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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  شود ی ارجاع می اتمی انرژی المللني به آژانس برانی ای هسته ای هاتيپرونده فعال: سوالنا
  ٢٠٠۵ مى 10 -١٣٨۴ ارديبهشت 20ه سه شنب
 هی و اتحادرانی امروزاحتمال داد درصورت توقف مذاکرات ایی اروپاهی اتحادیخارج استي سمسئول
 .  شودی ارجاع می اتمی انرژی المللني تهران به آژانس بی ها هسته اتي پرونده فعال،ییاروپا
 هی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سری فرانسه ، خاوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 هسته ی هاتي درمورد احتمال ارجاع پرونده فعالهي روسنترفکسی ای درپاسخ به سوال خبرگزارییاروپا
 صورت نیدر ا:  گفت یی اروپاهی ادامه مذاکرات با اتحادی برارانی درصورت رد اتي امنی به شورارانی ایا

  .مي نظر کندی تجدرانی ای هسته ای هاتي درمساله فعالیستیما با
 ارجاع شود به آژانس یگری دی به جای هسته ای هاتي پرونده فعالنکهی از اشيپ:  کرددهي ابرازعقیو
 . شودی ارجاع مشی اترتختی پانی دروی اتمی انرژی المللنيب

 بدست ومي اورانی سازی را درمورد توقف برنامه غنیی هاني ازتهران تضمدیالبته ما با:  افزود سوالنا
  .میآور

 ی هسته ای هاتي درمورد پرونده فعالهایيه، از سامبر گذشته اروپا فرانسی گزارش خبرگزاربراساس
 ی سازی غنیري کشور نسبت به از سرگنی کشوروارد گفتگو و مذاکره شدند و به انی با مقامات ارانیا

 . در اصفهان هشداردادندومياورن
 ی شان به شورای هسته ا جز ارجاع پروندهی راهچيآنها ه:  گفتند هايرانی به اهایي گزارش، اروپانیبنابرا
 شده است اما تي امنی از ماه گذشته خواستار ارجاع پرونده به شوراکای که آمری ندارند همانطورتيامن

 .  اشاره نمودی اتمی انرژیل الملني اشاره نکرد بلکه به آژانس بتي امنیسوالنا دراظهاراتش به شورا
  

  ينده عراقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آ،عراق رويدادهاي 
  

 گذاشت   جاي   آشته بر60هاي انتحاري امروز عراق   عمليات
  ٢٠٠۵ مى 11 -١٣٨۴ ارديبهشت 21ه چهار شنب
 .  آشته بر جاي گذاشت60هاي تروريستي امروز عراق   عمليات

ق وقوع پنج عمليات انتحاري در سه شهر عرا, )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
 .  آشته بر جاي گذاشته است60تا آنون بيش از 

 
ترين عمليات انتحاري امروز عراق، مردي با پيوستن به صف افرادي   در مهلك: آسوشيتدپرس گزارش داد

نويسي براي عضويت در ارتش عراق بودند، اقدام به انفجار موادمنفجره متصل به بدن   آه در انتظار نام
 .خود آرد

 30 آيلومتري شمال بغداد رخ داد، موجب شد آه250واقع در " هويزه"ري آه در شهر اين عمليات انتحا
 . تن ديگر نيز زخمي شوند35تن آشته و 

گذاري شده در نزديكي مقر نيروهاي پليس   همچنين بر اساس گزارش پليس عراق، انفجار خودروي بمب
 . زخمي برجاي گذاشت75 آشته و 27نيز " تكريت"شهر 

در اين انفجارها . مچنين از انفجار سه خودروي بمب گذاري شده در شهر بغداد خبر دادپليس عراق ه
 . تن ديگر نيز زخمي شدند14 تن آشته و 4آم   نيز دست

گفتني است از زمان آغاز به آار دولت جديد عراق، شورشيان اين آشور براي متزلزل ساختن دولت 
ترين اهداف حمالت اخير شورشيان   مهم. اند  خود افزودههاي تروريستي   عراق به شدت بر تعداد عمليات

دهند آه قصد دارند در نيروهاي نظامي و امنيتي عراق را استخدام   عراق را غيرنظامياني تشكيل مي
 .شوند

  
 ی مجمع ملی از سویمی دای قانون اساسنی تدوتهي کمليتشک ؛رفتی صورت پذندهی نما55 تیبا عضو
 عراق

  ٢٠٠۵ مى 10 -١٣٨۴شت  ارديبه20ه سه شنب
 کشور را نی ایمی دای قانون اساسنی تدوتهي عراق امروز سه شنبه کمی مجمع ملای پارلمان ندگانینما
ترکمان   ،هي العراقستي ، ائتالف کردها و لکپارچهی ائتالف عراق ی هاوني از فراکسندهی نما55شرکت  با 

  . دادندلي تشکی سنیعرب ها ها و 
 55 مزبور را که تهيکم    عراقی مجمع ملی فرانسه، اعضای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

   .   دادندلي دارند، تشکتی مجمع در آن عضونی اندهینما 
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 از ائتالف ندهینما  15    ،مي حکزیدعبدالعزي سی به رهبرکپارچهی از ائتالف عراق ندهی نما28 تهي کمنی ادر
 .   گروهها حضور دارندگری از دندهینما    4 و ی عالوادی ای به رهبرهي العراقستي از لندهی نما8کردستان،  

  .   مثبت دادندی راستي لنی ایدر نشست امروز به اعضا     حاضرندهی نما161 از مجموع ندهینما  142 
 خي و شیحمود    و همامی الدباغ و جواد المالکی توان به علی متهي کمنی مطرح در ای جمله اساماز

 کردستان ستي ، در لکپارچهی    ائتالف عراقی از اعضاسی الرمی و مری العسکری و سامريالصغ جالل 
 دولت رانی آنها وزثر که اکیندگانی نمایاسام   هي العراقستي و از لنی دارا نورالدیو قاض فواد معصوم 

 یالخزاع حسن شعالن و رجاء و ی و عدنان الجنابفيعبداللط   جمله قاسم داود و وائل  هستند از یعالو
 ري دبی موسدي مجدي توان حمی ملت عراق مندگانی نماگریاشاره کرد و از د     البکاء و ثامر غضبان و طاهر 

 .  برد    ها را نامیدیزی از کي براني و کامانيحي مسندگانی کنا نماونادمی  ، ستيکمون   کل حزب
 سه روز تهيکم   نیا  :   گفتیري گی از روند را عراق پسی مجمع ملسي معاون رئی شهرستاننيحس

 .   خود را انتخاب کندی و معاون و منشسيدارد تا رئ وقت 
 انیپا   فرصت دارد تا با)  مرداد24 (ندهی آگوست آ15 تا حداکثر تهي کمنی کرد که ایدواريام    ابرازیو

 یهمه پرس   ت ملت عراق به آن را کسب موافقیمی دای قانون اساسسی نوشي پنیکار تدو رساندن 
  .  بگذارد

 مهم تیمامور   نی تا ادي که شب و روز تالش کنمیدواريام:  گفت تهي کمنی ای خطاب به اعضایشهرستان
 .  دي برسانانیبه پا را 
 شود بلکه همه ملت عراق و ی منحصر نمتهي کمنیا    تنها بهی قانون اساسنیروند تدو:  افزودیو

 روند نی در ادی ملت عراق بای و تمام قشرهایقشردانشگاه    ، زنان وی کارگر،ییو دانشجیها سازمان 
 .  کنند شرکت 
 با یی و کنفرانس هانارهاي خواست سمیمی دای قانون اساسنی تدوتهي کمیاز اعضا   یشهرستان
 یافکار    ها وشهی اندی بررسی کشور برایمختلف ملت عراق برگزار کنند و به تمام استان ها   یقشرها
 .  کنند    کشورشان لحاظ شود، سفری دارند در قانون اساسلیتما  ها یکه عراق

 که در یی هاانیاز جر    رودی به شمار مکپارچهی ائتالف عراق ی اعضانی که از مطرح تریشهرستان
 فهي وظنی وابتکار دراشنهاديارائه پ   شرکت نکردند خواست با) 83 بهمن 11 = هی ژانو30(رياخ انتخابات 

 .  ارائه کنند    بارهنی خود را در ای هادگاهیکنند و د  شرکت یمل
کار )  مرداد24( آگوست 15تا     دارد حداکثرفهي وظیمی دای قانون اساسنی تدوتهي ذکر است کمانیشا
دم  جلب موافقت مریبرا)  مهر23( اکتبر15از    شي برساند و تا پانی را به پایمی دایقانون اساس  نیتدو

 .  کند   ی همه پرسیبرگزار اقدام به 
 سه استان تيسوم جمع    دونکهی ملت عراق را کسب کند مگر ای آراتی اکثردی بایمی دای اساسقانون

 .   خواهد بودکنیلم     قانون کاننی صورت انی استان آن را رد کنند که در ا18مجموع  از 
 15 حداکثر تا دی بای، انتخابات سراسر    ملت عراقتی اکثری از سویمی دای قانون اساسدیي صورت تادر

  .  شودليتشک ) ی د10( همان ماه 31 هم دیدولت جد    برگزار شود ودیبا)   آذر24 (ندهیدسامبر آ 
مشارکت     تشکل اهل تسنن عراق جهتنی اهل سنت به عنوان بزرگتری علمااتي ذکر است هانیشا
 قانون نیکه تدو   ی داد درحاللي تشکی قانونتهي کمکی کشور نیا یمی دای قانون اساسنیروند تدو در 

 .    پارلمان عراق استای ی مجمع ملفهي فقط وظیمیدا  یاساس
 قانون ی اصول کلنی عراق تحرکات خود را با هدف تدوی عرب سنی و مذهبیاسي سیها   تيشخص

پارلمان    ای ی عراق به مجمع ملیمی دای قانون اساسنی تدوتیکشور آغاز کردند اگرچه مامور   یاساس 
 اهل ی علمااتيه    جلسه خود را در مقرني اولی سنی حال عرب هانیکشورموکول شده است با ا  نیا

 کرده بود، میرا تحر  (83   بهمن11 (هی ژانو30 ی عراق که انتخابات سراسری مرجع سننیبزرگتر سنت 
  . برگزار کردند

عراق که    یمی دای قانون اساسنی تدوی راه های بررسیبغداد برا در ی کنفرانسزي نشي روز پچند
آن به دور از    نی ملت باشد، برگزار شد که بر ضرورت تدوی همه قشرهای حقوق اساسرندهيدربرگ 

   .  شددي تاکی عربی کشورهای حتگانگانيب  یدخالتها
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ارديبهشت21:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 11 -١٣٨۴ ارديبهشت 21ه چهار شنب

روزنامه های امروز تهران آغاز ثبت نام برای نهمين انتخابات رياست جمهوری، اعالم :بی بی سی
نامزدی هاشمی رفسنجانی برای اين انتخابات، احتمال زندانی شدن عماد الدين باقی و آغاز به کار 
بخشی از تاسيسات هسته ای اصفهان را در صفحات خود منعکس کرده و به گمانه زنی درباره نتايج 

  .ابات پرداخته اندانتخ
 در گزارشی خبر داده که بيش از صد نفر در اولين روز ثبت نام برای رياست جمهوری نام نويسی شرق
  . کرده اند

به نوشته اين روزنامه، رفعت بيات، نماينده زنجان در مجلس ششم در آخرين ساعات کانديداتوری خود 
  . را اعالم کرد و پس از آن گفت من يک رجل سياسی هستم
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به اعتقاد خانم بيات، واژه رجل سياسی که در قانون اساسی آمده به معنای شخصيت سياسی است 
  . و نه صرفا يک مرد سياسی او خود را يک شخصيت سياسی می داند

 ساله که بازنشسته نظامی است ٨۶ آموز، يک پيرمرد   ساله دانش١٨ گزارش داده که يک دختر اقبال
 رييس دولت را ديده است به همراه مردی که معتقد بود ديگران در ۶ان و  سلط٣و مدعی شده تاکنون 

روند و فردی که با کراوات خود را کارمند سفارت آمريکا در قبل از انقالب  اين انتخابات به نفع وی کنار می 
  . ناميد از جمله کانديداها بودند می

ر مسجدی در مشهد در پاسخ اين سئوال  خبر داده که محمود احمدی نژاد، نامزد جناح راست، دکيهان
که اگر نامزد انتخابات است چرا از مقام شهرداری تهران استعفا نمی کند گفته است طبق قانون، نامزد 

رياست جمهوری نياز به استعفا ندارد و از آن گذشته شهر تهران را به تنهايی اداره نمی کنم بلکه 
 روز ١٢ند و از آن گذشته مگر رييس جمهور اين مملکت همکاران من هم اکنون مشغول اداره شهر هست
  به سفر آفريقا نرفت، آيا مشکلی به وجود آمد؟ 

 نوشته سخنرانی مصطفی تاج زاده که به نفع مصطفی معين وارد ميدان جمهوری اسالمیروزنامه 
فظی شده است در اراک با دخالت گروهی از افراد معترض به جنجال کشيده شد و پس از مشاجره ل

  . شديد بين دانشجويان موافق و مخالف، به درگيری فيزيکی هم انجاميد
 هم خبر از به تشنج کشيده شدن سخنرانی معين در همدان داده است که به نوشته اين اقبال

روزنامه، آقای معين به دفاع از دکتر هاشم آقاجری پرداخت و گفت به پايمردی و استقامت اين استاد 
های خرافی از دين و  از آگاهی و وسعت ديد ايشان در مبارزه با برخی برداشتفرهيخته که نشان 

  .نهيم شکستن تابوهای غلط بود ارج می
کند که سه سال گذشته هاشم  مصطفی معين درحالی اين جمالت را در جمع مردم همدان بيان می 

ای با تعابيری   عدهدر آن زمان. دليل سخنرانی در چنين مراسمی به اعدام محکوم شد آقاجری به 
  . های او را در حکم توهين به مراجع تقليد محسوب کردند نامناسب صحبت

 با برهم زدن آرامش سخنرانی اين استاد ٨١ نوشته همان گروه فشاری که اوايل تابستان اقبال
ين  طلبان در انتخابات نهم دانشگاه او را محکوم کردند کوشيدند تا مراسم سخنرانی کانديدای اصالح

  . دوره رياست جمهوری را هم به تشنج بکشانند
بيشتر روزنامه های امروز صبح با عکس هايی از هاشمی رفسنجانی قطعی شدن نامزدی وی را در 

  .صفحات اول خود منعکس کرده اند
 معطوف شدن توجه مسئوالن و فعاالن سياسی به انتخابات جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

 شده از مسئله بسيار مهم فعاليت های هسته ای کشورمان و تبليغات رياست جمهوری باعث
انگليس، آلمان و فرانسه با هماهنگی آمريکا برای محروم ساختن ايران از فناوری بسيار ارزشمند 

  . هسته ای غفلت شود
ز خواهد اصفهان طی چند روز آينده آغا) فرآوری اورانيوم( اف .سی. نوشته فعاليت پروژه يو ايرانروزنامه
  . شد

اين سخن را روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از قول معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی 
ايران نقل کرده است که گفته هيچ توجيهی برای ادامه تعليق وجود ندارد اما باز برای اينکه حسن نيت 

  . می دهيمخود را به اثبات برسانيم، از سرگيری فعاليت خود را يکباره صورت ن
 از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته مادام که مذاکرات انجام می شود به تعليق غنی آفتاب يزداما 

  .سازی پای بند هستيم
يک روز بعد از آن که سرپرست نيروی انتظامی اعالم داشت که با فرارسيدن فصل تابستان با زنانی که 

، سخنگوی قوه قضاييه گفته است بستگیمحرمت شکنی می کنند برخورد خواهد شد، به نوشته ه
  .پليس حق بازداشت زنان بدحجاب را ندارد

  
  ارديبهشت20:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ مى 10 -١٣٨۴ ارديبهشت 20ه سه شنب
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خبری خود رقابت های انتخاباتی برای :بی بی سی

س کرده و خبر از آن داده اند که نامزدها با اصرار در ماندن در صحنه رياست جمهوری آينده را منعک
  . انتخابات در اجتماع های مختلف سخن های گرم تر می گويند و وعده های اميدوار کننده تر می دهند
به نوشته همين روزنامه ها با آغاز ثبت نام نامزدها که پنج روز هم برای اين کار بيش تر مهلت ندارند 

 رفسنجانی و ميرحسين موسوی ناگزير خواهند بود از ترديد به در آيند و موقعيت خود را روشن هاشمی
  .کنند

روزنامه های مختلف امروز صبح اين نظر رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود نقل کرده اند که در 
  . اجتماع مردم کرمان گفته است وجود هر دو جناح برای کشور الزم است 

 اين بخش از سخنرانی آيت اهللا خامنه ای را مهم ديده اند که گفته است اجازه کيهانو  رسالت
  . نخواهم داد کسانی که به قانون اساسی و نظام وفادار نيستند در راس نظام قرار گيرند

، هاشمی رفسنجانی که هنوز شرکت وی در انتخابات موضوع گمانه زنی هاست، در شرقبه نوشته 
بسيجی به پرسش های حاد آن ها پاسخ داده و در مقابل تندروی آن ها گفته از جريان اجتماع جوانان 

  . های مملکت بی خبريد و من متاسفم که معلمان شما هم اين افکار را از ذهنتان پاک نمی کنند
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 رييس مجمع تشخيص مصلحت را مورد اعتراض قرار داده بودند که چرا در شرقبسيجی ها به نوشته 
ست جمهوری خود اجازه داده اصالح طلبان فعلی در مرکز مطالعات استراتژيک به کار مشغول دوران ريا

  . باشند و چرا حزب کارگزاران سازندگی را تشکيل داده است
در اين اجتماع رييس جمهور سابق به نوشته روزنامه های صبح گفته است که بارها به جناح راست 

د و مانع از تشتت آرا شوند ولی از آن جا که اينک فاجعه نزديک پيام داده که از اختالفات دست بردارن
  . شده با کمال بی ميلی چاره را در شرکت در انتخابات می بيند

 نوشته که علی اکبر واليتی، يکی از نامزدهای جناح راست، گفته اگر هاشمی وارد ايرانروزنامه 
  . صحنه شود همه بايد به نفع وی کناره گيری کنند

 نيز مانند هاشمی مدعی شده که نظرسنجی های دقيق خبر داده که هاشمی در صدر واليتی
  . فهرست نامزدها قرار داد و بيش از پنجاه در صد آرا متعلق به وی است

در حالی که روزنامه های مختلف احتمال داده اند که ميرحسين موسوی نيز حاضر به نامزدی در 
  . هاشمی رفسنجانی با هم مالقات کرده اند نوشته که وی وی کيهانانتخابات شود، 

 با نشان دادن خاطراتی که مردم از دوران دولت موسوی دارند شرقصادق زيبا کالم در مقاله ای در 
  پرسيده با آن سابقه وی برای چه می خواهد در انتخابات شرکت کند؟ 
امزدها به خطر نظامی گری در همزمان با باالگرفتن انتقادها از نامزدهای نظامی و اشاره چند تن از ن

 يکی از فرماندهان نظامی اعالم کرده که توهين به نظاميان مرسوم شده شرقکشور، به نوشته 
  . است و حق تعقيب توهين کنندگان باقی است

 تاکيد کرده که تنها برای جلوگيری از خطر قدرت گرفتن همبستگیابراهيم اصغر زاده به نوشته روزنامه 
  . ميان است که وی وارد عرصه انتخابات شده استراست ها و نظا

 دادستان تهران يک روز بعد از مراسمی که برای تجليل از پايداری سه تن از فعاالن آفتاب يزدبه نوشته 
سياسی زندانی تشکيل شده و وکيل آن ها ادعا کرده بود که سعيد مرتصوی دستور رييس قوه قضاييه 

مذهبی صادر نکرده –اهللا شاهرودی دستوری برای آزادی سه تن ملی را ناديده گرفته است، گفته آيت 
  . است و آن ها دارند دوران محکوميت خود را سپری می کنند

اشاره دادستان تهران به محکوميت هدی صابر، رضا علی جانی و تقی رحمانی در حالی عنوان می 
 ها در هيچ دادگاهی محاکمه و شود که خانواده و وکالی اين فعاالن سياسی ادعا کرده اند که آن

  .محکوم نشده اند
 نشان می دهد که هفده تن از وب الگ نويسانی که زندانی شدن و  آفتاب يزدخبر ديگر روزنامه

اعترافات آن ها باعث دخالت رييس قوه قضاييه و ارسال پرونده از دادستانی به مرکز قضايی ديگری شد 
  .هار تن از آن ها همچنان در انتظار دادگاه می ماننداز اتهامات وارده تبرئه شده اند اما چ

 خبر داده که از سرگيری بخشی از فعاليت های هسته ای در اصفهان مورد ايراندر حالی که روزنامه 
 همچنان به مخالفت خود با مذاکرات با اروپا ادامه جمهوری اسالمیبررسی قرار گرفته است، روزنامه 

  .دولت بريتانيا نوشته دولت های آلمان و فرانسه هم ما را فروخته اندداده و ضمن انتقاد شديد از 
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