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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

يي و در يك تغيير موضع نسبي اعالم  ي هسته آميز ايران به برنامه جورج بوش بدون توجه به رويكرد صلح
سازي اورانيوم براي  ي غني ز داشتن قابليت توسعهها را ا سياست ما اين است آه ايراني: آرد

 . يي بسازند، بازداريم اي آه قادر شوند سالح هسته مرحله
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ي هرالد سان، جورج بوش، رييس  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنيم و  ما با سه آشور اروپايي همكاري مي: در آاخ سفيد گفتجمهور آمريكا طي آنفرانسي خبري 

رسد  اي دست بردارند و به نظر مي ها را قانع آنيم تا از دنبال آردن چنين برنامه اميدواريم آه ايراني
 . ايم هايي حاصل آرده پيشرفت

 سختي استفاده ي ام آه قطعا بهترين راه حل هر مساله همواره باور داشته: رييس جمهور آمريكا گفت
از ديپلماسي است و در اين مورد فرانسه، آلمان و انگليس مذاآرات را از جانب باقي آشورهاي جهان 

يي در اختيار داشته  ي تسليحات هسته آنند و آن آشورها نسبت به اين آه ايران يك برنامه اداره مي
 (!) باشد، عميقا نگران هستند

اآنون : ي واشنگتن عليه آشورمان ادعا آرد ورزانه اي خصومته رييس جمهور آمريكا در بيان سياست
اند، ما   را نقض آردهNPTها توافق  سياست ما در اين باره بسيار روشن است و آن اين است آه ايراني

شده يا  اند و بنابراين وقتي مساله به اورانيوم بسيار غني ايم آه آنها اين توافق را نقض آرده متوجه شده
 (!) شود، قابل اعتماد نيستند ي باالي اورانيوم مربوط مي رجهسازي د غني

شده  بنابراين سياست ما اين است آه مانع از در اختيار داشتن قابليت توليد اورانيوم غني: وي ادامه داد
 . يي باشند، شويم اي آه قادر به توليد سالح هسته به اندازه

شان  ي شمالي را از ادامه دادن به برنامه ران و آرهوي در پاسخ به اين سوال آه آيا جنگ آمريكا، اي
اش را  ي تسليحاتي تر برنامه ي شمالي پيش آره: اساس مدعي شد بازنداشته است؟ در اظهاراتي بي

خواهيم ديپلماسي آار را  به شما گفتم آه ما مي(!) طور دانيد ايران نيز همين داشت، همانگونه آه مي
 . اين دقيقا موضع دولت است.  امكان را براي ديپلماسي فراهم آنيمخواهيم اين ما مي. انجام دهد

ي اقدام اخير آمريكا در رفع وتو درخواست ايران براي پيوستن به سازمان  رييس جمهور آمريكا درباره
 درخواستش را ارايه آند، ما گفتيم، اگر WTOمان براي آن آه ايران براي  در توافق: تجارت جهاني گفت

اين همان بود و ما .  مطرح آنيد، پيش برويد و درخواست آنيدWTOتان را براي   درخواستخواهيد مي
 . آشور اروپايي با ايران انجام داديم اين آار را براي تسهيل مذاآرات سه

 به - يا ارايه درخواست براي پيوستن -بنابراين تصميم ما اجازه دادن به آنها براي پيوستن : بوش افزود
WTO به معناي صعود به  بود آهWTOي يك درخواست است آه به نظر   نيست، اين حقي براي ارايه
 . مان باشد رسد تصميمي منطقي براي پيشبرد مذاآرات با شرآاي اروپايي مي

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
هران را مشروط به حل و فصل بعضي ي الشرق االوسط، ابراهيم جعفري سفرش به ت به ادعاي روزنامه

 . هاي موجود بين دو آشور دانست از پرونده
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: ي اين خبر افزود ي چاپ لندن با مخابره ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وگويي خبري اعالم آرد آه ايران از  فتدر گ) شنبه سه(ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق روز گذشته 

اند آه بعد از  ها نيز چندين بحث را مطرح آرده وي دعوت آرده است تا به اين آشور سفر آند و عراقي
 . ها به ايران سفر خواهد آرد حصول پيشرفت در اين مباحث و پرونده

ه دارند و ما هر چيزي آه آب و نفت يكي از موضوعاتي است آه دو آشور به آن توج: وي همچنين افزود
 . آنيم براي هر دو آشور فايده داشته باشد را تاييد مي

ي ايران روز يكشنبه اعالم  اين روزنامه خاطرنشان آرد، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه
 . آند آرده بود آه جعفري طي يك ماه آينده به ايران سفر مي

ي گذشته جعفري سفر خود را به دمشق مشروط به  هفته: همچنين الشرق االوسط در ادامه نوشت
 . هاي مشابه دو آشور و مخصوصا بحث امنيت نمود حل و فصل پرونده

  
 .  عراقي آشته و زخمي شدند12طي يك عمليات انتحاري در بعقوبه، 
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 -ي عربي   چاپ امارات متحده-ي البيان  ز روزنامهبه نقل ا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يك شبه نظامي با هدايت يك خودروي بمب گذاري شده به : يك مقام پليس استان ديالي اظهار داشت

 تن 10مرآز ايست بازرسي پليس عراق در بعقوبه، موجب آشته شدن دو سرباز عراقي و مجروح شدن 
 . ديگر شد

 شبه نظامي از 200ي عراق در شهر الكوت، از دستگيري  اي گارد ويژهي نيروه از سوي ديگر، فرمانده
 . ارتش انصارالسنه طي دو ماه گذشته خبر داد

هاي تروريستي آه نيروهاي امنيتي   تن از اين افراد اعتراف آردند آه در عمليات125بيش از : وي افزود
 . عراق را مورد هدف قرار داده، دست داشتند

در بغداد، تعدادي از " آذرخش" موسوم به عمليات  هاي آمريكايي طي عملياتاز سوي ديگر، نيرو
 . هاي تروريستها را در اين شهر نابود آردند مخفيگاه

اين عمليات آه با همراهي نيروهاي عراقي اجرا شد، قرار است بعد از موفقيت در بغداد، در ديگر 
 . شهرهاي عراق اجرا شود

سربازان آمريكايي چهار عراقي مظنون از جمله يكي از روساي : رش دادخبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزا
 . اطالعاتي رژيم صدام را در بغداد دستگير آردند

هاي تروريستي را در غرب بغداد به عهده داشته  شود آه وي تامين مالي تعدادي از گروه گفته مي
 . ها بوده است چين اين فرد فيلمبرداز يكي از اين گروه هم. است
المللي  چنين يك عامل انتحاري با منفجر آردن خودرويش در ايست بازرسي اصلي فرودگاه بين هم

 . بغداد، موجب زخمي شدن دست آم هفت تن شد
 . ي اينترنتي منسوب به گروه القاعده، مسووليت اين حمله پذيرفته شده است در بيانيه

  
 عراقي بيشتر از ماه آوريل 200اه مه حدود دهد آه در م آمار ارايه شده از سوي دولت عراق نشان مي

 . اند آه علت اصلي آن افزايش حمالت شبه نظاميان بوده است آشته شده
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آمارهاي آلي بيانگر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اين در حاليست آه در ماه آوريل اين ميزان . اند اقي در ماه مه آشته شده عر670آن است آه حداقل 

 .  تن بود458
 غير نظامي 434بر اساس گزارش وزارت بهداشت عراق، در ميان اين تعداد آشته شدگان ماه مه، 

 .  تن بيشتر است299هستند آه در مقايسه با ماه آوريل اين ميزان 
 مورد افزايش 178راقي نيز مجروح شدند آه در مقايسه با ماه آوريل  شهروند ع775همچنين در ماه مه، 

 . دهد را نشان مي
در همين حال، وزارت آشور عراق در گزارشي اعالم آرده است آه نيروهاي پليس نيز در ماه مه به 

 نيروي پليس در ماه گذشته جان خود را از دست 151اند؛ به طوري آه  شدت مورد هدف قرار گرفته
 . اند داده

 .  تن گزارش شده بود86اين در حاليست آه در ماه آوريل اين تعداد 
 مورد افزايش را 194اند آه در مقايسه با ماه آوريل   نيروي پليس نيز مجروح شده325همچنين حداقل 

 . دهد نشان مي
يز در  شبه نظامي ن298بر اساس آمار ارايه شده از سوي وزارت بهداشت، دفاع و آشور عراق، حدود 

 . دهد  درصد افزايش را نشان مي400اند آه نسبت به ماه آوريل  ماه مه آشته شده
 40اند آه اين ميزان   سرباز عراقي در ماه مه آشته شده85همچنين وزارت دفاع عراق اعالم آرد آه 

 .  سرباز نيز مجروح شدند79باشد و  مورد بيشتر از ماه آوريل مي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  خرداد11:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های امروز صبح تهران در حالی که بخش های وسيعی از مطالب خود را به رقابت :بی بی سی
آميزتر آنان را های نامزدهای انتخابات رياست جمهوری اختصاص داده و اظهار نظرهاشان تندتر و انتقاد

گزارش کرده اند، از تجمع چهره های قديمی و سرشناس در دفتر رييس قوه قضاييه برای آزادی سه 
  .زندانی خبر داده اند

 خبر داده که در چند مرکز نظرسنجی هايی درباره نتيجه انتخابات رياست جمهوری دو هفته ديگر شرق
   .صورت گرفته که آمار ضد و نقيصی را نشان می دهد

، نظرسنجی صورت گرفته توسط روزنامه وابسته به طالب قم محمود احمدی نژاد را شرقبه نوشته 
  . برنده انتخابات ديده و نوشته هاشمی رفسنجانی و علی الريجانی به ترتيب به دنبال وی قرار دارند

 انتخابات  می نويسد که يکی از بخش های جناح راست، در نظرسنجی خود باقر قاليباف را پيروزشرق
  . اعالم داشته است
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 در مقاله ای به قلم مدير اين روزنامه از هاشمی رفسنجانی خواسته که با صدور بيانيه ای اعالم کيهان
دارد که قصد استفاده از اعضای نهضت آزادی را در دولت آينده خود ندارد چرا که اين گروه در نامه آيت 

  . مسئوليت محروم شده انداهللا خمينی از قرار گرفتن در سمت های با 
 به قلم خود از نامزدها خواسته است تا دير نشده از نظريه پردازی در برنامه های تلويزيونی همشهری

  . دست بردارند و در مساجد و اماکن به ميان مردم بروند
 خبر داده که به دنبال محدوديت هايی که برای حضور نمايندگان مصطفی معين در برنامه های اقبال

مناظره تلويزيونی برقرار شده، مصطفی تاج زاده اعالم کرده که اگر اين محدوديت ها ادامه يابد اصالح 
  . طلبان با اجاره تلويزيون ماهواره ای به تبليغ برنامه های خود خواهند پرداخت

 های تاکنون الهه کواليی و بهزاد نبوی، از نمايندگان نامزد اصالح طلبان، موفق به شرکت در برنامه
  . انتخاباتی سيمای جمهوری اسالمی نشده اند و از مصطفی تاج زاده هم دعوتی به عمل نيامده است

 نوشته که يک عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی پيشنهاد کرده که نامزدهای انتخاباتی مخارج کيهان
  .الزم برای سفرهای انتخاباتی هاشمی رفسنجانی را در اختيار وی قرار دهند

اد منتجب نيا، عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون، پس از آن مطرح شده که رييس مجمع پيشنه
  . تشخيص مصلحت نظام اعالم داشت که امکان مالی سفر های انتخاباتی ندارد

 به دنبال خبر خود به طعنه پرسيده مهدی کروبی از چه محلی هزينه کمک به ستاد هاشمی را کيهان
مک های شهرام جزايری که خود دريافت آن را به کرات تاييد کرده و يا از تامين خواهد کرد؟ از محل ک

  .محل تامين اعتبار کمک هزينه پنجاه هزار تومانی که قرار بود به هر جوان ايرانی پرداخت شود
 احمد حاج سيد جوادی، ابراهيم يزدی، عزت اهللا سحابی، که در اولين دولت پس از شرقبه نوشته 

تند، همراه با عده ای از فعاالن سياسی با رفتن به دفتر رييس قوه قضاييه اعالم انقالب عضويت داش
  .داشتند شکواييه خودمان را به نزد بزرگانی که زندان را تحمل کرده اند، می برند

  . آنان افزوده اند که کسی که شکواييه ما را شنيد، رسالتی بر دوش او گذارده می شود
 از شکواييه همسران تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی است که  اين جمله ایاقبالبه نوشته 

چهره های سرشناس ملی مذهبی برای تالش در راه آزادی آن ها در دفتر رييس قوه قضاييه اجتماع 
  . کرده بودند
 اين عده اعالم کرده اند که اگر نتيجه ای از حضور محدود خود در دفتر آيت اهللا شرقبه نوشته 
  . ه دست نياورند در يک دعوت عام از مرم خواهند خواستند که در آن جا اجتماع کنندشاهرودی ب

 خبر داده که رييس قوه قضاييه که در بحرين به سر می برد زمانی که از تقاضای چهره های اعتماد
سياسی و حضور آنان در دفتر خود با خبر شد گفت در برگشت به تهران اين پرونده را خود بررسی 

  .  کردخواهد
 از زبان آيت اهللا صانعی، مدرس حوزه علميه قم، پرسيده است چرا کسی را که عقايد خود را آفتاب يزد

  می گويد زندانی می کنيم؟
  

   خرداد10:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 31 - ١٣٨۴ خرداد 10سه شنبه 
زارش ها و مقاالتی در اين دو هفته مانده به برگزاری نهمين انتخابات رياست جمهوری، گ:بی بی سی

باره موضوع اصلی روزنامه های صبح امروز تهران است که در عنوان های اصلی خود رای نه مردم 
  .فرانسه در همه پرسی قانون اساسی اروپا و آزادی اکبر گنجی روزنامه زندانی را نيز منعکس کرده اند

ندان آزاد شد همراه با بخش هايی از مصاحبه عکسی از اکبر گنجی که بعد از يازده روز اعتصاب غدا از ز
نگار   در مقاله ای گنجی را روزنامهاقبال چاپ شده و شرق و همبستگیمطبوعاتی وی در صفحه اول 

مظلومی خوانده اند که به شش سال حبس محکوم شد که چهار سال آن تنها به خاطر در اختيار 
توانند به راحتی و  ور بود که همه افراد جامعه میهای فارسی زبان خارج از کش داشتن فتوکپی روزنامه

  .از طريق اينترنت به آن دسترسی داشته باشند
 در مقاله ای نام نويسی هزار نفر را برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری نشانه اغتشاش اقبال

اد را به پای در نشانه ها دانسته و نوشته شيرينی اين بازی و عدم تعيين حاکم بر آن، اکثريت افر
  . های رای خواهد کشاند صندوق

به گفته اين روزنامه، مردم مشارکت وسيعی خواهند داشت؛ نه به خاطر فراخوان احزاب يا 
کنند، بل از آن رو که اغتشاش فی  های معکوس صدا و سيما يا مسئوليتی که احساس می شمارش

ت که به ذهن هر کسی حداقل نفسه جذاب است و حس مشارکت داشتن در يک اغتشاش چيزی اس 
  . يک بار خطور کرده است

 به گفته های مهدی کروبی  آفتاب يزدتاريخ مصرف شعبان بی مخ ها گذشته است عنوانی است که
داده که در يک سخنرانی انتخاباتی گفته است در صورت برخورد با تخلف ها پرده پوشی نخواهد کرد 

  .بلکه به افشای متخلفان خواهد پرداخت
 با عنوان زنگ خطر برای  آفتاب يزد با عنوان بزرگ سالمت انتخابات در خطر است ومبستگیه

انتخابات نامه وزير کشور به دبير شورای نگهبان در ابراز نگرانی از دخالت نظاميان در جريان انتخابات را 
  . در صدر اخبار خود منعکس کرده اند

 اظهار داشته که حضور نظاميان و انتخاب آن ها به اقبالدر همين حال مصطفی تاج زاده در مقاله ای در 
  . عنوان رييس جمهوری تا چه می تواند در داخل و در صحنه بين المللی مخالف منافع ملی کشور باشد
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به نوشته معاون سياسی سابق وزارت کشور عده زيادی از برخورد فرماندهان نظامی آشکار می شود 
کاران نظامی خود در انتخابات مخالفند و در عين حال از اين که که اکثر فرماندهان با حضور هم

  .سکوتشان به عنوان رضايت آن ها تلقی شود نيز ناراضی هستند
 در عنوان اصلی خود از اعتراض مصطفی معين به راه ندادن خانم الهه کواليی، سخنگوی خود، به اقبال

  .ميزگرد مناظره انتخاباتی خبر داده است
ال، آقای معين اقدام صدا و سيما را مصداق بارز تبعيض عليه زنان دانسته و گفته اين عمل به نوشته اقب

دهنده آن است که حتی وقتی موانع قانونی برای حضور زنان  مصداق بارز تبعيض عليه زنان و نشان 
  .شود ای، عمال عليه زنان تبعيض اعمال می های ناموجه و سليقه  وجود ندارد، با دليل تراشی

 خبر داده که محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس و رييس ستاد انتخاباتی علی الريجانی، همبستگی
اين تقاضا از آن جا اهميت دارد . از هاشمی رفسنجانی خواسته است تا از دور انتخابات کناره گيری کند

جناح به کناره که بعد از شکست شورای هماهنگی انتخاباتی جناح راست در وادار کردن نامزدهای اين 
گيری به نفع الريجانی و در حالی عنوان می شود که تمامی چهار نامزد ديگر جناح راست در صحنه 

  .انتخابات حضور دارند
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