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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

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

 ی و غنی اسالمی جمهوری هسته ای هاتي گفت فعالی اسالمی وزارت امور خارجه جمهوریسخنگو
  بازگشت است  رقابلي غومي اورانیساز

  ٢٠٠۶ آوريل 23 - ١٣٨۵  اردیبهشت 3 یکشنبه
 ی جمهوری هسته ای هاتي گفت فعالی اسالمی وزارت امور خارجه جمهوری سخنگوی آصفدرضايحم

 یآقا.  آن نخواهد زدقي دست به تعلرانی بازگشت است و ارقابلي غومي اورانی سازی و غنیاسالم
 را از حقوقش رانی ادی نبای طرحچي کرد هديه است و تاک مذاکرزي می هنوز روهي گفت طرح روسیآصف
 در خاک کشور خود صرفنظر ومي اورانی سازی از حق غنرانی کرد ادي تاکنيني همچیو.  کندحرومم

 ماه منتشر خواهد بهشتی هشتم اردندهی که جمعه آی درباره گزارش البرادعی آصفیآقا. نخواهد کرد
 در نحالیبا ا.  کردن پرونده هستندیاسي سیال فشار در پ با اعمی غربی کشورهایشد، گفت برخ

 تي امنیشورا.  نشده بودزي به انحراف از مقاصد صلح آمی اشاره اچي هی البرادعی آقانيشي پگزارش
 ی سازی غنی هاتي ماه تمام فعالبهشتی خواسته است تا هشتم اردرانیسازمان ملل متحد از ا

  .  را متوقف کندومياوران
 گفت ی اسالمی وزارت امور خارجه جمهوری سخنگوی آصفدرضايحم):  فرداویراد (ی عاصمنیفر

 بحث رسانه کی شتري اعالم شده بی اسالمی جمهوریقاتي تحقی هاتي فعالقي که در باره تعلیمطلب
  .  استیا

 ی اسالمی جمهوری هاتيفعال): ی اسالمی وزارت امور خارجه جمهوریسخنگو (ی آصفدرضايحم
  . نبودیی صحبت هاني دارد و چنیغاتي برد و خوراک تبلشتري مطالب بنیگشت است لذا ا بازرقابليغ
 هي طرح روسنکهی گفت با اشاره به ای با خبرنگاران سخن می که در جلسه هفتگی آصفیآقا: ع.ف

 نيني همچیو.  را از حقوقش محروم کندرانی ادی نبای طرحچي کرد هدي مذاکره است، تاکزي میهنوز رو
 گزارش ره دربایو.  در خاک کشور خود صرفنظر نخواهد کردومي اورانی سازی از حق غنرانی کرد اديتاک
 ماه منتشر خواهد شد، گفت بهشتی هشتم اردندهی که جمعه آی اتمی انرژی المللني آژانس بسيرئ
 در گزارش نحالیبا ا.  کردن پرونده هستندیاسي سی با اعمال فشار در پی غربی کشورهایبرخ
  .  نشده بودزي به انحراف از مقاصد صلح آمی اشاره اچي هی البرادعی آقانيشيپ

.  خواهد دادشانی ای چه گزارشميني منتظر بود ببدی بای البرادعیدرخصوص گزارش آقا: ی آصفدرضايحم
 یول.  داشتهزي از مقاصد صلح آمی انحرافرانی نکرده که ای اشاره اچي هی در گزارش قبلشانیا

 مال قدرتمند اعی کشورهای برخنيشي پی هم و در هفته هاري اخی در روزهامید بودمتاسفانه شاه
 کردن یاسي دنبال شود بلکه دنبال سی و کارشناسی دهند پرونده فنی کنند و اجازه نمیفشار م

 شدن پرونده بوده یاسي ما همواره نگران سی ولستي نی نشود نگرانیاسيپرونده س. پرونده هستند
  .ميو هست

 در رانی ایپلماسی دستگاه دی تالش هادی از تشدني همچنرانی وزارت امور خارجه ای سخنگو:ع.ف
 روسها ی را برای طرح هسته ایرانی ااتي در مسکو هري خبر داد و گفت در مذاکرات اخیعرصه هسته ا

ت  گفه منطقی به کشورهای ملتي امنیعالی شوراري دبیجانی الری با اشاره به سفر علیو. برده بود
 درباره پرونده یزنی رای را براشی هم سفرهاندهی کند و در آی منطقه سفر می امروز به کشورهایو

 درحال حاضر در حال مذاکره در سطح رانی گفت اني همچنیآصف.  ادامه خواهد دادرانی ایهسته ا
 یتهانظار همچنان آماده انجام رانی گفت ای آصفیآقا.  استنی با مسوالن مختلف د ر ویکارشناس
 نظر آژانس ری ها را زتي فعالنی اش است و ای هسته ای هاتي از فعالی اتمی انرژی المللنيآژانس ب

  . ادامه خواهد داد
 ها ی دهد که غربی خواهد بود نشان می ها که گزارش منفی اظهار نظر غربنيهم: ی آصفدرضايحم

 یآقا. می است که ما داریان نگران همنیا.  کنندی می آژانس و البرادعی اعمال فشار رودایدارند شد
.  داشتهی انحرافرانی جا روشن نشده که اچي داده، در آن هی مختلفی تهران بود، گزارش هایالبرادع

 ی که در صدد اعمال فشار روشي ها بنظرمن روشن کردن دست خودشان است از پیاظهار نظر غرب
  ...آژانس هستند

 تي ماه تمام فعالبهشتی خواسته است تا هشتم اردرانی سازمان ملل متحد از اتي امنیشورا: ع.ف
  . را متوقف کندومي اورانی سازی غنیها
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  تشكيل دولت جديد عراق و احتمال آغاز مذاآرات ايران و آمريكا
  آاظمى قمى سفير ايران در بغداد شد
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به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهورى حسن آاظمى قمى به سمت سفير :ایران

وى پيش از اين به عنوان سرآنسول ايران در . منصوب شد) بغداد(جمهورى اسالمى ايران در عراق 
  .هرات و همچنين آاردار جمهورى اسالمى ايران در بغداد مشغول به آار بوده است

همزمان با تشكيل دولت جديد عراق، برخى منابع آگاه از قوت گرفتن احتمال مذاآره : گروه سياسى
رسانه ها و محافل عربى ديروز بار ديگر سخن ديپلمات هاى ايران و .ايران و آمريكا درباره عراق خبر دادند

  .ول آرده بودندآمريكا را برجسته ساختند آه زمان مذاآره را به تشكيل دولت جديد بغداد موآ
اين منابع در گمانى زنى خود همچنين به خبرى استناد آردند آه از تعيين مسؤول نهايى ديپلماسى 

ساعاتى پس از تشكيل دولت جديد عراق، تهران اعالم آرد آه حسن .ايران در عراق حكايت داشت
اين موضوع از آن .استآاظمى قمى آاردار ايران در بغداد به عنوان سفير ايران در عراق تعيين شده 

جهت توجه رسانه  هاى منطقه را به خود جلب آرد آه زلماى خليل زاد سفير آمريكا در عراق پيش از 
اين، بر اين نكته تأآيد آرده بود آه او داراى مجوز الزم از سوى رئيس جمهورى آمريكا براى گفت وگو با 

چه تيم و گروهى مسؤوليت مذاآره را به عهده طرف هاى ايرانى است، اما از طرف ايران معلوم نبود آه 
خواهد داشت، هرچند پيش از اين صحبت از اعزام معاونان دبيرشوراى عالى امنيت ملى به بغداد براى 
مذاآره در ميان بود، با اين وجود با حكم جديدى آه ديروز قمى دريافت آرد رسانه هاى عربى ديروز اين 

خليل زاد و .ى خليل زاد در مذاآرات آتى ايران و آمريكا خواهد بودفرضيه را مطرح آردند آه قمى همتا
حضور اين ) خليل زاد افغانى االصل است(قمى هر دو از سابقه خدمت در افغانستان برخوردار هستند، 

دو ديپلمات ارشد در افغانستان مقطع مذاآرات و همكارى موردى ايران و آمريكا درباره افغانستان را نيز 
  .ه استشامل بود

به هر روى، در فرداى حل مشكل داخلى دولت عراق، اآنون محافل سياسى در انتظار شنيدن يك 
دو آشورى آه قرار مذاآره در عراق را به تأخير انداختند با اين .تصميم از تهران و واشنگتن هستند

ود اين، با وج. استدالل آه نمى خواهند مذاآرات بر روند تشكيل دولت جديد عراق سايه افكند
ديپلماتهاى پيگير مسائل ايران و آمريكا ديروز منتظر اعالم تصميم تازه ايران و آمريكا نماندند و با عنوان 

همين منابع .منابع آگاه در مطبوعات اروپايى پرونده مذاآره ايران و آمريكا درباره عراق را بازگشايى آردند
 در اين مذاآرات خواهد داشت ادعايى آه تابه گفتند آه مسائل هسته اى نيز سهم و جايگاه ويژه اى

در اين ميان مطبوعات آمريكا ديروز سفر يك مقام . حال مورد تأييد مقامات رسمى قرار نگرفته است
آنها با اشاره به سفر محمد نهاونديان به آمريكا، مذاآرات وى را از .اقتصادى ايران را محور خبر قرار دادند

وزارت امنيت داخلى . به جريان افتادن مذاآرات ايران و آمريكا معرفى آردندجمله البى هاى مؤثر درجهت
آمريكا با صدور اطالعيه اى، توضيحاتى درباره سفر نهاونديان به آمريكا در اختيار رسانه هاى آمريكا قرار 

 پيشتر مقامات وزارت خارجه سفر نهاونديان به آمريكا را.داد آه در نوع خود امرى بى سابقه است
  .شخصى قلمداد آرده اند

  اطالعيه وزارت امنيت داخلى آمريكا درباره سفر نهاونديان < 
هيچ دليلى براى محروم آردن محمد نهاونديان از ورود به آمريكا : وزارت امنيت داخلى آمريكا اعالم آرد

  .در ماه گذشته وجود نداشته است، زيرا وى گرين آارت آمريكايى دارد
 مارس و ٢۵نهاونديان در تاريخ : قل از يك مقام وزارت امنيت آشور آمريكا مى افزايدواشنگتن تايمز به ن

در .دو هفته پيش از آنكه اخبار حضورش در آمريكا منتشر شود با پرواز اوتاوا به فيالدلفيا وارد شده است
 شده بود،  بازنگرى٢٠٠۴ صادر شده و در سال ١٩٩٣فرودگاه اوتاوا نيز گرين آارت خود را آه در سال 

در پرونده نهاونديان هيچ اطالعاتى آه چيزى غيرقانونى يا مشكوك را نشان : وى افزود.ارائه آرده است
  .دهد وجود نداشته است

 آوريل به ١١يك مقام ديگر وزارت امنيت آشور آمريكا نيز گفت آه نهاونديان قصد داشته است در تاريخ 
ويى به همراه داشته است آه مقامات آانادايى آن را غير قابل آانادا بازگردد اما به علت آنكه نسخه دار

 ۵١وى با بيان اين آه هيچ مدرآى درباره خروج اين مقام .پذيرش مى دانستند، بازگردانده شده است
چنين مدارآى فقط در صورت خروج هوايى وى از آشور فراهم : ساله ايرانى از آمريكا وجود ندارد گفت

  .خواهد شد
  

مالكي مذاآرات بر سر تشكيل   شيعه، ي  يك عضو پارلمان عراق از فهرست ائتالف يكپارچهي به گفته
  .دولت جديد را آغاز آرده است

  ٢٠٠۶ آوريل 23 - ١٣٨۵  اردیبهشت 3 یکشنبه
ي  از خبرگزاري شينهوا، عباس البياتي، نماينده به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: در پارلمان، در جمع خبرنگاران با اعالم اين خبر اظهار داشت ي عراق ي شيعه كپارچهفهرست ائتالف ي
تشكيل دولت مشارآت ملي است آه مسووليت برقراري امنيت، ثبات و افزايش  هدف از اين مذاآرات

  .عراق را بر عهده دارد خدمات به مردم
  .ي آينده تشكيل شود دو هفته رود دولت جديد طي وي خاطر نشان آرد آه انتظار مي

 روز مهلت 30به مالكي براي تشكيل دولت  اين در حالي است آه جالل طالباني، رييس جمهور عراق
  .داده است

وظايف و ماموريت المالكي امر آساني نيست؛ : آردند آارشناسان پس از برگزاري نشست پارلمان تاآيد
  .رسد ولي غير ممكن نيز به نظر نمي

www.iran-archive.com 



تشكيل دولت ائتالفي را دستاوردي تاريخي   آه بوش توافق احزاب سياسي بر سراين در حالي است
  .شود آمريكا مي براي عراق دانست آه موجب امنيت بيشتر در

جمهور آمريكا، طي سخناني در  بوش رييس جورج: پايگاه اينترنتي المحيط در گزارشي آورده است
 احزاب عراقي بر سر تشكيل دولت ائتالفي جديد توافق :ساآرمنتو در ايالت آاليفرنيا اظهار داشت

  .هاست مردم عراق در مبارزه با تروريست ي ي خواست و اراده منعكس آننده
  .تفرقه مخالفند و اتحاد را برگزيدند ها با دهد آه عراقي اين توافق نشان مي: وي افزود
وهاي آمريكايي به دست با همكاري نير چنين از دستاوردهاي زيادي آه نيروهاي عراقي بوش هم

  .آوردند، سخن گفت
ابراز خرسندي از تشكيل دولت جديد عراق، عنوان  ي آمريكا نيز ضمن آاندوليزا رايس وزير امور خارجه

  .يي دارد گرا به حاآميت آشورش توجه ويژه عراقي ملي دهد آه يك اين امر نشان مي: داشت
تعيين اعضايش بايد آن را انجام دهد و مهمترين امر  يد باهنوز وظايف زيادي مانده آه دولت جد: وي افزود

  .به ويژه در بغداد است در دولت جديد بهبود وضعيت امنيتي
مورد اعتماد مردم عراق باشد و بر اصول غير  تشكيل وزارت آشوري آه: چنين خاطرنشان آرد رايس هم

  .امور دولت جديد باشد يي عمل آند نيز بايد در اولويت طايفه
برگزاري نشست پارلمان عراق، در يك آنفرانس  زاد سفير آمريكا در بغداد نيز پس از زلماي خليل

انتخاب جواد المالكي به سمت نخست وزير دولت جديد عراق،  ي الخضرا و بعد از مطبوعاتي در منطقه
  .سياسي عراق جهت تشكيل دولت متحد ملي تاآيد آرد بر اجماع موجود بين احزاب

  .جديد خبر داد اآرات خود با مالكي در خصوص تشكيل دولتوي از مذ
قدرتمند، مستقل و ملي نقش مهمي را در تدوين  مالكي به عنوان رهبري: زاد خاطرنشان آرد خليل

  .آرده است زدايي ايفا قانون اساسي و عمليات بعث
 صدام بود، عنوان ي نظام مخالفان برجسته وي با تاآيد بر اين آه نخست وزير جديد عراق يكي از

تمام تالش خود را جهت تشكيل دولت متحد ملي به  دانم آه وي آنم و مي احساس رضايت مي: داشت
  .برد آار مي

از وجود اجماع بين احزاب ملي " مالكي با ايران ندارد هيچ گونه نگراني از روابط"وي با اشاره به اين آه 
  .خبر داد عراق جهت تشكيل دولت متحد ملي

گيري از سمت نامزدي  سابق عراق را مبني بر آناره گيري ابراهيم الجعفري نخست وزير زاد موضع خليل
  .ارزش دانست وزيري دولت جديد، اقدامي با نخست

از تشكيل دولت جديد عراق و توافق اساسي در اين  ي انگليس نيز چنين جك استرا، وزير امور خارجه هم
  .آشور ابراز خرسندي آرد

انگليس در لندن منتشر شد، ابراز اميدواري آرد آه  ي اي آه از سوي وزارت امور خارجه انيهوي در بي
جديد و توانمند آه قادر به رويارويي با مشكالت مختلف در اين  توافق احزاب عراقي به تشكيل دولت

  .آشور باشد، منجر شود
مهمي براي عراق خواهد بود و هاي  آينده سال هاي شكي نيست آه سال: ي خود افزود وي در بيانيه

  .هم پيمان قوي اين آشور است دولت جديد بايد بداند آه انگليس دوست و
خاطر انتخاب مجددش براي اين پست تبريك  جمهور عراق به چنين به جالل طالباني رييس استرا هم

  .گفت
ت آه مسيري وزيري دولت جديد اظهار داش نخست مالكي در آنفرانس مطبوعاتي پس از تصدي پست

  .را آه جعفري آغاز آرده، ادامه خواهد داد
  .تحقق خواهيم بخشيد آنچه را آه مردم عراق خواهان آن هستند،: وي افزود

: شبه نظاميان عراقي تاآيد آرد و عنوان داشت آوري سالح از تمامي چنين بر ضرورت جمع مالكي هم
  .دولتي باشد اسلحه بايد تنها در دست نيروهاي نظامي

وابسته به برخي از احزاب عراقي به  وي خاطرنشان آرد آه دولتش جهت انضمام شبه نظاميان
  .تالش خواهد آرد ها نيروهاي مسلح عراق، با توجه به پيشنهاد آن

ملي، وعده داد آه تمام تالش خود را جهت  مالكي در پايان ضمن تعهد نسبت به ساخت دولتي متحد
  .مردم عراق به آار گيرد مات رفاهي برايافزايش امكانات امنيتي و خد
حل بحران سياسي عراق ابراز خشنودي آرده و  ي آردستان عراق نيز از مسعود بارزاني رييس منطقه

  .ترين زمان ممكن تشكيل شود نزديك ابراز اميدواري آرد آه دولت متحد ملي در
خواه هستند، خاطرنشان آرد آه  ديجو و آزا صلح وي با تاآيد بر اين آه مردم آردستان عراق مردمي

فشارند و آردستان همواره  ايجاد روابط بهتر باشند را مي آردها همواره دست آساني آه خواهان
  .شود آزادي محسوب مي پناهگاهي امن براي جويندگان

دموآرات آمريكا، از دولت بوش خواسته تا ضمن  براساس گزارش خبرگزاري رويتر، جان آري، سناتور
جديد عراق، جدول زماني عقب نشيني نيروهاي آمريكايي  ري با جواد المالكي، نخست وزير دولتهمكا

  .جاري ميالدي تنظيم آند از اين آشور را تا پايان سال
وقت خروج نيروهاي آمريكايي از عراق فرا  هم اآنون: وي طي سخناني در بوستون خاطر نشان آرد
اين نيروها در جنگ ويتنام روي داد مجددا روي خواهد  رسيده است؛ در غير اين صورت آن چه آه براي

  .آمريكايي در اين آشور آشته خواهند شد داد و بيش از نيمي از نيروهاي
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تژي ما در عراق، زمان عقب نشيني ناموفق بودن استرا بعد از درك رهبران آمريكا از: آري عنوان داشت
  .فرا رسيده است

  .اخالقي دانست وي تداوم حضور نيروهاي آمريكايي در عراق را غير
العرموطي، يكي از اعضاي هيات دفاع صدام گزارش داد آه  پايگاه اينترنتي المحيط نيز به نقل از صالح

 به 1982ام فرار از ترس ترور در سال روحاني مسجدي را آه به هنگ صدام به هيات دفاع توصيه آرده،
  .اداي شهادت به دادگاه احضار آنند آنجا پناه برده، براي

توانند به نفع صدام  شاهد را در اختيار دارند آه مي 40العرموطي تاآيد آرد آه هيات دفاع اسامي حدود 
 تن از شعيان 148منظور محاآمه وي و همدستانش در خصوص آشتار  در دادگاه جنايي عراق آه به
  .دهند الدجيل تشكيل شده، شهادت

 تن اآتفا آرده 40آه هيات دفاع به همين   نفر است100اسامي واقعي اين افراد حدود : وي افزود
  .است

رييس هيات علماي مسلمين عراق، حضور  شيخ حارث الضاري،: خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد
و تهديدي براي وقوع جنگ داخلي در اين آشور  مردم عراقنيروهاي خارجي را عامل ايجاد شكاف بين 

  .دانست
آشور را ندارند و آن را به سوي سرنوشتي  چنين حضور نيروهاي ناتواني آه توانايي اداره وي هم

  .هاي آور سياسي دانست گره دهند، از ديگر عوامل ايجاد نامعلوم سوق مي
بحران جز خروج نيروهاي اشغالگر و يا تعيين   اينهيچ راهي براي خروج از: الضاري خاطر نشان آرد

هايشان  زيرا اشغالگران درصدد تحقق منافع خود و اجراي طرح جدول زماني براي خروج آنها وجود ندارد،
  .در اين آشور هستند

عراق و ترورهاي مداوم و روزانه در اين آشور اين  وي با اشاره به افزايش فقر، بيكاري و عدم امنيت در
  .آنوني عراق دانست آه هويتشان براي مردم فاش شده است ر را مرتبط با عملكرد حاآمانام

اين مذاآرات هنوز : ي عراق گفت آمريكا درباره رييس هيات علماي مسلمين در خصوص مذاآرات ايران و
اآميت آينده صورت گيرد، ما را از تعهداتمان نسبت به وحدت و ح انجام نشده و هر گونه توافقي آه در

  .خواست مردم آن نيز بستگي دارد، باز نخواهد گذاشت عراق آه با اراده و
ما مقاومت ملي آه اشغالگران و : و افزود وي در ادامه مقاومت را حق قانوني مردم عراق دانست

آنيم و با حمالتي آه مردم بيگناه را مورد هدف قرار  تاييد مي دهد، مزدوران آنها را مورد هدف قرار مي
  .هاي خاص خود هستند، مخالف هستيم ح دنبال اجراي طر دهند و عامالن آن به مي

هاي آنها در آشور  با اشغالگران مانع دخالت الضاري در پايان از مردم عراق خواست تا ضمن مخالفت
  .شوند

به مقر اعالم آردند آه بر اثر اصابت چهار خمپاره  از سوي ديگر منابع پليس عراق به خبرگزاري آلمان
ي بغداد، چهار تن زخمي شده و به خودروي حامل آنها نيز  حومه نيروهاي پليس در النجده، واقع در

  .است هايي وارد شده خسارت
المقداديه در شمال غرب بغداد نيز به آشته شدن دو  چنين انفجار يك بمب مقابل يك مكان تجاري در هم

  .هايي نيز به اين مكان وارد شد ارتمنجر شد و خس عراقي و مجروح شدن چند تن ديگر
مرآز بغداد منفجر شد آه موجب آشته شدن دست  در) يكشنبه(ي خمپاره نيز امروز   گلوله11حدود 

  .شد آم شش غيرنظامي و زخمي شدن دو تن ديگر
ها پس از عبور از چندين پست  عراقي: پليس گفت خبرگزاري آسوشيتدپرس با اعالم اين خبر به نقل از

  .بودند آه سه خمپاره منفجر شد ي الخضرا رسي در حال ورود به منطقهباز
دليل شدت انفجار و از بين رفتن آارت هويت  شده به تشخيص هويت شش فرد آشته: اين پليس افزود

  .زخمي شده آارمند وزارت آشور بوده است آنها بسيار دشوار است؛ اما يكي از افراد
هاي آمريكا و انگليس و بسياري ديگر از  خانه سفارت زارت دفاع عراق،ي الخضرا، محل استقرار و منطقه

  .نهادهاي مهم در اين آشور است
سه موشك آاتيوشا نيز به نزديك استاديوم شعب  .چند خمپاره نيز نزديك وزارت آشور عراق برخورد آرد

  .اصابت آردند
نج تفنگدار دريايي آمريكا در عراق آشته پ: اعالم آرد پايگاه اينترنتي المحيط نيز در گزارشي از عراق

  .شدند
گشتي نيروهاي آمريكايي در جنوب بغداد به  بر اساس اين گزارش انفجار يك بمب دستي در مسير

زخمي شدن يك تن ديگر منجر شد آه سرباز زخمي پس از  آشته شدن چهار تفنگدار دريايي آمريكا و
  .باخت چند ساعت بر اثر شدت جراحات جان

ي جميله در  شش جسد از ساآنان منطقه اساس اعالم خبرگزاري شينهوا، پليس عراق از آشفبر 
  .شرق بغداد خبر داد

اين منطقه هستند، براي شناسايي به  بر اساس اين گزارش، اجساد آشف شده آه از جوانان
  .بيمارستان نعمان منتقل شدند

شبه نظاميان ناشناس با حمله به منزل : آردند شاهدان عيني در فلوجه نيز به خبرگزاري آلمان اعالم
  .فلوجه وي را ترور آردند شيخ شوآت الصبع، روحاني مسجد عامريه در

افراد مسلح به خودروي گشتي نيروهاي آمريكايي در  ي در اثر حمله: ي الجزيره نيز اعالم آرد شبگه
  .آشته شدند شمال غرب بغداد، سه سرباز آمريكايي
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ي الكرمه در  گلوله آشته شده بودند در منطقه  نيز از آشف دو جسد آه به ضربمنابع پليس عراق
  .نيز براي شناسايي به پزشك قانوني انتقال داده شدند ي فلوجه خبر دادند آه اين اجساد حومه

الدين از خطر  ي پليس استان صالح فرمانده: داشت الدين نيز اظهار حسن احمد، از افسران پليس صالح
  .ن سالم به در بردترور جا

الدين و  ي پليس صالح حمد نامس، فرمانده بر اساس اين گزارش، انفجار يك بمب آه خودروي حامل
ي بيجي مورد هدف قرار  امنيتي را در روستاي البوجواري در منطقه احمد عبداهللا، معاون استاندار در امور

دو تن ديگر منجر شد آه به اين ترتيب شدن يكي از نيروهاي پليس و مجروح شدن  داده بود، به آشته
  .ي پليس ناآام ماند فرمانده طرح ترور

نظر را بسته و به بازرسي در اين منطقه  ي مورد نيروهاي پليس پس از وقوع اين حادثه، منطقه
  .پرداختند

غداد ي عامريه در غرب ب االخوه الصالحي در منطقه منابع خبري هم چنين از پرتاب پنج خمپاره به مسجد
  .خبر دادند

منزل يكي از غير نظاميان عراقي اصابت آرد آه  ها به يكي از خمپاره: خبرگزاري عراق اعالم آرد
  .است هاي زيادي را به آن وارد آرده خسارت

عراق در الرمادي چهار شبه نظامي عراقي آشته  چنين در درگيري ميان نيروهاي مشترك آمريكا و هم
اين شهر توسط شبه نظاميان ناشناس مورد هدف قرار گرفت  ارمند شهرداريدر الحويجه نيز آ. شدند

  .منجر شد آه اين حادثه به آشته شدن وي
عراق بر اثر انفجار بمب در مسير گشتي آنها در  چنين از مجروح شدن سه نيروي پليس منابع خبري هم

 .زيونه در شرق بغداد خبر دادند
  

 کا حاضر خواهم بوددر مذاکرات ايران و آمري: یطالبان
  ٢٠٠۶ آوريل 23 - ١٣٨۵  اردیبهشت 3 یکشنبه

 ايران و ی اسالمی عراق گفته است آه درمذاآرات جمهوری رييس جمهور،ی طالبانجالل:بی بی سی
 . آمريكا درباره عراق حضور خواهد داشت

 رييس ،یارزان آه با حضور سفيرآمريكا در بغداد و مسعود بی خبری روزيكشنبه در نشستی طالبانیآقا
 یمذاآرات آمريكا و ايران درباره مسايل عراق برگزار م: اقليم آردستان در اربيل برگزار شد، اظهارداشت

 . شود 
 . نکردی اين مذاکرات اشاره ای به زمان و مکان برگزاری اين حال، وبا

ران درباره عراق را  موضوع مذاآره آمريكا با ايی عراق گفت که در ديدار با مسعود بارزانی جمهوررييس
 .  قرار داده استیمورد بحث و بررس

 ايران از پذيرش مذاکره با آمريکا ی امنيت ملی عالی دبير شورای الريجانی ماه مارس گذشته، علاواسط
 . مشخص خواهند شد تا در اين زمينه با آمريکا مذاکره کنندیدرباره عراق خبر داد و گفت افراد

 تاکيد کردند اين مذاکرات که به دنبال درخواست عبدالعزيز حکيم، ی اسالمی اين حال، مقامات جمهوربا
 عراق صورت خواهد گرفت، تنها به مسايل مربوط به عراق محدود ی انقالب اسالمیرييس مجلس اعال

 .خواهد ماند
رات  توافق آرديم که مذاآیبا طرف ايران:" خليلزاد، سفير آمريکا در عراق نيز گفتی همين حال، زلمدر

 ." بعد از تشكيل دولت عراق آغاز شود
 در مذاکرات ايران و آمريکا حاضر خواهد بود، گفت آمريكا پذيرفته ی با تاييد اين نکته که جالل طالبانیو

 . برگزار شودیآه اين مذاکرات با حضور طرف عراق
 . کردیوددار اين مذاکرات خی درباره زمان و مکان برگزاری خليلزاد نيز از ارايه جزيياتیآقا

  عراقی مرزهای در نزديکی از عمليات نظامینگران
 ی خود با عراق ابراز نگرانی ايران و ترکيه در مرزهای در عين حال، از انجام عمليات نظامی طالبانجالل

 .کرده است
 ايران و ترکيه در مناطق نزديک به ی نظامی بر استقرار هزاران نيروی مبنی اخير گزارش هايی روزهادر

 . مسلح کرد منتشر شده بودی مقابله با گروه هایعراق، برا
 یمعرف) پ ک ک( حزب کارگران کردستان ترکيه ی اخير، گروه پژاک که خود را بخش ايرانی ماه هادر
 را ی از ماموران ايرانی ايران، شماری و امنيتی نظامی با نيروهای متعددی های کند، در درگيریم

 .کشته اند
 دهد، گفت ی می عراق روی مرزهای خود از آنچه در نزديکیق، با تاکيد بر نگران عرای جمهوررييس

  . دهدی خود را نمی مستقل و مقتدر است که به ديگران اجازه دخالت در امور داخلیعراق کشور
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  سوم ارديبهشت:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل 23 - ١٣٨۵  اردیبهشت 3 یکشنبه

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود تشکيل دولت عراق و انتخاب جواد :بی بی سی
گمانه زنی هايی درباره پرونده هسته . مالکی را منعکس کرده و درباره آن به اظهارنظرهايی پرداخته اند
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تصويب طرح کاهش بهره بانکی از ديگر ای ايران، اظهارنظرهای تازه ای درباره موضوع حجاب و ابهام در 
  .مطالب اين روزنامه هاست

 عنوان های اصلی خود را به انتخاب جواد مالکی به نخست وزيری عراق قدس و جوان، کيهان، شرق
  . و پايان بحران سياسی آن کشور اختصاص داده اند

 جمهوری اسالمی خارج شدن عراق از بن بست را موجب شکست آمريکا خوانده و روزنامه کيهان
با پيروزی آمريکا در کنار گذاشتن : ابراهيم جعفری را قربانی انتقادهای خود از آمريکا خوانده و نوشته

  . وی، چنين کاری در آينده هم ادامه خواهد يافت
 با تاکيد بر اين که تصميمات دومين نشست پارلمان عراق احتماًال با واکنشهايی روبه رو می قدس

تخاب جواد المالکی گزينه ای نيست که اشغالگران عراق به دنبال آن بوده اند، با وجود ان: شود نوشته
  .اين، وی راه نسبتًا دشواری را جهت تشکيل کابينه جديد عراق پيش رو خواهد داشت

جداسازی دختران و پسران در :  يکی از نمايندگان مشهد در مجلس گفته استآفتاب يزدبه نوشته 
: همين روزنامه از قول معاون دادستان تهران نوشته. ی از مسائل را حل می کنددانشگاه ها بسيار

  .برای مبارزه با بدحجابی جو پليسی ايجاد نمی کنيم
دولت :  در سرمقاله خود با راه حل های جبری برای مساله بدحجابی مخالفت کرده و نوشتهقدس

رش می يابد سپس مسئوالن به فکر معموال زمانی در مساله ای دخالت می کند که در جامعه گست
  . چاره می افتند و در نهايت با اکراه و اجبار آن را می پذيرند

   نيست  مجلس  نماينده در شان: ، نماينده هوادار دولت در مجلس نوشته  طباطبايی  از قول مهدیاعتماد
 مد   برای    که  است  تر از اين هم م  خيلی  مجلس چرا که کار نماينده.  بگيرد  تصميم  مردم  در مد و لباس که

   که  کسانی ، وی ضمن مخالفت با روش های جبری بهاعتمادبه نوشته .  بگيرند  تصميم  مردم و لباس
   مثل  در کشور اسالمی  روند چون  از کشور بيرون  کرد که  کنند، توصيه  را رعايت حاضر نيستند حجاب

  .   آنها نيست  برای  جايی ايران
با نزديک شدن موعد ارائه گزارش البرادعی درباره ايران، آمريکايی ها سعی دارند :  نوشتهايراننامه روز

هرچه سريعتر تحريم ها عليه ايران را عملی سازند، آنها در گام اول از تحريم های تسليحاتی سخن 
  . گفته اند

رنامه هسته ای ايران به سمت به نوشته اين روزنامه روسيه و چين با تحريم پيش از اثبات انحراف ب
تسليحات هسته ای مخالف هستند و در همان حال مقامات تهران، تصويب طرح تحريم را در فضای 

  . کنونی امری غير ممکن می بينند
   برای  اسالمی  جمهوری  به  جهانی  فشارهای  در گزارش اصلی خود نوشته با افزايشايرانروزنامه 
   و کارشناسان  سياسی  فعاالن ای،  هسته   سوخت  چرخه  به  مربوط یها  از فعاليت  کشيدن دست
 آن است   مستلزم  خارجی  در برابر تهديدهای  مقاومت شوند که  می  باور نزديک  اين  به  به تدريج داخلی
  .  شوند  واحد جمع  محوری  حول  جناحی های  گرايش که تمام

   منافع  خود معتقدند حفظ نظرهای  اختالف   تمام  رغم ی به سياس  فعاالناعتمادبه نوشته گزارشگر 
  . سازد  می  مصون  کشور را از خطر خارجی  که  است  عاملی  مهمترين  بر آن  و تکيه ملی

 و   از وجهه ، با استفاده   سابق جمهوری  رييس   محمد خاتمی  که در حالی:  در خبر ديگری نوشتهاعتماد
،   است  آغاز کرده  ای  هسته  پرونده  حل  به  کمک  را برای  ای  ارزنده های خود، تالش  المللی اعتبار بين

  .  پردازند  فضا می  اين  تخريب  به  طلبان  اصالح  افراطی های  از چهره برخی
   به ه ک طلب  دلسوز اصالح های  و نيز چهره  نظام  عاليرتبه  مقامات  با توصيه به نوشته اين روزنامه، خاتمی

ها و   بر مصاحبه کردند، عالوه  می  سفارش  ملی  منافع  و ارزشمند او در راستای  فراملی  از وجهه استفاده
 آنها،   از جمله  که  کرده  جهانی های  چهره  ای با برخی  و سازنده  مثبت ، مذاکرات  رسمی اظهارنظرهای

  .  است  هسته ای ده با پرون  در رابطه  ملل  سازمان وگو با دبيرکل گفت
يک ماه بعد از تصويب طرح کاهش بهره بانکی و در حالی که کارشناسان اقتصادی همچنان با آن 

مخالفت می ورزند و آن را برای آينده اقتصاد پولی کشور نگران کننده می دانند، روزنامه های امروز خبر 
  .استه استداده اند که شورای نگهبان برای تصويب اين طرح مهلتی تازه خو

بينی نسبت به  شماری از اعضای شورای نگهبان، در ابراز خوش:  در همين باره نوشتهسرمايهروزنامه 
  . پيامدهای مثبت طرح کاهش نرخ سود تسهيالت بانکی با دولت و مجلس، همگام نيستند
ه در تشديد اين روزنامه احتمال داده بروز برخی تحوالت اقتصادی روزهای اخير نظير التهاب قيمت سک

  .دغدغه اعضای شورای نگهبان مؤثر بوده است
 خبر داده که به دنبال بروز نقض فنی در دو هواپيمای حامل غالمعلی حداد عادل و اکبر هاشمی جوان

 قوه و مسئوالن عاليرتبه در دستور ٣رفسنجانی، استفاده از هواپيمای تشريفاتی در سفرهای مقامات 
  . فته استکار مقامات امنيتی قرار گر

به نوشته اين روزنامه با اشاره به اهميت حفظ جان مسئوالن درجه اول کشور که کمتر از استفاده تجار 
برخی ديگر هم با اشاره به هزينه های هنگفت نگهداری از اين هواپيما و : و بازرگانان نيست، نوشته

جملی هواپيمای فرسودگی ناوگان هوايی کشور، معتقدند با حذف برخی بخشهای لوکس و ت
  .تشريفاتی می توان به نحو مطلوبی از آن بهره برد
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