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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

سازي در مجتمع   گونه فعاليت غني  هيچ:رئيس آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي
 پارچين وجود ندارد 

  ٢٠٠۵ل  آوري٢١ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ١پنجشنبه 
سازي اورانيوم در مجتمع پارچين   رئيس آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي، شايعه غني

شدت   وسيله خبرگزاري انگليسي رويترز منتشر شده بود، به  را آه از سوي يك گروهك تروريستي و به
 .تكذيب آرد

وگويي تلفني با   در گفت" وسويانحسين م"، )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
 .آنم  شدت اين ادعا را تكذيب مي  من به: رويترز ضمن رد اين ادعا، تصريح آرد

 .سازي در مجتمع پارچين وجود ندارد  گونه فعاليت غني  هيچ: وي تأآيد آرد
بود در وگو با رويترز بدون ارائه سند و مدرك مدعي شده   يك عضو گروهك تروريستي منافقين در گفت

 .گيرد  سازي ليزري اورانيوم انجام مي  مجتمع پارچين غني
بودن ادعاهاي پيشين اين گروهك ترويستي در مورد وجود   شود آه دروغ  اين ادعا در حالي بيان مي

هاي بازرسان   تپه، شيان لويزان و پارچين پس از بازرسي  اي در مناطقي چون دوشان  هاي هسته  فعاليت
 .مللي انرژي اتمي، باعث رسوايي اعضاي اين گروهك شده بودآژانس يبن ال

  
 اي ايران مثبت است نقش روسيه در مسائل هسته: رايس

  ٢٠٠۵ آوريل ٢١ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ١پنجشنبه 
وزير امور خارجه آمريكا گفت واشگتن معتقد است شرآت روسيه در ساخت نيروگاه : خبرگزاري فارس

 .اي ايران ايفا آرده است را در برخورد با مسائل هسته» قش مثبتين«اي بوشهر در ايران  هسته
سرگي «روز چهارشنبه پيش از ديدار با » آاندوليزا رايس«به گزارش خبرگزاري ايتارتاس روسيه، 

شرآت مسكو در بوشهر به روند عدم گسترش سالحهاي «: ، همتاي روسي خود گفت»الوروف
 » .آند اي در اين آشور آمك مي هسته

وي لحن تند اخير خود عليه مسكو را با ناميدن روسيه به عنوان شريك راهبردي آمريكا و درخواست 
 . هاي مختلف تغيير داد براي همكاري در جنبه

ما به روسيه به عنوان يك شريك راهبردي در مبارزه عليه تروريسم «: وزير امور خارجه آمريكا گفت
ك راهبردي در توقف گسترش سالحهاي آشتار جمعي نگاه ما به روسيه به عنوان يك شري. نگريم مي
اي مانند بالكان و خاورميانه  ما روسيه را به عنوان شريك راهبردي خود در حل مسائل منطقه. آنيم مي
 » .دانيم مي

رايس از زمان ورودش به روسيه از مسائلي مانند تمرآز قدرت در آرملين، آزادي محدود مطبوعات 
 .  هزار اسلحه آالشينكوف روسي به ونزوئال انتقاد آرده است100روسي و فروش اخير 

، وزير امور خارجه آمريكا در »آاندوليزا رايس«: در عين حال يك روزنامه روسي چند روز پيش نوشته بود
اي ايران، بايد  ديدار خود از مسكو، به روسيه هشدار خواهد داد براي همكاري نزديك در برنامه هسته

 .  پرداخت آندبهاي سنگيني
والديمير «رايس در ديدار دو روزه با مقامات روسي از جمله : افزود» آامرسانت«روزنامه اقتصادي ليبرال 

، وزير امور خارجه روسيه تالش خواهد آرد اين آشور را »سرگي الوروف«، رئيس جمهوري و »پوتين
 . يران، مانع تراشي نكنداي ا متقاعد آند در برابر اقدامات آمريكا در زمينه برنامه هسته

اين روزنامه تصريح آرد ماموريت رايس متقاعد آردن روسيه به اين مساله است آه همكاري نزديك 
 . تواند مضراتي به همراه داشته باشد آنوني مسكو با ايران به جاي منافع مي

  
   دادمي ندارد، مذاکرات را ادامه نخواهیتي ادامه مذاکرات خاصميني زمان که ببهر

  2005 آپریل 20  - ١٣٨۴ فروردین 31ه  شنبچهار
 تي فعالرانی صورت، انی در اای سوال که آنی در پاسخ به ای ملتي امنی عالی شوراري دبی روحاندکتر
 ما ی ادامه مذاکرات برامينيهر زمان که بب:  معلق مانده را از سرخواهد گرفت، گفتی هسته ایها

 اتالف وقت است، مذاکرات را ادامه ی نوعای کند یرکت نم ندارد و به سمت اهداف ما حیتيخاص
 خود را خواهد ماتي کشور تصمی منافع ملی برارانی ای اسالمی داد و خود به خود جمهورمينخواه
 . گرفت
 بودن ی، با اشاره به طوالن"مهر "یاسي با خبرنگار سی اختصاصی در گفت وگوی حسن روحاندکتر

 بود و برخورد دو طرف هم یمذاکرات خوب:  گفت شي پیو و ادامه آن تا ساعت و اروپا در ژنرانیمذاکرات ا
 .  بودی در جلسه برخورد مناسبگرانی ها و هم دییاروپا
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 .  رود ی مشي پتي که اروپا با حسن نمي کنی احساس مميني بیتاکنون از آنچه م:   افزود یو
 نی ای پشتردريدر مذاکرات ب:  کرد حی و تصر خواندیکي و تکنی مباحث مذاکرات را فنشتري بی روحاندکتر
  . مي کنیی مورد نظر را اجرای هادهی امي توانی که چگونه مميهست

 طرف گری تر بودن فرانسه نسبت به دو کشور دی و منطقیری برانعطاف پذی مبنی درپاسخ به سوالیو
 گفت ی در مذاکرات جاریی سه کشور اروپایدگاهای دیکی و تعامل و نزدنيشي پیمذاکره در گفت وگوها

 هم نبوده به هي در طول مذاکرات مواضع سه کشور شبی اروپا کمتر شده اما به طور کلنياختالفات ب:  
 . است 
 .  است هي از بقشتريتحرک فرانسه در مذاکرات همچنان ب:  گفت ی روحاندکتر
 دیبا:  گفت مي باشنيدن خوشب به مذاکرات لنمي توانی مای آفي توصنی سوال که با انی در پاسخ به ایو

 یقتري دقیني بشي پمي تا بتوانمي کنی و امروز را جمع بندروزی دیمذاکرات امروز تمام شود و گفت وگوها
  . ميداشته باش

اگر :   به جلو گفتیی  مذاکرات لندن و نهادن گامهاتي نسبت به موفقیدواري با ابراز امی روحاندکتر
 .  شود یمه آن با مشکل مواجه متحرک مذاکرات مثبت نباشد ادا

 نی ای خارجاستي ستهي کمسیي رانی موسوني در خصوص سفر حسی ملتي امنی عالی شوراريدب
 ی به دنبال سفر چندشانیسفر ا:  داد حيتوض" مهر"شورا به مسکو همزمان با مذاکرات ژنو به خبرنگار

 بود که در هي جمهور روسسیي و ری ملتي امنی عالی شوراري با دبمی من به مسکو و گفت وگوهاشيپ
 آن کارها را با ما به جهي کار کنند و نتی در بحث هسته ایی هانهي گفت وگوها قرار شد آنها در زمآن

 . ننديمشورت بنش
 ی آنان در مباحث هسته ایتهاي فعالجهي ما از نتی آگاهی سو براکی هم از انیسفر موسو:   افزود یو

 .  بودرانی ای فعلگاهی تحوالت و جانیتن مسکو از آخر مطلع ساخی براگری دیو ازسو
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 عالوي از سوءقصد جان سالم به در برد
  ٢٠٠۵ آوريل ٢١ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ١پنجشنبه 

گذار انتحاري در روز  ، نخست وزير دولت موقت عراق از سوءقصد يك بمب»اياد عالوي«: خبرگزاري فارس
 .چهارشنبه نجات يافت

، يك سخنگوي دولت عراق گفت يك »ثائر النقيب«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويتر از بغداد، 
گذار انتحاري سوار بر يك خودرو به آاروان همراه عالوي آه از يك جلسه در مورد آابينه جديد به  بمب

رد اما نخست وزير دولت موقت عراق از اين سوءقصد جان سالم آرد، حمله آ اش حرآت مي سوي خانه
 . به در برد

، رئيس جمهوري عراق ابراز اميدواري آرد »جالل طالباني«اين حمله ساعاتي پس از آن انجام شد آه 
 .  هفته پس از برگزاري انتخابات نهايي شود11شنبه، بيش از  فهرست اعضاي دولت جديد روز پنج

 .  يك نيروي پليس عراق در اين انفجار آشته و چهار تن ديگر زخمي شدندپليس اعالم آرد
گير  عالوي آه هنگام تبعيد در لندن از ترور ماموران صدام حسين نجات يافت، نخست وزيري سخت

 . نظاميان بكار گرفت شد آه قوانين فوري را براي سرآوبي شبه محسوب مي
 

  جمعي در رسانه هاي ايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ارديبهشت1:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ آوريل ٢١ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ١پنجشنبه 

روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران عکس هايی از پاپ بنديکت يازدهم، رهبر :بی بی سی
 انتخابی جديد کاتوليک های جهان را در صفحات اول خود چاپ کرده و در اخبار داخلی خود از تهديدهای
حسن روحانی در مورد احتمال قطع مذاکره با اروپا خبر داده و از پی آمدهای نا آرامی های خوزستان 

  .نوشته اند
وحانی به عنوان عالی ترين مقام ديپلماتيک ايران در مذاکرات هسته ای نوشته  از زبان حسن رشرق

اگر اروپاييان مذاکرات را طوالنی کنند و احساس کنيم جهت گفت وگوها به سوی مباحث بی فايده پيش 
  . می رود، بالفاصله مذاکرات را قطع می کنيم

بود، با انتقاد عده ای از نمايندگان  ديروز در مجلس حاضر شده شرقگزارش روحانی، که به نوشته 
  . روبرو شد که گفتند وی حرف تازه ای نزد و همچنان ابراز اميدواری کرد

 گفته است کاملتر از آن چه را آقای روحانی به مجلس گزارش داد معموال در شرقيکی از نمايندگان به 
  .مطبوعات می خوانيم

مذاکرات هسته ای ايران با اروپا به رغم گذشتن زمان  نماينده يزد در نطق خود گفته رسالتبه نوشته 
زيادی همچنان به صورت مبهم و بدون نتيجه باقی مانده است و اخبار ضدونقيض درباره آنچه که در متن 
و حاشيه هر دور از مذاکرات می گذرد از عدم تسلط يا انگيزه بعضی از اعضای هيات ايرانی برای دفاع از 

  .ملت ايران حکايت داردحقوق قانونی و منطقی 
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اين نماينده مجلس افزوده است که شايد اگر به پيشنهاد خروج از معاهده ان پی تی عمل می کرديم، 
  . امروز وضع بهتری در صحنه ديپلماسی هسته ای داشتيم

 وزير خارجه از تيم مذاکره گر هسته ای ايران دفاع کرده و گفته است شرقدر همين حال، به نوشته 
  .  بهترين تيم ديپلماتيک بود و هر کس بهتر از آن ها سراغ دارد اين گوی و اين ميدانکه اين

پاسخ کمال خرازی به محافظه کاران و چند تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوری است که در هفته 
  .های اخير اعضای تيم مذاکره گر ايران را مورد انتقاد قرار داده اند

ستان، در حالی که به نوشته روزنامه ها همچنان اغتشاش های پراکنده ای پی گيری حوادث اخير خوز
  . در شهرهای جنوبی کشور وجود دارد، موضوع گزارش ها و مقاالت روزنامه های متعدد امروز صبح است

 نوشته برخی شنيده ها در خوزستان حکايت از دخالت عوامل آمريکايی مستقر در جمهوری اسالمی
  . شعالن، وزير دفاع سابق دولت موقت عراق، در نا آرامی های خوزستان داردعراق همچون حازم 

 در عنوان اصلی صفحه اول خود از تحرکات شديد ضد ايرانی شبکه ماهواره ای الجزيره خبر همبستگی
داده و نوشته است که اين برنامه تلويزيونی در اخبار خود برای خوزستان واهواز از نام های جعلی 

  . اده می کندعربی استف
، دبير شورای عالی امنيت ملی گفته است اساس مساله خوزستان اين است ايرانبه نوشته روزنامه 

که يک سند جعلی موجب تحريک و بلوا در جمعی شده است ولی البته برخی افراد و گروه ها دراين 
  . مسأله نقش داشتند که وزارت اطالعات مسائل را دنبال می کند

ز شبکه ماهواره ای الجزيره را در اغتشاشات دخيل دانسته اما تاکيد کرده که ممکن حسن روحانی ني
است مردم يکسری درخواست هايی داشته باشند که درخواست هايی مشروع و بحق باشد ولی اين 

  . بايد به آنها هم رسيدگی شود. ربطی ندارد که گروهی يا فردی خيانت کرده است يانه 
 صفحه اول خود از قول سردار شمخانی، فرستاده دولت به خوزستان، خبر از  در عنوان بزرگهمشهری

بازگشت آرامش به خوزستان داده اما در خبرها آورده که هنوز درگيری های پراکنده در برخی از نقاط 
ادامه دارد و در محله سيد خلف و شيرين شهر در اطراف اهوازهم " شلنگ آباد"اهواز از جمله محله 

تاسيسات شهری و از جمله برق صورت گرفته و مردم با نيروهای انتطامی و بسيج و سپاه حمالت به 
  .درگير شده اند

 در اثر اصابت يک شيئی در يک زمين بازی در ايالم منطقه وسيعی از شهر به همبستگیبه نوشته 
  . لرزه در آمد و پنج نفر کشته شدند

وتبال کودکانه، يکی از اعضای تيم شکست خورده يک خبر اين روزنامه حاکی است که در بازی دو تيم ف
شيئی را از عصبانيت به دروازه بازی کوبيد و صدای مهيبی برخاست وبه خرابی و کشت و کشتار ها 

  .انجاميد
 

  فروردين31:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 20  - ١٣٨۴ فروردین 31ه  شنبچهار

ن در صدر اخبار خود از تحوالت در فهرست نامزدهای روزنامه های صبح امروز تهرا:بی بی سی
انتخاباتی، از هم پاشيدن شورای هماهنگی محافظه کاران که قصد داشت يک نامزد واحد را انتخاب 
کند، اعالم نارضايتی چند تن از نامزدهای محافظه کار از انتخاب علی الريجانی به عنوان نامزد اصلی 

شمی رفسنجانی نوشته و در گزارش های اصلی خود پی آمدهای اين گروه و قطعی شدن نامزدی ها
  .حوادث اخير خوزستان را منعکس کرده اند

 با چاپ عکس بزرگی از علی الريجانی گزينش وی را از سوی شورای هماهنگی انتخاباتی شرق
ی محافظه کاران قطعی دانسته و نوشته است که نايب رييس مجلس به عنوان رييس ستاد انتخاباتی و

  .برگزيده شده است
 جمعی از نمايندگان مجلس به ديدار محسن رضايی، نامزد ديگر رسالتدر همانحال، به نوشته 
  .محافظه کاران، رفته اند

 باقر قاليباف و احمد توکلی از شورای هماهنگی انتقاد کرده و گفته اند به ايرانبه نوشته روزنامه 
  . مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهند

رق در صفحه انتخاباتی خود خبر داده که علی الريجانی در يک مجلس انتخاباتی از فهرست صد و ده ش
  . ماده ای از مشکالت کشور خبر داده که توسط وی تهيه شده و برای حل آنها برنامه دارد

 راه  محسن رضايی گفته است وزيران زير سی سال را به کابينه ايراندر همين زمان، به نوشته روزنامه
  . خواهد داد

در حاليکه از ميان نامزدهای انتخاباتی، تنها مصطفی معين است که محمدرضا خاتمی را به عنوان 
 گفته شده که علی الريجانی هم مصطفی ميرسليم، وزير شرقمعاون اول خود برگزيده، به نوشته 

  . سابق ارشاد را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است
 روزنامه های هوادار محافظه کاران حاوی پاسخ مصطفی معين به انتقادهای رييس بخشی از نوشته

مرکز حفظ آثار آيت اهللا خمينی است که بار ديگر در آن تاکيد شده که به شرکت نهضت آزادی و اعضای 
آن در سرنوشت کشور معتقد است و به اجرای فرامين بنيان گذار جمهوری اسالمی با توجه به زمان 

  .  کندنظر می
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رييس مرکز حفظ آثار آيت اهللا خمينی دو روز پيش در نامه ای از اظهارات مصطفی معين درباره نهضت 
آزادی و اشاره او به ناديده گرفتن نامه آيت اهللا خمينی اعتراض کرده بود که روزنامه های هوادار محافظه 

  .کاران آن را در عنوان های اصلی خود منعکس کردند
نوان اصلی خود خبر داده که دستگير شدگان حوادث اخير اهواز همزمان با تعيين سردار  در عآفتاب يزد

  . شمخانی به عنوان نماينده ويژه دولت آزاد می شوند
 روز گذشته عده ای از نمايندگان مجلس هم در نامه ای به رييس جمهور خواستار اقبالبه نوشته 

  . ث جنوب کشور شدندآزادی زندانی شدگان بی گناه و رسيدگی به حواد
 تنها روزنامه تهران است که خبر داده بامداد ديروز نير در جمهوری اسالمیدر همين حال، روزنامه 

  . اهواز حمالتی به دو بانک صورت گرفته است که با دخالت پليس، آشوبگران با آن ها درگير شده اند
گير شدگان حوادث اهواز را دويست نفر  در حاليکه وزير اطالعات تعداد دستجام جمبه نوشته روزنامه 

 نفر خبر داده و گفته دستور آزادی ٣١٠اعالم کرده بود، وزير دفاع که عازم منطقه شده از دستگيری 
بازداشت شدگان در حوادث اخير صادر شده و از خانواده های آسيب ديده دلجويی به عمل آمده است و 

  . دمراسم بزرگداشت درگذشتگان حادثه برپا می شو
 در گزارشی از جلسه ديروز مجلس نوشته که که در آن جا و در حاليکه عده ای از ايرانروزنامه 

نمايندگان محافظه کار دولت و اصالح طلبان را مقصر اعالم می داشتند، معاون حقوقی و پارلمانی رييس 
ميان است وارد نکنند جمهور از آنان خواست مسايل جناحی را در اين گونه موارد که پای امنيت ملی در 

  . و از سياسی کردن حادثه بپرهيزند
به نوشته اين روزنامه مجيد انصاری در اعتراض به نمايندگانی که در انتقاد از دولت تندروی می کردند 
يادآور شده که رای رييس جمهور به مراتب از رای نمايندگان مجلس باالتر است و دولت هم به اندازه 

  .  دلسوزی داردمجلس در مسايل حساس
 در سرمقاله خود شبکه تلويزيونی الجزيره را در تحريک مردم عرب زبان جمهوری اسالمیروزنامه 

  . جنوب کشور موثر ديده و خواستار آن شده که به اين شبکه اجازه کار در ايران داده نشود
  .ريکا عمل می کنددر بخشی از اين مقاله شبکه عرب زبان الجزيره متهم شده که به عنوان جاسوس آم
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