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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  

  هاي مهم ايرانبرخي از رويداد
  

  .  ساز سانتريفيوژ را آغاز آرد  جمهوري اسالمي ايران از امروز آار ساخت و مونتاژ قطعات دستگاه غني
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قرار بود ساخت و : ، يك منبع آگاه با اعالم اين خبر، گفت)وام ( به گزارش خبرگزاري رسمي امارات 
المللي   يوژ از ديروز از سر گرفته شود اما اين امر پس از هماهنگي با آژانس بينمونتاژ قطعات ساتريف
  .موآول شد) چهارشنبه( انرژي اتمي به امروز 

وي با بيان اينكه سه مرحله از مراحل توليد اين قطعات از امروز آغاز شده آه شامل ساخت، مونتاژ و 
  .و به آينده موآول شده استآار تزريق گاز هنوز آغاز نشده : آزمايش است، گفت

اين منبع آگاه با يادآوري اينكه اين اقدام ايران پيش از اين به اطالع سه آشور انگليس، آلمان و فرانسه 
تصميم به ازسرگيري ساخت و موناژ قطعات سانتريفيوژ را از هنگامي آغاز آرديم آه : رسيده، تصريح آرد

پا زدند و به مواضع آمريكا   د با ما در نشست بروآسل پشتديديم اين سه آشور اروپايي به توافقات خو
  .نزديك شدند

شان پايبند نمانند،   ها و تعهدات  در صورتي آه آشورهاي اروپايي به مسؤوليت: وي همچنين اعالم آرد
  .جمهوري اسالمي ايران نيز در تمامي تعهدات خود با آشورهاي اروپايي تجديدنظر خواهد آرد

اين سازمان پس از :  از محمد سعيدي، معاون سازمان انرژي اتمي آشور آورده استاين خبر به نقل
ملي آار ساخت و مونتاژقطعات سانتريفيوژ را آغاز آرده   عالي امنيت  اعالم رفع تعليق از سوي شوراي

  .است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

م حسين، رهبر سابق عراق، رسما از مقامات نظامي آمريكايي به مسئوليت قانوني بازداشت صدا
  .  دولت موقت اين آشور منتقل شد
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خبر اين انتقال حقوقي، آه اسناد آن با حضور يك قاضي ارشد عراقي , BBCبه نقل از, به گزارش ايلنا

 ژوئيه، صدام حسين در يك دادگاه 1است روز پنجشنبه، شود آه قرار   مبادله شد، در حالي اعالم مي
عراقي حاضر و در ارتباط با دوازده فقره اتهام شامل جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت رسما تفهيم 

  .اتهام شود
همچنين، مسئوليت قانوني بازداشت يازده نفر ديگر از مقامات ارشد رژيم سابق، از جمله طارق عزيز، 

  .شوند  ر، نيز به دولت موقت انتقال يافته و آنان نيز تفهيم اتهام ميمعاون نخست وزي
طاها ياسين رمضان معاون : اند عبارتند از  برخي ديگر از مقاماتي آه در اختيار دولت موقت قرار گرفته

 از فرماندهان - علي شيميايي -رييس جمهوري، سلطان هاشم احمد وزير دفاع و علي حسن المجيد 
   .ارشد ارتش

سالم چلبي، مدير دادگاه ويژه محاآمه رهبران سابق عراق، گفته است آه با اين نقل و انتقال حقوقي، 
مرحله اول تعقيب قضايي متهمان تكميل شده و وي در مالقاتي با صدام حسين حقوق قانوني متهم را 

  . به وي تفهيم آرده است
نان در محلي تحت مراقبت نيروهاي در عين حال، صدام حسين و همكاران وي در رژيم سابق همچ

  .آمريكايي در بازداشت به سر مي برند
به گفته مقامات دولتي، تا زماني آه پليس عراقي امكانات الزم براي ادامه بازداشت و حفظ امنيت رهبر 

و مقامات سابق آن آشور را ايجاد نكرده است وظيفه نگهداري از آنان در بازداشت را برعهده نخواهد 
  .گرفت

اين در حالي است آه صليب سرخ بين الملل قبال هشدار داده بود آه هرگاه پس از استقرار دولت 
موقت در عراق، آمريكاييان همچنان به بازداشت صدام حسين ادامه دهند عمال مفاد آنوانسيون ژنو، 

  .اند  ناظر بر حقوق اسيران جنگي را لغو آرده
  .اه ديگر آغاز شودرود محاآمه اين افراد چند م  انتظار مي

دولت اجازه نخواهد داد محاآمه صدام حسين، آه : يكي از مقامات ارشد دولت موقت عراق گفته است
  .اي براي مجادالت سياسي مبدل شود  حاوي رسيدگي به يك پرونده جنايي است، به صحنه

  .واهد بودتوجه دادگاه بر محتواي پرونده و اتهام ارتكاب به جرايم مشخص متمرآز خ: وي گفت
  .دولت عراق مجازات اعدام را لغو نكرده و درنتيجه ممكن است صدام حسين با اين مجازات مواجه شود

در بريتانيا، توني بلر، نخست وزير، از انتقال مسئوليت بازداشت رهبر سابق عراق به دولت موقت 
  .استقبال آرده است
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 صدور و اجراي حكم اعدام عليه وي تاآيد در عين حال، منابع رسمي بريتانيايي بر مخالفت خود با
  .اند  آرده

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  .حوزه علميه نجف از انتقال قدرت در عراق استقبال آرد
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ت در عراق، حوزه به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، با واآنش مثبت جوامع بين المللي از انتقال قدر

  .ها به مقامات عراقي اظهار خشنودي آرد  علميه نجف نيز از انتقال قدرت در آشور از آمريكايي
به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، در بيانيه صادره از سوي حوزه علميه نجف ضمن تبريك به ملت عراق 

ت به تعهداتش مبني بر باز گرداندن اين حوزه از دولت جديد عراق خواس, به مناسبت اين واقعه تاريخي
  .ها و اجراي انتخابات عمومي در اين آشور در موعد مقرر عمل آند  آامل قدرت به عراقي

 ژوئن انجام شود اما اين امر به داليل امنيتي دو روز 30قرار بود انتقال قدرت در عراق امروز چهارشنبه 
  . ژوئن صورت گرفت28قبل يعني در 

  .اهللا سيستاني به هنگام تشكيل دولت موقت در عراق از آن پشتيباني آرده بودپيش از نيز آيت 
  

  . ساعت در شهر نجف برقرار خواهد شد10حكومت نظامي روزانه به مدت 
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ي برقـرار   بـرا : به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، اين منـابع پلـيس عـراق اظهـار داشـتند                   
هـاي گـسترده ميـان نيروهـاي آمريكـايي و طرفـداران           آردن امنيت در شهر نجف آه اخيرا شاهد درگيـري         

  . صدر بوده است، حكومت نظامي در اين شهر برقرار خواهد شد
  .  ساعت حكومت نظامي در نجف برقرار خواهد شد10از اين به بعد روزانه به مدت : وي افزود

يعي مدير اطالع رساني دفتر مقتدي صدر، با اشاره به انتقال قدرت به حكومت              از سوي ديگر، عباس الرب    
انتقال قدرت به حكومت عراق زماني انجام خواهد گرفت آـه تمـام نمادهـاي سياسـي        : عراق اعالم آرد  

هـاي عـراق    و نيـز تمـام مـشاورين خـارجي از وزارتخانـه     .ها بازگردانده شود  هاي عراق به عراقي     چون آاخ 
  . نداخراج شو
ما اميدواريم انتقال قدرت به حكومت عراق واقعي باشد و اين حكومت تحـت نظـارت نيروهـاي                 : وي افزود 

  .خارجي عمل نكند
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

 روز 20ي مهران با اعالم دولت موقـت بـه مـدت      مرز ايران و عراق در نقطه     : يك مسوول امنيتي اعالم آرد    
  .بسته اعالم شد
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وگــو بــا خبرنگــار خبرگــزاري  يــك مــسوول امنيتــي آــشورمان آــه خواســت نــامش فــاش نــشود در گفــت  

آه از وضعيت ديگر مناطق مرزي ايران با عراق،           با بيان اين مطلب و تاآيد بر اين       ) ايسنا(دانشجويان ايران   
اق در اين نقطه اعالم شده، ساخت و ساز و          دليلي آه براي بستن مرز ايران و عر       : اطالعي ندارم، گفت  

  .تجهيز مراآز انتظامي عراق در اين مرز است
پيش از اين برخي منابع خبري گزارش داده بودند آه دولت عراق به درخواسـت آمريكـا مرزهـاي خـود بـا                       

  .ايران را بسته است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
  تير 10: روزنامه های تهران 

 2004 ژوئن 30 -1383  تير10چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های امروز تهران در بخش های مختلف خبری خود درباره فعاليت های هسته ای ايران و رابطه 
با آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش هايی منتشر کرده و از زبان رييس مجمع تشخيص مصلحت 

  .ی هسته ای تا به آخر ادامه خواهد يافتنظام خبر داده اند که برنامه ها
 خبر داده که بازرسی و نمونه برداری بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی از لويزان که تازه کيهان

ترين محلی است که در دستور کار بازرسان قرار گرفته، روز سه شنبه صورت گرفت اما برنامه بازرسی 
  .زرسان از تاسيسات هسته ای اصفهان به خواست ايرانی ها لغو شدچهارشنبه با

 در ادامه انتقادهای خود به پایبندی ايران به پروتکل الحاقی و تعهدات بين المللی در مورد فعاليت کيهان
های هسته ای در مقاله ای نوشته ليبی کليه دستگاه ها و تجهيزات هسته ای خود را به آمريکا ارسال 

ليبی همچنان در ليست آشورهای " دولت آمريكا روز گذشته طی گزارشی اعالم آرد آه داشت اما
  ."حامی تروريسم قرار دارد

 اين تجربه می تواند برای آنانی آه نسخه انعطاف در برابر آمريكا و نيز معامله با کيهانبه نوشته 
  .از باشدآشورهای غربی بر سر پرونده هسته ای آشورمان را تجويز می آنند، کارس
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 خبر داده که شروع به قطعه سازی برای سانتريوفوژها که به علت بعضی هماهنگی ها با آژانس شرق
بين المللی، با يک روز تاخير از امروز آغاز می شود و ساخت، مونتاژ و تست دستگاه را در بر می گيرد 

  . اما فعًال تزريق گاز انجام نمی شود
 نيروگاه بوشهر نوشته است که واحد اول نيروگاه اتمی بوشهر  از زبان مدير پروژه ساختهمشهری

اواخر سال آينده به بهره برداری خواهد رسيد و بالفاصله بعد از آنکه نيروگاه آغاز به کار کرد، به پرسنل 
  . ايرانی تحويل داده می شود

 اتمی، نوشته است  در کنار اين خبر از قول محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژیجام جم
  . که هيچ مشکلی در راه همکاری های هسته ای ايران و روسيه و ساخت نيروگاه بوشهر وجود ندارد

 يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس از حسن روحانی و وزارت آفتاب يزددر همين حال، به نوشته 
  .اروپا واقع بين تر باشندخارجه خواسته است که با توجه به ناکامی های گذشته، درباره رابطه با 

  . اخبار و گزارش های مربوط به انتقال قدرت در عراق در روزنامه های امروز صبح انعکاس وسيعی دارد
 به ابراز مخالفت با تغييرات در عراق ادامه داده و ضمن نمايشی خواندن جمهوری اسالمیروزنامه 

نوشته است که کشورهای همسايه انتقال قدرت و دست نشانده توصيف کردن دولت موقت عراق 
عراق بايد به خطرهای حضور آمريکا در منطقه، آن هم با در اختيار داشتن پايگاه های نظامی و منابع 

غنی نفت و ساير ثروتهای عراق، انديشه کنند و دولتمردان ايران نيز برای امنيت ملی بايد نگران باشند 
  .بگيرند که به پايان يافتن سلطه آمريکا بر عراق منتهی شودو با اتخاذ تدابير شجاعانه راهی را در پيش 

 در مقاله ای به بررسی بهترين سياست ها برای ايران در رابطه با شرايط عراق وقايع اتفاقيهاما 
سليقگی  پرداخته و تندروها و روزنامه هايشان را بی اعتنا به منافع ملی کشور دانسته و نوشته کج 

کننده در عراق مواضعی بگيريم که   ترين نيروهای تروريستی عمل  ر افراطیاست که در راستای تفک
های جهانی را در عراق توجيه کند و ثانيًا، دوستان معتدل و نيروهای   قدرت اوًال، مشروعيت دخالت

  .جهت از ما ناخشنود سازد سياسی دوست ما در کشور همسايه و حساس عراق را بی 
 با کيهان ديروز همصدا شده و از روزنامه هايی که اخبار انتقال قدرت در جمهوری اسالمیبا اين وجود 

  . عراق را به عنوان واقعه ای مهم منعکس کرده اند انتقاد کرده و آنان را عاشق آمريکا خوانده است
 اظهار نظر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را نقل کرده که گفته همشهری

در عراق گام مثبتی است چرا که آمريکا بخاطر فشارهای فراوانی که در عراق تحمل است انتقال قدرت 
کرده و می کند، راهی جز تن دادن به خواسته مردم ندارد و نظر آمريکا اين است که افراد خاصی در 

آنجا باشند و دولت های دست نشانده اهداف آنها را تامين کنند ولی من فکر می کنم اين جريان ضد 
  .يکايی که در عراق شروع شده ادامه خواهد داشتآمر

روزنامه های صبح امروز تهران ناباورانه خبر داده اند که شورای شهر تهران تصميم گرفت که محل 
  .دايمی نمايشگاه های بين المللی تهران را برای هميشه تعطيل کند

 زمين کافی و امکانات برای  به دفاع از تصميم شهرداری و شورای شهر تهران برآمده و نوشتهکيهان
  .محل تازه ای جهت ساخت نمايشگاه بين المللی تهران در نظر گرفته شده است

 با شرقتصميم شورای شهر تهران را منعکس کرده و " پايتخت بدون نمايشگاه" با عنوان حيات نو
ری نمايشگاه بين گزارش تاريخچه ای از اختالفات وزارت بازرگانی و شهرداری تهران که در زمان برگزا

المللی کتاب تهران به اوج رسيد از زبان رييس سازمان نمايشگاه ها نوشته است هيچ تغييری داده 
  .نمی شود و نمايشگاه ها برقرار خواهد بود

دوهقته مانده به سالگرد فاجعه کوی دانشگاه تهران و در حاليکه به نوشته روزنامه ها در شهرهای 
 از زبان وزير اطالعات نوشته جام جمال به دادگاه ها فراخوانده شده اند، مختلف کشور دانشجويان فع

است که با نزديک شدن واقعه کوی دانشگاه و تدابير امنيتی که در اين باره انديشيده شده و هماهنگی 
  . تير ندارد١٨های انجام شده، وزارت اطالعات هيچ گونه نگرانی از نزديک شدن 

ا گزارش دادگاه عباس عبدی، به خبرسازترين اصالح طلبی پرداخته اند که از روزنامه های امروز صبح ب
نزديک پانصد روز پيش در زندان است و به نوشته ديروز پس از پايان دادگاه غيرعلنی خود در پاسخ 

اگر بخواهم حرف بزنم به ضررم تمام می شود و همه چيز به هم می : سئواالت مکرر خبرنگاران، گفته
  .ر بخواهم حرف نزنم مجبورم تنها توضيح بدهم که به درد نخواهد خوردريزد و اگ

 در گزارشی پيرامون پرونده عباس عبدی از قول وی نوشته هروقت خواستم حرف بزنم، وقايع اتفاقيه
  .نامه هايم را منتشر خواهم کرد

 از ۵رزمايش تندر خبر صفحه اول بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران مانوری نظامی است که به نام 
 هدف از اجرای آن ارزيابی و افزايش سطح رسالتامروز در جنوب کشور برپا می شود و به گزارش 

دانش نظامی با تکيه بر تجارب دوران جنگ با عراق و همچنين ارزيابی تاکتيک های ابداعی و تجهيزات 
  .د بودبهينه سازی شده در شرايط رزم حقيقی با استفاده از مهمات جنگی خواه

 
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  آنند     زن خودسرپرست بمي در شرايط بحراني زندگي مي5000  

 2004 ژوئن 30 -1383  تير10چهار شنبه 
 هزار زن 5از وضعيت بحراني زندگي, شهر آشور  رييس آميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراهاي آالن

  .  خودسرپرست شهر زلزله زده بم خبر داد
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شهر آشور در   در حاشيه يازدهمين نشست شوراهاي اسالمي آالن, رسول خادم, لنابه گزارش اي
ها، بيكاري، افسردگي، نداشتن اميد به   تامين مايحتاج ضروري از هم پاشيدگي خانواده: مشهد گفت

  .زندگي از جمله مشكالتي است آه زنان خود سرپرست بمي با آن روبه رو هستند
 آودك يتيم بمي از سنين نونهالي تا نوجواني با مشكالتي از نظر فرهنگي همچنين پنج هزار: وي افزود

  .اجتماعي و مالي رو به رو هستند
نسبت , برند  هاي اجتماعي ناشي از زلزله رنج مي  با بيان اينكه زنان خودسرپرست بمي از آسيب, خادم

  .هاي اجتماعي در بم هشدار داد  به افزايش آسيب
 شهر بم در شرايط روان پريشي اجتماعي قرار دارند و نيازمند عزم ملي برخي از مردم: وي گفت

  .مسووالن براي رفع بحران جدي اجتماعي هستند
از ضعيف بودن روحيه مردم بم , شهر  رييس آميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراهاي اسالمي آالن

دن اميد به زندگي در بين ساآنان براي از بين بردن افسردگي و بازگردان: ناشي از زلزله خبر داد و افزود
  .ريزي است  بم نيازمند برنامه

توانند با استفاده از امكانات خود به پيشبرد   شهر مي  با بيان اينكه شوراهاي اسالمي آالن, خادم
 ميليارد ريال اعتبار به امور 5/3اختصاص : افزود, هاي فرهنگي و اجتماعي در بم آمك آنند  برنامه

  .تواند اميد به زندگي را در آنان افزايش دهد   ميفرهنگي شهر بم
با اين حال هرگونه اقدام براي اجرايي : وي افزود, الملل شهرداري مشهد  به گزارش روابط عمومي و بين

  .هاي مستلزم وجود مديريت قوي جدي و آارآمد است  آردن اين برنامه
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