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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

هاي  خبرگزاري فرانسه به نقل از آاندوليزا رايس با متهم آردن ايران به دنبال آردن برنامه سالح
يي غير نظامي، سالح  ي هسته نبال آردن برنامهي د يي گزارش داد آه ايران نبايد به بهانه هسته
 . يي توليد آند هسته
  ٢٠٠۵ مى 4 -١٣٨۴ ارديبهشت ١4 شنبه چهار

، اين خبرگزاري فرانسوي به نقل از آاندوليزا رايس، وزير )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ت خارجي اتحاديه اروپا در واشنگتن در  آمريكا آه پس از ديدار با خاوير سوالنا، رييس سياس امور خارجه

ايران بايد تعهدي بسيار روشن بدهد مبني بر اينكه به الزامات : آرد، افزود جمع خبرنگاران صحبت مي
يي را  هاي هسته يي غير نظامي برنامه سالح اش پايبند است و تحت پوشش برق هسته المللي بين

 . دنبال نكند
ما هم چنان معتقديم براي ايران : يي ادامه داد ه داشتن سالح هستهميلي ايران ب رايس بدون توجه بي

المللي قادر است آن را راستي آزمايي آرده و از آن  حل و تنها راهي است آه جامعه بين اين تنها راه
 . حمايت آند

ان است به آه در حال جري) ايران و اروپا(بسيار اميدواريم مذاآرات : ي آمريكا اضافه آرد وزير امور خارجه
 . دهد، استفاده آنند ها الزم است از فرصتي آه اروپا در اختيارشان قرار مي ايراني. موفقيت بينجامد
تواند به  چنين به نقل از سوالنا ضمن اشاره به اينكه در غير اين صورت اين مساله مي اين گزارش هم

اش  يي  در خصوص اهداف هستهايران عواقب ارايه نكردن تضمين: شوراي امنيت ارجاع شود مدعي شد
 . داند را مي

 ابراز اميدواري رايس براي موفقيت مذاآرات و استفاده ايران از فرصتي آه اروپا  سوالنا همچنين در ادامه
آنيم و بايد  چنين نقطه نظري را دنبال مي) با ايران(ما هم در مذاآرات : در اختيارش گذاشته است گفت

 .  اين مذاآرات پيچيده به ما آرده است تشكر آنيماز آمريكا براي آمكي آه در
 

 اجالس بازنگرى ان پى تى در نيويورك
 آمريكا به طور رسمى خواستار سلب حق ايران شد

  ٢٠٠۵ مى 4 -١٣٨۴ ارديبهشت ١4 شنبه چهار:  شرق-فرشاد محمودى
ورك، ايران به همزمان با روز نخست اجالس بازنگرى در معاهده منع گسترش سالح هاى اتمى در نيوي

 . عنوان يكى از معاونان و عضو هيات رئيسه اين آنفرانس انتخاب شد
آنفرانس منع گسترش سالح هاى اتمى شامگاه دوشنبه به وقت تهران، در مجمع عمومى سازمان 

ملل و پس از انتخاب هيات رئيسه و سخنرانى آوفى عنان دبيرآل سازمان ملل و محمد البرادعى 
قرار است پس از پايان آنفرانس عمومى آه . انى انرژى اتمى آار خود را آغاز آردمديرآل آژانس جه

طى آن مقام هاى بلندپايه آشورها مواضع خود را بيان مى آنند مباحث اين نشست در سطح 
 . آارشناسى به مدت چهار هفته ادامه پيدا آند

 اى در آنفرانس بازنگرى عدم اشاعه از طرف ايران آمال خرازى وزير امور خارجه در راس هيات بلندپايه
 . سالح هاى هسته اى آه در محل مجمع عمومى سازمان ملل برگزار مى شود شرآت آرده است

ديپلمات ها از جمله محمد جواد ظريف نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد پيشتر از نطق دفاعيه 
 .مستدل خرازى در اين اجالس خبر داده بودند

آه واپسين روزهاى وزارت خود را در آابينه محمد خاتمى مى گذراند ساعاتى پيش از آمال خرازى 
سخنرانى خود در اجالس بازنگرى در معاهده منع گسترش سالح هاى اتمى، با مقام هاى جهانى و 

وزير امور » نيكالس اشميت«يكى از اين ديدار ها مالقات خرازى با . برخى از همتايان خود ديدار آرد
يى لوآزامبورگ و رئيس دوره اى اتحاديه اروپا بود آه خرازى طى آن نسبت به روند آند و بدون اروپا

وى گفت آه ما . نتيجه عملى مذاآرات هسته اى ايران با سه آشور عضو اتحاديه اروپا ابراز نگرانى آرد
ن عدم اشاعه معتقديم بايد به سمت خلع سالح جهانى حرآت آنيم و بايد به تمام بندها و مفاد پيما

سالح هسته اى احترام گذاشته شود، ما ايده هايى را مطرح آرده ايم آه بر مبناى آن مى توانيم به 
 . سمت حل مشكالت حرآت آنيم

آسلبورن وزير امور خارجه لوآزامبورگ نيز در اين ديدار اظهار داشت آه ما بايد اعتماد به وجود آمده را 
منظور آقاى اشميت ادامه مذاآرات اتمى ايران و اروپا است آه . مه دهيمحفظ آنيم و اين روند را بايد ادا

محمد البرادعى مديرآل آژانس نيز بر ادامه مذاآرات ايران و اروپا تاآيد .  در جريان است١٣٨٢از آبان ماه 
 البرادعى اين موضوع را هم در سخنرانى خود اعالم آرده هم با خبرنگاران در ميان گذاشته. آرده است

 .و هم در مالقات اش به آمال خرازى گفته است
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آمال خرازى هم در ديدار با محمد البرادعى بر همكارى ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى تاآيد 

آرده و گفته آه جمهورى اسالمى مصمم است به همكارى هاى خود با آژانس ادامه دهد، تا برخى از 
 . ابهامات موجود رفع شود

 خارجه ايران به آقاى مديرآل گفته آنفرانس بازنگرى معاهده عدم اشاعه سالح هسته اى حائز وزير
اهميت فراوانى است و ما اميدواريم اين آنفرانس در حفظ و رعايت حقوق مشروع و مسلم آليه 
آشورهاى عضو پيمان معاهده عدم اشاعه و خلع سالح جهان گام هايى اساسى و بدون تبعيض 

 . بردارد
رازى در اين مالقات محمد البرادعى را در جريان مذاآرات ايران و سه آشور اروپايى نيز قرار داده خ

محمد البرادعى از ايران خواسته تهديداتش را براى از سرگيرى فعاليت هاى حساس هسته  اى . است
ى ها تصميمى يك اميدوارم ايران: وى بعد از ديدار با آمال خرازى در جمع خبرنگاران گفت. ادامه ندهد

 . جانبه را براى آغاز هرگونه فعاليتى آه اآنون در حال تعليق است، اتخاذ نكنند
براساس اين گزارش، البرادعى آه با مذاآره آنندگان اروپايى و ايرانى گفت وگو آرده است، اظهار 

اظهار آقاى خرازى از . داشت، مذاآرات به مرحله بسيار حساسى رسيده است و شكى در آن نيست
نظر در اين خصوص آه آيا ايران قصد دارد فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را از سر گيرد يا 

وى آه پس از ديدار با البرادعى صحبت مى آرد، گفته اين مسئله به تصميم . خير، خوددارى آرد
شرايطى آه در همين حال و در . مقامات ما بستگى دارد و در خصوص آن تصميم گيرى خواهد شد

ديپلمات هاى ارشد ايران و در راس آنها آمال خرازى در نيويورك مشغول ديدار و مالقات و رايزنى براى 
حفظ حقوق اتمى ايران هستند مقام هاى ديگر آشورهاى جهان نيز سرگرم مذاآره و رايزنى درباره 

ن اين اجالس افتاده دعوت از جمله اتفاق هاى نادرى آه در جريا. فعاليت هاى هسته اى تهران هستند
 .جورج بوش از وزير خارجه فرانسه براى گفت وگو در دفتر آار رئيس جمهور آمريكا است

ميشل بارنيه، وزير امور خارجه فرانسه قرار بود با استيو  هادلى مشاور امنيت ملى جورج بوش رئيس 
بارنيه پس از . جمهور ختم شدجمهور آمريكا در آاخ سفيد ديدار آند، اما اين ديدار به دفتر رئيس 

 دقيقه اى با بوش در جمع خبرنگاران گفت آه آقاى بوش مى دانست براى ديدار با ٣٠نشست 
مشاورانش به اينجا آمده ام اما تمايل داشت در دفترش و در نشستى آه قبًال براى آن برنامه ريزى 

راى خارجه ديگر آشورها را در دفترش رئيس جمهور آمريكا به طور معمول وز. نشده بود با من ديدار آند
بارنيه ادامه داد آه با بوش در خصوص روند صلح خاورميانه و لبنان صحبت آرده است اما با . نمى پذيرد

آقاى بارنيه پيش از ديدار . اشاره به مذاآرات هسته  اى با ايران اين مذاآرات را مشكل و شكننده خواند
پس از اين ديدار رايس گفته بود آه بار . مور خارجه آمريكا ديدار آرده بودبا بوش با آاندوليزا رايس، وزير ا

ديگر در گفت وگو با وزير امور خارجه فرانسه بر حمايت مان از مذاآرات سه آشور اروپايى با ايران آه 
رايس گفته . هدف از آن واداشتن اين آشور به اطمينان دادن به جامعه بين المللى است، تاآيد آردم

هورى اسالمى ايران بايد آماده باشد به الزامات بين المللى اش مبنى بر اين آه تحت پوشش برنامه جم
براساس اين گزارش، بارنيه نيز همكارى . هسته غيرنظامى به دنبال سالح هسته نباشد، عمل آند

ورى با ايران مذاآرات شكننده و ضر« پاريس را در زمينه مسائل مختلف از جمله آن چه آن را -واشينگتن 
پيش از اين و . خواند، ستود» در خصوص محتوى گسترده اى از موضوع منع گسترش سالح هاى هسته

در نخستين لحظات افتتاح آنفرانس وزير امور خارجه آلمان ايران تهديد آرد در صورت از سرگيرى غنى 
 . سازى اورانيوم مذاآرات هسته اى با اين آشور پايان خواهد گرفت

يشر وزير امور خارجه آلمان روز گذشته هشدار داد به از سرگيرى فعاليت غنى سازى اورانيوم يوشكا ف
 .به مذاآرات اتحاديه اروپايى با تهران خاتمه خواهد داد

وى به خبرنگاران گفت تعليق غنى سازى اساس گفت وگو ها است و از سرگيرى فعاليت هاى هسته 
 .شور با سه آشور اروپايى خواهد شداى ايران، موجب فروپاشى مذاآرات اين آ

با اين همه به نظر مى رسد آه فعاليت هاى هسته اى ايران آنفرانس بازنگرى در معاهده منع 
 .گسترش سالح هاى اتمى را تحت تاثير خود قرار داده است

همزمان با برگزارى اين اجالس ريچارد بوچر سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در جلسه هفتگى اش با 
واشينگتن همچنان از تالش : رنگاران آه با جلسه هفتگى همتاى ايرانى اش همزمان شده بود گفتخب

ما همچنان به حمايت از . هاى سه آشور اروپايى در مذاآرات هسته اى شان با ايران حمايت مى آند
به تالش هاى سه آشور اروپايى فرانسه، انگليس و آلمان در جهت آوشش براى متقاعد آردن ايران 
 .توقف آامل غنى سازى اورانيوم و برچيدن تاسيسات غنى سازى اورانيوم و فرآورى ادامه مى دهيم

وى با اشاره به اينكه التزام به توقف آامل غنى سازى اورانيوم به ايران پيشنهاد شده است تاآيد آرد 
 . تفصيلى نداردتوافق ايران با سه آشور اروپايى روشن و واضح است و نيازى به هيچ گونه شرح و

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفته تعهداتى آه ايران داده است آامًال روشن و واضح است و اگر اين 
آشور بخواهد تعهدات خود را زير پا بگذارد وضعيت متفاوت خواهد بود اما ما همچنان از ايران مى 

 .در پيش بگيردخواهيم به تعهدات خود پايبند بماند و راه گفت وگوهاى صادقانه را 
با اين همه در شرايطى آه اياالت متحده مى گويد از ادامه مذاآرات اروپا با ايران حمايت مى آند دولت 
بوش در آغاز آنفرانس بازنگرى پيمان منع گسترش تسليحات هسته اى ادعا آرد ايران و آره شمالى، 

دات از آمريكا و آشور هاى ديگر جدى ترين تهديد براى منع گسترش تسليحات هسته اى هستند و انتقا
هسته اى مبنى بر اينكه آنها از وظايف خود در قبال خلع سالح هسته اى شانه خالى آرده اند، آم 
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اين موضوع را استفان رادميكر معاون وزير امور خارجه آمريكا آه رياست . اهميت جلوه داده شده است
نماينده آمريكا در . پى تى را برعهده داشت گفتهيات آمريكايى شرآت آننده در آنفرانس بازنگرى ان 

هر آشورى آه ناقض بندهاى اول و دوم اين پيمان باشد : آنفرانس بازنگرى ان پى تى خاطرنشان آرد
تمامى آمك هاى هسته اى به چنين آشورى، چه به طور .  را دريافت آند۴نبايد منافع درج شده در بند 

بازهم ما اميدواريم در بحث و . لى انرژى اتمى بايد متوقف شوددوجانبه يا از طريق آژانس بين المل
وى در ادامه گفته برخى از . بررسى هاى انجام شده در آنفرانس بازنگرى از اين پيشنهاد حمايت شود

رادميكر با . آشور ها به بهانه برنامه هسته اى صلح آميز به دنبال توليد تسليحات هسته اى هستند
ينكه راه هاى فرار در پيمان ان پى تى بدون مصالحه برسر برنامه هاى هسته اى صلح ابراز اطمينان از ا

 . ما بايد با اين چالش ها براى ادامه حيات ان پى تى مقابله آنيم: آميز واقعى بسته شود، تاآيدآرد
آنفرانس بازنگرى منع گسترش : ژوزف سيرينسيون رئيس موسسه آارنگى نيز در اين نشست گفت

هيات ايران با يك هدف به اين . ى هسته اى نقش مهمى در حل بحران ايران خواهد داشتسالح ها
آنها خود را در جايگاه مدافع حق آشورها براى استفاده صلح . منزوى آردن آمريكا: آنفرانس خواهد آمد

حتى ممكن . قرار خواهند داد)  تضمين شده است۴آنگونه آه تحت ماده (آميز از فناورى هسته اى 
است آنها به برخى اشتباه هاى گذشته در عدم گزارش آردن فعاليت هاى هسته اى شان اذعان آنند، 

اما قويًا استدالل مى آنند آه اينك آماده پذيرش همه پادمان ها در خصوص توليد سوخت براى 
ن و اي_ آنها خواهند گفت آه ايران آماده تبعيت از قانون است . رآآتورهاى هسته اى شان هستند

آمريكاست آه سعى مى آند به صورت يك جانبه قوانين را تغيير دهد و مانع دسترسى آشورهاى در 
اگر اين آنفرانس با اختالف خاتمه پذيرد و اگر آمريكا به عنوان . حال توسعه به منابع انرژى آينده شود

ن در تابستان زمانى آه اين بحرا. مسئول اين شكست قلمداد شود، استراتژى ايران موفق شده است
و بهار به نقطه جوش برسد، حتى جلوگيرى از برنامه ايران و يا آسب تاييد اآثريت براى تحريم ها يا 

درخواست آمريكا براى منع ايران از دستيابى به . اقدامات تنبيهى ديگر عليه ايران، مشكلتر خواهد شد
روزنامه واشينگتن پست با .  استفناورى اتمى صلح آميز بازتاب بسيارى در روز نخست اجالس داشته

بيان اين آه دولت بوش ايران را به توليد مخفيانه سالح هاى اتمى متهم آرد به نقل از آاخ سفيد 
نوشت جامعه جهانى بايد با منع ايران از حق استفاده از تكنولوژى انرژى هسته اى به اين اقدامات 

 رسد آه ساير آشورهايى آه در آنفرانس بازنگرى اين روزنامه آمريكايى افزود، به نظر مى. پاسخ دهد
شرآت آرده بودند دعوت آمريكا به اقدامات تنبيهى عليه ايران را ناديده انگاشتند و در » ان پى تى«

عوض از اقدامات تشويق آميز و مذاآرات به عنوان راهى براى جلب همكارى ايران در دست آشيدن از 
دولت بوش .  آه مى تواند به توليد سالح تغيير آند ، صحبت مى آنندابعاد نگران آننده برنامه هسته اى

با اميد به افزايش فشار بر ايران، در اين آنفرانس شرآت آرد، اما سخنان مقامات آمريكايى تفاوت نظر 
 . آمريكا و متحدانش را بر سر چگونگى برخورد با مسائل هسته اى بيش از پيش آشكار آرد

طه هدف جلوگيرى از گسترش سالح هاى هسته اى اعتبار مى يابد در سال اين معاهده آه به واس
هاى اخير با آشف يك بازار سياه هسته اى تحت فشارهاى فراوان بوده و تصميم دو سال پيش آره 

هند، پاآستان و اسرائيل هرگز اين معاهده را . شمالى مبنى بر خروج از آن بر اين فشارها افزوده است
 . ره شمالى نيز مدعى است آه سالح هسته اى در اختيار داردامضا نكردند و آ

واشينگتن پست با اشاره با اعالم دو سال قبل ايران به دنبال آردن برنامه هسته اى و ابراز اين ادعا آه 
اين امر گمان ها را در مورد استفاده اين آشور از برنامه هسته اى خود به عنوان پوششى بر توليد 

تاآنون بازرسان بين المللى هيچ شاهدى بر اين مدعا در ايران نيافته : ه است، نوشتسالح تقويت آرد
 . اند و ايران هم قصد ساخت بمب اتمى را رد مى آند

برخى از آارشناسان مى گويند آنفرانس منع گسترش سالح هاى اتمى از هم اآنون به علت 
 نظر مى رسد اين آنفرانس فرصت اما با اين همه به. پراآندگى نظرات اعضا شكست خورده است

خوبى براى شفاف شدن نظرات آشورها در خصوص فعاليت هاى اتمى ايران باشد و در عين حال اين 
فرصت را نيز به ديپلمات هاى ايرانى مى دهد تا با رايزنى با مقام هاى آشورها و مسئوالن مجامع 

هيات ايرانى با رياست آمال خرازى، وزير . دجهانى نظرات آنها را به حتى المقدور با تهران هماهنگ آنن
امور خارجه ايران، پاسخ مفصلى را در خصوص حق تهران براساس بند چهار معاهده  منع گسترش 

سالح هاى اتمى آه حق در اختيار داشتن فناورى نيروگاه برق هسته اى به وسيله آشورهاى 
 .غيرهسته اى را تضمين مى آند، آماده آرده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق اي رويداده

  
خود را در شهر اربيل در شمال عراق منفجر آرد آه طي اين ) چهارشنبه(گذار انتحاري امروز  يك بمب

 . اند  تن ديگر زخمي شده150 تن آشته و 60حادثه تاآنون 
  ٢٠٠۵ مى 4 -١٣٨۴ ارديبهشت ١4 شنبه چهار

به نقل از خبرگزاري رويتر، شاهدان عيني و پليس اظهار ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
را آه به ) حزب دموآراتيك آردستان عراق(گذار انتحاري دفتر يكي از احزاب آرد  داشتند آه اين بمب

 . گرفت، هدف قرار داده بود عنوان مقر پليس مورد استفاده قرار مي
هايي آه در آنار جاده آار گذاشته شده بود، دو سرباز آمريكايي در  ر، در اثر انفجار بمباز سوي ديگ

 . بغداد آشته شدند
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ي استراليا، در تلويزيون الجزيره از ربايندگان يك  اين در حالي است آه الكساندر داونر، وزير امور خارجه
 . اي مشكالت قلبي شديد استاستراليايي در عراق خواست آه وي را آزاد آنند؛ زيرا وي دار
 .  ساله وارد بغداد شد63گروه واآنش سريع استراليا نيز به منظور آزادي داگالس وود 

در فيلم ويديويي آه يكشنبه پخش شد، داگالس وود از نيروهاي انگليسي، استراليايي و آمريكايي 
 . خواست نيروهايشان را از عراق بيرون ببرند

 خارجي در عراق 400 تاآنون 2003از سپتامبر : در تلويزيون استراليا گفت) بهشن سه(داونر روز گذشته 
 .  تن ديگر هنوز در بند هستند15 تن از آنها آشته و 30اند آه  به گروگان گرفته شده

 . مقامات عراقي اعالم آردند آه مرزهاي عراق و اردن مجددا بازگشايي خواهد شد
 

  سوگند کردند یدا عراق ادی جدنهي کابی و اعضایجعفر
  ٢٠٠۵ مى ٣ -١٣٨۴ ارديبهشت ١٣سه شنبه 

 نفر آنها در 32 سوگند ی است که با اداری معاون نخست وز4 و ری وز36 متشکل ازی جعفرمي ابراهدولت
 نشده اند و دو پست معاونت نخست ی معرفعی شامل نفت، دفاع و صنایعصر امروز، سه پست وزارت

 .  مانده استی پست خال4 از مجموع زي نریوز
 ی هایزنی است که با وجود رای در حالنی فرانسه ، ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 و دو عی وزارت دفاع، نفت، صنای پست هاتي خود مسئولنهي کابلي تکمی برای جعفرميگسترده ابراه
 . نشده اند ی هنوز معرفریپست معاونت نخست وز

 مانده اند و دو پست معاونت نخست ری وزی همچنان بگری وزارت دکی و عیا  دفاع ، نفت و صنیوزارتها
 . هنوز انتخب نشده اندزي وترکمانها نی سنی مربوط به عرب هاریوز
 رانی که وزیی پست های عراق به استثناخی دولت منتخب تارني به عنوان اولی دولت جعفربي ترتنی ابه

 : شود  ی ملی نشده اند   شامل افراد ذیآن معرف
 
  )عهيش (رینخست وز = ی جعفرميابراه-1
  )عهيش (ریمعاون نخست وز = یاحمد چلب-2
  )عهيش(  کشور ریوز= باقر صوالغ جبر -3
  ) عهيش (یی داراریوز = ی عالوري عبداالمیعل-4
  )عهيش(سرپرست وزارت نفت  = یاحمد چلب-5
  )عهيش( آموزش ریوز= عبدالفالح حسن -6
 )عهيش (ی آموزش عالری وز= المظفر یسام-7
  )عهيش ( ی کشاورزریوز = ی البهادلیعل-8
  )عهيش (یی داراریوز=  شندل نيعبدالحس-9

  )عهيش (ی کار و امور اجتماعریوز = ی هادسیادر-10
  ) عهيش( نی مهاجرت و امور مهاجرریوز=  عبدجعفر لهيسه-11
  )عهيش(  جوانان و ورزش ریوز = ینی ززیطالب عز-12
  ) عهيش ( ی مشاور در امور جامعه مدنریوز=  کاظم بيعالء حب-13
 ) عهيش (ی ملتي مشاور در امور امنریوز = ی العنزمیعبدالکر-14
  ) عهيش(  حمل و نقل ریوز = یسالم المالک-15
  ) عهيش (ی و آثار باستانسمی مشاور در امور تورریوز = یهاشم الهاشم-16
  )عهيش (ی مشاور در امور مجمع ملریزو = ی محمد الصافنیصفاء الد-17
 ) ترکمانعهيش( و مسکن ی بازسازریوز= جاسم محمد جعفر -18
 )کرد(  امور خارجه ریوز = یباری زاريهوش-19
 )کرد (ریمعاون نخست وز=  شاوس یروز نور-20
 )کرد( توسعه ی و همکاریزی برنامه رریوز= برهم صالح -21
 )کرد( ت  مخابراریوز=جوان فواد معصوم -22
 )کرد ( تجارت ریوز=  مولود میعبدالباسط کر-23
 )کرد ( یمنابع آب = دي رشفيلط-24
 )کرد ( ستی زطي محریوز=  عثمان نينرم-25
 )کرد (ی ها و مشاغل عمومی امور شهردارریوز = ی بروارنینسر-26
 ) یسن(  و معادن عی صناریوز = یسي عخيمجبل الش-27
 ) یسن(  فرهنگ ریوز = ی فرحان الراوینور-28
  ) یسن(  حقوق بشر ریوز = مي محمد سللينب-29
  ) یسن(  مشاور در امور استان ها ریوز=  حردان فیسعد نا-30
  ) یسن(  مشاور در امور زنان ریوز = یخليازهار الش-31
 ) یحيمس ( ی علوم و فناورریوز=  بطرس وسفیباسمه -32
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 نفر آنها در 32 سوگند ی است که با اداری معاون نخست وز4  وری وز36 متشکل ازی جعفرمي ابراهدولت
 نشده اند و دو پست معاونت نخست ی معرفعی شامل نفت، دفاع و صنایعصر امروز،  سه پست وزارت

 . مانده استی پست خال4 از مجموع زي نریوز
طلق  اعالم کرده بود سرلشگر ستاد عبدمالفی اتی سانی از اشي است است که پی در حالنیا

 دفاع ری به عنوان وزکانی ، سرلشگر احمد الرریبه عنوان معاون سوم نخست وز ) یعرب سن (یالجبور
  که شامل سه عی صناری به عنوان وزیسي عخيکه از افسران ارتش سابق عراق هستند و مجبل الش

ن  به عنوان معاوی اوجسهي شده اند و انی هستند، معرفی سنی به عرب هاافتهیپست اختصاص 
 ریانتخاب وز. خواهد بود )  عراق تي قومنيسوم( ترکمان ها ندهی به عنوان نمازي نریچهارم نخست وز

 . صدر واگذار شود ی مقتدفي طی هاتي از شخصیکی رسد به ی به نظر مزينفت ن
 ی آزادی شامل تالش برای دولت ویاسي ، برنامه سی جعفرمي اهل سنت و ابراهانيبر اساس توافق م

 عرب یدرخواست ها(  ها ی بعثی قانون پاکسازیی اجرای هاوهي نظر در شدی ، تجدیتي امننايزندان
 رانیو ی شهرهای از عراق ، بازسازگانهي بیروهاي خروج نی برایارائه جدول زمان بند ) ی سنیها

 ی هاهي ارتش عراق به دور از سهمی و ساماندهی و بازسازدگانیشده ، دادن غرامت به خسارت د
 . اعالم شده استی و نژادی اطائفه

 
ي جديد عراق بعد از انجام آخرين مذاآرات بين شرآاي ائتالفي براي تعيين مناصب باقي مانده  آابينه

 . آرد سوگند ياد ) شنبه سه(امروز عصر 
  ٢٠٠۵ مى ٣ -١٣٨۴ ارديبهشت ١٣سه شنبه 

ي  انسه، مراسم تحليف آابينهبه نقل از خبرگزاري فر) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . ي الخضرا صورت گرفت جديد عراق عصر امروز ساعت پنج به وقت محلي در منطقه

دولت انتقالي ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق اولين دولت دموآراتيك است آه طي نيم قرن گذشته 
 . در عراق تشكيل شده است

آند تا ماه دسامبر و برگزاري  ان نظارت ميدولت جديد آه بر تدوين قانون اساسي از سوي پارلم
 . انتخابات جديد بر سر آار باقي خواهند ماند

 وزارت خانه را در دولت جديد 16 اند  هاي مجمع ملي عراق را به دست گرفته شيعيان آه نيمي از آرسي
 .  وزارت خانه را در اختيار دارند9 و آردها 

هاي سياسي تا واپسين ساعات پيش از  تمداران و گروهسوگند آابينه در حالي صورت گرفت آه سياس
 . هاي باقيمانده آابينه ادامه دادند مراسم تحليف، به آشاآش خود بر سر آرسي

هنوز مشخص نيست آه آيا ابراهيم جعفري، نخست وزير انتقالي عراق افرادي را براي تصدي برخي 
 . ا نههاي مهم همچون وزارت دفاع معرفي آرده است ي وزارتخانه

 . رسد، هفت آرسي آابينه همچنان خالي و بدون متصدي بمانند با اين حال به نظر مي
ها حداآثر تا هفت مقام آابينه، از جمله يكي از دو آرسي باقيمانده معاونت  انتظار مي رود آه سني

 . نخست وزيري را عهده دار شوند
هاي معتبر  واند با به ميان آشيدن چهرهسي، هنوز اميدهايي براي دولت هست تا بت.بي.به گزارش بي

اند، برتري سياسي را به دست  سني، در مقابله با شورشياني آه از جمع اين اقليت مذهبي برخاسته
 . آورد

انتظار مي رود وزارت نفت، آه سرپرستي آن در فهرست ناتمام آابينه عراق با احمد چلبي بود، 
 . همچنان به شيعيان سپرده شود

اند شامل وزيران نفت، دفاع، برق، صنايع، حقوق بشر و دو معاون  آه بدون تصدي ماندههفت مقامي 
 . نخست وزير هستند

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  ارديبهشت14:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 4 -١٣٨۴ ارديبهشت ١4 شنبه چهار

 های اصلی و گزارش های خود را به انعکاس اخباری روزنامه های امروز صبح تهران عنوان:بی بی سی
درباره رقابت های انتخاباتی اختصاص داده و از زبان هاشمی رفسنجانی علت شرکت نکردن وی در 

  . مراسم روز کارگر را فاش کرده اند
وزنامه گمانه زنی درباره مذاکرات ايران و اروپا و انتقاد از موضع اروپايی ها بخش ديگری از گزارش های ر

  .های امروز صبح را تشکيل می دهد
 از اظهارات وزير کشور که گفته است نگران تصميماتی است که شورای نگهبان در مورد نامزدها کيهان

  . اتخاذ می کند انتقاد کرده
به نوشته اين روزنامه، موسوی الری گفته است بايد ميدان رقابت برای تمامی داوطلبان که در قالب 

  .ت می کنند، باز باشدقانون فعالي
  .  در چند نوشته مخالفت خود و ديگران را با نامزدی هاشمی رفسنجانی اظهار کرده استکيهان

 با تفسير گفته های اخير رهبر جمهوری اسالمی نتيجه گرفته شده که وی افرادی کيهاندر سرمقاله 
  . جوان و با حوصله را برای رياست جمهوری می پسندند
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 يک روحانی به نام علی ثقفی گفته است مردم از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی کيهانبه نوشته 
ناراضی اند و چرک هايی که بر دستان و گفتار برخی مسئوالن بسته، نشان می دهد که آنان نمی 

  .توانند با مفاسد مقابله کنند
 سال، عده ای به ۶١ سال و يا به تعبيری ٨وی بدون نام بردن از رييس جمهور سابق گفته پس از 

صورت طلبکارانه با مردم مواجه می شوند و ادعای خوردن داروی تلخ می کنند ولی دوران اين حرف ها 
  . گذشته است

 محسن رضايی هم از تعبير هاشمی رفسنجانی که گفته بود ظاهرا مجبور  ايرانبه نوشته روزنامه
ه و گفته دوران اين تعبيرها گذشته است و به است داروی تلخ نامزدی در انتخابات را بنوشد انتقاد کرد

  .جای آن بايد از ادبيات خدمت استفاده کرد
 از زبان يکی از اعضای مجمع روحانيت مبارز از حضور دبير شورای نگهبان در جمع مشورتی آفتاب يزد

  .جناح راست برای انتخاب نامزد آن جناح انتقاد کرده و آن را خالف بی طرفی دانسته است
 در خيری نوشته بعد از آنکه شورای هماهنگی جناح راست در تعيين نامزد واحد ناکام ماند، الاقب

شورای مصلحت سنجی با حضور افرادی مانند محمدرضا مهدودی کنی و علی مشکينی و مجتبی 
  . تهرانی تشکيل جلسه داد

يز به شدت باال  در گزارشی از قول محسن رضايی نوشته جنگ بر سر قدرت و به دست آوردن مشرق
  .گرفته است
 اظهار نظر هاشمی رفسنچانی را درباره شرکت نکردن وی در مراسم روز کارگر اقبال و آفتاب يزد

منعکس کرده اند که گفته است در جلسه ای که به قوای مختلف کشور اعم از دولت و مجلس توهين 
  . شود شرکت نمی کنم

وذی ها در بين کارگران در آن مراسم وجود داشتند به گفته رييس مجمع تشخيص مصلحت، عده از نف
  .وگرنه کارگران از اين کارها بری هستند

 درمقاالت و گزارش هايی درباره مذاکرات هسته ای ايران و کيهان و جمهوری اسالمیروزنامه های 
روز غنی اروپا خواستار آن شده اند که دولت بی اعتنا به توافق ها و مذاکرات با اروپايی ها همين ام

  . سازی اورانيوم را آغاز کند
 در عنوان اصلی خود واکنش های بين المللی درباره احتمال آغاز فعاليت های توليد سوخت آفتاب يزد

هسته ای را مطرح کرده و از زبان کوفی عنان، دبير سازمان ملل، نوشته بهتر است ايران با به دست 
  . صرف نظر کندآوردن امکان فراهم آوردن سوخت از توليد آن

دو روز پس از اظهارات دو نفر از نامزدهای رياست جمهوری آينده درباره قتل های زنجيره ای و حوادث 
کوی دانشگاه که وعده داده بودند در صورت انتخاب به رياست جمهوری اين پرونده ها را بگشايند و 

ن آقايان چرا صبر کنند تا خرداد ماه،  سخنگوی دولت گفته اياقبالعامالن آنها را معرفی کنند، به نوشته 
  . همين حاال عامالن و قاتالن را معرفی کنند

عبداهللا رمضان زاده در ضمن گفته است اين روزها هر کس وارد صحنه انتخابات می شود معمول شده 
  .است که گوشه ای به رييس جمهوری بزند

 
  ارديبهشت13:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ مى ٣ -١٣٨۴ت  ارديبهش١٣سه شنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به فعاليت های انتخاباتی :بی بی سی

نامزدهای انتخابات رياست جمهوری اختصاص داده و از ميان خبرهای خارجی از احتمال از سرگيری 
  .توليد سوخت هسته ای در کشور نوشته اند

ليباف، نامزد محافظه کاران، عمده ترين خبر انتخاباتی روزنامه های گفتگوی صريح دانشجويان با باقرقا
  .امروز صبح است که بخش هايی از آن در روزنامه های مختلف در صدر اخبار نشسته است

 خبر داده که قاليباف در جواب سئوالی در مورد مديريت دوگانه و احتمال ايجاد اختالف بين رياست شرق
قانون برای رهبری جايگاهی مشخص کرده و تعيين شده است که در چه جمهوری و رهبر گفته است 

  . جاهايی مسئوليت مستقيم دارند، البته جاهايی مسئوليت مستقيم ندارند، ولی نظر مشورتی دارند
به گفته وی، گير دولت فعلی در آنجا بوده که وقتی اختالف نظر بوده به جای اينکه تصميم به اجرای آن 

  . ر زمين و هوا می گذاشته استبگيرد، آن را د
 تاکيد کرده که اگر من رئيس جمهور شوم، اگر بتوانم شرقفرمانده سابق نيروی انتظامی به نوشته 

رهبر را قانع کنم که آن کار را دنبال می کنم ولی اگر ايشان را قانع نکردم و ايشان بر نظر خود اصرار 
يا اين کار درست بوده و معلوم می . ايشان را دنبال کنمداشتند، صالح کشور را در اين می دانم که نظر 

  .شود که من اشتباه کرده ام و يا اينکه اشتباه است و ايشان اصالح می کنند
 چالش سردار قاليباف را با حنيف مزروعی، يکی از دستگيرشدگان پرونده وب الگ نويسان، در اقبال

ی از اين سئوال و جواب که در دانشگاه تهران صورت صدر اخبار خود آورده و از جمله نوشته در بخش هاي
گرفت و دانشجويان به شدت مزروعی را تشويق می کردند، قاليباف از رفتار ماموران نيروی انتظامی که 

گازاشگ آور در ماشين حامل روزنامه نگاران جوان انداخته و آنان را کتک زده بودند ابراز تاسف کرد و 
  .  در ماه رمضان از گاز اشگ آور استفاده کرده توبيخ شده استگفت مامور به خاطر اينکه

 آن بخش از مناظره دانشجويان با قاليباف را با هم اهميت ديده که از نامه فرماندهان سپاه همبستگی
  . پاسداران به خاتمی، که تهديدی به کودتای نظامی بود، دفاع کرده و آن را درست خوانده است
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  . اليباف را با اهميت ديده که گفته کسی با نظارت استصوابی مخالفتی ندارد اين جمله قآفتاب يزد
، نامزد محافظه کاران درباره توقيف روزنامه ها در پاسخ سئوال يکی از خبرنگاران ايرانبه نوشته روزنامه 
 پاسخ مشارکت پايگاه دشمن بود گفته است نه اما در مورد روزنامه صبح امروزکه پرسيده بود آيا 
  . داده که نمی دانم

 خبر داده که چالش های دانشجويان و پاسخ های قاليباف در مورد دستگيری وب الگ نويسان در اقبال
  . سايت اينترنتی قاليباف نقل نشده است

گفته های اين نامزد رياست جمهوری که در ادعا کرده است از تمام نامزدهای جناح راست محبوبيت 
 در طنز روزانه اش با اشاره به قصه کيهانای صبح امروز بدون پاسخ نمانده و بيشتری دارد در روزنامه ه

  . يک کالنتر، نوشته از سر بی حواسی فکرکردم آن کالنتر نامش قاليباف است
اخبار و گزارش های روزنامه های متعدد صبح امروز درباره انصراف احمدتوکلی از مبارزات انتخاباتی و اثر 

  . آن در رقابت هاست
 به نقل از حداد عادل، رييس مجلس، احتمال داده که با اين حرکت دود سفيد از دودکش محافظه کيهان

  . کاران بلند شود يعنی که بر سر يک نامزد به توافق برسند
 به احتمال زياد نامزد بعدی که انصراف خواهد داد محسن رضايی است که قاليباف را شرقبه نوشته 

  . انده استنزديک ترين کس به خود خو
 در سرمقاله خود از عمل توکلی تحسين کرده و از ديگر نامزدهای جناح راست هم خواسته کيهانمدير 

  .است که به همين ترتيب عمل کنند تا وحدت محافظه کاران حفظ شود
  .  خبر داده که ديروز پرمصرف ترين روز آب تهران در تمام تاريخ ايران بوده استايرانروزنامه 

تهران به نوشته اين روزنامه هشدار داده که اگر مصرف که به دليل گرما و باز شدن کولرهای شرکت آب 
  . آبی باال رفته کاهش نيابد در تابستان به طور تهران با کاسته شدن از فشار و قطع آب روبرو خواهد بود

اندازه تهرانی ها،  با وجود بارندگی های فراوان زمستان و بهار امسال مصرف خارج از ايرانبه نوشته 
  .کمبودها را آشکار کرده است
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