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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
  

  متن پيش نويس قطعنامه عليه ايران در شوراى امنيت
    ٢٠٠۶ مى 5  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١5ه جمع
ريكا به همراه فرانسه و انگليس روز چهارشنبه متن قطعنامه پيشنهادى خود را در اختيار اعضاى آم: ايرنا

  . شوراى امنيت قرار دادند
اين قطعنامه با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل، در صورت تصويب راه را براى اقدامات آتى 

  . واشينگتن عليه ايران هموار مى سازد
  : متن آامل پيش نويس قطعنامه را منتشر آرده است) ايرنا(رى اسالمى خبرگزارى رسمى جمهو

  .٢٠٠۶ مارس ٢٩با يادآورى بيانيه رئيس در تاريخ  -١
با تاآيد مجدد بر تعهدش در ارتباط با معاهده عدم اشاعه سالح هاى هسته اى و با يادآورى حق  -٢

تحقيقات، توليد و استفاده از انرژى  اين معاهده، براى توسعه ٢ و ١دولت هاى عضو، مطابق مواد 
  .هسته اى براى مقاصد صلح آميز بدون تبعيض

 و قطعنامه هاى شوراى حكام IAEAابراز نگرانى عميق نسبت به بسيارى از گزارش هاى مديرآل  -٣
IAEA مربوط به برنامه هسته اى ايران آه توسط مديرآل IAEA به شورا گزارش شده است، از جمله 

 فوريه ٢٧با ابراز نگرانى عميق از اينكه گزارش  -IAEA . ۴شوراى حكام )GOV ١۴/ ٢٠٠۶/ (قطعنامه 
شمارى از مسائل و نگرانى هاى به جا مانده در خصوص برنامه هسته ) ١۵ GOV/ ٢٠٠۶/ ) IAEAمديرآل 

ن اى ايران را فهرست آرده، از جمله موضوعاتى آه مى تواند بعد نظامى هسته اى داشته باشد، و اي
 ناتوان از نتيجه گيرى در اين رابطه است آه هيچ ماده يا فعاليت هسته اى اعالم نشده اى در IAEAآه 

  . ايران وجود ندارد
و يافته هاى آن، از ) GOV ٢٧/ ٢٠٠۶/ ) IAEA مديرآل٢٠٠۶ آوريل ٢٨با ابراز نگرانى عميق از گزارش  -۵

آشكارسازى در خصوص تمام ابعاد برنامه جمله اينكه، پس از بيش از سه سال تالش آژانس براى 
  .هسته اى ايران، شكاف موجود در اطالعات مربوط به اين امر آماآان مسئله اى نگران آننده است

 آه مورد تاآيد IAEAبا ابراز نگرانى عميق از اينكه ايران گام هاى مقرر شده به وسيله شوراى حكام  -۶
 براى اعتمادسازى ضرورى هستند را بر نداشته است، و به  مارس آن قرار گرفته و٢٩شورا در بيانيه 

خصوص تصميم ايران به از سرگيرى فعاليت هاى مربوط به غنى سازى، از جمله تحقيق و توسعه، 
 بر اساس پروتكل IAEAتوسعه اخير آن و اعالم در خصوص چنين اقداماتى، و ادامه تعليق همكارى با 

  .الحاقى
ناشى از برنامه هسته اى ايران، با علم به تهديد صلح و امنيت بين المللى و نگران از خطرات اشاعه  -٧

  . مسئوليت هاى شورا در اين رابطه، و مصمم به جلوگيرى از وخامت بيشتر اين وضعيت
  .با اقدام تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، موارد ذيل درخواست مى شود -٨
  بندهاى اجرايى• 
ون تاخير گام هاى مقرر شده از سوى شوراى حكام در قطعنامه از ايران مى خواهد آه بد -١
) /٢٠٠۶ /١۴ GOV ( آنكه براى ايجاد اعتماد در زمينه استفاده منحصرًا صلح آميز از برنامه هسته اى و حل

  . مسائل باقى مانده ضرورى هستند را بردارد
ورى و مرتبط با غنى سازى، از تصميم مى گيرد، در اين رابطه آه ايران بايد همه فعاليت هاى فرآ -٢

 قرار گيرد و ساخت IAEAجمله تحقيق و توسعه را تعليق نموده، به نحوى آه مورد راستى آزمايى 
  .رآآتور آب سنگين را تعليق نمايد

معتقد است آه چنين تعليقى، همراه با پايبندى راستى آزمايى شده از سوى ايران در رابطه با  -٣
 به يك راه حل ديپلماتيك و مذاآره شده آمك مى آند تا IAEAراى حكام الزامات مقرر از سوى شو

تضمين آند آه برنامه هسته اى ايران صرفًا براى مقاصد صلح آميز است و بر آمادگى جامعه بين المللى 
براى فعاليت مثبت در رابطه با چنين راه حلى آه ضمنًا به نفع عدم اشاعه هسته اى در جاهاى ديگر 

  . د مى نمايداست، تاآي
از همه دولت ها مى خواهد مراقب باشند آه از انتقال اقالم، مواد، ابزار و فناورى آه مى تواند در  - ۴

  .فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى، فرآورى و برنامه هاى موشكى ايران به آار رود، جلوگيرى نمايند
 و دبيرخانه آن براى تالش هاى فنى IAEA حمايت آرده و از مديرآل IAEAقويًا از نقش شوراى حكام  -۵

و بى طرفانه مستمرشان براى حل مسائل باقى مانده در ايران تقدير آرده و آن را ترغيب نموده، بر 
 جهت حل تمامى مسائل باقى مانده مربوط به برنامه هسته اى ايران تاآيد IAEAضرورت ادامه فعاليت 

ات پروتكل الحاقى عمل نموده و همه اقدامات شفاف آرده، و از ايران مى خواهد تا بر اساس مقرر
  .  ممكن است در حمايت از تحقيقات جارى اش درخواست نمايد، اجرا آندIAEAسازى را آه 
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 در خصوص فرآيند پايبندى ايران IAEAروز از مديرآل ) مدت ضرب االجل هنوز مشخص نشده است(در  -۶
 و IAEA و تصميمات فوق گزارشى را به شوراى حكام IAEAبا اقدامات مقرر شده از سوى شوراى حكام 

  . به طور موازى به شوراى امنيت براى رسيدگى درخواست مى آند
قصد خود مبنى بر بررسى اقدامات بيشترى آه ممكن است براى تضمين پايبندى با اين قطعنامه  -٧

، بررسى بيشتر آنها ضرورت ابراز داشته و تصميم مى گيرد آه چنانچه اقدامات اضافى ديگرى الزم باشد
  . دارد
خاطرنشان مى نمايد آه پايبندى آامل راستى آزمايى شده از سوى ايران آه مورد تائيد شوراى  -٨

IAEAاست، از نياز به چنين گام هاى بيشترى ممانعت مى نمايد  .  
  .تصميم مى گيرد آه موضوع را آماآان تحت بررسى داشته باشد -٩
  

  ی تی و پيمان ان پی از پروتکل الحاقتهديد ايران به خروج
    ٢٠٠۶ مى 7  - ١٣٨۵ ارديبهشت 17شنبه یک

 هشدار ی ايران به طور تلويحی اسالمی نژاد، رييس جمهوری که محمود احمدی حالدر:بی بی سی
 ی و پروتکل الحاقی هسته ای ايران از پيمان منع گسترش جنگ افزارها،یداده که با تداوم وضعيت کنون

 ی اعالم کرده اند که با ادامه وضعيت فعلی نماينده مجلس نيز با انتشار نامه ا160واهد شد، خارج خ
 . نخواهد ماندی باقی پروتکل الحاقی جز پس گرفتن امضایراه
 موجب نقض حقوق يک ی الملل  يک معاهده بينی گفت اگر امضا،ی م7 نژاد، روز يکشنبه ی احمدیآقا

 . شودیاعتبار م  ی تجديدنظر خواهد آرد و آن معاهده بملت شود، آن ملت در تصميم خود
اگر بر خالف قوانين بخواهند تصميمات نادرست عليه ايران بگيرند و بيانيه و قطعنامه صادر :"  افزودیو

 ." زندیآنند، بايد بدانند آه ملت ايران قطعنامه نامشروع آنها را به ديوار م
 نوين به سرعت به ی آور  به فنیتعداد را دارد آه با دستياب نژاد گفت ملت ايران اين اسی احمدمحمود

 .يک قدرت بالمنازع در جهان تبديل شود
سازمان ها و :"  در صيانت از حقوق ملت ها گفتیالملل  بين ی با اشاره به نقش سازمان هایو

 بينيم آه یاند، اما امروز م  صيانت از حقوق ملت ها تاسيس شدهی برایالملل  و بين ی حقوقینهادها
 ." چند قدرت بزرگ زورگو تبديل شده استینقش اين سازمان ها فقط به ترجمه حرف ها

  گيريمی را پس می پروتکل الحاقیامضا:  مجلسنمايندگان
 ضمن تاکيد بر صلح آميز بودن ی نماينده مجلس هفتم روز يکشنبه با انتشار نامه ا160 همين حال، در

 جز پس گرفتن ی راه،یدار دادند که در صورت تداوم روند کنون ايران، هشی هسته ایفعاليت ها
 . نخواهد ماندی باقی پروتکل الحاقیامضا
 آه بيش از يک ربع قرن سابقه دارد، امروز ی اسالمی جمهوری ا  اين نامه گفته شده فعاليت هستهدر

مطرح و در دستور آار  ی مهم روز جهان  آمريكا به عنوان مسالهی غيرعادالنه و سياسیبه دليل فضاساز
 . امنيت سازمان ملل قرار گرفته استیشورا
 آمريكا بر آژانس ی فشار سياسی اسالمیما نمايندگان مجلس شورا:" اين نامه گفته شدهدر
 آميز   آردن فعاليت صلحی در جهت تهديد آميز معرفی و تالش سياسیا  هستهی انرژیالملل بين

 را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد و به یا  هستهی ايران در انرژی اسالمیجمهور
 ."دانيم  ی منشور م6 فصل 37 تا 33 ماده ژهوي 

 است چنانچه دبيرآل یبديه:"  مجلس در نامه خود با اشاره به شرايط موجود افزوده اندنمايندگان
 آه نسبت ی خطير يفه امنيت سازمان ملل متحد در انجام وظی شورایسازمان ملل متحد و ديگر اعضا

 یراه ی اسالمی مجلس شورای آميز اختالفات به عهده دارندعمل نكنند، برا به حل و فصل مسالمت
.  معاهده ان10 ماده ی را پس بگيرد و بررسی پروتکل الحاقی نخواهد ماند تا از دولت بخواهد امضایباق
 ." کندیود تصميم گير را در دستور کار قرار دهد و در صورت ادامه وضعيت موجیت. یپ
 را ايجاد خواهد ی خود شرايطی اين نامه در عين حال گفته شده بازگشت پرونده به وضعيت طبيعدر

 در دستور ی تصويب پروتكل الحاقی از جمله بررسی در جهت اعتماد سازیآرد تا هرگونه اقدام ضرور
 .  قرار گيردی اسالمیآار مجلس شورا

  يا تقابل؟یهمکار
 ی برخورد با برنامه هسته ای امنيت سازمان ملل متحد هنوز درباره چگونگی شورای اعضا کهی حالدر

 که خواهان قطع اين یايران به توافق نرسيده اند، ايران هشدار داده است که صدور هر گونه قطعنامه ا
 . خواهد داشت و روابط با غرب را بدتر خواهد کردیبرنامه باشد، تاثير منف

 اورانيوم را ندارد یه ايران بار ديگر تکرار کرده که ايران قصد متوقف ساختن برنامه فن آور امور خارجوزارت
 است و باعث تغيير رفتار یو هر گونه اقدام در زمينه مجبور ساختن ايران به توقف اين برنامه، غيرقانون

 .  شودی متقابل میايران از همکار
 وزارت امور خارجه ايران در ی سخنگویيدرضا آصف ايرنا، حم،ی اسالمی جمهوری گزارش خبرگزاربه

 امنيت سازمان ملل متحد به موضوع پرونده یورود شورا:  خود گفته استی هفتگیکنفرانس مطبوعات
 سوق قابل به تی ايران و اتخاذ تصميم نادرست اين شورا دراين زمينه، مسير آار را از همكاریا هسته 

 . دهد  یم
 صادر آند آه در آن حقوق ايران به رسميت شناخته یا  امنيت قطعنامه یاگر شورا:  گفتی آصفیآقا

 .  ايران آن را اجرا نخواهد آردی اسالمینشده باشد، جمهور
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 بحث ی امنيت برای شورای اين اظهارات را چند ساعت پس از آن مطرح کرده که اعضای آصفیآقا
 برگزار کردند اما جلسه یجلسه غيررسم بريتانيا و فرانسه يک یدرباره پيش نويس تهيه شده از سو

 . آنها بدون نتيجه پايان يافت
 کرده و گفته اند از آن بيم دارند که چنين ی و چين نسبت به اين قطعنامه شديدا اظهار نگرانروسيه

 .  عليه ايران منجر شودی به تحريم يا اقدام نظامیقطعنامه ا
سه و تحت حمايت آمريکا و آلمان تنظيم شده خواستار  نويس اين قطعنامه که توسط بريتانيا و فرانپيش

 ايران است و تهديد کرده که در صورت امتناع تهران از اين امر، ی اورانيوم از سوی سازیتوقف غن
 .  اتخاذ خواهد شدیاقدامات ديگر

و  ميان ايران ی بر موضوع اعتمادسازی گويد اين پيش نويس بايد اصالح شود و تاکيد بيشتری مروسيه
 . سازمان ملل متحد داشته باشد

 پيش نويس را بر اساس آن دسته از قوانين ی غربی گويد نگران آن است که کشورهای نيز مچين
 .  عليه ايران هموار کندی نظامی توسل به نيروی تواند راه را برایسازمان ملل تهيه کرده باشند که م

 بحث در اين یوشنبه اين هفته، هشتم مه، برا امنيت روز دی امور خارجه پنج عضو دائم شوراوزيران
 .  شوندیمورد در نيويورک دور هم جمع م

 خود همچنين بار ديگر موضوع گفتگو ميان ايران و آمريکا را رد کرد و ی در کنفرانس مطبوعاتی آصفیآقا
 . گفت هنوز زمينه انجام اين گفتگوها فراهم نيست

 کابينه بريتانيا نيز اشاره کرد و گفت ی از اعضای تغيير برخ وزارت امور خارجه ايران به موضوعیسخنگو
 .  از آمريکا، شده استی بلر در طرفداری تونی سياست هایجک استرا قربان

  خليج فارسی همکاری شوراواکنش
 ثبات منطقه و اجتناب از بروز يک ی خليج فارس از ايران خواسته است برای همکاری همين حال شورادر

 .  داشته باشدی همسايه شفافيت بيشتری با کشورها،یحيطفاجعه زيست م
 خليج ی همکاری عضو شورای متحده گزارش کرده است که رهبران کشورهای امارات عربیخبرگزار

 .  از ايران در زمينه امنيت و ثبات منطقه شده اندیفارس خواستار تضمين هاي
 اين کشورها ی از سوی متحده به نمايندگی عرب عبداهللا بن زايد آل نهيان، وزير امور خارجه اماراتشيخ

 .  خود با همسايگانش به طور کامل شفافيت داشته باشدیاز ايران خواست در مورد برنامه هسته ا
 متحده به نقل از وزير امور خارجه اين کشور گزارش کرده است که ی امارات عربی رسمیخبرگزار

 .  کل جهان استی منطقه بلکه برای نه تنها برای ايران زنگ خطریبرنامه هسته ا
 جلسه داشتند و ی خليج فارس نيز در رياض پايتخت عربستان سعودی همکاری کشور عضو شوراشش

  . اين جلسه بودی ايران از مباحث اصلی بر سر برنامه هسته ایمناقشه بين الملل
  

  ند  ماجهي نتی بازهم برانی درباره اتي امنی پنج عضو دائم شورای رسمري غنشست
    ٢٠٠۶ مى 8  - ١٣٨۵ ارديبهشت 18شنبه دو

 جهي نتی بازهم برانی ای بر سر موضوع هسته اتي امنی نشده پنج عضو دائم شورایني بشي پنشست
  . افتی انیپا
 ، کای ، آمرني ، چهي روسی کشورهاندگانی فرانسه ، نمای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ، اما نتوانستند بن بست دارکردندی بسته باهم دی در پشت درهاقهي دق30 به مدت سيفرانسه ، انگل
 وادار خواهد ینون را به طور قارانی که اسي فرانسه و انگلیرانی قطعنامه ضد اسی نوشيموجود بر سر پ

  .  خود را متوقف کند، به توافق برسند ی هسته ازيکرد برنامه صلح آم
 نشده یزی سازمان ملل برنامه رتي امنی عضو شورا15 ی برای نشستچي ها گفتند که امروز هپلماتید

 بن بست ورکي امشب در نی قراراست با تالش در شام کار1+5 امور خارجه گروه یبود و فقط وزرا
  . را بشکنند یشنهادي قطعنامه پسی نوشيبرسر پ
 است و  منشور سازمان ملل لحاظ شده7 که درآن فصل سی نوشي پنی مخالف متن اني و چهيروس

  .   کنند، هستند ی می جهان معرفتي صلح و امنی برایدی را به عنوان تهدرانیا
 را به سی نوشي پنیما ا"  باره خاطر نشانکرد که نی دراکای دفتر سازمان ملل در آمری گرنل سخنگوکیر

   ". مي انجام دهی کاری به زودمي که بتوانمیدواريما ام . میروز نکرده ا
گروه ( امور خارجه ی و وزرامي را قرار دهی در متن راهقاي دقمي رسد که ما بتوانیظر م افزود که به نیو
  .  آن کار کنند یبررو ) 5+1

 سی رازايکاندول"  و آلمان امشب به دعوت ني چه،ي روسس،ي فرانسه، انگلی امور خارجه کشورهایوزرا
 برخورد با ی بلند مدت مشترک براستاي سکی درباره اتخاذ ی شام کارکی در کای امور خارجه آمرریوز" 

  .  گردهم خواهند آمد رانی ایموضوع هسته ا
 اللحن را به دی و شدیرانی ضد ایقطعنامه ا ) بهشتی ارد13(ی م3 و فرانسه روز چهارشنبه سيانگل
 را متوقف کرده و ی هسته ای سازی خواهد غنی مرانی سازمان ملل ارائه کردند که از اتي امنیشورا

  .  روبرو شود یاقدامات بعد با ای
 کاربرد زور را تی و در نهامی تحرنهي منشور سازمان ملل استناد شده که زم7 به فصل سی نوشي پنیدرا

 ی المللني بني قصد دارند تا با سوء استفاده ازقوانکای آمرژهی به وی غربی کند و کشورهایفراهم م
  . کنند یف معری المللني و صلح بتي را بر هم زننده امنرانیا
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ي  اعالم آرد آه نامه) دوشنبه) يي ايران امروز ي هسته خبرگزاري فرانسه گزارش آرد، رييس پرونده
ابتكارات ديپلماتيك هموار آند، اما اين به  تواند مسير را براي رييس جمهور ايران به جورج بوش مي

  .نيست معناي نرمش موضع ايران در قبال واشنگتن
    ٢٠٠۶ مى 8  - ١٣٨۵  ارديبهشت18شنبه دو

خبرگزاري فرانسوي افزود، علي الريجاني، دبير  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وي ترآيه گفت آه اين نامه بسيار مهم است چرا آه .تي.تلويزيون ان شوراي عالي امنيت ملي ايران به

  .نده شده استالمللي در آن گنجا خصوص موضوعات بين مسايل بسيار مهمي در
اگر اين نامه با درآي : برد، از طريق مترجم گفت مي الريجاني آه در سفر آاري يك روزه در ترآيه به سر

  .تواند گشايشي ديپلماتيك را در منطقه رقم بزند مي عميق مورد ارزيابي قرار بگيرد،
ين به معناي نرم شدن روابط به اين سوال آه آيا ا وي از افشاي محتواي نامه امتناع آرد، اما در پاسخ

اين نامه آمده است، موضوع نرمش نيست، بلكه موضوعي  چيزي آه در: ايران و آمريكاست؟ گفت
آينده جهان فكر آنيم، بر مشكالتي آه در گذشته بوده فايق آييم و  ي ما بايد درباره. عقالني است

  .منطقه را درك آنيم هاي مردم نگراني
ي  رييس پرونده: وگوي الريجاني نوشت گفت ز در گزارشي در خصوص اينخبرگزاري آسوشيتدپرس ني

تواند به  ي رييس جمهور ايران به جورج بوش مي نامه اعالم آرد آه) دوشنبه(يي ايران امروز  هسته
  .گشايشي ديپلماتيك منجر شود

شورمان آه در دبير شوراي عالي امنيت ملي آ به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري نوشت، علي الريجاني،
  .آه اين نامه به معناي نرمش ايران در موضعش نيست برد، درعين حال هشدار داد آنكارا به سر مي

شايد اين نامه : نامه بپردازد، امتناع آرد، اما گفت وي از اين آه به ذآر جزيياتي در خصوص محتواي اين
  .بايد منتظر ماند. بينجامد بتواند به گشايشي ديپلماتيك

اجازه بدهيد . براي افشاي محتواي نامه صبر آرد بايد: ساس اين گزارش، الريجاني اظهار داشتبر ا
  .مسير ديپلماتيك طي شود

  .گفت ماليم است اي نيست آه بتوان لحن اين نامه به گونه: وي گفت
ي اگر آنها مختصر عقل: آمريكا هشدار داد و گفت الريجاني همچنين نسبت به هرگونه اقدام نظامي

  .نخواهند شد داشته باشند، چنين اشتباهي مرتكب
عراق آشوري ضعيف بود و دولت . نيست ايران عراق: دبير شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد

  .ايران آشوري قوي است. مشروعي نداشت
  
 ی توسط شورای اسالمی جمهورمی تحربی گفت درصورت تصورانی ارشد شرکت توتال در اندهینما
   خواهد کرد یرويت توتال از آن پ شرکت،يامن
    ٢٠٠۶ مى 7  - ١٣٨۵ ارديبهشت 17شنبه یک

 بحران لي هشدار داد که بدلی اسالمی مجلس شورای انرژونيسي کمسي رئبی عطارزاده ناشکراهللا
 یبرخ.  استلي تعطمهي نبای تقررانی جنوب اهی کار در عسلوی داخلتیری مدیی و عدم توانایهسته ا

 ی برا ی پارس جنوب10 و 9 ی از فازهادی و بازدهی هامانه به علسویریرزده کاظم وزکارشناسان سفرس
 با دي پس از عی پارس جنوب10 و 9 ی پروژه فازهارنایبه گزارش ا.  دانندی نملی مسانیارتباط با ا

 ندهی نمایاني فابری ی که پستي درحالنیا.  دالر دوباره فعال شدونيلي م280 معادل ی اعتبارصيتخص
 ري ملل متحد و تاثن توسط سازمارانی ای احتمالمی درخصوص تحررانی توتال در ایارشد شرکت فرانسو

 در پناه قانون کار کرده و احترام به شهي گفت شرکت توتال همرانی شرکت در انی ای هاتيآن بر فعال
 سازمان ملل ني ارتباط توتال به قوانني آنست و در همی اصلی از شعارهای المللني و بی ملنيقوان

  . متحد احترام خواهد گذاشت
 گفته ی اسالمی مجلس شورای انرژونيسي کمسي رئبیشکراهللا عطارزاده نا):  فرداویراد (ی کارونبهروز

 ی روند مقبولرانی جنوب اهی کار در عسلوی داخلتیری مدیی و عدم توانای بحران هسته الياست که بدل
 انيني نژادحسیهاد محمدراي شود که اخی ابراز میسخنان درحال نیا.  استلي تعطمهي نبایندارد و تقر
 یو.  سخن گفتی نفتی بر پروژه های خارجلی مساري از تاثزي نی اسالمی نفت جمهورریمعاون وز

  .  رودی مورد نظر می پروژه هاهي توقف کلمياعالم کرد ب
 ی پارس جنوب10 و 9 یفازها از دی و بازدهی هامانه به علسویری کارشناسان سفرسرزده کاظم وزیبرخ
 ابراز شده ی اسالمی مجلس شورای انرژونيسي کمسي رئبی که توسط نایلی ارتباط با مسایرا ب

 انجام ري ماه اخکی بار در ني دومی ماهانه برایری وزی ماه آقابهشتی ارد15سفر .  دانندیاست، نم
  . شد
 ی درماه های و اعتباری مشکالت مالليبدل که ی پارس جنوب10 و 9 ی گزارش داد که پروژه فازهارنایا

 و تالش ی اسالمی جمهورسي با دستور رئدي درآمده بود، پس از علي تعطمهي به حال نشيآخر سال پ
 متعهد شد داد دالر دوباره فعال شد و شرکت طرف قرارونيلي م280 معادل ی اعتبارصي نفت با تخصریوز
  .  جبران کندندهی آیدادن به کار در ماه ها پروژه را با سرعت نی شده در اجادی اريتاخ
 اعالم کرد درحال حاضر رانی توتال در ای ارشد شرکت فرانسوندهی نمایاني فابری ی که پستي درحالنیا

 گری از دی المللني در عرصه برانی گفت وجهه خاص ایو. ستي چندان آسان نرانی در ای گذارهیسرما
 ملل ان توسط سازمرانی ای احتمالمی درخصوص تحریو.  استرانی در ای گذارهیعوامل سخت سرما
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 شرکت توتال ی وجود دارد ولرانی امی گفت احتمال تحررانی شرکت در ای هاتي آن بر فعالريمتحد و تاث
  .  دهدی انجام میاسي نوسانات سنی دورماندن از ای خود را برای سعیتمام
 ني و بی ملنيانون کار کرده و احترام به قوان در پناه قشهي کرد شرکت توتال همحی تصریاني فابیآقا

 سازمان ملل متحد احترام خواهد ني ارتباط توتال به قوانني آنست و در همی اصلی از شعارهایالملل
  .گذاشت

  
   رانی ای و الوروف درباره موضوع هسته اسی رایگفتگو
    ٢٠٠۶ مى 6  - ١٣٨۵ ارديبهشت 16شنبه 

 خود درباره موضوع ییکای آمریهمتا" سی رازايکاندول" با هيه روس امور خارجریوز"  الوروفیسرگئ"
  .  بحث و تبادل نظر کردندی تلفنرانی ایهسته ا

 ی اهياني با صدور بهي وزارت امور خارجه روسنترفکس،ی ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 نی بر اکيپلماتی راه حل دافتنی و رانی ای دو طرف بر موضوع هسته ایامروز اعالم کرد که گفتگوها

  .موضوع تمرکز داشت
  . صورت گرفته بودسی گفتگو به درخواست رانیا
 رانی ای حل موضوع هسته ای آژانس براتی است که روز گذشته الوروف بر محوری گفتگو در حالنیا

  . کردديتاک
 ی قطعنامه شوراسی نوشي کرد که پدي تاکزي نهي خارجه روسریمعاون وز" اکيسلي کیسرگئ "امروز
 شورا ارائه نیبه ا) سيفرانسه و انگل(یی اروپای کشورهای که از سورانی سازمان ملل درباره اتيامن

  . ابدی ريي تغی به طور اساسدی کشور است، بانی ای هسته ای هاتيشده و خواهان توقف فعال
مقامات همچنان از وجود  و لگرانيران،تحلی ای درباره موضوع هسته ای وجود اظهارات مقامات غرببا

  . دهندی خبر متي امنی دائم شورای اعضانياختالف در ب
  . کم کردن اختالفات خبر داده استی کشورها برانی ایزنی از رای در گزارشزي فرانسه نیخبرگزار

 ی تلفنی در گفتگوهي و ترکهي امورخارجه روسیوزرا" عبداهللا گل"و "  الوروف یسرگئ"گر،ی دیدادی رودر
  .  به گفتگو و تبادل نظر پرداختند رانی ایز خود درباره موضوع هسته اامرو
 را با رانی ای هسته ان،برنامهی در وزي نهي امور خارجه روسریمعاون وز" اکساندر گروشکو "نيهمچن

  . قرار دادیمورد بررس)  و فرانسهسيآلمان، انگل( یی سه کشور اروپایپلماتهاید
  
 مهار ی برای نظامنهی و استفاده از گزمیل گفت هنوز وقت اعمال تحر در سازمان ملهي روسندهینما

   است دهي فرا نرسرانی حکومت ایبرنامه اتم
    ٢٠٠۶ مى 6  - ١٣٨۵ ارديبهشت 16شنبه 

 پيچيده پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر سر بحران هسته اي ايران گفتگوهاي
عضاي دائمي شوراي امنيت سرگرم رايزني درباره پيشنويس قطعنامه ا. امروز و فردا همچنان ادامه دارد

پاريس و . اي هستند که از سوي فرانسه و بريتانيا درباره بحران هسته اي ايران پيشنهاد شده است
لندن بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، خواستار توقف کامل روند غني سازي اورانيم در ايران 

نماينده . حتمالي عليه اين کشور و در نهايت استفاده از گزينه نظامي شدندو اعمال تحريم هاي ا
فرانسه گفت پيشرفت هايي در اين زمينه حاصل شده است، اما براي رسيدن به يک توافق بايد تالش 

نماينده روسيه نيز گفت هنوز زمان اعمال تحريم ها و استفاده از گزينه . هاي بشتري صورت گيرد
به گزارش خبرگزاري ها چين و روسيه مخالف صدور چنين قطعنامه . ران فرا نرسيده استنظامي عليه اي

 امور خارجه روسيه اعالم رروز شنبه سرگئي کيسلياک، معاون وزي. اي عليه جمهوري اسالمي هستند
کرد در متن اين پيشنويس بايد تغييرات عمده اي داده شود، اما گفت هنوز نمي تواند از محتواي اين 

شوراي امنيت تا پايان ديدار روز دوشنبه وزيران امور خارجه پنج کشور عضو . غييرات سخني بگويدت
  .  هاي هسته اي ايران صادر نخواهد کردتدائمي شوراي امنيت در نيويورک، قطعنامه اي عليه فعالي

ل متحد بر سر در نيويورک رايزني پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان مل): راديوفردا( فاميلي شيرين
فرانسه و بريتانيا پيشنويس . صدور قطعنامه عليه فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي ادامه دارد

 متحد، للقطعنامه اي را به شوراي امنيت ارائه کردند تا بر اساس فصل هفتم منشور سازمان م
ند غني سازي جمهوري اسالمي ناچار شود به خواست جامعه جهاني احترام بگذارد و دست از رو

  . اورانيم بردارد
کشاکش ميان پنج عضو دائمي شوراي امنيت بر سر پيشنويس قطعنامه ): راديوفردا( خاکزاد ژان

در حالي که آمريکا، بريتانيا و فرانسه خواستار صدور . پيشنهادي از سوي فرانسه و بريتانيا ادامه دارد
 حد فصل هفتم منشور سازمان ملل متقطعنامه اي عليه فعاليت هاي هسته اي ايران بر اساس

هستند، چين و روسيه با صدور چنين قطعنامه اي که اعمال تحريم ها و حتي گزينه نظامي را در بر مي 
با اين حال رايزني ميان پنج عضو دائمي شوراي امنيت در شهر نيويورک ادامه . گيرد مخالفت مي ورزند

 سفير بريتانيا در منزلکا و فرانسه در سازمان ملل در قرار است امروز نمايندگان دائمي آمري. دارد
نيويورک بار ديگر با يکديگر مالقات کنند تا مقدمات يک توافق نهايي بر سر صدور قطعنامه اي عليه ايران 

  . در شوراي امنيت فراهم شود
س گفت که  اين ميان سرگئي کيسلياک، معاون وزير امور خارجه روسيه، امروز به خبرگزاري ايتارتادر

مسکو خواستار تغييرات عمده در متن پيشنويس قطنامه پيشنهادي فرانسه و بريتانيا به شوراي امنيت 
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 مورد نظر اتاما او تاکيد کرد که هنوز نمي تواند به طور مشخص از تغيير. سازمان ملل متحد است
 ايران در شوراي امنيت به گفته ديپلمات ها در سازمان ملل متحد، پرونده هسته اي. روسيه سخن گويد

به گفته اين ديپلمات ها شوراي امنيت تا روز دوشنبه . سازمان ملل با گذشت زمان پيوند خورده است
 در نيويورک ديدار مي کنند، انکه وزراي امور خارجه پنج کشور عضو دائمي شوراي امنيت همراه با آلم

  . قطعنامه اي صادر نخواهد کرد
به رغم وجود اختالف نظر ميان چين و روسيه از يک سو با آمريکا، فرانسه و  گفته اين ديپلمات ها به

بريتانيا از سوي ديگر، چنين به نظر مي رسد که روسيه به رغم مخالفت با صدور قطعنامه شديداللحني 
 همين خاطر هعليه ايران، تمايل چنداني ندارد که جمهوري اسالمي صاحب سالح هسته اي شود و ب

رها از تهران خواسته است تا به خواست آژانس بين المللي انرژي اتمي احترام بگذارد و مسکو نيز با
به گفته ديپلمات ها، مخالفت چنين نيز تا حد . روند غني سازي اورانيم را به حالت تعليق در آورد

  .رويارويي با جهان غرب پيش نخواهد رفت
د نوشت ديپلمات هاي کشورهاي غربي، حتي  معتبر لوموند، چاپ پاريس در آخرين شماره خوروزنامه

روسيه به اين نتيجه رسيده اند که تنها راه حل مسالمت آميز بحران هسته اي ايران، چرخش سياسي 
 ي درجه اي آمريکا است، به اين معنا که دولت آمريکا حاضر شود به طور مستقيم با جمهور180

ه هنوز در واشنگتن چنين راه حلي مد نظر قرار نگرفته اما به نوشته اين روزنام. اسالمي ايران گفتگو کند
روزنامه لوموند به نقل از ديپلمات هاي غربي مي نويسد براي روشن شدن تکليف پرونده هسته . است

به گفته اين ديپلمات ها سرنوشت نهايي بحران هسته . اي ايران، بايد تا اواسط ماه ژوئيه انتظار کشيد
. ت کشور بزرگ صنعتي جهان به عالوه روسيه رقم خواهد خورداي ايران در نشست سران هف

  .نشستي که قرار است در ماه ژوئيه در شهر سن پترزبورگ در روسيه برگزار شود
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

 قرار است به هاي مختلف مجلس عراق ي مجلس عراق گفت آه رهبران گروه يكي از نمايندگان شيعه
  . ي دايم پس از صدام با رييس جمهور ديدار آنند منظور نهايي آردن اولين آابينه

    ٢٠٠۶ مى 8  - ١٣٨۵ ارديبهشت 18شنبه دو
به نقل از خبرگزاري فرانسه، بسيم شريف، از ائتالف ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي جالل  ي جديد، در خانه گيري براي آابينه ه منظور تصميمتمام رهبران عراقي ب: ي عراق گفت يكپارچه
  . وگو خواهند آرد طالباني، رييس جمهور عراق، با وي ديدار و گفت

ي عراق نيز قرار است طي يك ديدار جداگانه آانديداي ائتالف  رهبران ائتالف يكپارچه: وي اظهار داشت
   .را براي رياست وزارت مهم و حساس آشور انتخاب آنند

ي مستقل شيعه  رهبران شيعه با قاسم داوود، نماينده: يك منبع ديگر سياسي نزديك به مذاآرات گفت
اند اما ممكن است بيان جبر سوالغ، وزير  در مجلس را براي تصدي پست وزارت آشور در نظر گرفته

  . آشور آنوني، را در اين سمت ابقا آنند
سنن با انتقاد شديد از سوالغ، نيروهاي وزارت آشور را است آه سياستمداران عرب اهل ت اين در حالي

  . اند اند، متهم آرده ي آشتار غير قانوني اهل تسنن را فراهم آورده هاي مرگ آه زمينه ي جوخه به اداره
ي جديش را  اما نوري المالكي، پس از در اختيار گرفتن پست نخست وزيري عراق گفته است آه آابينه

  . دهد و آانديداي مستقلي را براي سمت وزارت آشور مدنظر دارد تشكيل مي) شت ارديبه20( مه 10تا 
حاجم الحسني، رييس سابق مجلس عراق، آه يك عرب سني است براي : چنين گفت اين منبع هم

  . احراز سمت وزارت دفاع در نظر گرفته شده است
از آغاز جنگ آمريكا : اقي اعالم آردنگاران عر ي روزنامه اما خبرگزاري فرانسه به نقل از رييس اتحاديه

  . اند نگار عراقي آشته شده  روزنامه101عليه اين آشور تاآنون، حدود 
اين امر موجب شد آه ما : نگاران با اعالم اين خبر تاآيد آرد ي روزنامه مويد الالمي، رييس اتحاديه

  . ر عراق تشكيل دهيمنگاران در حين انجام وظايفشان د اي را براي حمايت از روزنامه آميته
نگاران را به منظور جلوگيري از خطرهاي  اين آميته حمل اسلحه براي روزنامه: وي خاطر نشان آرد

  . ها مجاز دانسته است احتمالي در برخورد با اشرار و تروريست
  . نگاران را امري حياتي براي آنها دانست الالمي حمل اسلحه براي روزنامه

ها از آشف  برخي از گروه: هاي عراقي اظهار داشت ها از رسانه ي از گروهوي در خصوص انتقاد برخ
حقايق و اطالع افكار عمومي از اقدامات اشتباهشان در عراق ناراضي هستند و به همين دليل 

  . دهند نگاران عراقي را مورد انتقاد قرار مي روزنامه
ن دانشگاه از حادثه ترور جان سالم به در منابع آگاه در دانشگاه بصره نيز اعالم آردند، سه استاد اي

  . بردند
هاي ناشناس مورد هدف قرار  بر اساس اين گزارش سه تن از استادان دانشگاه بصره از سوي گروه

  . گرفتند آه بر اثر اين حادثه يكي از اساتيد دانشگاه مجروح شد
 هزار تن از مردم اين 100از مقامات رسمي عراق اعالم آردند، بيش : خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد

اند آه اين رقم  هايشان گريخته ها از خانه آشور از اواخر فوريه تاآنون به دليل افزايش خشونت و درگيري
  . اند ي پيش به همين دليل منازلشان را ترك آرده  هزار عراقي است آه طي دو هفته65عالوه بر 
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 فوريه در 22در ) ع(گذاري مرقد امام عسگريين مباين افراد از جمله آوارگاني هستند آه از زمان ب
  . اند هاي غذايي به ثبت رسيده سامرا، توسط وزارت مهاجرت و آوارگان براي ارسال و دريافت آمك
 سامرا و  گذاري پس از بمب : ستار نوروز، سخنگوي وزارت مهاجرت و آوارگان عراق اعالم آرد

  . هاي عراقي منازلشان را ترك آردند انوادههاي گسترده در عراق هزاران تن از خ خشونت
  . اند  هزار خانوار اهل تسنن و شيعه منازلشان را ترك آرده15براساس گزارش اين وزارتخانه حدود 

نشين در جنوب عراق  هاي شيعه  خانوار به سوي استان7680دهد آه تقريبا  اين گزارش نشان مي
هاي اصلي سني نشين عراق نظير االنبار و مرآز   خانوار نيز به استان3200حرآت آرده و حدود 

  . اند الدين حرآت آرده صالح
بسياري از افرادي آه وضعيت . آمار تمام آوارگان به ثبت وزارت مهاجرت و آوارگان عراق نرسيده است

  . اند بهتري دارند به منازل خويشاوندانشان رفته يا در مناطقي جديد خانه اجاره آرده
  .  تن از نيروهاي نظامي تازه نفس اين کشور به جنوب عراق خبر داد470اليا نيز از اعزام وزير دفاع استر

نيروهاي : برندان نلسون، وزير دفاع استراليا اعالم آرد:  نوشت- چاپ ملبورن -ي هرالد سان  روزنامه
ر بازسازي  ماه در جنوب عراق به فعاليت خود در تامين امنيت نيروهاي ژاپني که د6اعزامي به مدت 

  . دهند عراق در سماوه مشارکت دارند، ادامه مي
نيروهاي اعزامي عالوه بر تامين امنيت نيروهاي ژاپني، در آموزش نيروهاي امنيتي و : نلسون گفت

  . پليس عراق نيز فعاليت خواهند کرد
ي خارج  ارهاگر توکيو تصميمي در ب: وي با اشاره به عزم ژاپن براي خروج نيروهاي خود از عراق گفت

کردن نيروهاي مهندسي خود از جنوب عراق اتخاذ کند، نيروهاي استراليايي بايد فورا آمادگي پذيرفتن 
  . هاي آنان را داشته باشند مسووليت

خوبي آمادگي دارد که در شرايط متفاوت بتواند به وظايف خود  کانبرا به: وزير دفاع استراليا در ادامه گفت
  . رامش در عراق کمک کنددر استقرار امنيت و آ

در حال حاضر همکاري بسيار نزديکي ميان نيروهاي مهندسي ژاپن و نيروهاي استراليايي : نلسون گفت
در موضوعات بسيار حساس در جريان است و کانبرا آماده است تا به اقدامات خود در محافظت و حمايت 

  . از نيروهاي مهندسي ژاپن در سماوه ادامه دهد
سه تن از : اش، به نقل از مقامات آمريكايي اعالم آرد ي فلسطيني المنار در سايت اينترنتي نامه هفته

ريزي وزارت دفاع، معاون اول رييس ستاد مشترك  ي آمريكايي از جمله رييس برنامه مسووالن عاليرتبه
هاي سري  ي آمريكايي به طور مخفيانه وارد عراق شده و نشست هاي عاليرتبه ارتش و يكي از ديپلمات

  . اند و مهمي را با فرماندهان امنيتي و نظامي آمريكا در عراق انجام داده
دآتر حيدر : يي اعالم آرد ي ارتباطات دولتي عراق، وابسته به هيات وزيران، در بيانيه از سوي ديگر اداره

 11تعيين هاي خود موفق به  عبدالزهره الدباغ، پژوهشگر وزارت علوم و تكنولوژي عراق، طي پژوهش
  . هاي فوقاني رود فرات شده است مرآز اورانيوم در منطقه الكعره در قسمت

يي به رهبران  ي عراق طي نامه پايگاه اينترنتي المحيط نيز اعالم آرد، مقتدي صدر، از روحانيون شيعه
هاي آويت به سر  هاي طوالني است در زندان آويت، خواهان آزادي زندانيان عراقي شد آه مدت

  . برند مي
ها به  هاي آن  زنداني خبر دادند آه در زندان299يي از آزادي  نيروهاي چند مليتي در عراق نيز در بيانيه

  . بردند سر مي
ي زندانيان، آزادي  براساس اين بيانيه، شوراي رسيدگي به امور زندانيان عراقي بعد از بررسي پرونده

هاي حقوق بشر،  خانه  با حضور اعضايي از وزارت2004 اين شورا اوت. ها را خواستار شد تعدادي از آن
  . دادگستري و آشور عراق به همراه افسراني از نيروهاي چند مليتي تشكيل شد

ي اسرا را مورد بررسي قرار داده و خواهان آزادي بيش   پرونده700 هزار و 36اين شورا تا به حال بيش از 
  . ها شده است  تن از آن750 هزار و 18از 
ز سوي ديگر به دنبال سقوط يك فروند هليكوپتر انگليسي در بصره سخنگوي ارتش اين آشور اعالم ا

تيمي از آارشناسان انگليسي به منظور انجام تحقيقات در اين خصوص  ) دوشنبه(آرد، احتماال امروز 
  . وارد عراق خواهند شد

  . يي نكرد وي به جزئيات بيشتر در اين رابطه اشاره
 دنبال انفجار در آربال و آشته و مجروح شدن تعداد زيادي از مردم، عمروموسي، دبير آل چنين به هم

ي عرب، در آنفرانس خبري ضمن محكوم آردن اين حادثه از تمامي مردم عراق و آساني آه به  اتحاديه
وگيري هاي بيشتر جل انديشند خواست تا اين گونه اقدامات را متوقف و از خونريزي منافع اين آشور مي

  . آنند
يكي از  : يي از ارتش آمريكا آورده است خبرگزاري آويت نيز در اخباري از حوادث عراق، به نقل از بيانيه

سربازان آمريكايي آه از تيم لجستيك تفنگداران دريايي بوده به دليل شدت جراحات وارده در عملياتي 
شدگان  ن سرباز آمريكايي، تعداد آشتهبه اين ترتيب با آشته شدن اي. در استان االنبار جان باخت

  . رسد  تن مي2410آمريكايي در عراق از زمان شروع جنگ به 
شينهوا نيز به نقل از پليس عراق از آشف شش جسد مجهول الهويه در مناطق مختلفي از بغداد خبر 

 در شرق بغداد چهار جسد را در مطنقه الحبيبيه واقع) دوشنبه(داد و اعالم آرد پليس بغداد صبح امروز 
  . يك جسد را در الغزاليه واقع در غرب بغداد و يك جسد نيز در آاظميه در شمال اين شهر پيدا آرده است
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ها و  ي سينه و سر مورد اصابت گلوله قرارگرفته و دست ي پليس، اين اجساد از ناحيه به گفته
  . شاهده بوده استچنين آثار شكنجه نيز بر بدن آنها قابل م هايشان بسته شده، هم چشم

ي تعدادي از افراد مسلح ناشناس به  در حمله : يكي از مسووالن وزارت آشور عراق نيز اظهار داشت
اتوبوس حامل آارمندان وزارت آموزش و پرورش در غرب بغداد، راننده آشته و سه تن از مسافران زخمي 

  . دندشدند آه با حضور نيروهاي امداد، مجروحان به بيمارستان منتقل ش
گذاري شده در شرق بغداد آه گشتي پليس عراق در آن  چنين در انفجار يك دستگاه خودروي بمب هم

  . هدف قرار گرفته شده بود، چهار تن زخمي شدند و خساراتي نيز به خودروهاي اطراف وارد شد
رآز بغداد  خودروها در منطقه شيخ عمر، در م گذاري يك مقام وزارت آشور عراق نيز از آشف محل بمب

  . خبر داد
پس از وقوع يك انفجار در اين منطقه نيروهاي پليس در مكان حادثه حضور يافتند و با جسد : وي افزود

  . يك فرد روبرو شدند
دو فرد مجروح هم در اين مكان ديده شدند آه براي مداوا و : اين مقام امنيتي عراق خاطر نشان آرد
  . دندانجام تحقيقات به بيمارستان منتقل ش

  . شد گذاري خودروها استفاده مي از اين مكان براي بمب: چنين عنوان داشت وي هم
نزديك به هزار  : از سوي ديگر خبرگزاري عراق به نقل از خميس العبيدي، از وآالي صدام،گزارش داد

 در دادگاه ها اجازه داده شود براي اداي شهادت در دفاع از صدام شاهد از هيات دادگاه خواستند تا به آن
  . اما دادگاه وقت شنيدن اظهارات اين تعداد از شاهدان را نداشته است. حاضر شوند
. ي دادگاه شدند  شاهد طي درخواستي از دادگاه خواهان حضور در جلسه80بار اول تعداد : وي افزود

ل و حوادث ي الدجي خواهند در خصوص حادثه البته غير از اين تعداد شاهدان ديگري نيز هستند آه مي
  . مربوط به آن شهادت دهند

جمهور سابق عراق مايل نيست  رييس: العبيدي با اشاره به وضعيت جسماني و روحي خوب صدام گفت
  . ترسد مكالماتش شنود شود اش صحبت آند، چرا آه مي تلفني با خانواده

مه به پيگيري اوضاع چنين خواندن روزنا رسد و هم وي افزود آه موآلش از طريق اخباري آه به او مي
  .پردازد سياسي عراق، منطقه و جهان مي

  
   کا؛ی آمرريدر حضور سف

   اعتماد داد ی رادی جدنهي منطقه کردستان عراق به کابپارلمان
    ٢٠٠۶ مى 7  - ١٣٨۵ ارديبهشت 17شنبه یک
 منطقه متشکل از احزاب نی ادی جدنهي پارلمان منطقه کردستان عراق امروز به کابندهی نماازدهی و کصدی

  .  اعتماد دادندی واحزاب کوچک کرد رایهني مهیدمکرات و اتحاد
 منطقه دی جدنهي کابری نخست وزی بارزانجرواني فرانسه، نی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  . کردستان است التی دولت متحد اني نخستنیا:  باره گفت نیکردستان عراق درا
 هی اتحادیعنی ی دوحزب اصلني شده است که بلي وزارتخانه تشک27 عراق ازی کردهاهکپارچی نهيکاب
 بي ترتنی احزاب به اگریو د ) ی مسعود بارزانیبه رهبر(و دمکرات ) ی جالل طالبانیبه رهبر(یهنيم

 کرد چک احزاب کوگری وزارتخانه و د11 هرکدام یهني مهی شده است که حزب دمکرات و اتحادميتقس
  .رندي گی ماري مانده را در اختی باقیرتخانه هاهم وزا

 رد؛ي گی کردها را برعهده مکپارچهی نهي کاباستی رل،ي دولت منطقه اربیری نخست وزی بارزانجروانين
  . حکومت منطقه کردستان عراق استسي رئی مسعود بارزانی از رهبران حزب دمکرات به رهبریو

 رانی کردها و معاونش  و سپس وزکپارچهی نهي کابریخست وز نی بارزانجرواني اعتماد نی ازجلسه راپس
 نی پارلمان اسي رئی حکومت منطقه کردستان وعدنان مفتسي رئیبه نوبت در حضور مسعود بارزان

  . کردندادیمنطقه سوگند 
 به لي فقط در شهر اربی رسملي را به عنوان تعطکشنبهی منطقه کردستان عراق امروز رانی وزئتيه

  .دی کردها اعالم نماکپارچهی نهي کابليالم تشکمناسبت اع
 ی از جمله زلماراني از سفی دولت بغداد و شمارهی از مسئوالن بلند پای اعتماد  شماری جلسه رادر
  . حضور داشتندگری دی هاتي در بغداد و شخصکای آمرري زاد سفليخل

 را نامزد حزب دمکرات یان بارزجرواني نی معمولري گذشته در جلسه غهی فور22 کردستان پارلمان
 حکومت منطقه کردستان عراق و عمر فتاح نامزد کپارچهی نهي در کابیری پست نخست وزیکردستان برا

  . کرددی کاندری معاون نخست وزی کردستان را برایهني مهیاتحاد
 ی به توافق برایابي گذشته دستهی ژانوی کردستان ابتدایهني عمده کردها دمکرات و اتحاد مدوحزب

  . اعالم کردندهيماني و سللي کردها در اربی کردها اداره هایکی
 ریونخست وز) ی جالل طالبانیبه رهبر(یهني مهی پارلمان از اتحادسي کردند که رئی مدي توافق تاکنیا

  .باشد) ی مسعود بارزانیبه رهبر(ازحزب دمکرات
ش ، بهداشت ، کار و امور  ، آموزش و پروری کشور، دادگستری توافق وزارتخانه هانی ابراساس
 یهني مهی و حقوق بشر به اتحادیزی ، برنامه ری ، حمل و نقل ، بازسازی ، اوقاف ، منابع آبیاجتماع

 ی عالآموزش)  کردانيشبه نظام (شمرگهي ، پیی دارای شود و در مقابل وزارتخانه هایکردستان داده م
 ، ورزش وجوانان، وزارت  امورمناطق هایار ، شهردیعي ، شهداو فرهنگ، برق ، منابع طبی، کشاورز

  . وزارتخانه ها به احزب کرد کوچک داده شودهيکردستان در خارج از مناطق به حزب دمکرات و بق
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   تن رسيد 2410ها در عراق به  تعداد تلفات آمريكايي
  آوپتر انگليسي در بصره هدف موشك قرار گرفت  يك فروند هلي

  . ماه آينده در عراق امارت اسالمي تشكيل شودزرقاوي وعده داد آه طي سه 
    ٢٠٠۶ مى 6  - ١٣٨۵ ارديبهشت 16شنبه 

به نقل از خبرگزاري عراق، ابومصعب الزرقاوي رهبر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 از ي الجزيره پخش شد، در بخش ديگري اش اخيرا از شبكه تشكيالت القاعده در عراق آه نوار ويديويي

  . آنيم با ياري خداوند طي سه ماه آينده تشكيل امارت اسالمي در عراق را اعالم مي: اين نوار تاآيد آرد
  . آمريكا را در عراق شكست خواهد داد: وي هم چنين وعده داد

الزرقاوي ضمن هشدار به اهل تسنن مبني بر مشارآت در روند سياسي عراق، از آنها خواسته بود تا 
  . ي تشكيل آشور اسالمي ادامه دهندبه جهاد برا

 25(سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرده بود آه طي عمليات اخير نيروهاي آمريكايي در اليوسفيه 
  . ي آامل نوار ويديويي الزرقاوي آشف شد نسخه) آيلومتري جنوب بغداد

  . زرقاوي منجر شودي اطالعاتي تعيين آرده آه به دستگيري   ميلون دالر جايزه براي ارايه25آمريكا 
ي انتحاري در داخل يكي از  اعالم آرد آه طي حمله) شنبه(در همين حال، پليس عراق امروز 

  . الدين، سه تن از افسران ارتش عراق آشته شدند هاي ارتش عراق در استان صالح پادگان
د بسته بود، فرد مهاجم آه آمربند انتحاري به خو پليس عراق گفت آه : خبرگزاري آويت گزارش داد

الدين در  هاي ارتش عراق در شهر تكريت بزرگترين شهر استان صالح صبح امروز وارد يكي از پادگان
ي ارتش آشته و افسر چهارم نيز به  شمال بغداد شد آه طي انفجاري سه تن از افسران بلند پايه

  . شدت زخمي شد
مي به داخل پادگان راه يافته و به ي اين پليس، فرد مهاجم توانست با پوشيدن لباس نظا به گفته

  . عمليات انتحاري دست بزند
بر اثر انفجار يك بمب آه گشتي پليس عراق را در استان ديالي در : خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد

  . شمال بغداد هدف قرار داده بود، دو پليس آشته و يك تن ديگر نيز زخمي شد
 اسالمي عراق نيز از ربوده شدن يكي از مسووالن اين شيخ فرحان الدليمي يكي از مسووالن حزب

 افراد مسلح ناشناس به يكي از مسووالن  :حزب در شهر بعقوبه در شمال شرقي بغداد خبر داد و گفت
در حال حاضر نيز نيروهاي عراقي .  هدايت آردند حزب در بعقوبه حمله آرده و او را به محلي ناشناخته

  . ستنددر جستجوي فرد ربوده شده ه
ي  ي خمپاره به منزلي در منطقه  بر اثر اصابت دو گلوله :يكي از مسووالن وزارت آشور عراق نيز گفت

  . هاي زيادي نيز به ساختمان وارد شد الشعله در بغداد، دو آودك عراقي آشته و خسارت
مليات چنين افراد مسلح ناشناس هفت عراقي از جمله سه تن از آماندوهاي پليس را طي دو ع هم

  . جداگانه در جنوب بغداد ربودند
ي پليس بابل، اين افراد سه تن از آماندوهاي پليس را حين انجام وظيفه در شهر المحاويل در  به گفته

ي آاميون نيز به دست افراد  چنين چهار تن از جمله دو راننده هم.  آيلومتري جنوب بغداد ربودند90
  . اشتند ربوده شدمسلحي آه لباس ارتش عراقي را به تن د

آوپتر انگليسي در بصره در جنوب  خبرگزاري رويتر نيز به نقل از شاهدان عيني از سقوط يك فروند هلي
  . بغداد خبر داد

ي مسكوني در  آوپتر بر اثر اصابت يك موشك در يك منطقه بر اساس اعالم ارتش انگليس، اين هلي
  . بصره سقوط آرد

آوپتر در  اين هلي: آوپتر به نقل از پليس بصره گزارش داد قوط اين هليي العراقيه با اشاره به س شبكه
دهد آه  ي مسكوني الساعي در استان بصره سقوط آرد و تصاير اوليه از اين سقوط نشان مي منطقه
  . آوپتر آتش گرفت هلي

  . ي اين پليس عراقي، نيروهاي انگليسي و پليس عراق بعد از اين حادثه محل را بستند به گفته
آوپتر چهار جسد  ي هلي در بين الشه: در همين راستا، يكي از مسووالن استانداري بصره اظهار داشت

  . تا به حال پيدا شده است
  . آوپتر، موشكي به سوي آن پرتاب شده بود يك مقام ديگر نيز اظهار داشت آه قبل از سقوط اين هلي

ر انفجار بمبي در بغداد آه يك خودروي نظامي را از سوي ديگر ارتش آمريكا امروز اعالم آرد آه بر اث
  . هدف قرار داده بود، يك سرباز آمريكايي آشته شد

اند، تا به حال به بيش از  شده تعداد سربازان آمريكايي آه از زمان جنگ عليه عراق در اين آشور آشته 
  . ها نيز در حمالت مسلحانه آشته شدند  تن رسيده است آه اآثر آن2410
مين حال، يكي از مسووالن وزارت دادگستري عراق در آنفرانس خبري در بغداد از آزادي صدها تن در ه

  . شان به اثبات نرسيده، خبر داد از زندانيان عراقي آه هنوز محكوميت
 تن 154 تن از اين متهمان را به همراه 298بر اساس اظهارات اين مقام عراقي، وزارت دادگستري عراق 

  .  زنداني با پرداخت مبلغي پول بوده است154 آه آزادي ديگر آزاد آرد
 قرار است تا اواخر سال جاري طي توافق وزارت دادگستري  خانه، چنين براساس گزارش اين وزارت هم

  . ها و زندانيان آن را بر عهده بگيرد خانه مسووليت زندان عراق با نيروهاي چند مليتي، اين وزارت
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  ي بغداد، المللي بغداد، ابوغريب در حومه هاي آروبر در فرودگاه بين يت زندانبراساس اين توافق، مسوول
ي آردستان عراق به وزارت دادگستري عراق   الشعيبه در بصره و سوسه در سليمانيه القصر، بوآا در ام

  . محول خواهد شد
فراد مسلح ناشناس تعدادي از ا: خبرگزاري عراق نيز به نقل از يكي از افسران پليس عراق گزارش داد

  . ي اليرموك در غرب بغداد آشتند شش عراقي را در يك سوپرمارآت در منطقه
  . اين حادثه شب جمعه به وقوع پيوست آه طي آن دو تن نيز زخمي شدند

 شدند؛  ي انتقال داده ي پليس، مجروحان اين حادثه به بيمارستان يرموك در نزديكي محل حادثه به گفته
  .  صحنه گريختنداما مهاجمان از

نظاميان  اخيرا شبه: از سوي ديگر، آلنل ديويد آري آمر از فرماندهان نيروهاي چند مليتي در آرآوك گفت
اند آه  شيعه از جمله عناصري از سازمان بدر و ارتش المهدي وابسته به مقتدي صدر وارد آرآوك شده

  . روند البته تهديدي عليه امنيت و ثبات اين شهر به شمار نمي
ها در عراق در حالي است آه خبرگزاري عراق با اشاره به توافق احزاب سياسي اين  تشديد درگيري

ي اين  شنبه رود دولت جديد سه انتظار مي: هاي وزارتي، اعالم آرد آشور در خصوص تقسيم پست
  . هفته تشكيل شود

ب شده توسط آنان در هاي آس هاي احزاب عراقي را با توجه به آرسي  ليست پست اين خبرگزاري،
  . انتخابات پارلماني منتشر آرد

ي دولت،   آرسي رياست آابينه130ي شيعه با آسب  براساس اين ليست، فهرست ائتالف يكپارچه
ي جديد را برعهده دارد آه   پست وزارتي از آابينه16معاونت رياست جمهوري، معاونت رياست پارلمان و 

يزي، امنيت ملي، آموزش عالي، صنايع، آشاورزي، مهاجرت، بهداشت، ر عبارتند از دارايي، نفت، برنامه
  . ها حمل و نقل، دادگستري، مسكن، امور زنان و امور استان

 آرسي به پنج پست وزارتي دست يافت آه عبارتند از وزارت امور خارجه، 58ائتالف آردستان عراق با 
  . آبزايي و امور شهري، بازرگاني و امور  ارتباطات، اشتغال
چنين پست رياست جمهوري، معاونت نخست وزير و معاون رياست مجلس را در اختيار  اين ائتالف هم

  . گيرد مي
 آرسي به پنج پست وزارتي و معاونت نخست وزير دست يافته آه 44ي توافق سني با آسب  جبهه

ياسي و خارجي ، اين پنج پست عبارتند از وزارت امور شهري، وزارت فرهنگ، وزارت دولت در امور س
  . وزارت آثار باستاني و وزارت برق

 آرسي به سه پست خدماتي در دولت جديد و رياست شوراي سياسي 25فهرست العراقيه با آسب 
  . هيات امنيت ملي دست يافته است

ي جديد دست يافته  ي گفتمان ملي به رهبري صالح المطلق نيز به دو پست وزارتي در آابينه جبهه
  . است
هاي وزارت حقوق بشر، علوم و تكنولوژي، محيط زيست، امور پارلماني، امور آابينه، آار  نين پستچ هم

ي گفتمان ملي و العراقيه و احزاب مسيحي و  و امور اجتماعي و جوانان و ورزش بين دو حزب جبهه
  . ترآماني پارلمان در حال بررسي است
ي نيروهاي چند مليتي در   از ديدار با معاون فرماندهجمهور عراق، بعد از سوي ديگر، جالل طالباني رييس

  . عراق تاآيد آرد آه در اين ديدار به بررسي مسايل مربوط به تشكيل دولت جديد پرداختند
ي نيروهاي چند مليتي نيز ضمن ابراز خرسندي از تشكيل دولت توافقي در عراق، بر  معاون فرمانده

ها جهت پيشرفت عملكرد نيروهاي امنيتي عراق  ي آمك مهحمايت آامل آشورش از روند سياسي و ادا
  . تاآيد آرد

نشيني نيروهاي انگليسي از عراق را از ديگر مسايل مورد بحث  چنين بررسي موضوع عقب طالباني هم
  . در اين ديدار دانست

بوط اين امر به نخست وزير مر: هاي وزارت آشور و دفاع تاآيد آرد چنين در خصوص اعطاي پست وي هم
  . خواهيم است و ما چيزي مخالف نظر نخست وزير نمي

ي  ي جديد آردستان عراق خاطرنشان آرد آه اين آابينه رسما يكشنبه وي در خصوص تشكيل آابينه
  . اين هفته اعالم خواهد شد

هاي آمريكا را در امور آشورشان به شدت محكوم آرده و  از سوي ديگر، خطباي مساجد عراق دخالت
  .  روند تشكيل دولت متحد ملي را خواستار شدندتسريع در

شيخ محمود العيساوي، خطيب مسجد الحضرت الگيالنيه در بغداد، با اشاره به آشف مداوم اجساد در 
مردم عراق بدون هيچ دليل مشخصي در مناطق مختلف اين آشور ترور : مناطق مختلف عراق گفت

شود و اين در حالي  ها در جاي جاي عراق آشف مي ي آن سرو يا تكه تكه شده شوند و اجساد بي مي
  . است آه شاهد سكوت دولت نسبت به اين اقدامات جنايتكارانه هستيم

شيخ محمود الصميدعي خطيب مسجد جالل الكبيسي نيز از احزاب پارلمان عراق خواست تا به منظور 
تر دولت جديد را  ريعحل جهت ريشه آن آردن آشتارهاي دسته جمعي در عراق هر چه س ايجاد راه

  . تشكيل دهند
ي اشغالگران عليه مردم  وي ضمن درخواست از دولت جهت شناسايي عامالن اين ترورها، آن را توطئه

  . عراق دانست
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ها به  صدرالدين القبانچي خطيب مسجد نجف نيز منحل ساختن شبه نظاميان و پيوستن آن
  . هاي دولتي را خواستار شد سازمان
  . چ آشوري با شبه نظاميان نفوذي به آشور متحد و قدرتمند تبديل نخواهد شدهي: وي افزود
آند؛  چنين حضور شبه نظاميان را در عراق ايجاد خطراتي دانست آه وحدت آشور را تهديد مي وي هم

  . هاي امنيتي آشور را خواستار شد ها به وزارت لذا پيوستن آن
يي  رهيز از ايجاد جنگ چهارم خليج فارس و بحران هستهچنين از ايران خواست تا جهت پ القبانچي هم

  . اش مذاآره آند يي ي هسته در منطقه، با آمريكا در خصوص برنامه
تواند ميزبان اين مذاآرات  ما خواهان راه حلي ميانه در خصوص اين امر هستيم و عراق مي: وي افزود
  . باشد

خواهد  ي مخالف يا موافق نيست، بلكه نميگير  عراق در صدد موضع :وي در ادامه خاطرنشان آرد
  . يي شود ي هسته منطقه وارد فاجعه

ها در عراق انتقاد  شيخ صباح الساعدي خطيب مسجد الرحمن نيز از سكوت دولت از افزايش خشونت
  . آرد و تسريع در روند تشكيل دولت جديد را خواستار شد

بزرگترين  : دولت جديد عراق انتقاد آرده و افزودهاي آمريكا در مذاآرات تشكيل  چنين از دخالت وي هم
آمريكايي است آه بزرگترين حزب پارلماني در پارلمان جديد  بازيگر در روند تشكيل دولت جديد، حزبي 

  . ي تشكيل دولت است دهد و تنها جناح تاثيرگذار در مساله عراق را تشكيل مي
ست و در سفر آاندوليزا رايس وزير امور خارجه و وي اين اقدام را نقض آشكار الگوهاي دموآراتيك دان

  . دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به عراق و دخالت در امور سياسي اين آشور انتقاد آرد
هاي سياسي و  تمامي جناح: اهللا العظمي سيد علي سيستاني در آربال اظهار داشت ي آيت نماينده

تر براي تشكيل دولت جديد   و انسجام يكديگر هر چه سريعساير طرفهاي ذيربط وظيفه دارند تا به اتحاد
  . عراق قدم بردارند

اهللا العظمي  ي آيت شيخ عبدالمهدي الكرباليي نماينده:  نوشت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  روزنامه
در مرآز شهر آربال ) ع(هاي نمازجمعه در حرم امام حسين  سيد علي سيستاني در آربال در خطبه

 و مشكالت موجود به ويژه اقدامات  توانايي دولت جديد در خارج آردن آشور از بحراننسبت به 
بايد در : شود، ابراز اميدواري آرد و گفت ها مي اي آه موجب قتل و مهاجرت اجباري خانواده جنايتكارانه

 شود؛ از انتخاب وزراي دولت جديد معيارهايي آه مرجعيت شيعه به ان اشاره داشتند مد نظر قرار داده
  . طرفي و آزادانديشي و آبرومندي است ي اين معيارها آفايت، سطح علمي و توان اداري، بي جمله

هاي گذشته به  اآثر عناصر دولت: هاي سابق عراق بيان داشت وي در ادامه با انتقاد از عملكرد دولت
  . دنبال منافع شخصي خود بودند

تنها راه حل مشكالت امنيتي عراق ايجاد نيروهاي :  افزودآرباليي با اشاره به اوضاع بد امنيتي عراق
. ها جزو نكات مورد توجه آنان باشد امنيتي است آه فراهم آوردن شرايط مناسب امنيتي براي عراقي

يي، سياسي و حزبي به دور باشند  پرستي بوده و از هر گونه مسايل طايفه چنين داراي حس ميهن هم
  . ها به آن بازگردانند ق را در تمامي عرصهتا بتوانند حاآميت آامل عرا

آند،  وي در ادامه با اشاره به اين آه هر گونه شكستي خسارات قابل توجهي را به دولت جديد وارد مي
آنندگان نيز  شكست، نتايج و پيامدهاي منفي را براي ملت عراق به همراه دارد و اولين زيان : گفت
  . گيرند مانعي در برابر دولت و عملكردهاي آن قرار ميهاي سياسي هستند آه به عنوان  گروه

ي جديد عراق در زمان معين خود  ي عراق گفت آه آابينه  هوشيار زيباري وزير امور خارجه از سوي ديگر،
  . معرفي خواهد شد

ي الشرق االوسط بيان  وگو با روزنامه وزير امور خارجه و عضو فهرست ائتالف آردستان عراق در گفت
هاي بزرگ دولتي آه البته امري  ها و سمت ها در دستيابي به پست به رغم تمايل تمامي گروه: داشت

هاي اصلي پارلماني حاآم  آامال طبيعي است، به طور آلي فضاي مثبتي بر روند مذاآرات ميان جناح
  . است

 تمامي  :رد وگفتهاي مختلف را رد آ هاي ائتالف آردستان در احراز سمت وي اخبار مربوط به زيادخواهي
آردها چيزي بيشتر از آنچه آه حق طبيعي و مشروعشان است، . اند هاي ما را شنيده ها خواست جناح

  . اند درخواست نكرده
: الوقوع بر سر تشكيل دولت جديد و اعالم آن در زمان تعيين شده، افزود زيباري با اشاره به توافق قريب

  . بر جريان مذاآرات حاآم است، تشكيل خواهد شدي فضاي مساعدي آه  دولت جديد در نتيجه
ي تمام  هدف از مذاآرات جاري تشكيل ساختار وزراتي قابل اعتمادي است آه نماينده: وي تصريح آرد

  . چنين از توانايي و آفايت الزم برخوردار باشد هاي پارلماني باشد و هم جناح
به سفير ايران اعالم آردم آه :  در بغداد گفتي عراق با اشاره به ديدارش با سفير ايران وزير خارجه

آميز مورد بررسي  ي ديپلماتيك و مسالمت هاي دولتي و به شيوه تجاوزات در مرزها بايد از طريق آانال
گذارد، رفتار آنيم نه به  ما قصد داريم تا به عنوان دولت و حكومتي آه به خود احترام مي. قرار گيرد

هاي ايران و ترآيه در  به همين منظور از دولت. انيه و سردادن شعارهاعنوان يك معارض، با صدور بي
  . خواهيم خصوص مسايل ايجاد شده در مرزها توضيح مي

گيري مشخصي  ي مطلوبي نرسيم، عراق موضع در صورتي آه از طريق مذاآره به نتيجه: وي تاآيد آرد
هاي  حل يي مثبت از مذاآره و راه يجهدانيم براي دستيابي به نت اما بهتر مي. را اتخاذ خواهد آرد

  . ديپلماتيك استفاده آنيم
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  . چنين قرار است دولت متحد فدرال آردستان عراق فردا به رهبري نوچيروان بارزاني تشكيل شود هم
مرآزيت اين دولت آرد در شهر اربيل خواهد بود و قرار است نوچيروان بارزاني، نخست وزير اين دولت 

  . مستقل آرد باشد
دولت متحد فدرال آردستان عراق فردا در پارلمان آردستان آه به رياست عدنان مفتي تشكيل 

شود و جالل طالباني، رييس جمهور عراق، نوري المالكي، نخست وزير عراق و  شود، معرفي مي مي
  . مسعود بارزاني، به عنوان رييس اقليم آردستان عراق در اين مراسم حضور خواهند داشت

هاي آردستان حضور دارند و تشكيل اين دولت نيز بر اساس بندي از  متحد فدرال تمام ائتالفدر دولت 
هاي وزارت خارجه، دفاع  هاي وزراتي بجز پست اين دولت داراي تمام پست. قانون اساسي عراق است

  . و نفت است
اي فردا را  انيهي آردستان عراق طي بي نخست وزير دولت منطقه: ي الشرق االوسط نيز نوشت روزنامه

  . ي آردستان تعطيل رسمي اعالم آرد ي منطقه به مناسبت روز تشكيل دولت يكپارچه
اي اعالم آرد جالل  خبرگزاري آويت نيز گزارش آرد، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق طي بيانيه

ل دولت طالباني، مالكي، سيد عبدالعزيز حكيم و عادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور براي تشكي
در اين ديدار بر ضرورت تشكيل دولتي قدرتمند و يكپارچه آه . وگو پرداختند جديد عراق با يكديگر به گفت

  . ي تمامي اقشار عراق باشد، تاآيد شد نماينده
ي   با بيان اين آه اخبار بد عراق خبرهاي خوش درباره در همين حال، جورج بوش رييس جمهور آمريكا،

  . حت الشعاع قرار داده، از اين مساله ابراز ناراحتي آرداقتصاد آمريكا را ت
ي  هاي عمومي خود، زمان زيادي را صرف مساله  گفت آه در اظهارات و نطقCNBCي  وي به شبكه

  . اما اين آار چندان موثر نبوده است اقتصاد آرده است، 
ي مردم دشوار است مشكل اينجاست آه ما در جنگ هستيم و برا: رييس جمهور آمريكا تصريح آرد

  . ي تلويزيون هستند، به اخبار خوش اقتصادي فكر آنند وقتي آه شاهد خشونت رايج در عراق از صفحه
 هزار شغل جديد ايجاد شده، بيانگر اين 138اين مساله آه در اقتصاد آمريكا در ماه آوريل : بوش گفت

ل توجه حضورهاي عمومي بوش طي است آه اين اقتصاد هنوز قدرتمند است، اما به رغم افزايش قاب
  . ي سياسي براي وي تبديل نشده است هاي اخير، اين قدرت اقتصادي به يك سرمايه هفته
 بيانگر اين است آه ميزان  اي تودي انجام شد،.اس.ي يو ترين نظرسنجي آه اين هفته توسط روزنامه تازه

  . محبوبيت بوش با يك سقوط مجدد روبرو شده است
است آه آمتر از شش ماه به انتخابات آنگره باقي مانده و حزب جمهوري خواه وي بايد اين در حالي 

  . ها رقابت آند براي حفظ آنترل آنگره با دموآرات
 درصد سقوط آرده 34 درصد به 43بر اساس اين نظرسنجي، ميزان محبوبيت بوش در ابتداي امسال از 

  . است
  

   را به عهده خواهد گرفت دیدولت جد" وزارت کشور "ی تصدکپارچهیائتالف عراق 
    ٢٠٠۶ مى 6  - ١٣٨۵ ارديبهشت 16شنبه 
 عهده دار ،ی در دولت آتوني فراکسنی در پارلمان عراق اعالم کرد که اکپارچهی ائتالف عراق ندهینما

  . وزارت کشور خواهد بود
 کپارچهی ائتالف عراق ندهیما نی الوائلرواني، ش"سوا " ییکای آمروی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه

 عراق را به عهده خواهد دی وزارت کشور دولت جدی تصدوني فراکسنیدر پارلمان عراق اعالم کرد که ا
  .گرفت

 ائتالف نکهی ادامه دارد، اما توافق بر ایاسي سیونهاي همه فراکسانيمذاکرات همچنان م:  افزودیو
  . به دست آمده استرد،ي بگ در دستگری ،وزارت کشور را بار دکپارچهیعراق 

 در ی پنج پست وزارتی بر تصدی خواسته خود را مبنگریبار د) اهل سنت( حال جبهه التوافقني عدر
  . تکرار کرددیدولت جد

 ی جزب اعالم کرد که جبهه التوافق خواهان به دست گرفتن وزارتخانه هانی ای سخنگوی العانظافر
  . استیمدن و امور ،ی آموزش، خدمات،ییدفاع، دارا

 عراق کرده است و مذاکرات ری نخست وزی المالکی نورمی خود را تقدی جبهه خواسته ها،ی گفته وبه
  . داردانی مسئله جرنیهمچنان درباره ا

 ی دائمی قانون اساسی مجلس منتخب عراق بر ضرورت بازنگرسي رئی محمود المشهدانگری دی سواز
  . کرددي کشورتاکنیا

 وني فراکسسي رئمي حکزیدعبدالعزي با سداری عراق در دی جمهورسي رئیالبان جالل طزي گذشته نشب
 معاون ی منتخب و عادل عبدالمهدری نخست وزی، جواد المالک)کپارچهیائتالف عراق ( پارلمانتیاکثر
 نظر تبادل بحث ودی دولت جدلي درباره مسئله تشکداری دنی و گفتگو کرد که در اداری دی جمهورسيرئ

  .صورت گرفت
 همه عناصر ملت عراق ندهی و نماري قدرتمند و فراگی دولتنده،ی دولت آنکهی بر ضرورت اداری دنی ادر

  . شدديباشد، تاک
 شود و اواخر هفته هم لي تشکی تا سه شنبه هفته جاردی کرد تا دولت جددهي هم ابراز عقیالمالک
  . اعتماد به پارلمان ارائه شودی گرفتن رایبرا
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  ران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع اي
  

   ارديبهشت18:  تهرانیمرور روزنامه ها
    ٢٠٠۶ مى 8  - ١٣٨۵ ارديبهشت 18شنبه دو

روزنامه های امروز صبح در آستانه تشکيل اجالس شورای امنيت سازمان ملل برای :بی بی سی
رای کوفی عنان نوشته تصميم گيری درباره پرونده هسته ای ايران از نامه صد و شصت نماينده مجلس ب

اند و در عين حال خبر داده اند که رييس جمهوری گفته است اگر قطعنامه تندی عليه ما صادر شود آن 
  .را به ديوار خواهيم کوفت

انتقادهايی از وضعيت اقتصادی کشور، ادامه بحث مبارزه با بدحجابی، و اخباری درباره ادامه گروگان 
  .تان از جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز استگيری در منطقه سيستان و بلوچس

 نامه نمايندگان مجلس را منعکس کرده که به مديرکل سازمان ملل نوشته اند چنانچه دبير کل کيهان
سازمان ملل و اعضای شورای امنيت نسبت به حل و فصل مسالمت آميز پرونده هسته ای ايران اقدام 

ان پی تی ) ١٠( پروتکل الحاقی را پس بگيرد و بررسی ماده نکنند، مجلس از دولت می خواهد امضای
  . را در دستور کار خود قرار دهد

 نمايندگان مجلس به دليل حاضر نشدن علی الريجانی دنيای اقتصاددر همين حال به نوشته روزنامه 
 پارلمان دبير شورای عالی امنيت ملی در مجلس از وی انتقاد کرده و خواستار پاسخ گويی وی در مقابل

  . شده اند
 در صدر اخبار خود از زبان فرمانده نيروی انتظامی نوشته بدحجابی با جمهوری اسالمیروزنامه 

  . فرهنگ ايرانی ناسازگارست
 سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و در آن خواستار برخورد با مغازه ها و کيهانروزنامه 

  . ناسب هستندعرضه کنندگان لباس هايی شده که نام
به نوشته اين روزنامه فروشندگان و خريداران لباس های نامناسب هر دو از اين کار ناراضی هستند اما 

  .دست هايی آنان را وادار به اين کار ميکند
 خبر از دستور رييس جمهوری برای پايان جاده تهران به شمال در عرض چهارسال آينده دنيای اقتصاد

  .  در گزارش اصلی خود از وعده های بی پايان مسئووالن نوشته استجوان داده است اما روزنامه
به نوشته اين روزنامه مرگ در جاده های ايران پرسه می زند و هر روز از قربانيان خود کام می گيرد، 

می کشد، مجروح می کند و ناقص العضو، و با اين همه پشت سر هم آمار است که رديف می کنيم و 
به پايان می رسد و نصيب " می شود"ی پر طمطراقی که همگی با فعل مستقبل بيان جمله ها

مسافران و رانندگان و خانواده ها چيزی نيست جز تصادفات وحشتناکی نيست که پايانی برای شان 
  .نيست

با گذشت دو ماه از گروگان گيری بزرگی در بلوجستان و سيستان که هفته گذشته با به قتل رساندن 
 هنوز گروگانگيری در اين منطقه ادامه داشته و جوانوگان ها دنبال شد به نوشته روزنامه يکی از گر

  .تروريستها دائما اقدام به آدم ربايی و اخاذی از مردم می کنند
آقای شهرياری يکی از نمايندگان اين استان در گفتگو با جوان تاکيد کرده تنها برای يک مورد گروگانگيری 

  .پرداخت شده تا شخص مورد نظر آزاد شود ميليون تومان ۴۵٠
وی گفه است که آخرين مرتبه روز جمعه فردی را برای چندمين بار طی روزهای اخير ربوده و درخواست 

  . پول کرده اند و مسئولين نيز هيچ اقدام جدی برای آزادی وی انجام نداده اند
 اشراری که به آدم ربايی بزرگ در هفته گذشته وزير کشور اعالم کرد که برای دستگيری رييس گروه

بلوجستان دست زده و بيست و دو نفر را نيز کشته است از پليس بين الملل کمک خواسته شده 
  .است
 خبر داده که درخواست جبهه مشارکت برای انتشار يک روزنامه از سوی هيات نظارت بر شرق

  . شده استمطبوعات که مسئول صدور پروانه انتشار برای روزنامه هاست رد 
 از قول معاون وزارت ارشاد نوشته فضای مناسب برای اطالع رسانی همبستگیدر همين حال روزنامه 

در طول يکی دو روز گذشته، تعدادی از جمهوری اسالمی در کشور وجود دارد اما به نوشته روزنامه 
  . کتاب ها از برخی غرفه ها جمع آوری شدند

است تعداد ديگر از کتاب ها هم جمع آوری شوند اما به داليلی اين به نوشته اين روزنامه قرار بوده 
  .اقدام صورت نگرفته است 

 خبر داده که طرح جنجالی کاهش بهره بانکی که شورای نگهبان آن را رد کرده بود ايرانروزنامه 
 سرانجام در جلسه مشترک شورای نگهبان و کمييسيون اقتصادی مجلس تغييراتی پذيرفت و بر اساس

اين تغييرات دولت موظف شد بر اساس متن اصالح شده دولت ترتيبی دهد تا با مهار کسری بودجه، 
کاهش هزينه های غيرضروری و مدرن سازی روش ها، نرخ تورم ساالنه را طوری کاهش دهد که تا 

  . پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی، يک رقمی شود
ا حمايت دولت تهيه کرده بودند و کارشناسان اقتصادی آن را در طرحی که عده ای از نمايندگان ب

خطرناک توصيف کرده بودند بانک مرکزی موظف شده بود نرخ بهره بانکی را کاهش دهد تا دولت بتواند 
  . تورم را مهار کند

د و  از آن خبر داده اين بار دولت خود موظف شده است که تورم را مهار کنايراندر تغييراتی که روزنامه 
  . به دنبال آن بانک مرکزی از بهره بانکی بکاهد
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 در صدر اخبار خود از نيمه تعطيل بودن بندر عسلويه خبر داده که به علت خروج سرمايه گذاران اعتماد
  .خارجی رخ داده است

 خبر داده که عده ای از دانشجويان دانشگده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دست به همبستگی
و نسبت به برخورد نامناسب انتظامات و اخراج دو تن از دانشجويان از اين دانشکده تظاهراتی زده 
  .اعتراض کرده اند

 اعتراض دانشجويان به اخراج پيمان عارف و مهدی اميرزاده است و آن ها در عين همبستگیبه نوشته 
  حال نسبت به بازداشت دکتر رامين جهانبگلو هم معترض بوده اند

  
  هفدهم ارديبهشت:  تهرانیمرور روزنامه ها

    ٢٠٠۶ مى 7  - ١٣٨۵ ارديبهشت 17شنبه یک
گزارش اختالفات درون شورای امنيت سازمان ملل بر سر قطعنامه عليه ايران، تحليل :بی بی سی

هايی درباره علت تغيير وزير خارجه بريتانيا و برکناری رييس سازمان اطالعات مرکزی آمريکا از جمله 
اتهام رامين جهانبگلو از . د که در صدر اخبار روزنامه های امروز تهران قرار گرفته انداخبار خارجی هستن

زبان وزير اطالعات، آغاز به کار مرکز فيلترينگ وسيع سايت های اينترنتی و گزارش هايی درباره گرانی 
  .سکه و طال در بازار تهران از جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست

ش داده تالش آمريکا و اروپا برای متقاعد ساختن شورای امنيت به تصويب قطعنامه  گزارايرانروزنامه 
ای الزام آور جهت به تعليق درآوردن برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران تا عصر ديروز به نتيجه نرسيد، 

  در نشست فردای خود در نيويورک در اين باره بحث و رايزنی۵+١بدين ترتيب وزرای خارجه گروه 
  . خواهند کرد

به نوشته اين روزنامه روسيه و چين با مفاد مهمی از پيش نويس قطعنامه جناح غرب مخالف هستند و 
  . اين مخالفت به بحث و مجادله پردامنه در شورای امنيت انجاميده است

ل طرح  در گزارش خود نوشته معاون وزير خارجه روسيه تالش کرد تا بار ديگر ايران را به قبوکيهاناما 
روسيه که مستلزم دست کشيدن ايران از برنامه غنی سازی و وابسته کردن صنعت هسته ای خود به 

  . کشور روسيه است، متقاعد کند
اين مقام روسی پرده از سودجويی روسيه در پرونده هسته ای ايران برداشت :  نوشته استکيهان

نی سازی اورانيوم با ايران بر سر ميز وقتی که گفت پيشنهاد روسيه مبنی بر ايجاد مرکز مشترک غ
  . مذاکرات قرار دارد و اين سهم ما در مذاکرات است

 به نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمی نوشته نشست های پی درپی و پشت درهای بسته کيهان
اعضای دائمی شورای امنيت، بدون حصول نتيجه ای پايان می يابند و شواهد نشان می دهد که آمريکا 

  .جام آماده می شود تا از مواضع افراطی خود عقب نشينی کندسران
 خبر داده که نرخ سکه و طال در بازار تهران بعد از چند روز که با عرضه وسيع سکه کارگزارانروزنامه 

  . توسط بانک مرکزی نرخ ها کنترل شده بود بار ديگر ميل به صعود گرفته است
ی که قدرت پس انداز و قابليت نقدشوندگی دارند رو به  قيمت کاالهايکارگزارانبه نظر گزارشگر 

  .افزايش گذاشته است
 خبر داده طرحی در مجلس شورای اسالمی تهيه شده است تا طبق آن مردم از برنامه های شرق

  . پااليش شده ماهواره استفاده کنند
جديد مجلس صدا و به نوشته اين روزنامه يکی از نمايندگان عضو کميسيون فرهنگی گفته مطابق طرح 

سيمای جمهوری اسالمی موظف می شود که ده شبکه جديد برپا دارد و در آن گزيده ای از برنامه های 
  .ماهواره ای را پخش کند

به نوشته همين روزنامه، سعيد ابوطالب توضيح داده بخش ديگری از طرح به سازمان صدا و سيما 
لی را بدهد که از طريق آنها برنامه های تلويزيون ماموريت می دهد اجازه داير کردن شبکه های کاب

  . ماهواره ای قابل رويت باشد و جز اينها هر کس آنتن داشته باشد مجازات شود
اين چندمين طرحی است که در مجلس هفتم از سوی محافظه کاران در مورد استفاده از آنتن های 

  .ئه به جلسه علنی تغيير می يابدشبکه های تلويزيون ماهواره ای تهيه می شود و قبل از ارا
 روزنامه سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی خبر داده پايگاه مرکزی فيلترينگ ايران با جام جم

قابليت شناسايی کاربران اينترنت و ذخيره تمام مراجعات آنها به سايت ها، طی روزهای آينده فعاليت 
  . خود را به طور آزمايشی آغاز خواهد کرد

زنامه نوشته است که با اين طرح ساالنه پانصدهزار دالر صرفه جويی می شود و در مرحله فعلی اين رو
  .در شهرهای تهران و شيراز و مشهد و تبريز و اهواز اجرا می شود

   ای  عده  از تعرض  که ارگان حزبی به همين نام استاعتماد ملی   روزنامه  از زبان مديراعتمادروزنامه 
   را آتش  روزنامه  ورودی چند نفر با مواد آتشزا درب:  خبر داده و نوشته  روزنامه   اين اختمان س  به ناشناس

 نيز   قرار داشت  درب  باالی  متری۴ در   که  روزنامه  تابلوی  بود که  اندازه ای  به  حريق  اين زدند و وسعت
  .   گرفت آتش

   آن اندرکاران  و دست   روزنامه  که  نيست  بار اولين  اين ، آقای حق شناس گفته است اعتمادبه نوشته 
 مورد   در خيابان  سردبيری  شورای  از اعضای  نيز يکی  پيش  گيرند و حدود چند هفته  قرار می مورد تعرض

 کرده   خبرنگار نيز حمله های  از خانم   به دو تن  افراد ناشناس  بود و در چند روز گذشته  قرار گرفته حمله
  .ودندب
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 خبر داده که فردی که با ساخت يک هلی کوپتر اقدام به سفر غير مجاز از گيالن به جوانروزنامه 
وی هفته ای چند مرتبه به آذربايجان رفته و با هلی کوپتر . جمهوری آذربايجان می کرد دستگير شد

  .دست ساز خود اقدام به قاچاق کاال می کرده است
  
  

   ارديبهشتشانزدهم:  تهرانیروزنامه ها
    ٢٠٠۶ مى 6  - ١٣٨۵ ارديبهشت 16شنبه 

بيشتر روزنامه های امروز در آغاز هفته ترميم کابينه بريتانيا را در صدر اخبار خود آورده و آن :بی بی سی
واکنش نسبت به قطعنامه شورای امنيت و پيشنهاد اروپا که . را با تحليل های مختلف منعکس کرده اند

ده، اظهار نظرهای گوناگون درباره مطبوعات و وظايف آن، پذيرش پيشنهاد ايران پيش نويس آن منتشر ش
از سوی شرکت اتومبيل سازی فرانسوی و انتقاد آيت اهللا مصباح يزدی از رباخواری بانک های کشور از 

  .جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
زارش درباره ترميم کابينه بريتانيا را  با چاپ عکس بزرگی از جک استرا وزير خارجه سابق بريتانيا گشرق

 با چاپ عکس بزرگی از وزير خارجه جديد اين کشور در عنوان همبستگیدر صدر اخبار خود آورده و 
  .اصلی خود از تغييرات گسترده در کابينه تونی بلر خبر داده است

 به عنوان اعتمادداده و از زلزله در داونيگ استريت خبر " دولت بلر به هم ريخت" با عنوان بزرگ کيهان
در پی شکست حزب کارگر در انتخابات شورای شهرها، تغييرات گسترده در : خبر مهم روز خود نوشته

  . کابينه اين کشور رخ داد و نخستين زن وزير خارجه وارد دولت بريتانيا شد
: اول خود نوشته با چاپ عکسی از وزيرخارجه سابق بريتانيا در صفحه دنيای اقتصادروزنامه اقتصادی 

بينی بود، ولی کنار گذاشتن جک  های چند هفته اخير قابل پيش برکناری چارلز کالرک به دليل رسوايی
های  ای ايران و نا آرامی استرا، آن هم در اوج مسائل سياست خارجی انگلستان مانند پرونده هسته 

  .عراق، باعث شگفتی تحليلگران سياسی شد
پاريس را ضيافت نام نهاده بود، اين بار هم با استفاده از همين صفت برای  که اجالس ايرانروزنامه 

 کشور عضو شورای امنيت به ۵گفت وگوهای نمايندگان : اجالس شورای امنيت در نيوريورک نوشته
همراه آلمان در ضيافت پاريس پيرامون پرونده هسته ای ايران به نتيجه نرسيد انگليس و فرانسه با 

پيش نويس قطعنامه ای را به شورای امنيت ارائه کردند تا دوشنبه هفته آينده به طور حمايت آمريکا 
  . رسمی در ضيافت نيويورک آن را مطرح کنند

قطعنامه پيشنهادی آمريکا و : اين روزنامه به نقل از ديپلمات های ارشد ايران در سازمان ملل نوشته
شايد و مقامات آمريکايی انتظار دارند در نشست وزيران اروپا راه را بر هر گونه تحريمی عليه تهران می گ

  . خارجه در ضيافت نيويورک توافقات کلی به ويژه درباره مدت زمان مهلت مقرر برای ايران به دست آيد
 در گزارش اصلی خود احتمال داده که قطعنامه شورای امنيت با وتوی چين و  سرمايهاما روزنامه

  . روسيه روبرو شود
 نظر کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل را با اهميت ديده اند که آفتاب يزد و ايرانهای روزنامه 

  . پيشنهاد کرده ايران و آمريکا به طور مستقيم به مذاکره درباره پرونده هسته ای بپردازند
  دبيرکل سازمان ملل گفته است آمريکا بهتر است به گفتگوهای ايران و اروپاايرانبه نوشته روزنامه 

  .بپيوندد
 از ابتکار يک کتابفروش پاکستانی خبر داده که تابلويی را که بر روی آن جمالتی در قدسروزنامه 

. تحسين و قدردانی از محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران، بر سر در مغازه خود نصب کرده است
وری ايران، فقيرترين رييس احمدی نژاد رئيس جمه: به نوشته اين روزنامه، در آن تابلو نوشته شده است

، ١٩٧۶جمهور جهان است و همه داراييهای خود را اعالم کرده که شامل يک دستگاه اتومبيل مدل سال 
  .يک منزل مسکونی کوچک و دو حساب بانکی که موجودی آنها نيز صفر است

   وثيقه  نظامی از به١٣٠ از قول همسر يکی از قربانيان حادثه سقوط هواپيمای سی اعتماد ملی
 وزارتخانه خبر   آن  کارمند خاطی  برای  راه  وزارت  از سوی  دولتی  سند چندصد ميليونی  يک  شدن گذاشته

   دولت  که  آيا درحالی : بر اين خبر افزودهاعتماد ملی. اين کارمند متهم پرونده است: داده و نوشته
   کيفری  تعقيب  تحت  خود را که ند خاطی کارم تواند ضمانت ، می  است  مسوول  مدنی  از حيث خودش
   قانون  مجری  عنوان  به  دولت  که  در شرايطی  هم  بگيرد؟ آن  عهده  به-  المال  بيت  از کيسه  هم  آن-  است
  .داد  قرار می  تعقيب  را، خود تحت  کارمند خاطی  همان بايست می

  : در کشور انتقاد کرده و گفته  اقتصاد اسالمی  نظام ودن نب  از حاکم  يزدی  مصباح اهللا آيت:  نوشتهاعتماد
   نگرانی  جای  مختلف  کشور از جهات  اقتصادی  وضع ، متاسفانه  انقالب  از پيروزی  قرن  ربع  از گذشت پس
  . دارد

ار از  فر  کشور را برای  بانکی  موجود در نظام های حل اين استاد حوزه علميه قم راه :  نوشته استاعتماد
 و   ربا مبتال است  ديگر به  از کشورهای  دانست و گفت اقتصاد ايران مانند بسياری  شرعی های ربا حيله

  .  و بازار آزاد کامال مشهود است  اقتصادی های ها، بنگاه   در بانک  اين 
 باشد،   داشته امکان  تا آنجا که»  جهانبگلو رامين «  آزادی  خبر داده که وزير ارشاد گفته است برایاعتماد
  . کند  می  تالش
 با   خبرنگاران  در جمع  و ارشاد اسالمی ، وزير فرهنگ  صفارهرندی  اين روزنامه، محمدحسين  نوشته به

شود،   نمی   بازداشت  چيزی  به  و اعتقاد داشتن  بخاطر گفتن  هيچکس  ايران  کنونی  در نظام  اينکه بيان
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 حاضر   و در حال  شدم  وی  بازداشت پيگير دليل»  جهانبگلو رامين « ازداشت از انتشار خبر ب گفته پس
  .   را جويا شوم  نويسنده  اين  بازداشت  علت  قانونی  از مراجع  کنم  می تالش

 وی را به داشتن ارتباط کيهانيک هفته بعد از دستگيری اين نويسنده و فيلسوف روز پنجشنبه روزنامه 
  . اسالمی متهم کرده بودبا مخالفان جمهوری

  
  
  
  

www.iran-archive.com 


