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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 خواسته کای از آمرومي اورانی سازی توقف غنی در ازارانی به حکومت ایتي امنني گفت دادن تضمسیرا

  نشده است
  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک

 نهي نخواسته اند در زمکای از آمریی اروپای گفت قدرتهاکای امور خارجه آمرری وزسی رازايکاندول:رادیو فردا
 به سیخانم را.  در دستور کار دولت بوش قرار نداردی برنامه اني بدهد و چنني تضمرانی به ایتيامن

چون با . می داررانی هم با ایگری ما مشکالت دی مساله برنامه هسته ا گفت عالوه بروزيشبکه فاکس ن
 ی که در روند صلح کارشکنیدولت.  داندی متعهد ملي اسرائی که خود را به نابودمي روبرو هستیدولت
 ی دردسر ساز است، بانک مرکزی المللني در نظام برانی گفت اکای امور خارجه آمرریوز.  کندیم

 ی اش می متحدان جهانو کایآمر.  در دستور کار ما قرار نداردیتي امنی هاني است، تضمسمیترور
اگر .  اتخاذ کندی و موضع درستونددي بپی نشان دهند که چگونه به جامعه جهانرانی را به ایخواهند راه
  . گرفتمي خواهشي در پیگری دري راه را نخواهد ما مسنی ارانیحکومت ا

  
 در 5+1ي  اش براي ايران به نشست روز چهارشنبه ي پيشنهادي جموعهرسمي م ي اروپا پيش از ارايه

هاي دخيل  هاي احتمالي طرف ي آمتر از واآنش مطرح آرد تا با هزينه يي صورت رسانه لندن آن را به
پيشنهاد  تعميق شكاف ميان اين آشورها بر سر اين ترين اخبار حاآي از شود، اما در عين حال تازه آگاه
  .است
  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31ه شنبیک

يي براي  گويي شده و ايران بايد مجاز باشد از انرژي هسته غرب دچار هذيان سرگئي الوروف گفت آه
  .آميز استفاده آند صلح مصارف

از خبرگزاري آلمان، سرگئي الوروف، وزير امور  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اتريشي پرونيل آه قرار است متن آن روز دوشنبه منتشر شود  ي وگو با مجله  در گفتي روسيه خارجه

  .آند گويي وجود دارد آه ذهنيت جنگ سرد را دنبال مي هذيان در غرب نوعي: اظهار آرد
ي  تمايل داريم باشد؛ اما طرف روسي درباره جو ميان روسيه و غرب آن طوري نيست آه ما: وي افزود

  . نيستاين تنش مقصر
با ما هستيد : اش را بر جهان تحميل آند و بگويد ايدئولوژي اگر آشوري: الوروف با اشاره به آمريكا گفت

  .داريد، اين مزخرف است يا طرف ديگر مانع قرار
به شدت انتقاد و مسكو را متهم آرد آه از گاز  جمهور آمريكا اخيرا از روسيه ديك چني، معاون رييس

  .آند سياسي براي اعمال فشار استفاده مي ه عنوان يك ابزارطبيعي اين آشور ب
ي قابل  جماهير شوروي سابق تامين آننده الوروف گفت آه روسيه هميشه حتي در دوره اتحاد

  .نكرده است اي را نقض اعتمادي بوده است و هرگز معاهده
  .چيز به ايران بستگي داردايران گفت آه همه  يي ي هسته ي مساله ي روسيه درباره وزير امور خارجه

بنابراين طبيعي : المللي انرژي اتمي گفت آژانس بين وي با متهم آردن ايران به نقض تعهداتش در قبال
  .اعتماد نداشته باشد ي جهاني به اين آشور است جامعه
 با سازي اورانيوم ايران روسيه مخالفتي با غني اما زماني آه بحران آنوني حل شود: الوروف افزود
  .المللي انرژي اتمي نخواهد داشت بين آميز و تحت نظارت آژانس اهداف صلح
مذاآرات حل و فصل شود؛ ما بايد از تهديد خودداري  تواند از طريق  مجادله آنوني فقط مي :وي تاآيد آرد

  .آنيم؛ انزوا روشي غلط است
ه چه وظايفي بايد عمل آند و در اين آه ايران ب ي ما بايد پيشنهادات ملموسي درباره: الوروف گفت

  .آنيم عوض چه حقوقي بايد داشته باشد ارايه
انتخاب دموآراتيك : خاورميانه دفاع آرده و گفت هاي دولتش در ي روسيه از سياست وزير امور خارجه

  .شود ملت فلسطين بايد مورد احترام واقع
 اي آه آمريكا اقدامي ريكا نوشت، از لحظهبرشمردن ابزارهاي ايران براي مقابله با آم واشنگتن پست با

منافع آمريكا در  يي از يي ايران را آغاز آند، امكان هدف قرار گرفتن طيف گسترده عليه تجهيزات هسته
  .سراسر جهان وجود خواهد داشت

ي آمريكايي در تصريح اين مطلب نوشت،  روزنامه ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  آشمكش ايران و آمريكا باشد، عراق آشور همسايه ي تواند عرصه اي آه بيش از همه مي عرصه

  .ايران خواهد بود
از فروپاشي رژيم ديكتاتوري صدام افزود آه اين  اين گزارش با اشاره به روابط خوب ايران با عراق پس

  .تر است گسترده هاي جنوبي عراق روابط در بخش
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با شيعيان اهرم فشاري را در حل و فصل موضوع  ي خوب ايران آمده است، رابطهي اين گزارش  در ادامه
هاي ايمني را در جنوب عراق مستقر آرده و حرآت  ايرانيان مكان .يي آنوني به تهران داده است هسته

  .نظر دارند نيروهاي ائتالف را زير
مبني بر انتقال تسليحات از مرزهاي جاسوسي واشنگتن  ي آمريكايي با تكرار ادعاهاي منابع اين روزنامه

هاي نظامي ارتش آمريكا  ها و مجتمع هايي را در پايگاه تهران شبكه رود گمان مي: ايران به عراق نوشت
  .توانند در اندك زماني فعال شوند مي به خدمت گرفته آه

 هزار 40حدود برند آه ايران  يي گمان مي منطقه هاي جاسوسي اين گزارش همچنين ادعا آرد، سازمان
  .دارد عراقي آموزش ديده و مسلح را در اختيار

اگر : اند، نوشت نتايج حضور ايران در عراق صدمه ديده اين گزارش با ادعاي اين آه نيروهاي ائتالفي در
آمريكايي پيشرو فعال شوند، شمار قابل توجهي از  هاي عمليات  پايگاه نيروهاي وابسته به ايران در

  .تلف خواهند شد اييسربازان آمريك
اش در عراق  تواند با اعمال فشار بر متحدان شيعه مي اين گزارش همچنين در ادامه ادعا آرد آه ايران

تر آند و  خروج آمريكا ترغيب و بدين ترتيب وضعيت را براي واشنگتن پيچيده آنها را به اصرار بر درخواست
 اين حمايت. ي شيعه حساب باز آند از جامعههاي مهمي  تواند بر روي حمايت بخش مي در اين راه

  .ها بكشاند تواند جمعيت جوان عراقي را در اعتراض به اشغال آمريكا به خيابان مي
اش با تصميم حفظ ثبات در عراق  به اهداف جنگي اين گزارش در ادامه با طرح اين پرسش آه آيا ايران

 زماني آه رويارويي ايران و آمريكا در لبنان انجام بازگرديد 1980 ي دهد، نوشت، به اوايل دهه پايان مي
  .گرفت

ي لبنان را با ترورهاي سياسي و  ي شكننده جامعه توانست، اما در اين آشمكش ايران در حالي آه مي
  .ها را برگزيد نكرد، در عوض تهران تهييج لبناني هاي لبنان تخريب ويران آردن زيرساخت

هاي لبنان  با ايران، امروز دولت واشنگتن بايد درس  در بررسي روياروييدر پايان اين گزارش آمده است،
  .يي وجود دارد هاي اغوا آننده نظامي در عراق، احتمال تكرار چنين هدف با توجه به حضور.را به ياد آورد 

آلمان از روز شنبه سفر خود را به آشورهاي حاشيه خليج فارس آه بر موضوع  ي وزير امور خارجه
  .ايران متمرآز است، آغاز آرد يي هسته

ماير، وزير  از خبرگزاري فرانسه، فرانك والتر اشتاين به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وارد آويت شد تا اولين سفرش به آشورهاي منطقه پس از انتخاب صدر  امور خارجه آلمان روز گذشته

براي ظرف زماني شش روز طراحي شده است، به عمان، امارات ماه نوامبر را آه  اعظم جديد آلمان در
  .عربي، بحرين و قطر آغاز آند متحده

ي خليج فارس را  اشپيگل گفت آه آشورهاي حوزه بر اساس اين گزارش وي به روزنامه آلماني تاگس
  .دهد اورانيوم تحت فشار قرار مي سازي براي ترغيب ايران به ترك غني

تري بگويند آه  توانند حتي به طور روشن مي ي خليج فارس آشورهاي حاشيه: گفتوي در اين مصاحبه 
خاورميانه تضمين آند آه آشمكش با جامعه جهاني بيش از  حكومت ايران بايد در راستاي منافع همه

  .يابد اين افزايش نمي
اش ديدار  يتيصباح السالم الصباح، همتاي آو ماير آه امروز در ضيافت شامي با شيخ محمد اشتاين
يي ايران توسط آشورهاي  هاي هسته برابر خواست گيري روشن در آند، ادامه داد، موضع مي

  .فرستد آه اين آشمكش ميان غرب و ايران نيست مي اش، پيامي روشن را مبني بر آن همسايه
ي  رنامهگيري شوراي همكاري خليج فارس عليه ب موضع ماير هم چنين از بر اساس اين گزارش، اشتاين

  .آرد يي ايران در ماه اخير استقبال هسته
ماير آه در صدر  خارجه آلمان گفت آه اشتاين بر اساس اين گزارش، مارتين يگر، سخنگوي وزارت امور

بر ايران موضوع تامين بلندمدت انرژي، عراق و وضعيت  هياتي تجاري سفر خود را آغاز آرده، عالوه
  .دهد آشورهاي شوراي همكاري خليج فارس مورد بحث قرار مي فلسطين و اسراييل را با مقامات

يي  ي خليج فارس موضوع هسته آشورهاي حاشيه ي روسيه نيز قرار است در سفر به وزير امور خارجه
  .دهد بحث قرار مي ايران و ديگر موضوعات مهم منطقه را مورد

ري روسي ايتارتاس، قرار است سرگئي از خبرگزا به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
  .عربستان سعودي، آويت و قطر ديدار آند الوروف، وزير امورخارجه روسيه از

 در اين سفر عالوه بر موضوع ايران،  نبرد، افزود آه اين گزارش به نقل از يك ديپلماتي آه نامي از وي
اضي اشغالي و وضعيت عراق مورد هاي غلبه بر بحران ار جمله راه يي از ساير موضوعات مهم منطقه

  .گيرد بحث قرار مي
رود صدراعظم آلمان در سفرش به چين اين غول آسيايي را به  نوشت، انتظار مي خبرگزاري فرانسه

  .يي ايران وادار آند المللي مهمترين به ويژه در مشكل هسته بين قبول نقش
هاي آلماني افزود،  ري فرانسوي به نقل از مقامخبرگزا اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اولين سفر خود از زمان آغاز صدارتش در ماه نوامبر به دنبال اقناع  آنگال مرآل، صدراعظم آلمان در
  .ديپلماتيك بيشتر است ميزبانش به حضور
المللي  ي بينآه چين بيشتر و نزديكتر درگير تالشها به ويژه آلمان دوست دارد ببيند: اين گزارش افزود

  .يي ايران است براي حل موضوع هسته
است اعالم آرده آه با اعمال تحريم عليه ايران  چين آه داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل

  .مخالف است
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نقش اقتصادي چين : نامشان فاش شود گفتند بر اساس اين گزارش، مقامات آلماني آه نخواستند
چين بايد بر اساس موقعيت . المللي دارد عرصه بين هايي در  مسووليترشد يافته و بنابراين پكن

  .بر عهده بگيرد هاي بيشتري را اش مسووليت اقتصادي
بيشتر چين در امور جهاني بخشي از فريادهاي  بر اساس اين گزارش، درخواست آلمان براي درگيري

  .ا اقتصاد اين آشور استهاي متناسب ب مسووليت المللي فزاينده براي بر عهده گرفتن بين
حل بن  اند به عنوان اهرم فشاري در يافتن راه خواسته هاي ارشد به طور مكرر از چين در آمريكا نيز مقام

  .يي آره شمالي عمل آند بست هسته
هوجين تائو، رييس جمهور چين و ون جيا بائو،  در پكن با) دوشنبه(بر اساس اين گزارش، مرآل فردا 

  .آند دوشنبه پكن را به قصد شانگهاي ترك مي آند و عصر ن آشور ديدار مينخست وزير اي 
يي  ي هسته معتقد است، آشورش بايد به اعمال تحريم اقتصادي عليه برنامه سفير ژاپن در فرانسه

  .بپيوندد ايران
هيروشي هيراباياشي، سفير ژاپن در فرانسه به  ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

بايد احساس مردمش را به عنوان تنها آشوري آه مورد  پرس گفت، ژاپن.جي.خبرگزاري ژاپني جي
گيري درباره نگرشش به سوي اعمال تحريم عليه ايران مورد  تصميم اند، در يي قرار گرفته حمله هسته
  .توجه قرار دهد

نين بايد به تاثيري آه موضوع توآيو هم چ: افزود آند، وي آه به زودي سفارت ژاپن در پاريس را ترك مي
  .يي آره شمالي داشته باشد، توجه آند آردن بحران هسته ها براي آرام تواند بر تالش ايران مي

هدف ژاپن منع : به ژاپن را در خاطر دارد، افزود هيراباياشي با بيان اين آه تامين نفت خام از ايران
هدف براي اولويت دادن به منافع اقتصادي، گرفتن اين  ناديده. يي است ي تسليحات هسته اشاعه

  .برگزينيم انتخابي نيست آه ما آن را
 اندونزي تصريح آرد، اعمال تحريم عليه ايران براي بازداشتن تهران در دست يافتن به وزير امور خارجه
  .اش شكست خواهد خورد يي اهداف هسته

وگوهاي  رويتر نوشت، يك هفته پس از گفتخبرگزاري  ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
: ويراجودا، وزير امور خارجه مالزي با بيان اين مطلب تصريح آرد رييس جمهور ايران در اندونزي، حسن

  .ها تسليم شود در مقابل فشار تحريم ايران آشوري نيست آه
گتن با اين خبرگزاري اش در واشن همتاي آمريكايي وگو با آاندوليزا رايس، وي آه يك روز پس از گفت

داشت، وي پيامي را آه سوسيلو بامبانگ يودهويونو، رييس  وگو آرده است، اظهار انگليسي گفت
  .اش داده به رايس منتقل آرد نژاد، همتاي ايراني جمهور اندونزي به محمود احمدي

، موضوع را از ايران بايست انعطاف به خرج دهد ي وي، اين پيام مبني بر اين بوده است آه به گفته
  .آميز بماند اش شفاف و صلح يي هسته آوري طريق ديپلماسي حل آند و فن

هاست و احمدي نژاد  حال يكپارچه آردن ايراني يي در دانيم آه موضوع هسته همه مي: وي ادامه داد
  . آامل ببرد آوشيد از اين استفاده مي

آميز  حل صلح زهايي آه بين ما مشترك بود، اهميت چي وگويم با رايس يكي از در گفت: ويراجودا ادامه داد
  .يي ايران بود ي هسته مساله

هاي متفاوتي  شان رويكرد در مراحل نخستين مذاآرات آنم آه آمريكا و اروپا از اين تعجب نمي: وي افزود
  .دارند

يي اين   هستهي ي جهاني با ايران براي حل مساله تاآيد بر لزوم تعامل جامعه نخست وزير پاآستان با
  .آميز اين مساله نقش ايفا آند آباد تمايل دارد در حل مسالمت اظهار آرد آه اسالم آشور

از خبرگزاري آسوشيتدپرس پاآستان، شوآت  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
زور عليه ايران الشيخ نسبت به توسل به  اقتصاد در شرم عزيز، نخست وزير پاآستان در مجمع جهاني

هايي را به  ها و چالش بر تاثير جهاني بر تامين نفت و گاز، پيچيدگي هشدار داد و گفت اين آار عالوه
  .داشت دنبال خواهد

برقرار آنيم و نهايت تالش را براي آاهش تنش انجام  هايي بسازيم و ارتباط ما بايد پل: عزيز اظهار آرد
  .دهيم

نبايد هيچ : يي ايران گفت ي هسته مساله ه موضع پاآستان در خصوصوي در پاسخ به سوالي دربار
انجام گيرد و همه چيز بايد براي بازرسان آژانس  مستقيم يي به طور مستقيم يا غير گونه اشاعه

  .المللي انرژي اتمي باز باشد بين
ش و آارشان را مذاآرات با ايران مشارآت آنند و نق ها خواست در ي طرف نخست وزير پاآستان از همه

  .ي اين مساله ايفا آنند مذاآره درباره حلي از طريق براي رسيدن به راه
تواند در آمك به حل اين  دارد، گفت آه مسكو مي وي با اظهار اين آه روسيه روابطي نزديك با ايران

  .مساله نقشي فعال داشته باشد
اين آار به هيچ آس آمك نخواهد : ت، افزودمخالف اس عزيز با بيان اين آه با توسل به زور عليه ايران

  .آورد بيشتري به وجود مي آرد و به جاي حل مشكل، مشكالت
يي براي اهداف  حق دارند از انرژي هسته ي آشورها پاآستان معتقد است همه: عزيز اظهار آرد

  .اتمي استفاده آنند المللي انرژي آميز و تحت نظر آژانس بين صلح
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 - پاآستان -ي گاز ايران  ميليارد دالري خط لوله ي هفت شورش براي رها آردن پروژهوي با رد اين آه آ
بايد نيازهاي انرژي اين آشور را برآورده آند و در راستاي منافع  هند زير فشار است، گفت آه پاآستان

  .خواهد آرد گيري اش تصميم ملي
  

  سازى اورانيوم   تاآيد مجدد ايران بر تداوم غنى
  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک: رادیو آلمان: اوندپور ببهنام 

المللى صدمات سنگينى به ايران  ماير وزير خارجه آلمان هشدار داد آه انزواى بين فرانك والتر اشتاين
  خواهد زد  

دهد آه اروپا آماآان خواهان توقف روند  هاى اروپا، نشان مى در حالى آه انتشار طرح پيشنهاد مشوق
سازى متوقف  آنند آه غنى هاى جمهورى اسالمى تاآيد مى سازى اورانيوم در ايران است، مقام غنى

اضافه آلمان در لندن طرح  پنج آشور داراى حق وتو به)  مه٢۴(قرار است چهارشنبه آينده . نخواهد شد
اما شواهد، بيشتر . دپيشنهادى اتحاديه اروپا را مورد بررسى قرار داده و سپس آن را به ايران ارائه دهن

  .ست دهند آه واآنش ايران در قبال طرح اروپا منفى نشان مى
سازى اورانيوم  اتحاديه اروپا در طرح پيشنهادى خود، اعالم آرده آه آماده است در ازاى توقف آامل غنى

بانك عالوه بر پيشنهاد ايجاد يك . توسط جمهورى اسالمى، چند رآآتور آب سبك براى ايران احداث آند
اى، يكى از موارد ديگر نيز، پيشنهاد اتحاديه اروپا به آمريكا جهت فروش هواپيماهاى  سوخت هسته

سازى اورانيوم در خاك  پوشى جمهورى اسالمى از غنى جديد به ايران است، البته باز هم در قبال چشم
  .المللى انرژى اتمى جانبه با آژانس بين ايران، و نيز همكارى آامل و همه

منوچهر . ران تاآنون در قبال بسته پيشنهادى اروپا، در مجموع از خود واآنشى منفى نشان داده استاي
در ديدار آوتاه خود از آويت، در پاسخ به خبرنگاران گفت، )  مه٢٠شنبه (متكى وزير خارجه ايران ديروز 

دش به جمهورى اسالمى سازى اورانيوم در ايران، آنگونه آه اتحاديه اروپا در ازاى پيشنها توقف غنى
وزير خارجه ايران تاآيد آرد آه دولت متبوعش به وظايف خود در . آند، نقض حقوق ايران است طلب مى

چارچوب قرارداد منع گسترش سالحهاى اتمى آامال عمل آرده و خواستار چيزى جز دستيابى به 
  .حقوق خود نيست

تصريح آرد آه )  مه٢١يكشنبه (ران نيز امروز در همين راستا، حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه اي
طبق گزارش خبرگزارى ايرنا، آصفى در نشست هفتگى . سازي اورانيوم را متوقف نخواهد آرد ايران غني

البته . “آنيم  ی نممتوقف را سازي  ی يعني غنگرديم،  یما به عقب بازنم”: خود با خبرنگاران به تاآيد گفت
فقط به اين بسنده نكرد، بلكه طبق گزارش خبرگزارى آلمان، غرب را تهديد سخنگوى وزارت خارجه ايران 

رسميت شناخته نشود،  اى به آرده و هشدار داده است، چنانچه حق ايران در استفاده از انرژى هسته
آصفى در عين حال، از موضعگيرى .  قرار دهدبينىايران مجبور خواهد بود روابط اقتصادى خود را مورد باز

ايم آه بخواهيم   دريافت نكردهیهنوز طرح”: در برابر بسته پيشنهادى اروپا خوددارى آرد و گفترسمى 
  .“واآنش نشان دهيم و آن را بپذيريم يا رد آنيم

 منفى مقامات جمهورى اسالمى نسبت به طرح پيشنهادى اروپا، همزمان شده است با واآنشهاى
يكى از موضوعات . ، به آشورهاى حوزه خليج فارسماير وزير خارجه آلمان سفر فرنك والتر اشتاين

طبق اطالعات . مرآزى بحثهاى وزير خارجه آلمان با مقامات اين آشورها، مناقشه اتمى ايران است
خواهد از جمله، با همسايگان ايران، درباره پيشنهاد اتحاديه اروپا به  ماير مى  ديپلماتيك، اشتاينحافلم

ير خارجه آلمان همچنين از اين مسئله خبر داد آه آشورهاى عضو وز. جمهورى اسالمى گفتگو آند
 بر المللى ينخواهند براى يافتن راهى ديپلماتيك جهت حل مناقشه ب شوراى همكارى خليج فارس مى

ماير امروز پس از گفتگوهاى خود با مقامهاى دولت  اشتاين. اى ايران وارد صحنه شوند سر برنامه هسته
ريزى اعزام هياتى براى مذاآره با ايران  ورهاى حوزه خليج فارس در حال برنامهآويت اعالم آرد، آش

  .هستند
  

تاگس « با سفر وزير خارجه آلمان به آشورهاى حوزه خليج فارس، شماره امروز روزنامه همزمان
در » ترين بحران جدى«ماير نقل آرد آه مناقشه اتمى ايران،  چاپ برلين هم از قول اشتاين» اشپيگل

 شرايطدر : آه» تاگس اشپيگل«ماير در پاسخ به اين پرسش  اشتاين. هاى سياسى او بوده است جربهت
خطرناك، تاييد دفاع از حق موجوديت اسراييل توسط آلمان چه معنايى خواهد داشت؟ ضمن تاييد اين 

ست  ترين بحرانى موضوع ايران جدى”: گفته است“ بريم بسر مى» شرايطى حساس«ما در ”نكته آه 
  .“ام آه من تاآنون به عنوان فردى با مسئوليت سياسى با آن روبرو بوده

اى داشته   سال تمام، تحقيقات پنهانى هسته١٨” خارجه آلمان همچنين ايران را متهم آرده آه وزير
ها در جهت  سازى ناروشنى وى افزوده است، به همين دليل ايران بايستى از طريق شفاف. “است

 رىيى آه جمهو المللى دهد آه انزواى بين ماير همچنين هشدار مى اشتاين.  آندجلب اعتماد حرآت
  .اسالمى ممكن است براى ايران بوجود بياورد، به اين آشور صدمات سنگينى خواهد زد

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
  اق واقعًا مهم خواهد بود  عری براندهیشش ماه آ/  هستم رانی گفتگو با اآماده:  در عراق کای آمرريسف
  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک
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 ی های درباره اوضاع عراق و نگرانرانی در عراق گفت آماده است با اکای آمرريسف"  زادلي خلیزلما"
  .  کشور مذاکره کند نیتهران از اوضاع ا

 با ندهی ماه آ6 عراق در تي وضع زاد با اشاره بهلي خلتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 کشوربا عراق نی درباره روابط ارانیآماده ام تا با ا:  گفتتي و بهبود امندی دولت جدليتوجه به تشک
  .گفتگو کنم

 روهاي وبازگشت نی عمومی با اشاره به ضرورت اعتماد سازني و همچنی خبرگزارنی زاد درگفتگوبا اليخل
  . عراق واقعًا مهم خواهد بودی برادهنیشش ماه آ:  گفتشانیبه خانه ها

 ی کاربرانی و امي گفتگو کنرانی درباره عراق با امي خواهی که ممیما گفته ا:  درعراق گفتکایرآمريسف
  ".مي حاصل کنناني است که تا ازعدم دخالت در عراق اطمنیا
 ی و نمميهست گانی عراق با همسانيما خواهان روابط خوب ب: " شد ی مدعییکای آمرپلماتی دنیا

 دولت هي علیبی جو که در صدد انجام اقدامات تخرزهي ستی در منطقه به گروههاگرانی دای رانی اميخواه
  ". ، و پول بفرستند حاتي عراق هستند تسلدیجد
  . عراق استتي درباره وضعرانی ای های نگراندني آماده شنی گفت که وني زاد همچنليخل

 ی صورت می جواد المالکی به رهبردیز پس از احراز قدرت دولت جد روکی درست کای آمرري سفاظهارات
  .رديگ

 در بغداد مطرح کای آمرري زاد سفلي خلی زلمای بار ازسوني درباره عراق نخسترانی با اکای آمریگفتگو
  .  افتادقی عراق به تعودی  دولت جدلي تا تشکشنهادي پنی قرار گرفت اما ارانیشد و مورد موافقت ا

 کرده بود ، اما مقامات ی اعالم آمادگکای انجام گفتگو درباره عراق با مقامات آمری برارانی که ای وجودبا
 عالقه چي تهران راهمچنان تکرارکردند تا نشان دهد درعمل ههي و اساس علهی پای  اتهامات بییکایآمر
 اوضاع شي از پشي و متنشج کردن بی حل مشکالت ندارند و برعکس به دنبال جوسازی به گفتگو برایا

  . عراق هستندژهیمنطقه به و
 با خبرنگاران اعالم کرد ی وزارت امور خارجه کشورمان امروز در نشست هفتگی سخنگوی آصفدرضايحم

  . شده است ی درباره عراق منتفکایگفتگو با آمر
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

 دفاع و کشور رانی مجلس عراق بر مستقل بودن وزسي رئديتاکاعالم شد؛ ی بوش با ویدرتماس تلفن
 دیدولت جد

  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک
 ی طرف و مستقل برای برانی بر انتخاب وزی بوش با وی عراق در تماس تلفنندگانی مجلس نماسيرئ

 . کرددي عراق تاکدی دفاع و کشور دولت جدیوزارتخانه ها
 جرج ی امروز درتماس تلفنی فرانسه، محمود المشهدانی مهر به نقل از خبرگزاریش خبرگزار گزاربه

 ی طرفی بني دفاع و کشور و تضمرانی و دقت انتخاب وزتي بر اهم،ی با وکای آمری جمهورسيبوش رئ
 . کردديآنها تاک

 را ی وکاتی تبری در تماس جرج بوش با وی مجلس عراق آمده است که المشهدانسي دفتر رئهياني بدر
 . کرده استافتی دری دولت وحدت ملليبه مناسبت تشک

 تي بر اهمکای آمری جمهورسي با رئی تلفنی در گفتگوی نکته اشاره کرد که مشهداننی به اهياني بنیا
 بودن و ی وداشتن تجربه، حرفه ایاسي سانی جرچي مرتبط نبودن با های ری دو وزنیوابسته نبودن ا

 را تحت یتي امنضاع کند و بتواند در اسرع وقت اوتیری را با قدرت مدیتياند پرونده امن که بتویستگیشا
 . کردديکنترل درآورند، تاک

 ی را کامال درک می المشهدانی و طرحهادگاهی بوش هم اعالم کرده است که ده،ياني بنی اساس ابر
 . کرده استتیا امن و باثبات حمی ملت عراق و حق آنها در زندگی هانهیکند و از گز

 لي تشککی عراق ضمن تبریاسي با رهبران سی در تماس تلفنکشنبهی امروز کای آمری جمهورسيرئ
 شبکه القاعده و فصل ی برایرانگری آن را شکست و،ی ومشهدانی طالبان،ی به مالکدیدولت جد

 .  کردفي بغداد و واشنگتن توصاني در روابط میدیجد
 اعتماد داد اما سه وزارتخانه ی رای المالکی نورنهيگذشته به کاب شود پارلمان عراق روزی ممتذکر

 و دو معاون ری هستند و نخست وزری همچنان بدون وزی ملتيشامل دفاع، کشور و مشاور در امورامن
 . آن برعهده خواهند داشتی اصلني مسئولنيي وزارتخانه ها را تا تعنی ای سرپرستیو
  . مشخص کندندهی سه روز آای دو ی سه وزارتخانه را طنی افيتا تکل امروز قول داده است ی المالکینور
  

 ندهی عراق در چهار سال آدی دولت جدی کامل برنامه کارمتن
  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک

 30 صدام می رژی پس از سرنگونی دولت دائمنيسرانجام اول:  الملل ني گروه ب- مهر یخبرگزار
 ی همراه با اعالم اسامی المالکی شد، نورلي اعتماد پارلمان عراق تشکی رابا) ی م20(بهشتیارد

 ارائه کرد که بر ضرورت کار بر اساس قانون ندهی چهار سال آی بند برا34 آن را در یدولت خود برنامه کار
 عراق و تي از حاکمی پاسدار،یري تکفوهي دادن به خشونت ها و محکوم کردن شانی پا،یاساس
 . کندی مدي تاکیکتاتوری و دی از خودمحوریريجلوگ
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 رینخست وز" ی  المالکینور "ی عراق  روز گذشته از سوی مهر، دولت وحدت ملی گزارش خبرگزاربه
 . اعتماد دادندی کشور عراق به آن رانی اندگانی و به پارلمان عراق ارائه شد که نمای کشور معرفنیا

 ارائه کرد ندهی چهار سال آی بند برا34 آن را در یبرنامه کار دولت خود ی همراه با اعالم اسامیالمالک
 ،یري تکفوهي دادن به خشونتها و محکوم کردن شانی پا،یکه بر ضرورت کار بر اساس قانون اساس

 . متمرکز استیکتاتوری و دی از خودمحوریري عراق و جلوگتي از حاکمیپاسدار
 ی المللني و بی وحدت کشور و روابط منطقه اميحک در جهت تی در بردارنده اصولني برنامه همچننیا

 : است ریدارد که متن کامل آن به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد به شرح ز
 
 یستگی عراق براساس شایفهاي طیندگی عراق براصل مشارکت و نمای دولت وحدت مللي تشک-1
 . کندی مهي تکی منافع ملاتي و مقتضی انتخاباتیها
 براساس ی بعدراتيي به آن خواهد بود، و هرگونه تغیبندی و پای بر اساس قانون اساس آنتي فعال-2

  . صورت خواهد گرفتیقانون اساس142ماده 
 که یاسي مشارکت در روند سرهی و توسعه دای ملی گفتگواستي سري گام برداشتن در مس-3

 هي را با روحکي و دموکراتیرال، فد)تکثر گرا (ی آزاد، تعددی باشد و عراقی میهماهنگ با قانون اساس
 . کندی میزی رهی و صراحت پایآشت

 با همه اشکال سمی و ترورحی به صورت روشن و صریري بردن خشونت، محکوم کردن روش تکفني از  ب-4
 ی نهادهاقی به صورت فعال و از طرسمی مبارزه با ترورني قوانی مبارزه با آن و اجرای براجيآن و بس

 مردم و ني استحکام روح محبت وتسامح بی مناسب براطی همه شراجادی ، اربطی ذی و دولتییقضا
 . حقوق بشری المللني بیارهاياحترام به مع

 استقالل و وحدت آن، تعامل با مسئله وجود تی عراق و تقوتي از حاکمی پاسداری براتي فعال-5
 کردن لي تکمیح ها شتاب در طرت،ي امنیشورا1546 در چارچوب قطعنامه یتي چند ملیروهاين
 تي ، شتاب در انتقال مسوولی ملی و براساس تخصص و وفاداری عراق براساس قانون اساسیروهاين

 ني بی براصل همکاردي عراق، تاکیتي امنیروهاي و نسي ارتش، پلیروهاي به نیتي امنی هاتيالحها و ص
 را به ی شده واقعیزمانبند جدول کی براساس ی مستلزمات ذاتلي که تکمیتي چند ملیروهايعراق و ن

 آنها شت و بازگیتي چند ملیروهاي نتی مامورانی و پایتي امنی هاتيمنظور برعهده گرفتن کامل مسوول
 . کندی را محقق مشانیبه کشورها

 ی و موسساتی از اصول اداریروي قانون  و پتي حاکمجادی به نقش نهادها و ادني استحکام بخش-6
 شتاب زده؛ به شمار بردن وزارتخانه ها و ی هامي و تصمی خودمحور  و ردیبراساس اصل شهروند

 دارد و ی به آن وابستگری که وزی حزبتی و ملک ملت و نه هوی ملیتی به عنوان هوی کشورینهادها
 مجموعه ای هر گروه تيمومي قای تسلط ای ی کاری از هرگونه خصوصیري جلوگ،ی وی شخصی هاميتصم
 .ی عمومی و نهادهایار و ادی دولتالتي بر تشکیا
 با همه انواع آن و متبلور کردن آنها در ی و نژادپرستی گرفهی طا،یکتاتوری،دی از خودمحوریري جلوگ-7
 . کشور و اعمال آنی هااستيس
 
 نقش فعال آنها دی بانی دهند و بنابرای ملي از آن را تشکگری دیمي از جامعه و مردان نیمي زنان ن-8

 .ردي مختلف مد نظر قرار گی هانهي و احترام به حقوق آنها در زمدرساختن جامعه و کشور
 رشد و تبلور ی خوب و مناسب برایطي همه مستلزمات محدی بانی هستند و بنابراندهی آدي جوانان ام-9

 ی ملی کننده ساختن عراق و ارزشهاتی امر تقونی شود که ااي آنان فراهم و مهیهایقدرت و توانمند
 .است

 عتبات و نی اتي حفظ امنی کامل براتی حماهی آنها و ارای به عتبات مقدسه و آبادانتیعنا توجه و -10
 .ینی دی زائران آن و توسعه گردشگرتيامن
 ی آموزشی هاوهي در شی از استقالل آن و بازنگرتی و حمای علمی توجه و اهتمام به دانشگاهها-11

 تي شود و پاک کردن آن از تفکر قومی می علم آنها با تحوالتیی امر باعث هسونیدرهمه مراحل که ا
 . شودی می وحدت ملتی که سبب تقوی و طائفه ای افراطییگرا
 ی از دخالت دولتیري ارتباطات و جلوگی  ملئتي عراق و هی شبکه اطالع رسانتي استقاللني تضم-12

 . آن تي شده بر فعالمي ترسنيدر امور آن و التزام به قوان
 با مد نظر قرار دادن ی و آبادانی و همه جانبه به منظور سازندگري فراگیوسعه ا طرح تکی نی تدو-13
 ها و استبداد استي مناطق و ساکنان آنها به علت سی و عقب ماندگتي و مظلومتي محرومتيواقع

 .نظام گذشته
 .دهی دانی دادن به مناطق محروم و زتی و اولوی و آبادانی فعال کردن روند بازساز-14
 . برقی بخش انرژیب در راه انداز شتا-15
 به التهای منظور که دربرندارنده حقوق انی به ای اداره بخش نفت و گاز با صدور قانونی سازمانده-16

 . باشدی آنها و استانها براساس قانون اساسليهنگام تشک
 که به رشد و توسعه و ی و خارجی ملی هاهی و جذب سرمای گذارهی سرمابي و ترغقی تشو-17
 . کندی عراق حفاظت می کمک و از وحدت ملیآبادان

 مکلف به ی دولتتی حماهی و مقررات و اراني قواننی و صنعت و تدوی کشاورزی به بخش هاادی توجه ز-18
 .توسعه آن
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 یزمهاي مکانقی دولت را از طرنی کننده عراق و ملت عراق است که ااني مجموعه متحد بکی دولت -19
 و استانها را التهای ومجالس ایالتی ای و دولت های دولت فدرالني و دولت رابطه بدی آزاد برگزیانتخابات

 ی روابط فدرالسعه در ساختن کشور و تویی و تمرکززدای امر اصل فدرالنی کند که ای میسازمانده
 . کندی متی عراق را تقوی هافي طنيب

 و جهان که منافع مشترک هی همسایها با کشوری روابط صادقانه و احترام دوجانبه و همکاریی برپا-20
 حل مسائل ی بر اصل گفتگو و مذاکره براهي و تکی عراق و آن کشورها ، عدم دخالت در امور داخلنيب
 . کندی مانده را محقق میباق
 و ی مجالس استانها و سازماندهزي آنها و و نلي ها در زمان تشکالتی ای نقش اساستی تقو-21

 آن در اداره آن استانها و یرياستانها و به کار گ) یشوراها( مجالسیو سالم برا انتخابات آزاد یبرگزار
 . آنی شده برامي ترسني و قوانی با آن براساس قانون اساسی رابطه دولت مرکزی و سازماندهالتهایا

 سه انگريقانون اداره کشور ب58 با استناد به ماده ی قانون اساس140 ماده ی دولت متعهد به اجرا-22
 شود و ی مناطق مورد کشمکش مگری در کرکوک و دی و همه پرسی سرشمار،ی  سازیعاد:مرحله 

 ها و خش از جمله بازگرداندن بی سازی عادی اجرای الزم برای آن کار اتخاذ گام هالي تشکیدولت در پ
 ی مانی به پایالديم29/3/2007 مرحله در نی کند و ای که در اصل به کرکوک تعلق دارند،آغاز مینواح

 در ی همه پرسیعنی شود و مرحله آخر ی  آغاز می مرحله سرشماریالديم31/7/2007رسد و در 
 . ردي گیصورت م15/11/2007
 طرح کامل با کی برعهده گرفتن قی از طریتي و حل و فصل پرونده امنی دولت متعهد به بررس-23

 توجه و اهتمام آن زاني منيا هم شود و بی مرهي و غی اجتماع،یاسي ، سی اقتصاد،یتي امنیمحورها
 . کندی میريگيرا پ
 و ی ها و کارها در ادرات دولتتي مسئولمي در اداره کشور و تقسیستگی براصل تعادل و شاهيتک-24

 و سفارتخانه ها که عدالت در مشارکت و بهبود سطح عمکرد یتي امنی و دستگاههاسيارتش و پل
 . سازدی را محقق میکار
 و ی و مالی و حل مسئله فساد اداری ها و بررسنهی نظارت بر هزنهي فعال در زمیزمهاي مکاننی تدو-25

 . به آنیبندی امر و تعهد به پانی مربوط به ایفعال کردن مفاد قانون اساس
 .ی و حل مسئله فقر وعقب ماندگی بررسی برای اجتماعني تامستمي توسعه س-26
 کند و هماهنگ ی کمک مدیه به ساختن عراق جد کی علمقاتي و تحقی آموزشی توسعه نهادها-27
 . استی و سازندگشرفتي پیازهايبا ن
 شهی ری ملی عالئتي از آنها از جمله هتی مستقل و حمای هائتي هني در ساختار و قوانی  بازنگر-28
 . آن منافات نداردالتی و تعدیکه با قانون اساس) یعناصر بعث (ی پاکسازئتي بعث و هیکن
 . انتخاباتی عالیایساري کملي در قانون انتخابات و تشکی بازنگر-29
 ی موجود در آن و فعال کردن مفاد قانون اساسی و روزنه های المللني بی کنترل مرزهای براتي فعال-30
 . آنژهیو
 

 ی  در سراسر کشور و بازگردادن مهاجران به محل های کوچاندن اجباراتي متوقف کردن عمل-31
 . آنهایسکونت اصل

 ی مناسب که جلویشتي و معیتي امنی کردن فضااي و مهی علمی هایستگی به شاتی توجه و عنا-32
 . به کشورستهیشا) افراد( بازگشتن ی برای فعالري بر تدابهي و تکردي گیمهاجرت آن  را م

 ی بازداشتگناهي افراد بی بازداشت شدگان، آزادلی مسایريگي  پتی  ماموری دولتتهي کمکی لي تشک-33
 ی فوری متهمان به دادگاهها و آزادلی تحوقی از طریی و فعال کردن دستگاه قضایبه صورت فور
 . نبوده استیی که بازداشت آنها براساس دستور قضایشهروندان

 .اني مربوط به شبه نظام91 قانون ی اجرا-34
------------------ 

 30ق العاده پارلمان در روز شنبه  درنشست فونهي کابی اعضای به هنگام قرائت اسامی المالکینور
 پارلمان ی کند و از اعضای کار خود را آغاز مني دولت با اراده آهننیگفت که ا) ی م20(بهشتیارد

 . دولت انجام دهندنی و ارشاد خود را درباره اهيخواست تا نظارت و توص
زارتخانه شامل دفاع، کشور و  اعتماد داد اما، سه وی رای المالکی نورنهي عراق روزگذشته به کابپارلمان

 نی ای سرپرستی و دو معاون وری هستند و نخست وزری همچنان بدون وزی ملتيمشاور درامورامن
 . آن برعهده خواهند داشتی اصلني مسئولنييوزارتخانه ها را تا تع

  . سه وزارتخانه را مشخص کندنی افي تکلندهی سه روز آای دو ی امروز قول داد تا طیمالک
  

المالكي با ابراز رضايت و خرسندي  ي نوري م دولت جديد و راي اعتماد پارلمان عراق به آابينهاعال
  .بود ي آشورهاي جهان همراه رتبه رهبران و سران عالي

  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک
جمهور   بوش، رييساز پايگاه اينترنتي ايالف، جورج به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دولت جديد عراق را فصلي جدي در تاريخ عراق و فرصتي براي  آمريكا، ضمن ابراز خرسندي از تشكيل

وي گفت آه آينده چالشي بزرگ براي عراق است، اما . عراق توصيف آرد پيشبرد روند دموآراسي در
  .فراهم آمده است" پيشرفت فرصتي براي"اکنون 
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  ".دشوار اما الهام بخش بوده است"دائمي   از دولت موقت به يک دولتبوش گفت که مسير انتقال
هاي بزرگي  ي گروه اين دولت وحدت ملي که نماينده :اي که از کاخ سفيد منتشر شد، گفت وي در بيانيه

  .پيشرفت در عراق فراهم مي کند از مردم عراق است، فرصتي تازه براي
دانند که آنها و  رو هستند، اما مي بزرگي روبه هاي  با چالشرييس جمهور آمريكا گفت که رهبران تازه

  .رو شود ها روبه اين چالش توانند به تنهايي با کشور بزرگشان نمي
  .عظيم در جهت حرآت رو به جلو توصيف کرد توني بلر، نخست وزير انگليس، اين تحول را گامي

 تحول آرزوهاي مردم عراق براي يک زندگي اين ملک عبداهللا دوم، پادشان اردن، گفت آه اميدوار است
  .تر ملي را برآورده سازد بهتر، دموکراسي، تکثرگرايي و وحدت گسترده
آه به دفتر اطالع رساني نوري المالكي، نخست وزير  اي آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل نيز در بيانيه

يك گفت و ابراز اميدواري آرد تا دولت عراق تشكيل دولت جديد را تبر عراق، فرستاد به او و اعضاي دولت
 هاي عراق و تالش براي تحقق امنيت و صلح و ايجاد قانون و احترام به رويارويي با چالش جديد بتواند در

  .حقوق بشر، بازسازي و ساخت عراق موفق شود
خت و در جهت حمايت از دولت جديد براي سا عنان از ملت عراق خواست تا فرصت را غنيمت بشمارند

  .عراقي شكوفا و امن عزم خود را جزم آنند
آميز مداوم، بار ديگر بر  رويارويي با اقدامات خشونت ها در ي عراقي وي با تقدير از شجاعت و اراده

  . تاآيد آرد1546ي  حمايت از دولت جديد و ملت عراق براساس قطعنامه تعهدات سازمان ملل در قبال
عراق را گامي مثبت و صحيح در برقراري امنيت  ب نيز تشكيل دولتي عر عمروموسي، دبير آل اتحاديه
  .و ثبات در اين آشور دانست

آمريكا در عراق، گزارش داد آه آمريكا از تالش دولت  زاد، سفير خبرگزاري آويت نيز به نقل از زلماي خليل
ن آشور حمايت برقراري دموآراسي، امنيت و شكوفايي اقتصادي اي جديد عراق در راستاي تحكيم و

  .خواهد آرد
  .از دولت منتخب و دموآرات عراق حمايت آنند ي جهاني خواست تا اي از جامعه زاد در بيانيه خليل

دولت : در قرن آينده را تامين خواهد آرد، گفته است ي جهان ي اين منطقه، آينده وي با بيان اينكه آينده
  .است رو هاي زيادي روبه مالكي با چالش

هاي مختلف و تحقق امنيت و  صلح ميان گروه برقراري وحدت و : مريكا درعراق خاطرنشان آردسفير آ
  .ترين اين مسايل است مهم افزايش خدمات اساسي و شكوفايي اقتصادي از

راي اعتماد پارلمان براي چهار سال آينده،  تشكيل دولت عراق با: چنين بيان داشت زاد هم خليل
  .آيد تحوالت نامطلوب سياسي آن به حساب مي  آشور و پاياني جديدي براي اين مرحله

چند روز آينده تعيين خواهند شد، اما ملت عراق  به رغم اين آه وزير دفاع و آشور طي : وي تاآيد آرد
ي تمام  چرا آه اين وزرا از طريق دموآراسي انتخاب شدند و نماينده بايد به وجود اين وزرا افتخار آنند،

  .سابقه بوده است اين مساله در طول تاريخ عراق بي تند وملت عراق هس
هاي عراقي  يي بهتر براي تمام گروه ساخت آينده زاد از وزراي دولت عراق خواست تا نسبت به خليل

  .منافع احزاب خود بدانند متعهد باشند و منافع ملت را در راس
ه تشكيل دولت جديد عراق ابراز نسبت ب عبدالرحمن العطيه، دبيرآل شوراي همكاري خليج فارس

  .ي راه وحدت ملي در عراق باشد براي ادامه يي اميدواريم اين دولت مقدمه: خرسندي آرد و گفت
يي  ابراز اميدواري آرد تا دولت جديد عراق مقدمه اي دبير آل شوراي همكاري خليج فارس طي بيانيه

 حاآميت، استقالل و تماميت ارضي سياسي با هدف حفظ مثبت در حفظ وحدت ملي و تحكيم روند
  .عراق باشد
خواهان آمك به ملت عراق و ملت اين آشور  آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس: وي افزود

  .ها هستند براي پشت سر گذاشتن سختي
 حمايت آشورش از دولت عراق ابراز اطمينان آرد آه دولت ي مصر نيز با اعالم احمد ابوالغيظ، وزير خارجه

  .دو پست وزارت دفاع و آشور به توافق خواهد رسيد جديد خيلي سريع در خصوص تعيين
هاي خود  ها و تالش آه به بررسي مسووليت دهد اين امر به وزراي جديد اين فرصت را مي: وي گفت

  .را براي مردم برقرار سازند بپردازند، به طوري آه امنيت و ثبات و آسايش
رويارويي با اقدامات تروريستي و تالش براي ايجاد  تگي و وحدت ملت عراق درابوالغيظ بر ضرورت همبس

ملت مصر همواره از ملت عراق حمايت خواهد آرد و دولت مصر : افزود گري تاآيد آرد و آشوب و طايفه
  .هيچ آمكي به ملت عراق آوتاهي نكرده است ي تاآنون از ارايه

خرسندي از تشكيل دولت جديد عراق اين اقدام را گامي  برازي انگليس، با ا مارگارت بكت، وزير خارجه
  .آشوري دموآرات توصيف آرد مهم در پيشرفت آشور و ايجاد

به دست خود گرفتند و نيروهاي انگليسي به حمايت  به اين ترتيب ملت عراق امروز، آينده را: بكت گفت
  .داد خود از دولت المالكي ادامه خواهند

حاضر راه سختي را براي دستيابي به  ملت عراق در حال: س اظهار داشتي انگلي وزير خارجه
هاي طوالني  در انگليس اين مساله قرن. نخواهد شد دموآراسي آغاز آرده است و اين راه هرگز آسان

  .عراق نيز دموآراسي امنيت و ثبات برقرار خواهد شد اما در نهايت در. به طول انجاميد
ي  آند و آينده ها را منعكس مي و انتخاب آن ديد عراق توجهات ملت عراقدولت ج: وي خاطرنشان آرد

  .به ملت عراق اعتماد آرد دموآراسي در عراق اين است آه اآنون بايد
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براساس قانون اساسي عراق اصلي در استراتژي  تشكيل دولت آنوني: اين وزير انگليسي تصريح آرد
  .آيد عراق و سپردن امور به عراق به حساب مي خروج تمام نيروهاي آمريكايي و انگليسي از

هاي خود از نيروهاي  نيروهاي چند مليتي به حمايت  :ي انگليس در اين راستا تاآيد آرد وزير خارجه
  .بخواهد، ادامه خواهند داد عراقي تا زماني آه دولت عراق

يي   جايي ندارد و آيندهآه تروريسم در عراق هاي مختلف نشان دادند ملت عراق با طايفه: وي افزود
هاي جهاني بخواهند طرفداران آشوب را شكست  و گروه لذا اگر دولت عراق. براي آن در عراق نيست

جدي در راستاي دموآراسي، تقويت نيروهاي امنيتي و  دهند، دولت جديد عراق بايد تصميمات
  .شكوفايي اقتصادي اتخاذ آند

دولت جديد عراق دولتي دموآرات و منتخب : اعالم آرد ي بلژيك خبرگزاري شينهوا به نقل از وزير خارجه
  .است

ها در  اين آشور از عراق بر نقش خود عراقي ي بلژيك با تاآيد برحمايت سياسي و مالي وزير خارجه
  .حمايت از صلح ملي در اين آشور تاآيد آرد

اين : ي از تشكيل دولت جديد عراق گفتيي با ابراز خرسند بيانيه ي آانادا، نيز در پيتر ماآاي، وزير خارجه
  .ها بر برقراري دموآراسي است تعهد تمام گروه ي دولت در برگيرنده

  .برقراري امنيت و شكوفايي در اين آشور تاآيد آرد وي بر حمايت آانادا از دولت عراق در راستاي
ب اسالمي عراق و ائتالف اعالي انقال رييس مجلس چنين به نقل از عبدالعزيز حكيم، خبرگزاري آويت هم

ي متعادل براساس احترام  بايد در راستاي برقراري روابط خارجه دولت عراق : ي عراق اعالم آرد يكپارچه
  .و ديگر آشورها تالش آند متقابل و حفظ منافع خود

مل و هاي الزم را براي تحقق حاآميت آا تر گام سريع يي از دولت جديد خواست تا هر چه حكيم در بيانيه
  .داخلي عراق بردارد جلوگيري از دخالت ديگران در امور

طلبد، چون عراق طي  زمان زيادي مي موفقيت دولت عراق: ي عراق گفت رييس ائتالف يكپارچه
  .برد زيادي رنج مي هاي گذشته و به علت اقدامات صدام از مشكالت سال

 تدابير سريع براي مبارزه با تروريسم و اتخاذ ها و وي از دولت خواست تا در راستاي اجراي برنامه
  .ها تالش آند عراقي گسترش امنيت و ثبات و حمايت از

سازي نقش آميساري مبارزه با فساد مالي و  فعال ها در راستاي مبارزه با فساد، چنين تالش وي هم
  .المال را خواستار شد حمايت از بيت

، ريييس جمهور عراق، اعالم آرد، اعالم دولت  بانياز سوي ديگر خبرگزاري آويت به نقل از جالل طال
اش در  طالباني در سخنراني. عراقي واقعيتي قابل ستايش بود  هاي جديد عراق با مشارآت تمام گروه

تشكيل اين دولت حاوي بشارتي براي مردم : اعتماد به دولت مالكي گفت ي پارلمان پس از راي جلسه
به مردم عراق بشارت برقراري ثبات، امنيت و .  جنايتكاران داشتها و براي تروريست عراق و هشداري

  .خواهد گرفت را داد و به جنايتكاران هشدار داد آه دست عدالت عراق دير يا زود گريبان آنها را صلح
اعالم تشكيل دولت جديد عراق : اظهار داشت  چنين دآتر محمود المشهداني، رييس پارلمان عراق هم
  .عراقي جديد است  راستاي تالش براي ساختي تحولي در نقطه

وزيري مالكي  دولت عراق با نخست: اظهار داشت ي عربستاني عكاظ وگو با روزنامه مشهداني در گفت
  .طور آامل آنها را به انجام رساند به برعهده دارد آه بايد هاي مهمي  مسووليت

درجهت تحقق اهداف ملت عراق و برقراري خود را  هاي پارلمان عراق نيز مسووليت: وي خاطرنشان آرد
  .طور جدي دنبال خواهد آرد ها به ها وبحران امنيت و آاهش نگراني
مثبتي به منظور دور نگهداشتن عراق از جنگ داخلي و  ي ي آينده مرحله مرحله: وي ابراز اميدواري آرد
  .ي مردم باشد بهبود زندگي روزمره

ما و رهبران ليست العراقيه نسبت به : داشت  عراق، نيز اظهارچي، رييس پارلمان موقت عدنان پاچه
  .اميدوار هستيم ي آينده و اقدامات دولت جديد مرحله

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   ارديبهشت31:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ مى 21  - ١٣٨۵ ارديبهشت 31شنبه یک
ت ضد و نقيضی در ارتباط با حوادث جنوب شرق ايران، سقوط طرح پيشنهادی اروپا، اطالعا:بی بی سی

دوباره بهای بورس تهران و ادامه بحث ها درباره نامه رييس جمهور به همتای آمريکايی خود بخش عمده 
  .روزنامه های امروز تهران را به خود اختصاص داده است

مشوق های بی ارزش و "را  برای سومين روز پی در پی با عنوان بسته اروپا باز شد آن کيهان
خوانده و بر اساس گزارش يکی از خبرگزاری ها درباره پيشنهادهايی که هنوز رسما " تهديدهای تکراری

  . اعالم نشده است به انتقاد از آن پرداخته است
دريافت » وعده« با تاکيد بر اين که در تمامی طرح هايی که تاکنون داده شده ايران چيزی جز کيهان
در مواردی اروپايی ها حرف هايی زده اند که قادر به عملی ساختن آن نبوده اند مثال : نوشتهنکرده، 

در حالی که آن که بايد در ايران نيروگاه بسازد، .  جانمايه مشوق های اروپا-وعده ساختن نيروگاه اتمی
رای ملزم ساختن اما آيا دولت های اروپايی توانی ب. شرکت های اروپايی هستند نه دولت های اروپايی

  شرکت های خود برای ساخت نيروگاه در ايران دارند؟
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 هم پيشنهادهای تازه اروپا را فضاسازی درباره برنامه هسته ای ايران جمهوری اسالمیروزنامه 
آنچه برای غربی ها مهم است و بايد به آن برسند اين است که ايران : خوانده و در سرمقاله خود نوشته

  .ای هسته ای خود برنخواهد داشتدست از برنامه ه
 اين واقعيت که غرب نه توانايی قانع کردن ايران را دارد و نه می جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

تواند عليه ايران در شورای امنيت اجماع ايجاد کند، باعث شده است که آمريکا سخن گفتن درباره 
 سپرده است که در صف اول خط ضربه پذيری در تحريم اقتصادی ايران را به کشورهايی مانند آلمان

  . موضوع اعمال تحريم هسته ای ايران قرار دارد
نشان   ايران   پيشنهادات اروپا به  ای  چهار صفحه انتشار پيشنويس:  در گزارش اصلی خود نوشتهاعتماد

   بحران  در حل  ديپلماتيک ل ح  راه  يک  به  رسيدن  برای  بيشتری  آمريکا اشتياق  اروپا بر خالف می دهد که
  .  دارد  ايران هسته ای
   برای  به ايران  به عنوان دليل به بخشی از پيشنهادات اروپا اشاره کرده که از کمکاعتمادگزارشگر 
 در   اورانيوم سازی  غنی   فعاليت  ايران  چنانچه : در ايران سخن رفته و نوشته  سبک  آب  رآکتورهای ساخت
   در شورای  ايران  پرونده  درباره  مذاکره  خواهد کرد که  موافقت المللی  بين  کند جامعه ا تعليق خود ر خاک
  . درآيد  تعليق  حالت  به امنيت
 از اخبار ضد و نقيضی که درباره نحوه برخورد با حوادث جنوب شرق ايران منتشر می شود خبر اعتماد

 می خوانند   اشرار دارزين  سرکرده داده کسی که وی را  کشور خبر  داده و به نقل از مقامات وزارت
  .  است  اما هنوز زنده  شده زخمی

 دارد و گروهی از آنان در   ادامه  کرمان  در منطقه  اشرار با جديت  ردگيری عمليات: اعتمادبه نوشته 
  .  هستند  و انتظامی  امنيتی  نيروهای  محاصره  تحت  زاهدان  غربی  جنوب ارتفاعات
اگر طرح :  در گزارشی درباره نا آرامی های شرق از قول نماينده زاهدان در مجلس نوشتهآفتاب يزد

دولت خاتمی درباره توسعه شرق کشور عملی می شد و بعد از دولت جديد به فراموشی سپرده نمی 
  .شد وضعيت شرق کشور چنين نا آرامی نبود

خبر داده که اکبر گنجی، توسط انجمن جهانی روزنامه روزنامه جمهوری اسالمی با لحنی اعتراض آميز 
 خرداد جايزه ١۵ ميالدی انتخاب شده و قرار است روز ٢٠٠۶نگاران، به عنوان بهترين روزنامه نگار سال 

  .قلم طاليی در يک گردهمايی در کاخ کرملين مسکو به وی تحويل شود
ايی والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه  با اشاره به اين که در اين گردهمجمهوری اسالمیروزنامه 

انجمن جهانی روزنامه نگاران می خواهد اکبر گنجی را : نيز قرار است حضور داشته باشد نوشته
  .روزنامه نگار جا بزند

به نوشته اين روزنامه، .  خبر داده که بار ديگر شاخص بورس تهران سقوط کرده استاعتماد ملی
   لحاظ  به  که  را داشت  آن  قابليت  از کارشناسان  بسياری  عقيده  به  که بهادار  اوراق  بورس شاخص کل

   می  وعده  با خوشحالی  بورسی  کارشناسان   که   رسيده  جايی  نوردد، به  هزار واحد را درهم١۵رشد مرز 
  .  خواهد انجاميد  طول  به  آينده  سال  هزار واحد تا سه١۵ رشد شاخص تا مرز  دهند که

   تمام  شدن  فراهم در صورت:  آن را نقل کردهاعتماد بهادار که   اوراق  امير، از کارگزاران بورس  عقيده هب
  اعتمادی بی   هزار واحد خواهد رسيد چرا که ١٨ تا ١۵   به  بورس  شاخص کل  آينده  سال  در سه شرايط

  .   است  يافته  رواج  از پيش  بيش  بورس  به گران معامله 
:  در سرمقاله خود ضمن دفاع از نامه رييس جمهور احمدی نژاد به همتای آمريکايی خود نوشتهسالتر

المللی بر هوشمندانه بودن اين نامه تائيد کرده اند، متاسفانه  های بين در حالی که ناظران و رسانه
  وضعبرخی نيروهای داخلی عليه رئيس جمهور و عملکرد وی به صورت احساسی و غير منطقی م

  .گيری کردند
 با اين مقدمه منتقدان نامه رييس جمهور را کسانی دانسته که از مبنای رسالتنويسنده سرمقاله 

فکری مدلل برخوردار نيستند و از هر فرصتی به جهت ارائه تعبير و تفسير ناصواب از رويدادهای جاری 
  . کنند کشور استفاده می

نرانی فردی به نام ناصر پورپيراز در دانشگاه فردوسی  خبر داده که يک هفته بعد از سخهمبستگی
هنوز التهاب ميان دانشجويان ادامه دارد به طوری که دانشگاه به جهت برپايی اين سخنرانی از 

  . دانشجويان عذرخواهی کرده است
 موضوع سخنرانی يهوديان و تاريخ باستان بوده و سخنران به نظر دانشجويان به همبستگیبه نوشته 

  .شته های باستانی ايرانيان و از جمله به کوروش پادشاه هخامنشی توهين کرده استگذ
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