمريكا شده بود، در زمينه براساس توافقي آه بين روسيه و: او خاطرنشان آرد
خواهد از اين پيمان و توافق خارج شود،  ها مي از اين طرف موشكي، توافقاتي وجود دارد؛ اگر يكي

  .را بهانه آند آه چيز ديگرياحتياج ندارد 
امنيت ملي آشورمان با بيان اين آه اظهارات مقامات آمريكايي در اين باره يك  دبير شوراي عالي

 گيري ما نه در حال و نه در آينده، مطلقا هدف: سياسي است و مبناي عقالني ندارد، گفت سرگرمي
گوشي احمقانه  بازي اين يك نوع. اي داريم دهاروپا نيست و نخواهد بود؛ ما با اروپا روابط تجاري گستر

اي آه اساسا اصالت ندارد استناد  بهانه خواهد از پيماني خروج آند به خواهد بود براي آشوري آه مي
  .اين باره شده است، به طور شفاف اعالم آرديم مان را درباره اظهاراتي آه در ما موضع. آند

شما در مذاآراتتان مطرح آرديد آه ايران حاضر  ي بر اين آهوي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبن
اش با آژانس را پاسخ دهد، در حالي آه قبال  مانده باقي است براي رسيدن به تفاهم سياسي، مسايل

مانده هستيد،   حاضر به پاسخ به مسايل باقي ايران به آژانس باز گردد، ي گفته شده بود اگر پرونده
به  ها به دليل رفتاري آه آن. زمان طوالني ادامه داشته است با آژانس در يك مدتمسايل ما  :اظهار آرد

يي ايران از  هسته ي لحاظ سياسي داشتند، برخي از مسايل ما با آژانس باقي ماند؛ چرا آه پرونده
  .اعتبار آردند بي آژانس به شوراي امنيت ارجاع شد و خودشان با دست خود، آژانس را

يي ايران در آژانس بررسي شود،  ي هسته پرونده ن تفاهم سياسي صورت گيرد آهاگر اي: وي گفت
اما . مطرح آرد؛ چون جنسي و يا آاربرد براي تفاهم سياسي دارد تواند در اين حد با سوالنا آن را مي

را با آژانس حل و فصل آنيم، هيچ ربطي به مسايل سياسي ندارد و به ارگان  مان اين آه چگونه مسايل
  .گردد  خودش باز مي تخصصي نهادو 

 ها و يا جلوگيري از صدور سوال آه آيا ايران حاضر است به خاطر آاهش تحريم او در پاسخ به اين
آژانس را پاسخ  اش با مانده  ، مسايل باقي5+ 1تر در مذاآرات سياسي با آشورهاي  هاي بيش قطعنامه
اند و االن  ايران پيش گرفته ر تصويب قطعنامه عليه را د ها مسير انحرافي ما معتقديم آن:  گفت دهد،
مانده، يك  تواند بحث پاسخ به مسايل باقي مي بنابراين در تفاهم. اند و به دنبال تفاهم هستند آمده

. اي باقي بماند ما عالقه نداريم بين ما و آژانس، مساله. نداريم ما در اين جهت مشكلي. موضوع باشد
مانده پاسخ دهيم، خير؛ چنين چيزي  ها به مسايل باقي يب نشدن قطعنامهتصو اما اين آه به خاطر

  .مطرح نيست
آنند آه  مسايلي را مطرح مي) 5+1آشورهاي (ها  در يك مذاآرات سياسي، آن :الريجاني ادامه داد

 مبناي .اما ما هم مسايلي را داريم آه بايد حل شود. هاست مانده با آژانس، يكي از آن باقي موضوعات
  .اند بازگردند رفته ها راه آجي را آه يك تفاهم در اين مذاآرات، به طور آلي اين است آه آن

ي تصميم صدراعظم آلمان براي لغو توافقات  خبرنگاري آه از وي درباره الريجاني در پاسخ به سوال
آن  ذاآراتي بااخيرا م: پرسيد، گفت السير تهران ـ مشهد، به دليل فشار به ايران مي سريع ساخت قطار

  .شرآت صورت گرفته است و بنا شده ديدارهايي هم در اين رابطه انجام شود
آشورهاي زيادي هستند آه : ظاهرا اين قرارداد لغو شده است، گفت او در پاسخ به اين سوال آه

  .تكنولوژي آلمان در اين زمينه مناسب است. ظرفيت در ايران استفاده آنند توانند از اين مي
هاي  ، ايران را تهديد به تصويب قطعنامه5+1مبني بر اين آه آشورهاي  در پاسخ به سوالي ديگروي 

: يي، اظهار آرد ي هسته آنند، در ارزيابي از فضاي حاآم بر مساله تر مي بيش هاي ديگر و تحريم
 ي برايتر تبليغاتي، مورد استناد ما نيست؛ معتقدم فضاي عمومي، فضايي منطقي و عاقالنه هاي حرف

در اين  معتقدم اگر. يي شده است؛ در عين حال آه بايد به ظرايف آن توجه آرد ي هسته حل مساله
آميز و  سمت راه حل تفاهم توانند به هاي دقيق بردارند، مي زمينه طرفين توجه آافي داشته باشند و گام

 بود آه چگونه بتوانيم از سوالنا اين تالش ما در مذآرات چند روزگذشته با. جويانه پيش رفت مسالمت
نحوي سامان دهيم آه در يك چارچوب و  ظرفيت فضاي موجود، استفاده آنيم و شرايطي را به

شايد آن موقع . تندشونده قبال تجربه شده است هاي تري دنبال شود؛ چرا آه راه گيري معقول نتيجه
االن روشن شده است آه اين دستاوردي داشته باشند اما  توانند آردند با اين آارها مي تصور مي

  .تر شود ايم آمك آنيم آه اين عقالنيت بيش در عين حال ما آماده .دستاورد، خيلي زياد نخواهد بود
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" هاي متنوعي در مذاآرات اخيرتان با سوالنا مطرح شده است؟ چه ايده"سوال آه  وي از پاسخ به اين
 بايد آمي زمان بدهيم تا مذاآرات.  برويماجازه دهيد آمي در اين مسير پيش: آرد و گفت خودداري
طمانينه  رسند بايد براي حل آن مسايل با ي داغ مي وقتي طرفين به يك نقطه. گيري شود بعدي پي

  .ها را به يكديگر داد ها پيغام توان از طريق رسانه رفتار آرد و خيلي نمي
 دور مذاآراه با خاوير سوالنا انجام داد ي خود به اروپا، دو روزه سفر هفت به گزارش ايسنا، الريجاني در

  .آن به طور رسمي برگزار شد و دور ديگر به طور غيررسمي آه يك دور
وگو  ي اسپانيا، سوييس و آلمان ديدار و گفت رتبه سفر با مقامات عالي چنين دآتر الريجاني در اين هم
  .آرد

، دآتر جواد وعيدي ـ معاون امنيت معاون سازمان انرژي اتمي ـ در اين سفر دآتر محمد سعيدي ـ
الملل وزير امور  عالي امنيت ملي ـ، محمد عراقچي ـ معاون امور حقوقي و بين المللي دبير شوراي بين

  .دآتر الريجاني را همراهي آردند خارجه ـ،
  

 مذاکرات الریجانی در سوئيس و آلمان 
  )2007 ژوئن  5(1386 خرداد 15سه شنبه 
انی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن علی الریج:بی بی سی

 .به مناقشه هسته ای ایران مذاکراتی در سوئيس و آلمان داشته است
، ریيس شورای "کالمی ری"دبير شورای عالی امنيت ملی ایران دوشنبه شب در سوئيس با ميشلين 

تی ایرنا گفته است که در این دیدار، آقای الریجانی در خبرگزاری دول. حکومتی این کشور مالقات کرد
مورد تحوالت پرونده هسته ای ایران و مذاکرات اخير خود با خاویر سوالنا با خانم کالمی ری گفتگو کرده 

 .است
جزئيات چندانی از مذاکرات طرفين منتشر نشده اما سوئيس که حافظ منافع آمریکا در ایران به شمار 

پيش طرحی را به ایران برای خروج از بن بست فعلی حاکم بر روند مذاکرات پيشنهاد می رود، چندی 
 .داده بود که ایران به آن پاسخی رسمی نداد

 دیپلمات های غربی گفته بودند که سوئيس به ایران طرحی را پيشنهاد داده 2007پيش از این در فوریه 
ورانيوم در سانتریفوژهای ایرانی یا به کار گيری آن که شامل استفاده از گاز خنثی به جای هگزافلوراید ا

به این ترتيب فعاليت سانتریفوژها برای رضایت ایران ادامه . ها در خالء، در طول مذاکرات با ایران است
 .می یابد و در عين حال غنی سازی اورانيوم نيز برای جلب اعتماد غرب برای مدتی صورت نمی گيرد

ین طرح، همزمان با تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم از سوی ایران، همچنين قرار بود مطابق ا
تحریم های وضع شده عليه ایران از سوی شورای امنيت نيز به حالت تعليق در آید تا مذاکرات ميان 

 .طرفين برای رسيدن به یک راه حل قابل قبول از سر گرفته شود
ان ایران و آمریکا به طور کامل قطع بوده، حافظ  سال گذشته که روابط دیپلماتيک مي٢٨سوئيس طی 

منافع ایاالت متحده در جمهوری اسالمی بوده و به گفته مقام های ایرانی بيشتر ارتباطات دو کشور از 
 .قبيل نامه نگاری و ارسال و دریافت پيام از طریق سفارت این کشور در تهران انجام می شود

 مذاکرات در آلمان
کره کننده ارشد هسته ای ایران پس از مذاکرات خود در سوئيس رهسپار آلمان علی الریجانی، مذا

آلمان تا پایان ماه جاری ميالدی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت و یکی از . شد
 .  به شمار می رود5+1کشورهای مذاکره کننده با ایران در گروه 
را به عهده دارد و سران ) هشت کشور صنعتی دنيا(ه هشت آلمان همچنين در حال حاضر ریاست گرو

 .این کشورها از فردا در هایليگندام آلمان مذاکرات خود را آغاز خواهند کرد
شده و وی قرار است با  ژوئن آغاز 5سفر یک روزه آقای الریجانی به برلين از صبح امروز، سه شنبه 

 .مقام های بلندپایه آلمان از جمله فرانک اشتاین مایر، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کند
علی الریجانی اوائل هفته در مادرید اسپانيا با خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا 

کرات نتوانست منجر به گشایشی در بن مذاکراتی بر سر مناقشه هسته ای ایران انجام داد اما این مذا
 .طرفين موافقت کردند که مذاکرات در هفته های آتی ادامه داشته باشد. بست کنونی شود

آقای الریجانی در مادرید همچنين با خوزه لوئيس رودریگز زاپاته رو، نخست وزیر و ميگل آنخل 
 .موراتينوس، وزیر امور خارجه اسپانيا دیدار کرده بود

از امکان حل مناقشه هسته ای " ال پائيس"ریجانی پيش از این در گفتگو با روزنامه اسپانيایی آقای ال
ایران خبر داده بود اگر چه برخی طرف های غربی نسبت به یافتن راه حلی برای حل مناقشه در آینده 

 . نزدیک ابراز بدبينی کرده اند
الش به دستيابی به سالح هسته ای است ایران از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی متهم به ت

اگر چه ایران این اتهام را کامال مردود دانسته و می گوید که می خواهد مطابق با قوانين بين المللی به 
 .انرژی صلح آميز هسته ای دست یابد

 را عليه ایران به علت خودداری از 1747 و 1737شورای امنيت سازمان ملل متحد تا کنون دو قطعنامه 
. توقف برنامه های حساس اتمی تصویب کرده و تحریم هایی را عليه این کشور به اجرا گذاشته است

ايران اعالم کرده که به خواست شورای امنيت سازمان ملل متحد مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم 
  .عمل نخواهد کرد
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

اش را در نزديكي  آيد آرد اگر آمريكا بخواهد سيستم سپر دفاع موشكيجمهورروسيه بار ديگر تا رييس
هايش را به سوي اهدافي دراروپا نشانه خواهد  مرزهاي روسيه مستقر آند، روسيه بار ديگر موشك

  . رفت
  )2007 ژوئن  3(1386 خرداد 13یکشنبه 

جمهور   والديمير پوتين، رييسبه نقل از خبرگزاري رويتر،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
وگو با روزنامه ي ايتاليايي آورير دالسرا اذعان داشت آه پاسخ روسيه مي تواند باعث  روسيه در گفت

بوجود آمدن رقابت تسليحاتي جديد شود اما مسكو مسوول پيامدهاي اين رقابت نخواهد بود چراآه 
  . ي آن بوده است واشنگتن شروع آننده

 خشن و قاطع آن هم درست چند روز مانده به برگزاري نشست گروه هشت تاآيد آرد پوتين با آلماتي
هايش را به سوي اروپا نشانه نرفته است اما اگر آمريكا  آه روسيه از پايان جنگ سرد تاآنون موشك

  . اش ادامه دهد روسيه به طور حتم اين آار را خواهد آرد بخواهد به طرح سپر دفاع موشكي
ها در سراسر خاك اروپا گسترش يابد ما نيز اهدافي را در اروپا  يي آمريكايي ر توان هستهاگ: وي افزود

  . نشانه خواهيم رفت
پاسخ روسيه به طرح موشكي آمريكا با سيستمي : ي ايتاليايي به نقل از پوتين نوشت اين روزنامه

هاي  آغاز مجدد رقابتما مي دانيم آه اين آار خطر . بسيارموثرتر و توسعه يافته تر خواهد بود
تسليحاتي را به همراه دارد اما ما مسوول آن نيستيم اين مانبوديم آه برهم زدن تعادل استراتژيك را 

  . هاي بالستيك آنار آشيديم ي ضد موشك آغاز آرديم ما نبوديم آه به طور يك جانبه از معاهده
 بتواند آمريكا و اروپا را هدف قرار دهد هيچ موشك ايراني با اين برد آه: رييس جمهور روسيه تاآيد آرد

  . وجود ندارد پس اين آامال روشن است آه هدف فقط حمله به روسيه است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   کشته و زخمی برجا گذاشت 58حمالت مختلف در عراق 
  )2007 ژوئن  5(1386 خرداد 15سه شنبه 

  .  نفر کشته یا زخمی شدند58آرامی بود که در جریان آن دستکم عراق امروز نيز شاهد خشونت و نا
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا اعالم کرد که براثر حمله انتحاری با 

 نفر 15شهر فلوجه دستکم " عامریه"استفاده از خودروی بمب گذاری شده در مرکز بازاری در منطقه 
  .دیگر زخمی شدند نفر 13کشته و 

یک منبع پليس در شهر رمادی عراق گفت که حمله یک فرد انتحاری به مرکز ایست و بازرسی در این 
شهر شش کشته و سه زخمی برجا گذاشت و نيروهای امنيتی یک فرد انتحاری حامل کمربند انفجاری 

  .را پيش از منفجر کردن خود در شمال شهر بغداد به قتل رساندند
در جنوب بغداد را به قتل رساندند " جبله"گر، افراد مسلح  مسئول دفتر جریان صدر در ناحيه از سوی دی
افراد مسلح سوار بر یک : از نيروهای پليس منطقه المحاویل در این باره گفت " حمزه العماری"و ستوان 

  .ردنددر برابر خانه اش در ناحيه جبله حمله ک" رحيم  محمد الدليمی"دستگاه مينی بوس به 
عضو دفتر جریان صدر در شهر حله عراق با تایيد قتل الدليمی " شيخ صباح  االبراهيمی"درهمين حال، 

  .تهدید کرد که جنایتکاران را تحت تعقيب قرار داده و آنها را قصاص خواهد کرد
 نفر در منطقه الکرخ بغداد نيز به کشته شدن یک" االحرار"حمله مسلحانه به یک خودرو در نزدیک پل 

منجر شد و حمله مشابه افراد مسلح  به یک خانواده شيعه درجاده اصلی جنوب بعقوبه، یک کشته و 
  .سه زخمی برجا گذاشت

یک منبع پليس در شهر کوت عراق نيز گفت که افراد مسلح یک پليس را در برابر خانه اش در مرکز این 
  .ز کشف جسد یک فرد ناشناس خبر دادندنيروهای پليس منطقه المحاویل نيز ا. شهر به قتل رساندند

در " الخالص"درهمين حال، منابع امينتی عراق گزارش دادند که بر اثر حمله به یک مرکز پليس در شهر 
  .استان ناآرام دیالی شش پليس کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند

  
  حمله بالگردهای آمریکا به شهرک صدر بغداد / کشته شدن شش نظامی آمریکایی 

  )2007 ژوئن  3(1386 خرداد 13یکشنبه 
ارتش آمریکا امروز یکشنبه اعالم کرد که شش نظامی دیگر این کشور در حمالت جداگانه مناطق 

  . مختلف عراق کشته شدند
در دو حمله : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بيانيه خود گفت 

  .تان دیاله دو نظامی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدندجداگانه روز شنبه در اس
یک نظامی آمریکا نيز روز شنبه درغرب شهر بغداد : این بيانيه بدون اشاره به جزئيات بيشتری افزود 

  .کشته شد و یک نظامی دیگر نيز براثر انفجار بمب در جنوب این شهر به قتل رسيد
ثر انفجار بمب در مسير گشتی آنها در استان نينوا کشته برپایه این گزارش، دو نظامی آمریکا نيز برا
 نيروی آمریکایی از زمان حمله به عراق در ماه 480 هزار و 3شدند که با احتساب این نظاميان، تعداد 

  . کشته شده اند2003مارس سال 
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ر را این درحالی است که ارتش آمریکا در حمله هوایی بالگردهای خود به شهرک صدر بغداد چهار نف
کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرد و یگان های زمينی این کشور نيز شش نفر را در این شهرک 

  .بازداشت کردند
" الحریه"یک منبع پليس استان دیالی عراق نيز از انفجار خودروی بمب گذاری شده درنزدیک مرکز پليس 

 نفردیگر خبر 25و زخمی شدن  غيرنظامی و یک پليس 9در منطقه بلدروز در شرق بغداد و کشته شدن 
  . داد

از تجدید درگيری ها ميان جيش المهدی و نيروهای آمریکایی در " العالم"درهمين حال، شبکه تلویزیونی 
چند محله شهر دیوانيه خبرداد و منابع امنيتی گفتند که بالگردهای آمریکا به مواضع جيش المهدی در 

  .حمله کردند" الجمهوری"محله 
ر محله های الجمهوری، النهضه و االسکان درجریان است و به گفته منابع پزشکی و درگيری ها د
دوطرف ماه گذشته نيز در .  نفر از جمله شش پليس از دیروز تا امروز زخمی شده اند26پليس، تعداد 

  . کشته برجا گذاشت9شهر دیوانيه درگير شدند که 
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  
 »کی از متهمان نقشه تروریستی، در راه ایران بازداشت شده استی«

  )2007 ژوئن  3(1386 خرداد 13یکشنبه 
يکی از کسانی که به اتهام طراحی نقشه انفجار فرودگاه نيويورک بازداشت شده است، به گفته :فردا

ت در يک کنفرانس همسرش، در راه ونزوئال بوده تا از آنجا ويزای ايران را دريافت کند و برای شرک
  .مذهبی درباره اسالم به تهران برود

 ساله که همراه با سه مسلمان ديگر به طراحی ۵۵ عبدل قدير،  آسوشيتدپرس،به گزارش خبرگزاری
نقشه اين جمله متهم شده است، اهل کشور گويان است و پيش از اين عضو پارلمان اين کشور کوچک 

  .در شمال آمريکای التين نيز بوده است
 –ايشا قدير، همسر وی روز يکشنبه و ساعاتی پس از آن که عبدل قدير در کشور همسايه گويان 

 بازداشت شد، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که شوهرش برای رفتن به ونزوئال –ترينيداد و توباگو 
  .به ترينيداد و توباگو رفته بود

ت تهران در کاراکاس ويزای ايران را دريافت خانم قدير گفت که شوهرش قصد داشته در ونزوئال از سفار
  .کند تا بتواند برای شرکت در يک کنفرانس درباره دين اسالم به تهران برود

عبدل قدير که هم اکنون در بازداشت پليس ترينيداد و توباگو است، مسلمان و شيعه است و روز جمعه، 
 جزيره ترينيداد به ونزوئال پرواز کند، اول ژوئن، زمانی که قصد داشت از طريق فرودگاه بين المللی

  .بازداشت شد
، يک نفر ديگر را نيز به نام کريم ابراهيم بازداشت FBIنيروهای امنيتی ترينيداد و توباگو به درخواست 

 اعالم کرده اند که هر دو بازداشتی خود را بعد از برپايی يک جلسه دادگاه به آمريکا تحويل   کرده اند و
  .خواهند داد

 کيلومتری ۶۴تهمين به دنبال اين بودند که مخازن سوخت فرودگاه را به همراه بخش هايی از خط لوله م
  . انتقال سوخت از نيوجرسی به نيويورک، منفجر کنند

 در بروکلين FBIمتهم سوم اين پرونده، راسل دفرياتس، يک آمريکايی مسلمان است که توسط 
  . بخش بار فرودگاه بين المللی جان اف کندی بوده استاو از کارمندان سابق. بازداشت شده است

چنانکه مقام های امنيتی آمريکا می گويند، متهم چهارم به نام عبدل نور، مسلمانی اهل کشور گويان 
  .است که هنوز بازداشت نشده و احتماال در يکی از کشورهای حوزه دريای کارئيب، مخفی شده است

ستان محله شرقی نيويورک در يک کنفرانس خبری گفت که اگر اين ، دادرويترزبه گزارش خبرگزاری 
  .به بار می آمد» ويرانی غير قابل تصوری«چهار تن موفق می شدند نقشه خود را عملی کنند، 

بنا به اين گزارش متهمين به دنبال اين بودند که مخازن سوخت فرودگاه را به همراه بخش هايی از خط 
  .سوخت از نيوجرسی به نيويورک، منفجر کنند کيلومتری انتقال ۶۴لوله 

   
در يکی از مکالماتی که از متهمين ضبط شده، يکی از آنها پيش بينی می کند که از اين حمله، تعداد 

. خواهد بود» سرتاسر کندی«بسيار اندکی جان سالم به در خواهند برد و نتيجه اين حمله، نابودی 
 است که به ياد رييس جمهوری فقيد آمريکا، جان اف کندی، اشاره او به نام فردوگاه شهر نيويورک

  .نامگذاری شده است
، هيچ »القاعده«چنانکه مقام های آمريکايی می گويند ميان طراحان اين حمله و سازمان تروريستی 

ارتباطی کشف نشده، اما در عين حال تاکيد کرده اند که آنها با يک گروه تندروی مسلمان در ترينيداد و 
   .باگو ارتباط داشته اندتو
  

   خرداد13یکشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 ژوئن  3(1386 خرداد 13یکشنبه 

موضوع تعيين تاریخ انتخابات مجلس، برنامه های مربوط به سالگرد درگذشت آیت اهللا :بی بی سی
نيت ملی در پی خمينی بنيانگذار جمهوری اسالمی، و سخنان علی الریجانی، دبير شورای عالی ام

www.iran-archive.com 



مذاکرات اخيرش با خاویر سوالنا، ریيس سياست خارجی اتحادیه اروپا در مادرید، از مهمترین اخباری 
  .هستند که روزنامه های امروز ایران به آنها پرداخته اند

 در گزارشی با عنوان اعتراض به زمان برگزاری انتخابات مجلس، به بررسی دالیل نگرانی شرقروزنامه 
 اسفند ماه 24وههای سياسی از برگزاری این انتخابات در روزهای پایانی سال جاری یعنی های گر

پرداخته و نوشته، وزارت کشور، دو روزی را برای برگزاری انتخابات پيشنهاد داده که هر کدام مشکالت 
  .خاص خودش را داشت و البته بيشترين دغدغه را برای اصالح طلبان به دنبال آورد

 هم در اینباره به نقل از محمد سالمتی، دبير کل سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، که از آفتاب یزد
زمان تعيين شده برای برگزاری انتخابات مجلس انتقاد کرده، نوشته که کسانی سعی دارند با بهره 

بات، برداری از ایام تعطيالت و با استفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به روند شمارش و اجرای انتخا
  . هزینه برخی رفتارها را کاهش دهند

به نوشته این روزنامه آقای سالمتی گفت، اینکه انتخابات دریک فضای سرد برگزار شود به مردم و نظام 
آسيب جدی خواهد زد و امکانات حد اقل اطالع رسانی و سایر مشکالت این چنينی در زمان مقرر جبهه 

  .اصالحات را با مشکل جدی مواجه می کند
 اسفند ماه برای برگزاری 24 هم با عنوان انتخابات مجلس هشتم کليد خورد به نقل خبر تعيين اعتماد

  .انتخابات بسنده کرده و به سخنان سخنگوی شورای نگهبان در این باره پرداخته است
ازی در انعکاس سخنان علی الریجانی ، دبير شورای امنيت ملی ایران نيز روزنامه غالبا به برجسته س

بخشی از سخنان وی پرداخته اند که طی آن اعالم کرده، ایران آماده است همين امروز مساله هسته 
  ای را حل کند اما روزنامه ایران نوشته آقای الریجانی در پایان نشست مادرید هشدار

  .داده که تحریم ایران تجویز نا فرمانی بين المللی است
 پایه جمهوری اسالمی نوشته، هر چه زودتر مساله هسته ای  هم از قول این مقام بلنداعتماد ملی

وجود آيد؛ اين به  منديم به وضعيتي برسيم آه ارتباط صحيح و آرامی به قه حل شود، بهتر است و ما عال
  .نفع هر دو طرف است

 هم در صفحه نخست خود در قالب اعتماد ملی و شرق،جمهوری اسالمی،ایرانروزنامه های 
  . و گزارش به مراسم و حواشی سالمرگ بنيانگذار انقالب اسالمی پرداخته اندعکس ، یادداشت

 در شماره امروز خود از بازگشت فائزه هاشمی به صحنه ورزش خبر داده و نوشته، او اعتمادروزنامه 
  .این بار به عضویت شورای المپيک آسيا در آمده است

ن و انقالبی خوانده که عالقه ای به تصدی نویسنده این روزنامه خانم هاشمی را فردی ساختار شک
  .امور دولتی درعرصه ورزش نداشته است

 که عنوان نخستش را به مطلبی درباره آیت اهللا خمينی اختصاص داده، در یادداشت روز خود با کيهان
عنوان امام و انسجام بر پایه شریعت با اشاره به نشست موسوم به دادستانهای پایتختهای کشورهای 

می در تهران آن را کم نظير و بی نظير خوانده و از تالش داستانی و دستگاه قضایی در برداشتن اسال
  .گامهای اجرایی در راستای رهنمودهای رهبر جمهوری اسالمی تقدیر کرده است

 در مطلبی با عنوان فضا آزاد است اما مطبوعات آزاد عمل نمی کنند، به انعکاس فرهنگ آشتی
  .ه ای محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور ایران پرداختهسخنان مشاور رسان

بر اساس آنچه نویسنده این روزنامه نوشته، مهدی کلهر برخی رسانه ها را به بی مهربودن نسبت به 
  .دولت متهم کرده و گفته از رسانه ها ی خودی انتظار نمی رود که چنين عملکردی داشته باشند

مدی نژاد به چند مثال هم در باره عملکرد نامطلوب رسانه  نوشته که مشاور آقای احفرهنگ آشتی
  .ها اشاره کرده که بحث تغيير ساعت هم از آن جمله بوده است

  .آقای کلهر گفته، عده ای که استدالل قوی نداشتند ، مخاطبان خود را بی شعور و نادان فرض کردند
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