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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  بود NPTبخش در مورد   دنبال رسيدن به نتيجه رضايت  بايد به: عنان
  ٢٠٠۵ مى 14 -١٣٨۴ ارديبهشت 24ه شنب

الحات در پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي دبيرآل سازمان ملل متحد بر ضرورت ايجاد اص
 . تأآيدآرد

 
ماهه بررسي   ، در حالي آه آنفرانس يك)ايلنا ( به گزارش گروه اخبار بين الملل خبرگزاري آار ايران 

شود، به   آه در مقر سازمان ملل متحد برگزار مي )NPT(اي  هاي هسته  پيمان منع گسترش سالح
بست رسيدن مذاآرات اين آنفرانس خبر    آارشناسان از احتمال به بنراه خود رسيده است،  نيمه
 .دهند  مي

 188سازمان ملل متحد گزارش داد آه آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل با ارسال پيامي به نمايندگان 
اي با ابراز نگراني از عدم   هاي هسته  آننده در آنفرانس بررسي پيمان منع گسترش سالح  آشور شرآت

رفت مذاآرات در اين آنفرانس از آنها خواسته است با جديت بيشتري آار بررسي ايجاد اصالحات در پيش
تر به   گيري آرده و سعي آنند هر چه سريع  اي را پي  هاي هسته  ساختار پيمان منع گسترش سالح

 . دست پيدا آنندNPTبخش در مورد پيمان   اي رضايت  نتيجه
 188گفت، ضمن انتقاد از روند پيشرفت مذاآرات نمايندگان   نگاران سخن ميوگو با خبر  عنان آه در گفت

اي آه از   اي گفت آه تنها نتيجه  هاي هسته  آشور جهان در آنفرانس بررسي پيمان منع گسترش سالح
وجه انتظارات   هيچ  دست آمده، تدوين دستور آار اين مذاآرات است و اين به  مذاآرات دو هفته گذشته به

 .سازد   را در مورد نحوه برگزاري اين مذاآرات برآورد نميما
آن چه آه در حال حاضر در برخي نقاط جهان همچون «: دبيرآل سازمان ملل متحد درادامه افزود

هاي   دهد به خوبي نشان مي دهد آه آشورهاي عضو پيمان منع گسترش سالح  شمالي رخ مي  آره
 با استفاده از فرصت ايجاد شده در اين آنفرانس به تقويت هر چه اي بايد به دنبال آن باشند آه  هسته

 ». بپردازندNPTبيشتر پيمان 
 ساله منع 35روزآردن و افزايش دامنه قدرت پيمان   اما نمايندگان حاضر در اين آنفرانس آه براي به

در اين پيمان بسيار اند ايجاد اصالحات   شود، بارها اعالم آرده  اي برگزار مي  هاي هسته  گسترش سالح
 .شود  دشوارتر از آن است آه تصور مي

 تنها پنج عضو يعني اياالت متحده آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه و چين NPT عضو پيمان 188از ميان 
هايي آه سران در   بقيه اعضاي اين پيمان، همواره با يادآوري قول. داراي تسليحات هسته اي هستند

اند، خواستار تسريع روند خلع    در مورد خلع سالح هسته اي دادهNPTيمان جلسات پيشين بررسي پ
 .اند  اي اين پنج آشور شده  سالح هسته

اي ديگر جهان يعني هند، پاآستان و رژيم اسرائيل هنوز به پيمان منع گسترش   اما سه قدرت هسته
اي    اختيار داشتن تسليحات هستههند و پاآستان پيش از اين به در. اند  اي نپيوسته  هاي هسته  سالح

رژيم اسرائيل نيز در . اي انجام دادند  هاي هسته   آزمايش1998اند و هر دو آشور در سال   اذعان آرده
المللي نسبت   ها و مجمع بين  اي در اختيار دارد ولي هنوز سازمان   آالهك هسته200حال حاضر بيش از 

  .اند  ذ نكردهبه ين تسليحات اسرائيل موضعي جدي اتخا
  

 »تى.پى.ان«سياستمداران آمريكايى از  ارزيابى
  ٢٠٠۵ مى 14 -١٣٨۴ ارديبهشت 24ه  شنب:ترجمه مرضيه خادم شريف

 انتشار اين مقاله با هدف آگاهى خوانندگان گرامى از ديدگاههاى موجود در غرب در مورد مباحث :ایران
 .د ايران مورد تأييد نمى باشداست و ادعاهاى طرح شده در مور» تى.پى.ان«مربوط به 

يكى از مهم ترين توافقنامه هاى امنيت بين المللى تمام تاريخ، يعنى پيمان منع گسترش تسليحات 
دولت هاى بدون تسليحات هسته اى متعهد شدند در .  سال پيش امضا شد٣۵) تى.پى.ان(هسته اى 

ى نيز تعهد دادند اين تسليحات را از صدد دستيابى به آن نباشند و دولت هاى داراى تسليحات هسته ا
به دولت هاى بدون تسليحات هسته اى اجازه استفاده صلح » تى.پى.ان«در همين زمان، . بين ببرند

 .آميز از فناورى هسته اى را تحت آنترل دقيق و اعتمادساز داد
ت هسته تى موجب شد تا چند آشور از جاه طلبى هاى تسليحا.پى.طى سال ها، چارچوب امنيتى ان

اى خود دست بردارند و در عين حال وضعيت را براى آشورهاى بدون تسليحات اتمى از نظر دستيابى 
به مواد و فناورى الزم براى ساخت چنين تسليحات و يا آوشش براى پوشيده نگه داشتن برنامه سالح 

 زمينه آنترل تى فعاليت از چند ابتكار در.پى.روند ان. ها ى هسته اى مخفى دشوارتر آرده است
تسليحات هسته اى را تشويق آرد و موجب شد تا دولت هاى داراى تسليحات هسته اى متعهد شوند 
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تى آه داراى تسليحات هسته اى نيستند، خوددارى .پى.تا از سالح هاى هسته اى عليه اعضاى ان
نظور حيثيت يا آنند و با اين آار، انگيزه هاى ساير دولت ها را براى آسب تسليحات هسته اى به م

 .دفاع آاهش دادند
وضعيت امنيتى امروز نيازمند راهبرد جامع تر و مستحكم تر جهانى منع گسترش سالح هاى هسته اى 

تى بستگى به رعايت قوانين مستحكم تر بين المللى به منظور جلوگيرى از .پى.توفيق آتى ان. است
تر و تجديد پيشرفت به سوى تكميل گسترش تسليحات هسته اى، استراتژى امنيت منطقه اى مؤثر

 .تى دارد.پى.تعهدات خلع سالح هسته اى آشورهاى عضو ان
ما از تمام گروه بندى هاى بين المللى درخواست آرده ايم آه خود را مجددًا با مقررات سياسى و 

 بر تى متعهد آنند و همچنين.پى.قانونى برقرار شده توسط معاهده و آنفرانس هاى تجديدنظر بعدى ان
 .برنامه خاص و متوازن عملكرد به منظور تقويت اعمال و پذيرفتن پيمان موافقت نمايند

 تهديد هسته اى وارد مراحل خطرناك شد و سيستم منع گسترش ٢٠٠٠از آنفرانس تجديدنظر سال ،
ما شاهد انواع تروريسم هاى . سالح هاى هسته اى جهانى با چالش هاى دشوارى روبروشد

تى را دور مى زنند و حتى .پى. جنگ ها، بازارهاى سياه هسته اى، دولت هايى آه انجديدمرگبارتر،
شايد بزرگ ترين . تى اعالم آرد، بوده ايم.پى.بيش از آن، آره شمالى آه انصراف خود را از عضويت ان

تهديد آنونى از ذخاير جهانى اورانيوم و پلوتونيوم غنى شده موجود، يعنى مواد قابل انفجارى آه 
در نتيجه امنيت ناآافى و عدم آنترل . سوخت بمب اتمى را تشكيل مى دهند،  ناشى مى شود

تسليحات هسته اى در جمهورى  هاى سابق اتحاد شوروى و گروهى از ساير آشورها، اين مواد به 
 .راحتى در دسترس تروريست ها قرار دارد

 به دست آوردن امكان توليد مواد نگرانى قابل توجه ديگر اين است آه آشورهاى بسيارى توانايى
. منفجره هسته اى و ساخت تسليحات هسته اى را در پوشش تالش هاى هسته اى صلح آميز دارند

ايران ممكن است به . آره شمالى ممكن است زرادخانه تسليحات هسته ا ى آوچكى توليد آرده باشد
دا آند و اگر تالش هاى سياسى زودى توانايى توليد مواد منفجره هسته اى براى تسليحات را پي
تى، .پى.با تفسير انجام شده از ان. اروپاييان به نتيجه نرسد، ممكن است به چنين آارى دست يازد

آشورها مى توانند بدون تعارض آشكار، فناورى هايى را آسب آنند آه آنها را به مرحله توانايى توليد 
يت سازمان هاى ملل متحد اقدامى در اين تسليحات هسته اى برساند و در صورتى آه شوراى امن

 .زمينه انجام ندهد، دست ان پى تى را براى مجازات بسته نگه خواهد داشت
 آشور اصلى داراى تسليحات ۵ سال بعد از پايان جنگ سرد، اآثر آشورها احساس مى آنند آه ١۵

اين . پى تى ندارندهسته اى تمايلى براى تداوم تعهدشان براى خلع سالح هسته اى مربوط به ان 
اعتقاد فزاينده آه با سستى پيشرفت در خلع سالح هسته اى تقويت مى شود، تمايل موجود در 

بعضى آشورهاى فاقد تسليحات هسته اى عضو پيمان را در جهت تكميل تعهدات خودشان به معاهده، 
 .خدشه دار و به مراتب آنها را به تقويت پيمان بى ميل تر مى آند

. يل ذآر شده، شك فزاينده درباره تداوم پيمان منع گسترش تسليحات هسته اى وجود داردبنا به دال
دولتهايى با توانايى فناورى آافى ممكن است در تصميم خود در عدم توليد تسليحات هسته اى تجديد 

 .نظر آنند
ما در «يرد؛ چنين نتيجه مى گ» جهانى امن تر«بر اساس گزارش اخير، مجمع عالى ملل متحد با عنوان 

حال رسيدن به مرحله اى هستيم آه تضعيف منع گسترش تسليحات هسته اى ممكن است برگشت 
 ».ناپذير باشد و موجب توليد فزاينده آن شود

در نتيجه، اياالت . تهديد جهانى هسته اى نمى تواند بدون رهبرى و همكارى قوى تر جهانى آاهش يابد
 را ٢٠٠۵ رويكردى جامع و متعادل آنفرانس بازنگرى ان پى تى متحده و ساير آشورها بايد با داشتن

 :آنها بايد. آغاز آنند
موافقت آنند تا آنترل مؤثرترى بر ايجاد فناوريهايى داشته باشند آه مى تواند در توليد مواد براى  -١

 .تسليحات هسته اى آاربرد داشته باشد
بررسى و پايش و پيروى از مقررات و گسترش توانايى آژانس اتمى بين المللى به منظور  -٢

استانداردهاى عدم گسترش از راه اختيارات آنونى و پروتكل الحاقى آه تمام آشورها بايد به آن 
 .بپيوندند

به آارگيرى ديپلماسى قوى به منظور توقف غنى سازى اورانيوم و ساير فعاليتها در چرخه حساس  -٣
يى تسليحات هسته اى آره شمالى و نيز طراحى سوخت هسته اى در ايران و جمع آورى توانا

ديپلماسى براى مطرح آردن مشكالت نهفته امنيت منطقه اى در شمال شرق آسيا، جنوب آسيا و 
 .خاورميانه آه بتواند آوشش هاى عدم گسترش و خلع سالح را در آن مناطق تسهيل آند

حات هسته اى را شتاب بخشد آه اعمال تعهدات و محدوديتها و خلع سالح آشورهاى داراى تسلي -۴
شامل آاهش بيشتر وضعيت آماده باش دولتها و ميزان ذخاير هسته اى آنها، منع دائمى از آزمايشهاى 
هسته اى و توليد مواد منفجره هسته اى براى تسليحات، ممانعت از گسترش توليد تسليحات هسته 

هسته اى آه مورد حمله هسته اى قرار اى جديد و تأييد اطمينان مجدد به دولتهاى بدون تسليحات 
اين گامهايى است آه خطر جنگ هسته اى را آاهش مى دهد و از جاذبه تسليحات . نخواهند گرفت

 .هسته اى نيز مى آاهد
امنيت تمام مواد قابل استفاده در تسليحات هسته اى را تا باالترين استانداردها تأمين آنند تا با  -۵

ت و حذف اين مواد، توقف استفاده از اورانيوم با غلظت باال در نيروگاههاى غير توسعه برنامه ها به حفاظ
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 سازمان ملل ١۵۴٠نظامى و تقويت آنترل ملى و بين المللى معيارهاى امنيت مواد بر حسب قطعنامه 
 .از دسترسى تروريست ها يا ساير دولت ها به آن جلوگيرى شود

 اين پيمان آناره گيرى آند و از مسؤوليت نقض قبلى اين روشن سازد آه هيچ دولتى نمى تواند از -۶
 . پيمان رها شود يا دستيابى به مواد و تجهيزات تحت عنوان اهداف سلح آميز را حفظ آند

 گردهمايى مهمى براى آشورها براى سنجش پيشرفت يا ٢٠٠۵آنفرانس تجديد نظر ماه مه سال ،
تى است و اين گردهمايى، .پى. دوجانبه آنها با انفقدان پيشرفت در اعمال تعهدات و مسؤوليت هاى

فرصت مغتنمى براى دولت هاى عضو به شمار مى رود آه تمايل سياسى خود را به پيشرفت 
توفيق اين گردهمايى بايد بر اساس . محسوس تر براى رسيدن به تمام اهداف اين پيمان نشان دهند

امنيت . ى اضافى باشد آه پيمان را تقويت مى آندتوانايى گروه ها بر توافق درباره گام هاى اختصاص
 .جامعه بين المللى چيزى آم از اين نمى طلبد

 :امضا آنندگان
 وزير امور خارجه آمريكا» مادلين آلبرايت «-
 )روسيه( الكسى آرباتوف -
  جورج بون، سفير-
  رالف ايرل، سفير-
  رابرت جى آينهورن-
  رابرت آنگلوچى، سفير-
 ، سفير جيمز گودباى-
  رز گوتمولر-
  توماس گراهام، سفير-
  رابرت گرى، سفير-
  لى هاميلتون، عضو افتخارى-
  جان هولوم، عضو افتخارى-
  اسپرمن آينى، عضو افتخارى-
  بسيكا ميتوس-
  رابرت مك نامارا، وزير-
  ويليام پرى، وزير-
  روبرت پرسلى، سرلشكر-
  داگالس راش، وزير-
 )سوئد(ر  هانريك سالندر، سفي-
  الرنس شينمن، عضو افتخارى-
  وندى شرمن، سفير-

 اعضاى على البدل
  دايل آيمبال -
  جوزف سيرنسيون-

 اتحاديه آنترل تسليحات
 مؤسسه صلح بين المللى آارنگى

انتشار اين مقاله با هدف آگاهى خوانندگان گرامى از ديدگاههاى موجود در غرب در مورد مباحث *  
 .است و ادعاهاى طرح شده در مورد ايران مورد تأييد نمى باشد» تى.پى.ان«مربوط به 

  ترجمه مرضيه خادم شريف
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

 ١٠١٠ ي انتخابات رياست جمهوري ايران اسالمي با آمار حدود  آار ثبت نام از آانديداهاي نهمين دوره
 .  نفر زن هستند٨٩  مرد و  نفر٩٢١ ثبت نام آننده به پايان رسيد آه از اين بين 

  ٢٠٠۵ مى 14 -١٣٨۴ ارديبهشت 24ه شنب
نام از آانديداها زمان تعيين  ، در آخرين روز ثبت)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

آنندگان در آخرين ساعات روز پنجم  شده براي ثبت نام به پايان رسيده بود ولي آار ثبت نام مراجعه
ي ازدحام مراجعه آنندگان ادامه داشت ولي همانگونه آه رشاد   وزارت آشور به واسطهنام به ثبت

 . رييس ستاد انتخابات در اولين روز ثبت نام تاآيد آرده بود مهلت ثبت نام تمديد نشد
 / ٢٠  صبح روز سه شنبه٨:30 ي انتخابات رياست جمهوري از ساعت  نام از آانديداهاي نهمين دوره ثبت

افراد متقاضي .  ارديبهشت ادامه يافت٢٤/٢/١٣٨٤  آغاز شد و تا پايان وقت اداري شنبه ١٣٨٤  / ٢ 
 از اين روز به مدت -شود   خردادماه برگزار مي٢٧  آه در -آانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري آينده 

فرم مربوطه نسبت به ي مدارك الزم و تكميل   روز فرصت داشتند تا با مراجعه به وزارت آشور و ارائه٥ 
 . شرآت در انتخابات اقدام آنند

 ٥  آه قانون مدت آن را -شدگان به شوراي نگهبان بررسي صالحيت اين افراد  نام با ارسال اسامي ثبت
 . شد  آغاز خواهد -تواند افزايش پيدا آند   روز مي١٠ روز تعيين آرده و به درخواست شوراي نگهبان تا 
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اآثر .  نفر زن و سايرين مرد بودند٧  نفر ثبت نام آردند؛ از اين تعداد حدود ١١٢ م حدود نا در اولين روز ثبت
نام آنندگان را افرادي معمولي آه در بينشان آشاورز، معلم، آارمند و حتي بازنشسته و آارگر  ثبت

 . دادند شد، تشكيل مي مشاهده مي
 ساله آه به همراه برادرش ثبت نام آرده بود ١٨ ترين آانديداي ثبت نام شده در روز اول دختر  سن آم

: آرد نام عنوان مي  ساله بود آه هنگام ثبت٨٦ ترين فرد ثبت نام شده در روز اول، پيرمردي  مسن. است
 .  دولت را ديده است  رييس٦  سلطان و ٣ بازنشسته نظامي است و تا به حال 
 بعداز ظهر اولين روز ثبت نام ٤ حدود ساعت ي مجلس هفتم نيز  به گزارش ايسنا، رفعت بيات نماينده

 . نام آرد براي شرآت در انتخابات رياست جمهوري آينده ثبت
ي مشارآت ايران اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب  مصطفي معين آانديداي مورد حمايت جبهه

 . اسالمي از آساني بود آه در دومين روز ثبت نام آرد
ز چهارشنبه با حضور در محل ثبت نام آانديداهاي رياست جمهوري به محسن رضايي نيز بعد از ظهر رو

 .  خرداد ماه اقدام آرد٢٧ طور رسمي نسبت به شرآت در انتخابات 
االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني در آخرين دقايق دومين روز ثبت نام آانديداي  چنين حجت هم

 . انتخابات ثبت نام آردرياست جمهوري نهم به صورت رسمي براي شرآت در اين 
 نفر براي شرآت در ١٠٤ جمهوري نهم با ثبت نام  نام آانديداهاي رياست به گزارش ايسنا دومين روز ثبت

 .  نفر زن و سايرين مرد بودند٩  خرداد به پايان رسيد آه ٢٧ انتخابات 
به جمع آانديداهاي در سومين روز ثبت نام، اعظم طالقاني، دبيرآل جمعيت زنان انقالب اسالمي نيز 

 . انتخابات رياست جمهوري نهم پيوست
نام از آانديداهاي رياست جمهوري آمار آساني آه براي شرآت در  به گزارش ايسنا، در سومين روز ثبت

هاي   زن براي حضور در رقابت١٤  مرد و ١٥٩ چراآه حدود .  تن رسيد٤٠٢ نويسي آردند، به  انتخابات نام
نام آننده براي   مرد ثبت٣٧٢  زن ٣٠ وري اعالم آمادگي آردند آه آما را به حدود انتخابات رياست جمه

 . شرآت در انتخابات رساندند
نام آانديداها، با  نژاد نيز پيش از ظهر روز جمعه چهارمين روز از ثبت محمدباقر قاليباف و محمود احمدي

 .  خرداد اعالم آمادگي آردند٢٧ بات حضور در ستاد انتخابات وزارت آشور رسما براي شرآت در انتخا
 .  خرداد ثبت نام آردند٢٧ اي و ناصر حجازي، نيز در اين روز براي شرآت در انتخابات  سيدرضا زواره

ي نهم  جمهوري دوره نام از آانديداهاي انتخابات رياست اين در حالي است آه تا ظهر چهارمين روز ثبت
 . نام در وزارت آشور حضور پيدا آردند نويسي در محل ثبت  نفر براي نام٤٨٥ 
 . نام از آانديداها براي آانديداتوري اعالم آمادگي آرد چنين محسن مهرعليزاده در چهارمين روز ثبت هم

نام آانديداها، براي  حجت االسالم و المسلمين مهدي آروبي نيز در دقايق پاياني چهارمين روز ثبت
 . خرداد اعالم آمادگي آرد ٢٧ شرآت در انتخابات رياست جمهوري 
 ايراني براي آانديداتوري ٥٦٥ جمهوري حدود  نام از آانديداهاي رياست بر اين اساس در چهارمين روز ثبت

 .  خرداد اعالم آمادگي آرده بودند٢٧ در انتخابات 
 جمعيت جمهوري ازدحام ي انتخابات رياست نام داوطلبان نهمين دوره به گزارش ايسنا، در آخرين روز ثبت

 . نام داوطلبان صف آشيده بودند بيش از روزهاي گذشته بود و داوطلبان مقابل درب ورودي سالن ثبت
بخشي و يزدي نيز در اين صف حضور داشتند آه به دنبال هم و با راهنمايي مسووالن ستاد  حاج

 . نام آردند انتخابات به داخل راهنمايي شدند و ثبت
 به صورت رسمي براي شرآت در انتخابات ٢٤/٢/١٣٨٤ ز ظهر روز شنبه ابراهيم اصغرزاده نيز پيش ا

 . رياست جمهوري اعالم آمادگي آرد
 ايراني طبق آمار براي شرآت در ٦٧١ جمهوري حدود  نام از آانديداهاي رياست تا ظهر آخرين روز ثبت

 .  خرداد اعالم داوطلبي آردند٢٧ انتخابات 
نام آانديداهاي رياست جمهوري با  ايي بود آه در آخرين روز از ثبتاآبر اعلمي نيز از جمله آانديداه

 . نام آرد حضور در وزارت آشور ثبت
نام آانديداهاي  علي الريجاني و مصطفي آواآبيان نيز بعداز ظهر روز شنبه با حضور در محل ثبت

 . جمهوري نهم رسما براي شرآت در انتخابات اعالم آمادگي آردند رياست
نام آانديداهاي انتخابات رياست جمهوري  عد از ظهر روز شنبه آخرين ساعت از آخرين روز ثبت ب٤ ساعت 

آتي گذشت و علي اآبر واليتي يكي از افرادي آه از چند ماه پيش خود و حاميانش فعاليت 
اتي نام به ستاد انتخاباتي وزارت آشور مراجعه نكرد و ساع انتخاباتيشان را شروع آرده بودند، براي ثبت

 . اي داليل انصرافش را تشريح آرد بعد طي بيانيه
 . و اما مهندس ميرحسين موسوي نيامد و اين اين واقعيت، پرسشي است تلخ در برابر ما

 ". جز براي رضاي خدا اين تصميم را نگرفتم" به گزارش ايسنا از وي نقل شد آه 
 

  اقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عر،عراق رويدادهاي 
  

باقر . آند اولين جلسه خود را برگزار مي) يكشنبه(ي پارلماني تدوين قانون اساسي عراق فردا  آميته
  .ي عراق به عنوان نامزد پست رياست اين آميته معرفي شده است حمودي، از مسوول ائتالف يكپارچه

  ٢٠٠۵ مى 14 -١٣٨۴ ارديبهشت 24ه شنب
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 -چاپ امارات متحده عربي -ي البيان  به نقل از روزنامه) سنااي(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
باقر حمودي، از اعضاي مجمع ملي عراق و نامزد ليست ائتالف يكپارچه براي احراز پست رياست 

فواد معصوم، ديگر عضو مجمع ملي عراق نيز به عنوان نامزد : ي تدوين قانون اساسي تاآيد آرد آميته
 . اين پست معرفي شده است

ي  ي اطالع رساني و آميته هاي فرعي مثل آميته چنين تاآيد آرد، در نظر دارد با تشكيل آميته وي هم
هايي آه در انتخابات شرآت نكردند، بر عهده  هايي را در جهت انجام مذاآرات با گروه مذاآرات مسووليت

 . ها قرار دهد اين آميته
اين :  از دانشجويان و حقوقدانان اظهار داشتي ديگري متشكل وي با اشاره به امكان تشكيل آميته

 . تواند به اين تدوين قانون اساسي آمك آند آميته نيز مي
از سوي ديگر رجاء الخزاعي، عضو مجمع ملي عراق از ليست العراقيه به رياست اياد عالوي تاآيد آرد 

 .  محصور شده استآه مجمع ملي بين دو حزب اصلي عراق يعني حزب آردها و ائتالف يكپارچه شيعه
هاي ديگر در مجمع ملي عراق از جمله ليست العراقيه به دليل منافع اين دو  وي افزود، حقوق ليست

 . شود ليست ضايع مي
عالوي :  تدوين قانون اساسي گفت وي در مورد عقب نشيني اياد عالوي از نامزدي رياست آميته

گيري آرده  وجه نشده و به همين دليل وي آنارهشروطي را در مورد اعضاي آميته داشته آه به آنها ت
 .است

 
 انصراف اياد عالوي از آميته قانون اساسي عراق

  ٢٠٠۵ مى 14 -١٣٨۴ ارديبهشت 24ه شنب
آه در صدر گروه العراقيه در مجمع ملي عراق قرار دارد، از " اياد عالوي: "تلويزيون عراق اعالم آرد

 . م عراق انصراف دادعضويت در آميته تدوين قانون اساسي دائ
 . اين تلويزيون به داليل انصراف عالوي از عضويت در اين آميته اشاره نكرد

عضو مجمع ملي عراق پيشتر از احتمال انتخاب اياد عالوي به " عباس البياتي"براساس گزارش ديگري، 
 . عنوان رييس آميته قانون اساسي در عراق خبرداده بود

ي آه ميان سه گروه العراقيه، ائتالف يكپارچه و آردها توافق حاصل شود اياد عالوي درصورت: وي گفت
 . شود به اين سمت انتخاب مي

 
 ادامه درگيرى نظاميان آمريكايى با شورشيان در غرب عراق

  ٢٠٠۵ مى 15 -١٣٨۴ ارديبهشت 25ه یکشنب
ه نظاميان عراقى با فروآش آردن شدت درگيرى ها بين نظاميان آمريكايى و شب:  شرقگروه بين الملل

در اطراف شهر قائم، روز گذشته ارتش آمريكا اعالم آرد چهار تفنگدار آمريكايى بر اثر شدت جراحات جان 
نيروهاى مزبور در حمله اخير در نزديكى مرز سوريه بر اثر انفجار بمبى در مسير جاده زخمى . باختند

 ٩تاآنون » قائم«كايى ها در اطراف شهر با احتساب اين چهار نفر از آغاز عمليات آمري. شده بودند
فرماندهان آمريكايى مى . اين درگيرى ها شش روز ادامه پيدا آرد. تفنگدار دريايى آمريكا آشته شده اند

 شورشى عراقى و جنگجوى خارجى را ١٠٠دست آم » ماتادور«گويند در عمليات خود موسوم به 
. ى انتحارى را در استان انبار طراحى مى آردندگفته مى شود شورشيان عراقى انفجارها. آشته اند

از . اين شورشيان از سوريه وارد عراق مى شوند اما دمشق اين اتهامات را رد مى آند: آمريكا مى گويد
روز گذشته نيز در .  نفر آشته شده اند۴٠٠زمان برسر آار آمدن دولت جعفرى در عراق تاآنون بيش از 

 آشته ۶عراق اعالم شد اصابت يك خمپاره به منطقه اى در جنوب بغداد ادامه درگيرى ها و انفجارهاى 
انفجار دو خودرو در مرآز .  آشته و يك زخمى برجاى گذاشت٢انفجار در موصل هم . بر جاى گذاشت

روز گذشته شبكه خبرى الجزيره گزارش داد آه .  زخمى بر جاى گذاشت۶بغداد نيز يك آشته و 
در آنار رود » العبيدى« حمالت خود به قائم، خود را براى حمله به شهرك نيروهاى آمريكايى در ادامه

خبرگزارى آسوشيتدپرس نيز گزارش داد آه صدها سرباز آمريكايى با تانك و هلى . فرات آماده مى آنند
گفته مى شود در عمليات شهر قائم يك هزار سرباز آمريكايى . آوپتر به سمت العبيدى حرآت آرده اند

سعيد اسماعيل حقى مدير . عمليات آمريكايى ها در شهر قائم هزار خانواده را آواره آرد. ندشرآت آرد
چهارصد خانواده به مدارس و : سازمان هالل احمر عراق با اعالم اين مطلب به بى بى سى گفت

وضعيت آشفته عراق، ابراهيم جعفرى نخست وزير . مساجد يكى از شهرهاى مجاور نقل مكان آرده اند
اين مقررات آه از . ن آشور را بر آن داشت تا حالت فوق العاده براى شش ماه ديگر در عراق تمديد آنداي

زمان اياد عالوى نخست وزير سابق عراق اعمال شده بود به مقام هاى عراقى اجازه مى دهد در 
نى اوضاع روز جمعه نماينده آيت اهللا على  سيستا. صورت لزوم، مقررات منع رفت وآمد اعالم آنند

به گزارش پايگاه اينترنتى ايالف، احمد الصافى نماينده آيت . توصيف آرد» وحشتناك«امنيتى عراق را 
شكاف هاى زيادى در طرح هاى : تاآيد آرد) ع(اهللا سيستانى در جمع نمازگزاران حرم امام حسين

واستار حل و وى ضمن محكوم آردن حمالت و درگيرى هاى عراق خ. امنيتى عراق ايجاد شده است
  .فصل هر چه سريع تر اين درگيرى ها و اقدامات موثر نيروهاى امنيتى عراق شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   ارديبهشت24:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 14 -١٣٨۴ ارديبهشت 24ه شنب

روز ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات روزنامه های اولين روز هفته تهران همزمان با آخرين :بی بی سی
رياست جمهوری، از تعدد داوطلبان و کثرت نام نويسی ها انتقاد کرده و خبر داده اند که با مشخص 

  . شدن نامزدها، جناح های سياسی ترکيب های تازه ای يافته اند
ليد سوخت هسته گزارش هايی از آزادی عباس عبدی، هشدار کشورهای اروپايی درباره از سرگيری تو

  .ای توسط ايران از جمله ديگر گزارش های اين روزنامه هاست
 در سرمقاله خود از شورای نگهبان خواسته بدون توجه به جوسازی و جمهوری اسالمیروزنامه 

مصلحت جويی به وظايف خود عمل کند و کسانی را که صالحيت ندارند امکان ندهد که در رقابت های 
  . دانتخاباتی شرکت کنن

اين روزنامه خبر داده که ديروز در حاشيه نماز جمعه اصفهان نامه انصار حزب اهللا عليه اکبر هاشمی 
رفسنجانی توزيع شده است و مشابه اين کار با تاکيد اين که صدای پای کارگزاران می آيد درشهرهای 

  . ديگر هم ديده شده است
رادی که کسی آن ها را نمی شناسد انتقاد کرده و  در گزارشی از کثرت داوطلبان و نام نويسی افاقبال

  . پرسيده آيا به اين ترتيب قصد داريم نشان دهيم که انتخابات آزاد برگزار می شود
همين روزنامه در مقاله ای توجه داده رقابتی که بين اکبر هاشمی رفسنجانی با محمدباقر قاليباف و 

ابتی نيست که بتوان مردم را به سوی انتخاباتی پر ديگر نامزد های جناح محافظه کار درگير است رق
  . رونق جلب کند چرا که در حقيقت دعوايی درون جناحی است

 با اشاره به اين که بيشتر داوطلبان رياست جمهوری آينده برنامه ای ندارند نوشته با نزديک جام جم
دها که مردم از ميان آنها به شدن انتخابات و گرم شدن فضای رقابتی، ضرورت ارائه برنامه مدون نامز
  . برنامه اصولی تر و جامع تر رای بدهند، بيش از پيش احساس می شود

به نوشته اين روزنامه تعدد نامزدها، به جای اين که سبب گرم شدن فضای رقابتی شود، به مرور به 
 مدون می تواند ياس و دلسردی مردم برای شرکت در انتخابات خواهد انجاميد اما الاقل ارائه برنامه

  . مردم را برای حضور، جدی تر از گذشته کند
 خبر داده اند که محمود احمدی نژاد و محسن رضايی و محمد باقر قاليباف از نامزدهای ايران و شرق

 کيهان و رسالتجناح محافظه کار گفته اند که از عرصه انتخابات به نفع ديگران کنار نخواهند رفت اما 
ام های محافظه کار ابراز اميدواری کرده اند که در نهايت يک نامزد از سوی آن جناح همچنان از قول مق

  . وارد عرصه رقابت ها شود، همان که بر اساس نظرسنجی ها رای بيشتری دارد
 محمدباقر قاليباف گفته من به هيچ گروه و جناحی پايبند نيستم و نظرسنجی ها شرقبه نوشته 

  .گر نامزدهای شورای هماهنگی محافظه کاران بيشتر استنشان داده که رای من از دي
 نوشته در پی بی نتيجه ماندن آخرين دور مذاکرات هسته ای ايران و اروپا در لندن، هفته همشهری

گذشته مقامات کشورمان اعالم کردند که ايران بخشی از فعاليتهای متوقف شده هسته ای خود را آغاز 
ر می رسد که اروپايی ها در پاسخ نامه دبير شورای عالی امنيت ملی خواهد کرد اما از سوی ديگر خب

تاکيد کرده اند که دست زدن ايران به از سرگيری توليد سوخت می تواند پيامدهای سختی برای ايران 
  .داشته باشد

تبرئه عباس عبدی از اتهام هايی که موجب شد وی سی ماه را در حبس بگذراند در صفحه اول بيشتر 
 با چاپ عکسی از آقای عبدی که وی را خندان در خانه خود  اقبالمه های امروز نقش بسته وروزنا

  . نشان می دهد نوشته سرانجام عدالت پيروز شد
 يادآوری کرده که دو سال پيش با دستگيری عبدی افرادی از جناح محافظه اقبالنويسنده مقاله ای در 

ستگيری عبدی را روزی تاريخی دانستند در حالی که اينک بايد کار خبر از پايان افراطی گری داده و روز د
  . گفت روزی که ديوان عالی کشور عبدی را تبرئه کرد، روز بزرگی برای عدالت است
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