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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 -ايرانپروژه اتمي رژيم 

  
  کردند دنی دني آژانس از پارچبازرسان: ی اتمی انرژی المللني آژانس بیسخنگو

  2005 ژانویه 13 – 1383 دی24شنبه پنج 
بازرسان آژانس امروز از :  سازمان ملل اعالم کرد ی اتمی انرژی المللني آژانس بانی از سخنگویکی

 ی هسته ای پنهانی ممکن است آنجا برنامه هارانی کند ای ادعا مکای که آمرني پارچی نظامتیسا
 .  کردندداریداشته باشند د

 پست قی که از طری اهياني در بی فرانسه، مارک گازدکیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 نيم که بازرسان آژانس امروز از پارچ کنی مديمن تائ:" به مطبوعات ارسال کرد اعالم کرد یکيالترون

 ". کردند یطي محی منطقه نمونه بردارنی و از ادارید
 در منطقه رانی کردند ای بطور مکرر ادعا میکائی پس از آن صورت گرفت که مقامات آمری بازرسنیا

 . دارد ی هسته ای پنهانی برنامه هاني پارچینظام
 داری ضمن اعالم دکای آمری بعدی کردن بهانه های خنثی برای اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد

 یتهاي حساس هستند تا بتوانند فعالی آژانس به اندازه کافزاتيتجه:   گفت نيبازرسان آژانس از پارچ
  یی هایار پنهانکني دهند و اگردر پارچصي انجام شده است تشخنی از اشي پیلي را که خیهسته ا

 انجام ی مکررشی آن به کار خواهد بست و آزماافتنی یالش خود را براصورت گرفته باشد آژانس تمام ت
 .خواهد داد 

 ی براروزی بامداد دی اتمی انرژی المللني از بازرسان آژانس بی نفره ا4 ها بود که گروه یزنی رانی ایدرپ
 . وارد تهران شدندني پارچتی از سای نمونه بردارزي و نقي تعلیی آزمایراست
 . شده استدي ازآژانس تائدی بازدی گازدکري اخهيانيست که در ب به ذکر االزم

 
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
اقدام واليتي براي حضور مستقل در صحنه انتخابات تشخيص فردي وي :عضو شوراي مرآزي موتلفه

 است
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مي اقدام علي اآبر واليتي مبني بر حضور عضو شوراي مرآزي حزب موتلفه اسال: خبرگزاري فارس
 .مستقل در صحنه انتخابات را تشخيص فردي وي دانست

به گزارش خبرگزاري فارس محمد خرسندي آه در جمع بعضي از هواداران و اعضاي حزب موتلفه 
هاي  خواهند با اينكار تنور رقابت ايشان شايد مي: گفت، بيان داشت اسالمي استان قم سخن مي

 . اباتي را گرمتر نمايندانتخ
اي به دست رقباء  نمودند و بهانه بود آه ايشان مدت زمان ديگري را تحمل مي بهتر مي: وي افزود

 . دادند تا آنها فكر نمايند در جمع اصولگرايان اختالف وجود دارد نمي
ست، اضافه  ا عضو شوراي مرآزي حزب موتلفه اسالمي با بيان اينكه قطعًا واليتي نيت خيري داشته

باشد بايد نامزدها  تشخيص ايشان اين بوده آه چون فرصت تبليغات انتخاباتي محدود مي: آرد
 . هاي انتخاباتي خودشان را آغاز نمايند و اين آار ايشان به معناي جدايي از اصولگرايان نيست برنامه

البته انتخابات : باشد، افزود خرسندي با بيان اينكه واليتي هنوز يكي از نامزدهاي مطرح اصولگرايان مي
يك مسابقه است آه بازيهاي زيادي دارد لذا دوستان اصولگرا از قبيل اين تصميمات ناراحت نشوند و 

 . تر از قبل باشند مصمم
رقباي اصولگرايان هم خيلي خوشحال نباشند و بدانند آه اصولگرايان به زودي با وحدت و : وي ادامه داد

 . د خواهند رسيد و در انتخابات آينده نيز به حول و قوه الهي پيروز خواهند بودهمدلي به يك نامزد واح
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  ژانويه عراق آرد30يك گروه ترآمن تهديد به تحريم انتخابات 
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آردها در تاثيرگذاري بر » بازي«هديد آرد در صورت خاتمه نيافتن يك گروه ترآمن ت: خبرگزاري فارس

 .آند  ژانويه در عراق را تحريم مي30نتيجه انتخابات در شهر آرآوك، انتخابات 
 

 گروه جبهه ترآمنهاي عراق آه امروز از سوي دفتر آنها در  به گزارش خبرگزاري فرانسه از آنكارا، در بيانيه
هاي انتخاباتي همچنان دستكاري شود، ما مجبور به  اگر ساختار و برنامه«:  است آمده آنكارا صادر شده،

 » .تجديدنظر در تصميم خود براي شرآت در انتخابات خواهيم شد
 . آند ترين گروههاي ترآمن در عراق است آه ترآيه از آن حمايت مي اين گروه يكي از اصلي
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ردستان عراق و حزب دموآرات آردستان عراق را به اين بيانيه دو گروه اصلي آرد، اتحاديه ميهني آ
متهم » افزايش تالشها براي ايجاد آشوب در بافت جمعيتي آرآوك پس از شكست در تعويق انتخابات«

 . آرد
نام در  نام و با افزايش مدت ثبت دهنده ثبت هزاران آرد به طور غيرقانوني به عنوان راي: اين گروه ادعا آرد

 . اند دهاين شهر مخالفت آر
براي ما عجيب و غيرقابل قبول است آه آميسيون مستقل انتخابات : در ادامه اين بيانيه آمده است

شود،  عراق به تمايالت اين دو حزب آردي تسليم شده و خود در بازيهايي آه در آرآوك انجام مي
 » .سهيم آند

 
مردان : گفت) پنجشنبه(امروز آند،  اهللا العظمي سيستاني همكاري مي يكي از مقاماتي آه با آيت

 .اهللا العظمي سيستاني را هدف قرار داده و آشتند مسلح دو تن از مشاوران آيت
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اهللا محمود المدائن، از  به نقل از خبرگزاري رويتر، آيت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ستاني به همراه پسرش و چهار تن از محافظانش در سلمان پاك واقع در اهللا العظمي سي مشاوران آيت

 .جنوب بغداد آشته شدند
ي مسائل حقوقي در دفتر ايشان آار  اهللا العظمي سيستاني آه در زمينه يكي ديگر از مشاوران آيت

 .آرد نيز در نجف آشته شد مي
ي   هتل در بغداد حمله آرده و يك تبعهي شاهدان عيني مردان مسلح امروز به يك از سوي ديگر به گفته

هنوز هيچيك از مقامات عراقي يا پليس اين آشور اين حادثه را  .ترك را ربوده و شش عراقي را آشتند
 .اند تائيد نكرده

 
 افراد مسلح شش عراقي را در بغداد آشتند
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 آشته و يك بازرگان ترك را خارج از يك هتل در مرآز بغداد افراد مسلح شش عراقي را: خبرگزاري فارس

 .ربودند
 صبح 6:30از پليس عراق گفت اين حادثه ساعت » بسام العابد«به گزارش آسوشيتدپرس از بغداد، 

» بخان«بوس آه براي انتقال اين بازرگان از هتل  امروز هنگامي رخ داد آه افراد مسلح به سوي يك ميني
 . ندازي آرده و هر شش نفر داخل اين خودرو را آشتندآمده بود، تيرا

 فرد مسلح 10شناسايي آرده است، توسط دستكم » عبدالقدير تانريكولو«بازرگان ترك آه پليس وي را 
 . ربوده شد

 . شد روي مقابل هتل ديده مي هاي خون در پياده اين در حالي است آه لكه
 . آردند مندان محلي عراق بودند آه براي اين بازرگان آار ميشدگان در اين حادثه از آار پنج تن از آشته

 . داد اين بازرگان آارهاي ساختماني انجام مي
 . بوس بود عابد افزود قرباني ديگر اين تيراندازي راننده ميني

 . آرد شبكه خبري ترآيه اعالم آرد اين شرآت ساختماني با آمريكاييها در عراق همكاري مي
معرفي آرد، گفت اين بازرگان حدود يك سال در » عال«ه تنها با اسم آوچك خود را يك آارمند هتل آ
 . برد عراق به سر مي

  
 هاي آشتار جمعي عراق پايان يافت   جستجو به دنبال سالح
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 .هاي آشتار جمعي در عراق پايان داد  آمريكا به جستجوي براي يافتن سالح

زارش سرويس بين الملل ايلنا، پس از گذشت آمتر از دو سال از آغاز جنگ عراق، آمريكا به به گ
 .اي پايان داد  جستجوي خود به دنبال سالح هاي آشتار جمعي بدون هيچ نتيجه

رئيس گروه آارشناسان , "چارلز دولفر", پس از پايان اين عمليات, به گزارش روزنامه واشنگتن پست
به آمريكا , آه از آارمندان سازمان اطالعات و امنيت آمريكا نيز هست,  عراقعمليات جستجو در

 .بازگشت
هاي آشتار جمعي در عراق از جمله داليل آمريكا براي حمله به عراق بوده   است؛ وجود سالح  گفتني
 .است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ديماه24:  تهرانیمرور روزنامه ها

 2005 ژانویه 13 – 1383 دی24شنبه پنج :ی سیبی ب
روزنامه های امروز از تحوالت مهمی در هفته آينده در ارتباط با مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری خبر 

داده و از تشکيل فراکسيونی از روحانيون مجلس برای حمايت از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای 
در ضمن از زبان مسئول پرونده هسته ای ايران خبر داده اند که به رياست جمهوری آينده نوشته اند و 

  . زودی غنی سازی اورانيوم در کشور از سر گرفته می شود
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از ميان خبرهای داخلی گرفته شدن پرونده وبالگ نويسان از دادستانی تهران که متهم به بدرفتاری با 
  .اه انقالب از جمله مهم ترين خبرهاستزندانيان اين پرونده شده و احضار شيرين عبادی به دادگ

 که در گزارش اصلی خود از قطعی شدن احتمال شرکت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات شرق
خبر داده است نوشته در پايان دی ماه يک تحول مهم انتخاباتی رخ خواهد داد که از يک سو گروه های 

رسمی معرفی می کنند و از سوی ديگر گروه چپ نظام جمهوری اسالمی کانديداهای خود را به صورت 
های راستگرا که در دستيابی بر سر کانديدای واحد ناکام ماندندعلی الريجانی را کانديدای اصلی خود 

اعالم می کنند و علی اکبر واليتی هم با حمايت غيررسمی اليه های سنتی جناح محافظه کار وارد 
  . عرصه انتخاباتی می شود

 مهم ترين خبر اعالم کانديداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی خواهد بود که در شرقاما از نظر گزارشگر 
  .روزهای گذشته با تشکل روحانيون مجلس ديدار کرده است

اخبار مربوط به قوه قضاييه، احضارها و دادگاه ها از جمله اصلی ترين گزارش های خبری روزنامه های 
ت که بدون تفسيری از احضار خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل به آخرين روز هفته تهران اس

  .شعبه ای از دادسرای انقالب خبر داده اند
در همين حال . از علت اين احضار و اتهام خانم عبادی در هيچ روزنامه ای خبری چاپ نشده است

ه ششمين احضار نامه  خبر داده که ماشاهللا شمس الواعظين، سردبير چهار نشريه توقيف شدشرق
خود را دريافت داشته ولی گفته است که همانند موارد ديگر تا شراپطی را که ذکر کرده محقق نشود در 

  . دادگاه حاضر نخواهد شد
 علی مزروعی رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران که او نيز به اعتمادهمزمان با اين خبر به نوشته 

تکليف پرونده مربوط به وبالگ نويسان معلوم نشود از شرکت در دادگاه احضار شده اعالم داشته تا 
  . دادگاه خودداری خواهد کرد

 خبر از برگزاری دادگاه محمد سالمتی، دبير کل سازمان مجاهدين انقالب اسالمی داده ايرانروزنامه 
جال ها سه ماه پيش به دنبال باالگرفتن جن. که برای اولين بار با حضور سه قاضی تشکيل شده است

بر سر دادگاه های سياسی و مطبوعاتی رييس قوه قضاييه در بخشنامه ای از دادسرا ها خواست به 
  . اين گونه پرونده ها با حضور سه قاضی رسيدگی شود تا رعايت عدالت شده باشد

اما خبر مهمتر روزنامه ها مربوط به پرونده وبالگ نويسان است که پس از اعتراف های چند نفر از 
دانيان آن موضوع بحث محافل حقوق بشر در داخل و خارج از کشور قرار گرفت که اين اقرارها را زن

  . اجباری اعالم می کردند
 با دستور رييس قوه قضاييه پرونده وبالگ نويسان از دادسرای تهران که متهم به ايرانبه نوشته روزنامه 

  .  نظر رييس قوه قضاييه کار بر آن ادامه يابداقرارگيری اجباری از متهمان شده است گرفته شد تا زير
محمد علی ابطحی روز گذشته در وبالگ خود خبر داده بود که وبالگ نويسان زندانی شده در مالقاتی 

با آيت اهللا شاهرودی اطالعاتی در مورد رفتار با آنان در زندان و نحوه اعتراف گرفتن ها در اختيار وی 
اهميت اين تصميم آن جاست که يک روز بعد از اظهار نظر سخنگوی . رفتگذاشتند که مورد توجه قرار گ

قوه قضاييه گرفته می شود که از شاکيان خواسته بود به همان دادسرا شکايت برند چون هيچ مرجع 
  .ديگری در کشور برای رسيدگی به شکايت آنان از دادستانی تهران وجود ندارد

ت ملی ايران گفته ايران در آينده نزديک غنی سازی اورانيوم  دبير شورای عالی امنيجام جمبه نوشته 
  . را با نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی و در چارچوب تعهدات بين المللی آغاز خواهد کرد

 روبرو شده که آن را در صدر اخبار خود جمهوری اسالمیهمزمان با اين گفته که با استقبال روزنامه 
 حسين موسويان سخنگوی هيات مذاکره گرهسته ای گفته ايراننامه نقل کرده، به نوشته روز

خط قرمز ايران در ورود بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی از جمله پارچين، :"است
حفظ اسرار توانمندی های نظامی متعارف کشور است و ما با هوشياری مراقبيم هيچ عمليات 

  ."ز اين سايت ها صورت نگيردجاسوسی و سرقت اطالعاتی ا
به نوشته روزنامه ها، اين اظهارات يک روز قبل از ورود بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی به ايران 

  . برای بازرسی از منطقه نظامی پارچين صورت گرفت
صادی و  مذاکره گران ايرانی از پايان وقفه هجده ماهه در مذاکرات اقت ايراندر همين زمان به نوشته

تجاری ايران و اروپا خبر داده اند که حاصل آن امضای بزرگترين سند تجاری موسوم به توافقنامه اقتصادی 
  . خواهد بود

 نوشته اين توافق نامه پايان ابهامهايی خواهد بود که طی روزهای اخير با باال گرفتن بحث ايرانروزنامه 
ريان های منتقد دولت را به سمت اعتراض و چالش با های انتخاباتی در ايران، شماری از نامزدها و ج

  . سياست خارجی و مخصوصًا پرونده هسته ای سوق داد
 از قول سخنگوی هيات مذاکره گر ايران نوشته بحث موافقتنامه تجاری که به علت سوءظن همبستگی

داد و ستد پيش آمده در ماجرای هسته ای متوقف شده بود از چنان تأثيری برخوردار است که چرخ 
  .ايران و غرب را در دوران تحريم بوش به حرکت درآورد

 
  گوناگون

  
 و عناصر ی ارتباط سپاه پاسداران انقالب اسالماتيجزئ: » بن الدن« در باره یدیمولفان کتاب جد

  القاعدهیستیسازمان ترور
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Terrorisme , که تا کنون کتابهاي بسياري در زمينه تروريسم در فرانسه نوشته است، به دنبال حمالت
 سپتامبر پس از تحقيقات فراوان کتابهاي مختلفي در مورد شبکه تروريستي القاعده در جهت 11

اين محقق چهارشنبه گذشته در .  زبان ترجمه شده است26که به افشاي سازماندهي آن منتشر کرد 
» شده غرب تخريب برنامه ريزي: بن الدن«يک کنفرانس مطبوعاتي در پاريس کتاب تازه خود را به نام 

 . معرفي کرد
 و اصالن Roland Jacquardاين کتاب که مشترکا به وسيله روالند ژاکار ): راديو فردا(ميرعلي حسيني

نام دارد و در آن » بن الدن تخريب برنامه ريزي شده غرب«ت روزنامه نگار الجزايري نوشته شده، تاداکرا
نويسندگانش از حمالت قريب الوقوع اعضاي القاعده خبر داده و به تمام کشورهاي جهان براي مبارزات 

 . پيشگيرانه هشدار مي دهند
 سال اخير در گوشه و کنار جهان توسط 2ول به نظر روالند ژاکار، حمالت جسته و گريخته اي که در ط

سازمان القاعده صورت گرفته، در مقابل عمليات خراب کارانه اي که ايمان الظواهري مغز متفکر اين 
هاي القاعده که  يکي از روش هاي حمله. سازمان و بن الدن وعده مي دهند تمريني بيش نبوده است

اي از افراد القاعده با  تريولوژيک است که به موجب آن عدهدر اين کتاب به آن اشاره مي شود، حمله باک
شوند و به محض رسيدن به فرودگاه،  تزريق ويروس خطرناکي به خود عازم کشورهاي مختلف غرب مي

آيند و از آن به بعد هر فرد آلوده شده به ويروس مورد نظر، خطري جدي  در صدد آلوده کردن مردم بر مي
 . ويروس واگيردار در بدنش محسوب مي شودبراي ديگران، به وسيله 

، در مصاحبه با »تخريب برنامه ريزي شده غرب: بن الدن«پس از پايان کنفرانس خبري نويسندگان کتاب 
راديو فردا، در مورد بخشي از اين کتاب که در مورد روابط سپاه پاسداران جمهوري اسالمي با اعضاي 

 . ر پرسيديم اين ارتباطات تا چه حد صحت داردالقاعده حکايت مي کند، از روالند ژاکا
 

اي نفع پاسداران انقالب اسالمی در اين بود که اجازه دهند بخشي از اعضاي  در دوره: روالند ژاکار
القاعده از طريق مرز افغانستان وارد ايران شوند و پاسداران با نظارت بر آنها از راه دور، در انتظار فرصتي 

هدف ايران استفاده از آنها به . ند و به اين ترتيب دست به يک بازي دوجانبه بزنندبراي اخراج آنها بود
 . اي براي شانتاژ و فشار در طول مذاکرات با ديگران است عنوان وسيله

سپس از روزنامه نگار الجزايري اصالن تاداکرات که در اين زمينه تحقيقاتي کرده خواستم تا در مصاحبه با 
د مدارکي که نشاندهنده همکاري سپاه پاسداران با اعضاي القاعده است توضيحاتي راديو فردا در مور

 : دهد
 

سه روز پيش هنگامي که وزير امور خارجه جمهوري اسالمي در کنفرانس کشورهاي همجوار عراق در 
هاي   روز پيش سرويس15چرا که . عمان شرکت نکرد، به دليل اظهارات ملک عبداهللا پادشاه اردن بود

العاتي اردن مدارکي همراه با عکس به دست ملک عبداهللا رساندند که در آن چند تن از سران سپاه اط
پاسداران انقالب اسالمی را در همراهي ابومصعب الرزقاوي نشان مي داد که بعد از حمله آمريکا به 

 . رفته بودافغانستان، هنگام ورودش از افغانستان به ايران توسط پاسداران مورد استقبال قرار گ
الزرقاوي سه چهار ماه در ايران ماند و مقامات : اصالن تاداکرات سپس در مصاحبه با راديو فردا می گوید

به او يک پاسپورت تقلبي دادند که توانست به وسيله آن به سوريه . ايراني حضور وي را تکذيب نکردند
 . ريزي کرد  ترور يک امريکايي را در اردن برنامه2002برود و حوالي سال 

در برابر اين پرسش راديو فردا که آيا شما مدرکي براي اثبات بيانات خود داريد اين روزنامه نگار الجزايري 
وي سپس . کننده آن بوده است اگر پادشاه بر آن صحه گذاشته، به دليل وجود عکس هاي ثابت: گفت

د و ديگر ردپايي از آنها پيدا نشد اشاره کرد  تن از پسران بن الدن که از افغانستان به ايران رفتن3به فرار 
سليمان ابوقيس که از . اند معلوم نيست که اينان تحت حمايت چه کسي و به کجا بسته: و گفت

 سپتامبر به ايران رفت و هيچگاه 11رود بالفاصله پس از حمالت  سخنگویان القاعده به شمار مي
 . دستگير نشد

الزرقاوي يک اردني است و اگر موقعيت در عراق آرام شود :  گفتوي در مورد دليل واکنش ملک عبداهللا
 . وجود وي براي اردن بسيار خطرناک است. ماموريت بعدي وي در اردن خواهد بود

در مورد وجود عکسي که نشاندهنده حضور سران سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کنار الزرقاوي 
نگار قابل درک  ترديد شما به عنوان يک روزنامه:  وي گفتاست و اينکه اين عکس چاپ شده است يا نه،

منبع خبري من هم که خبر ديدن عکس توسط . ام اين عکس منتشر نشده اما من آن را ديده. است
  .دهد، موثق است پادشاه اردن مي
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