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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  گمراه کردن سازمان مللیاذعان ايران به تالش برا
 ٢٠٠۵ ژوئن 15 - ١٣٨۴ خرداد 25شنبه چهار 

  متوقف کرده است 1993ونيوم را در سال  پلوتی ابتدا گفته بود که جداسازايران:بی بی سی
 توليد پلوتونيوم را ی پيش نويس يک گزارش سازمان ملل، ايران اذعان کرده است که تالش برابراساس

 تازه یبراساس اين گزارش تحليل ها. تا مدت ها پس از آنچه ابتدا اذعان کرده بود ادامه داده است
 . ايران شدی سازمان ملل باعث ابطال ادعاهایآژانس اتم

 اوليه ی روز پنجشنبه تاييد کند که ايران برخالف ادعاهای اتمی انرژی رود آژانس بين المللی مانتظار
 . به پردازش پلوتونيوم ادامه داده است1998خود تا سال 

 نيز ی اتمی ساخت سالح های توان از آن برای است که می اتمی توليد انرژی از عناصر اصلپلوتونيوم
 .کرداستفاده 

 به 1993 گفته بود که در سال ی اتمی انرژی خود به آژانس بين المللی قبال در اظهارنامه هاايران
 . پلوتونيوم پايان داده استی جداسازی خود برایآزمايش ها

 ظاهرا ی اتمی انرژی پلوتونيوم ايران توسط بازرسان آژانس بين المللی تازه ديسک های تحليل هااما
 . کندیاطل م ايران را بیادعا
 ی در وين، اين آژانس از ايران خواست تاييد کند که در سال های سی بی بل، خبرنگار بی گفته بتانبه

 . پلوتونيوم انجام داده استی به روی آزمايش بيشتر1998 و 1995
 . اين مساله را تاييد کردی گويد ايران در ماه مه سال جاری آژانس ماين

 پلوتونيوم را سالها ی جداسازی سازمان ملل تاييد کند که ايران تالش برا رود گزارشی انتظار مهمچنين
 .پيش از آنچه ابتدا ادعا کرده بود آغاز کرده است

 دارد ی که تحقيق درباره برنامه ايران را بيش از دو سال قبل آغاز کرد سعی اتمی انرژی بين المللآژانس
 یعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش سالح هابه اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين کشور برخالف ت

 . سرگرم دنبال کردن اين سالح ها هست يا خيریاتم
 که ايران ی کند، اتهامی متهم می اتمی توليد سالح های ايران را به تالش مخفيانه براواشنگتن

 . قاطعانه رد کرده است
 اش احتماال باعث افزايش ی اتمیها تازه ايران در گزارش کردن فعاليت ی گفته خبرنگار ما ناکامبه

 . آن کشور خواهد شدیسوءظن نسبت به نيات اتم
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 : العظمي سيستاني اهللا مشاور امنيت ملي عراق پس از ديدار با آيت
  بايد تمام قشرها در تدوين قانون اساسي شرآت داشته باشند

 ٢٠٠۵ ژوئن 15 - ١٣٨۴ خرداد 25به شنچهار 
موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق : ي اخير خود نوشت  در شماره-چاپ بغداد-ي المشرق  روزنامه

اهللا سيد علي سيستاني در نجف در يك آنفرانس خبري با تاآيد بر اهميت شرآت  پس از ديدار با آيت
ها بخش بسيار مهمي از ملت عراق  سني: نمودها در روند سياسي جاري در آشور اظهار  دادن سني

بايست  دهند و براي آنكه بتوان قانون اساسي با نفوذي در آشور تدوين نمود مي را تشكيل مي
 . قشرهاي مختلف ملت عراق در اين روند به صورت گسترده شرآت داشته باشند

تدوين قانون اساسي در : مه دادوي ادا) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . وقت تعيين شده به پايان خواهد رسيد

بيان صوالغ، وزير آشور عراق نيز در يك آنفرانس خبري با موفقيت آميز توصيف نمودن عمليات نظامي 
“ برق”عمليات :  ماه آينده در سراسر آشور اظهار نمود6در بغداد و گسترش امنيت ظرف “ برق”

ها در داخل بغداد تنگ آرده و آنها را به عقب نشيني به مناطق اطراف اين شهر  يستي را بر ترور عرصه
ليكن نيروهاي امنيتي در نظر دارند در چند روز آينده عمليات برق را به مناطق و . مجبور ساخته است

 . ي اطراف بغداد گسترش دهند شهرها
 نظر دارند عمليات ديگري با نام عمليات وزارت دفاع و آشور در: وزير آشور در ادامه خاطر نشان نمود

 . رعد در آشور اجرا نمايند
وزارت دفاع عملياتي با نام : نمايند، افزود  تروريست در عراق فعاليت مي5000بيان صوالغ با بيان اينكه 
ي  باشد و به منطقه عفر آغاز نموده است آه اين عمليات مانند عمليات برق مي محاربين را در منطقه تل

 . عجاج و مرزهاي مشترك سوريه و عراق گسترش خواهد يافتب
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 تن از 17به آشته شدن ) پس از آغاز عمليات نظامي برق(عمليات تروريستي در بغداد : وي افزود
 . نيروهاي امنيتي منجر شده است

ي امنيتي ابراهيم الجعفري خاطر نشان ساخت، تعداد  وي در پاسخ به سوالي در رابطه با برنامه
باشد،  آه در آشور در حال اجرا مي“ برق”ماندهان سني شرآت آننده در عمليات نظامي از جمله فر

 . بيش از تعداد فرماندهان شيعي است
اآثر اعضاي پارلمان عراق بنا به درخواست ملت عراق در تالش هستند تا آليه اتباع آشورهاي عربي 

م دست داشتن برخي از آنها در عمليات تروريستي و دليل اين اقدا. مقيم عراق را از آشور اخراج نمايند
شان از عراق ممكن است اوضاع  ها عنوان شده است آه با خروج حمايت برخي ديگر از تروريست

 . امنيتي به ثبات بيشتري دست يابد
  
 آند   ايران در امور سياسي عراق دخالت مي:زير دفاع آمريكا مدعي شدو

  ٢٠٠۵ژوئن  15 - ١٣٨۴ خرداد 25شنبه چهار 
 . وزير دفاع آمريكا، ايران را به مداخله در امور داخلي عراق متهم آرد" دونالد رامسفلد"

سي   بي  وگو با بي  ، وزير دفاع عراق در گفت)ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
رژيم صدام در بيش از دو اآنون وضعيت، بهتر از زمان سقوط   وضعيت امنيتي عراق، هم: اظهار داشت

 .سال پيش نيست
سوريه هم به اندازه آافي : آند، گفت  وي با بيان اين ادعا آه ايران در امور سياسي عراق دخالت مي

 .براي توقف جنبش مسلحانه در عراق اقدام نكرده است
 .شود   آن ميبحران وضعيت امنيتي در مرزهاي عراق، باعث تسهيل نفوذ غير قانوني از: رامسفلد افزود

تعداد نيروهاي مسلح عراق در حال : هاي مسلح در عراق، افزود  وي با ابراز اطمينان از شكست گروه
  .افزايش است

  
 خورديم   آنيم در برقراري امنيت در عراق شكست  اعتراف مي: رامسفلد

 ٢٠٠۵ ژوئن 15 - ١٣٨۴ خرداد 25شنبه چهار 
از لحاظ , وضعيت امنيتي عراق, آه از زمان سقوط صدام تا آنونوزير دفاع اياالت متحده آمريكا پذيرفت 

 . است  گونه بهبودي نداشته  آماري هيچ
ها   نفوذ شورشي«: گفت" دونالد رامسفلد", )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين

 ».سوريه و جاهاي ديگر به عراق همچنان ادامه دارد, از مرزهاي ايران
,  ابراز اطمينان آرد آه با افزايش تعداد نيروهاي نظامي عراقBBCوگو با   در عين حال رامسفلد در گفت

 .ها به پايان رسيد  شورش
شدند به گفته پليس بيشتر اين افراد    نفر آشته22آم   روز گذشته در يك حمله انتحاري در آرآوك دست
 .انه خود در مقابل يك بانك جمع شده بودندآارمندان دولت بودند آه براي دريافت حقوق ماهي

هايش پنهان آرده بود به    آيلو موادمنفجره را در زير لباس30گذار در حالي آه   شود فرد بمب  گفته مي
 .فروش نيز حضور داشتند   آودك دست10 نفري مردم حمله برد آه در بين آنها 50طرف جمع 

تا آنون , ماه پيش  مذهب در شش  براهيم جعفري شيعهاز زمان روي آارآمدن دولت عراق به رهبري ا
 .اند  اند آه بيشتر آنها عراقي بوده   نفر آشته شده900بيش از 

 .تثبيت شد, با رأي اعتماد چشمگير مجلس عراق, دولت شيعه محور عراق در هشتم ماه مي
 آنون، وضعيت امنيتي وگوي اختصاصي اعتراف آرد آه از زمان سرنگوني صدام تا  رامسفلد در اين گفت

وي در عين حال از بهبود وضعيت در گذر زمان ابراز اطمينان آرده . عراق از لحاظ آماري بهبود نيافته است
 .است

از سمت , هاي آمريكا در عراق  هاي صورت گرفته اين است آه تالش  به گفته رامسفلد يكي از پيشرفت
تغيير جهت يافته , روهاي نظامي اين آشورشهاي ضدشورشي به تالش در جهت آمك به ني  عمليات
 .است

ها هم با آمك نيروهاي ائتالف و هم   مهم اين است آه بپذيريم آه اين شورش«: وزير دفاع آمريكا گفت
به ياري مردم و نيروهاي امنيتي عراق به شكست خواهدانجاميد و هر وقت آه مردم عراق به اين باور 

 ».اين امر محقق خواهد شد, هند داشتبرسند آه در آشور خود آينده خوا
دهد و ايران نيز در   هاي الزم را انجام نمي  هاي عراق همكاري  سوريه براي توقف شورش«:   وي گفت

 ».آند  سياست داخلي عراق دخالت مي
 

 عراق شد   جمهوري آردستان  مسعود بارزاني نخستين رئيس
 ٢٠٠۵ ژوئن 15 - ١٣٨۴ خرداد 25شنبه چهار 
 . جمهوري آردستان در ميان موج فزاينده شورش و ناآرامي در عراق برگزار شد   تحليف رئيسمراسم

 
رهبر سابق " مسعود بارزاني"در حالي , )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين

حيلف خود جمهوري آردستان عراق مراسم ت  مبارزان آرد عراق به طور رسمي به عنوان نخستين رئيس
 تن از مردم اين آشور را به آام مرگ 40آم   ها در عراق دست  را پشت سرگذاشت، ادامه روند درگيري

 .فرستاد
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هاي شورشيان عراق ديروز دقايقي قبل از انجام مراسم   بارترين عمليات  در مرگ«: خبرگزاري فرانسه داد
گذار انتحاري با حضور در جمع   ق ـ يك بمبمرآز آردستان عرا   تحليف مسعود بارزاني در شهر اربيل ـ

شهر آرآوك براي دريافت حقوق خود صف آشيده بودند، " الرافدين"آارمندان دولت آه در برابر بانك 
 ». نفر را زخمي آرد80 نفر را آشت و بيش از 20آم   اقدام به انفجار موادمنفجره همراه خود آرد و دست

اي در پايگاه اينترنتي   آه وابسته به شبكه تروريستي القاعده است، با انتشار بيانيه" انصارالسنه"گروه 
هاي   بردن پليس  خود، مسؤوليت اين عمليات را برعهده گرفت و ضمن اينكه هدف از اين عمليات را از بين

آنيم؛ چه لباس   تعقيب ميمتحد عراق دانست، به آارمندان دولت هشدار داده است آه همه شما را 
 .باشيد  نظامي به تن آرده باشيد و چه در پوشش غيرنظامي 

 تن از غيرنظاميان از جمله دو آودك را به آام مرگ 10همزمان انفجار خودرويي در شمال بغداد نيز 
 .در اين عمليات تروريستي هفت نفر نيز زخمي شدند. فرستاد

هاي عراق، مسعود بارزاني فرزند مالمصطفي بارزاني ـ قهرمان   در ميان موج فزاينده شورش و ناآرامي
 111ملي براي آردستان ـ نيز در شهر اربيل واقع در شمال عراق با يادآردن سوگند وفاداري در برابر 

جمهوري آردستان آغاز به   نماينده پارلمان محلي آردستان، به طور رسمي به عنوان نخستين رئيس
  .آارآرد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقع اوضاتحليل 

  
   خرداد25:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ ژوئن 15 - ١٣٨۴ خرداد 25شنبه چهار 
در آخرين روز مهلت تبليغات نامزدهای رياست جمهوری اخبار و گزارش های مربوط به :بی بی سی

خود اختصاص داده است و در انتخابات تمامی عنوان های اول و مقاالت روزنامه های صبح تهران را به 
حاليکه به نوشته اين روزنامه ها نظرسنجی ها ناکامی نامزدهای جناح راست و پيروزی هاشمی 

رفسنجانی و دکتر مصطفی معين نامزد اصالح طلبان پيشرو را گمانه زده اند، به نوشته بيشتر آن ها 
  .همچنان نتيجه انتخابات روز جمعه نامعلوم است

 متن کوتاهی را به عنوان رنجنامه هاشمی رفسنجانی منعکس کرده که در  اسالمیجمهوریروزنامه 
آن تاکيد شده است که خيال شرکت در انتخابات نداشتم و اگر نگرانی هايم نبود بهتر می دانستم 

  . شاهد رشد نسل بعدی باشم
 کرده که ظلم  متن ديگری را به عنوان نوشته ای از رييس مجمع تشخيص مصلحت چاپايرانروزنامه 

بزرگی است اگر به فردای کشورفکر نکنيم در بخشی از اين نامه نوشته شده غرور ملتی را چه آسان 
  . آنگاه که مصلحت و خير مردم خود را نبينی!!! می توان شکست

 بخش هايی از مصاحبه کريستن امان پور، گزارشگر سی ان ان را با هاشمی رفسنجانی به شرق
بخشی از آن آمده است که آقای هاشمی بعد از اظهار نظری درباره روابط ايران و چاپ رسانده که در 

آمريکا گفته چون مسئول نيستم فعال حرف قديم خود را تکرار می کنم و شايد اگر مسئوليت را به 
  . دست گرفتم چيز ديگری را برای حسن نيت آمريکايی ها بيان کنم

مقاالت خود را به حمايت ها از دکتر مصطفی معين اختصاص  تنها روزنامه ای است که صفحات و اقبال
داده و از جمله در مقاله ای نوشته کسانی که بر مبنای تحليلی خاص با حضور مجدد دکتر معين در 

عرصه رقابت مخالف هستند، کسانی نبودند که از قبل موافق حضور او بوده و پس از اين ماجرا به صف 
شناسيم که قبًال موافق حضور معين بوده و االن  هيچ کس را نمی. ندمخالفين حضور وی پيوسته باش

  . مخالف حضور او باشد
 کسانی که امروز با نامزدی دکتر معين مخالفت می کنند بيشتر کسانی هستند که از اقبالبه نوشته 

ان ابتدا موضعشان نسبت به انتخابات موضع تحريم بوده است که البته در روزهای اخير از تعدادش
  . کاسته شده است

 نيز در گزارشی از تظاهرات و راه پيمايی های آخرين روز از معين خبر داده که ابراهيم يزدی دبير شرق
کل نهضت آزادی نيز در مراسم ديروز که در دانشگاه تهران برپا شده بود سخن گفته و داليل خود را برای 

  . تخابات نظام را بر سر يک دوراهی قرار داده استحمايت از وی بيان کرده و از جمله تاکيد کرده که ان
 گفته است هفته های گذشته با پاسخ مثبت به دعوت اصالح طلبان شرقابراهيم يزدی به نوشته 

ارتقای سطح آرای دکتر معين از نفر سوم به نفر دوم خود اين معادالت را . معادله سياسی را برهم زديم
  . برهم زده است

رد که با گام های استوار قدم به پيش بگذارند تا راهی برای انتخاب کانديدای متعهد وی از مردم دعوت ک
  . به دموکراسی فراهم شود

 بر اساس مصاحبه ای که ديروز دکتر عبدالکريم سروش با يک روزنامه اينترنتی انجام اعتماد و ايران
  .  حمايت کرده است داده بود خبر داده اند که اين استاد ناراضی دانشگاه از مهدی کروبی

 چون احتمال داده که با انتخاب معين همان داستان ها و کشمکش ها شرقدکتر سروش به نوشته 
ادامه يابد که در دوران خاتمی وجود داشت و چون گفته است با انتخاب هاشمی موافقتی ندارد کروبی 

  .استرا ترجيح داده که به گفته وی اندام متوسط وی به اندازه مطلوب نظام 
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جمهوری  در گزارش مفصلی از فراوانی عمليات و تبليغات تخريبی در انتخابات خبر داده و روزنامه ايران
 در سرمقاله خود به طالب و بسيجی ها توصيه کرده که فريب گروه های مخالف هاشمی اسالمی

  . رفسنجانی را نخورند و به تبليغات عليه وی بی توجه بمانند
رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح گفته است محروم کردن ده ميليون بسيجی  آفتاب يزدبه نوشته 

  . به عنوان اين که آن ها نظامی هستند از حاضر شدن پای صندوق های رای خالف مصلحت نظام است
دکتر فيروزآبادی تاکيد کرده که بسيجی ها بدون لباس و عنوان می توانند در مقام ناظر در انتخابات 

  . شندشرکت داشته با
اهميت دستور رييس ستاد نيروهای مسلح به آن است که چندی پيش وزير کشور خواستار آن شده 

بود که نظاميان و نيروهای انتظامی از اطراف صندوق های رای به دور باشند و ابراز نگرانی کرده بود که 
  .حضور آنان سالمت انتخابات را به خطر اندازد

 
 رداد خ24:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ ژوئن 14 - ١٣٨۴ خرداد 24شنبه سه 
روزنامه های صبح امروز تهران تيترهای اصلی خود را به مباحث مربوط به انتخابات رياست :بی بی سی

جمهوری اختصاص داده و نوشته اند با نزديک شدن آخرين روز تبليغات نامزدها بر شدت سخنان خود 
ند، در همين زمينه سخنان وزير اطالعات درباره دستگيری افزوده و در مجامع پرجمعيتی ظاهر شده ا

بمب گذاران و علت انفجارهای اين چند روزه در شهر اهواز نيز از ديد روزنامه ها با اهميت ديده شده 
  .است

 در صدر اخبار خود نوشته وقوع چند انفجار که دو روز پيش در تهران و اهواز رخ داد، ديروز با بازار جام جم
يعات در همين زمينه همراه شد، اما يک منبع امنيتی می گويد روز دوشنبه هيچ انفجاری در داغ شا

  . تهران رخ نداده و هيچ بمبی نيز کشف نشده است
 مصاحبه ای با محمد رضا خاتمی را در صدر اخبار خود آورده که گفته است تا دو هفته پيش يقين شرق

 خيلی ترديد دارم و ممکن است در روزهای باقيمانده، االن. داشتم که انتخابات دو مرحله ای است
  . انتخابات يک مرحله ای شود

 وزير اطالعات در مورد انفجارهای چند روز گذشته اهواز گفته است عوامل آن حادثه شرقبه نوشته 
می . اهداف مهمی را دنبال می کردند که مردم خوزستان آنها را تنها گذاشته و به شکست کشاندند

اما وی . عمليات اهواز عملياتی کور بود که مردم عرب و غيرعرب را هدف قرار داد. د انتقام بگيرندخواهن
انفجارهای تهران را مبهم خواند و احتمال داد که برای ترساندن مردم از شرکت در انتخابات ايجاد شده 

  .است
جمهوری وشته روزنامه بيشترين خبر انتخاباتی روزنامه ها درباره هاشمی رفسنجانی است که به ن

 همچنان توزيع شنبامه ها عليه وی ادامه دارد و حتی بعضی از ستادهای نامزدها نيز اين اسالمی
  .اعالميه ها را توزيع می کنند

 نوشته چهل نفر از اعضای سابق دولت های پيشين در بيانيه ای حمايت خود را از شرقدر همين حال 
  . هاشمی رفسنجانی اعالم کردند

 نوشته احمدی نژاد، نامزد مورد عالقه گروه های مذهبی و سنتی، بدون نام بردن از هاشمی شرق
رفسنجانی گفته اگر کسی که يک بار در عرصه رياست جمهوری حضور داشته، توقع داشته باشد که 

  . باز هم از سوی مردم انتخاب شود، تفکر غيردموکراتيکی است
سجدی در اصفهان برای سخنرانی رفته بود با چند هزار نفر از  خبر داده که احمدی نژاد که در مشرق

  .هوادارانش روبرو شد و ساعت ها درگير آن ها ماند به طوری که کوفته شده و نای تکلم نداشت 
 خبر داده که علی رضا علوی تبار و محسن کديور، دو نويسنده و سخنران اصالح طلب، حمايت اقبال

ردند و در همين حال عده کثيری از دانشگاهيان و فعاالن سياسی که سال خود را از دکتر معين اعالم ک
ها زندان بودند و يا فعاليتشان ممنوع بود در ميدان های مختلف تهران با لباس های متحد الشکل به 

  . ميان مردم رفتند و از آن ها دعوت کردند که به نامزد اصالح طلبان پيشرو رای بدهند
ريبرز رييس دانا با حمايت از مهدی کروبی گفته است که برنامه اقتصادی وی  خبر داده که فاعتماد

  .مردم گراست و تاکيد کرده که کروبی موفق خواهد شد، اگر عزمش را داشته باشد
 علی الريجانی، که بار ديگر انتخابش توسط شورای انتخاباتی هماهنگی جناح  ايرانبه نوشته روزنامه

 فکر نمی کردم مقدمات امر رياست جمهوری اين قدر وقت گير و مشکل راست تاييد شده است، گفته
  .باشد، عجب اشتباه بزرگی کرديم، کار بسيار سختی است و شبانه روز بايد فعاليت کرد

 خبر داده فعاالن سياسی که قرار بود برای دومين روز در دفتر رييس قوه قضاييه متحصن شوند و شرق
 را بخواهند، اعالم داشته اند از آن جا که رييس قوه قضاييه دستور  مذهبی–آزادی سه زندانی ملی 

رسيدگی صادر کرده و قرار شده که هدی صابر، تقی رحمانی و رضا علی جانی تا زمان رسيدگی به 
  .پرونده شان آزاد باشند، اين راه پيمايی لغو شد

ذای خود ادامه داده و کسی  اکبر گنجی در زندان به اعتصاب غشرقاين در حالی است که به نوشته 
  . خبری از وی ندارد

زندانی سياسی ديگری که روزنامه ها درباره وی خبری دارند ناصرزارفشان، وکيل پرونده قتل های 
 در شرقزنجيره ای است که تجمع در مقابل زندان اوين برای تقاضای آزادی وی ادامه دارد و به نوشته 

  .داشته اندپنجمين روز نيز عده ای در آن شرکت 
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