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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

 درصد 8/4سازي انجام شده در ايران  اتمي با اعالم اين خبر آه آخرين سطح غني رييس سازمان انرژي
 ي ايران نيست و تا همين حد از  درصد در برنامه5سازي بيش از  است؛ تاآيد آرد آه غني ودهب

  .آند يي آفايت مي سازي براي توليد سوخت هسته غني
    ٢٠٠۶ مى ٢  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١٢سه شنبه 

همچنين ) اايسن(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  هسته وگو با خبرنگار انرژي مهندس رضا آقازاده در گفت
  .اورانيوم در آشور آخرين وضعيت آنها را تشريح آرد با اشاره به آشف معادن جديد
  معدن اورانيوم روباز بندرعباس

عباس در مقايسه با  معدن اورانيوم بندر: آشور گفت وي با اشاره به آشف و استخراج ذخاير اورانيوم در
آوري و انتقال  ي جمع گذاري اندآي را براي هزينه اين نظر سرمايه ساغند يزد، معدني روباز است و از

  .گيرد مي سنگ معدن در بر
هنوز شناسايي آامل نشده است، اما  اين معدن: وي در خصوص ميزان ذخاير اين معدن گفت

ي اآتشافي و  همچنين برنامه. اين معدن دارد هاي اوليه حكايت از ذخاير قابل توجه در شناسايي
  .ل انجام استطراحي اين معدن درحا

  . تن در سال است30در معدن بندرعباس  برآورد اوليه از محصول آيك زرد: آقازاده ادامه داد
معدن را طراحي و اجراي اين آارخانه به دست  هاي بارز اين رييس سازمان انرژي اتمي يكي از ويژگي

  .ليد آيك زرد بودي ما براي تو اين اولين تجربه :متخصصان و مهندسان داخلي دانست و افزود
  ذخاير اورانيوم آشور ريزي ايران براي شناسايي جامع برنامه

آارشناسان سازمان انرژي اتمي در حال : داشت وي در خصوص ديگر معادن اورانيوم در آشور نيز ابراز
شود سرمايه گذاري  بيني مي اورانيوم آشور هستند آه پيش ريزي براي شناسايي جامع از ذخاير برنامه

  .داشته باشيم وسيعي را در نقاط مختلف آشور
آذربايجان، شمال خراسان، مرآز ايران و بندرعباس  هاي موجود شامل مناطقي در بيني پيش: وي گفت
  .است

  يي تا دو ماه آينده هاي هسته مناقصه
تمي ديگر بود درسال جاري براي تاسيس دو نيروگاه ا اي آه بنا ي دو مناقصه جمهور درباره معاون رييس

ها در حال تهيه است و احتماال تا دو ماه آينده  اسناد اين مناقصه :در آشور انجام شود، اظهار داشت
  .شود و آشورهاي مختلف براي بررسي ارايه مي ها آماده و به شرآت

  از سوي دولت خبر داد85پرداخت اين دو مناقصه در سال  پيش  ميليون دالر براي200آقازاده از اختصاص 
ها در  پرداخت مناقصه  شده بود، اين مبلغ براي پيش85آه در بودجه سال  بيني براساس پيش: و افزود

  .آه با تصويب دولت در اختيار سازمان انرژي اتمي قرار گرفت نظر گرفته شده
ها محقق  بيني شده است آه اگر اين مناقصه پيش ي بودجه اي در مصوبه براساس تبصره: وي ادامه داد

ي انعطاف  شود آه اين نشاندهنده نيروگاه بوشهر استفاده  ، اين مبلغ به خزانه برنگردد و براينشد
  .سازمان انرژي اتمي است مجلس براي پيشبرد اهداف

  يي؟  هزار مگاوات برق هسته20ي  برنامه
گاوات برق  هزار م20 سال آينده، 20آه بناست تا  آقازاده در پاسخ به اين آه آيا براساس مصوبه مجلس

يي  آميز هسته هاي صلح هاي سياسي پيرامون فعاليت به بحث يي در آشور توليد شود و با توجه هسته
دهيم، ما به موازات پيگيري بحث  ما تالش خود را انجام مي: گفت آشور اين امر محقق خواهد شد؟

  .م مگاواتي را در دست طراحي و اجرا داري360نيروگاهي  يي آشور در آژانس هسته
  اجرا  تايي سانتريفوژي در دست3000آبشار 

 تايي 3000تا پايان سال جاري براي تحقق آبشار  رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به برنامه ايران
مان را نيز تكميل  دهيم و تجربيات آزمايشات متفاوتي انجام مي  تايي،164ي  در زنجيره: اظهار داشت
  .خواهيم آرد
همچنين براي اجراي آبشار .يي داشته است هسته ين زنجيره تاثير بسزايي در تحقيقاتا: وي تاآيد آرد

  .هاي سانتريفوژ درحال انجام است دستگاه سازي  تايي عمليات ساختماني و آماده3000
  بخش نيست گزارش البرادعي رضايت

ن آه تقريبا همه گزارشات المللي انرژي اتمي با بيان اي بين اش از گزارش مديرآل آژانس وي در ارزيابي
شود آه دو طرف بحث را راضي آند و از سويي نكات مثبت و منفي را در  مي آژانس به شكلي تهيه

 معتقدم اين گزارش به تناسب. بخش نيست اين گزارش براي ما رضايت: دهد، افزود مي خود جاي
  .هاي آه ايران با آژانس داشته، تهيه نشده است همكاري

  رسد به نتيجه مي  در چارچوب اعتماد متقابليي روند هسته
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االجل از  اي توام با ضرب خصوص احتمال صدور توصيه وگويش با خبرنگار ايسنا در ي گفت آقازاده در ادامه
اعضاي شوراي حكام : يي ابراز عقيده آرد هاي هسته تعليق فعاليت سوي شوراي امنيت به ايران براي

يي ايران جز از راه مذاآره و همكاري امكان  ي هسته د آه پروندهرا دارن و شوراي امنيت اين درك
  .نخواهد داشت گيري نتيجه

  .توان اين روند را به نتيجه رساند مي يعني در چارچوب يك اعتماد متقابل: وي افزود
  است يي ايراني غيرقابل بازگشت دانش هسته
است و اين مساله غيرقابل برگشت يي  هسته ايران امروز صاحب دانش: جمهور گفت معاون رييس

  .است
هاي  رفت از اين شرايط اين است آه طرفين نگراني بهترين راهكار براي برون: آقازاده خاطرنشان آرد
ها اعتماد نداريم، ممكن است آنها  ما به رفتار و نيات غربي همان طور آه. يكديگر را برطرف آنند

  .ها بايد نگاهي متقابل داشت گرانياما براي رفع ن .هايي داشته باشند نگراني
هاي  ها بر متوقف آردن فعاليت  اروپايي تالش رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اين مطلب آه تمام

  .ها آمادگي دارد ايران براي رفع نگراني: گفت يي در ايران بوده است، در عين حال هسته
  سياسيموآول به بسترسازي  يي ايران ي هسته بسته شدن پرونده

ايران با رفع ابهامات باقي مانده در آژانس ابراز  يي ي بسته شدن پرونده هسته آقازاده در خصوص زمينه
هاي سياسي اين آار  دانم تا بستر سياسي است و بعيد مي يي ايران معتقدم پرونده هسته: داشت

  .را پيدا آنديي  يا حمايت الزم براي بستن پرونده هسته فراهم نشود، آژانس اين اراده و
اي باقي نمانده است، اما آژانس براي بستن  مساله با وجود آن آه به لحاظ محتوايي ابهام و: وي افزود

  .براي ادامه اقدامات عليه ايران وجود داشته باشد آند تا موضوعي اين پرونده اقدام نمي
 .يك جلسه آاري پرونده ايران را ببندددارد آه براحتي در  آژانس اين امكان را: آقازاده در پايان تاآيد آرد

  
  مسئله اى به نام آژانس

    ٢٠٠۶ مى ٢  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١٢سه شنبه :شرق
  محمدرضا سردارى

نقش آژانس بين المللى انرژى اتمى در تعيين مسير فعاليت هاى هسته اى ايران اين روزها براى 
 مسئله اى از اين منظر آه عضويت ايران تصميم گيران ايرانى تبديل به يك مسئله پيچيده شده است؛

. در آژانس و امضاى معاهده منع گسترش سالح هاى هسته اى چه فوايدى براى ايران داشته است
برخى از تصميم گيران در روزهايى آه مسئله برنامه هاى هسته اى ايران از آژانس به شوراى امنيت 

اين افراد ضمن . اى آژانس درباره ايران آرده اندارجاع شده است انتقادات فراوانى را متوجه سياست ه
طرح موضوع خروج از آژانس در صورت تصويب قطعنامه از سوى شوراى امنيت عليه ايران معتقدند چون 
ايران عضو آژانس است بايد از امتيازات عضويت خويش در آژانس نيز بهره مند شود و بتواند تحت نظارت 

به گفته اين افراد اين يك تبعيض آشكار است آه ايران به رغم . نبال آنداين آژانس فعاليت هاى خود را د
عضويت در آژانس و امضاى معاهده منع اشاعه حق داشتن فناورى توليد سوخت هسته اى را نداشته 

باشد اما برخى ديگر از آشورها آه نه عضو آژانس هستند و نه اين معاهده را امضا آرده اند سالح 
با يك رهيافت آرمان گرايانه به نظام بين المللى در عرصه آنونى اين . ار داشته باشندهسته اى در اختي

يعنى هنگامى آه به طور مثال آشورها عضويت . اظهارات، اظهاراتى درست و منطقى به نظر مى رسد
در سازمان ملل را پذيرفته و منشور ملل متحد را امضا مى آنند حق دارند ضمانت امنيت و حفظ 

اما اين همه ماجرا نيست . ل خود را در برابر تعدى ساير آشورها از سازمان ملل آسب آننداستقال
بلكه وقتى مى توان چنين انتظارى را از سازمان هاى بين المللى داشت آه روابط قدرت در نظام بين 

در حالى آه به نظر مى رسد پس از . الملل بر اساس رهيافت آرمان گرايانه محض استوار باشد
فروپاشى شوروى و فروپاشى نظام دوقطبى گذشته آه ترآيبى از رهيافت هاى واقع گرايانه و آرمان 

گرايانه بود روابط قدرت در ساختار جديد نظام بين الملل به سمت رهيافت واقع گرايانه سوق يافته است 
انند روى سازمان و آشورها براى حفظ استقالل و افزايش قدرت خود در منطقه و جهان بيش از آنكه بتو
با اين حال در . هاى بين المللى حساب آنند بايد در روابط خود با قدرت هاى بزرگ تجديدنظر نمايند

شرايطى آه جهان در مرحله گذار از نظام چندقطبى به نظام تك قطبى است سازمان هاى بين المللى 
وانند از امكانات اين سازمان همچنان نقش خود را بازى مى آنند و آشورهاى ضعيف تر نيز هنوز مى ت

اين البته در صورتى . ها براى حفظ قدرت و استقالل خويش در مقابل قدرت هاى بزرگ استفاده آنند
است آه واحدهاى آوچك در نظام آنونى در سياست هاى خود به گونه اى بازى آنند آه قدرت هاى 

ن داده آه اين سازمان ها قدرت ايستادگى زيرا تجربه نشا. بزرگ را روياروى اين سازمان ها قرار ندهند
نمونه روشن اين موضوع وضعيت ايران با آژانس بين . در مقابل اين قدرت ها را ندارند و شكننده هستند

  .المللى انرژى اتمى است
بسيارى آه در ايران تصور مى آنند آژانس نقش ضعيفى در دفاع از حقوق هسته اى ايران داشته است 

راف ندارند آه حضور ايران در آژانس و امضاى معاهده منع اشاعه تا چه اندازه در امكان به اين نكته اش
دستيابى ايران به فناورى هسته اى نقش مثبت داشته و از سوى ديگر مى توانسته در حفظ اين 

ه تصور آنيد ايران به عنوان يك دولت مستقل از قدرت هاى بزرگ آ. دستاورد آمك شايانى به ايران نمايد
 سال روابط خصمانه اى با بزرگترين قدرت جهانى يعنى اياالت متحده آمريكا داشته است و از سوى ٢٧

. ديگر روابط متغيرى نيز با ديگر قدرت هاى جهانى نظير اتحاديه اروپا و حتى روسيه برقرار آرده است
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چون برزيل، هند و ايران آشورى است آه در عرصه نظام جديد بين الملل نتوانسته همچون آشورهايى 
پاآستان آه به چرخه سوخت و برخى از آنها حتى به سالح هسته اى دست يافته اند روابط خود را با 
قدرت هاى بزرگ به گونه اى تنظيم نمايد آه با روابط قدرت در نظام جديد بين المللى  هارمونى داشته 

وسعه فعاليت هاى هسته اى خود دست  سال زير پوشش آژانس به ايجاد و ت١٨با اين حال ايران . باشد
 سال بدون مانعى پيش برده است در حالى آه اين فعاليت ها از ديد ١۵زده است و اين برنامه را 

به راستى اگر ايران . جاسوسان آشورهاى مدعى برنامه هاى هسته اى ايران نيز پنهان نبوده است
 فعاليت هاى هسته اى خويش مى زد آيا بدون عضويت در آژانس و امضاى معاهده منع اشاعه دست به

چنين امكانى براى مدعيان برنامه هسته اى ايران وجود نداشت آه زودتر از موعد برخورد خود را با اين 
 تا حدود يك ماه پيش آه پرونده ايران از آژانس به شوراى امنيت ١٣٨١پروژه ملى آغاز آنند؟ از سال 

انس در حال گردش بوده است و ايران نيز تالش بسيارى آرده تا گزارش شد پرونده هسته اى ايران در آژ
علت اين موضوع آامًال روشن است زيرا براى دفاع از برنامه هسته اى . اين پرونده از آژانس خارج نشود

ايران حتى در شرايط موجود هيچ سازمانى جز آژانس وجود ندارد و به همين جهت است آه همچنان 
بنابراين مى توان گفت آه . ه هسته اى ايران از شوراى امنيت به آژانس بازگرددتالش مى شود تا پروند

برخالف سوء نگاه هاى موجود نسبت به آژانس و حتى گزارش هاى مديرآل آژانس آه در برخى موارد 
 سال فعاليت هسته اى ايران بوده ١٨به ضرر ايران بوده است سياست همكارى با آژانس پشتوانه 

ن ادعا آرد آه اگر چنين همكارى مثبتى وجود نداشت و ايران تعهدى به عضويت در است و مى توا
آژانس نداشت بسيار زودتر از حال مى بايست شاهد برخورد قدرت هاى بزرگ با برنامه هاى هسته اى 

بنابراين اين نكته بايد در ميان تصميم گيران ايرانى لحاظ شود و براى تقويت نقش . ايران مى بوديم
  .نس در حل اين بحران به آژانس فرصت داده شودآژا
  

سخنگوی کاخ سفيد گفت آمریکا از قطعنامه ای در شورای امنيت حمایت می کند که ایران را به توقف 
  غنی سازی اورانيوم ملزم کند 

    ٢٠٠۶ مى ٢  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١٢سه شنبه 
ی مختلفی برای ایجاد یک واکنش سخنگوی کاخ سفيد واشنگتن شب گذشته گفت آمریکا از کانال ها

اسکات . هماهنگ بين المللی به ادامه مخالفت تهران با توقف برنامه هسته ای اش بهره می گيرد
مکللن، سخنگوی کاخ سفيد روز دوشنبه برنامه هسته ای ایران را تهدیدی واقعی برای منطقه و جهان 

ای بازداشتن رژیم ایران از ساخت سالح هسته خواند، ولی گفت آمریکا و هم پيمانان آن، در عزم خود بر
وی گفت آمریکا از تصویب قطعنامه ای در شورای امنيت حمایت می کند . ای یا توانایی توليد آن متحدند

بر اساس اصل هفتم منشور سازمان که تهران را به توقف غنی سازی اورانيوم، که خواست جامعه 
  . جهانی است، موظف کند

سخنگوی کاخ سفيد واشنگتن برنامه هسته ای ایران را تهدیدی واقعی ): رادیو فردا(بکتاش خمسه پور 
وی ادامه داد اما واشنگتن و هم پيمانانش در عزم خود برای . برای منطقه و جامعه بين المللی خواند

ت اسکات مکللن حمایت دول. بازداشتن رژیم ایران از ساخت سالح هسته ای یا توانایی توليد آن متحدند
آمریکا را از صدور قطعنامه در شورای امنيت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ابراز 

قطعنامه ای که تهران را ملزم به رعایت درخواستهای جامعه بين المللی برای توقف کليه . داشت
  . فعاليت هایش در زمينه غنی سازی اورانيوم خواهد کرد

. شورای امنيت دارای اعتبار باشد و آنچه می گوید جدی باشدسخنگوی کاخ سفيد گفت مهم است که 
وی . و اگر می خواهد آنچه می گوید جدی باشد، باید به مساله ادامه مخالفت تهران رسيدگی کند

گفت جرج بوش رئيس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماسی تلفنی با والدیمير پوتين رئيس جمهوری 
  .ابی تهران به سالحهای هسته ای را مورد گفتگو قرار داده استروسيه راههای جلوگيری از دستي

اسکات مکللن گفت که رئيس جمهوری آمریکا بر اهميت بازداشتن تهران از دستيابی به سالحهای 
  . هسته ای و از جمله بر اقدامات جاری در شورای امنيت سازمان ملل تاکيد کرده است

ری اسالمی بمدت دو دهه فعاليتهایشان را در زمينه سخنگوی کاخ سفيد واشنگتن گفت سران جمهو
های هسته ای از جامعه بين المللی پنهان کردند و تازه ترین گامهایی که برداشته اند تنها نگرانی 

جامعه بين المللی را از توليد سالحهای هسته ای در ایران تحت پوشش برنامه ای غيرنظامی شدت 
  .بيشتری بخشيده است

اشنگتن، معاون وزیر امور خارجه خود، نيکالس برنز را برای شرکت در نشستی که قرار در همين حال و
است امروز با شرکت دیپلماتهای پنج عضو ثابت شورای امنيت سازمان ملل باتفاق آلمان در زمينه 

  .برنامه هسته ای ایران برگزار شود به پاریس اعزام کرده است
نگی حرکت بسوی هدف مشترک بازداشتن رژیم تهران از اسکات مکللن گفت که این نشست روی چگو

وی گفت، . برخورداری از توانایی سالحهای هسته ای یا دانش آن یا ساخت آن متمرکز خواهد بود
برنامه هسته ای تهران همچنين از موضوعات اصلی گفتگوها ميان جرج بوش، رئيس جمهوری آمریکا و 

نها در واشنگتن خواهد بود که در روزهای آینده انجام خواهد آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان طی دیدار آ
  .گرفت

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
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از ) شنبه سه(جديد عراق امروز  مذاآرات بر سر تشكيل دولت: ي توافق عراق تاآيد آرد سخنگوي جبهه
  .سر گرفته شده است

    ٢٠٠۶ مى ٢  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١٢سه شنبه 
از پايگاه اينترنتي المحيط، ظافر العاني سخنگوي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي عراق بر  ي شيعه مذاآرات با فهرست ائتالف يكپارچه : آرد ي توافق عراق، خاطرنشان رسمي جبهه
  .از سر گرفته شده است سر تشكيل دولت جديد امروز

سمت معاون نخست وزير يكي از  : مذاآرات تاآيد آرد ي اين رزيابي آردن نتايج گذشتهوي با مثبت ا
  .بوديم آه در مذاآرات اخير در خصوص آن توافق حاصل شد هايي بود آه ما خواهان آن پست

متعهد شده زودتر از زمان مقرر در قانون  اين در حالي است آه نوري المالكي، نخست وزير عراق
  .ديد را تشكيل دهداساسي دولت ج

  پارلماني عراق در خصوص تشكيل دولت جديد، نوري المالكي با اعالم پيشرفت در مذاآرات احزاب
  .تشكيل دهد)  روز30(مقرر در قانون اساسي  متعهد شد آه دولت جديد را زودتر از زمان

ي توافق  عه و جبههي شي فهرست ائتالف يكپارچه اين در حالي است آه خبرگزاري عراق نيز از توافق
  .هاي وزارتي خبر داد توزيع عادالنه پست عراق از احزاب سني پارلمان، بر سر

ي  بعد از نشست فهرست ائتالف يكپارچه و جبهه سالم المالكي از اعضاي گروه صدر در پارلمان عراق،
هاي  ي پست تاآيد آرد آه طرفين در خصوص تقسيم عادالنه توافق عراق، در يك آنفرانس مطبوعاتي

  .آليدي عراق به توافق رسيدند
ي شيعه با فهرست ائتالف آردستان  يكپارچه ي فهرست ائتالف چنين از نشست دو روز آينده وي هم

هاي بيشتر بين دو فهرست در خصوص پست وزارت  مشورت ها و عراق خبر داد آه به منظور هماهنگي
  .گيرد دفاع و آشور صورت مي
بينانه است و انتظار  فضاهاي موجود خوش :ن تشكيل دولت جديد عنوان داشتالمالكي در خصوص زما

  .رود دولت جديد در زمان مقرر تشكيل شود مي
ائتالف شيعه، تاآيد آرد آه در نشست اين فهرست  از سوي ديگر، بهاء االعرجي يكي ديگر از نمايندگان

ر امور امنيتي به اين جبهه اعطا سمت معاون نخست وزير د ي توافق عراق، توافق شد آه با جبهه
  .شود

ريزي، نفت و دارايي  وزارت امور خارجه، برنامه چنين تاآيد آرد آه قرار شده چهار پست آليدي وي هم
طوري آه براساس توافق جديد، دو پست به فهرست ائتالف  عادالنه بيان احزاب تقسيم شود؛ به

ان و يك پست ديگر نيز به فهرست العراقيه اعطا فهرست ائتالف آردست ي شيعه، يك پست به يكپارچه
  .شود

احزاب پارلماني به توافق رسيدند آه اين دو پست  در خصوص پست وزارت دفاع و آشور نيز: وي افزود
ي توافق و  ي شيعه، جبهه شود آه ائتالف يكپارچه به دو شخصيت مستقل شيعه و سني اعطا

 دو پست معرفي نكردند و منتظر نتايج نشست امروز اين فهرست العراقيه هنوز نامزدي را براي
  .هستند هاي پارلماني گروه) شنبه سه(

تعيين شده از سوي نخست وزير عراق براي تشكيل  فهرست ائتالف شيعه به زمان: االعرجي تاآيد آرد
  .باشد پايبند است مي) ي آينده هفته ي سه شنبه(دولت جديد آه نهم ماه مه 

هاي بزرگ پارلماني از جمله فهرست  جناح گزاري نشست فراگيري با حضور تماميچنين از بر وي هم
قرار است : التوافق و فهرست العراقيه خبر داد و گفت ي ائتالف يكپارچه، ائتالف آردستان عراق، جبهه

ها به آن دست  شود، نتايجي آه تاآنون اعضاي اين فهرست مي در اين نشست آه به زودي برگزار
  .تر دولت بپردازند تشكيل هر چه سريع  بررسي شود تا بهاند يافته

  .ي بغداد خبر داد ي الوزيريه منطقه در همين حال، خبرگزاري آلمان از انفجار يك بمب در
ي الوزيريه و در  ي صبح امروز در منطقه ساعات اوليه در اثر انفجار يك بمب در: اين خبرگزاري گزارش آرد

خارجي آه به سمت سفارت ترآيه در بغداد در حال حرآت بودند،   نيروهايمسير عبور خودروهاي حامل
  .خودروها مجروح شدند و يكي از خودروها نيز به شدت آسيب ديد سه تن از سرنشينان اين

ي تيراندازي نيروهاي آمريكايي،  بمب و در نتيجه به دنبال انفجار اين: شاهدان عيني اظهار داشتند
  .انفجار بود، آشته شد ه در نزديكي محلي آمبوالنسي آ راننده

اي  پرتاب پنج خمپاره به مدرسه: عيني گزارش داد از سوي ديگر، خبرگزاري چين نيز به نقل از شاهدان
  . بودند، دود زيادي را در منطقه ايجاد آرد قرار داده آه نيروهاي ارتش ملي آن را مقر خود

ي الحقالنيه به وقوع پيوست و بالفاصله بعد از  منطقه راين انفجارها در داخل مقر ارتش ملي عراق د
بيمارستان منتقل شدند و نيروهاي آمريكايي و عراقي نيز منطقه را  انفجار چندين نيروي عراقي به

  .محاصره آردند
الهويه را در شمال غرب بغداد آشف  جسد مجهول پليس عراق چهار: خبرگزاري شينهوا نيز اعالم آرد

  .آرده است
ي جكوك در  اين اجساد را در حالي در منطقه نيروهاي گشتي عراق: ليس عراق به اين خبرگزاري گفتپ

ي زيادي  ها بسته شده بود و آثار شكنجه هاي آن دست ها و اند آه چشم ي الشعله آشف آرده منطقه
  .بوده است ها قابل مشاهده بر روي بدن آن

ي البياع واقع در  انفجار بمبي در خيابان هجدهم منطقه ثردر ا: از سوي ديگر، يك مقام پليس عراق گفت
  .عراقي آشته و چهار تن ديگر مجروح شدند جنوب غرب بغداد يك شهروند
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جنوب بغداد منفجر شد آه خسارت مادي و  ساره واقع در ي آمپ نارنجكي نيز در منطقه: وي گفت
  .تلفات جاني به دنبال نداشت

نخستين سرباز استراليايي آه در عراق آشته  جسد: يگري اعالم آردخبرگزاري شينهوا در گزارش د
  .شد، امروز در استراليا به خاك سپرده شد

سرباز بوسنيايي اشتباه شده بود و اين مساله  ي استراليايي با جسد يك جسد اين سرباز آشته شده
ي را از طريق آويت به دولت استراليا جسد فرد بوسنياي .جنجال زيادي در استراليا به راه انداخت

  .اش تحويل خواهد داد خانواده
وآالي عرب و غير عرب هيات دفاعي : نوشت  چاپ لندن-ي الشرق االوسط   روزنامه از سوي ديگر،

دادگاه رييس جمهور سابق عراق را در اعتراض به  ي بعدي صدام اعالم آردند آه قصد دارند جلسه
  .تحريم آنند ، دادگاه عليه هيات دفاع اقدامات رييس

  .ارديبهشت برگزار شود 25ي بعدي دادگاه صدام و همدستانش  قرار است جلسه
 در اعتراض  :عرب هيات دفاعي صدام، اظهار داشت صالح العرموطي رييس آانون وآالي اردن و از وآالي

به ويژه رييس فعلي دادگاه صدام در قبال تعدادي از وآال  به اقداماتي آه قاضي رئوف عبدالرحمن،
رييس جمهور سابق عراق انجام داده است، وآال تصميم گرفتند تا  بشري خليل از وآالي لبناني

  .مذآور را تحريم آنند و اين امر به اطالع صدام نيز رسيده است ي بعدي دادگاه جلسه
از خواسته آه تا زماني آه قاضي عبدالرحمن  در همين راستا صدام نيز شخصا از من: وي ادامه داد

 رمزي  ي آينده به همين منظور در جلسه. تحريم آنيم ي دادگاه را رفتارش عذرخواهي نكرده، جلسه
نجيب النعيمي، وزير دادگستري اسبق قطر، بشري خليل از وآالي  آالرك وزير دادگستري سابق آمريكا،

  .وآالي مصري حضور نخواهند داشت لبناني و تعدادي از
جمهور  جالل طالباني رييس: نيز در گزارشي نوشت ي عربي  امارات متحده چاپ-ي دارالخيج  نامه روز

احزاب سياسي عراق مبني بر خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در  عراق، از تهديدهاي آشكار آمريكا به
  .جديد خبر داد صورت عدم تشكيل دولت

توافق براي تشكيل دولت سياسي جهت ايجاد  ها را يكي از عوامل اصلي تالش احزاب وي اين تهديد
  .جديد دانست

از اعضاي گروه صدر در پارلمان خواسته تا جهت  اين روزنامه در خبر ديگري اعالم آرد آه مقتدي صدر
  .ها تالش آنند عراق از حضور بعثي پاآسازي پارلمان، دولت و تمامي نقاط
  .در اين خصوص قائل نشوندهيچ استثنايي  ها خواست تا وي در ديدار با اعضاي اين گروه، از آن

برگزاري آنفرانس آشتي ملي عراق در ماه آينده  ي عرب از از سوي ديگر، عمرو موسي دبيرآل اتحاديه
  .خبر داد

  .جديد عراق برگزار خواهد شد وي تاآيد آرد آه اين آنفرانس پس از تشكيل دولت
دين بار مذاآره ميان نمايندگان مقاومت از انجام چن از سوي ديگر، يكي از نمايندگان شبه نظاميان عراق

اين مذاآرات اوايل سال جاري و در پايتخت : آمريكا در بغداد خبر داد و گفت زاد سفير عراق با زلماي خليل
  .شده است اردن شروع
انجام شد، پيش نويس يادداشت تفاهمي را براي  در يكي از اين ديدارها آه دو ماه پيش: وي افزود

آاري  سفير آمريكا ارايه داديم آه وي نيز به رغم محافظه  فراگير براي مشكل عراق بهحل ي راه تهيه
نسبت به يادداشت تفاهم مذآور ابراز خرسندي آرد؛ اما تا به حال  نسبت به برخي مفاد مندرج

  .ايم نكرده پاسخي دريافت
 اين آشور و فصلي ي عطفي براي مردم نقطه  جورج بوش تشكيل دولت جديد عراق را در اين ميان،

  .جديد در شراآت آمريكا با عراق دانست
گفت، تاآيد  ي آاخ سفيد سخن مي در محوطه جمهور آمريكا آه در جمع خبرنگاران جورج بوش رييس

شود و ما به همراه  براي آمريكا و جهان محسوب مي تشكيل دولت عراق يك فرصت استراتژيك: آرد
تحكيم اقدامات مشترك و تحقق پيروزي در جنگ عليه تروريسم  شرآايمان و رهبران جديد عراق جهت

  .آنيم تالش مي
آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه و دونالد رامسفلد،  چنين تصريح آرد آه در جريان گزارش سفر وي هم

ها طي اين سفر اطمينان خاطر الزم را به  اخيرشان به عراق قرار گرفته و آن وزير دفاع آمريكا در سفر
  .اند المالكي، نخست وزير جديد و روساي جمهور و پارلمان اين آشور داده نوري

جديد عراق جهت تشكيل دولت متحد ملي  ي سخنانش خاطرنشان آرد آه نخست وزير بوش در ادامه
حل ميانه  و نيروهاي سياسي اين آشور به راه آند آه مورد قبول تمامي مردم عراق باشد، تالش مي

  .اند لت متحد ملي رسيدهبراي تشكيل دو
اند و  سطح نيروهاي امنيتي اين آشور پي برده چنين تاآيد آرد آه مسووالن عراقي به افزايش وي هم

ي الزم   آوردن زمينه ها حمايت از اقتصاد عراق و فراهم تروريست دانند آه براي شكست شورشيان و مي
  .يش نيروها دارنداز فضاي دموآراتيك نياز به افزا ي مردم براي استفاده

تحقق اهداف اين دولت تاآيد آرده و افزود، وزراي  وي در ادامه به حمايت آمريكا از دولت عراق جهت
هاي  عراقي تاآيد آردند آه سيطره بر شبه نظاميان و گروه آمريكايي در سفر اخير خود به مقامات

  .عراق امري ضروري و مهم است مسلح عراقي و اجراي قانون در
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مردم عراق بايد بدانند آه آمريكا در آنارشان  رهبران عراقي و: جمهور آمريكا خاطرنشان آرد سريي
چنين نياز به عدم ايجاد پايگاهي امن براي  در خاورميانه و هم ايستاده و اهميت استراتژيكي عراق آزاد

  .آند ايجاد اخالل در اين آشور را دارند، درك مي هايي آه قصد تروريست
ها مصمم  روزهاي دشواري خواهد بود زيرا تروريست روزهاي آينده در عراق: نين عنوان داشتچ وي هم

پيشرفت دموآراسي را متوقف سازند ولي در مقابل دولت جديد  گناه هستند با ريختن خون مردم بي
  .براي آسب پيروزي جزم آرده است بيش از هر زمان عزم خود را

ي آزادي در يك گزارش، عراق را  خانه :گزارشي آورده استدر خبري ديگر، خبرگزاري عراق در 
  .دانست هاي خبري ترين مكان جهت انجام فعاليت خطرناك
نگاران حاضر در  مشكالتي آه خبرنگاران و روزنامه ي آزادي در گزارش خود با اشاره به خطرات و خانه

نگار در   روزنامه74 جاري ميالدي حدود  تا آغاز سال2003آرد از سال  ها روبرو هستند، اعالم ن عراق با آ
  .اند شده عراق آشته

نگار و در جنگ ويتنام و   روزنامه69جنگ جهاني دوم  با توجه به اين آه در طول: در اين گزارش آمده است
هاي خبري  ترين مكان براي انجام فعاليت اند، لذا عراق خطرناك شده نگار آشته  روزنامه63آامبوج نيز 

  .است
نگاران به  آزادي مطبوعات از اسامي اين روزنامه در روز جهاني) چهارشنبه( موسسه قرار است فردا اين

اند، به همراه پالآاردهاي  در حين انجام ماموريت آشته شده نگار ديگر آه  روزنامه59همراه اسامي 
  .برداري آند پرده ها طي مراسمي يابود آن

ي النهار لبنان نيز به چشم  تويني، مدير مسول روزنامه م جبراننگاران نا در ميان اسامي اين روزنامه
  .خورد مي

بعد از ديدار با نخست وزير جديد عراق اعالم آرد  سيد عبدالعزيز حكيم: خبرگزاري آويت نيز گزارش داد
  .اند و آشور قطعي نشده هاي دفاع ي وزارتخانه آه هنوز مساله

عراق، بعد از ديدار با نوري المالكي، با صدور  نقالب اسالميسيدعبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعالي ا
اند، ابراز خوشبيني  هاي دفاع و آشور هنوز قطعي نشده وزارتخانه ي اي با اعالم اين آه مساله بيانيه

  .هاي مربوط به تشكيل دولت باشد ي جاري شاهد نتايج رايزني هفته آرد آه عراق تا اواخر
هاي التوافق و ائتالف يكپارچه بر سر اعطاي  فهرست داشتند آه نمايندگانمنابع سياسي عراق اظهار 

  .مستقل و خارج از هر گونه حزبي توافق نظر دارند هاي مذآور به افراد وزارتخانه
هاي مذآور  سياسي و امنيتي براي احراز پست هاي ها در تشكيل دولت بر سر اسامي شخصيت رايزني

فهرست العراقيه، حاجم الحسني و از فهرست االمه، مثال  ا آنون ازيي آه ت ادامه دارد، به گونه
ي التوافق نيز هنوز هويت نامزد مورد نظر را فاش  اند و جبهه نامزد شده االلوسي براي پست وزارت دفاع

  .نساخته است
 ائتالف، قاسم داوود، وزير امنيت ملي سابق هاي مستقل براي پست وزارت آشور نيز از فهرست جناح

  .اند فعلي وزارت آشور، نامزد شده از مسووالن و سرلشگر عبدالخضر الطاهر،
يكپارچه از مقبوليت بيشتري برخوردار است، چرا  ي اين مقامات الطاهر در ميان اعضاي ائتالف به گفته

ام در شهر ناصريه واقع در جنوب عراق و يكي از معارضان نظ 1991 ي شيعيان آنندگان انتفاضه آه از ياري
  .سابق بوده است
ي  عراق در بغداد، حكيم در ديدار با مالكي بر ادامه ي دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي براساس بيانيه

  .عدم وجود مشكل واقعي آه اين روند را مختل آند، تاآيد آرد ها در خصوص تشكيل دولت و رايزني
هاي پارلماني بر سر  ي مذاآرات ميان جناح ادامه مالكي نيز به سهم خود بر: در اين بيانيه آمده است

  .هاي انتخاباتي اشاره آرد وزارتي براساس شايستگي هاي تشكيل دولت جديد و توزيع پست
ي تلخ گذشته  خواهد تجربه عراق هرگز نمي ي توافق ي توافق عراق نيز گفت آه جبهه سخنگوي جبهه

  .در عراق تكرار شود
ي عربستاني عكاظ در خصوص  با روزنامه وگو  درگفت ق عراق،ي تواف ظافر العاني سخنگوي جبهه

مذاآرات در خصوص مسايل مختلف ميان : عراق گفت هاي وزارتي دولت جديد مذاآرات براي توزيع پست
نخست ايجاد معيار منطقي و . مذاآرات مربوط به امور آينده است اين. هاي سياسي ادامه دارد جناح

 نام نامزدها براي تمام سوم ثبت. ها دوم توافق بر سر توزيع پست.  وزارتيهاي پست عادالنه براي توزيع
  .ايم ي نامزدها انجام داده تاآنون نيز مذاآرات زيادي درباره. ها پست

هاي انتخاباتي است يا  براساس صالحيت هاي مهم وزارتي ي اينكه توزيع پست العاني درباره
اين آه ما يك معيار منطقي . مشكالت ما است خشي ازاين مساله ب: هاي ملي، تصريح آرد صالحيت

توان  چون نمي. آنيم تا ميان اين دو معيار ارتباط برقرار آنيم مي ما تالش. ها نياز داريم براي توزيع پست
 عادالنه است آه پيروز انتخابات با ديگران مساوي. پيروز در انتخابات را ناديده گرفت هاي حق برخي گروه

انتخاباتي قرار داد،  هاي هاي وزارتي دولت را تنها بر صالحيت توان پست ن حال هم نميدر عي. نباشد
انتخابات، اين امر نيز عادالنه نخواهد  چون با توجه به شرايط آنوني عراق و اشغال اين آشور و تغيير در

  .بود
وسط ائتالف شيعه توافق با احراز پست امنيتي ت ي مخالفت جناح العاني در خصوص اخباري آه درباره

ي تلخ عراق تكرار شود و از اين رو با  ي گذشته خواهيم تجربه نمي ما هرگز: مطرح شده، تاآيد آرد
 آنيم آه معيارهايي عادالنه و منطقي باشد و انتخاب وزير آشور و دفاع موافقت مي معيارهايي براي

بلكه افراد  يي نباشد، ي طايفههاي داخلي يا براساس معيارها براساس معيارهاي حزبي و اصول جناح
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هاي مستقل  ميان جناح در واقع ما با تعيين اين دو پست از. براساس آفايت و توانايي انتخاب شوند
  .موافق هستيم
جناح در قبال منحل آردن شبه نظاميان تاآيد  گيري اين ي موضع ي توافق عراق درباره سخنگوي جبهه

هاي غير  ي انتشار گروه خواهد يك دولت قانوني آه اجازه مي هيچ دولتي وجود ندارد آه بگويد: آرد
شبه نظاميان را بايد خلع . اين مساله بسيار اشتباه است. دهد، روي آار آيد منضبط را در سراسر آشور

 هاي امنيتي ما خواهان پيوستن شبه نظاميان به سيستم. آاران را بايد مجازات آرد جنايت سالح و
احكام  به اين ترتيب آه برخي. گيرد ي خطرناآي صورت مي صورت گيرد، پديدهاگر اين امر . هستيم

ها  اين گروه هاي مشكوك قرار گرفته و سازمان امنيتي و نظامي در جهت منافع سياسي تحت فرضيه
  .قرار خواهد گرفت
ق، ما از نوري مالكي، نخست وزير عرا: آرد ي زمان تشكيل دولت عراق خاطرنشان العاني در زمينه

تشكيل دولت عمل آند، اما من معتقدم آه دو هفته  حمايت خواهيم آرد تا به تعهداتش در راستاي
  .نيست براي انجام مذاآرات گسترده آافي

الحسني، نامزد پست وزير دفاع خواهد بود و آردها از  وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين آه آيا حاجم
 ما نيز اين اخبار را  :گيري خواهند آرد يا خير؟ گفت آنارهتوافق  ي پست وزارت خارجه به نفع جبهه

يابي به  الحسني از ليست العراقيه است و ما معتقديم آه از شرايط آافي براي دست حاجم. ايم شنيده
وزارت  ي ي خوبي در وزارت صنايع داشت، اما درباره به ويژه اينكه سابقه. پست برخوردار است اين

آردها سپرده شود و  جمهور و وزير خارجه نبايد به ها پيش گفتيم آه پست رييس ي عراق از مدت خارجه
ي توافق  معتقدند آه جبهه اگر آردها. منطقي نيست آه هر دو پست به يك ليست ائتالفي داده شود

هاي مختلف  اين مساله بايد ميان گروه اما. آنيم ها تشكر مي قادر به احراز اين پست است، ما از آن
  .شودبررسي 

ي الخضرا طي تظاهراتي  عراقي در خارج از منطقه صدها زن: از سوي ديگر خبرگزاري سوريه گزارش داد
  .تا امنيت بيشتر را براي ملت عراق فراهم آنند از نيروهاي آمريكايي و عراقي خواستند

ي  شعار خواستار توجه بيشتر به مساله  و سردادن زنان عراقي با در دست داشتن دست نوشته
ها را خواستار  چنين ياري به اين خانواده ها هم آن. شدند اند، هايي آه منازلشان را ترك آرده خانواده
 .شدند

  
دختر وزير اسبق مسكن  يك مسوول امنيتي در عراق اعالم آرد آه افراد مسلح ناشناس همسر و

  .عراق را ربودند
  ٢٠٠۶  اول مه– ١٣٨۵  اردیبهشت 11دوشنبه 

از پايگاه اينترنتي المحيط، يك مقام امنيتي عراق  به نقل) ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر
همسر و دختر عمر الدملوجي وزير مسكن عراق در دولت ) دوشنبه) افراد مسلح ناشناس امروز: گفت

  .اسبق عراق را در يكي از مناطق بغداد ربودند اياد عالوي نخست وزير
افراد مسلح يك شهروند عراقي را در بغداد به ضرب  :منيتي عراق اعالم آردنداز سوي ديگر، مقامات ا
  .گلوله از پاي درآوردند

ي الدوره بغداد  ي آاميوني را در منطقه راننده افراد مسلح ناشناس: يك منبع وزارت آشور عراق گفت
  .پاي درآمد هدف گلوله قرار دادند آه بالفاصله از

ي الحسين در مرآز بصره صورت  آه در منطقه اثر انفجار بمبي دست سازدر : يك مقام امنيتي گفت
  .گرفت سه تن مجروح شدند

  .بودند اين مسوول گفت يكي از اين سه فرد از افراد پليس
از شهروندان عراقي آه آثار شكنجه بر بدن  ي المصيب نيز از آشف جسد يكي پليس عراق در منطقه

  .شد، خبر داد وي مشاهده مي
  .خبر دادند آه منجر به خسارات جاني نشد چنين از انفجار سه بمب در بغداد ووالن امنيتي هممس

ي المشتل و  گروه نظامي آمريكايي در منطقه بمب نخست در مسير عبور: منابع عراقي تصريح آردند
  .ي السيديه منفجر شد در منطقه ي راغبه خاتون و بمب سوم بمب دوم در منطقه

عراقي در اعتراض به محل خدمتشان خود را خلع  صدها سرباز: نتي المحيط نيز اعالم آردپايگاه اينتر
  .سالح آردند

الحبانيه برگزار شد، زماني آه در جريان محل  اين سربازان عراقي طي مراسمي آه در پادگان
  .آردند گرفتند خود را خلع سالح خدمتشان قرار مي

آارمندان شرآت امنيتي انگليس در اثر انفجار  سه تن از: فتسخنگوي سفارت انگليس در بغداد نيز گ
  .آشته و دو تن ديگر مجروح شدند شان در جنوب بغداد بمبي در مسير سرويس

  .اعالم نكرد سخنگوي سفارت انگليس هويت قربانيان اين انفجار را
ي  ده در اسكندريهگذاري ش انفجار خودروي بمب در اثر:  خبرگزاري آلمان گزارش داد در همين حال،

  .عراق، سه تن آشته و زخمي شدند
ارتش آمريكا را مورد هدف قرار داده بود،  گذاري شده آه خودروي گشت در اثر انفجار خودروي بمب

يك شهروند عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي  خودروي گشتي ارتش آمريكا به آتش آشيده شد و
  .شدند

www.iran-archive.com 



آمريكا به سرعت منطقه را بست و بالگردهاي  ارتش: م آردندشاهدان عيني به اين خبرگزاري اعال
  .درآمدند ارتش آمريكا در آسمان منطقه به پرواز

  .آمريكايي در دست نيست هنوز آمار دقيق آشته شدگان سربازان: ها افزودند آن
و آودك اي اعالم آردند آه د مليتي در بيانيه نيروهاي چند: از سوي ديگر، خبرگزاري قطر گزارش داد

  .گذشته در الرمادي آشته شدند جي طي شب.پي.ي آر عراقي به ضرب گلوله
داده بود، بدون اين آه آسيبي به اين نيروها وارد  ها آه نيروهاي چند مليتي را هدف قرار اين خمپاره

  .درآورد آند، تنها دو آودك عراقي را از پاي
آموزشي به منظور پيوستن به نيروهاي عراقي  ي سرباز ارتش عراق در پادگان١٠٠٠ در عين حال حدود 

  .به پايان رساندند هاي آموزشي خود را در استان االنبار، دوره
ي  ي در منطقه در اثر انفجار بمبي جاده: گزارش داد چنين به نقل از پليس الحويجه خبرگزاري آلمان هم

ها وخيم گزارش شده  تن آنچهار تن زخمي شدند آه حال دو  الحويجه واقع در جنوب غرب آرآوك،
  .است

  ---------- عراق ي پيشنهاد سناتور آمريكايي براي تجزيه ----------
روابط خارجي سناي آمريكا پيشنهاد آرد آه آشور  ي ي دموآرات در آميته يكي از سناتورهاي بلند پايه
  . بغداد استقرار يابدسني تجزيه شود و يك دولت مرآزي در ي آرد، شيعه و عراق به سه بخش جداگانه

ي روابط خارجي  سناتور دموآرات در آميته سناتور جوزف بيدن،: خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد
نظر من اين است : نيويورك تايمز به چاپ رسيد، آورده است  ي اي آه در روزنامه سناي آمريكا، در مقاله

 مذهبي اجازه دهيم -يم و به هر گروه قومي عراق يك آشور متحد ايجاد آن آه از طريق تمرآز زدايي در
  .اداره آند و دولت مرآزي را مسوول حفظ منافع مشترك قرار دهيم تا امور خود را
سابق شوراي روابط خارجي نوشته شده، گفته  اش آه با مشارآت لزلي اچ گلب، رييس بيدن در مقاله

خروج از عراق و مشغول شدن به يك آار نظامي را براي   نيروهاي٢٠٠٨ جورج بوش بايد تا سال : است
ها و نگه داشتن  اما تاثيرگذار از نيروها را براي مبارزه با تروريست ديگر آماده آند و يك گروه آوچك

  .عراق نگه دارد همسايگان در
جمهور براي پيروزي در عراق، استراتژي ندارد  رييس واضح است آه: ي خود نوشتند بيدن و گلب در مقاله

  .جلوگيري از شكست، اين مشكل را به جانشين خود واگذار آند عوض اميدوار است تا باو در 
  ---------- المالكي روابط با همسايگان؛ اولويت دولت نوري ----------

  .هاي دولتش اعالم آرد از اولويت نخست وزير عراق تصحيح روابط با آشورهاي همجوار را
اي آه از سوي  نخست وزير جديد عراق، در بيانيه نوري المالكي: پايگاه اينترنتي المحيط گزارش داد
هاي وسيع در روابط  فضاهايي مناسب و مثبت و گشودن افق ايجاد: دفترش منتشر شد، تاآيد آرد
  .آشورهاي همجوار، در اولويت امور دولت جديد قرار دارد عراق با آشورهاي عربي به ويژه

تمام تالش خود را جهت بهبود و تصحيح روابط با  دولت جديد: ي نخست وزير عراق آمده است در بيانيه
هاي نظام سابق متضرر شدند، به  آويت آه از سياست آشورهاي عربي به ويژه آشورهايي همچون

  .آار خواهد گرفت
هاي  هت افزايش و جلب حمايتجديت هر چه بيشتر ج ي خود متعهد شد تا با ي بيانيه المالكي در ادامه

رهايي اين آشور از بحران تروريسم آه نه تنها عراق بلكه  آشورهاي منطقه از دولت عراق به منظور
  .هدف قرار داده، بكوشد تمامي آشورهاي منطقه را مورد

ي آمريكا طي  گروه تحقيقاتي وابسته به آنگره يك: ي گاردين در خبري نوشت در همين حال، روزنامه
  .عراق توسط پيمانكاران انتقاد آردند هاي مختلف در زارش از آاهش اجراي طرحگ

 ١٥٠ عراق، تنها سه مرآز بهداشتي از ميان  براساس اين گزارش، بعد از گذشت سه سال از جنگ
ميليون دالري را آه براي اين امر اختصاص داده شده در  ١٨٦  درصد مبلغ ٧٥ مرآز ساخته شده و تنها 

  .نكاران قرار دارددست پيما
ها تن از اهالي  مسلمين عراق، دستگيري ده هيات علماي: پايگاه اينترنتي المحيط نيز گزارش داد

  .را محكوم آرد ي الحديد و بني زيد در استان ديالي منطقه
نيروهاي آمريكايي با مشارآت ارتش ملي و  :اي عنوان داشت هيات علماي مسلمين عراق طي بيانيه

  .ها تن را دستگير آردند استان ديالي حمله آرده و ده ي بني زيد و الحديد در دو منطقهپليس به 
  .از ساآنان اين استان آشته و زخمي شدند ها تن در اين حمالت ده: هيات علماي مسلمين افزود

  ---------- "آند نمي صدام مطمن بود آمريكا به عراق حمله" ----------
دهد آه بر اساس نتايج تحقيقاتي آه از  نشان مي ي سازمان اطالعات آمريكاگزارش منتشر شده از سو
شده، صدام مطمئن بود آه آمريكا هرگز جرات حمله به  ي عراق انجام رتبه سوي مسووالن عالي

  .دست به چنين اقدامي بزند، حتما با شكست مواجه خواهد شد آشورش را ندارد و اگر هم زماني
به نقل از طارق عزيز، معاون نخست وزير سابق   چاپ آويت نوشت، اين گزارش-م ي الراي العا روزنامه

آرد فرانسه و روسيه  داد، اين بود آه فكر مي صدام اطمينان مي يكي از داليلي آه به: عراق آورده است
  .خواهند شد؛ چرا آه منافع اقتصادي زيادي در عراق دارند مانع از هرگونه حمله
ارتش عراق نيز گفته است آه رييس جمهور سابق  ي لستار، از فرماندهان برجستهابراهيم احمد عبدا
المللي از او سلب شود و آمريكا به اين آشور حمله آند،  بين هاي آرد حتي اگر حمايت عراق گمان مي

  .المللي قرار خواهد گرفت بين حتما تحت فشارهاي
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و انگليسي حمالت خود را شروع آردند، صدام  زماني آه نيروهاي آمريكايي: در اين گزارش آمده است
  .نتايج اندك قانع خواهند شد و قصد براندازي نظامش را ندارند هنوز معتقد بود آه آنها به دستيابي به

عراق باور نداشتند آه نيروهاي ائتالف قادر باشند  ي عبدالستار، هيچ يك از فرماندهان نظامي به گفته
بود آه نظامش از جنگ جان سالم به در خواهد برد، به همين دليل  معتقدبه بغداد برسند و صدام هم 

صدام معتقد بود آه . هاي سدها نكرد هاي نفت و يا باز آردن دريچه گذاري چاه بمب حتي تصميمي براي
  .هاي استراتژيكش درست باشد، براي حمايت از نظامش به نفت نياز خواهد داشت ارزيابي اگر

آرد آه جنگ مذآور موجب از بين  صدام فكر نمي: است ه به نقل از طارق عزيز آوردهاين گزارش در ادام
هاي  هاي آمريكايي وارد عراق شدند، صدام از بروز آشوب تانك رفتن حكومتش شود و حتي زماني آه

 ها به آرد تا از پل عالوه بر آن سعي مي. اي براي آن بيانديشد آوشيد تا چاره مي داخلي واهمه داشت و
  .عنوان راهي براي امدادرساني محافظت آند

هاي مشترآي با فرماندهان و  اشاره دارد آه ديدگاه گزارش فوق در ادامه به برخي از فرماندهان نظامي
  .بدبين بودند مسووالن بلندپايه نداشتند و همواره

به : م آورده استسابق سازمان اطالعات نظامي صدا اين گزارش به نقل از زهير طالب عبدالنار، رييس
هاي ويژه و آساني آه از روند  او بودند، اآثر مسووالن سازمان استثناي صدام و افرادي آه همواره گرد

هاي موجود ادامه خواهد يافت و در  ها و روش ي شيوه معتقد بودند آه جنگ با همه آارها مطلع بودند،
عراق  ي يگان يكم گارد رياست جمهوري دهبه اشغال عراق خواهد انجاميد آه در اين ميان فرمان نهايت

  .ها در اختيار ندارند نيز اعتراف آرد آه هيچ چيز براي رويارويي با آمريكايي
يي ارتش از اقدام آمريكا  داشت آه افراد حرفه ژنرال سلطان هاشم وزير دفاع سابق عراق نيز اظهار

د آه حتي اگر از توان دفاعي بااليي هم دانستن بودند و مي متعجب نبودند، چرا آه از توان خود مطلع
  .ها نيستند مقابله با آمريكايي برخوردار باشند، قادر به

، صدام هنوز معتقد بود آه جنگ در ٢٠٠٣ مارس  با فرارسيدن اواخر: ي اين گزارش آمده است در ادامه
ي عراق نداشته آن را دارد و اگر جنگ مذآور سودي برا چارچوبي جريان خواهد داشت آه او انتظار

  .داشت باشد، زياني هم براي آن نخواهد
روسيه، چين و فرانسه خواست تا از حمايت   روز اول جنگ از١٠ براساس همين اعتقاد، عراق طي 

آنند، چرا آه صدام بر اين باور بود آه اين مساله رنگ  هايي آه در جهت آتش بس است خودداري تالش
 صدام ٢٠٠٣  مارس ٣٠ دهد و با گذشت  اي آمريكايي در عراق مينيروه و بوي مشروعيت را به حضور

اش موفق خواهد بود و او مي تواند به نيروهاي آمريكايي ضربه  آه استراتژي هنوز هم عقيده داشت
  .بزند

هاي فرانسه و روسيه اعالم آند آه بغداد  به دولت در روزي آه وي به ژنرال عبد الحميد دستور داد تا
 ١٠٠ ي  هاي آمريكايي در فاصله پذيرد، تانك نيروهاي آمريكايي را مي يني بدون قيد و شرطتنها عقب نش

  .قرار داشتند و در حال سوختگيري بودند مايلي جنوب بغداد
  ----- هاي برقراري صلح بر تالش هاي نفت و گاز عراق تاثير فساد دايم در بخش -----

ي آمريكا در امر بازسازي عراق،  گزارش بازرس ويژه براساس:  خبرگزاري رويتر گزارش داد در خبري ديگر،
هايي آه در جهت برقراري صلح  عراق احتماال اثرات مخربي بر تالش هاي نفت و گاز فساد دايم در بخش

  .است گيرد، داشته صورت مي
توليد نفت : دبازسازي عراق، در گزارش خود اعالم آر ي آمريكا در امر ژنرال استوارت پاون، بازپرس ويژه

 ميليون بشكه رسيد آه اين ميزان آمتر از ميزان ١٨/٢ روزانه به  عراق طي ماه مارس به طور متوسط
رسيد   ميليون بشكه مي٥٨/٢ ي نفت به  در حالي آه قبل از جنگ، توليد روزانه. بود توليد در قبل از جنگ

  . ميليون بشكه بود٣/٢ آمترين ميزان توليد نفت قبل از جنگ  و
هاي نفت و گاز عراق مشكل دايمي  در بخش گزارش اين ژنرال آمريكايي حاآي از اين است آه فساد

  .بازسازي و ايجاد دموآراسي در عراق بگذارد تواند تاثيرات بدي در عمليات است و مي
ه گيرد، پرداخت ي آمريكا صورت مي آه با هزينه هاي بازسازي عراق ي تالش وي آه به ارزيابي سه ماه

عراق به طوري آه از ماه ژانويه مطرح شد، تغييري نكرده  هاي نفت و گاز در وضعيت بخش: است، گفت
  .است

ي آمريكا براي بازسازي  ميليارد دالري آه آنگره ٤٣٩/١٨ از ميان : پاون در گزارشش عنوان داشته است
  .سي پيدا آرده است ميليارد دالر آن دستر٧٤/١ تنها به  عراق اختصاص داده، بخش نفت و گاز

به اتمام است و مسووالن آمريكايي  براساس اين گزارش، ساخت تاسيسات مهم نفت و گاز رو
  .تاسيسات تكميل شود بازسازي اميدوارند تا پايان سال جاري ساخت اين

ها و حمالت افراد مسلح به تاسيسات مهم و  ساخت نابساماني زير: در اين گزارش عنوان شده است
  .رو ساخته است توليدات نفت و گاز را با آندي روبه ي دولت در توليد، هموارهناتوان

هاي مهم آشور از سه ماه  مشكالت زيرساخت هاي امنيتي و چالش: چنين تصريح آرده است پاون هم
اتهامات فساد در وزارت نفت نيز چالشي مهم در جهت  قبل بهبود چنداني نيافته است و در عين حال

  .آيد اق به حساب ميبازسازي عر
آمترين ميزان توليد در ژانويه و فوريه يعني به دو  توليد نفت خام از ابتداي ماه مارس به: وي افزود

مساله به مشكالت ذخيره سازي و نامساعد بودن آب و هوا بر  ميليون بشكه در روز رسيده و اين
  .گردد مي
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درصد درآمد ملي عراق را در فوريه با  ٩٤   هصادرات نفت خام آ: ي اين گزارش آمده است در ادامه
 ميليون بشكه در ماه مارس آاهش يافته ٣٤  تامين آرده تا   ميليون بشكه در روز٣٧/١ متوسط ماهانه 

  .است
  --------- در عراق هاي اسراييلي ي آمريكا از سالح استفاده ----------
  .سط آمريكا براي استفاده از آن در عراق خبر دادتو هاي اسراييلي ي لبناني از خريد سالح يك روزنامه

 با استناد به گزارشي از - چاپ بحرين -ي االيام  روزنامه (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
هاي نظامي اسراييل  آمارهاي مربوط به صادرات، تجهيزات و سيستم: آورده است ي لبناني الديار روزنامه
يي  گونه به. ي صادرات اين دولت طي دو سال گذشته دارد  افزايش قابل مالحظهنشان از ٢٠٠٥  در سال

  . به سه ميليارد دالر رسيده است٢٠٠٥ آه ميزان صادرات اسراييل در سال 
 اسراييل به مشتريان آمريكايي اين  تجهيزات نظامي ي اين روزنامه افزايش ميزان صادرات به نوشته

ي وقوع جنگ عليه عراق آه البته بيشتر اين مشتريان در حال  مرحله  دربه ويژه. گردد تجهيزات بر مي
  .آنند اآتفا مي حاضر به خريد قطعات

هاي مربوط به صنعت اسلحه و  غربي در امر فعاليت الديار در ادامه به نقل از آارشناسان و متخصصان
 انجام شده، معلوم در طول عمليات نظامي عليه عراق هايي آه طي بررسي: فروش آن آورده است

هاي ساخت اسراييل در اين جنگ استفاده  ها و سالح سيستم شد آه نيروهاي آمريكايي بيشتر از
  .ها در عمليات در مناطق صحرايي بوده است ي آسانتر از اين سالح استفاده اند آه دليل آن آرده

 آيلومتر ١٠٠ ي حرارتي با برد  سيستم گمراه آننده ي مذآور، در راس اين تجهيزات، ي روزنامه به نوشته
اين سيستم از . سيستم دفاعي زميني دشمن طراحي شده است وجود دارد آه به منظور مقابله با

  .رود اي اسراييل به شمار مي.ام.اي ي صنعتي نظامي محصوالت موسسه
. اي. اي. ي صنعتي اي بيونر از محصوالت موسسه هواپيماهاي جاسوسي بدون خلبان از نوع هانتر و

  .از سوي مشتريان آمريكايي خريداري شده است اسراييل نيز از جمله تجهيزاتي است آه
  --------- ي عراق خوشبيني رامسفلد به آينده ----------

  .اين آشور ابراز خوش بيني آرد ي رامسفلد پس از سفر اخيرش به عراق نسبت به آينده
ي گذشته طي يك سفر غير  دفاع آمريكا، آه هفته  وزيردونالد رامسفلد،: خبرگزاري عراق گزارش داد

وگوي راديويي تحوالت موجود در عراق را به ويژه پس  در يك گفت منتظره وارد بغداد شد، پس از اين سفر
  .مردم در تشكيل دولت جديد، يك رويداد تاريخي دانست از تثبيت حق انتخاب

آمريكا، با مقامات عراقي ديدار آرده بود، از اظهارات  ي جهوي آه به همراه آاندوليزا رايس، وزير امور خار
ي امور آشور را به  رو در عراق هستند و اداره خواهان حكومت ميانه رهبران عراقي مبني بر اين آه

  .نخواهند داد، ابراز خشنودي آرد اي وزراي طايفه
ي نجف را به دليل  عهمرجع عاليقدر شي اهللا سيدعلي سيستاني، چنين به شكلي خاص آيت وي هم

  .نظاميان عراقي ستود ي شبه هايش نسبت به حل مساله توجهات و ديدگاه
طي سفر اخير به عراق بر محور مسايل مربوط به  ترين اقدامات خود و رايس را وزير دفاع آمريكا مهم

  .تمرآز دانستامنيتي اين آشور و وضعيت نيروهاي آمريكايي م سفارت آمريكا در بغداد و توجه به اوضاع
: نخست وزير جديد عراق، اين چنين اعالم آرد چنين ديدگاه خود را نسبت به نوري المالكي، وي هم

آفايت است آه صالبت و قدرت الزم را براي رهبري عراق در  آامال آشكار است آه او فردي مصمم و با
  .دارد شرايط سخت و دشوار آنوني

  ---------- هاي عراق فلسطيني سيستاني ازحمايت آيت اهللا العظمي  ----------
حقوق آوارگان فلسطيني مقيم عراق را غير مجاز  اهللا العظمي سيستاني در فتوايي هر گونه نقض آيت

  .خواستار شد ها را دانست و افزايش حمايت از حقوق آن
اهللا  ه فتواي آيتپناهندگان فلسطيني تاآيد آرد آ عاطف عدوان، وزير امور: خبرگزاري عراق گزارش داد

نجف، در واآنش به درخواست اين وزارتخانه مبني  سيدعلي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعه
  .فلسطيني در عراق صادر شده است برجلوگيري از نقض حقوق آوارگان

هرگونه : امور پناهندگان فلسطيني اعالم آرد آهللا العظمي سيستاني طي پيامي به وزارت دفتر آيت
نيست و مقامات ذيربط بايد با حمايت هر چه بيشتر اين   فلسطينيان مقيم عراق جايزتعرض به حقوق

  .شوند ها آوارگان مانع نقض حقوق آن
ها و موسسات مربوط به امور  مكرر با گروه هاي اهللا العظمي سيستاني همچنين از تماس دفتر آيت

 هرچه بيشتر از آوارگان فلسطيني ها مبني بر حمايت آن پناهندگان فلسطيني در عراق و درخواست از
  .خبر داد

ي جاري به منظور  خصوص عراق، قبل از پايان هفته ي عرب در ي اتحاديه ي ويژه در همين حال، آميته
  .دهد تشكيل جلسه مي بررسي آخرين تحوالت عراق در مصر

ي عرب در امور  حلي، معاون دبير آل اتحاديه احمد بن:  نوشت- چاپ عربستان -ي الرياض  روزنامه
نشست طي چند روز آينده در راستاي بررسي گزارش  اين: سياسي، طي آنفرانسي مطبوعاتي گفت

در عراق در خصوص نتايج ديدارش از بغداد و ديدار با مسووالن  ي عرب مختار لماني، رييس هيات اتحاديه
  .شود عراقي تشكيل مي

سفير امارات در مصر، با حضور نمايندگان دايم  ،اين نشست به رياست احمد ميل زعابي: حلي افزود بن
  .شود ي عرب، برگزار مي موسي، دبير آل اتحاديه ي عرب و عمرو آشورهاي عربي در اتحاديه
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ي آتي، حفظ وحدت  عربي از عراق را طي دوره هاي حمايت آشورهاي لماني راه : وي خاطرنشان آرد
روابط عراق با آشورهاي عربي را آه در تحكيم  ملي، تماميت ارضي، حاآميت و استقالل و

  .آمده است، بررسي خواهد آرد هاي نشست سران آشورهاي عربي قطعنامه
سودان، الجزاير، عراق، سوريه، اردن، امارات، بحرين و  اين آميته متشكل از نمايندگان مصر، عربستان،

  .ي عرب است دبيرآل اتحاديه
ي عرب در عراق، نيز در اين  شخصي دبيرآل اتحاديه ي مايندهرود مصطفي عثمان اسماعيل، ن انتظار مي

  .نشست حضور داشته باشد
راستاي فراهم آردن مقدمات برگزاري آنفرانس  ي عرب و عراق در اتحاديه: چنين نوشت الرياض هم

  .اند برگزار شود، مذاآراتي را در اين خصوص آغاز آرده آشتي ملي آه قرار است ابتداي ژوئن آينده
ي مقدماتي آنفرانس آه  عراق، نيز در نشست آميته ي ي وزارت خارجه حتماال سعد الحياني، نمايندها

  .آند در قاهره برگزار خواهد شد، شرآت مي ي عرب ي آتي در مقر اتحاديه يكشنبه
طي ماه : ي انگليس نوشت مسووالن وزارت خارجه ي عربستاني الوطن به نقل از از سوي ديگر روزنامه

نشيني تعداد نيروهاي  خارج خواهند شد و با اين عقب  سرباز انگليسي از عراق٨٠٠  حدود جاري
رسد و به طور آلي تعداد نيروهاي انگليسي آه از ابتداي  تن مي  هزار٧ انگليسي موجود در عراق به 

  . رسد  هزار تن مي٣ اند به  شده  از عراق خارج٢٠٠٣ 
جدول : سفير انگليس در امارات اظهار داشتند تي خود در منزلمسووالن انگليسي در آنفرانس مطبوعا

نشيني نيروهاي خارجي به هماهنگي با  است، اما عقب زماني دقيقي براي خروج نيروها تعيين نشده
  .امنيتي عراق بستگي دارد دولت و افزايش توان نظامي نيروهاي

  ---------- در عراق تاآيد رايس بر شكست سياسي شبه نظاميان ----------
يي ايران، موضوع آاهش  ي هسته بررسي پرونده اش به گوهاي تلويزيوني و آاندوليزا رايس در گفت

  .و مشكل افزايش قيمت نفت پرداخت نيروهاي آمريكايي در عراق، بحران دارفور
زيوني با وگوهاي تلوي ي آمريكا، در گفت امور خارجه آاندوليزا رايس، وزير: خبرگزاري عراق گزارش داد

ي  آمريكا در خصوص اظهارات آالين پاول، وزير امورخارجه سي.بي. اس و اي.بي. هاي سي شبكه
جمهور آمريكا، توصيه آرده بود  از جنگ عراق به جورج بوش، رييس آه قبل سابق عراق مبني بر اين
زهاي مشاورانش و رييس جمهور به پند و اندر: اين آشور اعزام آند، تاآيد آرد نيروهاي بيشتري را به

  .فرماندهان نظامي آه در اجراي طرح جنگ دخالت داشتند، گوش داده است تمامي
آمريكايي و يا نيروهاي ائتالف در عراق نيست، بلكه  درحال حاضر مشكل، تعداد نيروهاي: وي افزود

 بتوانند در حمايت از امنيت آشورشان سهيم باشند و حتي مشكل اين است آه نيروهاي عراقي
ولي اين امر نياز به . هاي بيشتر اعالم آنند براي پذيرش مسووليت فرماندهان عراقي تمايل خود را

  .آموزش بيشتر دارد
ها و حمالت در عراق ميزان پيشرفت آمريكا در  خشونت وي در پاسخ به اين سوال آه با توجه به افزايش

ي سياسي صورت  بيعتا در جبههپيشرفت ط: است؟ عنوان داشت جنگ عليه اين آشور چگونه بوده
  .شورشيان را از طريق سياسي شكست داد نه با نيروي نظامي توان گرفته و به نظر من مي

 اوضاع در عراق با توجه به  :خاطرنشان آرد چنين به دشواري اوضاع عراق اعتراف آرده و رايس هم
هايي را به دنبال دارد  شور سختينظام دموآراسي در اين آ براندازي نظام ديكتاتوري صدام و برقراري

برگزاري انتخابات، تشكيل دولت پايدار، تالش جهت تحقق وحدت ملي و تعيين  ي اين وجود، ولي با همه
  .يي همه و همه بر پيشرفت آمريكا در عراق داللت دارد طايفه وزراي غير

ي  ملي عراق، در زمينهالربيعي، مشاور امنيت  وي در خصوص اظهارات مسووالن عراقي از جمله موفق
 در ديدار اخيري آه  : گفت٢٠٠٨ ي سال  خارجي از عراق تا نيمه تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي

 ها خواهان پذيرش وزير دفاع آمريكا با مقامات عراقي داشتيم، پي بردم آه آن من و دونالد رامسفلد،
آنند آه  مي ها اين موضوع را آامال درك ولي آن. هاي امنيتي بيشتري در آشورشان هستند مسووليت

  .نيروهايشان براي پذيرش اين مسووليت بزرگ آماده نيستند
هاي امنيتي در  عراق به طور تدريجي مسووليت نيروهاي امنيتي: ي آمريكا افزود وزير امور خارجه

ترين زمان   در سريعآمريكا نيز آمادگي آموزش اين نيروها را گيرند و هاي آشورشان را برعهده مي استان
  .ممكن دارد

در حال حاضر تداوم وضعيت سياسي موجود و  ترين امر مهم: ي سخنانش تصريح آرد رايس در ادامه
سرآوب شورشيان است و تمامي اين عوامل زمينه  تالش دولت جديد جهت تحكيم دولت متحد ملي و
امنيتي و آاهش مسووليت هاي  پذيرش مسووليت را براي آمادگي بيشتر نيروهاي عراقي جهت

  .آند مي هاي آينده فراهم نيروهاي ائتالف طي ماه
اين منطقه مبني بر آشتار دسته جمعي در  چنين در خصوص اوضاع دارفور و توصيف بوش از وي هم

خصوص اتخاذ آرده و با اعمال فشار بر سازمان ملل  گيري تندي را در اين  آمريكا موضع :سودان گفت
وفصل شود و هيات حفظ صلح سازمان  تر حل موضوع هر چه سريع خواهد تا اين ازمان ميمتحد از اين س

  .هاي اطالعاتي و تجهيزات خود را در اين زمينه ارايه دهد آمك ملل متحد با حمايت ناتو
آمريكا به اعمال فشارهاي خود عليه : افزود وي اعزام نيروهاي غربي به دارفور را بعيد دانست و

اقدامات دولت سودان و آساني هستيم آه مسوول  ما مخالف برخي از. دهد ادامه ميها  سوداني
  .آشتارهاي جمعي در اين آشور هستند
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المللي در خصوص  خواست تا ضمن تاييد هيات بين المللي به ويژه چين و روسيه ي بين رايس از جامعه
  .آمك آنند دارفور به توقف مشكالت در اين منطقه

ما موافق : به افزايش قيمت نفت عنوان داشت زايش توليد بنزين در آمريكا با توجهوي در خصوص اف
  .افزايش سطح توليد بنزين هستيم

ايران بايد براي حل بحران : يي ايران نيز تاآيد آرد هسته ي ي آمريكا در خصوص برنامه وزير امور خارجه
هاي آژانس  ش به درخواستهاي و ضمن متوقف ساختن برنامه تر عمل آند اش جدي يي هسته
  .شوراي امنيت پاسخ داده و به ميز مذاآرات بازگردد يي و المللي انرژي هسته بين
المهدي اعالم آرده و تاآيد آرد آه نيروهاي اين  چنين گروه صدر مخالفت خود را با انحالل ارتش هم

  .ارتش شبه نظامي نيستند
ي عراقي برعهده  آن را مقتدي صدر، رهبر شيعه رهبريبها االعرجي، يكي از نمايندگان گروه صدر آه 

هاي مذآور  پست از آابينه دولت جديد عراق است آه پست دارد، تاآيد آرد، گروه صدر خواهان پنج
  .شوند پارلماني تعيين مي هاي ضمن مذاآرات با ديگر گروه

هاي  و به صالحيتاند  ملي توافق آرده همه احزاب عراق بر تشكيل دولت متحد :وي تصريح آرد
آنار گذاشته و تالش خود را براي خدمت به مردم و رهايي  انتخاباتي اعتقاد دارند لذا بايد اختالفات را

  .موجود به آار گيرند هاي ها از مشكالت و سختي آن
عراق مبني بر منحل ساختن شبه نظاميان  وي درخصوص تصميم نوري المالكي، نخست وزير جديد

ها  اي است آه قوانين زيادي نيز به آن گسترده موضوع شبه نظاميان موضوع: آردعراقي خاطرنشان 
نظاميان ارتش المهدي است، بايد بگوييم آه اين ارتش هيچ  اختصاص يافته اما اگر مقصود از شبه

 مشي صدري است آه يك خط و  ارتش المهدي مرتبط با خطي. ندارد ارتباطي به هيچ سازمان حزبي
گيري آن واآنش طبيعي به حضور اشغالگران است،  و اساس شكل شود وب ميمشي مردمي محس

  .شود ارتش مردمي محسوب مي بنابراين ارتش المهدي يك
هاي  وآال، پزشكان، مهندسان و آارمندان بخش اعضاي ارتش المهدي از: وي در ادامه عنوان داشت

ظاميان به اين ارتش مربوط دهد آه موضوع شبه ن مي خصوصي و دولتي هستند و اين امر نشان
  .شود نمي

تلويزيوني خود با تلويزيون عراق پس از تصدي  اين در حالي است آه المالكي در اولين گفت و گوي
هاي شبه نظامي عراق را منحل سازد و  دارد گروه پست نخست وزيري عراق تاآيد آرده بود قصد

اهللا سيد علي   اين امر با استقبال و تاييد آيتآوري آند آه جمع هاي موجود را از آوچه و خيابان سالح
  .عاليقدر شيعه رو به رو شد سيستاني، مرجع

  --------- عراقي هاي مسلح ديدار طالباني با سازمان ----------
مسلح عراقي را تاييد آرد و گفت آه هدف از اين   جالل طالباني ديدار با سران و اعضاي هفت سازمان

  .ها براي ورود به روند سياسي جامعه بوده است سازمان سازي اين قانعديدارها تالش براي 
اي به نقل از جالل طالباني،  عراق با صدور بيانيه دفتر رياست جمهوري: خبرگزاري شينهوا گزارش داد

ي فرهنگي  تعدادي از فرهنگيان عرب و عراقي در جشنواره رييس جمهور اين آشور آه در جمع
جا  اند اما اين ها اعالم جنگ عليه ملت عراق را داده زرقاوي"است آه  د، آوردهآر آردستان صحبت مي

 اند، هاي مسلحانه شده حضور دارند آه به منظور بيرون راندن اشغالگران وارد عمليات هاي ديگري گروه
سي ي سيا عرصه ها به ها و وارد آردن آن هايي هستند آه ما در تالش براي مذاآره با آن ها همان اين

  ".هستيم
توان  مسلح وارد مذاآره شده است و معتقدم آه مي هاي طرف آمريكايي با برخي از گروه: وي ادامه داد

  .ام، به توافق رسيد مالقات داشته با هفت سازمان مسلحي آه با آن ها
يلي  علت تاخير در تشكيل دولت عالوه بر مسا :داشت ي تشكيل دولت جديد عراق اظهار طالباني درباره

خدماتي و مبارزه با تروريسم به دليل عدم توافق ميان  ي امنيتي، مشكالت چون بررسي پرونده
  .نامزدهاي موجود نيز بوده است هاي پارلماني بر سر جناح

يكي از : ي حضور نيروهاي بيگانه در آشورشان گفت ادامه ها مبني بر وي با اشاره به عدم تمايل عراقي
ها براي عقب نشيني از عراق بوده  تعيين روسا، تهديد آمريكايي ل دولت وي تشكي داليل حل مساله

  .است
عراقي به تدريج موجب عقب نشيني تدريجي  رييس جمهور عراق با بيان اين آه آموزش نيروهاي

ي حاضر در عراق خواهان عقب نشيني  بيشتر نيروهاي بيگانه :شود، افزود نيروهاي بيگانه در آشور مي
  .هستند

آميز در سرعت بخشيدن به بازسازي  موفقيت چنين با تاآيد بر ضرورت تدوين سياست الباني همط
آمريكايي از عراق و بروز جنگ داخلي در اين آشور  نيروهاي عراقي نسبت به عقب نشيني نيروهاي

  .هشدار داد
 در عراق باشد، ملي، دموآراسي، امنيت و ثبات رود امسال سال آشتي آه انتظار مي وي با اعالم اين

  .ها باشد بازسازي رود سال آينده سال آغاز انتظار مي: گفت
عراق پينشهادي در  :جاي نيروهاي چند مليتي گفت ي طرح جايگزيني نيروهاي عربي به طالباني درباره

چنين آشورهاي عربي آه نسبت به  هم. نكرده است اين خصوص از سوي آشورهاي عربي دريافت
  چگونه ممكن است با اعزام نيرو به عراق موافقت آنند؟ ورزند ن آشور بخل مياعزام سفير به اي
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در مرز با عراق، با اعالم مخالفتش با هر گونه  ي استقرار نيروهاي ترآيه رييس جمهور عراق درباره
هاي نظام صدام آه به  تمامي توافقنامه: عراق بيان داشت دخالت آشورهاي بيگانه در امور داخلي

  .جايز بود، از اين به بعد منتفي است  ورود به اراضي عراقموجب آن
ي آمريكا و دونالد  رايس، وزير امور خارجه ي آاندوليزا وي با فاش آردن يكي از محورهاي مذاآره
تاآيد بر مخالفت دولت آمريكا با هرگونه دخالت در امور   :رامسفلد، وزير دفاع اين آشور در عراق گفت

ي تجاوز به آن را ندارد،  عراق خط قرمزي هستند آه هيچ آشوري اجازه آه مرزهايداخلي عراق و اين 
  .بوده است از محورهاي مذاآره

ها براي تشكيل دولت جديد عراق ادامه  حالي آه رايزني در: چنين پايگاه اينترنتي المحيط گزارش داد هم
يس فهرست العراقيه به عنوان دبيرآل آشور خواهان تعيين اياد عالوي، ري ي گفتمان ملي اين دارد جبهه

  .ملي عراق شد شوراي امنيت
گفتن در اين باره زود است و اين امر را بايد به  هاي سياسي معتقدند آه سخن در عين حال برخي جناح

  .پارلمان واگذار آرد
 امروز تشكيل دولت جديد عراق با يك روز تاخير اين در حالي است آه قرار بود مذاآرات رسمي بر سر

  .شود برگزار 
اعطاي فرصت بيشتر براي انجام مذاآرات، نشست  نمايندگان پارلمان عراق اعالم آردند آه به منظور

  .يكشنبه برگزار شود، با يك روز تاخير به امروز موآول شد احزاب پارلماني عراق آه قرار بود روز
راتي دولت جديد به طور مشترك بين هاي وز پست نمايندگان عراقي تاآيد آردند آه مذاآرات بر سر

  .شود ي توافق عراق برگزار مي ائتالف آردستان عراق و جبهه فهرست ائتالف يكپارچه شيعه، فهرست
ي اين هفته به منظور بررسي تغييرات در قانون  چهارشنبه پارلمان عراق: خبرگزاري آويت نيز گزارش داد
  .آند مي اساسي نشستي را برگزار

بررسي تغييرات در قانون اساسي عراق را  ي موقت جهت  پارلمان تشكيل يك آميتههيات رياست
  .خواستار شد

  .المشهداني، رييس پارلمان عراق اتخاذ شد اين تصميم پس از نشست هيات رييسه پارلمان با محمود
بوط به ي گزارش مر از تشكيل اين آميته ارايه هدف: ي پارلمان آمده است ي هيات رييسه در بيانيه

نويس نظام داخلي  ي موقت جهت آماده سازي پيش آميته تغييرات در قانون اساسي و تشكيل يك
  .پارلمان است

: عراق در يك آنفرانس مطبوعاتي اعالم آرد ي گفتمان ملي از سوي ديگر صالح المطلق، رييس جبهه
  .ستدولت جديد به هم نزديك شده ا هاي احزاب پارلماني درخصوص تشكيل ديدگاه
وزير جديد عراق درخصوص ابزارهاي تشكيل دولت  چنين از مذاآراتي با نوري المالكي، نخست وي هم
  .خبر داد

اصلي پارلمان درخصوص تحقق منافع ملي تمامي  اين مذاآرات فاش آرد آه ديدگاه احزاب: وي افزود
  .احزاب بسيار به هم نزديك است

  .آميز باشد آغازي براي يك مسير موفقيت ل دولت جديدچنين ابراز اميدواري آرد آه تشكي وي هم
ي گفتمان ملي به عنوان  جبهه: گفت مطلق درخصوص امكان مشارآت فهرستش در دولت جديد

  .آنند مخالفان مثبت در پارلمان تالش مي
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   ارديبهشت12: مرور روزنامه های تهران
    ٢٠٠۶ مى ٢  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١٢سه شنبه 
روزنامه های صبح امروز گزارش های اصلی خود را به انعکاس مراسمی اختصاص داده اند :بی بی سی

که به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ايران برگزار شده و از زبان هر دو گروه معلمان و کارگران 
امه بحث حجاب و حضور زنان در ورزشگاه ها و ترديدهايی اد. نارضايتی شديد آن ها را انعکاس داده اند

  .درباره خط لوله گاز ايران به پاکستان از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در صدر گزارش های امروز خود از اخراج هفت هزار کارگر از واحدهای صنعتی خبر داده و نوشته اعتماد
 کشور   صنعت  بخش  به  سنگينی  ضربه  گذشته  سال  به بت کشور نس  کارگران  حقوق  درصدی۵٣  افزايش

  .  شد  اين اخراج وارد کرد و موجب
 بی   کارگران  نشود کشور شاهد اخراج  اصالح  کار   عالی  شورای  مصوب  اگر قانون به نوشته اين روزنامه 

  .  خواهد بود شماری 
ن های مجلس تصميم به احضار وزير کار برای  در همين زمان يکی از کمييسو ايرانبه نوشته روزنامه

  .  گرفته است  حقوق  افزايش  اين تعديل در
 در عين حال در گزارشی به مناسبت روز کارگر از زبان علی ربيعی رييس سابق دبيرخانه اعتماد

شورای عالی امنيت ملی نوشته محدود کردن جنبش کارگری مانند محدود کردن جنبش دانشجويی 
   .ناگوارست

همين روزنامه گزارش داده که آقای محجوب نماينده کارگران در مجلس در اجتماع روز کارگر گفته است 
اگر .   است ها قرار گرفته  افراد و گروه  برخی  کار مورد هجمه  قانون  مختلف  عناوين  به کنم  می احساس

www.iran-archive.com 



   آنکه  باشد، بی  اگر غير از اين کنيم ولی  می  را دارند، کمکشان  قانون  کار قصد بهتر کردن  قانون منتقدان
  .  ايستيم  می  با قاطعيت  ناحقشان  خواسته ، در مقابل  کنيم  و موقعيتشان نگاه  مقام به

صنعتگر بخش خصوصی به  ٢٠ روزنامه اقتصادی صبح تهران خبر داده که دنيای اقتصاددر همين حال 
 اقتصادی مجلس حضور يافتند تا مباحث خود را در های صنعتی کشور در کميسيون نمايندگی از تشکل

  . جاری به رييس اين کميسيون بگويند خصوص بخشنامه شورای عالی کار برای نرخ دستمزد سال
 به اعتقاد صنعتگران بخش خصوصی، بخشنامه جديدی که متضمن افزايش  دنيای اقتصادبه نوشته

ردی کارگران قديمی و دايم شده و ضمن اينکه قابل مالحظه حقوق کارگران قراردادی است، باعث دلس
  . برد، به نفع نيروی کار نيز نخواهد بود  تمام شده را باال می قيمت

   در گزارشی از اعتراض سراسری کارگران در مراسم روزکارگر خبر داده و نوشته اخراجاعتماد ملی
  گيرد که  می   صورت آنها در شرايطی   حداقلی  حقوق  پرداخت  به  نسبت توجهی  و بی   کارگران گسترده
 و مستاجر   فاقد مسکن  کارگری  درصد از جامعه۴٠  کم  وزير کار دست   اجتماعی  معاون  گفته بنا به

  . هستند
   از سراسر کشور در اين  زده  و بحران  اخراجی  واحدهای  کارگران به نوشته اين روزنامه حضور گسترده

  .  در بين آن ها خبر می داد  و امنيتی  شديد معيشتی ت از وجود مشکال راهپيمايی
 از اعتراض سراسری معلمان به وضعيت آموزش و پرورش خبر داده و در گزارشی سرمايهروزنامه 

نوشته کانون صنفی فرهنگيان تقاضای مجوز راهپيمايی در روز معلم کرده بود و سازمان معلمان نيز 
ر هر دو مورد به جايی نرسيد و آنان با انتشار ويژه نامه هايی درخواست سالن گردهمايی داشت که د

  . مسايل خود را بيان کردند
گوييم خواستار  به نوشته اين روزنامه دبير کل سازمان معلمان گفته است ما به صراحت گفته و می 

 آموزش و پرورش بسته،. تغييراتی هستيم که در گام اول مربوط به وضعيت آموزش و پرورش است
در گام بعد خواسته ما معطوف به سطح . سنتی و ايدئولوژيک پاسخگوی نيازهای هزاره سوم نيست

  حقوق شهروندی و دموکراتيک برای ما جنبه حياتی دارند  جامعه است، در کنار حـقـوق صنفـی، 
  خبر داده که در دو روز گذشته دويست هزار نفر از خريداران سيم کارت تلفن همراه قبضهمبستگی

های خود را پس داده اند که حتی جمعی از معلمان که با تخفيف قبض هايی دريافت داشته بودند نيز 
  .در ميان آن ها هستند

 محمدتقی رهبر نماينده اصفهان در مجلس در اجتماع انصار حزب اهللا گفته است اعتمادبه نوشته 
   گونه  بيخود، اين ها و کلمات  فحش ينتر  اول  ، منشا دست  نيست  ای  آماده ها محيط  استاديوم محيط
 حضور در   برای  خودشان  سر و کله  توی  هستند که  کسانی  چه  که  اينجاست  نکته و.   است جوامع
   و معنويت  محيط  کردن لطيف.  مقيد نيستند  هستند که  قطعا کسانی زنند، اينان  می   جوامع گونه اين
  .گيرد  نمی  ت صور  اينان  توسط  محيط دادن

 مصباح مقدم نماينده مجلس با تاکيد بر اين که بدحجابی به صورت عرف و شرقبه نوشته روزنامه 
هنجار يا قانون درآمده است گفته در بعضی از اياالت آمريکا اگر خانمی با حداقل لباس وارد شهر بشود 

گويند به سمت خانه ات برگرد، بپوش و می . خانم ها با او برخورد می کنند، آقايان با او برخورد می کنند
معنايش اين نيست که چادر بپوشد يا الزاما روسری به سر کند اما لباس عرفی و حداقل . بعد بيرون بيا

مثال نمی تواند بدن خودش را نيمه عريان کند و بعد وارد . لباسی را که مورد قبول است، بايد بپوشد
  . نجارهای جامعه بايد مورد قبول همه قرار بگيرداين يعنی چه؟ يعنی اينکه ه. جامعه شود

 خبر داده که امام جمعه مشهد هم به شدت به مظاهر بدحجابی حمله برده و علت را در ايرانروزنامه 
اين ديده که در فيلم ها و سريال های صدا و سيما افراد بی سواد را چادری و با حجاب و اشخاص 

حجاب نشان می دهند و اين مصداق واقعی فعاليت ضد فرهنگی و تحصيل کرده و يا مثًال دکتر را بی 
  . هنجارسازی عليه حجاب است

 گفته جای تاسف است که در بازار مانتوهای  ايرانججت االسالم علم الهدی به نوشته روزنامه
پوشيده بسيار کمتر از مانتوهای کوتاه و جلف که يکی از مصاديق بی حجابی است، وجود دارد و مردم 

  .رای خريد مانتوهای پوشيده با مشکل مواجه اندب
همين روزنامه از قول سخنگوی دولت نوشته به دستور رييس جهوری قرار شده که بازار از لباس های 

  .مناسب اسالمی اشباع شود
  

   ارديبهشت11: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶  اول مه– ١٣٨۵  اردیبهشت 11دوشنبه 

يجانی دبير شورای عالی امنيت ملی درباره پرونده هسته ای، اطالعات اظهارات علی الر:بی بی سی
تازه ای که معاون سازمان انرژی اتمی در همين باره داده است، تاسيس انجمنی برای مبارزه با مجازات 
اعدام و عقب نشينی مشاور هنری رييس جمهور از اظهاراتش درباره مساله ورود زنان به ورزشگاه ها از 

  .ی ترين مطالب روزنامه های امروز صبح تهران استجمله اصل
 علی الريجانی در جلسه ای با دانشجويان دانشگاه شريف ارسال نامه ای شرقبه نوشته روزنامه 

برای محمد البرادعی را که ديروز عنوان اصلی روزنامه های تهران بود تکذيب کرده و گفته نامه ای به 
  . می ننوشته استمديرکل آژانس بين المللی انرژی ات

www.iran-archive.com 



 دانشجويی با صدای بلند خطاب به مسئول هيات مذاکره شرقدر بخشی از اين جلسه به نوشته 
در زمان جنگ می گفتيد راه قدس از کربال می گذرد، امروز راه قدس از کجا می : کننده هسته ای گفت

  گذرد؟
انی که در جنگ می جنگيده  حواب داد به همديگر متلک نگوييم؛ فرزندشرقعلی الريحانی به نوشته 

اگر آنها زحمت نمی کشيدند و جان خود را نمی دادند، امروز شما . اند مجاهدين فی سبيل اهللا بودند
هر هدف . سر کالس های درس به راحتی نمی نشستيد و کشوری با دانش هسته ای نمی شديد

  . بزرگی زحمت دارد
ی ايران به از کشورهای طرف مذاکره خواسته توجه ، معاون سازمان انرژی اتمايرانبه نوشته روزنامه 

داشته باشند که با ايران در شرايط جديد صحبت می کنند و ديگر شرايط با آن چه در زمان اجالس لندن 
  . وجود داشت فرق کرده است

به گفته محمد سعيدی، در اجالس لندن چين و روسيه فريب اروپا و آمريکا را خوردند اما در آن زمان ما 
غنی سازی نداشتيم و چون ذرات اورانيوم در نطنز پيدا شده بود برای اثبات آن که منشا خارجی دارد 

  .اما وقتی عدم انحراف ايران ثابت شد ديگر دليلی برای تعليق وجود نداشت. تعليق را پذيرفتيم
احبه مطبوعاتی  محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانی تهران در يک مصدنيای اقتصادبه نوشته روزنامه 

ها به داليل غيرمنطقی و سياسی، موانعی از سوی مخالفان برای عضويت  گفته است در طول اين سال
 اکنون جمهوری اسالمی ايران به عنوان عضو ناظر  ايران در سازمان جهانی تجارت ايجاد شده بود اما هم

  . در اين سازمان پذيرفته شده و نبايد اين فرصت را از دست بدهيم
 هفته قبل پس از سفر به آمريکا، نامش به يک سوژه خبری دنيای اقتصادنهاونديان که به نوشته 

تبديل شد، حاضر نشد درباره سفرش به آمريکا توضيحی بدهد و در مقابل درباره عضويت در سازمان 
 در شرايطی که ديگران در صدد اعمال محدوديت بر اقتصاد: تجارت جهانی سخن گفت و تصريح کرد

کشورند، بايد در مقابل به تالش خود اضافه و اشتياق و توانايی خود را برای حضور در بازارهای جهانی 
  . اثبات کنيم

 عنوان های اصلی خود را به روز کارگر اختصاص داده و در مقاالتی همبستگی و اعتمادروزنامه های 
  . درباره اين روز و مسايل کارگران نوشته اند

 به همين مناسبت رييس جمهوری در جمعی با کارگران سخن گفته و از جمله  ايرانبه نوشته روزنامه
به صاحبان کارخانه های بخش خصوصی قول داده که اگر حقوق کارگران باال برده شود آن ها به همين 

  . نسبت بر کيفيت کار خود خواهند افزود
 جانب وی بر کار کارفرمايان نظارت  رييس دولت از کارگران خواسته به نمايندگی ازاعتمادبه نوشته 

  .کنند 
 نوشته به دنبال اعتراض هايی که به اظهارات مشاور هنری رييس جمهوری شد وی از اظهارات اعتماد

  . خود عقب نشينی کرد و اظهار نظر درباره مساژل فقهی را در حيطه کار علما دانست
ی رييس جمهور منصوب شده در جمع اعتماد نوشته که جواد شمقدری فيلمساز که به مشاورت هنر

 زند   علما را می  چقدر گردن  زمان  شمشير امام  که دانيم گروهی از استشهاديون با تاکيد بر اين که می
 از   بخشی  دانيد که  می  بشود و خوب  تصفيه ، قطعا بايد يک  ظهور برسيم  زمان  به  اينکه گفته بود برای

   مسير نقاب  و در اين  است  رفتن  پيش  در حال  درست  و انقالب  گرفت  شکل ات انتخاب  در ايام  تصفيه اين
  . شود  می ها برداشته

 اظهارات مشاور هنری آقای احمدی نژاد را نشانه بی اطالعی وی از جمهوری اسالمیروزنامه 
 جمهوری مسائل فقهی دانسته و از جمله درباره ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه ها نوشته رهبر

اسالمی چند سال قبل در پاسخ وزارت کشور با ورود زنان به ورزشگاه ها مخالفت کرده بودند بنابراين 
نظر مشاور هنری رييس جمهور در اين باره که هيچ مرجعی حضور زنان در ورزشگاه ها را منع نکرده 

  . درست نيست
وری نوشته اجرای دستور رييس جمهور  از قول معاون پارلمانی رييس جمهيراندر همين حال روزنامه ا

  .منوط به فراهم آمدن شرايط اجرايی آن است
ها متعهد   از ساير دولت  خود را بيش  دولت آقای موسوی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، گفته اين

  .داند  می   عالی مقام  و علما و مراجع  آقايان  نظرات  رعايت  به و ملتزم
اس گفتگوئی با عمادالدين باقی پژوهشگر و روزنامه نگار نوشته بعد از موفقيت نهاد  بر اساعتماد ملی

 تنها   های آن   راه اندازی کرده که فعاليت  حيات  حق دفاع از زندانيان اينک يک ان جی او با نام پاسداران
  .   متمرکز است  اعدام بر موضوع

 در   سياسی  دهد و وی گفته است که ما موضع  انجام  کار مطالعاتی به گفته باقی اين انجمن قرار است
   و همکاری  با همفکری  داريم  تصميم  بلکه  باشيم  درگير با حکومت  خواهيم  و نمی  نداريم  مساله اين

  .  بيابيم  اعدام  موارد مجازات  کاهش  برای راهی
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