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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

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

  بوشهری اتمروگاهي نی راه اندازی توافقات تهران و مسکو برانی آخراتيجزئ
    ٢٠٠۶ مى 12  - ١٣٨۵ ارديبهشت 22ه جمع
 مقرر شد با ی و روسیرانی ای هااتي هداریدر د:  اعالم کرد ی اتمی معاون سازمان انرژیدي سعمحمد
 ی راه انداز،یرانی ای و شرکت هامانکاراني از پیري و بهره گی کارفتي پرسنل روس در سه شتيفعال
 . شودعی تسرروگاهين

 برد، در گفت وگو با خبرنگار یر مسکو به سر م مذاکره با مقامات روس دی که برایدي محمد سعدکتر
 هي روسی آژانس اتمسيرئ" نکوی کریسرگئ" عصر پنج شنبه خود با داری، در خصوص د"مهر "یاسيس

 پرسنل در ی کارفتي ش3 در شتري بتی با تالش و جدی نشست مقرر شد طرف روسنیدر ا: گفت
 مورد زاتي تجهی در ساخت برخیرانی ای ها و شرکتمانکاراني از پیري با بهره گني روز همچنهشبان

 .  بخشدعی را تسرروگاهي نی و راه اندازماندهي باقزاتي تجهری نصب سااز،ين
 روگاهي نی زمان راه اندازندهی روز آ20 مشترک در ی گروه کارکی لي مقرر شد با تشکنيهمچن:  افزودیو

 . مربوطه ارائه شود ی سازمان های به روسایري گمي و جهت تصمی بررسیبه صورت فن
 را در سفر به یرانی ااتي هی که سرپرستی اتمی سازمان انرژیزی الملل و برنامه رني امور بمعاون
 از طرف روس خواسته شد با هي روسی آژانس اتمسي با رئداری برعهده دارد، اعالم کرد که در دهيروس

 را محترم ودان داده است، تعهد خ به تهرروگاهي ارسال سوخت نی براهي که روسیتوجه به تعهد حقوق
 . دی در ارسال سوخت را جبران نماريشمرده و تاخ

 بوشهر و ارسال روگاهي اتمام نی برایاسي مشکل سچي ههي اعالم کرد که روسنکوی کر،ی گفته وبه
 برخوردار یژي و پرستکی استراتژتي از اهمهي روسی بوشهر براروگاهي ندارد و اتمام نرانیسوخت به ا

 .  کندی را در حداقل زمان ممکن راه اندازروگاهي متعهد است که نهي روسنی، بنابرااست
 در ی گفت که با وجود مشکالت فنیرانی ااتي با هداری در دهي روسی آژانس اتمسيرئ:  افزود یديسع 

 . ت به کار خواهد بسراتي جبران تاخی تالش خود را برای بوشهر، طرف روسروگاهي به موقع نیراه انداز
 قرار بود روگاهي ننیا.  بوشهر صورت گرفته است ی اتمروگاهي نزاتي درصد ساخت و نصب تجه92 تاکنون

 بوشهر و ارسال سوخت آن بارها به روگاهي نی راه اندازخیتار.  برسدیاواسط سال گذشته به بهره بردار
 . انند خوی مري تاخلي را دلی مشکالت فنی افتاده است و هر بار مقامات روسقیتعو
 ري سفی انصارني و همچنی اتمی سازمان انرژی اتمی هاروگاهي معاون ناني است مهندس جنتیگفتن

  . حضور داشتندهي و روسرانی ای هااتي امروز هداری در دزي در مسکو نرانی ای اسالمیجمهور
  

دقت /  استفاده کرد ی مسئله هسته اعی حل سری نظام برای از توان همه نهادهادیبا:یحسن روحان
   توامان حفظ شودیاتي در کنار منافع حی منافع ملميکن

    ٢٠٠۶ مى 12  - ١٣٨۵ ارديبهشت 22ه جمع
 به دنبال وحدت دیبا:  گفتی در باب مسئله هسته اندگانی نمای در مجمع ادواری حسن روحاندکتر
  .می خصوص منافعمان را توامان نگهدارنی که در امي بوده و مراقب باشیاتي و حیمل
 مصلحت نظام صي مجمع تشخکی استراتژقاتي مرکز تحقسي رئی، دکتر روحان"مهر "ی گزارش خبرگزارهب

:  مطلب گفت نی ااني  با بی اسالمی مجلس شورای ادوارندگانی مجمع نمایدر نشست مجمع عموم
 ی نهادهادی بارمابنده اعتقاد د.  انجام دادیی و  اصولگرایی آرمانگرای توان تنها بر مبنای را نمیزیبرنامه ر

 ، احزاب، ی مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبرصي مجمع تشخ،ی اسالمی از جمله مجلس شوراگرید
 ني خود را به نظر مسئولی عرصه وارد شده ماحصل گفته هانی و نخبگان در ایاسي سیتشکل ها

  .مينا به مقصد برسنهی هزنی و کمترنی را با کوتاهترینظام برسانند تا مسئله مهم هسته ا
  به کسوی از دی شود لذا بای فراموش می شود اهداف ملري که چالش فراگیمتاسفانه زمان:  افزود یو

  . مي را در نظر داشته باشی ملی اهداف و آرمان هاگری دی و از سوميفکنيچالش نظر ب
قصد  ما را به می وجهکی ی استراتژکی ی فعلطیدر شرا:   افزود ی ملتي امنی عالی سابق شوراريدب
  .میازمندي نی چند وجهی استراتژکی رساند بلکه به ینم

 نی اشهی امروز با آن مواجه است پرداخت و در مورد ررانی که ایی در سخنان خود به چالش هایروحان
 ها ییکای که در آن آمرمي انقالب ما با سه چالش مهم روبرو بوده و هستیروزيبعد از پ: چالش ها گفت 

  . بودندی طراح و مجرای و ی حامای طراح ای
 از خوزستان تا کردستان و بلوچستان  و ترکمن صحرا را 58 همچون حوادث سال ی داخلی فشارهایو

 بوجود آمد اما ملت رانی ای اسالمی نظام جمهورهي دانست که از درون جامعه علییاز جمله فشارها
  .از چالش اول عبور کرد) ره( امام ري با تدبرانیا
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 حزب خلق رموضوعينظ( از درون بود ی و طراحروني دانست که فشار از بی منطقه ا چالش دوم رایو
  . به خصوص در اواخر جنگ در آن آشکار بود کای ساله که نقش آمر8 جنگ یو طراح) مسلمان

.  شکل گرفت رانی اهي علی المللني بی عنوان کرد که پس از جنگ فشارهاني چالش سوم را چنیروحان
 مي بداندی ارجح هستند ، باخواهانی نسبت به جمهورکایمعتقدند که دموکرات ها در آمر رانی در ایعده ا

  . دموکرات ها صورت گرفتتي فوق در زمان حاکمیکه هر سه چالش و فشارها
  . ستي دو جناح قائل ننی اني بی تفاوت چندانرانی ای اسالمی جمهوری فعلطیدر شرا:  افزود یو

 چالش در زمان جرج بوش پدر نی ای رخ داد اما ابتدانتونيه در زمان کلفشار سوم گرچ:  افزود یروحان
 مهار استي سانیيکای زمان به بعد بود که آمرنیاز ا.  شدلي تکمتیصورت گرفت که با حمله عراق به کو

  .رفتیذصورت پ) 1372 (1993 آن در سال ی گرفتند که طراحشي در پرانی اهيدوگانه را عل
  : باشد ی هدف م6 بر ی از مهار دوگانه مبتنکایمرهدف آ:  افزود یروحان

   دوست واشنگتنی و کشورهاکای آمری از سورانی  ای اقصادمی اعمال تحر-1
  رانی به ای از ارائه وام و اعتبارات خارجیري جلوگ-2
   شرفتهي پی های حساس و  فناوری های به تکنولوژرانی ای از دسترسیري جلوگ-3
   مدرنی به سالح هارانی ایابي از دستیري جلوگ-4
  هم فشار هي ارتباط به دولت روسنی که در ازي صلح آمی حترانی ای از استفاده هسته ایري جلوگ-5
  .  اعمال کردرانی به اشرفتهي پی از فروش سالح هایري را جهت جلوگی اندهیفزا
  .یغاتي و تبلی جنگ روان-6
 ران،ی همواره جهت اعمال فشار نسبت به اکایآمر نکهی با اشاره به ای ملتي امنیعالی سابق شوراريدب

 خود قرار داده بود ی برای اهی را بهانه و دست مای هسته ای به سالح هایابيتالش تهران به دست
 همواره بوده انهي هستند مخفی که آنان مدعی هسته انهي در زمرانی ای هاتي از فعالیاريبس: گفت

اما حرکت .  از آن باخبر بوده استزي نکایطلع بودند و بالطبع آمر از آن مانیي ها و اروپاینيروس ها و چ
 سال 8 آغاز شد، در دوران ی سال دولت مهندس موسونی چرخه سوخت از آخرهي تهی ما برایفعل

 ی سال دوران خاتم8 و در دیرد وارد گازي مورد نزاتي و تجهلی ، وسای ابزار، تکنولوژی رفسنجانیهاشم
  . شدیساز ی بومی فناورنی ازين

 ها به یی توسط اروپامی کردیداری را از آن خروژهايفی از سانتری که برخی داللیحت:  اضافه کردیروحان
  . شده بودیما معرف

 ی را آژانس اطالع کامل داشته و بعدها به آن استناد مرانی ای هسته ای هاتي فعالیتمام:  گفتیو
  . صورت نداده استیار کی مخفرانی دهد اساسا ای امر نشان منیکرد لذا ا

 پادمان به ی های و بازرسNPT در چارچوب یاگر کشور:  کرددي تاککی استراتژقاتي مرکز تحقسيرئ
 به آن دی تواند مخالف آن باشد بلکه بای باشد نه تنها آژانس نمزي صلح آمی  به تکنولوژیابيدنبال دست

  .دی بنمازيکمک ن
 لي و اسرائکای آمرستاده،ی ارانی ایده مناقشه هسته ا  که پشت پریکسان:  داشتاني در ادامه بیو

  .هستند
 اشاره کرد و رانی ای روشي پاتي به عنوان تجربیبي و لی کره شمال- به سه تجربه عراق ني همچنیو

 بود که ی پلکانیني و عقب نشیستادگی اکي بر عراق، تاکتی وتي صدام در زمان حاکمکيتاکت: گفت
 صدور ا بود که بیتجربه دوم کره شمال.  شدی از وی المللني و بیداخل رفتن اعتماد نيموجب از ب

 ی خود را به نوعی ساخت سالح اتمبي ترتنی خارج شد، و بدNPT   از  تي امنی شورایقطعنامه از سو
 و پرداخت غرامت کای کامل و گسترده اش با آمری همکاررغمي متاسفانه علزي نیبيتجربه ل. اعالم کرد

 ی حامی کشورهاستي پاکستان همچنان در لراي فرانسه ، آلمان و اخکا،ی به آمریارديلي میها
  .  قرار داردسمیترور
 را یبي و نه لی نه مدل عراق نه کره شمالرانی کرد  که ایري گجهي نتی ملتي امنیعالی سابق شوراريدب

 ی سازی حق غنیا گذشت، ما دارمي است که ما از حق خود نخواهني چنرانیدر نظر دارد بلکه مدل ا
 از آن صرف نظر اما کرد قي مورد داوطلبانه تعلکی توان در یالبته م. مي کنی  از آن صرف نظر نمميهست
  . مي کنینم

 مفهوم که نی رو گرفت بدشي را پی تعاملاستي ارتباط سنی در ارانیا:  در ادامه سخنانش افزودیروحان
  .ا را نسبت به اهداف خود خاطرجمع سازد بازرسان بازگذاشت تا آنهی کشور را بر رویدرها
 که دولت یی هااستي از سیکی.  فراموش کرددی را هرگز نبارانیدستاورد دو سال گذشته ا:  افزودیو

 را کای از اتهامات آمریاري بود که توانست بسنی به آن برسد ایپلماسی توانست با مهارت دیخاتم
  . تکرار آن نداشته باشندی برایی ها فضاییکای آمریآنچنان مرتفع سازد که حت

 NPT  4 بند رغمي ها علییکای بود که آمرني چنرانیمضمون دستاورد دو سال گذشته ا:  اضافه کردیو
 2 هم منوط به بند 4 بند رای کنند زی معرفی هسته ای به دنبال سالح های را کشوررانی بودند که الیما
  .ستندي نیدنبال سالح هسته ا کشورها به اثبات برسانند که به دی شد که بایم

 ها ییکای و آمرانیياروپا:  امروز پرداخت و گفتطی شرالي از سخنان خود به تحلگری دی در بخشیروحان
 است که از نی اتي باشد، اما واقعرانی ای هاتي ناظر بر فعالدی باتي امنی شورا7معتقدند که فصل 

 که ی کشوربا تواند ی نمتي امنی با شورایعنی به دست نخواهد آمد ی هدفچي هتي امنی شوراقیطر
 رانی نکته است که ما از انی کشورها انی ای کرد اما هدف تمامی کارافتهی دست ی هسته ایبه فناور
  . مينگران
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 در مجله راي که اخرانی ای سازی در باب غنی  خود در مقاله ای ماده ا9 شنهادي سخنان به پانی در پایو
 ی  و فنیاسي سی به دنبال راه حل هادی بای فعلطیدر شرا: ره کرد و گفت منتشر شده است اشامیتا

 آرمانگرا شهی در انددیشا . مي توامان حفظ کنیاتي را در کنار منافع حی منافع ملمي دقت کندیبا . ميباش
ر نظر  خود ، منطقه و جهان را داتي و واقعمي واقعگرا باشدی و در اعتقادات اصولگرا ، اما در عمل باميباش
  .میريبگ
 شرح عنوان کرد و نی بدی برون رفت از بحران فعلی را برامی خود در مقاله تاشنهاداتي ماده پ9 یو

 قابل حصول است به شرط آنکه لی مذاکره در چارچوب اقدامات ذقی راه حل از طرنجانبیبه نظر ا: گفت
  .اه باشد و ابتکار عمل همرتي مذاکره و با خالقی طرف هاتيمذاکرات با حسن ن

  : راهها عبارتند ازنیا
 تواند مشارکت ی کند تا می سوخت دارند اعالم آمادگدي که برنامه تولیی کشورهاری در کنار سارانی ا-1

  . داشته باشد شتري اعتماد بجادی عدم اشاعه و امی رژتی در جهت تقویفعال
  . قرار دهدی را مورد بررسی پروتکل الحاقبی تصورانی ا-2
  .دی را برطرف نماNPT از معاهده عدم اشاعه یبهه خروج احتمال شرانی ا-3
  .دی اعالم نمای سازی غنی توسعه و زمان بندنهي مذاکره در زمی خود را برای آمادگرانی ا-4
  .ردی آژانس را بپذی برایی آزمای و قابل راستروگاهي نی براازي در حد نی سازی سقف غنرانی ا-5
 دي تولی برای سقف،ی در سطح صنعتی سازی غنی توسعه و زمانبندیرا در دوران مذاکره برانی  ا-6

UF6ردی  را بپذ.  
 یی آزمای به منظور راسترانی مربوط به حضور مستمر بازرسان در ااتي و آژانس در مورد جرئرانی ا-7
  . به توافق برسندرانی ای عدم انحراف برنامه هسته ایبرا
 ناني اطموم،ي کنسرسکی در چارچوب ی کشورهاگریبا د جهت مشارکت ی با اعالم آمادگرانی ا-8
  . خود بوجود آوردی بودن برنامه هسته ازي نسبت به صلح آمیشتريب
 مناسب در چارچوب ی ارائه فرمولی را برارانی ای موضوع هسته ای بررسدی باتي امنی باالخره شورا-9
  .دی فوق به آژانس  واگذار نماشنهاداتيپ
  

 ومي رد اورانرانی ای هسته اساتي مرکز تاسکی زاتي تجهی برروی اتمی انرژیلملل انيبازرسان آژانس ب
   نی در وپلماتی دکی: افتندی شده ی غناريبس
    ٢٠٠۶ مى 12  - ١٣٨۵ ارديبهشت 22ه جمع
 که نامش را فاش نکرد گزارش داد بازرسان آژانس یپلماتی فرانس پرس امروز جمعه به نقل از دآژانس

 انجام ی هسته ای هاتي که به گفته تهران در آن فعالی محلزاتي تجهی برروی اتمیژ انری المللنيب
 برده نشده وهنوز ی مکان نامنی گزارش از انیدر ا. افتندی شده ی غناري بسومي رد اورانردي گینم

 برخورد آژانس با پرونده هسته ی بر رویري ها چه تاثافتهی نی خبر انی در صورت صحت استيمشخص ن
 آژانس انی باره گفت سخنگونی فردا در اویدفتر آژانس در پاسخ به پرسش راد.  خواهد گذاشترانی ایا

  .  نخواهند زدنبارهی در ای گزارش را مالحظه کردند اما فعال حرفنیهم ا
 که نامش را فاش یپلماتی فرانسه به نقل از دی رسمی خبرگزارروزید):  فرداویراد (انی کاتوزرمصدقيام

 که تهران افتندی یساتي از تاسیکی در یزاتي تجهی شده را برروی غناري بسوميرش داد رد اوراننکرد، گزا
 برده ی مکان نامنی گزارش از انیدر ا. ردي گی انجام نمی هسته اتي فعالچگونهي در آن هدی گویم

س با  برخورد آژانی بر رویري ها چه تاثافتهی نی خبر انی در صورت صحت استينشده وهنوز مشخص ن
  .  خواهد گذاشترانی ایپرونده هسته ا

 گزارش را مالحظه نی آژانس هم ای باره گفت سخنگونی فردا در اوی آژانس در پاسخ به پرسش راددفتر
 یري موضعگنی آژانس در تازه ترسي رئیهرچند محمد البرادع.  نخواهند زدنبارهی در ایکردند اما فعال حرف

 ی نبوده و جمهوری کافی اتمی انرژی المللني با آژانس برانی ایکار همزاني گفته است مگریخود بار د
 را به ی اعتماد جهانومي اورانی سازی برنامه غنقي با تعلنيشي پی های بعلت پنهانکاردی بایاسالم
  .  اش جلب کندی هسته ای هاتيفعال
 درخواست از نی در ارگی اروپا قرار است روز دوشنبه بار دهی اتحادتری که به گزارش روستي درحالنیا

 ی غنتي به نوبه خود از سال گذشته که اعالم کرد فعالرانیا.  شودمي با آژانس سهی اسالمیجمهور
 و خواهان ادامه د گذاری درخواست ها گردن نمنی کند که به ای را از سرگرفته، تکرار مومي اورانیساز
 بار آنرا نی آخررانی که ای است؛ موضعومي محدود اورانی سازی با استفاده از غنیقاتي تحقی هاتيفعال
  .  مطرح کردگری پنجشنبه بار دروزید
 اروپا در هی امور خارجه اتحادرانی نشست روز دوشنبه وزهي کند که در حاشی نقل مپلماتهای از دتریرو

  هامی از مشوق ها و تحری اختهي و فرانسه ممکن است درباره فراهم کردن آمايتانیبروکسل، آلمان، بر
 دی افزای متریرو. ردیپذ را بومي اورانی سازی غنقي را متقاعد کند تعلرانی تواند ایگفتگو کنند که م

 ی امور خارجه کشورهارانی وزهيانياما در متن ب.  معلوم خواهد شدگری تا ده روز دختهي آمنی ااتیيجز
 اروپا از هی اتحادتی شود، سخن از حمابی اروپا که قرار است در نشست بروکسل تصوهیعضو اتحاد

 ی شرط که به نگراننی آمده است به ااني قابل ادامه و امن به مخطري بی برنامه هسته اکیتوسعه 
  . برنامه جلب شودنی از ارانی داده شود و اعتماد به هدف اانی تماما پای المللني بیها

www.iran-archive.com 



 یکای اروپا وآمرهیاتحاد در اجالس سران گری سازمان ملل متحد امروز بار درکلي عنان دبی کوفهمزمان
 تنش موجود بر سر برنامه قی طرنی فراخواند تا از ارانی با امي را به مذاکره مستقکای آمرن،ی در ونيالت

  . ابدی کاهش رانی ایهسته ا
 رکليدب.  دهندشی را افزاکيپلماتی دی تالش های عنان از دوطرف خواست ضمن کاهش جدال لفظیآقا

 ی آورد که شان مککورمک سخحنگوی پس از آن برزبان مکروزیاست را  درخونیسازمان ملل متحد ا
  . را رد کردرانی با اکای آمرميوزارت امور خارجه در واشنگتن درخواست مذاکره مستق

  
  اروپا با ايران شرکت کندیآمريکا در گفتگوها: عنان
    ٢٠٠۶ مى 12  - ١٣٨۵ ارديبهشت 22ه جمع

 ی خواستار تالش ديپلماتيک تازه ایمان ملل متحد، در اظهارات عنان، دبير کل سازیکوف:بی بی سی
 . ايران شده استی حل مناقشه اتمیبرا
 بريتانيا، فرانسه و آلمان با ی خواسته است تا آمريکا در مذاکرات سه کشور اروپايی عنان در سخنانیآقا

 .ايران شرکت کند
 یاظهارات خود بکاهند و در عوض بر تالشها) تند( درگير در اين بحران بايد از لحن ی گفت که طرفهااو

 . به منظور برون رفت از اين بحران بيافزايندی پيدا کردن راهیخود برا
 التين و اروپا که در وين در حال ی آمريکای کل سازمان ملل متحد اين سخنان را در اجالس کشورهادبير
 .  است، اظهار کرده استیبرگزار
 ی از شبکه هایدر يک" خبر با جيم لرر" با برنامه ینيز در گفتگوي)  مه4پنجشنبه ( عنان پيشتر یآقا

 ايران با اين ی از اياالت متحده آمريکا خواسته بود تا در خصوص مسايل هسته ای آمريکايیتلويزيون
 .کشور وارد مذاکره مستقيم شود

 . اين بحران منجر شودیا بری تواند به راه حل قابل قبولی عنان تاکيد کرده بود که اين اقدام میآقا
  کنيمیمذاکره مستقيم نم: آمريکا
 مذاکره یکايی پيش از آن مقامات آمری عنوان شده است که کمی عنان در حالی ترين اظهارات آقاتازه

 .  با ايران را رد کردندميمستق
ر  بی المللني بی فشارهاشی افزابی با تکذکا،ی وزارت امور خارجه آمری مک کورمک، سخنگوشان

 کره ی با بحران اتمرانی ای گفته است که مناقشه هسته ای اسالمی گفتگو با جمهوریکشورش برا
 .ستي نمي مستقی به گفتگویازي تفاوت دارد و نیشمال
 ی بر عرضه فهرستی اروپا مبتنهی رساندن طرح اتحادجهي بر به نتکای آمرکيپلماتی دی گفته او تالش هابه

 اورانيوم تمرکز دارد و کشورش ی سازی ترک غنی برایرانی به طرف ایهياز مشوق ها و اقدامات تنب
 . را در نظر نداردیگریاقدام د

 "سياست را تغيير دهيد"
 استمداراني از سی بعضکا،ی جمهور آمرسیي نژاد به ری احمدی ارسال نامه آقای درحاليست که در پاين
 ی عضو مجلس سنا و سندگل،يور، چاک ه کشنی خارجه اسبق اری وزت،ی آلبراني شامل مادلییکایآمر

 گفتگو رشیپذ و دي در موضع کاخ سفريي خواستار تغکا،ی جمهور سابق آمرسیي ری ملتيبرگر، مشاور امن
 . شده اندرانیبا ا

 . شده اندرانی ای بحران هسته اافتنی ی دو کشور برامي خواستار مذاکره مستقزي نی آلمانی هامقام
 آماده مذاکره ی اسالمی در پاسخ به اين سوال که آيا جمهوریشنبه در اندونز نژاد روز پنجی احمدیآقا

 است آه شرايط گفتگوها تفاوت یما اهل گفت و گو هستيم، اما طبيع: "مستقيم با آمريکاست گفت
آنيم، چون هيچ آدام از دو طرف بد   ی گفتگو می به راحتیدارد و ما با دوستان خود همچون اندونز

  ."نند آی نمیاخالق
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  .تاريخ عراق بوده است ترين و بهترين دولت در طول ابراهيم جعفري اعالم آرد آه دولتش قوي
    ٢٠٠۶ مى 12  - ١٣٨۵ ارديبهشت 22ه جمع

براهيم جعفري، نخست وزير از خبرگزاري آويت، ا به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها  دولت من با بيشترين چالش: آنفرانس مطبوعاتي گفت عراق بعد از آخرين نشست دولتش در يك

  .ترين دولت در طول تاريخ عراق بود اين زمينه داشت و بهترين و قوي روبرو بود، نتايج بسيار مهمي در
هايي از  فتر نخست وزيري عراق با آوتاهيد. بود يي روبرو  دولت من با اجحاف رسانه :وي تصريح آرد
  .ها روبرو بود سوي رسانه
  .جزئي به دنبال نقاط ضعف دولت بودند بسياري از خبرنگاران حتي به صورت: جعفري افزود

تر از دولت او باشد و بتواند  وزيري نوري مالكي، قوي نخست وي ابراز اميدواري آرد آه دولت آينده با
  .آنترل آند وبياوضاع عراق را به خ

قرار است . ابراهيم جعفري روز پنجشنبه برگزار شد ي انتقالي عراق به رياست ي آابينه آخرين جلسه
  .ي آينده به رياست نوري المالكي برگزار شود هفته ي دولت جديد اين آشور، اولين جلسه

 به اعضاي ائتالف يكپارچه،  وزارتخانه16قرار است  باشد آه  وزارتخانه مي32ي جديد عراق شامل  آابينه
 وزارتخانه به فهرست العراقيه 4ي توافق اهل سنت،  وزارتخانه به جبهه 4 وزارتخانه به ائتالف آردها، 6
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 وگوي ملي اهل تسنن عراق تعلق ي گفت ي باقي مانده به جبهه عالوي و دو وزارتخانه به رهبري اياد
  .گيرد

ي جناح  شود، پنج وزارتخانه برعهده يكپارچه سپرده مي ائتالفاي آه به   وزارتخانه16بر اين اساس از 
  .صدر خواهد بود

  .عنوان معاونان نوري المالكي معرفي شدند به) سني(و سالم الزوبعي ) آرد(چنين برهم صالح  هم
 50عراق اتحاد براي ايجاد امنيت را در جمع بيش از  ترين روحانيون شيعه در از سوي ديگر يكي از بزرگ

ها و  هاي خاتمه دادن به درگيري ي راه وگو درباره به منظور گفت ن از روحانيون و رهبران قبايل آهت
  .گردهم آمده بودند، خواستار شد هاي گسترده خشونت

خبرگزاري آسوشيتدپرس، رهبران قبايل، بزرگان اهل  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل از
هاي محلي و رسمي در مسجد الهاشمي در شمال بغداد  لباس دها، باتسنن، شيعه، روحانيون و آر

  .آوردند گردهم آمدند و نماز وحدت به جا
ي  روحاني شيعه در بغداد، در اين ديدار خاتمه ترين اهللا حسين اسماعيل الصدر، عالي رتبه آيت

خون مردم ما هر دقيقه . گذراند ترين دوران خود را مي حساس عراق: ها را خواستار شد و گفت خونريزي
امنيت عراق بايد در صدر ديگر اهداف قرار . يابد مصايب ما هر روز افزايش مي ريزد و به روي زمين مي

  .گيرد
يكديگر احترام گذارند، چرا آه اين تنها راه نجات آشور  الصدر از دولت مردان خواست به تفكرات و عقايد

  .است
براي حضور در اين نشست دعوت شده بودند و  ي عرب اتحاديهوي گفت آه نمايندگان سازمان ملل و 
  .وي از عدم حضور آنها نااميد شده است

  .غيبت آنها تاثير منفي داشت: صدر تاآيد آرد
هنگام برگزاري اين جلسه درعراق نبود و دفتر  ي سازمان ملل در عراق، ي ويژه اشرف قاضي، نماينده

  .ندارد توي اعالم آرد آه اطالعي از اين دعو
اجساد ناشناس زيادي در سراسر شهر آشف  .اند  گذشته صدها تن فقط در بغداد آشته شده طي ماه

هاي مختلف بخواهد عليه جرايم روزافزون و تروريسم  شده آه رييس جمهور عراق را وادار آرد از جناح
  .در آشور متحد شوند

 جسد فقط در بغداد آن هم 1091ه آشف آ اي گفت جالل طالباني، رييس جمهور عراق، در اطالعيه
  .طي يك ماه آوريل بسيار هولناك است

  .خشمگين است طالباني گفت آه از دريافت خبر کشتارهاي روزانه سخت
هر جسدي که يافت : خطرناک توصيف کرده و گفت وي کشتارهاي بي نام و نشان را بسيار غم انگيز و

تشکيل يک دولت وحدت ملي مي .دري حزين نشان داردما مي شود، از کودکي يتيم، پدري رنجور و
  .اقدامي سريع و مؤثر در اين راستا الزم است تواند به بهبود وضع کمک کند اما

امنيتي تقاضا مي کنم به اين خونريزي خاتمه  از تمام احزاب سياسي و نيروهاي: طالباني تاآيد آرد
  .کنند ندازند و وحدت ملي را نابود ميا هم مي جنايتکاران فرزندان عراق را به جان. دهند

مي خواهم اين است آه با جديت و شفافيت  آنچه از احزاب سياسي: رييس جمهور عراق تاآيد آرد
چه آسي مسوول اين جنايات است نداشته  ها را محكوم آنند و توجهي به اينكه اين جنايت

ها، بايد با صدور فتوا اينگونه  تمامي جناح روحانيون، مسلمان، مسيحي، شيعه يا سني از.باشند
  .اقدامات را منع آنند

همه جا را گرفته، آنوقت سخنگوي پارلمان،  بازند، خون مردم عراق هر روز جان مي: وي تاآيد آرد
ي  يي يك جلسه ما فقط هفته. آوراست اين شرم . شود جلسه را خاتمه داده و از مجلس خارج مي

  .پارلمان داريم
هاي   غيرنظامي به انگيزه686آه طي ماه آوريل  دهد شت عراق و وزارت آشور نشان ميآمار وزارت بهدا

 سرباز عراقي را نيز بايد به اين تعداد 22 پليس و 54مهاجم  190. اند سياسي و خشونتي آشته شده
  .افزود

آمريكايي، سه ايتاليايي و يك استراليايي نيز در همين  76 تن از نيروهاي ائتالف از جمله 82بيش از 
  .اند دوران در عراق آشته شده

صالح عبدالرزاق، . تر دولت عراق ادامه دارد سريع ها براي تشكيل هرچه اين در حالي است آه تالش
گويد آه رهبران شيعه اميدوارند تا روز يكشنبه آار  عراق مي وزير سخنگوي نوري المالكي، نخست

ها در دولت مخالف هستند آه همين  ها با فرمول توزيع پست اما برخي جناح .تشكيل دولت پايان يابد
  .است باعث تاخير در اعالم آابينه شود موضوع ممكن

آشور مستقل و به دور از وابستگي هاي قومي و  وي گفت آه مالكي تاآيد دارد وزراي جديد دفاع و
  .جناحي باشند

اگر بيان جبر، وزير آشور آنوني در سمتش ابقا   رهبران اهل تسنن هشدار داده آهعدنان الدليمي، از
  .متحد ملي از بين خواهد رفت ها و اميدها براي تشكيل دولت شود تالش

هاي مرگ را حل  ي جوخه چند ماه آينده مساله وگوي راديويي گفت آه دولت طي بيان جبر در يك گفت
بخشي از اين جرايم را انجام مي دهند و بخشي ديگر  ها وريستوي تاآيد آرد آه تر. خواهد آرد

  .سياسي و قومي است هاي جويي، انگيزه ي انتقام نتيجه
  .ي جاري ابراز ترديد آرد هفته الدليمي نسبت به نهايي شدن دولت جديد قبل از پايان
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 بايد فرد ديگري را براي آابينه را معرفي آند طالباني  روز پس از انتصابش30اگر المالكي نتواند تا 
  .وزيري معرفي آند نخست
شمال شرق بغداد اتوبوس حامل آارمندان يك شرآت  ترين حمالت در اين آشور مردان مسلح در در تازه

  .خارج آردن زنان، مردان را به گلوله بستند الكترونيكي را متوقف آرده و پس از
وبوس را با مواد منفجره پوشاندند و زمانيكه در ات مردان مسلح: عدنان حمد، سخنگوي اين شرآت گفت
  .تن آشته و شش تن زخمي شدند 11 باز شد اتوبوس منفجر شدآه در نتيجه

  .شد  تن ديگر نيز در نقاط مختلف عراق آشف15حداقل جسد 
شاآر از . نمايشنامه نويس مشهور عراقي را آشتند مردان مسلح در جنوب عراق برادر فالح شاآر،

  .زده است به نفع او قلم مي يسندگاني است آه براي صدام وجمله نو
به همراه دو تن ديگر هنگام ترك مسجد ترور  مردان مسلح هم چنين زبير، رهبر حزب اسالمي عراق را

رساني وزارت دفاع نيز هنگام عزيمت به آار ترور  اطالع چنين آارمند بخش ي پليس هم به گفته. آردند
  .شده است
المشهداني، رييس پارلمان عراق در ديدار با  دآتر محمود: ر خبرگزاري عراق گزارش داداز سوي ديگ

گناه عراقي  آمريكايي در عراق، آزادي سريع تمامي زندانيان بي ي نيروهاي ژنرال جورج آيسي، فرمانده
  .را خواستار شد

وضعيت تمام زنان و به طور مفصل به بررسي  ي پارلمان عراق عنوان شده است، دو طرف در بيانيه
  .نيروهاي آمريكايي در عراق پرداختند هاي وابسته به مردان عراقي دربند زندان

  .بررسي شد در اين ديدار هم چنين اوضاع امنيتي سراسر آشور
با مقامات عراقي در راستاي آنترل اوضاع  المشهداني بر اهميت تالش و هماهنگي نيروهاي آمريكا

  .امنيتي عراق تاآيد آرد
هاي امنيتي آه نيروهاي آمريكايي  را در جريان طرح ي نيروهاي آمريكايي نيز رييس پارلمان عراق فرمانده

ي  هاي الزم در راستاي آموزش و استفاده طرح: قرارداد و افزود آنند، با همكاري ارتش عراق اجرا مي
  .هاي آمريكا قرار دارد نيروهاي عراقي در راس طرح سالح و مجهز ساختن

  
هاي سياسي بر سر  اختالفات گروه جالل طالباني، اياد عالوي و زلماي خليل زاد، در خصوص حل و فصل

  .هاي وزارتي با يكديگر ديدار آردند پست
    ٢٠٠۶ مى 12  - ١٣٨۵ ارديبهشت 22ه جمع

ك به دفتر از پايگاه اينترنتي ايالف، يك مقام نزدي به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
طالباني رييس جمهور عراق و اياد عالوي رييس فهرست العراقيه و  جالل: رياست جمهوري عراق گفت

آمريكا در بغداد، در مقر رياست جمهوري عراق به بررسي آخرين تحوالت  زلماي خليل زاد سفير
  .رداختندهاي پارلماني پ هاي وزارتي ميان گروه دولت عراق بويژه توزيع پست سياسي و تشكيل

هاي عراقي و عدم در  ضرورت مشارآت تمام گروه طالباني در اين ديدار بر: اين مسوول خاطر نشان آرد
  .در انتخابات تاآيد آرد هاي سياسي پيروز حاشيه قرار دادن گروه

نشستي را با هدف برسي آخرين تحوالت  در عين حال، فهرست العراقيه نيز پشت درهاي بسته
  .دولت برگزار آرد موضوع مشارآت اين ليست در تشكيلتشكيل دولتي و 

العراقيه بر اساس اصول وحدت ملي و مشارآت تمام  ليست: يك منبع در فهرست العراقيه تاآيد آرد
  .تشكيل دولت مشارآت خواهد آرد ها در گيري هاي سياسي در تصميم گروه

جر به عقب نشيني حزب الفضيله از عراق من هاي سياسي در همين حال، ادامه اختالفات ميان گروه
  .تشكيل دولت عراق شد

ها به منافع شخصي خود و فراموش آردن  گروه حزب الفضيله اعالم آرده است آه با توجه به پرداختن
احياي حقوق اصلي و امنيت و حاآميت عراق است، از  هدف اصلي آه همان خدمت به ملت و افزايش

  .آند شيني مين مشارآت در تشكيل دولت عراق عقب
ندادن پست وزارت نفت به اين حزب، از روند  حزب الفضيله هم چنين اعالم آرده است آه به علت

  .آند گيري مي سياسي عراق آناره
چهار تن از تفنگداران : ارتش آمريكا گزارش داد ي از سوي ديگر، خبرگزاري شينهوا به نقل از بيانيه

ي الكرمه در استان  اثر واژگون شدن تانكشان از روي پلي در منطقه دريايي آمريكا عراق روز پنجشنبه در
  .االنبار آشته شدند

  .صورت گرفت، سه سرباز آمريكايي نيز آشته شدند در عين حال، در دو انفجار آه در جنوب غرب بغداد
ي  پليس عراق جسد خبرنگار عراقي شبكه :يك افسر پليس عراق نيز به راديو سواي آمريكا گفت

  .در جنوب بغداد آشف آرد ي الدوره واقع لويزيوني بغداديه را در منطقهت
وزارت : از مسووالن وزارت دادگستري عراق نوشت ي الصباح عراق نيز به نقل از بوشو ابراهيم روزنامه

هاي ابوغريب در بغداد و بوآا  عراقي را به طور تدريجي از زندان  زنداني2000دادگستري عراق قصد دارد 
  .سليمانيه آزاد آند  بصره و وسوسه دردر

اهللا العظمي علي  ي آيت محمد فلك نماينده  نيز به نقل از سيد- چاپ آويت -ي الوطن  روزنامه
السعدون امام جماعت مسجد اسامه بن زيد و دو تن از  به دنبال ترور شيخ خالد: سيستاني نوشت

يستاني دستور داده است تا تمام مساجد شيعيان در اهللا العظمي س آيت  الزبير، ي نمازگزاران در منطقه
  .استان بصره بسته شود الزبير واقع در
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ها در بصره و اعالم همسبتگي با برادران  ناامني اهللا سيستاني در اعتراض به اين دستور آيت: وي گفت
  .سني صورت گرفته است

  .الزبير است الشيخ سعدون يكي از مسووالن حزب اسالمي عراق در
گروه القاعده مسووليت آشتن سربازان : نوشت -  چاپ لندن-ي القدس العربي  در عين حال، روزنامه

  .گرفته است آمريكايي را در مناطق مختلف عراق بر عهده
اعضاي القاعده طي : منتشر ساخت، اعالم آرد اش اش آه بر روي سايت اينترنتي القاعده در بيانيه

  .نيروهاي آمريكايي در مناطق االنبار و بغداد صورت دادند  حمله عليه15روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 
در ) جمعه(دو عراقي امروز : امنيتي عراق گزارش داد از سوي ديگر، خبرگزاري رويتر نيز به نقل از منابع

  .اند آشته شده اثر اقدامات خشونت آميز در عراق
ي العدل واقع در  يك سرباز عراقي را در منطقه افراد مسلح صبح امروز: مسوول وزارت آشور عراق گفت

  .آوردند غرب بغداد به ضرب گلوله از پاي در
  .ابوغار، يك چوپان آشته و يك تن ديگر زخمي شد ي در ناصريه نيز در اثر انفجار بمبي در منطقه

  .ي الصدر خبر داد اي در منطقه الهويه در همين حال، يك مقام پليس عراق از آشف جسد مجهول
انفجار بمبي در مسير خودروي گشت پليس عراق در  در اثر: چنين يك مقام وزارت آشور عراق گفت هم

  .مجروح شد ي البلديات، يك افسر عراقي منطقه
آرد،  ي مدائن اقدام به ساخت بمب مي منطقه در عين حال، پليس عراق يك عراقي را آه در منزلش در

  .دستگير آرد
مقام دولت عراق اعالم آرد آه دولت در تالش  يك: ي آسوشيتدپرس گزارش داداز سوي ديگر، خبرگزار

 صدد بازسازي مجدد نيروهاي امنيتي و قرار دادن افسران يي در هاي قرقه براي متوقف آردن خشونت
  .يك فرماندهي آل است نظامي تحت پليس و سربازان شبه

هاي نيروي جديد پليس ملي،  عراقي: گفت سرهنگ علي راشد، ناظر پليس در وزارت آشورعراق،
  .زني مي پردازند يكسان به گشت هاي جديد به داشته و در خودروهاي يونيفورم
  .آغاز خواهد شد دهي مجدد نيروها به زودي ي راشد، سازمان به گفته

  .آه هويت و وابستگي آنها معلوم نيست ها هزارافسر پليس پرشده در حال حاضر بغداد از ده
شود آه يونيفورم پليس  آساني انجام مي گويند بسياري از حمالت در اين شهر توسط يشاهدان م
  .برتن دارند

. است و وزارت دفاع مسوول ارتش است اآنون آنترل نيروهاي پليس در دست وزارت آشور هم
 آنند، تحت ي نفت و آارخانجات برق حفاظت مي لوله نظاميان آه از مراآز زيربنايي نظير خطوط شبه

  .ها هستند خانه آنترل ديگر وزارت
آمريكايي در بغداد دارد، شامل تغيير شكل  ارتش عراق آه همكاري نزديكي با نيروهاي: راشد گفت

  .شود نيروهاي پليس ملي نمي
. رو است، بيشتر است يي روبه حمالت فرقه خصوص در بغداد آه با افزايش لزوم اين اصالحات به
بينند از نيروهاي آشوري هستند يا  آه در خيابان مي هايي  آه آيا پليسدانند شهروندان اغلب نمي

  .افرادي براي آدم ربايي و آشتار
آنند آه برخي  هاي متنوعي برتن مي و يونيفورم ها نظامي و سربازان عراقي لباس نيروهاي پليس، شبه

  .اوقات بسيار شبيه لباس آار است
ترين و بهترين  جعفري اعالم آرد آه دولتش قوي ابراهيم: ددر همين حال، خبرگزاري آويت گزارش دا

  .دولت در طول تاريخ عراق بوده است
: دولتش در يك آنفرانس مطبوعاتي گفت ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق، بعد از آخرين نشست

ترين  ويبسيار مهمي در اين زمينه داشت و بهترين و ق ها روبرو بود، نتايج دولت من با بيشترين چالش
  .دولت در طول تاريخ عراق بود

هايي از  دفتر نخست وزيري عراق با آوتاهي. بود يي روبرو  دولت من با اجحاف رسانه :وي تصريح آرد
  .ها روبرو بود سوي رسانه
  .جزئي به دنبال نقاط ضعف دولت بودند بسياري از خبرنگاران حتي به صورت: جعفري افزود

تر از دولت او باشد و بتواند  وزيري نوري مالكي، قوي نخست آه دولت آينده باوي ابراز اميدواري آرد 
  .آنترل آند اوضاع عراق را به خوبي

قرار است . ابراهيم جعفري روز پنجشنبه برگزار شد ي انتقالي عراق به رياست ي آابينه آخرين جلسه
  .لمالكي برگزار شودي جاري به رياست نوري ا هفته ي دولت جديد اين آشور، اولين جلسه

 وزارتخانه به اعضاي ائتالف يكپارچه، 16است   وزارتخانه است آه قرار32ي جديد عراق شامل  آابينه
ي توافق اهل سنت، چهار وزارتخانه به  وزارتخانه به جبهه شش وزارتخانه به ائتالف آردها، چهار

وگوي ملي اهل  ي گفت مانده به جبههي باقي  اياد عالوي و دو وزارتخانه فهرست العراقيه به رهبري
  .گيرد تسنن عراق تعلق

شود، مسووليت پنج وزارتخانه  يكپارچه سپرده مي اي آه به ائتالف  وزارتخانه16بر اين اساس از 
  .ي جناح صدر خواهد بود برعهده

  .ندعنوان معاونان نوري المالكي معرفي شد به) سني(و سالم الزوبعي ) آرد(چنين برهم صالح  هم
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 50عراق اتحاد براي ايجاد امنيت را در جمع بيش از  ترين روحانيون شيعه در از سوي ديگر، يكي از بزرگ
ها و  هاي خاتمه دادن به درگيري ي راه وگو درباره به منظور گفت تن از روحانيون و رهبران قبايل آه

  .گردهم آمده بودند، خواستار شد هاي گسترده خشونت
بزرگان اهل تسنن، شيعه، روحانيون و آردها، با  ري آسوشيتدپرس، رهبران قبايل،به گزارش خبرگزا

در شمال بغداد گردهم آمدند و نماز وحدت به جا  هاي محلي و رسمي در مسجد الهاشمي لباس
  .آوردند
ي  روحاني شيعه در بغداد، در اين ديدار خاتمه ترين اهللا حسين اسماعيل الصدر، عالي رتبه آيت

خون مردم ما هر دقيقه . گذراند ترين دوران خود را مي حساس عراق: ها را خواستار شد و گفت يخونريز
امنيت عراق بايد در صدر ديگر اهداف قرار . يابد مصائب ما هر روز افزايش مي ريزد و به روي زمين مي

  .گيرد
آه اين تنها راه نجات آشور يكديگر احترام گذارند، چرا  الصدر از دولت مردان خواست به تفكرات و عقايد

  .است
براي حضور در اين نشست دعوت شده بودند و  ي عرب وي گفت آه نمايندگان سازمان ملل و اتحاديه

  .وي از عدم حضور آنها نااميد شده است
  .غيبت آنها تاثير منفي داشت: صدر تاآيد آرد

اري اين جلسه درعراق نبود و دفتر هنگام برگز ي سازمان ملل در عراق، ي ويژه اشرف قاضي، نماينده
  .ندارد وي اعالم آرد آه اطالعي از اين دعوت

اجساد ناشناس زيادي در سراسر شهر آشف  .اند  گذشته صدها تن فقط در بغداد آشته شده طي ماه
هاي مختلف بخواهد عليه جرايم روزافزون و تروريسم  شده آه رييس جمهور عراق را وادار آرد از جناح

  .ور متحد شونددر آش
فقط در بغداد آن هم طي يك ماه آوريل بسيار   جسد1091اي گفت آه آشف  جالل طالباني در اطالعيه

  .هولناك است
  .خشمگين است طالباني گفت آه از دريافت خبر کشتارهاي روزانه سخت

 که يافت هر جسدي: خطرناک توصيف کرده و گفت وي کشتارهاي بي نام و نشان را بسيار غم انگيز و
تشکيل يک دولت وحدت ملي مي . مادري حزين نشان دارد شود، از کودکي يتيم، پدري رنجور و مي

  .اقدامي سريع و مؤثر در اين راستا الزم است تواند به بهبود وضع کمک کند اما
 امنيتي تقاضا مي کنم به اين خونريزي خاتمه از تمام احزاب سياسي و نيروهاي: طالباني تاآيد آرد

  .کنند اندازند و وحدت ملي را نابود مي هم مي جنايتکاران فرزندان عراق را به جان.دهند
مي خواهم اين است آه با جديت و شفافيت  آنچه از احزاب سياسي: رييس جمهور عراق تاآيد آرد

چه آسي مسوول اين جنايات است نداشته  ها را محكوم آنند و توجهي به اينكه اين جنايت
ها، بايد با صدور فتوا اينگونه  تمامي جناح انيون، مسلمان، مسيحي، شيعه يا سني ازروح.باشند

  .اقدامات را منع آنند
همه جا را گرفته، آنوقت سخنگوي پارلمان،  بازند، خون مردم عراق هر روز جان مي: وي تاآيد آرد

ي  يي يك جلسه تهما فقط هف. آوراست اين شرم . شود جلسه را خاتمه داده و از مجلس خارج مي
  .پارلمان داريم

هاي   غيرنظامي به انگيزه686آه طي ماه آوريل  دهد آمار وزارت بهداشت عراق و وزارت آشور نشان مي
 سرباز عراقي را نيز بايد به اين تعداد 22 پليس و 54مهاجم  190. اند سياسي و خشونتي آشته شده

  .افزود
آمريكايي، سه ايتاليايي و يك استراليايي نيز در همين  76له  تن از نيروهاي ائتالف از جم82بيش از 

  .اند دوران در عراق آشته شده
صالح عبدالرزاق، . تر دولت عراق ادامه دارد سريع ها براي تشكيل هرچه اين در حالي است آه تالش

ه آار گويد آه رهبران شيعه اميدوارند تا روز يكشنب عراق مي وزير سخنگوي نوري المالكي، نخست
ها در دولت مخالف هستند آه همين  ها با فرمول توزيع پست اما برخي جناح تشكيل دولت پايان يابد؛

  .است باعث تاخير در اعالم آابينه شود موضوع ممكن
آشور مستقل و به دور از وابستگي هاي قومي و  وي گفت آه مالكي تاآيد دارد وزراي جديد دفاع و

  .جناحي باشند
اگر بيان جبر، وزير آشور آنوني در سمتش ابقا  مي، از رهبران اهل تسنن هشدار داده آهعدنان الدلي
  .متحد ملي از بين خواهد رفت ها و اميدها براي تشكيل دولت شود تالش

هاي مرگ را حل  ي جوخه چند ماه آينده مساله وگوي راديويي گفت آه دولت طي بيان جبر در يك گفت
  .خواهد آرد

ي  انجام مي دهند و بخشي ديگر نتيجه ها بخشي از اين جرايم را د آه تروريستوي تاآيد آر
  .هاي سياسي و قومي است جويي، انگيزه انتقام

  .ي جاري ابراز ترديد آرد هفته الدليمي نسبت به نهايي شدن دولت جديد قبل از پايان
 طالباني بايد فرد ديگري را براي آابينه را معرفي آند  روز پس از انتصابش،30اگر المالكي نتواند تا 

  .وزيري معرفي آند نخست
  . تن ديگر در نقاط مختلف عراق آشف شد15حداقل جسد 
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شاآر از . نمايشنامه نويس مشهور عراقي را آشتند مردان مسلح در جنوب عراق برادر فالح شاآر،
  .زده است به نفع او قلم مي جمله نويسندگاني است آه براي صدام و

به همراه دو تن ديگر هنگام ترك مسجد ترور  ن مسلح هم چنين زبير، رهبر حزب اسالمي عراق رامردا
رساني وزارت دفاع نيز هنگام عزيمت به آار ترور  اطالع چنين آارمند بخش ي پليس هم به گفته. آردند

  .شده است
ان عراق در ديدار با المشهداني، رييس پارلم دآتر محمود: از سوي ديگر خبرگزاري عراق گزارش داد

گناه عراقي  آمريكايي در عراق، آزادي سريع تمامي زندانيان بي ي نيروهاي ژنرال جورج آيسي، فرمانده
  .را خواستار شد

به طور مفصل به بررسي وضعيت تمام زنان و  ي پارلمان عراق عنوان شده است، دو طرف در بيانيه
  .وهاي آمريكايي در عراق پرداختندنير هاي وابسته به مردان عراقي دربند زندان

  .بررسي شد در اين ديدار هم چنين اوضاع امنيتي سراسر آشور
با مقامات عراقي در راستاي آنترل اوضاع  المشهداني بر اهميت تالش و هماهنگي نيروهاي آمريكا

  .امنيتي عراق تاآيد آرد
هاي امنيتي آه نيروهاي آمريكايي  ريان طرحرا در ج ي نيروهاي آمريكايي نيز رييس پارلمان عراق فرمانده

ي  هاي الزم در راستاي آموزش و استفاده طرح: قرارداد و افزود آنند، با همكاري ارتش عراق اجرا مي
 .هاي آمريكا قرار دارد نيروهاي عراقي در راس طرح سالح و مجهز ساختن

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  بهشتی ارد22: رانی ای هامرور هفته نامه

    ٢٠٠۶ مى 12  - ١٣٨۵ ارديبهشت 22ه جمع
نامه رئيس جمهوری ایران به رئيس جمهور آمریکا، سرنوشت نامعلوم پرونده هسته ای، :بی بی سی

افزایش حقوق و اخراج کارگران از کارخانجات و مصرف بی رویه لوازم آرایشی مهمترین مطالب هفته 
  . تنامه های چاپ تهران اس

 ارگان خبرگزاری دولتی ایران در یادداشتی نامه محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ایران به ایران جمعه
خوانده که به عقيده نویسنده، " اقدامی بی سابقه و مبتکرانه"جرج بوش رئيس جمهور آمریکا را 
  .جهانيان را حيرت زده کرده است

که آمریکا و اروپا سعی دارند ایران را مخل امنيت و صلح به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ایران در حالی 
جهانی معرفی کنند نامه احمدی نژاد برای رفع نگرانی جامعه بين المللی از یک جانبه گرایی آمریکا و 

  .نشان دادن حسن نيت ایران به بوش فرستاده شده است
 ایران جمعه،ه یادداشت نویس این نشریه وابسته به دولت به انتقاد از کسانی پرداخته که به عقيد

راه جدیدی برای گفتگو درباره ) این نامه" (این نامه را عقب نشينی ایران قلمداد می کنند در حالی که 
  ."مسائل جهانی در مقابل زمامداران آمریکا قرار داده است

کنند در به نوشته این نشریه، اگر آقای بوش و مشاورانش با تامل بيشتر محتوای نامه را مطالعه 
  .خواهند یافت که توصيه های رئيس جمهور ایران بيش از همه به صالح آنان است

 ارگان انصار حزب اهللا نيز در سرمقاله این شماره به دفاع از اقدام آقای احمدی نژاد برای ارسال یالثارات
گ مقایسه کرده نامه به آقای بوش پرداخته و آن را با نامه های پيامبر اسالم به امپراتوری های بزر

  .است
سرمقاله نویس ارگان انصار حزب اهللا در عين حال با اشاره تالش کشورهای غربی برای متقاعد کردن 

چرا نظام سلطه از دستيابی کشورهایی مانند هندوستان و کره :" ایران برای تعليق غنی سازی نوشته
ابی ایران به تکنولوژی هسته به انرژی هسته ای و حتی بمب هسته ای نگران نيست اما توهم دستي

  ."ای آنها را این چنين به تکاپو انداخته است
  پایداری دوست و دشمن

در حالی بحث بر سر پرونده هسته ایران ادامه دارد و اعضای دائم شورای امنيت به دليل مخالفت 
ده، اگر  پيش بينی کرایران جمعهروسيه و چين هنوز به تصميمی مشترک در این زمينه نرسيده اند 

  .روس ها با غرب برای اعمال تحریم عليه ایران همراه شوند آنگاه چين مانع از رای آنها نمی شود
اما گردن " به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ایران، چينی ها از سناریوی تحریم ممانعت خواهند کرد 

  ."خود را نيز به خاطر ایرانی ها پيش نمی گذارند
 ارگان انصار حزب اهللا در صفحه اول خود عکسی از محمود یالثارات، در کشاکش بحران هسته ای

قطعنامه ضد ایرانی را به : "احمدی نژاد را در دیدار با فرماندهان سپاه چاپ کرده و به نقل از وی تيتر زده
  ."دیوار می کوبيم

اران با لباس در این عکس آقای احمدی نژاد چفيه ای بر گردن دارد و پشت سر وی نيروهای سپاه پاسد
  .نظامی در چند ردیف به صف ایستاده اند

" آیا ایران و آمریکا دست به یقه می شوند" که در اصفهان منتشر می شود در یادداشتی با عنوان صدا
ضمن ابراز نگرانی از احتمال تحریم های اقتصادی، اخبار منتشر شده در باره احتمال حمله نظامی را نيز 

این اخبار بيش از یک جنگ روانی ساده است و حتی نگرانی مقامات کشور را : بررسی کرده و نوشته
  .نيز بر انگيخته است
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 موضوع مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق نيز که احتمال می رفت به گشایشی در صدابه نوشته 
یرانی و دیگر مذاکره ای ميان مقامات ا" روابط دو طرف و پرونده هسته ای منجر شود، منتفی شده و 

  ."آمریکایی انجام نخواهد شد
توصيف کرده و " بن بست" ارگان حزب موتلفه وضعيت آمریکا در مقابل ایران را شمادر همين حال 

 سال گذشته کوشيده که یا نظام جمهوری اسالمی را براندازد یا آن را به تغيير 27آمریکا در :" نوشته
  ."رفتار برساند ولی ناموفق مانده است

 بادامچيان عضو ارشد موتلفه در این یاداشت، افزایش فشار و توسعه تحریم ها و جنگ عليه اسداهللا
راهی برای آمریکا جز پذیرش واقعيتی به نام ایران باقی :" ایران را به ضرر آمریکا ارزیابی کرده و نوشته

  ."نمانده است
  اخراج کارگران

ز آنها در دو ماه منجر شده، واکنش های  درصدی حقوق کارگران که به اخراج شماری ا50افزایش 
متفاوتی را بر انگيخته و برخی مدیران واحدهای توليدی آن را غير عادالنه ارزیابی کرده و خواستار تعدیل 

  .آن شده اند
این موضوعی :"  با عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر گفتگو کرده و از قول وی نوشتهاميد جوان

  ."ه قضاوت کنيم و بگوئيم خوب است یا بد، هم مزایایی دارد و هم زیان هایینيست که یک طرفه در بار
  ."عدد خيلی بيش از این حرفهاست:"آقای محجوب اخراج هفت هزار کارگر را تائيد کرده و حتی گفته

 تومان تعيين 6500کارگران اخراجی عمدتا کارگران موقت بوده اند که شورای عالی کار حقوق پایه آنها 
 تومان بيشتر از حقوق کارگران رسمی است و به گفته آقای محجوب علت اخراج ها 1500که کرده 

  .بوده است" دستمزدهای دو گانه"همين 
 ارگان سازمان تامين اجتماعی نيز از قول آقای محجوب، افزایش دستمزد را اقدام خوبی دانسته اما آتيه

 نه دولت و نه شورای عالی کار هيچکدام نمی گفته، این کار دردسرهای فراوانی بوجود آورده و حاال
  .توانند از این تصميم برگردند

 در عنوان اصلی خود خبر داده که تفاهم نامه ای بين سازمان تامين اجتماعی و آتيهدر همين حال 
  .وزارت کار امضا شده است که بر اساس آن کارگران موقت نيز مشمول بيمه بيکاری می شوند

 - هزار نفر400 آغاز کرده تاکنون به دو ميليون و 1369ی که فعاليت خود را از سال صندوق بيمه بيکار
 هزار نفر از بيکاران 130 این صندوق هم اکنون آتيه،سال مقرری بيمه بيکاری پرداخت کرده و به نوشته 

  .را تحت پوشش دارد و به آنها حقوق بيکاری پرداخت می کند
  رکورد مصرف لوازم آرایشی

:"  افزایش مصرف لوازم آرایشی در ایران را در صدر خبرهای خود آورده و تيتر زدهسالمتمه هفته نا
  ."ایران در واردات و مصرف لوازم آرایشی رکود می زند

به نوشته این هفته نامه، ایران در واردات لوازم آرایشی مقام هفتم را در جهان و مقام سوم را در 
  .خاورميانه دارد

کشورهای پيشرفته آرایش مخصوص خانم های مسن است که طراوت پوست در :  نوشتهسالمت
  .شان از دست رفته اما در ایران همه مرزهای آرایش از بين رفته است

به نوشته این نشریه، دو سوم زنان ایرانی آرایش می کنند و یک سوم آنها آرایش را جز الینفک زندگی 
مواد آرایشی زنان ایرانی توليد داخلی است و بقيه از روزمره می دانند در حالی که تنها یک سوم از 

  .خارج تامين می شود
 افراط در آرایش بين زنان ایرانی را خواستی اجتماعی عنوان کرده و از قول جامعه شناسان سالمت
دختران و زنان از آرایش به عنوان ابزاری برای کسب قدرت اجتماعی، لجبازی و اعالم مخالفت : "نوشته
  ."  می کننداستفاده

این نشریه به مصرف کنندگان در باره تقلبی بودن محصوالت آرایشی موجود در بازار ایران هشدار داده و 
از مصرف کنندگان خواسته تا برای جلوگيری از بروز برخی بيمارهایی پوستی در خرید و مصرف آن دقت 

  .کنند
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