
  ٢٠٠۵ ژوئن 10– ١٣٨۴ خرداد 20جمعه  -  )667(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http    

   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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 سازي اورانيوم وارد ايران شدند بازرسان آژانس براي تاييد تعليق فعاليتهاي غني: ديپلماتها
  ٢٠٠۵ ژوئن 9 – ١٣٨۴ خرداد 19پنج شنبه 

المللي انرژي اتمي به منظور بازديد از تاسيسات   ديپلماتها گفتند بازرسان آژانس بين:خبرگزاري فارس
سازي اورانيوم خود را به حال تعليق درآورده  زيرزميني و تاييد اينكه تهران همه فعاليتهاي مربوط به غني

 . است، وارد ايران شدند
وم در نطنز در مرآز ايران از ماه نوامبر بر سازي اوراني به گزارش خبرگزاري رويتر، آار در تاسيسات غني

 . اساس توافق ايران با انگليس، فرانسه و آلمان به حال تعليق درآمده است
هاي  آميز است، تاآيد آرد تعليق برنامه ايش تنها در جهت مقاصد صلح ايران آه اعالم آرده برنامه هسته

والي ادامه خواهد يافت آه سه آشور اروپايي اي در نطنز و مكانهاي ديگر تنها تا پايان ماه ج هسته
 . اند تا آن زمان جزئيات امتيازات قابل ارائه به تهران را اعالم آنند متعهد شده

ديپلماتها گفتند بازرسان آژانس خواستار تاييد اين مساله هستند آه ايران به تعهد خود براي تعليق 
 . سازي اورانيوم پايبند بوده است يا خير غني
 . اند نامشان فاش شود، گفتند ايران به مفاد تعهدنامه خود پايبند است لماتهايي آه نخواستهديپ

آنها افزودند تهران به صورت مخفيانه به فعاليتهاي ساخت و ساز در نطنز به منظور آمادگي براي روزي 
 . دهد سازي را از سر بگيرد، ادامه مي آه ممكن است غني

سازي اورانيوم با اتحاديه اروپا نيست اما نشان  ار نقض تعهد تعليق غنييك ديپلمات غربي گفت اين آ
 » .سازي در نطنز جدي است براي پيگيري غني«دهد آه ايران  مي

 . خبرگزاري فارس دوشنبه گذشته خبر ورود دو تن از بازرسان آژانس به ايران را اعالم آرده بود
هاي مورد نظر بازديد  داشت و در اين مدت از سايت روز ادامه خواهد 12ماموريت اين دو تن به مدت 

هاي انجام شده در ايران از زمان آغاز بررسي  هاي اين دو، تعداد بازرسي با اتمام بازرسي. آنند مي
 . رسد  نفر روز مي194اي ايران تاآنون به هزار و  پرونده هسته

  
  به ايران مخالفت نمي آند واشنگتن با فروش قطعات يدآي هواپيما: وزير امور خارجه آمريكا

  ٢٠٠۵ ژوئن 9 – ١٣٨۴ خرداد 19پنج شنبه 
وزير امور خارجه آمريكا اعالم آرد آشورش در ماه مارس براي حمايت از مذاآرات سه : خبرگزاري فارس

آشور اروپايي تغييراتي را در سياست خود اعمال آرده و متعهد شده با تالش ايران براي ورود به 
 . هاني و آمك به دستيابي ايران به قطعات يدآي هواپيما مخالفت نكندسازمان تجارت ج

يوشكا «وگو با   روز گذشته پس از گفت» آاندوليزا رايس«به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 
تر  ، وزير امور خارجه آلمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش آه آيا آمريكا براي جذاب»فيشر

ما به همكاري نزديك و همكاري «: اد خود در اين مذاآرات امتياز ديگري را در نظر دارد، گفتآردن پيشنه
 » .تري را مد نظر نداريم دهيم اما در حال حاضر چيز اضافه خود با آنها ادامه مي

و ما فكر «: بين اتحاديه اروپا و آمريكا شد و گفت» هماهنگي نزديك«فيشر نيز بار ديگر خواستار 
 » .م اين مذاآرات تا زماني آه شرايط آن فراهم است، بايد ادامه يابدآني مي

اتحاديه اروپا آه سال گذشته -مذاآرات بر اساس توافق ايران: وي دو شرط را در اين زمينه مطرح آرد
 . اي اين آشور منعقد شد و عدم تغيير در فعاليتهاي ايران در اين زمينه براي تعليق چرخه سوخت هسته

و تا زماني آه هيچ فعاليتي در ايران انجام نشود و ما تعليق فعاليتها «: ور خارجه آلمان تاآيد آردوزير ام
 » .آنم شرايط براي پيشرفت در مذاآرات مهيا است را داشته باشيم، فكر مي

آنم با هماهنگي نزديك با دوستان  مذاآرات آسان نيستند و پيچيده هستند اما فكر مي«: وي افزود
 » .يمان و روسها و با دوستان اروپايي و حمايت اتحاديه اروپا بتوانيم به جلو حرآت آنيمآمريكاي

، مدير آل آژانس »محمد البرادعي«رايس همچنين گفت آشورش در گذشته همكاري خوبي را با 
 . المللي انرژي اتمي داشته است بين

 .  آينده استشنبه با البرادعي در مورد وگوي روز پنج  وي گفت در انتظار گفت
هايي اينچنيني تنها دو  آرديم آه به طور آلي بهتر است براي شغل ما هميشه فكر مي«: وي افزود

 » .دوره وجود داشته باشد
ايم و من  اگرچه ما در گذشته با دآتر البرادعي همكاري خوبي داشته«: وزير امور خارجه آمريكا تاآيد آرد

المللي انرژي اتمي در اين  ديدگاه وي براي اقدامات آژانس بينقصد دارم فردا به منظور بحث در خصوص 
 » .سالهاي بسيار مهم آينده با البرادعي ديدار آنم

اي نكرد آه آيا واشنگتن از مخالفت خود با دور جديد مدير آلي البرادعي بر  وي به اين مساله اشاره
 . دارد يا خير آژانس دست برمي
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اشنگتن احتماال موضع خود را پس از ديدار رايس و البرادعي در اين پيش از اين گزارش شده بود آه و
 . خصوص تغيير خواهد داد

يوشكا «وگو با  روز گذشته پس از گفت» آاندوليزا رايس«به گزارش خبرگزاري شينهوا از واشنگتن، 
س با ايران ، وزير امور خارجه آلمان در جمع خبرنگاران مذاآرات سه آشور آلمان، فرانسه و انگلي»فيشر

 . آند را روندي خواند آه واشنگتن آامال از آن حمايت مي
ايران بايد از اين فرصت به منظور نشان دادن آمادگي خود به جهانيان براي پايبندي به «: وي افزود

 » .اش استفاده آند المللي تعهدات بين
ذاآره با ايران براي متقاعد سه آشور اروپايي به نمايندگي از آشورهاي عضو اتحاديه اروپا در حال م

ايش در ازاي امتيازات اقتصادي، سياسي و امنيتي  آردن تهران به آاهش گستردگي برنامه هسته
 . هستند

سازي اورانيوم خود  ايران در ماه نوامبر گذشته اعالم آرد در اقدامي اعتمادساز و داوطلبانه برنامه غني
 . آورد را به حال تعليق درمي

اي را ندارد و آماده ارائه  آميز از انرژي هسته ها تاآيد آرده است قصد استفاده غيرصلحاين آشور بار
 . هايي در اين خصوص است تضمين

  
 ايران قصد نصب دهها هزار سانتريفوژ پيشرفته در نطنز دارد : آنجلس تايمز لس

  ٢٠٠۵ ژوئن 9 – ١٣٨۴ خرداد 19پنج شنبه 
ايران قصد دارد دهها : به نقل از مقامات اطالعاتي غربي نوشتيك روزنامه آمريكايي : خبرگزاري فارس

 . ايش در نطنز نصب آند هزار دستگاه سانتريفوژ را در نيروگاه زيرزميني هسته
سازي اورانيوم را با سرعت  اين اقدام امكان غني: در شماره امروز خود افزود» آنجلس تايمز لس«روزنامه 

 . دهد ايران ميتقريبا دو برابر ميزان آنوني به 
به گفته مقامات، زمان انجام اين آار از سوي ايران مشخص نيست اما اقدامات اوليه در اين نيروگاه در 

 . حال انجام است
توانند اين اطالعات را  اي ايران اعالم آردند آنها نمي بنابر اين گزارش، ديپلماتهاي آشنا با برنامه هسته

گفته است آه قصد استفاده از سانتريفوژهاي پيشرفته را در آينده تاييد آنند اما تهران سال گذشته 
 . دارد

ايش را دارد اما آشورهاي اروپايي  آميز از برنامه هسته ايران بارها تاآيد آرده است قصد استفاده صلح
آنند و  اي متهم مي بدون هيچ دليل و شواهدي اين آشور را به تالش براي دستيابي به سالح هسته

 . سازي اورانيوم منصرف آنند ند تهران را از غنيقصد دار
سازي اورانيوم تا زمان انجام مذاآرات با  ايران ماه نوامبر در يك اقدام داوطلبانه و اعتمادساز با تعليق غني

سه آشور انگليس، فرانسه و آلمان موافقت و روز يكشنبه گذشته اعالم آرد اين تعليق را تا پايان ماه 
 . اهد دادجوالي ادامه خو

المللي انرژي اتمي به منظور بازديد از  پيش از اين نيز ديپلماتها اعالم آرده بودند بازرسان آژانس بين
سازي اورانيوم خود را به حال  تاسيسات زيرزميني و تاييد اينكه تهران همه فعاليتهاي مربوط به غني

 . تعليق درآورده است، وارد ايران شدند
 آژانس خواستار تاييد اين مساله هستند آه ايران به تعهد خود براي تعليق آنها افزودند بازرسان

 . سازي اورانيوم پايبند بوده است يا خير غني
 . اند نامشان فاش شود، گفتند ايران به مفاد تعهدنامه خود پايبند است ديپلماتهايي آه نخواسته

ي ساخت و ساز در نطنز به منظور آمادگي به گفته اين ديپلماتها تهران به صورت مخفيانه به فعاليتها
 . دهد سازي را از سر بگيرد، ادامه مي براي روزي آه ممكن است غني

سازي اورانيوم با اتحاديه اروپا نيست اما نشان  يك ديپلمات غربي گفت اين آار نقض تعهد تعليق غني
 » .سازي در نطنز جدي است براي پيگيري غني«دهد آه ايران  مي

  
زارت امورخارجه آمریکا نبود دموآراسي و نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و تالش برای معاون و

 دستيابی به سالحهای اتمی را از چالش هاي اصلي جمهوري اسالمي و آمريكا دانست 
  ٢٠٠۵ ژوئن 7 – ١٣٨۴ خرداد 17سه شنبه : رادیو فردا: نازنين انصاری

نخست وزیر بریتانيا، نيكوالس برنز معاون سياسي وزارت امور در آستانه دیدار رئيس جمهوری آمریکا با 
خارجه آمريكا در مصاحبه با راديو صداي آمريكا گفت چالش هاي اساسي آمریکا با جمهوری اسالمی، 

فقدان آزادي فردي و سياسي در ايران، حمايت از تروريسم و تالش هاي ایران براي تقويت توانايي هاي 
رد صالحيت بيش از هزار نامزد انتخابات رئيس جمهوري : وی افزود. تمی استمورد نياز سالح هاي ا

وی . اسالمی توسط شورای نگهبان، حاآي از رد و انكار تمام معيارها و مالك هاي دموآراسي است
البته ما از تالش هاي سه آشور اروپايي در مذاکرات اتمی با ایران پشتيباني مي آنيم، : همچنين گفت

 .  ما، حكومت ايران فعاالنه به دنبال توانايي ساخت سالح هاي هسته اي استاما به نظر
رد صالحيت بيش از هزار نامزد رياست جمهوري : معاون سياسي وزارت امور خارجه آمريكا مي گويد

نيكوالس برنز از نبود دموآراسي و نقض . ايران توسط شوراي نگهبان خالف معيارهاي دموآراسي است
نازنين انصاري، خبرنگار راديو صداي آمريكا در لندن در مصاحبه . ايران ابراز نگراني مي آندحقوق بشر در 
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با نيكوالس برنز معاون سياسي وزارت امور خارجه آمريكا به چالش هاي روابط ميان ايران و آمريكا 
 . پرداخته است
كا از سياست هاي رژيم جمهوري در پاسخ به اولين سئوال در ارتباط با نگراني هاي آمري: نازنين انصاري

اسالمي ايران آقاي برنز نخست تاآيد بر فقدان فضاي باز سياسي و بي انعطافي رژيم در برابر آزادي 
 : وي ادامه داد. هاي فردي دگرانديشان و بي احترامي به حقوق بشر آرد

به نظر . ري را رد آردبه عنوان مثال شوراي نگهبان صالحيت بيش از هزار آانديد انتخابات رئيس جمهو«
نگراني هاي «: و افزود» ما اين نشانه حاآي از رد و انكار تمام معيارها و مالك هاي دموآراسي است

عمده ما شامل آمبود دموآراسي، آمبود حقوق بشر، محدوديت هاي آزادي مطبوعات، محدوديت هاي 
در حالي آه ايران مي . ستتشكيل احزاب سياسي، فقدان آزادي انديشه و نابرابري حقوق زنان ا

چالش هاي اساسي ما شامل فقدان آزادي . بايستي با زمان پيش برود، متاسفانه ايستاده است
فردي و سياسي در ايران، حمايت اين حكومت از تروريسم و گروه هاي ستيزه جو و تالش هاي اين 

 » .اي هسته اي استحكومت براي تقويت توانايي هاي مورد نياز به منظور دستيابي به سالح ه
در پاسخ به سئوالي آه آيا به عقيده شما حكومت ايران سياست و اراده استراتژيك خود را در ارتباط با 

برنامه فعال دستيابي به سالح هاي هسته رها آرده است، معاون وزير امور خارجه آمريكا اظهار 
 : داشت

البته ما از تالش هاي سه . ب داده است سال است آه حكومت ايران سازمان انرژي اتمي را فري17«
آشور اروپايي، بريتانيا، فرانسه و آلمان پشتيباني مي آنيم، اما به نظر ما حكومت ايران فعاالنه به 

البته مي . دنبال غني سازي اورانيوم براي دستيابي به توانايي ساخت سالح هاي هسته اي است
ايرانيان مانند ملت هاي ديگر به سربلندي .  استدانم آه قبول اين مساله براي ايرانيان دشوار

آشورشان اعتقاد دارند و به توسعه برنامه صلح جويانه انرژي هسته اي خود افتخار مي ورزند، ولي 
مساله اين است آه اين حكومت براي ساليان دراز جامعه بين المللي را فريب داده است و به خاطر اين 

ست آه ايران برنامه هاي سوخت هسته اي خود را رها آند و به است آه جامعه بين المللي مصمم ا
نظر ما سه آشور اروپايي فرصت بسيار خوبي را در دست دارند و ما از پيشرفت مذاآرات ديپلماتيك آنها 

به دنبال تقاضاي آنان قبول آرديم . همانطوري آه اعالم آرده ايم و عمل آرده ايم پشتيباني مي آنيم
زمان آن رسيده است آه حكومت ايران نيز به . يدآي هواپيماهاي غيرنظامي بفروشيمبه ايران قطعات 

 » .تعهدات خود پايبند بماند
در مورد سياست آمريكا نسبت به ديالوگ و مذاآره با گروه هاي انتحاري مانند حزب اهللا، جهاد اسالمي 

ين سه گروه و حكومت ايران تعيين و حماس آقاي برنز تاآيد آرد آمريكا سياس خود را بر اساس عملكرد ا
 : وي گفت. خواهد آرد

در زماني آه . حكومت ايران حق وجوديت اسرائيل را به عنوان يك آشور و يك ملت رد مي آند«
آشورهاي سراسر منطقه از مذاآرات صلح بين اسرائيل و فلسطيني ها در عقب نشيني از نوار غزه و 

 ايران به خاطر حمايت مستقيم مالي، سازماندهي و صلح منطقه اي پشتيباني مي آنند، موضع
اين گروه ها نه تنها مسئول . تدارآاتي از گروه هاي ستيزه جوي آامال متضاد جامعه بين المللي است

آشتن بي گناهان در اسرائيل هستند، بلكه مسئوليت آشتن بي گناهان در لبنان را هم به گردن دارند 
ست و اراده استراتژيك خود را در ارتباط با پشتيباني از تروريسم رها و تا زماني آه حكومت ايران سيا

 ».نكند، نمي تواند با جامعه بين المللي از جمله آشور خود من ارتباط درست و واقعي برقرار آند
 

 با ايران را شجاعانه بردارد آمريكا گام نخست مصالحه:دبير شوراى عالى امنيت ملى
  ٢٠٠۵ ژوئن 8 – ١٣٨۴ خرداد 18چهار شنبه 

حسن روحانى فرستاده ارشد ايران روز دوشنبه در : خبرگزارى فرانسه گزارش داد: گروه سياسى ایران
را براى مصالحه در » شجاعانه«پايان ديدار دوروزه اش از آويت از واشنگتن خواست نخستين حرآت 

 .روابط با تهران انجام دهد
نى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران به آويت را اين خبرگزارى آه سفر دو روزه دآتر حسن روحا

طرف آمريكايى بايد مبتكر برداشتن نخستين گام شجاعانه : منعكس آرده است به نقل از وى نوشت
 ژوئن ١٧روحانى در يك آنفرانس خبرى با تأآيد بر انتخابات رياست جمهورى : اين خبرگزارى افزود. باشد

هرآس باشد درصورتى آه ببيند آمريكا گام مثبتى برداشته به آن رئيس جمهورى آتى : در ايران گفت 
 .پاسخ متقابل خواهد داد

اگر آمريكا لحن خود را تغيير داده و از اتخاذ يك استراتژى مشخص عليه ايران پرهيز : وى اظهار داشت
وضعيت : روحانى گفت. آند به عقيده من شرايط جديدى بر روابط ايران و آمريكا حكمفرما خواهد شد

چنانچه مواضع آمريكا تغيير يابد چشم اندازى براى . موجود با آمريكا نمى تواند از اين راه تداوم يابد
از طريق سفارت : خبرگزارى فرانسه به نقل از روحانى نوشت. برقرارى روابط وجود خواهد داشت

از لحن ) آمريكاييها(ما اميدواريم آه آنان . سوئيس تبادل پيام هايى بين دو طرف صورت گرفته است
 .تهديد دست برداشته و تحريم هاى اعمال شده عليه منافع ايران را لغو آنند

اميدوارم آه اين : روحانى اين موضوع را آه ايران خواستار ميانجيگرى آويت شده تكذيب آرد ولى گفت
 .  آنداميرنشين از مناسبات نزديك خود با واشنگتن براى تشريح ديدگاه ايرانيان استفاده

 رد ادعاى حضور سران گروه هاى تروريستى در ايران>  
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ايران اتهامات در اين خصوص آه مظنونان ارشد تروريستى در : خبرگزارى آسوشيتدپرس نيز گزارش داد
 عضو القاعده را در سه سال اخير ۵٠٠٠آشور پنهان شده اند را رد آرد و اعالم آرد آه ايران حدود 

اين خبرگزارى به نقل از حسن روحانى، .  به آشورهاى شان تسليم آرده استدستگير آرده و آنها را
دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران افزود آه ايران اسامى دستگيرشدگان را به سازمان ملل متحد 

 .اعالم آرده است
 را در (فكر نمى آنم هيچ آشورى بتواند ادعاى برتر بودن نسبت به ما : وى به خبرنگاران در آويت گفت

روحانى ادعاهاى سرويس هاى اطالعاتى غربى مبنى بر حضور . داشته باشد) زمينه مبارزه با القاعده
 اعالم آرد آه صدها ٢٠٠٣سران تروريستى در ايران را رد آرد و گفت  آه ايران اولين بار در اواسط سال 

تعدادى از : وى گفت. شته استمظنون القاعده را دستگير و از آشور اخراج آرده يا در بازداشت نگه دا
اعضاى القاعده در ايران به دليل جناياتى آه عليه امنيت ملى آشورمان انجام داده اند، زندانى هستند، 

 .اما افزود آه اين افراد تحت پيگيرد بين المللى قرار ندارند
 مذاآرات ايران و آويت بر سر فالت قاره>  

براساس گزارش ايرنا دبير شوراى عالى امنيت ملى در خصوص پيشرفت هاى به وجود آمده ميان ايران 
معموًال مذاآره در خصوص اينگونه مسائل طوالنى مى شود : و آويت در مذاآرات بر سر فالت قاره، گفت

 و اما دو طرف طى ماه هاى گذشته در جلسات متعدد خود پيشرفت هاى زيادى به دست آوردند
 .قسمت اعظم مسائل مربوط به فالت قاره به حل نهايى نزديك شده است

 ديدار دبير شورايعالى امنيت ملى با رئيس امارات متحده عربى> 
 آشور عرب منطقه وارد ۴دآتر روحانى دبير شورايعالى امنيت ملى در دومين مرحله از سفر خود به 

 بن زائد آل نهيان رئيس امارات عربى متحده با اشاره وى روزگذشته در ديدار با شيخ خليفه. امارات شد
 ابوظبى -به اهميت روابط ايران و امارات، گسترش روابط در سالهاى اخير را نشان روابط ممتاز تهران

 شوراى امنيت سازمان ملل خواستار ايجاد ترتيبات امنيت منطقه اى ۵٩٨  قطعنامه ٨بند : خواند و گفت
به گزارش دبير خانه شوراى عالى امنيت ملى، از . ج فارس شده استتوسط آشورهاى منطقه خلي

نظر ايران امنيت هر يك از آشورهاى حاشيه خليج فارس، امنيت ايران تلقى مى شود و لذا با همكارى 
 .و مشارآت خود آشورهاى منطقه بايد آليه مسائل مربوط به امنيت و ثبات منطقه را حل و فصل آنند

 رئيس امارات متحده عربى نيز در اين ديدار روابط دو آشور را بسيار ديرينه خوانده و شيخ خليفه بن زائد
. اظهار اميدوارى آرد آه روابط دوستانه دو آشور تعميق و موجب تقويت ثبات و امنيت در منطقه گردد

 و امنيت در وى روابط دو آشور را در بهترين شرايط توصيف نموده و از همكاريهاى متقابل براى ايجاد ثبات
رئيس امارات متحده عربى با اشاره به مسأله هسته اى ايران، ابراز اميدوارى آرد . منطقه استقبال آرد

ايشان با ابراز تأسف از اينكه جامعه بين المللى . آه ايران و اروپا بتوانند به يك توافق مشترك برسند
ايران از : ل نشان نمى دهد، گفتحساسيتى نسبت به زرادخانه هاى سالحهاى آشتار جمعى اسرائي

نظر صنعت، آشور با سابقه و توانمندى است و امارات مايل به توسعه همكاريهاى دو آشور در همه 
  .زمينه هاست

 
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
  از هزار ميليارددالر فراتر رفت 2004 هزينه دفاعي جهان در سال  

  ٢٠٠۵ ژوئن 8 – ١٣٨۴ خرداد 18چهار شنبه 
 .است  هاي دولت آمريكا شده  بيش از نيمي از بودجه نظامي جهان در سال گذشته صرف جنگ افزوزي

: يك مؤسسه تحقيقاتي در اروپا اعالم آرد  ،)ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
هزار   ان دوران جنگ سرد، از مرز يكبار پس از پاي   و نخستين2004هاي نظامي جهان در سال   هزينه«

 ».ميليارد دالر گذشت
با انتشار گزارشي اعالم " المللي صلح استكهلم  مؤسسه تحقيقات بين"آسوشيتدپرس گزارش داد آه 

 هزار ميليارد دالر صرف بودجه دفاعي 035/1اي معادل   آشورهاي جهان در سال گذشته هزينه«: آرد
 ». درصد ازتوليد ناخالص داخلي تمامي آشورهاي جهان است6/2ابر با اند آه اين رقم بر  خود آرده

هاي   افزوزي  براساس اين گزارش، بيش از نيمي از بودجه نظامي جهان را اياالت متحده آمريكا صرف جنگ
 .خود آرده است

ارد دالر  ميلي238اي معادل    تاآنون هزينه2003اين آشور عالوه بر بودجه نظامي هر ساله خود، از سال 
 .صرف مبارزه با تروريسم آرده است

 تا 1978هاي بين   با در نظرگرفتن نرخ تورم، بودجه نظامي جهان در اوج دوران جنگ سرد يعني سال
 .است  تر از اين بوده   پايين1988

المللي صلح استكهلم، آل هزينه نظامي جهان آه از سال   براساس گزارش مؤسسه تحقيقات بين
 درصد افزايش نشان 6 در مقايسه با سال قبل از آن 2004آند، در سال   عودي طي مي روند ص2002
 .دهد  مي

, و آمريكاي شمالي, آفريقاي شمالي, بر اساس اين گزارش، هزينه نظامي آشورهاي جنوب آسيا
در اين سال بودجه نظامي آشورهاي . بيشترين ميزان افزايش را در سال گذشته شاهد بوده است

 .غربي و آمريكايي مرآزي آاهش يافته استاروپاي 
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هاي   از آنجايي آه بسياري از آشورهاي جهان بخشي از هزينه«: در ادامه اين گزارش آمده است
هاي جنگ جزو   اي تدارآات نظامي را در ميدان  اي آموزش نظامي و هزينه  نظامي خود همچون هزينه

هاي نظامي سال گذشته جهان، بايد    مجموع هزينهرقم واقعي. شمرند  هاي نظامي خود برنمي  هزينه
 ».بيشتر از هزار ميليارد دالر باشد
 به رقم 2004 سال گذشته از دو برابر نيز فراتر رفته و در سال 15ها، طي   براساس اين گزارش اين هزينه

 آه اين المللي صلح، بر اين باورند  آارشناسان مؤسسه تحقيقات بين.  ميليون دالر رسيده است100
 .، دو برابر رقم فعلي خواهدشد2010ها تا سال   هزينه

براساس اين گزارش در بين مناطق مختلف جهان، منطقه جنوب آسيا شاهد بيشترين ميزان افزايش در 
علت اين امر، افزايش ُنه درصدي بودجه نظامي هند در سال گذشته و . بودجه نظامي خود بوده است

 . ميليارد دالر بوده است4/35ه نظامي چين تا مرز  درصدي بودج10نيز افزايش 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  خرداد19: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ ژوئن 9 – ١٣٨۴ خرداد 19پنج شنبه 

روزنامه های صبح اخرين روز هفته در تهران با عکس های بزرگی از شادمانی مردم در :بی بی سی
م ملی فوتبال و راه يابی اين تيم به جام جهانی آراسته و با عنوان های شاد، حادثه ای را که پيروزی تي

جشن ملی پيروزی نام گرفته در صدر اخبار خود آورده و از پيام رهبر جمهوری اسالمی در تبريک به 
  .فوتباليست ها خبر داده اند

ه نوشته اين روزنامه تا بامداد امروز در  با عنوان انفجار شادی خبر از چشن هايی داده که بجام جم
  . نقاط مختلف تهران و شهرهای بزرگ کشور برپا شده است

 با گزارشی درباره جشن پيروزی به انتشار اخبار مربوط به آفتاب يزد با شور و شادمانی و شرق
  .شادمانی های ديشب شهرهای کشور پرداخته اند

شود نوشته هشت روز مانده به انتخابات هنوز  با عنوان چه کسی رييس جمهوری می همشهری
هيچکس به طور قطعی و يا حداقل با درصد باال نمی تواند پيش بينی کند که از هشت کانديدای موجود 

  . چه کسی پيروز انتخابات است
به نوشته اين روزنامه شرايط به وجود آمده کنونی ناشی از غيرسياسی شدن جو جامعه و تغيير 

  .  و تمايل همه جناح ها به طرح شعارهای اقتصادی استشعارهای سياسی
، که ديروز خبر شنود ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی توسط ماموران ضد اطالعات همبستگی

نيروی انتظامی را منتشر کرده بود، امروز از قول سخنگوی اين نيرو نوشته برپايی کارناوال غيرقانونی 
  .  در محل ستاد هاشمی بوده استدليل حضور ماموران نيروی انتظامی

 علی شمخانی وزير دفاع هم به منتقدان تبليغات نامزدهای انتخاباتی پيوسته و گفته شرقبه نوشته 
متأسفانه تمامی کانديداهای اين دوره انتخابات رياست جمهوری فاقد وجود گفتمانی دينی و : است

  . آمريکا می باشندانقالبی در اظهاراتشان هستند، همگی در پی ارتباط با 
 محمود احمدی نژاد، نامزد جناح راست، از اين که نامزدهای انتخابات درباره رابطه با  شرقبه نوشته

آمريکا سخن می گويند و آن را وعده می دهند ابراز نگرانی کرده و گفته است که اين برخورد به منزله 
ت و با تاثير بر افکار عمومی، زمينه تسليم ايجاد جنگ روانی ناعادالنه و بحرانی نشان دادن جامعه اس

اگر اين افراد منطق را تسليم در برابر آمريکا می دانند، بدانند که . در برابر آمريکا و غرب را القا می کنند
  . ما اهل استدالل و گفتگو هستيم ولی اهل تسليم نيستيم

سی، گفته است برای باالبردن  سعيد ججاريان، نظريه پرداز اصالحات سيا ايرانبه نوشته روزنامه
مشارکت بايد امکان فروش آرا را فراهم کرد که هم فقرا به امکانات مالی دست يابند و هم عده 

  .بيشتری در انتخابات شرکت کنند
 است که با نقل گزارش های مختلف نشان داده شرقابهام در وضعيت اکبر گنجی عنوان گزارشی در 

دستانی که حکم جلب اکبر گنجی را در دست داشتند وی در خانه است که پس از رجوع ماموران دا
  . نبود و کسی از وی خبر ندارد و احتمال دارد که دستگير وبه زندان برگردانده شده باشد

 قوه اقبال مذهبی به نوشته -در همين حال و همزمان، با اعالم فراخوان خانواده سه تن زندانی ملی 
ور رييس اين قوه رسيدگی به پرونده اين سه تن به هياتی ويژه محول قضاييه اعالم کرده که به دست

  .شده است تا با گفتگو با هدی صابر، رضا علی جانی و تقی رحمانی به شکايت آن ها رسيدگی کند
اين سه قعال سياسی، که نزديک دو سال است در زندان به سر می برند، همچنان در بالتکليفی 

کم آن ها صادر شده و گاهی هم اين امرتکذيب می شود و در همين هستند و گاه گفته می شود ح
  .حال اقدامی در مورد آن ها صورت نمی گيرد

  
  خرداد18: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ ژوئن 8 – ١٣٨۴ خرداد 18چهار شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های انتخاباتی خود خبر از کشمکش های تازه :بی بی سی

ای بين ستاد های انتخاباتی داده اند که تا حد دستگيری ماموران اعزامی برای شنود ستادهای رقيب 
جلو رفته است و در گزارش های ديگر، شدت گرفتن تبليغات و مناظره های نامزدهای انتخابات رياست 
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آمريکا گام جمهوری و ابراز اميدواری دبير شورای عالی امنيت ملی در اين مورد چاپ شده است که 
  .شجاعانه ای بردارد و مشکالت روابط واشگتن و تهران حل شود

روزنامه های امروز از نظرسنجی های تازه ای نوشته اند که توسط نهادهای حکومت صورت گرفته است 
 نشان می دهد ميزان مشارکت عمومی تا شصت در صد باال رفته است و ايرانو به نوشته روزنامه 
  . يت شرکت در انتخابات گفته انداکثر مردم از اهم

 ١۵ از نظرسنجی ديگر با خبر شده که به نوشته اين روزنامه در تهران و جمهوری اسالمیروزنامه 
 درصد نشان ميدهد ۶٧ خرداد را بيش از ٢٧شهر کشور صورت گرفت گرفته و ميزان شرکت در انتخابات 
 درصد پاسخگويان 6/39 افزايش است و و براساس آن، آرای آقای هاشمی رفسنجانی همچنان رو به

  . تصميم گرفته اند به وی رای دهند
براساس اين خبر، پس از وی قاليباف، معين، الريجانی، کروبی، احمدی نژاد، مهر عليزاده و محسن 

  .رضايی قرار دارند
 حسين مرعشی، معاون رييس جمهوری و عضو کارگزاران سازندگی، گفته است اگر شرقبه نوشته 

ليباف موفق به تشکيل کابينه شود کارگزاران در آن حضور نخواهد داشت چون معتقديم بايد وزرايی در قا
  . دولت قاليباف باشند که هم شان خود ايشان باشند

وی حضور در کابينه معين را هم منوط به سليقه فردی اعضای حزب دانست اما گفت هاشمی متعلق 
ه که کابينه ملی تشکيل دهد و فارغ از وابستگی حزبی از همه به کارگزاران نخواهد بود چون او آمد

  . افراد استفاده خواهد کرد
 از قول يکی از اعضای حزب موتلفه اسالمی در خصوص علت عدم حمايت جناح راست از شرق

هاشمی رفسنجانی نوشته اصولگرايان معتقدند عدم گردش نخبگان و منحصر شدن رقابت به افراد 
هش مشارکت مردم می شود عالوه بر آن ما نگرانيم که مجددا کارگزاران از قبل محدود، موجب کا

هاشمی مديريت اجرايی کشور را در دست بگيرند و با ادامه مشی قبلی، زمينه ساز دوم خرداد ديگری 
  .شوند

 نشان می دهد که هاشمی رفسنجانی نسبت به پخش برنامه های انتخاباتی در شرقخبری در 
راض کرده و مدعی شده افرادی در مناظره ها شرکت می کنند که نسبت به گذشته بی تلويزيون اعت

  . انصافی می کنند و اين رسانه استعداد تحريک الزم را برای جذب مردم به سوی انتخابات ندارد
 خبر داده که صدا و سيما در پاسخ به هاشمی، ستاد انتخاباتی وی را به بی انصافی متهم آفتاب يزد

 نوشته است بعضی از برنامه های سيما چون شائبه هواداری هاشمی داشته با اعتراض هايی کرده و
  .روبرو شده است
 با عنوان بزرگ واترگيت ايرانی خبر داده که شنودی در ستاد انتخاباتی کار گذاشته شده همبستگی

  .بوده است که سخنگوی وزارت کشور اعالم کرده است که اين کار نيروی انتظامی است
 است که در آن از قول نامزد  اقبالعفو عمومی اولين اليحه معين به مجلس عنوان بزرگ صفحه اول

" ايران برای همه ايرانيان"و " دولت وحدت ملی"اصالح طلبان خبر داده اين اليحه را برای تحقق راهبرد 
  .به مجلس ارائه خواهد داد

عنوان رييس جمهوری، اقدام برای تشکيل و آقای معين گفته است که نخستين فعاليت عملی وی به 
  .  خواهی و حقوق بشر است تقويت جبهه دموکراسی

 حميد رضا جاليی پور، روزنامه نگار و عضو مرکزی جبهه مشارکت، گفته در مورد شرقبه نوشته 
 مذهبی ها و نهضت آزادی در دولت معين گفته است که آزادی يکی از مباحث –احتمال حضور ملی 

ده در دوره آقای خاتمی بود اما ايشان هيچ گاه با اين نيرو ها رابطه نداشت و با آنها رودررو مطرح ش
  .نشد اما معين با آنها گفت وگو کرد و توافقاتی ميان آنها رد و بدل شده است

  خرداد17: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ ژوئن 7 – ١٣٨۴ خرداد 17سه شنبه 
برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران، روزنامه های صبح امروز با نزديک شدن زمان :بی بی سی

تهران گزارش ها و مقاالت خود را به انتخابات و انعکاس فعاليت های انتخاباتی نامزدها اختصاص داده و 
  .از زبان مقامات مختلف نسبت به شيوه تبليغات و وعده های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده اند

 نامزدهای مختلف در جناح راست ابراز نگرانی کرده و در سرمقاله خود نوشته است که  از وجودکيهان
  . اين اختالف ممکن است طعم شيرين پيروزی را نصيب اين جناح نکند

 پيش بينی کرده که در روزهای آينده تحوالتی در جناح راست رخ دهد و نامزدهای ديگری به رسالت
 پيشنهاد کرده که برای رسيدن اصالح طلبان به همبستگیند و نفع يکی از آن ها از دور خارج شو

  .پيروزی يک کميته داوری برای اجماع داوطلبان اين جناح تشکيل شود
 در گزارشی نوشته همزمان با اوج گرفتن تبليغات هشت نامزد انتخاباتی، ردپای پديده ايرانروزنامه 

  . وشه و کنار بازار انتخابات نمايان شده استنيز در گ" هجمه به تريبونهای انتخاباتی"و " تخريب"
به نوشته اين روزنامه اولين نشانه های تخريبی در برخی نطق های انتخاباتی مجلس ديده شد و 

راه انداختن کارناوال های شادی، پاره کردن پوسترهای تبليغاتی، . سپس اشکال ديگر آن پديدار شد
ت های انتخاباتی و هجمه به سخنرانان و صدور بيانيه حمله به ستادهای انتخاباتی، برهم زدن نشس

ها و شبنامه های مجهول الهويه ادامه يافته است و به همين جهت مسئوالن تصميم گير سرگرم يافتن 
  . سازو کار مقابله با آن هستند
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اها ، برخی نيروها قصد طراحی شيوه های سازمان يافته تری از برخورد حذفی با کانديدايرانبه نوشته 
  .را داشتند که با تدبير مسئوالن از آن جلوگيری شد

 از به وجود آمدن يک جريان آلوده و مشکوک خبر داده که با شگردهای مختلف جمهوری اسالمی
  . درحال سازماندهی تخريب هاشمی رفسنجانی است

اوال ها در پايگاه به نوشته اين روزنامه، به راه انداختن کارناوال های فاسد، انتشار تصاوير همين کارن
های اينترنتی، و بالگ نويسی های کينه توزانه، انتشار اخبار دروغ، به راه انداختن شايعات، مونتاژکاری 

  .و خبرسازی از جمله شگردهای اين جريان آلوده است 
 مصباح يزدی، مدرس حوزه علميه قم، در يک سخنرانی برای ناظران انتخاباتی شورای کيهانبه نوشته 

تاکنون هيچ يک از نامزدهای : ان، با انتقاد از روند فعاليت تبليغاتی نامزدهای انتخاباتی گفتنگهب
انتخابات رييس جمهوری در مورد ضرورت احيای ارزش های دينی و دفع خطرهای فرهنگی از کشور 

  . ه استسخن نگفته و قبح رابطه با آمريکا در افکار عمومی به وسيله نامزدهای انتخاباتی از بين رفت
رقابت تحول خواهان با " در صفحه اول خود گزارشی درباره نامزدهای انتخاباتی دارد که با عنوان کيهان

منعکس شده و در آن عکس های علی الريجانی، احمدی نژاد، محسن " مدافعان وضع کنونی اقتصادی
فسنجانی، مهدی رضايی و باقر قاليباف به عنوان تحول خواهان در باالی عکس هايی از هاشمی ر

کروبی، مصطفی معين و مهرعلی زاده به عنوان کسانی که مدافع وضعيت موجود هستند، قرار داده 
  . است

 وی را در عداد نامزدهای مدافع ادامه وضع اقتصادی موجود طبقه بندی کيهانمهرعلی زاده، که روزنامه 
 جوانان خود را نداشته باشد و  گفته هيچ خانواده ای نيست که دغدغه آيندهشرقکرده، به نوشته 

  . همه اينها به اين بر می گردد که ما در گذشته برنامه خاصی برای آنها نداشته ايم
وی افزوده است که اگر بخواهيم مملکت را با تفکرات سنتی گذشته اداره کنيم در چهارسال آينده چهار 

  .ميليون نفر ديگر به تعداد بيکاران کشور اضافه می شود
 مذهبی را در صدر اخبار خود نقل کرده و از زبان – تاييد مصطفی معين توسط گروه های ملی اقبال

ابراهيم يزدی، رهبر نهضت آزادی که صالحيت وی توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات تاييد 
ی لطفی نشد، نوشته ما معتقد به تغييرات تدريجی و گام به گام هستيم ولو اينکه به خاطر آن مورد ب

  . قرار گيريم و هر گامی که برمی داريم و هر رفتاری که می کنيم در اين راه موثر است
 در ٨٠ و ٧٩چه کسی در چهار سال پيش گمان می کرد کسانی که در سال : آقای يزدی پرسيده است

  زندان به سر می بردند امروز در کنفرانس خبری با ملت ايران صحبت کنند؟ 
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