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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  مريم رجوي خواستار آرسي ناظر در سازمان ملل براي شوراي ملي مقاومت ايران شد
  ٢٠٠۶ آوريل ١١ - ١٣٨۵  فروردين٢٢سه شنبه:همبستگی ملی

مريم رجوي در شوراي اروپا در استراسبورگ راه حلهاي خود را براي برخورد جامعه جهاني با تهديد رژيم 
  ايران بيان آرد 

مريم رجوي ضمن در : خبرگزاري رويتر در گزارشي از جلسه گروه ليبرال دموآرات شوراي اروپا نوشت
آرسي ناظر در سازمان ملل متحد، تاآيد آرد ديگر نمي خواست حذف برچسپ تروريستي و اعطاي يك 

  .توان با رژيم ايران مذاآره آرد
   آوريل، استراسبورگ10خبرگزاري رويتر

 مريم رجوي، رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، دوشنبه در استراسبورگ اظهار داشت يك راه -
-و به زبان فرانسه در برابر گروه ليبرالا. حل سياسي براي خروچ از بحران هسته اي ايران وجود دارد

جامعه بين المللي مجبور ”دموآرات مجمع پارلماني شوراي اروپا، آه از سوي آن دعوت شده بود، گفت، 
يك . يك راه سوم وجود دارد”او اطمينان داد، . ”به انتخاب ميان مالها با بمب اتمي يا جنگ نمي باشد

  .”اومت سازمان يافته آنتغيير دموآراتيك با مردم ايران و مق
شوراي امنيت بايد بر روي رژيم ايران تحريم . جهان در برابر اين رژيم تنها يك راه منطقي دارد”وي افزود، 

اعمال آرده و جامعه بين المللي بايد حق مردم ايران براي مقاومت جهت آسب آزادي را بهرسميت 
  .”بشناسد

يران به عنوان يك سازمان تروريستي توسط آمريكا و مريم رجوي از اينكه سازمان مجاهدين خلق ا
غرب به رژيم مالها با اين اميد ” امتياز”او گفت اين . اتحاديه اروپا شناخته شده است اظهار تاسف آرد

  .آه مدراسيون آنها را به دست آرود، داده شده است
 سازمان ملل يك آرسي ناظر در”او ضمن در خواست حذف اين برچسپ تروريستي و نيز اعطاي 

  .”ديگر نمي توان با رژيم ايران مذاآره آرد” ، تاآيد آرد”متحد
اخيرا شايعاتي مطرح شده مبني بر اينكه واشنگتن يك راه نظامي را براي حل بحران هسته اي ايران 

  .مورد مطالعه قرار داده است
 ماه بعد از 6 مريم رجوي تدقيق نمود آه شوراي ملي مقاومت ايران متعهد مي شود آه در ظرف

انتخابات آزاد براي تشكيل مجلس موسسان و قانون گذاري برگزار آند و اداره ”سرنگوني حكومت تهران، 
  .”آشور را به دست متخبين مردم بسپارد

او بر خواسته هاي دمكراتيك و الئيك جنبش خود تاآيد ورزيد وبراي برقراري يك رژيم پلوراليست مبتني 
  . حقوق بشر، برابري زنان با مردان و بازار آزاد اظهار اميدواري آردبر جدايي دين از دولت،

  .او خواستار لغو مجازات اعدام و امتناع از بمب اتمي و سالح هاي آشتار جمعي شد
مريم رجوي سخنراني خود را با نقل قولي از اظهارات مشهور ويستون چرچيل در فرداي توافق مونيخ آه 

  .ي مي داد به پايان بردچكسلوآي را به آلمان هيلتر
شما بين جنگ و خفت مختار شديد، شما خفت را برگزيديد و جنگ را در پيش رو خواهيد ”:او گفت 
  .”داشت

  
  ' اورانيوم دست يافتی سازی غنیايران به فناور'

  ٢٠٠۶ آوريل ١١ - ١٣٨۵ فروردين ٢٢سه شنبه
ن توانسته است با استفاده از  نقل شده، ايرای رفسنجانی هاشمی گونه که از آقاآن:بی بی سی

 مصرف به عنوان سوخت ی کرده، برای دستگاه سانتريفوژ اورانيوم، اين عنصر راديواکتيو را غن164
   آماده سازد ینيروگاه اتم

 ی نژاد، رئيس جمهور ايران اعالم کرده که در ارتباط با فعاليت هسته ای که محمود احمدی حالدر
 رقيب او در دوران انتخابات ،ی رفسنجانیالم خواهد کرد، اکبر هاشمبه مردم اع" یخبر خوب"کشورش 

 آن را یبر منابع خی ايران داده که برخی در مورد فعاليت هسته ای اطالعات تازه ا،یرياست جمهور
  . نژاد اعالم کندیدانسته اند که قرار است محمود احمد" یخبر خوب"همان 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران نقل کرده که  ،ی رفسنجانی هاشمی کويت از آقایخبرگزار

 کرده، ی دستگاه سانتريفوژ اورانيوم، اين عنصر راديواکتيو را غن164ايران توانسته است با استفاده از 
  . آماده سازدی مصرف به عنوان سوخت نيروگاه اتمیبرا
 غرب را برانگيخته دست ین اورانيوم که نگرای سازی غنی است که ايران به فناوری خبر بدين معناين

  .يافته است
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 اورانيوم جهان را با ی سازی غنی ايران به فناوری معتقدند که دستيابی غربی دولتهای و برخآمريکا
  . دهدی می به ايران امکان توليد سالح اتمیخطر مواجه خواهد ساخت چراکه اين فناور

 ی ايران به فناوری از دستيابیجلوگير ی ديپلماتيک برای سه سال گذشته تالشی اين باور، طبنابر
  . بريتانيا، فرانسه و آلمان هدايت آن را در دست داشته اندی اورانيوم آغاز شده که دولتهای سازیغن
 ی غن،ی اتمی منع گسترش جنگ افزارهای است که ايران با استناد به پيمان بين المللی در حالاين
 امنيت سازمان ی ايران و غرب بر سر اين موضوع به شورا داند و اختالفی اورانيوم را حق خود میساز

 ضرب االجل ان ايری اورانيوم برای سازی مرتبط با غنی توقف فعاليتهایملل متحد کشيده شده که برا
  .تعيين کرده است

 کويت از رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران نقل کرده، ايرانيها به ی که آن گونه که خبرگزاری صورتدر
 ايران وارد مرحله تازه ی رود مسئله هسته ای اورانيوم دست يافته باشند، انتظار می سازی غنیفناور

  . شودیا
  

  کند ی میاتحاديه اروپا اقدام عليه ايران را بررس
  ٢٠٠۶ آوريل 10 - ١٣٨۵ فروردين ٢1شنبه دو
  در لوکزامبورگی سی بی خبرنگار ب- النجسکو اونا

 10 عضو اتحاديه اروپا در روز دوشنبه، ی وزيران خارجه کشورها جلسهی آستانه برگزاردر:بی بی سی
 .  عليه ايران سخن گفته استی اقدامات احتمالیآوريل، يک مقام اتحاديه از بررس

 عضو ی اتحاديه اروپا، گفته است که وزيران خارجه کشورهای سوالنا، سرپرست سياست خارجخاوير
 دهند تا در ی قرار می را مورد بررسیقامات جمهور از می مانند محدوديت مسافرت برخیاقدامات
 اورانيوم را ی سازی توقف فعاليت خود در زمينه غنی که ايران درخواست سازمان ملل متحد برایصورت

 .ناديده بگيرد اين اقدامات را به اجرا بگذارند
سوالنا در مورد آخرين  ی آقای است وزيران خراجه اتحاديه اروپا در جلسه خود در لوکزامبورگ ارزيابقرار

 . اتخاذ شودی رود در اين جلسه تصميمی قرار دهند اما انتظار نمیتحوالت در ايران را مورد بررس
 دهند که اگر ايران در مورد ی قرار می سوالنا گفته است که وزيران خارجه اين موضوع را مورد بررسیآقا

 . بايد منظور شودینشان ندهد چه تدابير با سازمان ملل ی بيشتری خود همکاری هسته ایبرنامه ها
 امنيت سازمان ملل متحد تا آخر ماه آوريل به ايران فرصت داده است تا در تصميم خود در زمينه یشورا

 . اورانيوم تجديد نظر کندی سازی فعاليت غنیاز سرگير
 ی مقامات ايرانیا برا از اقدامات عليه ايران، از جمله منع صدور ويزی سوالنا در گزارش خود فهرستخاوير

 مرتبط با ی که در زمينه های اعمال محدوديت در مورد دانشجويان ايران،ی هسته ایمرتبط با فعاليت ها
 و ی کاربرد دوگانه نظامی دارای های کنند و نظارت بيشتر بر صادرات فناوری تحصيل میعلوم هسته ا

 . به ايران را مطرح کرده استیغيرنظام
  اتحاديه اروپا کار وزيراندستور
 ی ايران نيز از جمله اقدامات ديگری فعال در بازارهای اروپايی شرکت های برای صدور اعتبار صادراتتوقف

 .  سوالنا دز گزارش خود ذکر کرده استیاست که آقا
 از ی عين حال، منابع نزديک به خاوير سوالنا تصريح کرده اند که اين قبيل مجازات ها تنها بخش کوچکدر
 ی مانند حقوق بشر و اصالحات اقتصادی متعددی از فقدان پيشرفت در زمينه های گسترده ویيابارز

 .است
 . در اين موارد اتخاذ نخواهد شدی نيز تاکيد دارند که در حال حاضر، تصميمآنان
خوانده " روز انديشه اما نه عمل" سوالنا در مورد دستور کار اجالس لوکزامبورگ، اين جلسه را یاقا
 .تاس
 کرده است که ی کند، ابراز اميدواری استرا، وزير خارجه بريتانيا که در اجالس لوکزامبورگ شرکت مجک

 ديپلماتيک حل شود اما تاکيد نيز داشته که در صورت لزوم، سازمان ی ايران از راه هایبحران هسته ا
 . عليه ايران را نيز منظور خواهد کردیملل وضع مجازات هاي

 را انتشار دهند که در ی آوريل، وزيران خارجه اتحاديه اروپا بيانيه مشترک10ر روز دوشنبه،  است اواخقرار
 نخواهد شد اما از اين کشور خواسته شده است به ی بر ايران اشاره ای احتمالیآن به وضع تحريم ها

 . اورانيوم خاتمه دهدی سازی خود در زمينه غنی فعاليت هایتمام
 و شرايط فعاالن حقوق بشر، ی اسالمی در جمهوری دينیمورد وضعيت اقليت ها بيانيه همچنين در اين

  . خواهد کردی ابراز نگرانی و عبدالفتاح سلطانیاز جمله اکبر گنج
  

 بوش طرح حمله به ايران را تکذيب کرد
  ٢٠٠۶ آوريل 10 - ١٣٨۵ فروردين ٢1شنبه دو

 به ايران را ی بر تدارک حمله اتمیبنجورج بوش رئيس جمهور آمريکا گزارش رسانه ها م:بی بی سی
 .  پايه خواندی بیحدس و گمانها

 محدود ی ايراد ضربه اتمی و حتی حمله هوايی نيويورکر گزارش داده بود که ارتش آمريکا خود را برامجله
 .  کندی ايران آماده میبه تأسيسات هسته ا

 توليد آن ی يا دانش و تواناي،یالح اتم ايران به سی اسالمی بوش تکرار کرد که مايل نيست جمهوریآقا
 .  چندجانبه و ديپلماتيک استیاما تأکيد کرد که او به دنبال راه حل. دست يابد
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 داند، اما ی نمی را کامال منتفی در واشنگتن، اياالت متحده راه حل نظامی سی بی گفته گزارشگر ببه
 .در حال حاضر راه برون رفت ديپلماتيک را مد نظر دارد

 کند، هرچند ممکن است ی می را بررسی وزارت دفاع آمريکا زمينه ها و امکانات گزينه نظامتاگونپن
 .مورد استفاده قرار نگيرند

 ی سازی بر متوقف کردن غنی مبنی بين المللی نژاد رئيس جمهور ايران، دعوت نهادهای احمدمحمود
 .اورانيوم را رد کرده است

 یدر روزها"او افزود که .  گذردی نمیگز از حق خود در قضيه اتم نژاد گفت که ايران هری احمدیآقا
 . ذکر نکردی خواهد داد، اما جزئيات بيشتریدرباره فعاليت هسته ا" یآينده خبر بسيار خوش

 به ی مذاکرات با مقامات ايرانی گيری پی روز چهارشنبه برای رئيس آژانس هسته ا،ی البرادعمحمد
  . رودیتهران م

  
يي ايسنا خبر سفر محمد البرادعي به ايران ظرف  وگو با خبرنگار انرژي هسته گفت ول دريك مقام مسو

  .آينده را تاييد آرد روزهاي
  ٢٠٠6 آوريل 8 - ١٣٨5 فروردين 19ه شنب

ي سفر مديرآل  مسوول به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران نگفت آه برنامه با اين حال اين مقام
مقاماتي ديدار   اتمي در سفر به تهران چه خواهد بود و قرار است آه وي با چهالمللي انرژي بين آژانس

  .داشته باشد
به نقل از يك مقام نزديك به آژانس ) شنبه(امروز  در همين حال، به گزارش ايسنا، خبرگزاري اتريش

يا شنبه  هدف سفر محمد البرادعي به ايران آه روز سه المللي انرژي اتمي گزارش آرد آه بين
المللي اقدامات  ي بين است آه به تهران يادآوري آند جامعه چهارشنبه انجام خواهد گرفت، اين

  .اش انتظار دارد يي ي هسته جانب ايران در خصوص برنامه ي بيشتري را از فعاالنه
بست  را آه وي معتقد است براي شكستن بن آوشد تا تفاهم دوجانبه البرادعي مي: اين مقام گفت

  .ي اهميت دارد، افزايش دهدي هسته
ديپلمات مستقر در آژانس گزارش داده بود، محمد  خبرگزاري فرانسه نيز پيش از اين به نقل از يك

  .آند سفر مي البرادعي ظرف روزهاي آينده به تهران
قصد دارد با سفر به تهران با مقامات ارشد  محمد البرادعي: اين ديپلمات آه نامش فاش نشد، گفت

مانده و ساير اقدامات اعتمادساز مورد  آزمايي پادماني باقي راستي ي موضوعات ي براي بحث دربارهايران
  .وگو آند حكام، گفت درخواست شوراي

يي  روز جمعه براي بازرسي از تاسيسات هسته پنج تن از بازرسان آژانس: اين گزارش خاطرنشان آرد
  .اند ايران به تهران وارد شده

اين ديدار اين فرصت را : ايران خواهد آمد، اما گفت الم نكرد آه البرادعي چه روزي بهاين ديپلمات اع
هاي  اطالعات مورد درخواست آژانس را ارئه آند تا فواصل در تاريخ فعاليت آند آه براي ايران فراهم مي

  .ايران را بپوشاند يي هسته
خصوص حل مناقشه به ايران سفر آند، بلكه مذاآره در اين ديپلمات افرود آه البرادعي قصد ندارد براي

  .آزمايي است آه به تماس رودررو نياز دارد راستي اين سفر بخشي از روند جاري
انجام دهد تا به ايراني ها بفهماند چه چيزي براي  اين ديپلمات اظهار داشت او قصد دارد اين سفر را

  .شان نياز است پايبندي
اعتماد ساز و اينكه چرا آنها مهم هستند، به  ا درخصوص اقداماتهاي شورا ر چنين درخواست او هم
  .ها خاطرنشان خواهد آرد ايراني

ي مثبتي را  آژانس اعالم آرد، البرادعي نتيجه هم چنين خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل يك مقام ارشد
  .از اين ديدار انتظار دارد

ي اين آشور به منظور اعمال  ن وزير امور خارجهمقامات دولتي آمريكا نوشت آه معاو رويتر به نقل از
هاي  فعاليت ها براي متوقف ساختن هرگونه نقل و انتقال تجهيزات مربوط به جهت تقويت آنترل فشار
  .آند مي هاي امنيتي به آشورهاي حاشيه خليج فارس سفر يي و ديگر همكاري هسته

روبرت ژوزف، معاون وزير : افزود گزاري انگليسي، اين خبر)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي خليج ترك  واشنگتن را به قصد آشورهاي حاشيه ي آمريكا در امور منع اشاعه پنجشنبه شب خارجه

چنين پيش از بازگشت به آشورش، در عربستان، عمان،  وي هم .آرده و روز جمعه در امارات بوده است
  .آرد بحرين و قطر توقف خواهد

سفر ژوزف پيش از انجام رزمايش دريايي ايران و  :رش به نقل از مقامات آمريكايي ادامه داداين گزا
ريزي شده بود، اما انتظار  افزارهاي نظامي در اين آشور برنامه جنگ هاي جديد و ديگر آزمايش موشك

  .بخشي از مذاآرات وي در سفرهايش را نيز تشكيل دهد رود اين تحوالت مي
نبودن به صحبت علني در اين باره، از افشاي نامش   مجاز ز يك مقام آمريكايي آه به علترويتر به نقل ا

آنند و اين مانورهاي  هايي را آزمايش مي ها چنين سالح ايراني اين واقعيت آه: خودداري آرد، افزود
مايش هايي را به ن آنند تا قابليت آنها به سختي تالش مي. تصادفي نيست آنند، بزرگ را اجرا مي

  .آند ي هرمز محروم مي را از دستيابي به تنگه گذارند آه ما
آشورهاي حاشيه خليج فارس نقشي حياتي را  ايران تهديدي استراتژيك براي ماست و: وي ادعا آرد

  .آنند در استراتژي ما بازي مي
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مريكايي نقل و انتقاالتي است و مقامات آ يي مهم امارات يك مكان منطقه: اين گزارش حاآي است
هايي را براي اطمينان يافتن از منتقل نشدن  آنند تا تالش مي گويند به سختي بر روي اين دولت آار مي

هاي آشتار جمعي از طريق بنادر اين آشور انجام  يي و ديگر سالح هاي هسته سالح تجهيزات مربوط به
  .دهند

شود  ظارت بر مواردي آه وارد و خارج ميها، ن آنترل مقامات آمريكايي گفتند، اين اقدامات شامل تقويت
  .هاست و بهبود ظرفيت ممنوعيت

نگراني آشورهاي حاشيه خليج فارس از ايران  شد آه اين گزارش به نقل از مقامات آمريكايي مدعي
رود مذاآرات ژوزف مسايل آلي امنيتي را نيز در برابر  مي يي است و انتظار ي هسته فراتر از مساله

  .بگيرد
آشور قصد دارد بخشي از ائتالفي  هايي آه در آن ادعا شده بود، اين ن وزير دفاع آذربايجان گزارشمعاو
  .المللي عليه ايران باشد را تكذيب آرد بين

 به نقل از خبرگزاري آسا ايرادا، عرض آزيموف، معاون وزير) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
روي دهد در  تواند چنين اتفاقي پايه و اساس است و چطور مي ها بي شاين گزار: دفاع آذربايجان گفت

  .حالي آه يك چنين ائتالفي وجود ندارد
آينده شكل گيرد نيز تمايلي به پيوستن به آن  وي ادامه داد آه آشورش حتي اگر چنين ائتالفي در

  .نخواهد داشت
ما خواستار روابط . ي عليه هيچ آشوري بپيونددائتالف آذربايجان قصد ندارد به هيچ: اين مقام آذري افزود

  .يي هستيم منطقه همسايگي خوب با همه آشورهاي
يي به  جمله ايران حق دارد از انرژي هسته وي در بخش ديگري از سخنانش گفت آه هر آشوري از

  .آند شرط منحصرا صلح آميز بودن اهدافش استفاده
تالشهاي برخي از آشورهاي ساحلي خزر قرار  تاثيرآزيموف هم چنين گفت آه موقعيت منطقه تحت 

افزايش دهند و نيز مرزهاي دريايي از سوي برخي  شان را گرفته است آه قصد دارند قدرت نظامي
  .شود آشورها رعايت نمي

مان  هاي ماست آه آن را با آشورهاي شريك نگراني تمامي اين مسايل باعث تداوم افزايش: وي گفت
  .سازيم مطرح مي

آرد آه آشورش هرگز به ائتالفي ضد  جمهوري آذربايجان اعالم" يني"ي سياسي حزب  عضو اتحاديه
  .ايراني نخواهد پيوست

ي سياسي حزب يني  ميرزازاده، عضو اتحاديه آيدين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما تاريخ، . چار هيچ مشكلي نيستميان آذربايجان و ايران د روابط: آذربايجان به خبرگزاري ترند گفت

  .داريم فرهنگ و دوستي مشترآي
گيري  تمامي مناقشات ميان ايران و ديگر آشورها آناره آوشد از به اين ترتيب آذربايجان مي: وي افزود

  .آند
دهد و  در قفقاز جنوبي هر اقدام ممكني را انجام مي آذربايجان براي احياي صلح: ميرزا زاده ادامه داد

  .با ايران جلوگيري آند آوشد از هرگونه وخامت در روابط مي
  .دهد اين ممكن است آل منطقه را تحت تاثير قرار: وي گفت

هايي آه   روسيه تاآيد آرد آه همچنان تهران را با موشك :تكنولوژي نيوز نوشت پايگاه اينترنتي
  .بخشد، تجهيز خواهد آرد يي اين آشور را ايمني مي هسته تاسيسات

 ميخاييل ديميتريوف، رييس: ، اين پايگاه اينترنتي افزود)ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
هاي دفاع  سيستم ما قراردادي را براي تامين:  فني روسيه به خبرنگاران گفت-آژانس همكاري نظامي 
  .نمانيم ايم و دليلي ندارد آه به آن پايبند هوايي ايران منعقد آرده

زمين به هواي روسيه به ايران بزرگترين "  يك-تورام   موشك30"قرارداد فروش بيش از : زارش افزوداين گ
 از توافق با آمريكا آه تامين سخت 2000آه روسيه در سال  توافق ميان دو آشور از زماني است

  .آرد، آناره گرفت محدود مي افزارهاي نظامي ايران را
تر  هاي دفاعي سنگين وگوهايي براي تامين موشك گفت ني بر اين آههاي ادعايي مب ديميتريوف، گزارش

  .تكذيب آرد در حال انجام است،" 300 -اس "
موشك تور سيستمي دفاعي است و فروش آن  سرگئي ايوانف، وزير دفاع روسيه تاآيد آرده است آه

  .آند المللي روسيه را نقض نمي الزامات بين
رود در  هاي هدايت شده آارآمد است و انتظار مي بمب هايي آروز و كاين سالح دربرابر هواپيما، موش

به تاريخ انتقال اين . يي بوشهر مستقر شوند راآتور هسته يي اصفهان و يا مرآز تحقيقات هسته
  .نشده است يي ها به ايران اشاره سيستم

شرکت » 2006 يي هسته ي سوخت چرخه«المللي  يي جهاني که در کنفرانس بين مدير انجمن هسته
  .يي اين کشور را حل کند ي هسته مساله تواند آرده، معتقد است تجاوز نظامي احتمالي به ايران نمي

وگويي با خبرگزاري نووستي تصريح  ، جان ريچ در گفت)ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
  .موضوع فقط باعث دور شدن اين کشور از باقي جهان خواهد شد اين: آرد

رود و فقط  احتمال حمله از سوي آمريکا نمي در حال حاضر تفکر خاصي نسبت به: وي اعالم کرد
خراب شود که اين راه مورد توجه و عمل قرار گيرد، اين فقط  توان گفت که اگر اوضاع تا آن اندازه مي

  .شود مي باعث افزايش دور شدن ايران
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گيري  مساله ايران نخواهد بود و برعکس اين جبهه ر حلي نهايي د ي نظامي پرده حمله: ريچ تاکيد کرد
  .خواهد کرد را به اندازه يک نسل ديگر تمديد

  .دهد بازي خودش ادامه مي ايران به: يي جهاني خاطرنشان کرد مدير انجمن هسته
و تر ديگري که ميان ايران  فقط در اثر مسايل جدي يي ايران ي هسته ي اين کارشناس، مساله به عقيده

آمده است و تا زماني که اين مسايل و ارتباطات ميان ايران و جهان  ي جهان وجود دارد، به وجود بقيه
  .حل نهايي پيدا کند تواند راه يي ايران نيز نمي هسته ي حل نشود، مساله

يي در ايران، تصريح آرد  توليد سالح هسته وي همچنين در خصوص واقعيت داشتن شايعاتي مبني بر
  .بسياري دارد ي ان از انجام اين خواسته فاصلهکه تهر

. ها هم اکنون در حال تهيه بمب اتمي هستند ايراني کند که هيچ کس باور نمي: جان ريچ تاکيد کرد
هايي  آميز انرژي ايران اين کشور به تکنولوژي ي صلح ي برنامه پرده ترس اصلي از آن است که در پشت

  .سازي اورانيوم براي استفاده نظامي را بدهد غنياين کشور اجازه  دست يابد که به
اين مسير بايد . ي ايران وجود ندارد مذاکرات درباره امروز دليلي براي خوشبيني به روند: وي معتقد است

تر يعني بهبود روابط  اي وسيع يي به مساله توجه را از مساله هسته ما بايد مرکز. حقيقتا عوض شود
  .هيمبسط د المللي ايران بين

من اميدوارم که دو . آمريکا به بهبود روابط تمايل دارند ايران و: اين کارشناس در پايان ابراز عقيده آرد
  .ي جهاني خواهد بود ها به نفع جامعه دشمني طرف درک کنند که رفع اين

يي  تا زمان ورود به انجمن هسته. يي است هسته ي انرژي جان ريچ از کارشناسان برجسته در زمينه
هاي مختلف اروپايي از جمله آژانس بين  آمريکا در سازمان  وي هفت سال سفير2001جهاني در سال 

ي شمالي در خصوص خلع سالح  ريچ در مذاکرات ميان آمريکا و کره .المللي انرژي اتمي بوده است
 2000 و 1995هاي سازمان ملل متحد در سال  و همچنين در کنفرانس يي شبه جزيره کره هسته
  .يي شرکت داشته است داد منع گسترش سالح هسته ي بازنگري قرار درباره

الملل مجلس سناي آمريکا بود که  کميته روابط بين  سال مشاور عالي20چنين به مدت بيش از  ريچ هم
يي پايه  روابط ميان غرب و شرق و کنترل بر گسترش سالح هسته فعاليت اين کميته در خصوص مسايل

  .دگذاري شده بو
المللي انرژي اتمي در ايران، در  سازمان ملل گفت آه بازرسان آژانس بين بازرس تسليحاتي سابق

  .اند براي اهداف سياسي دست برده هايشان يافته
وابسته به دانشگاه ييل آه  ي ييل ديلي، ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

طور مستقل آارش را آغاز آرده است   به1878ريكا است از سال ي دانشگاهي آم ترين روزنامه قديمي
دريايي آمريكا و بازرس تسليحاتي سابق سازمان  نوشت اسكات ريتر، مسوول اطالعاتي سابق نيروي

دانشجو در آالج مورس اظهارآرد آه ممكن است آمريكا در شرف  40ملل روز پنجشنبه در جمع بيش از 
  . در عراق انجام داد باشد2003چه آه سال  انجام اشتباهي جدي نظير آن

المللي انرژي اتمي با اهداف سياسي  بين آژانس يي وي گفت آه بازرسان تسليحات هسته
  . انجام دادند2002موقعيتي است آه همتايانشان در سال  اند و اين شبيه به هايشان دست برده دريافته

هاي  والنه هرگونه فقدان مدرك عليه وجود سالحمسو ريتر گفت آه دولت آنوني آمريكا به شكلي غير
جنگ احتمالي به ويژه در بحران ديپلماتيك آنوني با ايران بر  آشتار جمعي را به عنوان توجيهي براي

  .دانسته است اش، يي ي هسته سر برنامه
رت هاي يابند، اما قد تمامي اطالعات الزم را مي (بازرسان: (بازرس تسليحاتي سابق سازمان ملل گفت

ها اهداف سياسي ديگري دارند؛ يعني  دهند؛ آن اهميتي نمي سياسي به خلع سالح و منع اشاعه
  .تغيير رژيم

چشمگيري باشد؛ زيرا سنگ اورانيوم اين آشور به  يي ريتر افزود آه باور ندارد ايران تهديد هسته
  .العاده مشكل است فوق موليبدن آلوده است آه زدودن آن

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،راق عرويدادهاي 

  
ي نامزدي جعفري برگزار  درباره گيري براي تصميم) شنبه سه(ي عراق آه امروز  نشست رهبران شيعه

  .شد، بدون نتيجه پايان يافت
  ٢٠٠۶ آوريل ١١ - ١٣٨۵ فروردين ٢٢سه شنبه

يگاه اينترنتي المحيط، نشست اعضاي ائتالف از پا به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
توافق بر سر نامزدي ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق براي  ي شيعه عراق بدون رسيدن به يكپارچه

  .پايان رسيد آسب مجدد اين پست، به
گيري نهايي فهرست  نشست امروز خود موضع اين در حالي است آه قرار بود فهرست ائتالف شيعه در

  . نامزدي جعفري را اعالم آنددر خصوص
جانبه متشكل از جواد مالكي از حزب الدعوه،  ي سه فهرست ائتالف چندي قبل با تشكيل يك آميته

همام الحمودي از مجلس اعالي انقالب اسالمي  حسين شهرستاني از فهرست احزاب مستقل و
  .مذاآره شوند عراق با احزاب مخالف نامزدي جعفري وارد

ي فهرست ائتالف شيعه اعالم  مساله، به آميته  سني عراق مجددا مخالفت خود را با ايناحزاب آرد و
  .آردند
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طرفداران جعفري بودند، اعالم آردند آه در صورت تمايل  از سوي ديگر، حزب الفضيله و گروه صدر آه از
ين امر موافق انتخاب جانشين براي جعفري و اجماع در اين خصوص، با ا فهرست ائتالف شيعه مبني بر

  .هستند
نيز به وجود شكاف ميان اعضا و عدم توافق بر  ي شيعه علي الدباغ، از اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه
  .ي عراق اعتراف آرد پست نخست وزيري دولت آينده سر نام فردي مشخص جهت نامزدي براي احراز

ي  وگوي تلفني با روزنامه در گفتاسالمي عراق نيز  دآتر سعد جواد، از رهبران مجلس اعالي انقالب
دوشنبه به بررسي   در نشست روز  فهرست ائتالف يكپارچه قرار بود: الشرق االوسط اظهار داشت

الدعوه اين جلسه با يك روز تاخير امروز برگزار  بنا به درخواست حزب موضوع نامزدي جعفري بپردازد آه
  .شد 

يكي پايبندي به موضوع نامزدي جعفري و اعالم آن  ارد آهفهرست ائتالف دو گزينه پيش رو د: وي افزود
پارلمان تصويب شود و دومين گزينه نيز معرفي نامزدي ديگر  به پارلمان است آه بايد از سوي اعضاي

  .غير از جعفري است
چنان به نامزدي عادل عبدالمهدي، معاون  هم  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق :وي خاطرنشان آرد

  .ورزد وزيري اصرار مي هور عراق براي احراز پست نخستجم رييس
به دليل شرايط آنوني در فهرست ائتالف، : داشت اين عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق عنوان

پذير نيست و اين امر تنها بايد باتوافق  وزيري امكان نخست برگزاري انتخابات در خصوص نامزد پست
  .فري و عبدالمهدي براي اين پست وجود ندارندجع صورت گيرد و تاآنون آسي جز

خود را با تعيين جانشين براي جعفري اعالم آرده   گروه صدر نيز موافقت :ي الحيات نيز نوشت روزنامه
  .است

الحيات تاآيد آرد آه گروه صدر از نامزدي جواد  وگو با آريم البخاتي، سخنگوي رسمي گروه صدر در گفت
  .نيز حمايت خواهد آرد و حزب الدعوهي د المالكي مرد شماره

شيعه، موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي  چنين علي اديب، از ديگر اعضاي فهرست ائتالف وي هم
ائتالف شيعه را از نامزدهاي مورد قبول گروه صدر  عراق و عبدالكريم العنزي، از ديگر اعضاي فهرست

  .دانست
اين گروه در صورت تمايل فهرست ائتالف شيعه  ان داشت آهي گروه صدر نيز عنو فاضل الشرع، نماينده

  .موضوع، با آن موافقت خواهد آرد مبني بر تغيير جعفري و اجماع بر سر اين
رو شده است و اين  هاي آرد و سني عراق روبه گروه اين در حالي است آه نامزدي جعفري با مخالفت

  .اند  معرفي جانشين براي جعفري شدهائتالف خواهان ها با اعمال فشار عليه فهرست گروه
سابق عراق، نيز بار ديگر مخالفت خود را با نامزدي  فهرست العراقيه به رهبري اياد عالوي، نخست وزير

  .جعفري اعالم آرد
ي فهرست ائتالف شيعه عنوان  ي سه جانبه با آميته مفيد الجزايري، عضو فهرست العراقيه، بعد از ديدار

  .گيري ما در قبال نامزدي تغيير نكرده است آه موضع ن فهرست اعالم آرديم ما به اي :داشت
گيري مخالف اين جبهه با نامزدي  بار ديگر بر موضع ي توافق العراقيه، نيز عدنان الدليمي، رهبر جبهه

  .جعفري تاآيد آرد
ت خود را با ي شيعه مخالف ائتالف يكپارچه اعضاي ائتالف آردستان عراق نيز طي پيامي به فهرست

  .نامزدي جعفري اعالم آردند
مصر است و اعالم آرده آه تنها بنا به  چنان به نامزدي خود اين در حالي است آه جعفري هم
  .آرد گيري خواهد درخواست پارلمان از اين سمت آناره

نها ي يك اقدام دموآراتيك است و مخالفان ت نتيجه وي در جمع خبرنگاران اعالم آرده آه انتخابش
  .آنند مي هاي شخصي خود را مطرح ديدگاه

در صورت عدم دستيابي : الفضيلت عراق اعالم آرد الجزيره نيز به نقل از صباح السعدي، سخنگوي حزب
بست موجود پايان  به جاي جعفري معرفي خواهد آرد تا بن به توافق، فهرست ائتالف شخص ديگري را

  .يابد
  

  تشكيل دولت جديد به تاخير افتاد انحالل شبه نظاميان تا بعد از 
  دو گروگان آلماني درخواست آمك آردند 

  ها  انفجارها و درگيري ي ادامه
  ٢٠٠۶ آوريل 10 - ١٣٨۵ فروردين ٢1شنبه دو

  .بپيوندند دولت عراق از شبه نظاميان اين آشور خواست تا به روند سياسي
اي   خبرگزاري آويت، دولت عراق با صدور بيانيهاز به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي شبه نظامي در اين آشور خواست تا به طرح  صدام، از گروه به مناسبت سومين سال سقوط نظام

  .ها نيز در آن حضور دارند، بپيوندند طرفداران اين گروه وفاق ملي آه بسياري از
حد ملي را آه مورد قبول تمامي اقشار مردم مت اين امر فرصت تشكيل دولت: در اين بيانيه آمده است
  .سازد عراق باشد، فراهم مي
ها به غير از  روند سياسي عراق براي تمامي گروه ي خود تاآيد آرده آه شرآت در دولت عراق در بيانيه

  .است ها مجاز طرفداران صدام و تروريست
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ندن حاآميت عراق و پايان حضور اصول بازگردا چنين وفاق ملي را يكي از مهمترين اين بيانيه هم
هاي نيروهاي عراقي در  موسسات دولتي و افزايش توانايي  بازسازي و سازماندهي نيروهاي خارجي،

  .دانسته است حمايت از امنيت و ثبات عراق
سالروز پايان دادن به نظام طاغوت و ايجاد فرصت  2003 آوريل 9دولت عراق هم چنين اعالم آرده آه 

آزادي براي تمامي احزاب ديني، ملي و سياسي عراق به  هاي ملي، دموآراسي و رمانجهت تحقق آ
  .رود شمار مي

مقام مسوول عراقي آه خواست نامش فاش نشود،  از سوي ديگر، خبرگزاري يونايتدپرس به نقل از يك
  .خبر داد از تاخير طرح خلع سالح شبه نظاميان عراق

ساختن شبه نظاميان و خلع سالح آنها را تا بعد   عراقي طرح منحلمقامات: اين مقام عراقي تاآيد آرد
  .انداختند از تشكيل دولت جديد به تاخير

نظاميان و منحل ساختن آنها از سوي مجمع   بيش از يك سال است آه طرح خلع سالح شبه :وي افزود
  .ملي عراق تصويب شده است

هاي خشونت آميز از جمله آدم ربايي در  عمليات يشاين در حالي است آه دولت آمريكا همزمان با افزا
دولت عراق از مقامات عراقي خواسته تا شبه نظاميان را ترد  مناطق مختلف عراق، با اعمال فشار عليه

  .آنند
هاي آمريكا و تاييد نامزدي  اعتراض به اشغالگري قار در از سوي ديگر، هزاران تن از مردم استان ذي

براي احراز مجدد پست نخست وزيري، دست به تظاهرات  ت وزير اين آشورابراهيم الجعفري نخس
  .زدند

تظاهرات، ضمن تاييد نامزدي الجعفري و محكوم آردن  نمايندگان احزاب مختلف عراق با شرآت در اين
  .عراق، آن را شيطان بزرگ توصيف آردند هاي آمريكا در روند سياسي دخالت
گيري مردم عراق مبني بر  خواسته شده تا به تصميم ان، از دولت عراقي پاياني تظاهرآنندگ در بيانيه

هاي سياسي خود مستقل  گيري احترام بگذارند و اين دولت در تصميم انتخاب نمايندگان مورد تاييدشان
  .هاي آمريكا عمل آند دخالت و به دور از

ند تشكيل دولت و ايجاد وحدت خواسته شده تا در رو چنين از اعضاي پارلمان عراق در اين بيانيه هم
  .ملي در اين آشور مانع تراشي نكنند

شبه نظاميان ناشناس عامر البلداوي : اعالم آرد خبرگزاري آلمان نيز به نقل از يك مقام پليس عراق
ي سيف سعد نزديك آربال مورد هدف قرار  مقابل دفتر آارش در منطقه ي نيروي مرزي عراق را در فرمانده

  .جراحات زيادي را بر وي وارد آرد و بعد از انتقال به بيمارستان جان باخت ين حادثهدادند آه ا
هاي  آارمند امنيتي عراق آه در يكي از شرآت 30 :دفتر اطالع رساني وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد

داشت هاي تروريستي باز ريزي جهت اجراي عمليات اتهام برنامه امنيتي مشغول به فعاليت بودند، به
  .شدند

  .دستي نيز از اين افراد آشف و ضبط شد هاي بر اساس اين گزارش، مقادير زيادي سالح و بمب
ي العامريه در غرب  گذاري شده در منطقه بمب يك منبع وزارت آشور عراق نيز از انفجار يك خودروي

اين حادثه به مجروح . ودآمريكايي را مورد هدف قرار د اده ب بغداد خبر داد آه آاروان نظامي نيروهاي
  .عراقي منجر شد شدن دو تن از غير نظاميان

انفجار را بستند و تدابير شديد امنيتي را در مناطق  براساس اين گزارش، نيروهاي آمريكايي مكان وقوع
  .اطراف آن اتخاذ آردند

ي الدوره،  ه در منطقهي شيع با حمله به يك خانواده افراد ناشناس: يك منبع امنيتي عراق نيز اعالم آرد
  .ترور آردند سه تن از اعضاي اين خانواده را

نظاميان ناشناس و نيروهاي عراقي به  درگيري بين شبه  :يك منبع پزشكي عراق در فلوجه نيز تاآيد آرد
  .مجروح شدن دو تن منجر شد

هاي اين  حجم خسارت. آمريكا در آرآوك خبر دادند چنين از اثابت چند موشك به پادگان نظامي منابع هم
  .حادثه هنوز اعالم نشده است
هاي  يكي از تفنگداران آمريكايي آه روز جمعه در درگيري اي اعالم آرد آه ارتش آمريكا نيز با صدور بيانيه

  .بود، آشته شد ديدگي شده فلوجه دچار آسيب
ن را آه مظنون به ساخت مسكوني چهار مرد و دو ز در بعقوبه نيز نيروهاي پليس با حمله به يك منزل

  .بمب در اين منزل بودند، دستگير آردند
در عراق به گروگان گرفته ) دي(آلماني آه از پايان ژانويه  ي دو تبعه: چنين خبرگزاري رويتر گزارش داد هم
  .ويديويي خواستار آمك شدند اند، در يك فيلم شده

دوگروگان آلماني (را بروينليش و توماس نيچكه شده  مجريان آلماني روز يكشنبه افراد به تصوير آشيده
  .تشخيص دادند)

رسيدند، در مقابل يك پرچم سياه  خسته به نظر مي اين دو گروگان آلماني در حالي آه هر دو آشفته و
  .شده بود، به تصوير آشيده شدند رنگ آه روي آن به عربي چيزهايي نوشته
ما به : رود نيچكه باشد، به زبان آلماني گفت گمان مي ن آهدر اين فيلم ويديويي، يكي از اين دو گروگا

توانيم اين شرايط را  ما ديگر نمي. لطفا به ما آمك آنيد. ايم  به ستوه آمده ما. ايم  روز اينجا بوده60مدت 
  .لطفا به ما آمك آنيد. آنيم تحمل
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ربوده ) شمال بغداد(بيجي آارخود در شهر صنعتي  بروينليش و نيكچه در اواخر ژانويه در حوالي محل
  .شدند

شده خودداري آرد؛ ولي تاييد آرد آه فيلم  دولت آلمان از شناسايي آردن افراد به تصوير آشيده
  .آشيده دريافت آرده است ها را به تصوير ويديويي را آه اين گروگان

  .ها را امتحان خواهد آرد گزينه آنگال مرآل صدر اعظم آلمان گفت آه دولتش تمام
من به شما اطمينان : شدن است، تصريح آرد وي با بيان اينكه اين نوار ويديويي در حال بررسي

ها به آلمان انجام  ها و بازگرداني آن نجات جان اين گروگان دهم آه ما هر آاري را آه بتوانيم براي مي
  .خواهيم داد

هاي مسلح عراقي  لب از سوي گروهوب سايتي آه اغ اي روي ها با ارسال بيانيه ربايندگان اين گروگان
آزادي تمام زندانيان در بند نيروهاي تحت امر آمريكا در عراق شدند  گيرد، خواستار مورد استفاده قرار مي

  .ها رسيدگي نشود، اين دو گروگان آشته خواهند شد هاي آن آه به درخواست و گفتند در صورتي
اين آخرين درخواست براي اين دو : ها گفتند گروگان هاي ربايندگان در پيامي به دولت آلمان و خانواده

  .ي آلماني است تبعه
  

توانند ملت  ها نمي تروريست :ها گفت ي دستگيري تمامي تروريست سيد عبدالعزيز حكيم با وعده
  .دارند  باز شجاع و قهرمان عراق را از مسيري آه در پيش گرفته

  ٢٠٠6 آوريل 8 - ١٣٨5 فروردين 19ه شنب
از خبرگزاري فرانسه، سيد عبدالعزيز حكيم رييس  به نقل) ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گ

سخناني در ميان هزاران تن از مردم عراق آه در محكوميت  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، در
ستي بيان هاي تروري در بغداد دست به تظاهرات زدند، خطاب به گروه حمالت تروريستي به مسجد براثا

هايشان روندي را آه ملت شجاع عراق  توانند با جنايت آنيم آه نمي اعالم مي ها به تروريست: داشت
  .جنگيم و بر شما پيروز خواهيم شد ما با شما مي. گرفته متوقف سازند در پيش
ار داريم آه هاي امنيتي و نظامي در اختي سازمان. داريم ما در وضعيت بسيار بهتر از قبل قرار: وي افزود

  .ها هستند تروريست قادر به پيگرد و تعقيب
در انجام جناياتي چون انفجار در مسجد براثا  هاي تروريستي و تكفيري حكيم با اشاره به تالش گروه

ي روند سياسي و سوق دادن ما به بن بست و ناآام  عدم ادامه هدف آنها متوقف آردن ما از: تاآيد آرد
  .گذاشتن ما است

. اقشار و مذاهب باشند، دشمن اهل سنت هستند آنها قبل از آن آه دشمن شيعيان و ساير: فزودوي ا
عراق و تمامي منطقه معالجه آنيم و معتقديم آه مسووليت  ي تكفيري خطرناك را در ما بايد اين شيوه
 بايد با تمام ها دشمن تمام حكام عرب هستند، بنابراين اين گروه. اسالم است ي جهان ه اين آار بر عهد

  .روند سياسي عراق حمايت آنيم توان از
اهل : مشارآت در بازسازي عراق يكپارچه گفت حكيم در ادامه با درخواست از اهل سنت مبني بر

  .سنت شريك سياسي شيعيان هستند
  .تشكيل هرچه سريعتر دولت را خواستار شد وي با تاآيد بر ضرورت همزيستي اهل شيعه و سنت،

تواند حتي به تنهايي به روند  ملت عراق مي :لس اعالي انقالب اسالمي عراق ادامه دادرييس مج
يكپارچگي آشور تاآيد داريم و معتقديم آه ملت عراق  ما بر. سياسي آشور ادامه دهد و پيروز شود

  .زرقاوي و طرفدارانش است، نخواهد شد اي آه هدف هاي فتنه درگير آشوب
سيستاني مرجعيت ديني نجف را خواستار شد و  اهللا العظمي سيد علي  آيتوي پايداري و پايبندي به

  .اين حقيقتي است آه بايد فهميده شود: گفت
ي تشكيل  ما به مرحله: سياسي عراق بيان داشت حكيم با تاآيد بر دستيابي به اهداف بزرگي در روند

واضح ايشان به تالش در تشكيل گيري  فرمايش مرجعيت و موضع ايم و بعد از دولت جديد عراق رسيده
  .اقشار مختلف جامعه ادامه خواهيم داد هر چه سريعتر دولت با حضور

محكوم آردن حمالت انتحاري به مسجد براثا به سوي  به منظور) شنبه(هزاران تن از مردم عراق امروز 
  .بغداد حرآت آردند مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در

ي  ها و ابومصعب الزرقاوي، رهبر شبكه تروريست يي در دست داشتند آه در آنتظاهرآنندگان پالآاردها
  .القاعده را محكوم آرده بودند

آرآوك امروز در حمايت از نامزدي ابراهيم  ي از سوي ديگر، صدها تن از مردم عرب و ترآمن منطقه
  .تظاهرات دست زدند الجعفري براي احراز پست نخست وزيري به

هاي شيعه و ترآمن بودند، با در دست  الدعوه، عرب آه از طرفداران مقتدي صدر، حزبتظاهرآنندگان 
ابراهيم الجعفري، پالآاردهايي داشتند آه روي آن نوشته شده بود  هايي از داشتن پرچم عراق و عكس

  ."خير، مرگ بر آمريكا، جعفري نامزد منتخب مردم عراق است جعفري آري، اشغالگري"
  .جديد عراق شدند تر دولت خواهان تشكيل هر چه سريعچنين  ها هم آن

دادگاه  : مسووالن دادگاه عالي جنايي عراق نوشت ي عربستاني الوطن به نقل از از سوي ديگر، روزنامه
جمهور سابق عراق است تا ادعاهايش  ي صدام، رييس معاينه درصدد تشكيل تيم پزشكي جديدي جهت

  .ندآ را در خصوص آزار و شكنجه ثابت
دادگاه به منظور بررسي اين امر و انجام اقدامات  اي به رياست دادستان ي اين مقام، آميته به گفته

  .مورد نظر تشكيل خواهد شد
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انفجار يك بمب مقابل منزلي در مرآز بغداد، دو تن از  بر اثر: پايگاه اينترنتي المحيط نيز گزارش داد
  .باختند ي عراقي جان اعضاي يك خانواده

ي عراقي، بر اثر انفجار يك بمب مقابل  خانواده دو تن از اعضاي يك: يك نيروي پليس عراق اعالم آرد
  .منزلشان آشته شدند

ي الرياض واقع در  گشتي نيروهاي عراقي در منطقه يك مقام پليس عراق نيز از انفجار يك بمب در مسير
  .پليس خبر داد آرآوك و آشته شدن شش تن از نيروهاي

ناشناس به آارگران يك آارگاه در شمال غرب  ي شبه نظاميان چنين از حمله بع پليس عراق هممنا
  .و سه تن ديگر مجروح شدند بعقوبه خبر دادند آه بر اثر آن دو تن آشته

مسجد ناجي الخضيري و منازل مجاور اين مسجد  يك مقام امنيتي عراق نيز از اصابت چند خمپاره به
  .عراقي آشته و دو تن ديگر مجروح شدند ل آن سه غيرنظاميخبر داد آه به دنبا
  .منازل اطراف آن وارد آرده است هايي را به مسجد مذآور و چنين خسارت اين حمالت هم

گذاري شده نزديك مسجدي در جنوب  خودروي بمب در اثر انفجار يك: خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد
  .بغداد شش تن آشته شدند

انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در مسير منتهي  يك عامل عمليات انتحاري با: عالم آردپليس عراق ا
  . تن را مجروح آرد15زائر را آشته و دست آم  به اماآن مقدس در جنوب بغداد، پنج

 آيلومتري 55بعدازظهر در نزديكي شهر مصيب در  2:30اين واقعه در ساعت : يك افسر پليس اعالم آرد
  .داد  و اماآن مقدسه در عراق رويجنوب بغداد

زاد سفير آمريکا در  شيعيان در بغداد، زلماي خليل چنين در پي وقوع انفجارهاي روز جمعه در مسجد هم
يي  هاي فرقه تا از خود خويشتنداري نشان دهند و از خشونت عراق، از تمام مردم اين کشور خواست

  .بپرهيزند
 تن و مجروح شدن 74در بغداد آه به آشته شدن  ي در مسجد براثابه دنبال وقوع سه عمليات تروريست

اعالي انقالب اسالمي عراق اين اقدام تروريستي را محكوم و  مجلس  تن منجر شد، رييس 158بيش از 
  .را به آشتارهاي دسته جمعي عليه شيعيان عراق متهم آرد طرفداران صدام و تكفيريون

ويژه خواست تا تمامي تالش خود را جهت حفظ  هاي امنيتي ازمانسيد عبدالعزيز حكيم از نيروهاي س
  .امنيت و جان شهروندان عراقي به آار گيرند

هاي  يي را براي پاآسازي سازمان امنيتي ويژه چنين از مسووالن عراقي خواست تا تدابير حكيم هم
  .نندآنند، اتخاذ آ جنايتكاران همكاري مي امنيتي از عناصر فاسد و جاسوس آه با

اي ضمن محكوم آردن اين اقدام جنايتكارانه آن را  بيانيه جمهور عراق نيز با صدور جالل طالباني رييس
گناه را در مسجد مورد هدف  ي جنايتكاراني دانست آه نمازگزاران بي پرونده ي سياه ديگري در صفحه

  .قرار دادند
يي  در روند سياسي عراق و بروز آشوب طايفهاخالل  وي اين اقدام را بزدالنه توصيف آرد آه جهت ايجاد

  .و جنگ داخلي صورت گرفته است
ديني در محكوم آردن اين قبيل اقدامات  طالباني شرايط آنوني براي صدور فتوا از سوي مراجع

  .تروريستي ضروري دانست
تر عامالن  عمل به وظايف خود هر چه سريع چنين از تشكيالت امنيتي عراق خواست تا ضمن وي هم

  .مجازات آنند اقدامات تروريستي در عراق را شناسايي و
متحد در عراق نيز ضمن محكوم آردن حمالت  ي دبيرآل سازمان ملل ي ويژه اشرف قاضي، نماينده

عراقي سازمان ملل متحد از تحكيم وفاق ملي بين احزاب  تروريستي به مسجد براثا بر تداوم حمايت
  .تاآيد آرد
اين امر : عراق را ضروري دانست و افزود تر دولت متحد ملي در چنين تشكيل هر چه سريع وي هم

  .برد ها را از بين مي تروريست فرصت انجام اعمال جنايتكارانه از سوي
سياسي عراق خواست تا تمامي تالش خود را جهت  ي دبير آل سازمان ملل متحد از رهبران نماينده

  .مقدس به آار گيرند حترام به حقوق بشر و حمايت از اماآنا
  .حمالت وحشيانه را محكوم آرد آوفي عنان دبير آل سازمان ملل متحد نيز به شدت اين
از حمالت تروريستي در مسجد شيعيان در بغداد  استفان دوجاريك، سخنگوي عنان، انزجار شديد وي را

يي و اخالل در روند مذاآرات  هاي طايفه به ايجاد خشونت  راهاي عراقي اعالم آرد و برخي از گروه
  .متهم آرد تشكيل دولت جديد در اين آشور

تر رهبران عراقي جهت حل و فصل اختالفات و حمايت  سريع ي اخير نيازمند اقدام هر چه حمله: وي افزود
  .از منافع اين آشور است

اختالفات سياسي عراق را در اولويت امور اشرف  سروي تالش سازمان ملل متحد براي ايجاد توافق بر 
ملل متحد در عراق دانست آه از طريق مذاآره با احزاب  ي دبير آل سازمان ي ويژه قاضي نماينده

  .گيرد عراقي صورت مي
مذاآرات مربوط به تشكيل دولت جديد شرآت  سازمان ملل به طور مستقيم در : وي خاطرنشان آرد

  .آند احزاب سياسي عراق تالش مي ها بين زديك ساختن ديدگاهآند بلكه جهت ن نمي
در ) ع(شنبه در نزديكي مرقد مطهر امام علي  پنج گذاري روز اين حمله به همراه بمب: دوجاريك گفت

يي را در اين آشور  وجود دارند آه مصمم هستند تا درگيري فرقه نجف نشان داد آه نيروهايي در عراق
  .ي تشكيل دولت جديد سوء استفاده آنند سخت در آستانه ضاعور و از اين او شعله
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انتحاري مجهز به آمربند انتحاري صورت  حمالت تروريستي به مسجد براثاي بغداد توسط سه عامل
  .مختلف انتقال داده شدند هاي گرفت آه مجروحان اين حادثه به بيمارستان

ي آشورمان نيز با ابراز انزجار شديد از اين  خارجه در پي وقوع اين انفجارها، سخنگوي وزارت امور
  .وحشيانه را قويا محكوم آرد  اين اقدام ي تروريستي، حمله

عراق نه تنها به آرامش و ثبات اين آشور آمكي  عملكرد غلط اشغالگران در: دآتر حميدرضا آصفي گفت
  .ها تبديل شده است تآشور به يك مكان امن براي تروريس دهد آه اين نكرد، بلكه حوادث نشان مي

آني آن  ي جهاني دارد و ريشه نظام ناعادالنه تروريسم ريشه در هژموني استكبار و: وي تاآيد آرد
المللي است و به صرف شعار صلح و دوستي و ژست  بين هاي نيازمند بسيج تمام توانايي

  .با آن برخواست توان به مقابله طلبي نمي دموآراسي
هاي مختلف  ها و فرقه شدن شرايط در عراق از گروه تر ا ابراز نگراني از پيچيدهسخنگوي وزارت خارجه ب

  .آميز مقابله آنند همدلي با يكديگر با اين جنايات توطئه در اين آشور خواست تا با هوشياري و
  .شيعيان را محكوم آردند ي روز جمعه به مسجد رهبران چندين آشور نيز حمله
ي  ما حمله: ي آمريكا اعالم آرد وزارت خارجه شان مك آورمك سخنگوي: ادخبرگزاري شينهوا گزارش د

اين حمله از سوي . شمار تلفات بسيار قابل توجه بود. آنيم مي اخير به مسجدي در بغداد را محكوم
اين . يي در اين آشور هستند دنبال ايجاد دو دستگي در عراق و شكاف فرقه آساني انجام گرفت آه به

  .افرادي صورت گرفت آه هيچ احترامي براي مذهب قائل نيستند يحمالت از سو
از حمالت مشابه با مقامات عراقي همكاري  دولت آمريكا در تالش براي جلوگيري: مك آورمك گفت

  .آند مي
اين : انتحاري در عراق را محكوم آرده و گفت ي انگليس نيز موج جديد حمالت جك استرا وزير خارجه

  .تاآيد دارد شكيل يك دولت متحد مليحمالت بر لزوم ت
گناه عراق در نجف و  حمالت عليه نمازگزاران بي من از شنيدن خبر: اي اظهار داشت استرا در بيانيه

هاي حامي  حرمتي به زندگي بشريت و ديدگاه اآثريت عراقي بي اين گونه اقدامات. بغداد منزجر شدم
  .صلح است

آانادا قويا اين حمله به مسجدي شيعه در بغداد را  : نيز اعالم آردي آانادا پيتر مك آي، وزير خارجه
  .آند محكوم مي

. جلوگيري از برقراري ثبات و دموآراسي در عراق است اين حمله تالش ديگري براي: مك آي تاآيد آرد
ترين  هاي قربانيان عميق دادگاه آشانده شوند و به خانواده خواهيم عامالن اين حمله به ما مي

  .آنيم مي مان را ابراز مدرديه
را به انجام نرسانند و از رهبران سياسي اين آشور  يي جويانه ها خواست تا اقدامات تالفي وي از عراقي

  .گرداند، افزايش دهند تشكيل دولت متحد ملي آه امنيت را باز مي هايشان را براي نيز خواست تا تالش
ي نظارت مرجعيت را بر فهرست ائتالف  ادامه  سيستانياهللا العظمي ي آيت در همين حال، نماينده

  .اعضاي اين فهرست دانست ي شيعه منوط به تداوم وحدت بين يكپارچه
ي آربال،  هاي نماز جمعه  در خطبه علي سيستاني، اهللا العظمي سيد عبدالمهدي الكرباليي معاون آيت

ي از برخي از مواضع در فهرست پوش سياسي از طريق چشم حل مناسب براي حل بحران ايجاد راه
  .خواستار شد ي شيعه را ائتالف يكپارچه

فهرست ائتالف را منوط به تداوم وحدت بين  ي توجه و نظارت مرجعيت شيعه به چنين ادامه وي هم
ي شيعه  تفرقه و نفاق بين اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه اين امر با وجود: اعضاي آن دانست و افزود

  .ممكن نيست
فهرست ائتالف شيعه خواست تا با احساس  ي آيت اهللا العظمي سيستاني، از اعضاي مايندهن

  .مسووليت بيشتر به تعهدات خود پايبند باشند
مشكالت و نقض مكرر امنيت در عراق را بيش از  چنين از دولت و تشكيالت امنيتي خواست تا وي هم

  .پيش مورد بررسي قرار دهند
احزاب سياسي عراق خواست تا براي حل  ن القبانچي خطيب مسجد نجف، ازاز سوي ديگر، صدرالدي

  .سيستاني رجوع آرده و انتخاب ايشان را بپذيرند اهللا العظمي هاي سياسي موجود به آيت بحران
گيري جديد مرجعيت عراق در خصوص  موضع شيخ محمد الحيدري، خطيب مسجد الخالني بغداد نيز از

  .ر دادروند سياسي اين آشور خب
خود را مبني بر اعمال فشار عليه نيروهاي  گيري جديد مرجعيت طي روزهاي آينده موضع: وي افزود

شيعه، وحدت مردم عراق و وحدت ملي و تصريح  ي سياسي جهت حفظ وحدت فهرست ائتالف يكپارچه
  .روند تشكيل دولت جديد اعالم خواهد آرد

اهللا سيستاني  هاي خود را آنار بگذارد و به آيت انتخاب وچنان چه فهرست ائتالف اختيارات : وي افزود
  .مناسبي براي حل بحران سياسي ارايه خواهند داد حل پناه ببرد، ايشان راه

نيز ضمن انتقاد از عملكرد نيروهاي  محمود العيساوي، خطيب مسجد مسني عبدالقادر گيالني
سم تبديل شد آه مردم عراق را در منازل و تروري آزادي به خشونت و: آمريكايي در عراق اظهار داشت

  .دهد ها مورد هدف قرار مي خيابان
با دموآراسي آه منجر به افزايش بحران : آرد هاي آمريكا تاآيد وي ضمن انتقاد شديد از سياست

گناه دموآراسي  هستيم و چنانچه آشتن مردم بي امنيتي و رشد تروريسم در آشور شود، مخالف
  .خواهيم ياست، ما آن را نم
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نيز ضمن محكوم آردن حمالت تروريستي  محمود مهدي الصميدعي، خطيب مسجد ام القري بغداد
رنج مي برد آه همراه با اشغالگران وارد آشور شده و  ي آساني آشور ما امروز از توطئه : عنوان داشت

  . شوندآنند آه بايد به همراه اشغالگران از عراق خارج  گناه را قتل عام مي مردم بي
هاي ديني در اين شهر را محكوم  شخصيت ابراهيم الحسان، خطيب مسجد بصره نيز ترورهاي مداوم

  .آرد
حمالت اخير بغداد را محكوم آرده و آن را روزي بد يمن  اي شوراي علماي ديني عراق نيز با صدور بيانيه

  .گناه همراه بود ويراني آشتار تعداد زيادي از مردم بي در تاريخ عراق دانست آه با و
مردم عراق و عدم تحقق آن با گذشت سه سال از  هاي داده شده به در اين بيانيه به دروغ بودن وعده

  .فروپاشي نظام صدام اشاره شده است
  .عراق را خواستار شد مقتدي صدر نيز خروج نيروهاي ائتالف از مناطق امن

ريجي نيروهاي ائتالف را براساس طرح ملي تد هاي نماز جمعه در مسجد آوفه، خروج وي در خطبه
  .خواستار شد

ها متعلق به مناطق امن و با ثبات در سراسر  آن وي اين طرح را به دو محور استوار دانست آه يكي از
ي  شكل واقعي و غير نمادين از اين مناطق و تحويل پرونده عراق و خروج تدريجي نيروهاي خارجي به

  .است امنيتي به نيروهاي عراقي
متشكل از نيروهاي عراقي، ارتش و نيروهاي  هاي نظامي صدر محور اهرم اين طرح را تشكيل تيپ

  .مردمي دانست
امن عراق و تجهيز نيروهاي امنيتي عراق به  هاي قضايي مناطق چنين عدم دخالت در پرونده وي هم

  .اسلحه را خواستار شد
همزمان با تشكيل نيروهاي فعال و توانمند امنيتي   و پارلمان بايد به شكلي منظم :وي خاطرنشان آرد

  .از اين آشور خواستار شود عراق خروج تدريجي نيروهاي خارجي را
ي عرب خواست تا براي  متحد و اتحاديه چنين از سازمان آنفرانس اسالمي، سازمان ملل صدر هم

  .آميز اين طرح تالش آنند اجراي موفقيت
  .اقدام آند) ع(بازسازي حرم امامين عسگريين  هر چه سريعتر نسبت بهوي از دولت عراق خواست تا 

  -----  تاآنون2003مارس سال  ترين حمالت انتحاري در عراق از نگاهي به مهم -----
 مجروح بر جاي 100 آشته و 24ملل در بغداد  ي انتحاري در مقر سازمان حمله: 2003اوت سال  19 *

  ي سازمان ملل در عراق در اين حمله آشته شد؛ رتبه ي عالي رستادهملو، ف سرجيو ويرا دي. گذاشت
 مجروح بر 200 آشته و 100نجف بيش از  انفجار خودروي بمبگذاري شده در شهر مقدس: اوت 29 *

  هاي اين حمله بود؛ شيعه در عراق نيز جزو آشته اهللا محمد باقر حكيم از رهبران آيت. جاي گذاشت
 تن را 109در دو دفتر حزب آردستان در اربيل  دو عامل عمليات انتحاري: 2004ي سال  اول فوريه *

  آشتند؛
 آشته بر 181آربال و بغداد در عراق دست آم  هاي مقدس مسلمانان در انفجارها در مكان : مارس 2 *

  جاي گذاشت؛
 غير 110 از پزشكي شهر حله در جنوب بغداد بيش ي انتحاري در مرآز حمله: 2005ي سال  فوريه 28 *

  ديگر را نيز مجروح آرد؛  تن200نظامي را به آام مرگ آشاند و 
آشيدن خودش در نزديكي يك تانكر سوخت در خارج  يك عامل عمليات انتحاري با به آتش: ژوئيه 16 *

  و بسياري را مجروح آرد؛  تن را آشته98مسجدي شيعه در شهر مصيب، 
ها تن  گذاري شده در مصيب آشته و ده بمب ار يك خودروي عراقي در انفج20دست آم : نوامبر 2 *

  مجروح شدند؛
 آشته و بسياري مجروح بر جاي 30در مقداديه   انفجار بمب در مراسم تدفين2006سال : ژانويه 4 *

  گذاشت؛
هاي مقدس شيعيان در عراق  در سامرا، از مكان انفجار عظيمي گنبد طاليي يك مسجد را: فوريه 22 *
  ر آرد؛را منفج

 مجروح بر 160 آشته و 79در شمال بغداد  هاي انتحاري در داخل مسجدي شيعه عمليات: آوريل 7 *
  .جاي گذاشت

  
   فروردين؛ سالروز سقوط بغداد به دست اشغالگران ٢٠ 
  "ي عراق همچنان مبهم است  سال اشغال و آينده٣ " 

  ٢٠٠6 آوريل 8 - ١٣٨5 فروردين 19ه شنب
هاي دولتي و مردمي با حمله نظامي به عراق، سرانجام اياالت متحده  مخالفت سه سال پيش به رغم

حمالت نظـامي خويش عليه اين آشور را آغاز نمودند و ) 1381 اسفند 29 (2003مارس  20 و انگليس در
بغداد به دست نيروهاي مهاجم اشغال شد و به اين ترتيب نزديك  (1382فروردين  20)  آوريل9تاريخ  در

هاي آشتار  اياالت متحده و انگليس مدعي بودند آه سالح. خاتمه يافت هه ديكتاتوري صدامسه د
حق ذاتي "باشد و مبناي اقدام خويش را در قالب  عليه امنيت اين آشورها مي جمعي عراق تهديدي

تقد مع ها اين در حالي بود آه اآثر دولت. توجيه نمودند" پيشدستي در دفاع از خود"يا " خود دفاع از
 منشور 2 ماده 4بند  به موجب. ي زماني ضرورت توسل به زور نظامي وجود نداشت بودند آه در آن نقطه

خود از تهديد به زور و يا استفاده از  المللي بايست در روابط بين آليه اعضاي ملل متحد مي"ملل متحد 
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 آه با اهداف ملل متحد آشور يا از هر روش ديگري آن عليه تماميت سرزميني يا استقالل سياسي هر
اي آه از آن به عنوان يكي از اصول اساسي يا بنيادين ياد  قاعده ؛"تعارض داشته باشد، خودداري نمايند

ها صرفا در قالب سيستم امنيت دسته جمعي ملل متحد  به زور از سوي دولت البته توسل. شده است
)  منشور51ماده ( ي مسلحانه   حملهو براساس حق ذاتي دفاع از خود در قبال) منشور 42ماده ( 

  .است ممكن
استراتژي آمريكا و انگليس براي ) ايسنا(دانشجويان ايران  الملل خبرگزاري به گزارش دفتر مطالعات بين

بديهي . مبتني بود (Preemptive Self - Defense) پيشدستي در دفاع از خود حمله به عراق بر مفهوم
  .لملل پيشدستي در دفاع از خود غير قانوني استا ديدگاه حقوق بين است آه از

از سوي . ي مسلحانه اجازه داده شده است حمله اقدام مسلحانه در قالب دفاع از خود صرفا در قبال
 منشور ملل متحد پيش بيني گرديده است و 2 ماده 4بند  ديگر ممنوعيت استفاده از زور نظامي در

در منشور تنها دو استثناء بر اين ممنوعيت فرض . باشد  مياستثناء صرفا در چند مورد صريح داراي
بيني شده است به منظور  امنيت ممكن است به نحوي آه در فصل هفتم پيش شوراي: گرديده است

  منشور حق استفاده از زور در قالب دفاع51ها نيز بر اساس ماده  استفاده نمايد؛ دولت حفظ صلح از زور
  .نداز خود فردي و جمعي را دار

نيت طراحان منشور اين بوده آه ممنوعيت زور  دهد آه تفسير منشور به عنوان يك مجموعه نشان مي
  .مورد پذيرش قرار دهند جامع باشد و صرفا استثنائات مشخصي را

ها  دولت. نمايد به زور يكجانبه را تشريح مي  منشور تنها استثناء مشخص ممنوعيت عام توسل51ماده 
براساس اين ماده براي . قالب دفاع از خود به زور متوسل شوند بال يك حمله مسلحانه درتوانند در ق مي

فردي يا جمعي الزم است يك حمله در حال وقوع بوده و يا قبال به وقوع پيوسته  ايجاد حق دفاع از خود
 يچ حقبنابراين، ه. باشد گونه واآنش قبل از اين تاريخ منوط به تاييد شوراي امنيت مي هر. باشد

دولت در حال  سرخودي وجود ندارد آه بتوان براساس آن عليه دولت ديگر به دليل ترس از اين آه اين
خواهد بود، حمله  هايي است آه در يك عمليات نظامي فرضي قابل استفاده طراحي يا گسترش سالح

  .نمود
ق برايشان در پي داشت در هاي بااليي آه جنگ عرا هزينه آمريكا و انگليس با توجه به موانع حقوقي و

  .امنيت مجوز تجاوز و حمله به عراق را آسب آنند تالش بودند آه از مجراي شوراي
براساس اين .  را تصويب آرد1441قطعنامه   شوراي امنيت سازمان ملل متحد2002 نوامبر سال 8در 

يد، در غير اين صورت خود در قبال خلع سالح عمل نما قطعنامه به عراق فرصت داده شد آه به تعهدات
 آه براي خروج 1990 سال 678 براساس قطعنامه 1441قطعنامه  .با عواقب جدي روبرو خواهد شد

 آه پس 687را مجاز دانسته بود و قطعنامه " هاي الزم تمام شيوه"استفاده از  نيروهاي عراقي از آويت
  .آرده بود، تنظيم شد، عراق را ملزم به از بين بردن تسليحات آشتار جمعي 1991 از جنگ

تخطي از اين تعهدات ممكن است بار ديگر   به عراق هشدار شده بود آه درصورت678ي  در قطعنامه
در نتيجه گروه بازرسان تسليحاتي آه هانس بليكس در  .عليه اين آشور از توسل به زور استفاده شود

يروهاي انگليس و آمريكا در نواحي  هزار تن از ن250در اين ميان  راس آن قرار داشت به عراق رفت و
  .شدند مرزي عراق مستقر

شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تصويب   آمريكا و انگليس تالش داشتند تا2003 فوريه 24در 
ي  ي نظامي مجاز شناخته شد و آالين پاول، وزير خارجه مداخله اي ديگر ترغيب آنند آه در آن قطعنامه

هاي آشتار جمعي بود، به شوراي  مبني بر آنكه عراق همچنان داراي سالح وقت آمريكا شواهدي را
  .داد امنيت ارايه

عراق اقدامات جدي براي انجام تعهدات خود   هانس بليكس به سازمان ملل گفت آه2003 مارس 7در 
 آه است آه هنوز سواالت زيادي در اين مورد وجود دارد در قبال تسليحات آشتار جمعي به عمل آورده

  .خواستار فرصت بيشتري براي تكميل آار خود شد پاسخي به آن داده نشده است و
به مخالفت فرانسه و تهديد اين آشور به وتوي   انگليس، آمريكا و اسپانيا با توجه2003 مارس 17در 

ر ي دوم از جانب شوراي امنيت دست برداشتند و د قطعنامه اي ديگر، از تالش خود براي صدور قطعنامه
  .عراق آغاز نمودند  تهاجم خود را به2003 مارس 20

يي در خود آشورهاي تهاجم  هاي گسترده مخالفت ها و ي جنگ عراق، تظاهرات پس از آغاز خودسرانه
هاي دولت بوش براي توجيه  مخالفان تهاجم عراق با استدالل. شد آننده و ديگر نقاط جهان برگزار و ابراز

از جمله داليل مخالفت و . پايه و اساس خواندند ها را بي بودند وآن حمله به اين آشور مخالف
  :توان به موارد زير اشاره آرد ها مي آن هاي معارض استدالل

مبني بر تهديد بودن رژيم صدام براي امنيت آمريكا  دولت بوش داليل و شواهد عيني و متقن اندآي) الف
  و انگليس در اختيار داشت؛

يي  هيچ ابزار الزم و مناسبي براي انجام حمله دي براي حمله به آمريكا نبود وعراق هرگز تهدي) ب
  اختيار نداشت؛ واقعي و بنيادين بر ضد واشنگتن در

رييس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل هيچ گونه  عراق بر اساس تاآيدات و تاييدات هانس بليكس) ج
  نداشت؛ برنامه تسليحات شيميايي در دست اجرا

القاعده يا هر گروه ترورستي ديگر آه تهديدي بر  چ سند و مدرآي مبني بر ارتباط رژيم صدام باهي) د
  شدند، يافت نشد؛ مي ضد آشورهاي عضو ناتو و آمريكا محسوب
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هاي غربي دارد چرا آه اين آشور  و منافع شرآت جنگ عراق داليل و توجيهات اقتصادي براي آمريكا) ه
  ردار است؛از ذخاير غني انرژي برخو

آمريكا در عراق در راستاي اجراي پروژه تقويت  جنگ عراق و استقرار طوالني مدت نيروهاي نظامي) و
  .الجيشي و سرشار از انرژي خليج فارس بوده است ي سوق حضور و سلطه آمريكا بر منطقه

هتر نشده اشغالگر نه تنها اوضاع ملت عراق ب با گذشت سه سال از سقوط بغداد به دست نيروهاي
هاي  نيروهاي اشغالگر تاآنون عالوه بر هزينه. بيند مي اي تيره و تار در پيش روي خود بلكه آينده
  .اند اوضاع امن را بر عراق حاآم آنند گسترده نتوانسته آور و تلفات انساني سرسام

 هزار 38دود اثر حمالت و انفجارهاي تروريستي ح برآوردهاي رسمي حاآي از اين هستند آه تاآنون بر
 سرباز آمريكايي آشته و 2400در طول اين سه سال . اند داده شهروند عراقي جان خود را از دست

 208طي اين سه سال . اند ها از عراق خارج شده  نفر از زخمي7916آه  اند  سرباز زخمي شده17269
  نفر18ها ايتاليايي،  فر آن ن27ها انگليسي،   نفر آن103اند آه  آمريكا نيز آشته شده سرباز از متحدان

. اند هاي ديگر بوده مليت  نفر از20 نفر اسپانيايي و 11 نفر بلغاري، 13 نفر لهستاني، 17ها اوآرايني،  آن
 نفر از آارآنان 150ها و  آارآنان پشتيباني رسانه  نفر از20نگار،   روزنامه87 مقاطعه آار، 311تاآنون 

  .اند داده امداد نيز جان خود را از دست
برگزاري انتخابات ملي در اين آشور و با گذشت  اي است آه حتي پس از اآنون اوضاع در عراق به گونه

يي و  هاي فرقه اند دولت وحدت ملي تشكيل دهند و درگيري نتوانسته هاي عراقي  ماه از آن گروه3
  . شده استافزوده) ع(پيشين عراق نيز پس از انفجار حرم عسگريين  مذهبي نيز به مشكالت

عالوي، نخست وزير پيشين عراق به اين اعتقاد رسيده  اي است آه اياد اوضاع در عراق اآنون به گونه
ها نفر  وقتي آه هر روز ده. توان با شرايط جنگ داخلي برابر دانست مي آه اوضاع آنوني آشور را تنها

 عراق راه گريز ندارد و به توان گفت آه شود، پس مي تر مي ورزي گسترده خشونت شوند و آشته مي
  .شود وحدت نسبي خود نزديك مي پايان

و بعدها در خارج از آشور با سازمان سيا  عالوي شيعه مذهب آه روزگاري از فعاالن حزب بعث بود
 آرسي پارلمان را آسب آند، دورنمايي 14سكوالر توانسته  آرد و اآنون نيز در صدر حزبي همكاري مي

  .دهد آه عراق با خطر تجزيه روبروست او هشدار مي. دارد ه آشورشتيره و تار از آيند
از . ور نبوده است چنين در مشكالت غوطه واقعيت اين است آه هرگز عراق طي سه سال گذشته اين

هاي شيعه و سني  امروز عراق در آتش درگيري تا به) ع(هنگام انفجار بمب در حرم عسگريين 
المللي به جوالنگاه خشونت و انتقام آور تبديل شده و  بين هاي آشور با آمك تروريست. سوزد مي

آه در روزهاي اخير در بزرگترين تهاجم نظامي عليه شورشيان شرآت  سربازان آمريكايي حتي آناني
  .توان به جنگ تروريسم رفت و آن را شكست داد آه با توپ و تانك نمي دانند اند، مي آرده

ها انتظار دستاوردهاي بيشتري را  عراقي . از اين نيستي سياسي هم وضع بهتر در عرصه
سه . تر خواهد شد انتخابات دسامبر اوضاع بهتر و امن آردند آه بعد از آشيدند، به خصوص تصور مي مي

اي آوتاه تشكيل داد  واقعه مهمي آه رخ داد اين بود آه مجلس جلسه گذرد و تنها ماه از انتخابات مي
داند تشكيل دولت چند هفته و  دولت تشكيل نشده و آسي نمي. ليك داشتسمب وآن هم بيشتر جنبه

  .ديگر به طول خواهد انجاميد يا چند ماه
هاي مختلف را به آن واداشته است  آينده، گروه ترس از تجزيه آشور و نداشتن چشم اندازي روشن از

ري را در جنوب نفت خيز آنند تا قدرت بيشت شيعيان تالش مي .آه بيشتر به فكر منافع خود باشند
ها نيز آه قدرت را از آف  سني. درصدد آسب خودمختاري بيشترند بدست آورند و آردها در شمال

قدرت نيز نصيب چنداني نخواهند برد، نيروي خود را صرف ضربه زدن به  اند و در تقسيم آتي داده
  .آنند مي مداران جديد قدرت

جنگ آمريكا بر ضد عراق عامل اصلي افزايش  اين دارند آهالمللي نيز حكايت از  هاي بين نظرسنجي
ها  طبق يكي از اين نظرسنجي. سراسر دنيا بوده است خطر حمالت تروريستي هم در عراق و هم در

 41 درصد از 60سي انجام شده، حدود  .بي .آمده و به سفارش بي  آشور جهان به اجرا در35آه در 
سنجي، عقيده دارند آه حمله به عراق خطر تروريسم را تشديد آننده در نظر  نفر شرآت856هزار و 

  .آرده است
گرفته، بيشتر نظردهندگان معتقدند آه  ها صورت  در آن در بيشتر آشورهايي آه اين نظرسنجي
  .سرنگوني صدام آار نادرستي بوده است

 و آينده اين آشور اي از ابهام است در هاله به هر حال اوضاع عراق پس از گذشت سه سال از اشغال
  .آند نامعلوم و خطرناك جلوه مي

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين22:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل ١١ - ١٣٨۵ فروردين ٢٢سه شنبه

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از خبرخوشی نوشته اند که :بی بی سی
 جمهوری در اين دو روز در مشهد آن را اعالم خواهد کرد و انعکاس تسليم دولت فرانسه به رييس

www.iran-archive.com 



خواست جوانان آن کشور، پيش بينی نتيجه انتخابات ايتاليا و ادامه انتقادها از تصميم های جديد دولت 
  .از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

ه در انتخابات امروز ايتاليا روشنفکران و چپ گرايان پيروز چند روزنامه در صفحات اول خود خبر داده اند ک
  . شده و رومانو پرادی را به نخست وزيری می رسانند

 با تيتر باخت راست ها در اروپا اين پيش بينی را اعتماد با عنوان شکست محافظه کاران، شرق
 خبر داده که  با چاپ عکسی از رومانو پرادی نامزد چپ ميانههمبستگیمنعکس کرده اند و 

  . روشنفکران ايتاليا پيروز شدند
خبر موافقت ژاک شيراک رييس جمهور فرانسه با لغو قانون تازه استخدامی آن کشور که برای پايان 

دادن به نا آرامی های دو هفته اخير تصميم بدان گرفته شده در آن کشور بخشی ديگر از صفحات اول 
  .ست که آن را نشانه تسليم دولت فرانسه به جوانان دانسته اندچند روزنامه را به خود اختصاص داده ا

 نوشته يازدهمين سفر استانی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، قرار است به سفری با شرق
خبرهای خوش در زمينه فعاليت های هسته ای ايران تبديل شود و اين وعده ای است که او پيش از 

  .مقدس شود داده استآنکه رهسپار ديدار با مردم مشهد 
 نوشته گرچه خبرهای رسمی رباره ميزان و گستره پيشرفت های هسته ای ايران منتشر نشده کيهان

اما از محافل غيررسمی خبر می رسد پيشرفت های مسرت بخش ايران عمدتا مربوط به توسعه 
  . کارخانه آزمايشی غنی سازی اورانيوم در نطنز است

ق فعاليت های غنی سازی اورانيوم نطنز باعث شد که در پيشرفت ها توفقی به نوشته اين روزنامه تعلي
ظاهر شود اما به دنبال تکميل سايت نطنز و طراحی سالن های جديد اين امکان پديد آمد که حاال 

  . خبرهای خوشی در راه باشد
ردم خواهد  در صدر اخبار خود نوشته امروز رييس جمهوری خبر يک پيشرفت مهم علمی را به مايران
  . داد

 محمود احمدی نژاد گفته است دشمنان نمی توانند با فشارهای سياسی  ايرانبه نوشته روزنامه
  .ملت ايران را از حق خود محروم کند

 نوشته از مشهد خبر می رسد همزمان با سفر رييس جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
ع مردم مشهد ويژه نامه ای درخصوص اين سفر و جمهوری به استان خراسان و سخنرانی وی در اجتما

  . عکس بزرگی از رييس جمهور به طور گسترده بين مردم توزيع شد
اين عکس ها موجب پديد آمدن اين سئوال شده است که آيا در دولت نهم نيز تبليغات عکسی درحال 

  .نهادينه شدن است
عات جمهوری اسالمی را با تيتر  خبر صدور حکم دستگيری علی فالحيان وزير سابق اطالاعتماد

سوييس حکم دستگيری فالحيان را صادر نکرده است منعکس کرده و در آن به گمانه زنی پرداخته و 
نوشته احتمال داده می شود که حکم قاضی سويسی برای آقای فالحيان به جهت اعمال فشار به 

  . اکرات ايران و آمريکا مربوط باشدايران در جريان گفتگوهای هسته ای صادر شده بود و يا موضوع مذ
  . توضيح داده که سوييس حافظ منافع آمريکا در ايران استاعتمادگزارشگر 

 خبر از شيوع نوع تازه ای از مواد مخدر در کشور داده که به نوشته اين جمهوری اسالمیروزنامه 
  . است" پان " روزنامه جان و روح جوانان را در معرض خطر جديدی قرار داده و نام آن 

به نوشته اين روزنامه پان که در بسته بندی آلومينيومی با تصاوير جذاب رنگی عرضه می شود، در قالب 
پودر، آدامس و باستيل با طعم های مختلف گياهی از جمله نعناع با قيمت نازل به فروش می رسد 

موجب شادی، سرگيجه، و در دسترس جوان هاست و لحظاتی بعد از مصرف )  تومان ٣٠٠ تا ۶٠بين (
  .عدم تعادل و تخريب اعصاب ميشود

 هزار تومان ٢۵٠ميليون و ٢۶ با موافقت رييس قوه قضاييه ديه کامل انسان ايرانبه نوشته روزنامه 
  . تعيين شد

 تعيين شده و ديه ٨۵ به دنبال خبر خود افزوده که نرخ ريالی ديه شتر، گاو و گوسفند برای سال ايران
 هزار تومان ٢۵٠ ميليون و ٢۶ نفر شتر ١٠٠از پيشنهاد وزير دادگستری بر مبنای قيمت هر انسان پس 

  .تعيين شد
 با چاپ عکسی از رييس مجلس در حال عزيمت به ترکيه در صفحه اول خود خبر داده سرمايهروزنامه 

 تهران که هواپيمای حامل آقای حدادعادل بعد از ساعتی به دليل ترکيدن الستيک چرخ مجبور شد به
  .بازگردد

  
   فروردين21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل 10 - ١٣٨۵ فروردين ٢1شنبه دو
روزنامه های امروز صبح تهران از قول رييس سازمان انرژی اتمی ايران در عنوان های :بی بی سی

ارش های اصلی خود خبر داده اند که به زودی خبرهای خوش هسته ای اعالم خواهد شد و در ساير گز
خود، اظهار نظر فرمانده نيروی انتظامی درباره نا امنی های بلوچستان، ادامه واکنش کارشناسان 

اقتصادی نسبت به تصميم مجلس و دولت درباره کاهش بهره بانکی و اعتراض عده ای از نمايندگان 
  .مجلس به تصميم های اقتصادی دولت را منعکس کرده اند
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انده نيروی انتظامی درباره گروگانگيری و قتل بيست و سه نفر در بلوچستان  از اظهارات فرمآفتاب يزد
خبر داده و از زبان سردار احمدی مقدم نوشته است ورود نيروهای اطالعاتی دشمن از مرزهای غربی 

  . موجب نا امنی شده است
  .آقای احمدی مقدم گفته است اشرار با کمک آمريکا وارد خاک ايران شده اند

نامه محمود احمدی نژاد به رييس مجلس و تاکيد وی بر همکاری دولت و مجلس خبر داده  از شرق
  . است 

به نوشته اين روزنامه نمايندگان مجلس تذکر دادند که اگر در مجموعه دولت و برخی سياست های 
  . حاکم تجديد نظر نشود احتمال واکنش مجلس وجود دارد

 نمايندگان مجلس به تصميم شورای عالی اداری برای راه شرق گزارش داده که از جمله اعتراض های
اندازی صندوق مهرالرضاست که يکی از نمايندگان گفته اين امر خالف برنامه توسعه و خالف قانون 

است و ورود دولت به عرصه قانونگذاری محسوب می شود و افزوده که در واقع شورای عالی اداری با 
  . اين مصوبه مجلس را دور زده است

درخواست تشکيل صندوق مهررضا اولين مصوبه دولت احمدی نژاد بود که در مشهد به تصويب هيات 
وزيران رسيد و در قالب اليحه ای دو فوريتی به مجلس تقديم شد اما نمايندگان مجلس در اولين اقدام از 

ناسی آن را برای اين اليحه سلب فوريت کردند و در دومين گام هم با واردکردن برخی انتقادات کارش
  . بررسی بيشتر به کميسيون اجتماعی مجلس بازگرداندند و عمال به بايگانی سپرده شد

 با وجود مخالفت آشکار مجلس اخيرا شورای عالی اداری تصويب کرد تا از تجميع چند شرقبه نوشته 
  .صندوق، صندوق مهررضا تشکيل شود

 مقاالت و اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی از در حالی که روزنامه های مستقل تهران همچنان در
نگرانی نسبت به وضع اقتصاد کشور بعد از تصميم مجلس و دولت به کاهش بهره بانکی می نويسند، 

  .  در صدر اخبار خود از استقبال کارشناسان از اين طرح و پيامدهای آن خبر داده استکيهان
ستادان دانشگاه گفته است در صورتی که نرخ تورم از  يکی از اکيهانبا اين همه در بخشی از گزارش 

 درصد برسد با هجوم اعتبارگيرندگان روبرو خواهيم ٨ درصد بيشتر شود و نرخ سود بانکی هم به ١٨
  . شد که نتيجه آن افزايش خدمات غيرمولد در جامعه است

 در حالی که نرخ  کاهش نرخ سود تسهيالت بانکی راکيهانيک استاد ديگر دانشگاه هم در گزارش 
تورم کاهش نيافته خطرناک توصيف کرده و گفته اگر نرخ تورم افزايش و ميزان سود تسهيالت اعطای 

  .بانک ها به متقاضيان کاهش يابد، اقتصاد زيرزمينی و افزايش واسطه گری به وجود خواهد آمد
ذشته برای دريافت واکم ده  خبر دادکه يک و نيم ميليون نفر در چند ماه گجواندر همين حال روزنامه 

  . ميليونی تومان مسکن نام نويسی کرده است
به نوشته اين روزنامه اين ازدحام نشان می دهد که نداشتن مسکن يکی از مهم ترين معضالت 

  . گريبانگير مردم است
  ميليون بی خانمان و حاشيه نشين در کشور خبر داده که در صورت تحقق۴ در عين حال از حدود جوان

 هزار واحد مسکونی، اين تعداد افراد نيازمند به مسکن ٧٨٠وعده وزير مسکن مبنی بر ساخت ساالنه 
  . سال ديگر صاحب خانه خواهند شد١٠تا 

 درگزارش اصلی خود با اشاره به تقسيم سهامی به عنوان سهام عدالت توسط دولت احمدی اعتماد
 در اتحاد جماهير شوروی در سال های آخر به اجرا نژاد بين مردم نوشته اين تقليد از الگويی است که

  . در آمد
   آموختگان به نوشته اعتماد، غالمحسين دوانی، حسابرس معتمد بورس، اظهار عقيده کرده که دانش

   سهام  کوپن  نام  را به ، اوراقی  خدمت  و سنوات  حقوق  پرداخت جای  به   شرايط  در آن اقتصاد بازار دولتی
  ، که  ها و مديران زرنگ.  کردند  تسليم  دولت  کارکنان  به  خدمت  و مزايا و سنوات  حقوق  در قبال و طراحی

 از   اوراق  خريد اين  به  بودند، شروع  دولتی  و مسئوالن  حزبی  های  ها و تکنوکرات  بوروکرات عمدتا همان
   به  کارخانجات  مالکيت  خواستار انتقال  دولت  به  اوراق  کليه  با تسليم  بعدی  آن کردند و در مرحله صاحبان
  .ها شدند  بنگاه   اين  سهام  اوراق  کليه  دارنده  عنوان خود به
 با چاپ عکسی از ايرانيان هوادار فوتبال که صورت های خود را به رنگ پرچم ايران در آورده اند در اعتماد

  . فوتبال ايران در مسابقات جهانی مشکالتی پيش آيدگزارشی ابراز نگرانی کرده که در زمان حضور تيم 
گزارشگر اعتماد با يادآوری اظهارات شهردار شهر نورمبرگ آلمان درباره احتمال سفر رييس جمهوری 

   کامل  فيفا در برقراری  مسئوالن ايران و مخالفت يک حزب تندروی آلمانی با آن نوشته با وجود تضمين
   ظاهر ساده  به  تهديدها و برخوردهای  از چنين  به راحتی توان  نمی ٢٠٠۶  نیجها  جام   مسابقات امنيت
  . کرد پوشی گيرد چشم   می  صورت  شده ريزی  برنامه   کامال هدفمند و از پيش  صورت  به که
  

   فروردين20:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل ٩ - ١٣٨۵ فروردين ٢٠يكشنبه 

امروز تهران سفر محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی را روزنامه های :بی بی سی
ادامه سرقت و ترور و گروگان گيری در . به تهران با اهميت ديده و به اظهار نظر درباره آن پرداخته اند

از بلوچستان، تظاهرات عليه مذاکرات ايران و آمريکا، و غرق تنها کشتی تحقيقاتی ايران در دريای خزر 
  .جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
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 از زبان مديرکل امنيتی انتظامی استانداری سيستان و بلوچستان نسبت به آزادی هفت گروگان شرق
ايرانی که در دست گروهی به سرکردگی عبدالرحمن ريگی به سر می برند اظهار اميدواری کرده 

  . است
 هفت گروگان خوب است و انشاء اهللا به زودی حال اين: ، غالمرضا جاويدان گفتهشرقبه نوشته 

عبدالرحمن ريگی با توجه به اينکه گروگان ها تقصيری ندارند سر عقل بيايد و با افراد بی گناه کاری 
  . نداشته باشد و آنها را آزاد کند

 از تشديد نا امنی در قالب سرقت و حمالت مسلحانه در شهرستان جمهوری اسالمیروزنامه 
  . بر داده که باعث نگرانی شديد شهروندان در اين شهرستان شده استايرانشهر خ

به نوشته اين روزنامه، عالوه بر تيراندازی به سوی مسئول دفتر نمايندگی رهبر جمهوری اسالمی در 
 نفر مسلح رئيس ناحيه پخش فرآورده های نفتی ايرانشهر را از جلوی درب خانه اش ربودند ۶ايرانشهر، 
  .ه ديگر نيز يک درجه دار ارتش و يک فرد عادی به قتل رسيده اندو در دو حادث

 از تظاهرات دانشجويان بسيجی در مقابل دفتر شورای عالی امنيت ملی در ابراز مخالفت با جوان
: مذکرات ايران و آمريکا خبر داده و نوشته در پايان تظاهرات قطعنامه ای صادر شد که در آن گفته شده

وری اسالمی به بهانه هايی واهی همچون درخواست عبدالعزيز حکيم حاضر به ديپلمات های جمه"
مذاکره می شوند و البته برای مذاکره کردن قائل به شروط خاصی می شوند که هيچ وقت آن شروط نه 

از سويی گفته می شود . از زبان مسووالن شنيده می شود و نه در رفتار سياسی شان ديده می شود
د به مسائل عراق است و از سويی زمزمه مصالحه در مورد مسائل هسته ای ايران به اين مذاکره محدو
آيا اين اصل عزت، حکمت و مصلحت در سياست خارجی است؟ مگر چه اتفاقی رخ . گوش می رسد

داده که ناگهان آن همه شدت و غلظت ادبيات سياست خارجی ايران در قبال آمريکا تبديل به سخن 
  "  مثابه مساله ای عادی می شود؟گفتن از مذاکره به

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراناين تظاهرات در زمانی صورت گرفته که به نوشته روزنامه 
گفته مذاکره با آمريکا در خصوص مسائل عراق با نظارت مقام معظم رهبری و رئيس جمهوری و در 

  .چارچوب سياست های کلی نظام صورت می گيرد
صلی خود را به سفر محمد البرداعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی به  عنوان اهمبستگی

  . تهران اختصاص داده و آن را مذاکره ای به قصد گرفتن امتياز خوانده است
  . اظهار نظر کرده که مديرکل آژانس دست خالی به تهران می آيداعتماد
انبه کنسرسيوم سوخت هسته ای با  نوشته اند در اين سفر طرح چهار ججمهوری اسالمی و جوان

 با جوانکنسرسيومی که به نوشته روزنامه . شرکت ايران، فرانسه، آلمان و روسيه مطرح می شود
نظر موافق و نظارت آژانس تشکيل می شود و محمد البرادعی نسبت به موفقيت آن ابراز اطمينان کرده 

  .است
ان محافظه کار مجلس درباره سفر محمد البرادعی  در عين حال از اظهار نظر چند تن از نمايندگجوان

به نظر می رسد دنيا به اين نتيجه می رسد که : خبر داده و از قول علی زادسر، نماينده جيرفت نوشته
از اين لحن سخنان البرادعی و ديگر کشورهای عضو شورای امنيت هم طی . ايران هسته ای را بپذيرد

ور بزرگ پيامبر اعظم برمی آيد که کوتاه آمده اند و در حال پذيرش روزهای اخير و به خصوص بعد از مان
  .اين هستند که فناوری هسته ای حق مسلم ايران است

 در گزارشی در همين باره از قول ديپلمات ها و مقاماتی که نام آنها برده نشده نوشته مديرکل جام جم
 آمريکا، اين هفته به اميد کسب امتيازهای آژانس بين المللی انرژی اتمی با ناديده گرفتن مخالفت های

  . هسته ای از ايران، به تهران سفر می کند
 عضو دائم ۵هر گونه موفقيت نسبی البرادعی می تواند به واقع اختالف نظر ميان : جام جم به نوشته 

شده شورای امنيت سازمان ملل را تشديد کند و اميدهای آمريکا را در خصوص اقدام قاطع شورای ياد 
  .در برابر تهران، به باد دهد

در حالی که بحث های موافق و مخالف درباره ثابت ماندن ساعت رسمی ايران در روزنامه های تهران 
 خبر داده که احتمال دارد طرحی توسط نمايندگان برای بازگشت به تصميم آفتاب يزدادامه دارد روزنامه 

  . در مجلس مطرح شوددولت های سابق در مورد تغيير ساعت رسمی کشور
 خبر داده که تنها کشتی لرزه نگاری ايران به طور مشکوکی آتش گرفت و ايران را از مهم ترين کيهان

  . عمليات تحقيقی در حوزه نفت و گاز پيش از شروع استخراج محروم کرد
ی لرزه  از اين که دو هفته بعد از آتش گرفتن کشتی ايرانی پژواک و با وجود آن که کشتی هاکيهان

نگار بين دو و سه ميليون دالر قيمت دارد که با توجه به حياتی بودن آن رقم چندان زيادی به حساب 
نمی آيد، تالشی برای خريد کشتی ها و سيستم های جديد لرزه نگاری صورت نگرفته ابراز تعجب کرده 

  .است
  

   فروردين19:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠6يل  آور8 - ١٣٨5 فروردين 19ه شنب

به تعويق افتادن مذاکرات ايران و عراق و اظهارنظرهايی درباره اين مذاکرات، تکذيب کشته :بی بی سی
شدن رهبر گروگان گيرهای بلوچستان، گزارشی از نبود امنيت غذايی در شصت درصد ايرانی ها، 

ش ماه دوم سال نخستين اظهار نظر اکبر گنجی بعد از خروج از حبس و خبر سهميه بندی بنزين در ش
  .از جمله مطالب روزنامه های امروز تهران است
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 عماد افروغ نماينده تهران در مخالفت با مذاکره ايران و آمريکا گفته آقای حکيم يک  آفتاب يزدبه نوشته
چهره رسمی و يا يک مقام باالی منزلتی عراق و در آن حد نيست که بخواهد يک طرف دعوت کننده 

  . باشد
اگر مقامات رسمی عراق و يا آيت اهللا سيستانی برای : ون فرهنگی مجلس گفته استرييس کميسي

و حاال هم مسووالن . انجام مذاکره با امريکا در بحث عراق، از ما دعوت می کردند، جای تامل بود
اطالعات بدهند تا بدانيم از اين مذاکرات چه می خواهيم و در غير اين صورت بايد بگوييم اتفاقات پشت 

  . پرده ای در جريان است که ما از آن بی خبريم
 ناصر هاديان، استاد دانشگاه در مورد احتمال کارشکنی هواداران دولت در مذاکرات شرقبه نوشته 

بيشترشان يا با بی ميلی از اين مذاکرات پشتيبانی کرده و يا اصًال پشتيبانی نکرده : ايران و آمريکا گفته
  . ممکن است اين مذاکرات مطلوب آنان نباشد، اما با آن کنار خواهند آمد. کرداند، اما کارشکنی نخواهند 

 نيز گزارشی از جوانخوانده و روزنامه " بازی باخت و باخت" در سرمقاله خود مذاکره با آمريکا را کيهان
  .اظهارنظرهای مخالف درباره اين مذاکرات فراهم آورده است

مريکا در عراق را درباره به تعويق افتادن مذاکرات ايران و عراق  سخن زلمی خليلزاد، سفير آآفتاب يزد
در صدر اخبار خود آورده و از قول ابراهيم جعفری، نخست وزير عراق نوشته مشکالت روابط تهران و 

  .واشنگتن در سرنوشت عراق هم اثر گذاشته است
فجار سامرا اگر نيروهای بعد از ان:  از قول جالل طالبانی، رييس جمهوری عراق نوشتهآفتاب يزد

  . خارجی نبودند با جنگ داخلی روبرو می شديم
 بدون اشاره به اين گفته آقای طالبانی از وی انتقاد کرده و در سرمقاله خود جمهوری اسالمیروزنامه 

  .نوشته است که کردهای عراق با اعمال رهبران خود در دفاع از اشغالگران خارجی موافقت ندارند
زارش داده که محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی روزهای آينده به  گآفتاب يزد

  . تهران سفر خواهد کرد
همين روزنامه به نقل از منابع خارجی نوشته به نظر نمی رسد که برادعی از تهران دست خالی 

  . بازگردد
وزيری . ميه بندی می شود از زبان وزير نفت خبر داده که بنزين از نيمه دوم سال سههمبستگی

بر اساس قانون بودجه . هامانه اين سخن را به دنبال تصويب بودجه سال آينده آن اعالم کرده است
سال آينده، مجلس فقط معادل نيمی از مبلغی را که برای واردات بنزين الزم است در اختيار وزارت نفت 

م سال، بنزين دو نرخی شود و برای هر اتومبيل قرار داد و به همين دليل عمال تصويب کرد که در نيمه دو
سهميه مصرفی تعيين گردد و دارندگان اتوميل برای مصرف بيش تر مجبور به پرداخت بهای بيشتری 

  .باشند
 خبر داده که اکبر گنجی که از آخرين روزهای سال از زندان شش ساله به درآمد در اولين اظهار شرق

  . رده و گفته آمانده است که نظراتش نقد شودنظر خود بر نظرات سابق خود پافش
 اين روزنامه نگار که بعد از شش سال حبس از زندان آزاد شد، تاکيد کرده که هيچ شرقبه نوشته 

  . خواسته ای بدون پرداخت هزينه به دست نخواهد آمد
ا مفاهيم نتيجه روشنفکران امروز جامعه ما بايد بدانند که با بازی ب:  از اکبر گنجی نقل کرده کهشرق

ای به دست نخواهد آمد، تمامی کشورهايی که به آرمان هايی نظير دموکراسی و آزادی رسيده اند، 
  .هزينه های آن را نيز پرداخته اند و اين اصل هيچ استثنايی ندارد

 درصد از جمعيت کشور امنيت غذايی ۶٠ در گزارش اصلی خود از قول يک مقام دولتی نوشته جوان
 درصد از جمعيت کشور قادر به سير کردن ٢٠ طبق پژوهش های صورت گرفته در حال حاضر ندارند و

 درصد ديگر به دليل مصرف بيش از حد مواد غذايی گرفتار ۴٠شکم خود نيستند و اين در حالی است که 
  . اضافه وزن هستند

   از عکس استفاده   به  مشتری  جذب  برای  تجاری های  از شرکت  خبر داده که برخیاعتماد ملی
  .اند  آورده   خود روی  محصوالت های  بسته  بر روی  جهان  سياسی های شخصيت

  نژاد را در کنار پرچم  محمود احمدی   چهره  روسی  شرکت  نشان می دهد که يکاعتماد ملیگزارش 
  . کرده است  خود طراحی  توليدی  های  شکالت  بر روی  ايران  اسالمی جمهوری
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