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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان - رژيم ايرانپروژه اتمي

  
 . معاون سوخت سازمان انرژي اتمي ايران از افتتاح آارخانه آب سنگين اراك در آينده نزديك خبر داد
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اي، معاون سوخت سازمان  ه، دآتر محمد قنادزاده مراغ)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: گفت انرژي اتمي ايران آه در جمع دانشجويان دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز سخن مي
هم اآنون يك سوم مساحت آشور تحت اآتشافات اورانيوم قرار گرفته است؛ در حالي : خاطرنشان آرد

 خشومي از حيث وجود آه معادن عظيم ما در ايران مرآزي قرار دارد و چشم انداز خوبي در منطقه
 . ذخائر اورانيوم وجود دارد

شود و با راه   از معادن اورانيوم ساغند به طور آلي بهره برداري مي85در اوايل سال : وي ادامه داد
 .  تن اورانيوم توليد خواهيم آرد67اندازي آارخانه اردآان ساالنه 

ران از اآتشاف اورانيوم تا مديريت پسمانداري را اي با بيان اين آه هم اآنون اي دآتر محمد قنادزاده مراغه
ها حاضر به انجام تعهدات خود براي اجراي پروژه  پس از آن آه چيني: دهد خاطرنشان آرد انجام مي

در اصفهان نشدند هيچ آشور ديگري نيز حاضر به همكاري با ايران ) U.C.F(تاسيسات فرآوري اورانيوم 
اي علمي و دانشمندان آار را شروع آردند و همه دنيا نيز به ما گفتند ه  گروه79نشد تا اين آه در سال 

هاي اعتبارات دولت و اتخاذ خسارت از چين   اصفهان نخواهيد بود اما با آمكUCFآه قادر به راه اندازي 
 .  به بهره برداري برسانيم83توانستيم اين پروژه را اجرا و در عيد سال 

يكي از بزرگترين افتخارات ايران اين است آه براساس : يران تصريح آرديي ا معاون سازمان انرژي هسته
المللي، ما از نظر زمان هشتمين آشور و از نظر ظرفيت هفتمين آشور در توسعه  هاي بين نظر آژانس

 . يي هستيم فناوري هسته
براي احداث اين :  داد ادامهZPPاي با اشاره به احداث آارخانه توليد زيرآونيوم  دآتر محمد قنادزاده مراغه

 آارگاه اين آارخانه احداث 24ها آارشكني آردند اما با توان دانشمندان جوان ايراني هر  پروژه نيز چيني
 . و هم اآنون به بهره برداري رسيده است

اين پروژه با اورانيوم طبيعي : وي همچنين از افتتاح پروژه آب سنگين اراك در آينده نزديك خبر داد و گفت
 . آند آه تمامي فناوري آن به دست ايرانيان ايجاد شده است ر ميآا

يي در  مطالعات وسيعي براي مديريت پسمانداري هسته: معاون سازمان انرژي اتمي ايران نيز افزود
  .ايران و در دانشگاه شيراز آغاز شده است آه نتايج آن به زودي اعالم خواهد شد

  
  وهاي موثر در آينده عراق  و نيردولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 صورت خواهد یالدي به ارتش عراق در ششم ماه می گارد ملیروهاي نالحاق:  دفاع عراق خبر دادریوز

 گرفت 
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 لي گرفت در مراسم تشکميوزارت دفاع تصم: دفاع عراق امروز چهارشنبه اعالم کردری شعالن وزحازم
 .  را در ارتش عراق ادغام کندی گارد ملیروهاي نندهیدر ششم ماه آارتش عراق 

به مناسبت :  اعالم کردی اهياني دفاع عراق در بری فرانسه،وزی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 یکی با ارتش ی گارد ملیروهاي ارتش عراق، نسيمصادف با سالگرد تاس) ماهی د17پنجشنبه  (هی ژانو9

 . خواهند شد
 ی از تمام مراکز آموزشی نظامیواحدها)  ارتش عراقسي سالگرد تاسیعنی(درآن روز:  افزودیو

 .  لشکر کامل خواهند بودکی لي واحدها با تشکنی خواهند شد و اليسراسرعراق فارغ التحص
 نیا:  هستند،گفتی هزارنفر60 عراق ازشش لشگر ی گارد ملیروهاي ننکهی شعالن با اشاره به احازم

 . معنا که ارتش عراق هم اکنون سه لشگر داردنی ارتش عراق است بدیروهايشترازنيعداد بت
 سال گذشته شکل لی آنها پس ازسقوط دولت صدام درنهم آوری عراق و واحدهای گارد ملیروهاين

 عراق مشغولند و تي امنني تاماتي اند و به عملدهی آموزش دییکای آمریروهايگرفت وآنها تحت نظارت ن
 .  کنندی می همکارزي عراق نسي پلیروهايمواره با نه
 عراق درچارچوب ی گارد ملیروهاين: اعالم کردی اهياني دولت موقت عراق امروز در بگری دی سواز

 ري را دستگیستی تروراتي مظنون به عمل58 اطراف آن حداقل ی پراکنده خود در بغداد و نواحاتيعمل
 .کردند

 هي عراق درمنطقه االعظمی گارد ملیروهاي نی بازرساتي تن درحمله وعمل85 نیا: دی افزای مهياني بنیا
 حامل چند قبضه سالح ودستگاهها مواد منفجره بمب هم ستی ترور25 شدند و ريدرشمال بغداد دستگ

 . منطقه بازداشت شدندنیدر ا

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


 هی محمودهيدرناح یستی تروری گروههازبهي نی گارد ملیروهاين:  آمده استهياني بنی ازاگری دیدربخش
 ی سورتي از آنها ملی که برخستی ترور25حمله نموده و دستکم )  جنوب بغدادیلومتري ک30واقع در(

 .دارند را بازداشت کردند
:  اشاره کرد وآورده استستهای قبضه سالح ازترورنی به مصادره چندهياني بنی موقت عراق درادولت

 تبعه نیا.  کردند رينام صالح را درمنطقه الکراده دستگ به ی تبعه مصرکی ني همچنی گارد ملیروهاين
 یروهاي کرد که همه آنها توسط نی و چند تا بمب دست ساز حمل مهي اعالمی با خود شماریمصر

 . و ضبط شدفي توقیگارد مل
 ی از پاسگاههایکی به یستی گروه ترورکی دولت موقت عراق اعالم شده درحمله هياني بگردری دی سواز

 یروهاي درجنوب بغداد، هشت تن از آنها پس از مبادله آتش با نهي عراق در منطقه الرستمیلگارد م
 . شدندري دستگسيپل
  

  در زمان مقرر برگزار شود دیانتخابات عراق با: بوش
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بات عراق در زمان مقرر در  خواهان آن است که انتخای امروز اعالم کرد وکای جمهور آمرسي بوش رئجرج
 .  برگزار شودهی ژانو30
 خود در کراوفورد تگزاس ی فرانسه، بوش در مزرعه خانوادگی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . رودشي پیزی انتخابات طبق برنامه رنی مهم است که اارياعالم کرد بس
 ی نگرانی باره صحبت کردم و ونیعراق در ا جمهور سي رئاوري  الیمن روز سه شنبه با غاز:  گفتیو

 . در شهر موصل در شمال عراق اعالم داشته استیتي خود را از اوضاع امنقيعم
 از مردم عراق اعم از یاري داشت که بسدهي عقاوري وجود النیبا ا: در ادامه اعالم داشت ني همچنبوش
 . خواهند در انتخابات شرکت کنند ی می و سنعهيش
 الزم را تي است تا حد ممکن امننی امی که در برنامه داریدستور کار:  اظهار داشتکای آمر جمهورسيرئ
 تا آرزو مي کنقی و آنها را تشومي همچون موصل فراهم کنی مردم شهرهائی برانطوري انتخابات و همیبرا

 .و خواسته خود را ابراز کنند
 آن عراق ی ها در شهرهایري خشونت ها و درگیري اوج گني انتخابات و همچنیکی به نزدتی با عنارًاياخ
 در ای افتادن انتخابات در کل کشور و قی آن کشور از احتمال به تعویاسي سیتهاي از شخصیاريبس
 . خبر داده اندی آن به صورت مرحله ای بغرنج برگزارطی از مناطق و در شرایبخش

  
 .  کشور خبر دادنی در ای از معاونان گروه زرقاویکی عراق از بازداشت دولت
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:  فرانسه، دولت عراق امروز چهارشنبه اعالم کردیبه نقل ازخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 سرکرده القاعده در ی از معاونان ابومصعب الزرقاویکی دسامبر 23 کشور نی درایتي چندملیروهاين

 .عراق را بازداشت کرده اند
 ساله مسئول گروه 33، تبعه عراق، "ابومروان: " اعالم داشتی اهياني عراق امروز باصدور بلتدو

 . استی الزرقاویستیابوطلحه که مقر آن در شهر موصل عراق و جزء شبکه ترور
 اني نظامهي را در موصل علاتي عملنی شده تاکنون چندريفرد دستگ:  آمده است ني همچنهياني بنیدرا
 .اورندي اسلحه را به دست بیری را صورت داده و توانسته است تا مقادیراق و عییکایآمر

 ی در راستای صورت گرفت اقدامی اطالعات مردمهی که برپاستی ترورنی ایري دستگه،ياني بنی ابراساس
 . رودی ژوئن به شمار م30 انتخابات ی از برگزارشي در عراق تا پی سراسرتي امننيتام
 اني نظامگاهی در پای انفجار انتحاراتي موصل در هفته گذشته شاهد عمل شود که شهری مادآوری

 . شدگری نفر د50 از شي شدن بی نفر و زخم22 بود که منجر به کشته شدن ییکایآمر
  

 است    آشته برجاي گذاشته54حمالت شورشيان عراق در شبانه روز گذشته 
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 . گرفت54ورشيان عراق در شبانه روز گذشته تشديد حمالت ش
الملل ايلنا، در شبانه روز گذشته در نتيجه حمالت شورشيان عراق به مواضع   سرويس بينبه گزارش 

 نفر از جمله معاون يكي از 54نيروهاي امنيتي و پليس اين آشور در مثلث سني نشين مرآز عراق، 
 .استانداران عراق و شمار زيادي از نيروهاي پليس اين آشور آشته شدند

اي آه به مواضع نيروهاي پليس عراق صورت گرفته،   دپرس، در آخرين حملهبه گزارش خبرگزاري آسوشتي
 . تن از ماموران پليس عراق را در پايگاه محل خدمت آنان از تنشان جدا آردند12شورشيان سر 

 نفر از جمله 29چنين شب گذشته در نتيجه انفجار بمب در منزلي مسكوني در غرب شهر بغداد،   هم
 . تن ديگر نيز زخمي شدند18ق آشته و هفت نيروي پليس عرا

 60در همين حين در نتيجه انفجار خودرويي در آنار مقر گارد ملي عراق در شهر بعقوبه، واقع در 
يكي از سخنگويان دولت عراق با اعالم اين مطلب .  تن زخمي شدند26آيلومتري شمال شرق بغداد، 

, رئيس پليس شهر بعقوبه, "نعيم محمد عبداهللا "در نتيجه حمالت شورشيان در شهر بعقوبه نيز: افزود
 .آشته شده و سه تن ديگر از نيروهاي پليس اين شهر نيز زخمي شدند
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 آيلومتري شمال شرق 20چنين در روز گذشته در نتيجه انفجار خودرو در روستاي مراديه، واقع در   هم
 .بغداد، پنج غيرنظامي آشته شده و شمار زيادي نيز زخمي شدند

 آيلومتري شمال 350ادامه حمالت شورشيان روز گذشته، پاسگاه پليس در شهر موصل، واقع در در 
 .در نتيجه اين حمله نيز يك تن از نيروهاي پليس عراق آشته شد. غرب بغداد، هدف حمله قرار گرفت

 آودك نيز  تن آه در بين آن ها سه10در شهر سامرا واقع در مرآز عراق نيز در نتيجه انفجار يك خودرو، 
 .شوند، زخمي شدند  ديده مي

هشت تن از عراقياني : هاي شبه نظامي عراق ادعا آرده است  گفتني است؛ در اين ميان يكي از گروه
  .هنوز صحت اين ادعا تاييد نشده است. اند، آشته است  آرده  را آه براي يك شرآت آمريكايي آار مي

  
ابات عراق؛ ريچارد آرميتاز سفر خود را به اردن، سوريه و براي قانع کردن اهل تسنن به شرکت در انتخ

 ترآيه آغاز آرد 
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هاي عراق براي شرآت در   معاون وزير امورخارجه مستعفي عراق، به منظور جلب رضايت سني
 . اي خود را به خاورميانه آغاز آرد  انتخابات، سفر دوره
اي   وزير امورخارجه مستعفي آمريكا، امروز سفر دوره, "ريچارد آرميتاژ"الملل ايلنا،    بينبه گزارش سرويس

 .خود را به سوريه، اردن و ترآيه، آغاز آرد
مذاآرات : معاون سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا، گفت, "آدام ارلي"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، 

ها به راضي آردن   با هدف تقويت تالش, نگوي وزير امورخارجه آمريكامعاون سخ, "ويليام برنز"و " آرميتاژ"
 .ها براي شرآت در انتخابات آتي عراق انجام خواهد شد  سني

به ترآيه دو روز به طول خواهد انجاميد و در خالل اين " آرميتاژ"سفر : منابع رسمي ترآيه نيز اعالم آردند
 .پردازد  نخست وزير ترآيه، به مذاآره مي, "نرجب طيب اردوغا"ديدار، هيات آمريكايي با 

به . محور مذاآرات ترآيه، بررسي اوضاع عراق، خواهد بود: چنين اين منابع خاطرنشان ساختند  هم
ها آخرين تحوالت عراق را پيش از برگزاري انتخابات در اين آشور   طوري آه دو طرف در اين نشست

 .بررسي خواهندآرد
هاي فراهم آردن امنيت براي شهروندان ترك در عراق مورد بحث و بررسي   نين راهچ  در اين مذاآرات هم

 .گيرد  قرار مي
  

 رمزي آالرك به منظورديدار با وآيل صدام به اردن رفت 
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وارد , ور سابق عراقيافتن از فعاليت وآالي مدافع رئيس جمه  منظورآگاهي  آمريكا به  وزيرسابق دادگستري
 .اردن شد

، رئيس "صدام حسين"، سخنگوي هيات وآالي "زياد الخصاونه"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
سابق آمريكا، از دوشنبه پيش تاآنون در   ، وزير دادگستري"رمزي آالرك: "جمهور سابق عراق، اعالم آرد

 .آند  ديدار مي" صدام"ي مدافع عمان، پايتخت اردن حضور دارد، و دراين مدت با وآال
و دوستان و تمامي اسرا و زندانيان " صدام حسين"به هيات مستند از دفاع " صدام"هيات وآالي 

 .تغيير نام يافت, درعراق
" آالرك: "خاطرنشان ساخت" صدام"به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، سخنگوي هيات وآالي مدافع 

 .است  رفتهتصميم به پيوستن به اين هيات گ
 .مندان به عراق و مخالف جنگ برضد آن است  از عالقه" آالرك: "وي همچنين افزود

صدام "يكي از اعضاي اين هيات با : اعالم آرد" صدام" دسامبر سال جاري هيات وآالي مدافع 16در 
ملت عراق را به وحدت " صدام حسين. "براي اولين بار در محل حبسش ديدار آرده است" حسين

 . ژانويه اين آشور هشدار داد30ويق آرد و نسبت به برگزاري انتخابات تش
 .روحانيون عراق نقش مهمي در تاريخ اين آشور دارند, وي همچنين تاآيد آرد

، "خليل ديلمي"هاي خود را در خالل ديدارش با   اين توصيه" صدام حسين: "همچنين افزود" خصاونه"
 . ابزار داشتيكي از اعضاي هيات وآالي مدافع خود

، آه يك سال پيش در عراق دستگير شده در اول ماه ژوئيه علنا "صدام حسين"شايان ذآر است، 
 .محاآمه و بازجويي شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ی د9:  تهرانیمرور روزنامه ها 

   ٢٠٠۴ دسامبر 29 – ١٣٨٣  دی9ه چهار شنب
ارش های خبری خود را به طرح تازه ای داده اند که محافظه کاران مجلس روزنامه های امروز تهران گز

برای تعيين مهريه دختران تهيه کرده اند و مانند طرح هفته گذشته آنها که درباره تثبيت قيمت کاالها و 
  . خدمات بود با مخالفت هايی روبرو شده است
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عين در گزارش های انتخاباتی خود به اين روزنامه ها در عين حال با اعالم رسمی نامزدی مصطفی م
بررسی وضعيت نامزدهای انتخابات رياست جمهوری پرداخته اند که پنج ماه مانده به برگزاری انتخابات 

  .تعدادشان به هشت نفر رسيده است
طرح تعيين مهريه دختران دومين طرحی است که در دو هفته متوالی توسط محافظه کاران مجلس تهيه 

 طرح در زمانی مطرح می شود که به نوشته روزنامه ها هنوز طرح اول آنها درباره تثبيت اين. شده است
 دومين طرح تبليغاتی اکثريت محافظه کاران برای اعتمادقيمت ها تکليف نامعلومی دارد و به نوشته 

  . انتخابات است
ه می شود و به نوشته طرحی که در صورت تصويب اختيار تعيين مهريه از دختران و خانواده آن ها گرفت

  . مطابق آن مهريه دختران هنگام ازدواج در هر منطقه ای متفاوت خواهد بودشرق
 آن را بی نظير خوانده و در مقاله ای نوشته در حقيقت ماهيت آن چيزی نيست جز شرقمصوبه ای که 

ان مجلس را  هدف نمايندگرسالت. اين که به زنان به جنس کااليی قابل خريد و فروش نگريسته شود
  .از ارائه اين طرح، تسهيل ازدواج جوانان اعالم کرده است

محافظه کاران همچنان اين طرح را . همزمان با طرح تازه، انتقاد به طرح تثبيت قيمت ها ادامه دارد
اساس تبليغات انتخاباتی خود قرار داده و ادعا می کنند که گامی بزرگ به نفع مردم و طبقه کم درآمد 

 اند و اصالح طلبان با استناد به گفته کارشناسان اقتصادی معتقدند طرحی غير قابل اجراست برداشته
  . که تهيه کنندگانش هم اين را می دانند و به همين جهت آن را برای يک سال تصويب کرده اند

ی  مجيد انصاری معاون حقوقی رييس جمهور گفته با اين طرح برای دولت بعد ايرانبه نوشته روزنامه
  .بايد نگران بود که در اول کار خود با بحران بزرگی روبرو می شود

 در گزارشی با اشاره به اين که هنوز چهره های اصلی وارد صحنه انتخابات نشده اند از اعتماد
مهرعلی زاده رييس سازمان تربيت بدنی، احمد توکلی نماينده مجلس، محسن رضايی فرمانده سابق 

اره ای معاون سابق قوه قضاييه و شورای نگهبان به عنوان نامزدهای فرعی سپاه پاسداران، رضا زو
  . انتخابات نام برده است

شرق بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش داده که ستاد انتخاباتی کارگزاران سازندگی 
  . رسما آغاز به کار کرده است

ن پيروز شوند تمام سياست های استعماری  از قول علی الريجانی نوشته اگر اصولگراياآفتاب يزد
  . دولت های بزرگ را در منطقه با مشکل مواجه خواهند کرد

 محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت هنگام اعالم نام مصطفی معين به عنوان شرقبه نوشته 
صالحات در نامزد اصالح طلبان در انتخابات آينده گفته است ما معتقديم که يکی از داليل اصلی آنکه ا

برابر برخی موانع نتوانست جلوتر برود، آن است که اصالح طلبان و از جمله جبهه مشارکت از ظرفيت 
های موجود، استفاده جدی نکردند و به اين خاطر، از مجموعه اصالح طلبان و همچنين در ميان خودمان 

  .انتقادات جدی داريم
العات قوه قضاييه درباره تخلف های يک نماينده از اختالف بين مجلس و قوه قضاييه و ادعای حفاظت اط

وظايف نمايندگی خود، احتمال سفر روسای جمهور روسيه و افغانستان به تهران و بحث شکنجه و آزار 
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