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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(و دولتهای بزرگرژیم ایران 

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 چهار ی هایی از مسدود شدن دارارانی ای اسالمی جمهورهي خصمانه خود علکردی در ادامه روکایآمر

  .  تهران خبر دادزي صلح آمی بودن آنها با برنامه هسته اري درگیعا با ادیرانیشرکت ا
  )2007 ژوئن  9(1386 خرداد 19شنبه 

 یی شب گذشته اعالم کرد که داراکای آمری وزارت خزانه دارنهوا،ي مهر به نقل از شی گزارش خبرگزاربه
گروه "و "  فجریصنعتگروه "، "کي تکنندیفرا"، "پارس تراش "ی به نام هایرانی چهار شرکت ایها
  .  مسدود شدرانی ای هسته ای هاتي بودن در فعالريبه علت درگ" ني ماشزاني میديتول

 ري شرکت به علت درگ4 نی ای هاییدارا:  شد ی مدعی اهي با صدور اطالعکای  آمری خزانه داروزارت
 مسدود شده یع کشتار جمی منع گسترش سالح هاماني گرفتن پدهی و نادی هسته اتيبودن در فعال

  .است
! ی المللني بی گرفتن درخواست هادهی به نادرانی که ایتا زمان:  آمده است هياني بنی از ای بخشدر
 ی شرکت هاهي به اقدامات خود علزي نی عمل نکند؛ جامعه جهانومي اورانی سازی بر توقف غنیمبن

  ! دهدی ادامه مرانی ای هسته اتيمرتبط با فعال
 به سبب برنامه رانی ای اسالمی کشور بر ضد جمهورنیدر ادامه اقدامات خصمانه ا کای اقدام آمرنیا

 سازمان ملل متحد و تي امنی شورایرانی ضد ای قطعنامه های کشور و در پنی ازي صلح آمیهسته ا
 ی با هدف وادار کردن آن به صرف نظر از حقوق مشروع و قانونرانی اهي علی اقتصادی فشارهادیتشد

  .ش صورت گرفته است ایهسته ا
  
   رانی اهيعل" دهای مورد از تهدنیآخر" گروه هشت، ی نهیايب
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 گروه هشت واکنش نشان نداده است، ی هياني بی  هنوز رسمًا دربارهرانی که دولت ای حالدر:رادیو آلمان
 رانی اهيها عل"دیتهد" مورد از نی مصلحت، آن را آخرصي مجمع تشخسي رئ،ی رفسنجانیاکبر هاشم

 ژوئن ١١ روز دوشنبه ،ی اتمی انرژیالملل ني گزارش شده است، آژانس بحال نيدر هم.  کردیابیارز
  .کند  ی میدگي رسرانی ای  به پروندهگریاردب

 ی از افراد با نفوذ در حکومت جمهوریکی مصلحت و صي مجمع تشخسي رئ،ی رفسنجانی هاشماکبر
 رانی اهيها عل"دیتهد" مورد از نی گروه هشت، آن را آخریانی پای هيانيدر واکنش به ب ران،ی ایاسالم

 قسمت آشور ما اجالس سران گروه هشت بود آه بعد از سه روز هي برنامه علنیآخر«: دانست و گفت
  ». آشور ما منتشر آردندهي خود را علهيانياعظم ب
  ».مي از آن عبور آنري با تدبدیبا«و » ار دارد قری سختی کشور اکنون در مرحله« افزود یرفسنجان
 را به رانی ایا  هستهی  آلمان، مناقشهدام نيلگی خود در های روزه  گروه هشت در نشست سهسران
 نشست خود با انتشار انی  در پا٨گروه .  قرار دادندی مورد بررسیالملل ني از مسائل مهم بیكیعنوان 

 ملل، از اقدامات ن سازماتي امنی شورایها  به خواسترانی اییاعتنا یدر صورت ب« اعالم کرد یا هيانيب
  ». خواهد کردتی آن کشور حماهي علشتري بیهيتنب
 تاکنون به رانی انکهیاز ا«خود   هياني جهان در بی کشور بزرگ صنعت٨ ترز،ی روی گزارش خبرگزاربه

  .اند ابراز تاسف کرده» ل نکرده عمتي امنی شورا١٧۴٧ و ١٧٣٧، ١۶٩۶ یها تعهداتش نسبت به قطعنامه
 خواند ی خبرنگاران می گروه هشت را برای هياني ژوئن ب٨ آنگال مرکل صدراعظم آلمان، که روز جمعه خانم
 به ومي اورانیساز  ی غنقي تعلی در ازا١+۵ ی آشورهایشنهادي پی  بستهی  خواست دربارهرانیاز ا

  . شدیانديدقت ب
 فكر م،ی آردهی آه به آنها ارایشنهادي درباره پوم،ي اورانیساز  ی غنی  ادامهی به جادی بارانیا«:  افزودیو

  ». خواهد بودمی تحری صورت، متاسفانه پاسخ برقرارنیراي در غرایآند ز
  . گروه هشت واکنش نشان نداده استی هياني بی  هنوز رسمْا دربارهرانی ادولت
 ی انرژیالملل ني که آژانس برديگ ی صورت میحال در رانی اهي علها می تحردی گروه هشت به تشددیتهد
 را رانی ایا  هستهی  پروندهشود، ی برگزار منی ژوئن در و١١ خود که روز دوشنبه ی در نشست بعدیاتم

  . خواهد کردیبررس
   به خواسترانی ا،یا  هستهی انرژیالملل ني آژانس برآلی مد،ی گزارش محمد البرادعنی آخربراساس
 در گزارش یالبرادع.  نکرده استیی اعتناومي اورانیساز ی غنیها تي توقف فعالیا برتي امنیشورا

 برنامه تيع آژانس از وض ی با بازرسان، آگاهرانی ای عدم همکارليدل  آورده است که بهنيخود همچن
  . مواجه شده استی با دشوارزي آشور ننی ایا هسته

  
  کندی ايران را دچار ترديد میسپر دفاع ضدموشک: روسيه
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 ی آمريکا در اروپای ادامه اختالف آمريکا و روسيه بر سر استقرار سپر دفاع ضدموشکدر:بی بی سی

 ی آژانس بين المللی تواند تالشهای می وزيرخارجه روسيه گفته که استقرار چنين سامانه ا،یشرق
 انس با اين آژی همکاری مشکل مواجه کند و در ايران برا ايران بای حل مناقشه اتمی را برای اتمیانرژ

 .ترديد ايجاد کند
 دوربرد است قرار است ی موشکهای رديابی رادار برای آمريکا که در واقع پايگاههای دفاع ضدموشکسپر

 اتحاد ی نه چندان دور در حوزه نفوذ نظامی چک و لهستان برپا شود که در گذشته ایدر کشورها
 .داشتند قرار یشورو
 ی در نزديکی استقرار چنين سامانه نظام،ی به عنوان ميراثدار اتحاد از هم فروپاشيده شوروروسيه

 کرده و هشدار داده است که در صورت استقرار اين سامانه، ی خود تلقی برایمرزهايش را تهديد
 . اروپا نشانه خواهد رفتی شهرهای خود را بسویموشکها

 ی در واقع قرار است برایتراض روسيه، توضيح داده که سپر دفاع ضدموشک آمريکا در پاسخ به اعاما
 . برپا شود، نه روسيهی ايران و کره شمالیمقابله با تهديد موشک

 از اروپا را هدف قرار ی تواند بخشهايی با برد بيش از دوهزار کيلومتر است که می موشکهايی داراايران
 است و در صورت موفقيت، ی به سالح اتمی دستيابی تالش برادهد و آمريکا اعتقاد دارد که ايران در

 . مجهز کندی خود را به کالهک اتمیخواهد توانست موشکها
 . کندی را اکيدًا رد می چنين هدفايران

 اين کشور مخابره شده گفته که هيچ کس تاکنون ی که از خبرگزاريهای اظهاراتی روسيه طوزيرخارجه
 است و روسيه خواهان آن است یايران به دنبال ساخت سالح هسته انتوانسته است ثابت کند که 

 یصود ايران را کامًال مشخص سازد و چنين مقی اهداف فعاليت اتمی اتمی انرژیکه آژانس بين الملل
 ی مقابله با خطر موشکی برای شود اما استقرار سپر دفاع ضدموشکی ايران برآورده میتنها با همکار

 با آژانس ترديد کنند و بدين ترتيب ی تواند باعث شود که ايرانيها در همکاریران م از جانب ايیاحتمال
 . مواجه شودیآژانس در مأموريت خود با مشکالت جد

 در لهستان و چک، در ی استقرار سپردفاع ضدموشکی به آمريکا پيشنهاد داده که به جاروسيه
 آذربايجان دارد با روسيه شريک یر جمهور که روسيه در در منطقه موسوم به قبله دیتأسيسات رادار

 .شود
گفته که رادار قبله بيش از حد به ايران نزديک است و در ) ناتو (ی سازمان پيمان آتالنتيک شمالدبيرکل
 ايران و ی موشکهای بيش از حد مانع از رديابی بزند، اين نزديکی که ايران دست به حمله موشکیصورت

 .مقابله با آنها خواهد شد
 الوروف، وزيرخارجه روسيه بار ديگر آمريکا را به مطالعه پيشنهاد مشارکت در رادار ی اين حال، سرگئبا

  .قبله فراخوانده است
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 توافق نسبی در کشمکش موشکی ميان آمریکا و روسيه 
  )رادیو دویچه وله(محمود صالحی 
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. طبق طرح پوتين با اجازه آذربایجان، آمریکا و روسيه مشترکًا از این تأسيسات رادار استفاده خواهند کرد

توانند با کمک این تأسيسات سریعا از هرگونه تحرک موشکی  بدین ترتيب روسها و آمریکایی ها می
  .دولت ایران آگاه شوند

 برای حل کشمکش موشکی ٨يه در اجالس گروه طرحی که از سوی والدیمير پوتين رئيس جمهور روس
این تأسيسات نسبتًا . با آمریکا مطرح شده ، استفاده مشترک از تأسيسات واقع در آذربایجان است

ای که بين مسکو و آذربایجان وجود دارد،  مدرن در دهه هشتاد ميالدی ساخته شده و طبق قرارداد اجاره
 طرح پوتين با اجازه آذربایجان، آمریکا و روسيه مشترکًا از این طبق. روسيه مجاز به استفاده از آن است
توانند با کمک این  بدین ترتيب روسها و آمریکایی ها می. تأسيسات رادار استفاده خواهند کرد

اما در قبال استفاده مشترک از این . از هرگونه تحرک موشکی دولت ایران آگاه شوندتأسيسات سریعا 
تاسيسات، آمریکا باید از طرح دفاع سيستم ضد موشکی خود در لهستان و جمهوری چک صرف نظر 

  .کند
او . رئيس جمهور روسيه معتقد است که تأسيسات آذربایجان از یک نقطه قوت دیگر نيز برخوردار است

کنيم، نه فقط بخشياز اروپا، بلکه از تمامی قاره بدون  سيستمی که ما در آنجا ایجاد می«: ویدمی گ
با این سيستم از ریزش موشک بر روی قاره اروپا ممانعت بعمل می آید و . کند استثنا حفاظت می

  .»موشکها به دریا سقوط می کنند
 رادارهای ایستگاه آذربایجان بسوی جنوب البته آنچه که پوتين در مورد این سيستم نگفت این است که

با این حال جرج بوش رئيس جمهور . خبر هستند قرار دارند و از آنچه که در شرق روسيه می گذرد، بی
وی در این زمينه . آمریکا از این طرح استقبال کرد و قرار شده تا گروههای کار جوانب امر را بررسی کنند

ر دیالوگ استراتژیک توافق کردیم و قرار است وزرای خارجه و دفاع ما در گفتگوهای خود، بر س« : گفت
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پيش از ارائه این طرح والدیمير پوتين تهدید کرده بود در صورتی که آمریکا طرح دفاع ضد موشکی خود در 
چک و لهستان را به اجرا بگذارد، روسيه بار دیگر موشک های هسته ای خود را بسوی اروپای جمهوری 

  .مرکزی نشانه خواهد گرفت
زیرا با این پيشنهاد . متخصصان امنيتی، طرح روسيه را به لحاظ روانی قدمی هوشمندانه ارزیابی کردند

ن است، یا کنترل استراتژیک اروپای می توان دریافت که آیا واقعا موضوع بر سر تهدید از سوی ایرا
  . مرکزی از سوی آمریکا

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 ی عراق و براکي دولت و روند دموکراتهي علی منطقه ای عراق هشدار داد که توطئه اری وزنخست

 . گذشته وجود داردیکتاتوری دمیبازگرداندن رژ
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 گفت که رعراقینخست وز" ی المالکینور "ا،يتالیا" یآک "ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 دولت منتخب عراق بلکه هدف ريي عراق وجود دارد که هدف از آن نه فقط تغهي علی منطقه ایتوطئه ا

 . گذشته استع مخلومی و بازگشت رژی بردن قانون اساسني درعراق و از بیقرار دادن روند دموکراس
 در نزد کردی رونیبا کمال تاسف، ا:  سفر خود به شهر کوت مرکز استان واسط عراق گفت انی درجریو

 کردی رونی عراق مشارکت دارند، وجود دارد و با کمال تاسف ایاسي که با ما در روند سی از کسانیبرخ
 . سقف پارلمان استری زیگاه
 متعدد آن فی و همه اقشار و طوایخی و عمق تارییاي جغرافعراق با همه گسترده:  کرد دي تاکیمالک
 تي مسئولنی حفاظت از ای براشتري کند که هرچه بی مجابی امر انی در دست همه ما است و ایامانت
 .ميبکوش

 رای کند زجادی همه مشکالت کشور ای برایزي سحرآمی تواند راه حل هایدولت عراق نم:  گفت یو
 .  از خود برجا گذاشته استینحلی و الادیکالت ز سابق مشیکتاتوری دمیرژ

 روابط یري ازسرگزي و نی و خدماتیاسي س،یانتظارات ما در سطوح اقتصاد:  خاطرنشان کردیمالک
 درخور ی مرحله بدست آمده  به نوبه خود امرنی است، اما آنچه تا اادی زی المللني با جامعه بیاسيس

 .توجه و خوب است
 استان واسط ی ادارات دولتفی از وظای در شمارییکای آمریروهاياره مداخله ن عراق دربری وزنخست
 درکار بخش ییکای آمریروهاي است و مداخله نتي حاکمی مستقل و دارایعراق کشور:  کردديعراق تاک

 ن اطالع دادتي  بر اهمني همچنیو.  رودی عراق به شمار متي نقض حاکمیرنظامي غی اداریها
 مداخالت نی به منظور توقف ایري اتخاذ تدابیبرا) به دولت عراق (ییکای آمریروهايهرگونه مداخله ن

  . کردديتاک
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  شنبه نوزدهم خرداد:  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژوئن  9(1386 خرداد 19شنبه 
يترهای اصلی خود به بررسی تصميمات روزنامه های امروز تهران در آغاز هفته، در ت:بی بی سی

اجالس سران کشورهای صنعتی درباره برنامه های هسته ای ايران پرداخته، از ابراز نگرانی مجلس از 
بی اعتنایی دولت به مصوبات قوه قانونگذاری خبر داده و انتقادهايی از وضعيت تعيين قيمت و توزيع 

  . بنزين را منعکس کرده اند
 درباره اجالس سران هشت کشور صنعتی جهان در هلينگدام آلمان نوشته آنان  در گزارشیاعتماد

مهم ترين مسائل بين المللی از جمله پرونده هسته ای ايران را در نظر داشتند و اعالم کردند اگر ايران 
همچنان به درخواست شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد محدود کردن فعاليت اتمی خود توجه 

  .از اتخاذ اقدامات سختگيرانه تری عليه اين کشور حمايت خواهند کردنکند، 
 هم سرمقاالت خود را به بررسی اين اجالس اختصاص داده اند و اعتماد ملی و شرق، هم ميهن
  . در مقاله ای به انتقاد از تصميم های اجالس هشت کشور صنعتی پرداخته استرسالت

 اعتراض اعتمادد برای برگزاری انتخابات مجلس به نوشته  اسفن٢۴با گذشت يک هفته از تعيين روز 
اصالح طلبان و ديگر گروه های سياسی به اين تاريخ ادامه دارد، استدالل اصالح طلبان اين است که 
برگزاری انتخابات در روزهای پايانی سال از يک سو موجب کاهش مشارکت مردمی و از سوی ديگر 

ضين احتمالی به نتيجه انتخابات می شود، چرا که عمًال کشور در باعث محدود شدن زمانی برای معتر
اين روزها در حالت تعطيلی به سر می برد و عمًال رسانه های گروهی نوشتاری هم تعطيل هستند و 

  . صدا و سيما هم نشان داده است حاضر به پوشش خبری گروه های منتقد نيست
خبر داده و نوشته هيات رئيسه مجلس برای  از بی اعتنايی دولت به مصوبات مجلس هم ميهن

بندی بنزين را  دهد چون قرار بود دولت طرح سهميه  بررسی وضعيت بنزين جلسه اضطراری تشکيل می 
  .  خرداد آغاز کند، اما از اين امر استنکاف ورزيد١۵از 
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لس را الزم ديد به نوشته اين روزنامه هيات رييسه مجلس بعد از آن بررسی برخورد دولت با مصوبات مج
 بندی بنزين را عملی ندانست و گفت  که مصطفی پورمحمدی، وزير کشور اخيرا اجرای يکباره سهميه

با اين حال او هيچ زمانی را برای اعالم .  بندی را به صورت پلکانی عملی خواهد کرد  دولت سهميه
ول خرداد ماه اين امر اجرا می گرچه بنابر مصوبه مجلس و قانون بايد از ا. شروع اين طرح اعالم نکرد

  .شد 
 هم نوشته پس از آنکه مصطفی پورمحمدی، وزير کشور اجرای مصوبه مجلس در مورد سهميه شرق

 ای نامعلوم موکول کرد، هيات رئيسه مجلس  بندی بنزين را برای چندمين بار به تعويق انداخت و به آينده 
  .  را بررسی و با قانون مصوب مجلس تطابق دهدای اظهارات پورمحمدی هفتم تصميم گرفت در جلسه 

گيرد، از قول يکی از   توجهی دولت به مجلس از کجا نشات می   با اين سئوال که بیاعتماد ملی
حرمت امامزاده را بايد متولی آن نگاه دارد اما عملکرد : نمايندگان اقليت اصالح طلب مجلس نوشته

از ديدگاه او در ماجرای . ير از اين از دولت انتظاری نيستای است که غ  رئيسه مجلس به گونه  هيات
ای باشد که هم شان مجلس رعايت شود و هم   رئيسه به گونه   های هيات بنزين بايد موضعگيری

نياز از مجلس  به گفته ولی اهللا شجاع پوريان، دولت خود را بی . نظمی مواجه نشود اجرای قانون با بی 
 های  اند اما معلوم نيست چرا نمايندگان از اهرم رتی مجلس نيز منفعل شدهداند و نهادهای نظا می 

 گفته اعتماد ملیرضا نوروز زاده نماينده ديگر اقليت به . کنند خود برای نظارت بر دولت استفاده نمی 
است ابزارهای نظارتی مجلس مانند سوال و استيضاح، کارکرد خود را ازدست داده است چنان که 

  . وزيران را به قدری سياسی و امنيتی کردند که استيضاح از روال خود خارج شداستيضاح 
از قول مسووالن دولتی احتمال گسترش " هفتاد هزار مبتال به ايدز در کشور" با عنوان همبستگی

در حاشيه اين : بيماری ايدز در حاشيه شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد را فراوان دانسته و نوشته
 زياد است که در اين راستا سازمان HIV ه با محروميت نيز همراه است، تعداد مبتاليان بهشهرها ک

  . هايی انجام داده است  گذاری يونيسف سرمايه
 هزار بيمار ثبت ١۵، دکتر مينو محرز، رييس مرکز تحقيقات ايدز ايران گفته حدود همبستگیبه نوشته 

 هزار نفر تخمين زده ٧٠ تعداد اين بيماران در مجموع شده مبتال به ايدز در کشور وجود دارد، اما
 آلوده شده HIV  اند، از طريق روابط جنسی به ويروس  هزار بيماری که شناسايی نشده۵۵. شود می

  . باشند
ها و به  ، خانم محرز از کمبود آموزش در خصوص روابط جنسی در سطح رسانه همبستگیبه نوشته 

  . استويژه صدا و سيما انتقاد کرده
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