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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 سياست هسته اى ايران مستقل از اشخاص و سليقه ها است
 ٢٠٠۵ جوالى ٣ - ١٣٨۴ تير ١٢يكشنبه 

دولت آينده بايد هر چه سريع تر : تمى گفتنماينده سابق ايران در آژانس بين المللى انرژى ا: مهر
سفارش و ساخت نيروگاه هاى هسته اى را در دستور آار خود قرار دهد و با توجه به زمان بر بودن 

على اآبر صالحى معاون . ساخت نيروگاه هاى هسته اى نبايد زمان تصميم گيرى را از دست داد
اسالمى درخصوص اولويت هاى دولت آينده در علمى، تكنولوژى و فناورى دبيرآل سازمان آنفرانس 

نتيجه دو تحقيق اقتصادسنجى : زمينه انرژى هسته اى به افزايش قيمت نفت اشاره آرد و اظهار داشت
جداگانه در دانشگاه صنعتى شريف و سازمان انرژى اتمى آه چند سال قبل انجام شد، بيانگر اين 

 هر بشكه برسد، صرفه اقتصادى توليد برق با استفاده  دالر در٣٠حقيقت بود آه چنانچه قيمت نفت به 
از انرژى هسته اى براى همه آشورهاى جهان از جمله ايران بسيار بيشتر از توليد انرژى با سوخت 

در اين شرايط بسيارى از : وى با اشاره به اينكه براساس تحقيقات انجام شده گفت. فسيلى خواهد بود
چين، هند و تايوان به طور جدى به فكر تامين انرژى از منابع هسته آشورها از جمله آشورهايى چون 

اى افتاده اند و حتى دولت آمريكا نيز در حال بازنگرى در سياست به آارگيرى نيروگاه هاى هسته اى 
استاد دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به مصوبه چند سال پيش شوراى عالى انرژى آشور . است

 دالر ١۵اوات برق آشور از انرژى هسته اى در شرايطى آه قيمت نفت حدود  مگ٧٠٠٠مبنى بر تامين 
اگر اين رقم امروز مورد بازنگرى قرار گيرد مصوبه مجلس مبنى بر : در هر بشكه بود، خاطرنشان آرد

وى در عين حال تصريح .  سال آينده توجيه پذير خواهد بود٢٠ هزار مگاوات برق هسته اى تا ٢٠تامين 
 هزار مگاوات برق هسته اى ٢٠ورتى آه دولت براى اجراى مصوبه مجلس مبنى بر تامين در ص: آرد

تصميم جدى بگيرد، ضرورتًا بايد در توسعه بخش هسته اى دانشگاه ها نيز سرمايه گذارى جدى صورت 
نماينده سابق ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى درخصوص ضرورت هاى سياست هسته اى . گيرد

سياست هسته اى ايران مستقل از اشخاص و سليقه ها است، در اين خصوص : جديد گفتدولت 
نظام تصميم مى گيرد و نظام ناچار از اعمال خواست ملت مبنى بر برخوردارى از حق بهره گيرى از 

  .انرژى صلح آميز هسته اى است
  

 بوش خواستار پيام تند اروپا است
 ٢٠٠۵ جوالى 4 - ١٣٨۴ تير 13شنبه دو
رئيس جمهورى آمريكا در مصاحبه اى آه روز يكشنبه به چاپ رسيد، گفت انتظار دارد سه آشور : ارسف

در گفت » جورج بوش«. انگليس، فرانسه و آلمان در اجالس گروه هشت پيام تندى را به ايران بفرستند
صلح آميز در حالى آه سعى مى آرد برنامه هسته اى » پوستن_ جيالند «وگو با روزنامه دانمارآى 

دنيا هنگامى آه مى گويد نبايد به ايران فرصت توليد اورانيوم «: ايران را تسليحاتى نشان دهد، تاآيد آرد
من مطمئنم پيام سه آشور . غنى شده براى استفاده از تسليحات هسته اى داده شود، متحد است
براساس اين » .مرآز آرده اماروپايى تند خواهد بود و اين مسئله اى است آه من در حال حاضر بر آن ت

گزارش بوش بر اين موضع خود آه نبايد به ايران اجازه داده شود توان هسته اى خود را توسعه دهد 
براى آنكه «: وى افزود. تاآيد و از تالش هاى اروپايى ها براى حل مسئله هسته اى ايران حمايت آرد

ما يك هدف مشخص . ته باشيمدموآراسى موثر واقع شود، مهم است آه يك هدف مشخص داش
  ».داريم و آن اين است آه ايران نبايد به سالح هاى هسته اى دست يابد

  
 صورت گرفت در آستانه اجالس گروه هشت ديدار سران روسيه ، آلمان و فرانسه

 ٢٠٠۵ جوالى 5 - ١٣٨۴ تير 14شنبه سه 
يكشنبه شب به مناسبت روساى جمهور روسيه، فرانسه و صدراعظم آلمان : شرقگروه بين الملل

هفتصد و پنجاهمين سالگرد تاسيس آالينينگراد در اين شهر غربى روسيه با يكديگر ديدار و مذاآره 
والديمير پوتين، ژاك شيراك و گرهارد شرودر در آستانه اجالس گروه هشت آشور صنعتى . آردند

اجالس . د بحث قرار دادندموضوعات مربوط به روابط سه آشور، مسائل منطقه و بين المللى را مور
به مدت ) چهارشنبه(هشت آشور انگليس، آانادا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، روسيه و آمريكا از فردا 

در نشست مشترك شيراك، پوتين و شرودر به جز مسئله هسته . سه روز در اسكاتلند برگزار مى شود
خاورميانه و درخواست آلمان براى آسب آرسى پيمان آيوتو، اوضاع ) ۵رجوع آنيد به صفحه (اى ايران 

سران سه آشور پيش از هر چيز در مورد مسئله . دائم در شوراى امنيت سازمان ملل نيز بررسى شد
شيراك در آنفرانس خبرى . تغييرات آب و هوايى با مرآزيت پيمان آيوتو به پيشرفت هايى دست يافتند

ما منتظر موضع آمريكا هستيم و اميدواريم «: ات گفتپس از اجالس با اذعان به دشوار بودن مذاآر
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» .بتوانيم به توافقى پايدار و مشخص در خصوص مسائل مربوط به تغييرات آب و هوايى، نائل شويم
اين پيمان بر . آمريكا تنها عضو گروه هشت به شمار مى رود آه پيمان آيوتو را تصويب نكرده است

شيراك آه هفته پيش . ى گرم شدن زمين است تاآيد داردآاهش گازهاى گلخانه اى آه عامل اصل
با مذاآرات و اقدامات مهم آنونى «: اعالم آرده بود نسبت به اين موضوع خوشبين نيست، اظهار داشت

در همين حال جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا پشتيبانى اين » اميدوارم به توافقات مهمى دست يابيم
بوش در گفت وگو با .  پيمان آيوتو درباره گرمايش زمين را رد آرده استآشور از هر نوع پيمان به شيوه

آانال انگليسى آى  تى وى اظهار آرد آه در عوض عالقه مند است با ديگر رهبران شرآت آننده در 
اما او قبول . اجالس هشت درباره استفاده از تكنولوژى جديد در مقابله با گرمايش زمين گفت وگو آند

و گفت  آه فعاليت   هاى » بايد براى آن آارى آرد«ع گرماى جهانى مسئله  اى است آه آرد آه موضو
اگر راه حل پيشنهادى شبيه «: او گفت. در پيدايش اين پديده موثر بوده است» تا حدودى«انسانى 

د ما صريح بگويم امضاى پيمان آيوتو مى توانست اقتصا... پيمان آيوتو باشد جواب ما به آن نه خواهد بود
 در چارچوب مباحث آيوتو فراتر روند و راه ٨_ بوش ابراز اميدوارى آرد آه ديگر رهبران جى » .را نابود آند

 .هاى ديگرى مثل استفاده از تكنولوژى جديد را براى مقابله با گرمايش زمين در نظر بگيرند
ن روسيه و فرانسه عضويت دائم آلمان در شوراى امنيت سازمان ملل، موضوع ديگرى بود آه رهبرا

تمام آشورهاى بزرگى آه در دنياى «: شيراك در اين باره گفت. حمايت خود را از آن اعالم آردند
پيشرفته آنونى حضور دارند، بايد مطابق با شأن و منزلت خود از جايگاهى شايسته در سازمان ملل 

 باشد و از سوى اآثريت اعضاى روسيه هر انتخابى آه منطقى«: پوتين نيز اعالم آرد» .برخوردار باشند
تنها نكته اى آه مورد توجه ماست اين است آه اصالحات . سازمان ملل مورد توجه قرار گيرد، مى پذيرد

: او تصريح آرد» .در سازمان ملل نبايد سبب ايجاد درگيرى و آشمكش ميان اعضاى اين سازمان شود
در عين حال خبرگزارى رويترز گزارش داد » .نيمما از عضويت دائم آلمان در شوراى امنيت حمايت مى آ«

رهبران فرانسه و آلمان به رياست جمهور روسيه اعالم آردند، روند گسترش اتحاديه اروپا مقوله اى 
: شرودر در اين باره گفت. است آه بايد توسط اين اتحاديه تصميم گيرى شود، نه خود روسيه

يه اروپا و مسئله گسترش اين اتحاديه به عالوه مسئوليت مشكالت در خصوص قانون اساسى اتحاد«
» .اين موضوع ربطى به همكارى استراتژيك ما با روسيه ندارد. رهبران و اعضاى اتحاديه اروپايى است

اين در حالى است آه روسيه در خصوص گسترش اتحاديه اروپا به دليل بحران در قانون اساسى اين 
ر در خصوص بحران عراق نيز مختصرًا به بحث و تبادل نظر سران سه آشو. اتحاديه هشدار داده است

انتقادات گذشته درباره جنگ آمريكا با عراق از سوى آشورهاى «: پوتين در اين باره گفت. پرداختند
از سوى ديگر صدراعظم آلمان » .آلمان، روسيه و فرانسه نبايد در مسير آينده عراق مانع تراشى آند

 آشورهاى عضو گروه هشت براى بهبود وضع اقتصادى و مسائل مربوط به خواستار تالش هر چه بيشتر
آنچه در شرايط آنونى «: او با اشاره به قيمت نفت در بازارهاى جهانى تصريح آرد. تامين انرژى شد

ضرورت دارد اين است آه بايد شرايط را براى فراهم آردن زمينه هاى الزم به منظور تثبيت قيمت نفت 
 ».ايجاد آرد

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 دو گروه شورشى عراق سخنگو تعيين آردند

 ٢٠٠۵ جوالى 5 - ١٣٨۴ تير 14شنبه سه 
براساس يك بيانيه اينترنتى، دو گروه شورشى عراق، روز يكشنبه براى نخستين بار از زمان آغاز :ایران

 . تحت رهبرى آمريكا در عراق، يك سخنگو منصوب آردندنبرد خود براى بيرون راندن نيروهاى
ارتش : به گزارش ايرنا، در اين بيانيه آه روى يك پايگاه اينترنتى اسالمى ارسال شد، آمده است

اسالمى در عراق و ارتش مجاهدين هويت اين مقام سخنگو را ابراهيم يوسف الشمارى ذآر آردند و 
» .دن صداى آسانى است آه به نام مجاهدين صحبت مى آنندبراى خاموش آر«گفتند آه انتصاب وى 

در بيانيه گفته شده است شمارى، نخستين حضور خود را به عنوان يك سخنگوى رسمى در برنامه 
 . تلويزيونى روز يكشنبه آانال ماهواره اى الجزيره مستقر در قطر انجام داد

 مى رود آه اين دو گروه به حزب بعث صدام حسين رئيس جمهورى مخلوع تحليلگران مى گويند گمان
مقامات نظامى در عراق مذاآراتى با برخى از شورشيان : مقامات آمريكا گفته اند. عراق وابسته باشند

در تالش براى پايان دادن به خشونتها در اين آشور انجام داده اند، ولى اين مقامات تأآيد دارند آه با 
دو . ن خارجى نظير شاخه القاعده به رهبرى ابومصعب زرقاوى مذاآره اى انجام نخواهند دادشورشيا

  .گروه شورشى مزبور انجام هرگونه مذاآره با آمريكا را تكذيب مى آنند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  تير13:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ جوالى 4 - ١٣٨۴ تير 13شنبه دو

روزنامه های صبح امروز تهران با چاپ عکس هايی از ديدار رييس جمهور منتخب از شهر قم، از مالقات 
وی با روحانيون بزرگ اين شهر نوشته، اطالعات تکميلی درباره سوابق احمدی نژاد را از زبان اصالح 

  .يران خبر داده اندطلبان منعکس کرده اند و از احتمال کنار رفتن حسن روحانی از پرونده هسته ای ا
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 نوشته اخباری مبنی بر استعفای حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و مذاکره شرق
کننده ارشد پرونده هسته ای مخابره شده که سخنگوی هيات مذاکره کننده هسته ای آن را کذب 

زيادی تا گفتگوهای اما به نوشته همين روزنامه سخنگوی مزبور گفته است که زمان . خوانده است
اصلی و جدی ايران و اروپا بر سر پرونده هسته ای ايران و تضمين های الزم نمانده است و حسن 

  . روحانی تا پايان کار دولت محمد خاتمی بر سر مسئوليت خود باقی خواهد ماند
ابد که روزنامه اخبار مربوط به کنار رفتن حسن روحانی از جريان پرونده هسته ای در زمانی انتشار می ي

ها و منابع نزديک به جناح محافظه کار بار ديگر بر حمالت خود به کارکرد هيات مذاکره کننده ايرانی و 
  .مذاکرات هسته ای با اروپا افزوده اند

روزنامه های مختلف امروز صبح از گفتگوهای مجلس در مورد سفر رييس مجلس به ايتاليا و بلژيک 
اند که بعضی نمايندگان اين گونه سفرها را بی فايده دانسته و عده ای به نوشته اند و توضيح داده 

، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست شرقدفاع از آن پرداخته اند چنان که، به نوشته روزنامه 
خارجی مجلس درباره تاثير سفر هيات های پارلمانی گفته است هلند مرکز تجمع نهادهای حقوقی 

 به معطل ماندن تکليف ميلياردها دالر از ثروت ملت ايران در کشمکش ميان ايران و متعدد است و با توجه
  .آمريکا برای استيفای اين حق به الهه سفر کرديم

 با اشاره به خانم فرح کريمی، نماينده ايرانی االصل مجلس هلند، ايرانبروجردی به نوشته روزنامه 
تخريبی نماينده ايرانی االصل پارلمان هلند و معرفی گفته سفر به هلند برای مقابله با فعاليت های 

  .چهره واقعی کشورمان ضروری بود
 است که همراه با عکسی از همبستگیقم پشتيبان دولت اسالمی است عنوان گزارش اصلی 

  . احمدی نژاد در قم و در ميان علما چاپ شده است
ند که در زمان ديدار رييس جمهور منتخب با روزنامه های ديگر تهران نيز نظر مصباح پزدی را چاپ کرده ا

  .وی گفته است مردم پروانه وار گرد وجود احمدی نژاد اچتماع کردند
 سعيد حجاريان با تاکيد بر اينکه با طرز فکر احمدی نژاد مخالف است گفته او اعتمادبه نوشته روزنامه 

  .   است شته ندا  دست  وجه  هيچ  عمليات تروريستی خارج از کشور به در اين
به نوشته همين روزنامه حجاريان کسی را که مطبوعات وی را احمدی نژاد تصور کرده بودند که کنار 

گروگان های آمريکايی ايستاده بود، تقی محمدی خوانده و گفته وی از چريک های مجاهد خلق بود و 
مين نخست وزير به اتهام دست داشتن در انفجار منجر به کشتن شده دومين رييس جمهور و دو

  . جمهوری اسالمی به زندان افتاد و در آن جا خودکشی کرد
 سخنان خانم معصومه ابتکار معاون رييس جمهور را که از دانشجويان اشغال کننده سفارت آفتاب يزد

آمريکا در تهران بود منعکس کرده که گفته احمدی نژاد هزگز در جمع هسته اصلی دانشجويان پيرو خط 
  . ارت نبود اما اين که وی نگهبانان بوده باشد امکان پذيرستامام در سف
 ربيعی، رييس دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، اتهامات به احمدی نژاد در مورد شرقبه نوشته 

دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو در وين را تکِذب کرده و گفته است که در زمان آن ماجرا 
  .ن و در فرمانداری بوداحمدی نژاد در منطقه کردستا

 
  تير12:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ جوالى ٣ -  ١٣٨۴ تير ١٢يكشنبه 
روزنامه های يکشنبه تهران در مقاالت و گزارش های خود درباره کابينه تازه، اظهارات تازه :بی بی سی

  .دولت آينده نوشته اندرييس جمهور خاتمی درباره تخلفات انتخابات و گمانه زنی های تازه درباره ترکيب 
در سالگرد سرنگونی هواپيمای مسافربری ارباس ايران توسط موشک آمريکايی در خليج فارس، روزنامه 
های مختلف تهران با چاپ مقاالت ضد آمريکايی به ياد آورده اند که در اثر آن حادثه بيش از دويست نفر 

  . کشته شدنداز ايرانيان يک هفته قبل از پايان جنگ ايران و عراق 
 ٣٢   مرداد سال٢٨   بخاطر کودتای  سابق آمريکا از ايران  اگر وزير امور خارجهاعتمادبه نوشته 
 آمريکا در برابر   مقامات  ديگری از سوی  منتظر عذرخواهی  و تاريخ  افکار عمومی  کرد، اکنون عذرخواهی

  . پذيرد  بايد دير يا زود صورت  که باالخره  است  ايران ملت
 نوشته که يک نماينده محافظه کار مجلس با اشاره به حضور محمود احمدی نژاد در شهرداری شرق

تهران گفته تهران بزرگترين پايتخت منطقه خاورميانه است که دارای حجم عظيمی از مشکالت و 
ر ناهنجاری های وسيع است و در نگاهی مقايسه ای با پاريس، از زمان حضور ژاک شيراک رئيس جمهو

فعلی اين کشور به عنوان شهردار می بينيم که توان مديريتی احمدی نژاد بسيار باالتر از شيراک 
  . خواهد بود

 رئيس جمهور منتخب اگرچه اين روزها با هجوم تبليغاتی غرب مواجه است جام جمبه نوشته روزنامه 
تنش زدايی در جهان به عنوان اما ديروز در مالقاتی با فرماندهان عالی ارتش از گسترش صلح، عدالت و 

  .سياست خارجی قطعی دولت خود سخن گفت
ما شکست نخورديم بلکه يک گام به :"  يک عضو سازمان مجاهدين انقالب گفتهجوانبه نوشته روزنامه 

جلو برداشتيم بعيد است جامعه عقب گرد کرده باشد زيرا ديگر دوران آن چه پيش می آمد مانند بستن 
دوستان سرمست پيروزی، صبر کنند، جوجه را آخر پاييز می شمارند، .  شده استروزنامه ها تمام

  ." مردم بسيار زيرک هستند
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ساده زيستی احمدی نژاد برای همه :"  حبيب اهللا عسگر اوالدی گفته استايرانبه نوشته روزنامه 
  ." رده استشناخته شده است، اما با آنچه در آينده خواهيد ديد، نگوييد از شعارهايش عدول ک

او در : عضو مرکزيت هيات موتلفه اسالمی در خصوص ترکيب کابينه آقای احمدی نژاد نيز گفته است
ترکيب کابينه از مسير اصولگرايی خارج نمی شود، چون يک فرد واليتمدار است و کابينه خود را از غير 

  .اصولگرايان انتخاب نمی کند و در اين زمينه سختگير است
آن طور که شنيده ام، رهبری در خصوص ترکيب کابينه به رئيس :" ح راست گفته استاين چهره جنا

  ."جمهوری منتخب نه ليست پيشنهاد کرده و نه اشاره ای داشته است
 روزنامه شهرداری تهران در مقاله ای با اشاره به توصيه محمود احمدی نژاد برای همشهریاما 

اين سکوت بازار شايعات و : يی درباره اعضای کابينه نوشتهخودداری روزنامه ها از چاپ گمانه زنی ها
اما همانطور که شايعه جز در بستر بی خبری رواج پيدا نمی کند، مهار . گمانه زنی ها را گرم کرده است

شايعه نيز جز با اطالع رسانی شفاف و مستمر ممکن نيست؛ لذا مناسب است آقای رئيس جمهور 
سخنگويی که انتخاب می کنند، مردم را در جريان مراحل انتخاب اعضای منتخب مستقيمًا يا از طريق 

  . کابينه خود قرار دهند
مراکز جنگ :"  در عنوان بزرگ خود با چاپ عکسی از محمد خاتمی به نقل از او نوشتههمبستگی

  ."روانی را قبل از رفتن ريشه کن می کنم
ن، قم همدان و کرج تخلف های انتخاباتی  در عين حال از قول وزير کشور نوشته در سمناهمبستگی

  .صورت گرفته است
 

 آنند   المللي انرژي اتمي آغازمي   هيأت امروز مذاآرات خود را در مقر آژانس بين350
 ٢٠٠۵ جوالى 4 - ١٣٨۴ تير 13شنبه دو

نين المللي انرژي اتمي با هدف تقويت قوا   آشور جهان امروز در وين در مقر آژانس بين80نمايندگان 
 .آيند  اي و جلوگيري از حمالت اتمي گردهم مي  المللي حفاظت از مواد هسته  بين

مدت پنج روز    آشور از امروز به80نمايندگان , )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين
اي    حفاظت از موادهستهالمللي  المللي انرژي اتمي در وين با هدف تقويت قوانين بين  در مقر آژانس بين

 .آيند  و جلوگيري از حمالت اتمي گردهم مي
 هيأت امروز مذاآرات خود را در وين 350ها انجام مذاآرات،   دنبال سال    به«: آسوشيتدپرس گزارش داد

اي به بحث و   المللي براي حفاظت از امكان و تجهيزات موادهسته  آغاز و در رابطه با اتخاذ تدابير بين
 ».پردازند  نظر مي  ادلتب

درك متقابل , آنچه آه در حال اتفاق است«: ها درباره اين نشست گفت  مدير اجرايي انجمن آنترل سالح
 ».تواند هدف حمله يك حمله تروريستي قرار گيرد  اي مي  از اينكه آدام راآتور هسته

اي را در تمام   ود آه مواد هستهتواند تبديل به سالحي ش  اگر يك راآتور صدمه ببيند، مي«: وي افزود
 ».منطقه پراآنده مي آند

اي امضاءشده در وين نيويورك   در اين نشست همچنين اصالح آنوانسيون حفاظت فيزيكي از مواد هسته
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