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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  آنفرانس مطبوعاتي درباره افشاگري جديد پروژه اتمي رژيم-پاريس
  ٢٠٠۵ جوالى ٢8 - ١٣٨۴ مرداد 6شنبه پنج 

يي از پروژه  نفرانس مطبوعاتي در پاريس، جزييات تازهامروز مقاومت ايران طي يك آ:همبستگی ملی
در اين آنفرانس محمد محدثين مسئول آميسيون خارجة شوراي . هسته اي رژيم آخوندي را افشا آرد

ملي مقاومت، دآتر عليرضا آثار فيزيكدان و محقق، دآتر پل ِلِونتال رئيس انستيتوي آنترل هسته يي 
انين هسته يي سناي آمريكا و محقق برجسته هسته يي و دآتر آمريكا، مدير سابق زيرآميتة قو

 .فردريك آنِسل پروفسور روابط بين المللي در مؤسسه علوم عالي فرانسه به سخنراني پرداختند
در اين آنفرانس مطبوعاتي آه توسط انجمن متخصصين و فارغ التحصيالن ايراني در فرانسه ترتيب يافته 

فصل و با ارائة جزييات، از تالشهاي رژيم آخوندي براي به دست آوردن بود، محمد محدثين به طور م
 . ماراژين يا فوالد سخت پرده برداشت

تالشهاي رژيم آخوندي براي , دآتر عليرضا آثار فيزيكدان و محقق، در آنفرانس مطبوعاتي امروز پاريس
 .دستيابي به سالح اتمي را تشريح آرد

نترل هسته يي آمريكا، مدير سابق زيرآميته قوانين هسته يي سناي دآتر پل لونتال رئيس انستيتوي آ
آمريكا و محقق برجسته هسته يي در سخنراني خود در آنفرانس مطبوعاتي پاريس از آژانس بين 

المللي انرژي اتمي خواست آه سريعًا در مورد افشاگريهاي جديد مقاومت ايران واآنش نشان داده و 
 . بطه شروع آندتحقيقات خود را در اين را

در آنفرانس مطبوعاتي , دآتر فردريك آنسل پروفسور روابط بين المللي در مؤسسه علوم عالي فرانسه
و آن را با آنارآمدن با فاشيسم , سياست مماشات اروپاييها در قبال رژيم ايران را بي ثمر دانست, پاريس
 .مقايسه آرد و اين سياست را رد آرد, هيتلري

  تالش هاي رژيم آخوندي براي بدست آوردن فوالد سخت پرده برداشتمحمد محدثين از
محمد محدثين، مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران در آنفرانس مطبوعاتي آه روز 
پنج شنبه در پاريس برگزار گرديد به طور مفصل و با ارائة جزييات، از تالشهاي رژيم آخوندي براي به 

 .  فوالد سخت پرده برداشتدست آوردن ماراژين يا
براساس افشاگري مقاومت ايران رژيم ايران تالش آرده است آه فوالد سخت را هم از طريق قاچاق از 

شرآت صنايع ملي فوالد و مدير آن امير هراتي از طريق بازار . خارج و هم توليد در داخل بدست بياورد
فوالد ماراژين ابتدا . يه چنين ماده يي آرده استآزاد و به طور مشخص از طريق آشور مالزي اقدام به ته

 . به امارات متحده عربي برده شده و در آنجا با تغيير بارنامه به ايران ارسال مي شود
 ماده يي است آه براي توليد جداره بمب اتمي و همچنين ساخت پره هاي 350تا 300ماراژين 

 .ده قرار مي گيرددستگاههاي سانتريفوژ غني سازي اورانيوم مورد استفا
در اين راستا . رژيم همچنين از آمپانيهاي پوششي براي خريداري غيرقانوني ماراژين استفاده مي آند

اما همه پرسنل آن وابسته به رژيم مي باشند , چند آمپاني پوششي را آه ظاهرُا غير ايراني هستند
 .به ثبت داده است

: رفي برخي از اين شرآتها پرداخت و گفتمسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت به مع
. آمپاني آسكوِتيك آه رابطه بسيار فعالي با شرآت ملي فوالد دارد، براي تهيه ماراژين تالش مي آند

 . احمد عالقمند مسئول شعبه اين شرآت در تهران است
م احمد آمپاني آسكوِتيك شعبه يي در دوسلدورف آلمان دارد آه مسئوليت آن به عهده فردي به نا

اين آمپاني همچنين . فردي به اسم يزدان آريمي است, مدير قسمت تجاري اين شرآت. آتاني است
آمپاني ديگري آه روي بدست آوردن . يك شعبه در ژاپن و شعبه ديگري در امارات متحده عربي دارد

ت آن را ِاس در روسيه است آه فردي به اسم سلطاني مسئولي. سي.آي, فوالد ماراژين آار مي آند
 . برعهده دارد

تحقيقات و توليد فوالد ماراژين :مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران همچنين فاش آرد
. در ايران در حال حاضر در دانشگاه مالك اشتر وابسته به سپاه پاسداران و وزارت دفاع صورت مي گيرد

باشد آه مرآز آن در منطقه  اتمي ميمرآز آزمايشهاي مختلف براي تاسيسات , دانشگاه مالك اشتر
 . لويزان تهران است

هاي  باشدآه براي ساختن پره نوع فوالدي آه در دانشگاه مالك اشتر توليد مي شود از نوع آوبالت مي
در دانشكده فني تهران و دانشگاه سهند در تبريز نيز تحقيقاتي . سانتريفوژ مورد استفاده قرار مي گيرند

در آارخانه فوالد مبارآه بزرگترين آارخانه توليد فوالد در ايران نيز در همين . استدر اين رابطه شده 
 . رابطه سلسله يي از فعاليتهاي مخفي در جريان است
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مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت همچنين فاش آرد آه آارشناسان رژيم براي دستيابي 
وي از جلسه اخير خامنه اي، . راتي انجام داده اندبه فوالد ماراژين با آارشناسان روسي و چيني مذاآ

رفسنجاني ، خاتمي، احمدي نژاد و ساير سران رژيم براي بررسي مسئله هسته يي خبر داد و گفت 
در اين جلسه تأآيد گرديد آه مستقل از نتايج مذاآرات با اروپاييها، رژيم به پروژه اتمي خود ادامه خواهد 

 .داد
 بين المللي انرژي اتمي خواست تا قبل از اين آه رژيم آخوندي آثار جرم را در اين آقاي محدثين از آژانس

وي در ادامة آنفرانس مطبوعاتي پاريس تصريح آرد آه . مراآز پاك آند، سريعًا از آنها بازديد به عمل آورد
به اعتراف . تمذاآرات اروپاييها فرصت الزم را براي پيش بردن پروژه هاي اتمي به رژيم ايران داده اس

آدام از فعاليتهاي  حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت رژيم طي اين مدت آخوندها نه تنها هيچ
 .اند بلكه آن را تسريع هم آرده اند هسته يي خود را متوقف نكرده

سياست , اگر ما نمي خواهيم يك رژيم تروريست به تسليحات اتمي دست يابد: آقاي محدثين افزود
توان مانع دستيابي  با ارجاع پرونده اتمي اين رژيم به شوراي امنيت مي.  بايد متوقف شوداستمالت مي

 . رژيم به ابزار مورد نياز براي تكميل پروژه هاي اتميش شد
با . تنها راه اصلي جلوگيري از دستيابي آخوندها به سالح هسته يي، تغيير دموآراتيك در ايران است

اتحاديه اروپا مي بايد از شراآت با آخوندها در سرآوب مردم , جاهدينحذف برچسب ناعادالنه عليه م
 . ايران بپرهيزد

رئيس آنترل هسته يي آمريكا از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست تحقيقات درباره افشاگري 
 جديد مقاومت ايران را آغاز آند
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مذاآرات : ستيتوي آنترل هسته يي آمريكا در آنفرانس مطبوعاتي امروز گفتدآتر پل لونتال رئيس ان

از اينرو پرونده اين رژيم بايد به شوراي امنيت . بي نتيجه خواهد بود, هسته يي رژيم ايران و اروپاييها
ر، اين ام. تغيير دموآراتيك در ايران صورت بگيرد, اميد من اين است آه در نهايت. ملل متحد ارجاع شود

 . نيازمند تغيير موضع اتحاديه اروپا و آمريكا در مورد شوراي ملي مقاومت است
دآتر پل لونتال رئيس انستيتوي آنترل هسته يي آمريكا، مدير سابق زيرآميته قوانين هسته يي سناي 

آمريكا و محقق برجسته هسته يي در سخنراني خود در آنفرانس مطبوعاتي پاريس از آژانس بين 
انرژي اتمي خواست آه سريعًا در مورد افشاگريهاي جديد مقاومت ايران واآنش نشان داده و المللي 

 .تحقيقات خود را در اين رابطه شروع آند
وي با اشاره به افشاي سايت لويزان توسط شوراي ملي مقاومت ايران به تعلل آژانس بين المللي 

ابر رژيمي آه پرونده يي مملو از فريبكاري و پنهان انرژي اتمي در بازديد از اين سايت پرداخت وگفت در بر
 .بازرسيهاي سريع از سايتهايش مي باشد, آاري دارد تنها راه

از اينرو پرونده اين . بي نتيجه خواهد بود, مذاآرات هسته يي رژيم ايران و اروپاييها: دآتر پل لونتال افزود
تغيير دموآراتيك در , من اين است آه در نهايتاميد . رژيم بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود

اين امر، نيازمند تغيير موضع اتحاديه اروپا و آمريكا در مورد شوراي ملي مقاومت . ايران صورت بگيرد
بايد به اين شورا نه به عنوان يك گروه تروريستي بلكه به عنوان يك جنبش مشروع براي تغيير . است

 .دموآراتيك در ايران نگريست
 يرضا آثار تالش هاي رژيم آخوندي براي دستيابي به بمب اتمي را تشريح آردعل
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با ارائة جزيياتي از مالقاتهاي , دآتر عليرضا آثار فيزيكدان و محقق، در آنفرانس مطبوعاتي امروز پاريس

محسن رضايي در جلسه يي آه :  گفتخود با سرآردگان نظامي رژيم از جمله پاسدار محسن رضايي
ميليون دالر براي مصارف پروژه اتمي سخن 800در محل فرمانداري آرمان صورت گرفت، از اختصاص 

 .گفت
براي آسب : عليرضا آثار به اعزام هيأتهايي به آشورهاي مختلف اروپايي اشاره آرد و از جمله گفت

درايتاليا، و موسسه فيزيك ليزري دربلونيا اين آشور اطالعاتي در زمينه جذب نوترون به رآآتور پادووا 
 .سفرهايي صورت گرفت
جنبش مقاومت ايران اطالعات بسيار ذيقيمتي را در مورد پروژه هاي اتمي رژيم : دآتر عليرضا آثار افزود

زمان زيادي الزم نيست آه آشورهاي غربي . ايران ارائه آرده بايد اين اطالعات مورد توجه قرار بگيرد
عواقب دستيابي رژيم ايران به سالح اتمي . متوجه شوند در اين زمينه چه رفتار اشتباهي داشته اند

 . براي جامعه جهاني خطرناك است
 خواستار خاتمه دادن به سياست استمالت رژيم به ويژه از سوي فرانسه گرديد“ فردريك آنسل”

در آنفرانس مطبوعاتي , وم عالي فرانسهدآتر فردريك آنسل پروفسور روابط بين المللي در مؤسسه عل
و آن را با آنارآمدن با فاشيسم , سياست مماشات اروپاييها در قبال رژيم ايران را بي ثمر دانست, پاريس
 .مقايسه آرد, هيتلري

شما آه در پي , و از قول چرچيل گفت, فردريك آنسل به مذاآرات چمبرلين با آلمان هيتلري اشاره آرد
 .افت خود را فروختيد و جنگ به دست آورديدصلح بوديد، شر

منافع , علت مماشات سه آشور اروپايي و به ويژه فرانسه با آخوندها, دآتر فردريك آنسل تأآيد آرد آه
بالغ بر ميلياردها دالر مي , و ساالنه, اين آشور در ايران دارد, اقتصادي بسيار گسترده يي است آه

 . شود
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 .اين سياست شدوي خواستار پايان دادن به 
  

 جلسه مقام معظم رهبري با خاتمي، هاشمي، احمدي نژاد و موسوي
  ٢٠٠۵ جوالى ٢٧ - ١٣٨۴ مرداد ۵چهارشنبه 

هيچ اختالفي در سطوح عالي کشور بر سر :  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي مي گويد- آفتاب 
اخيرا : دارد و خبر داداي جمهوري اسالمي ايران وجود ن اتخاذ تصميمي واحد بر سر مسئله هسته

مان و همچنين مهندس  اي ميان مقام معظم رهبري، رئيس جمهور فعلي، پيشين و منتخب جلسه
 مرداد بمانند و سپس 10ميرحسين موسوي، تشکيل شده است که طي آن تصميم گرفته شد، منتظر 

 . تصميمي واحد را اتخاذ کنند
ي و مذاکراتي که در اين خصوص در حدود دوسال به ا آقامحمدي بر موفقيت و پايان خوش پرونده هسته

کند و اميدوار است اروپا در دور جديد مذاکرات، پيشنهادي مثبت به ايران  طول انجاميده است، تاکيد مي
خوب «گويد  ارائه دهد، اما در پاسخ به اين که فرض بگيريم پيشنهاد مثبت نبود، آن وقت چه بايد کرد مي

 » کنند؟ چه کار ميمنطق  در برابر آدم بي
براي ادامه مذاکرات بايد : گويد هاي پيشنهادي ايران به سه کشور اروپايي مي وي درباره حداقل

هايي از سوي اروپا که مد نظر ايران است، پذيرفته شود که در زمينه رفع و کاستن از حجم تعليق  حداقل
 . سازي اورانيوم است هاي غني فعاليت

اي ايران با سه کشور اروپايي در گفتگويي  کننده در مسئله هسته ذاکرهعلي آقامحمدي عضو تيم م
کننده با وزراي خارجه سه کشور اروپايي مطرح  تفصيلي با ايسنا درباره آنچه که در ديدار اخير تيم مذاکره

شده است، با بيان اينکه جلسه اخير در راستاي شروطي تشکيل شد که در مذاکرات ژنو از سوي ايران 
در مذاکرات ژنو به صراحت بيان کرديم که پيشنهاد آتي اروپا بايد : روپا اعالم شده بود، اظهار داشتبه ا

زني  اي نباشد که ما نتوانيم آن را بپذيريم و بعد با مذاکره و چانه براي ايران قابل قبول باشد و به گونه
 . بخواهيم آن را بپذيريم

 مرداد براي ما 10:  نشست نيز بر اين شروط تاکيد شد افزودوي همچنين در ادامه با بيان اينکه در اين
 . ها است تاريخ پاياني ارائه پيشنهاد اروپايي

ها لحاظ نشده باشد، از آن به بعد کار  در هر حال اگر حقوق ايران در پيشنهاد اروپايي: آقامحمدي افزود
هدات خود پايبند است و در رفتار و گيرد، در عين حال معتقديم اروپا به تع در اختيار خودمان قرار مي
 . المللي از عقالنيت برخوردار است برخورد خود در مسايل بين

اگر نامه اروپا آمد و محتواي آن چالش برانگيز بود، در قدم اول آن را به ملت اعالم : آقامحمدي گفت
 . کند کنيم و پس از آن کشور هر تصميمي که خواست اتخاذ مي مي

هاي ايران پاسخ مثبت دهد، آيا تعليق همچنان باقي خواهد  ينکه اگر اروپا به حداقلوي در پاسخ به ا
ها مطرح کرديم که بخشي از تعليق بايد برداشته شود و اين پيشنهادي اجرايي و  در حداقل: ماند؟ گفت

 . کامال منطقي است
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
 در تهران را کای نژاد حمله به سفارت آمری گفت احمددي کاخ سفی ملتي امنیعالی شورای سخنگوکی  

  کرده بود یزیبرنامه ر
  ٢٠٠۵ جوالى ٢8 - ١٣٨۴ مرداد 6شنبه پنج 
 یی از رهبران جنبش دانشجوی منتخب اسالمی جمهورسي نژاد رئی محمود احمددی گوی بوش مدولت

 ی سخنگوکی. ور در تهران دست داشتند در سفارت آن کشییکای آمریپلماتهای دیريبود که در گروگانگ
 مربوط به مشارکت محمود ی فرانسه گفت ما ادعاهای به خبرگزاردي کاخ سفی ملتي امنیعالیشورا
 نژاد ی که احمدمیدي رسجهي نتنی و به امی کردی را بررس1979 سال یري نژاد در بحران گروگانگیاحمد

 و گروگان گرفتن کارکنان سفارت را برنامه کایت آمر بود که از حمله به سفارییاز رهبران جنبش دانشجو
 ی ادعاها برانی شدن ادیي کنم تای گفت فکر نمدي کاخ سفیاسکات مکللن سخنگو.  کرده بودیزیر

 .  تعجب آور باشدیکس
 فرانسه گفت ی به خبرگزاردي کاخ سفی ملتي امنیعالی شورای سخنگوکی):  فرداویراد (ی احمدمیمر

 و می کردی را بررس1979 سال یري نژاد در بحران گروگانگی به مشارکت محمود احمد مربوطیما ادعاها
 و کای آمررت بود که از حمله به سفایی نژاد از رهبران جنبش دانشجوی که احمدمیدي رسجهي نتنیبه ا

 سخنگو که نخواست نامش فاش شود گفت نیا.  کرده بودیزیگروگان گرفتن کارکنان سفارت را برنامه ر
 .  ادامه داردیري نژاد در عمل گروگانگی درباره مشارکت احمدقيقتح
 کی یري گروگانگانی نژاد در جری در تهران گفته اند که محمود احمدکای سفارت آمرنيشي گروگان پپنج

 خط امام انی دانشجوای نيشي پرانياما چند تن از گروگانگ.  کردی مییعضو فعال بود و از آنها بازجو
 ی درپیري گروگانگی نژاد در ماجرایمساله مشارکت محمود احمد. نژاد را رد کرده اند یمشارکت احمد

 مشروع خوانده ري آنرا غکای که آمریانتخابات.  مطرح شدی اسالمی جمهوراستی او در انتخابات ریروزيپ
 . است
 سي را درباره رئیادی زی سابق سوالهای گروگانهای گفت ادعاکای آمری جمهورسي بوش رئجرج

 کاخ یاسکات مکللن سخنگو.  کردداي آنها پی برای پاسخدی کند که بای مطرح مرانی اندهی آیجمهور
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در چهارم نوامبر سال .  تعجب آور باشدی کسی ادعاها برانی شدن ادیي کنم تای گفت فکر نمديسف
 در کایت آمر به سفاردندي نامی خط امام مروي پانی تندرو که خود را دانشجوانی از دانشجوی گروه1979
 . روز گروگان گرفتند444 تن از کارکنان سفارت را به مدت 52 بردند و ورشیتهران 

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 تشكيل آميته مشترك براى واگذارى مسئوليت امنيتى

 ديدار غير منتظره رامسفلد از عراق
  ٢٠٠۵ى  جوال٢8 - ١٣٨۴ مرداد 6شنبه پنج 

دونالد رامسفلد وزير دفاع عراق ديروز به طور غيرمنتظره در ادامه سفر آسيايى :  شرقگروه بين الملل
وى به خبرنگارانى آه همراه او از . خود از تاجيكستان وارد بغداد شد و با مقامات عراقى گفت وگو آرد

پيش برويم و هرگونه تاخير اآنون زمان آن است آه به «: تاجيكستان به عراق سفر مى آردند، گفت
وى همچنين هشدار داد پيشرفت سياسى براى سرآوب افراد » .براى حرآت به جلو زيانبار خواهد بود

در همين رابطه رامسفلد هرگونه تاخير در روند تدوين قانون اساسى عراق را موجب . مسلح الزم است
ته تدوين قانون اساسى عراق آه آمي. شكست و افزايش موج ناآرامى ها در اين آشور توصيف آرد

براى تهيه پيش نويس اين قانون فعاليت مى آند قرار است تا دوشنبه آينده آن را براى بررسى به 
هرگونه تاخير در تكميل اين قانون تا مهلت تعيين شده منجر به تاخير شش ماهه در . مجلس بفرستد

با آشته شدن دو عضو . ده برگزار شودبرگزارى همه پرسى خواهد شد آه قرار است ماه اآتبر آين
سنى آميسيون تدوين قانون اساسى عراق، برخى ديگر از اعضاى اين آميسيون تهديد به استعفا 

رامسفلد ديروز . اما به تازگى دوباره همكارى خود را آغاز آرده و آميسيون روند عادى را پيدا آرد. آردند
ايى مستقر در عراق با جالل طالبانى رئيس جمهور عراق و عالوه بر ديدار با فرماندهان نيروهاى آمريك

 .ابراهيم جعفرى نيز ديدار داشت و در يك آنفرانس مطبوعاتى مشترك با جعفرى شرآت آرد
 خروج نيروهاى بيگانه• 

مهمترين موضوع آنفرانس خبرى رامسفلد و جعفرى بحث خروج نيروهاى بيگانه بود آه طرفين بر خروج 
در اين آنفرانس ابراهيم جعفرى خروج سريع نظاميان آمريكايى را از عراق .آيد داشتنداحتمالى آنها تا

خواستار شد و فرمانده ارشد نيروهاى آمريكايى در عراق نيز اعالم آرد، خروج آامل آمريكايى ها احتماًال 
 نخست به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، ابراهيم جعفرى،. از بهار و تابستان آينده آغاز مى شود

اآنون زمان آن : وزير عراق در آنفرانس خبرى مشترك با دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا اظهار داشت
جعفرى در . فرا رسيده آه با ايجاد طرحى هماهنگ آنترل نظامى از آمريكا به دولت عراق سپرده شود

هنوز : واهد داد، گفتپاسخ به اين سئوال آه خروج نظاميان آمريكايى از عراق در چه زمانى رخ خ
چارچوب زمانى براى اين امر مشخص نشده است، اما ما تمايل داريم، اين عمل سريعًا صورت گيرد و 

اول اينكه بيش از همه روند آموزش نيروهاى امنيتى عراق بايد : سرعت در اين خصوص دو جنبه دارد
هماهنگ ميان نيروهاى ائتالف و تسريع يابد و دوم آنكه به منظور واگذارى امنيت آشور بايد طرحى 

اين در حالى است آه ژنرال جورج آيسى، فرمانده ارشد نيروهاى . دولت عراق وجود داشته باشد
آمريكايى در عراق آه رامسفلد را در سفر به عراق همراهى مى آرد، در آنفرانسى آه در ساعات 

 مشروط به ٢٠٠۶احتماًال از بهار سال خروج نظاميان آمريكايى از عراق : اوليه ديروز برگزار شد، گفت
مقامات : رامسفلد نيز اظهار داشت. پيشرفت سياسى و توقف ناآرامى ها در عراق صورت مى گيرد

وزير دفاع آمريكا همچنين . اتخاذ آنندعراقى بايد موضعى خصمانه تر در قبال دخالت هاى ايران و سوريه 
با روى آار آمدن دولت دايم در ماه ژانويه و تصويب قانون اساسى در ماه دسامبر دولت عراق به : گفت

ماموران آموزش ديده در زندان ها نياز دارد تا در هر زمان ممكن اين قابليت را داشته باشند تا آنترل 
 رامسفلد آه اخيرًا از ايران و سوريه به دليل دخالت در امور .زندان هاى آشور را بر عهده بگيرند

وى . سياسى عراق انتقاد آرده، بخش اعظم مسئوليت ها را به دوش مقامات عراقى محول آرده است
مقامات عراقى بايد : در مصاحبه اى آه هنگام پروازش از مقصد تاجيكستان صورت مى گرفت، گفت

اى همسايه خود اتخاذ آرده و مانع نفوذ عوامل تروريستى به درون موضعى خصمانه تر در قبال آشوره
رامسفلد . عراق شده و اطمينان خاطر حاصل آنند آه اين آشورها به عوامل تروريستى پناه نمى دهند

 . ايران و سوريه براى دولت نوپاى عراق مشكل ساز هستند: گفت
 تشكيل آميته مشترك• 

ى آميته مشترآى را براى تعيين زمان واگذارى مسئوليت امنيتى به همچنين مسئوالن آمريكايى و عراق
به گزارش خبرگزارى فرانسه، زلماى خليل زاد سفير آمريكا . نيروهاى پليس و ارتش عراق تشكيل دادند

يك گروه آارى مشترك معيارهاى : در بغداد در پايان ديدار با ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق گفت 
انى آه نيروهاى عراقى قادر به برعهده گرفتن آامل مسئوليت امنيت در عراق باشند، آمك به تعيين زم

به گفته وى گروه آارى مذآور مامور تعيين جدول زمانى براى عقب نشينى نيست . مشخص خواهد آرد
. بلكه شروطى را وضع خواهد آرد آه بعدًا از سوى دولت عراق و نيروهاى چندمليتى تصويب خواهد شد

بالفاصله پس از موافقت با اين شروط انتقال مسئوليت امنيتى به عراقى ها را آغاز : زاد افزودخليل 
 هزار ١٣٨جورج بوش رئيس جمهور آمريكا همچنان با تعيين جدول زمانى براى خروج حدود . خواهيم آرد

ور نظاميان نظامى آشورش از عراق مخالفت مى آند و آماده نبودن نيروهاى عراقى را بهانه ادامه حض
از سوى ديگر يك مسئول بلندپايه عراقى آه خواست نامش فاش . آمريكايى در عراق قرار داده است
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انتقال مسئوليت امنيتى به عراقى ها مشروط خواهد بود و در صورت : نشود به فرانس پرس گفت
هرهايى آغاز به گفته وى واگذارى مسئوليت امنيتى در ش.تحقق آن شروط اين انتقال آغاز خواهد شد

رياست گروه آارى مشترك را موفق ربيعى مشاور امنيت ملى .خواهد شد آه اين شروط را دارا باشند
نخست وزير عراق برعهده دارد آه نمايندگانى از وزارت دفاع و وزارت آشور و نيروهاى چندمليتى در آن 

 براى مسائل بودجه، تالش مسئوالن آمريكايى و عراقى همچنين چهار گروه آارى ديگر را.عضو هستند
هاى بازسازى، حمايت از تاسيسات زيربنايى آشور از حمالت شورشيان و مسئله بازداشت شدگان 

 .تشكيل خواهند داد
 آشتن ديپلمات الجزايرى• 

در ادامه نا امنيهاى عراق ارتش آمريكا ديروز اعالم آرد، چهار سرباز آمريكايى در انفجار بمبى آه در آنار 
به گزارش فارس به نقل از خبرگزارى .  در جنوب بغداد آار گذاشته شده بود، آشته شدندجاده اى

چهار نفر از نيروهاى ضربت مستقر در بغداد «: ، در بيانيه ديروز ارتش آمريكا آمده است»شينهوا«چينى 
، آشته  ژوئيه در جنوب غرب بغداد به يك بمب برخورد آرد٢۴ بعدازظهر ١۵/٧وقتى خودروى آنها ساعت 

در اين بيانيه به جزئيات حادثه اشاره نشده است و تنها عنوان شده آه تحقيقات درباره حادثه » .شدند
به اين ترتيب و بنا بر سرشمارى منابع خبرى رسمى، شمار تلفات نظاميان آمريكا در جنگ . ادامه دارد

راقى به ضرب گلوله افراد نيز دو سرباز ع) شمال عراق(در بيجى .  آشته رسيد٧٧٠عراق به هزار و 
به گزارش شبكه تلويزيونى الجزيره پرتاب يك خمپاره به پارآينگ اتومبيل ها در . ناشناس آشته شدند

 نفر را در اطراف زندان ٣۵همچنين نيروهاى آمريكايى . وسط بغداد حداقل دو نفر را مجروح ساخت
مدير ارتباطات و » اهر ياسين جاسمم«از طرف ديگر افراد مسلح ناشناس . ابوغريب دستگير آردند

افراد مسلح، زن ها را پياده . فرودگاه بين المللى بغداد را به همراه چند نفر آارمند همراهش ربودند
در يك تحول ديگر رئيس گروه ديپلماسى الجزاير در پى . آرده و ماهر ياسين را به مكان مجهولى بردند
خواست آه در اين رابطه ) اهل تسنن(ى مسلمانان ربوده شدن آاردار اين آشور از هيات علما

با اين وجود بيانيه اى از سوى گروه القاعده منتشر شد آه در آن گفته مى شود اين . ميانجيگرى آنند
  .اما اين خبر هنوز تاييد نشده است. گروه تصميم به اعدام ديپلمات هاى الجزايرى گرفته است

  
 راق  عی قانون اساسسی نوشي پهيمشکالت ته
  ٢٠٠۵ جوالى ٢٧ - ١٣٨۴ مرداد ۵چهارشنبه 

 ها را ترغيب کرده که هر چه زودتر ی رامسفلد وزير دفاع آمريکا که به بغداد رفته است عراقدونالد:فردا
 .  جديد کشور پايان دهندیبه تهيه پيش نويس قانون اساس

ت و نيز موضوع فدراليسم  يا شريعی درمورد نقش قوانين اسالمی کميته تهيه قانون اساسی اعضایول
 . دچار اختالف نظرند

 از منابع ی بايد يکی عراق، قوانين اسالمی موقت فعلی بر اساس قانون اساسی سی بی گزارش ببه
 عراق اکثريت را دارند، در ی رسد احزاب شيعه که در دولت فعلیاما به نظر م.  باشدیقانون گذار

 .  تدوين قوانين باشندی منبع اصل،یسالم را فراهم کنند که قوانين ایتالشند شرايط
 سال ۵٠ که ظرف ی مسئله باعث هشدار فعاالن مسائل حقوق زنان شده که نگرانند پيشرفتهاياين

 .  قرار داشته باشدیگذشته بدست آورده اند، در معرض خطر نابود
عراق به  ترسند ی ها را هم بيشتر کرده که می از سنی بسياری نمايندگان شيعه نگرانتحرکات
 .  تبديل شود و تحت نفوذ ايران قرار بگيردی يا شبه اسالمی اسالمیکشور
 .  است که به ايجاد تنش منجر شدهی عراق هم از مسائلی رابطه پايتخت و استانهامسئله

 توانند به ی که در ميان نمايندگان پخش شده، هر دو استان می اساس يک پيش نويس قانون اساسبر
 از پول فروش نفت ی تواند سهم ثابتیهر ناحيه هم م.  و يک ناحيه را تشکيل دهنديکديگر بپيوندند

 . عراق را دريافت کند
 شيعيان هم طرفدار تشکيل ی نيستند که اين قانون به سود آنها خواهد شد؛ برخی تنها کسانکردها
 .  هستند که بصره، نجف و کربال در آن قرار داشته باشدیناحيه ا

 ی ها هم به شدت هشدار داده اند که اين کار می از سنین با اين کار مخالفند و بسيار ديگر شيعيااما
 . تواند به تجزيه شدن عراق منجر شود

 رسد اين ی شدن است و به نظر می عراق به سرعت در حال سپری تدوين قانون اساسی برازمان
 .  کندیبحث ها، مشخصه ها و آينده کشور عراق را تعيين م

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقوضاع اتحليل 

  
   مرداد6:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى ٢8 - ١٣٨۴ مرداد 6شنبه پنج 
روزنامه های صبح آخرين روزهفته تهران خبر داده اند که هفته آينده مراسم پايان کار دولت :بی بی سی

در پايان جلسه هيات دولت به به نوشته اين روزنامه ها محمد خاتمی . خاتمی برگذار می شود
سئواالت مختلف خبرنگاران درباره ادامه فعاليت های هسته ای و وضعيت اکبر گنجی و انتقادهای اين 

  . روزها درباره وضعيت جوانان پاسخ داده است
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 از قول رييس جمهوری نوشته مهلت دو ماهه اروپا برای ارايه طرح جامع در مورد برنامه های کيهان
  .ايران تمديد نخواهد شد و نظام تصميم گرفته فعاليت کارخانه اصفهان را از سر بگيردهسته ای 
  .  در صدر اخبار خود از زيان رييس جمهور نوشته غنی سازی را فعال آغاز نمی کنيمآفتاب يزددر مقابل، 

ی  خبر داده که در روزهای گذشته نامه ای از سوی يک مقام بلند پايه دولت براجوانروزنامه 
کشورهای سه گانه اروپايی فرستاده شده که در آن تاکيد شده است که اگر پاسخ اروپا به 

  . پيشنهادهای ايران تا روز دهم مرداد مناسب نباشد ايران راسا فعاليت های خود را از سر می گيرد
می، ای رسمی به البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی ات  ايران طی نامه جوانبه نوشته 

  .ای ظرف چند روز آينده آماده کرده است اعالم کرده که خود را برای آغاز فعاليت برخی مراکز هسته 
 مالقات احمدی نژاد را با مصباح يزدی در صدر اخبار خود آورده و از زبان آن استاد حوزه علميه قم شرق

ودند که ايشان در قبرستان، شايعه کرده ب: نوشته در زمان انتخابات در خصوص يکی از کانديداها گفت
قبرهای مردان و زنان را جدا می کند يا در پياده روها چادر می کشد، آخر چرا برای اغراض شخصی 

  اينقدر دروغ می گوييم؟
روزنامه های مختلف صبح امروز گفته های محمد خاتمی را در پايان آخرين جلسه هيات دولت نقل کرده 

 خاتمی در پاسخ سئوالی درباره انتقادهايی که از بدحجابی ايران اند و از جمله به نوشته روزنامه
دختران می شود گفت بی خود می کنند کسانی که چنين حرفی می زنند چرا فقط جوانان، آن روحانی 

  . که دروغ می گويد صدمه اش به اسالم به مراتب بيش از جوانان است
رود   شنبه آينده به مجلس می ت خود روز سه محمد خاتمی در پايان دوران مسئوليخراسانبه نوشته 

و پس از قرائت گزارش کاری دوره هشت ساله خود، در مراسمی که به منظور تجليل از خدمات وی 
  . برگزار خواهد شد شرکت می کند 

  .به نوشته همين روزنامه مراسم تحليف رييس جمهور جديد آخر هفته آينده برگزار می شود
ز کسانی که از رييس جمهور خاتمی تجليل می کنند انتقاد کرده و نوشته اين  در سرمقاله خود اجوان

افراد بايد جواب بدهند از کی توهين به مقدسات در روزنامه ها باب شد و از کی ناهنجاری های 
  فرهنگی مد روز شد و بی حجابی آغاز گشت؟

نی بستری در بيمارستان  روز گذشته سخنگوی دولت با اکبر گنجی زندااعتمادبه نوشته روزنامه 
مالقات کرده و به دنبال آن معاون دادستان با خودداری از اشاره به اعتصاب غذای گنجی گفته گنجی 
  . حال عمومی اش خوب است اما به هر حال بيمار است و به همين دليل در بيمارستان به سر می برد

گاران گفته است اميدوارم مساله وی  به خبرنايراناما محمد خاتمی رييس جمهور به نوشته روزنامه 
  . حل شود و برای اين کار الزم است به اعتصاب غذای خود پايان دهد اما وی پافشاری می کند

 گفته است بار ديگر ماموران مانع مالقات او با شرقدر همين حال همسر اکبر گنجی به نوشته 
  .ات با تمام بيماران هر روز آزاد استهمسرش شده اند در حالی که رييس بيمارستان ميالد گفته مالق

 استاد   در ذکر مصايب  شبيه  مجلس  نمايش  ديدن  روزها شوق  اين  که  در حالیاعتمادبه نوشته روزنامه 
   و بخصوص  مردم  در ميان  بيضايی  بهرام  کارگردانی  به  رخشيد فرزين  مهندس  و همسرش نويد ماکان
   تئاتر شهر برای  عمومی  ها و روابط  گيشه  به  بسيار زيادی  و هر روز عده  گرفته  تئاتر شدت دوستداران

   بسيار تعجب  بيضايی  نمايش  ترين  تازه  اجرای کنند، خبر توقف  می  مراجعه  نمايش  اين  بليت دريافت
  . برانگيز است

 
   مرداد5:  ايرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى ٢٧ - ١٣٨۴ مرداد ۵چهارشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود با اشاره به روز زن در کشور :بی بی سی

گزارش هايی درباره زنان نوشته و از وضعيت فعلی فرهنگی کشور و حجاب بانوان انتقاد کرده اند و در 
ادات ايران خبر گزارش هايی ديگر از نزديک بودن پايان مهلت اروپايی ها برای دادن پاسخی به پيشنه

داده و اظهار نظر کرده اند که که سياست هسته ای کشور همزمان با آغاز به کار دولت تازه تغيير می 
  . کند

همزمان با فرارسيدن زادروز حضرت فاطمه، که از در سال های اخير به عنوان روز زن اعالم شده است، 
 نوشته و از جمله برنامه هايی را برای روزنامه های متعدد در صفحات اول خود درباره مسايل زنان

  . گرامی داشت دختر پيامبر اعالم داشته اند
 آيت اهللا صافی گفته است بايد برکات و زندگی حضرت زهرا که هجده سال عمر کردند کيهانبه نوشته 

  . بيشتر شناخته شود
د از پدر خود در قيد اين مدرس حوزه علميه قم تاکيد کرده که در حدود سه ماهی که دختر پيامبر بع

حيات بودند در برابر آن فتنه ها و انحرافات عجيب و ارتجاعی که پيش آمد، مقاومتی تاريخی، نجات 
  . دهنده و کوبنده، و موفق داشتند

همين روزنامه خبر داده که آيت اهللا نوری همدانی با اشاره به همزمانی زادروز حضرت فاطمه با زادروز 
است فاطمه شناسی در مسير امام شناسی اقدام مهمی است، کار شما کار آيت اهللا خمينی گفته 

  . بسيار بزرگی است، اين فرهنگ متعالی موجب می شود با آن عظمت پيدا کنيد
 در سرمقاله خود با اشاره به همين روز به شدت از دولت انتقاد کرده که جمهوری اسالمیروزنامه 

د و به عنوان مثال نوشته طرحی در نظر است تا در جزيره چرا سيره حضرت فاطمه را به کار نمی بر
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قشم به خانم های ارمنی اجازه برپا داشتن يک مرکز تفريحی داده شود که در آن محدوديت های 
  . اسالمی الزم نباشد

 نوشته قابل توچه است که در آن مرکز که زنان مسلمان هم در آن راه جمهوری اسالمیروزنامه 
آيا مسئوالن تصور می کنند با اين ترتيب فرهنگ فاطمی را در . گه ای برپا خواهد شدندارند چه الم شن

  خارج از کشور گسترش خواهند داد؟ 
اين روزنامه در پايان نوشته از اين طرح بوی توطئه می آيد و گرچه گفته شده زنان ارمنی در آن هستند 

  .اما به نظر می رسد اتفاقا زنان مسلمان هدف باشند
ته مانده به آغار به کار دولت تازه روزنامه ها خبر از استقبال گروهی از روحانيون از احمدی نژاد يک هف

  . داده و از زبان آنان وعده داده اند که به زودی اسالم راستين در کشور پياده خواهد شد
ت رياست  آيت اهللا خرعلی، عضو سابق شورای نگهبان، با بيان اينکه در روند انتخاباشرقبه نوشته 

اسالم ما کم رنگ شده : جمهوری برخی آقايان روحانی احمدی نژاد را به خوبی نمی شناختند، گفت
آقايان روحانی موضوع را تشخيص ندادند و خيال . بود ولی احمدی نژاد پشتيبان اسالم و روحانيت است

  . ستمی کردند وی مديريت ندارد، در صورتی که وی مديريت دارد و خدمتگزار اسالم ا
 گفته روحانيت پشتيبان ايشان خواهد بود و تشخيص خواهند شرقاين عضو مجلس خبرگان به نوشته 

  . داد آن چه را که در ابتدا موضوع را تشخيص نداده بودند
 خبر از مالقات احمدی نژاد با آيت اهللا مشکينی، امام جمعه قم، داده و نوشته در اين ديدار خراسان

رمی از رييس جمهور منتخب استقبال کرد و استکان چای رييس جمهور منتخب آيت اهللا مشکينی به گ
  .را شيرين کرده و به دست او داد

 سعيد حجاريان در ديداری از آن روزنامه خبر داده که دبيرکل جبهه مشارکت به زودی شرقبه نوشته 
  . تغيير می کند

اصالحات تاکنون بی سر بود و در وی به پوست اندازی مشارکت اشاره کرده و گفته است که جنبش 
  .آينده در قالب جبهه دموکراسی خواهی مطالبات خود را پيگيری می کنيم

 همبستگیگفته های علی الريجانی درباره تغييراتی در سياست های هسته ای کشور در صدر اخبار 
نجانی،  نوشته هفته گذشته در جلسه ای با حضور خاتمی، هاشمی رفسجوانجا گرفته و روزنامه 

احمدی نژاد و ميرحسين موسوی نخست، وزير پيشين، سياست های تازه هسته ای مورد بررسی 
  . قرار گرفت

سخنگوی شورای عالی امنيت ملی با اشاره به اينکه بر خالف تبليغات غرب هيچ اختالفی بين 
ر دولت جديد پاسخ مسئوالن کشور وجود ندارد، گفته است اگر اروپا در مهلت مقرر و بعد از آغاز به کا

  .مناسب به ايران ندهد همان کاری را خواهيم کرد که با هر کس منطقی ندارد بايد انجام داد
 نوشته بررسی های صورت گرفته از عملکرد يکی از معاونين سابق وزارت راه و ترابری حاکی از جوان

 رفتن از اموال دولتی انجام صدها ميليون ريال هزينه های غيرضروری و سوء استفاده شخصی و هدر
است و از جمله تخلفاتی که برای معاون سابق وزارت راه برشمرده شده اعزام تعدادی از نمايندگان 

  .مجلس ششم به خارج از کشور از محل اعتبارات سازمان ها و شرکت های دولتی است 
  

  نيرنگ اتمي ايران: اشپيگل
 بر اساس آن رژيم همچنان سرگرم خريداري اشپيگل مذارك محرمانه اي را مشماهده آرده است آه

  .قطعات الزم براي ساخت بمب اتمي مي باشد
 رهبران ايران که رسما ادعاي صلح اميز بودن برنامه هاي اتمي خود را -84 مرداد 3 -سايت اشپيگل

اين موضوع را مدارک . همچنان سرگرم خريداري قطعات الزم براي ساخت بمب اتمي ميباشند, مينمايد
بنا به نوشته . رمانه که هفته نامه الماني اشپيگل موفق به ديدن انها شده است را اثبات مينمايندمح

مدارک مربوطه نشان ميدهند که ايران دو معامله مشکوک را به پايان , هفته نامه الماني اشپيگل
عامله هاي در يکي از اين م. رسانيده است که مابين شرکتهاي ايراني و کره جنوبي منعقد شده اند

نيز بدون دانستن قضيه هاي پشت  " EADS Sodern " پنهاني حتي يکي از شرکتهاي فرانسوي بنام
  .پرده در اين معامالت شرکت داشته است

يکي از اين قرادادها بنا به صورتحساب پرداخت شده مابين شرکت ايراني پرتوريز و شرکت کيونگ دو 
 دالر 98.720 به قيمت 63 واحد نيکل 300مجموع صحبت از در . انترپرايز کره جنوبي بسته شده است

اين ماده راديواکتيوي قابليت ارسال الکترونها را دارد که در چاشني بمبهاي اتمي استفاده . ميباشد
اين در . اين ماده همچنان در حوزه هاي غير نظامي براي اژيرهاي دودي نيز استفاده ميشود. ميشود

چرا که اين ماده براي انتقال , ده از ايران داراي ايزوتوپ بيشتري ميباشدحاليست که ماده درخواست ش
عجيب و غريب بودن اين مطلب در اين است . و جابجايي خود ظرف نگه دارنده مخصوصي را احتياج دارد

 شرکت پرتوريز براي انعقاد اين قراداد در. که قرا رداد مزبور در زير محرمانه ترين تدابير شکل گرفته است
  .شروع به فعاليت نموده است تا بدين وسيله رد پاي خود را پاک کند" پرتو نامه طلوع"زير نام 

اين ماده در در منبع نوترونها استفاده ميشود که بوسيله . دومين معامله مربوط به اهداف تريتوميست
 گروههاي دوگانه چنين ماده اي در جزو. انها انعکاسهاي زنجيره اي در بمبهاي اتمي بوقوع ميپويندند

کاربر قرار دارند که از انان هم براي استفادهاي صلح اميز و هم براي مصارف نظامي ميتوان استفاده 
چرا که سازمان بين المللي , براي حکومت تهران دستيابي به چنين ماده اي بسيار دشوارست. نمود
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 به نيتهاي ماليان مشکوک انرژي اتمي پس از چندين مانور منحرف کننده از سوي جمهوري اسالمي
  .شده است و از ان ببعد تحريم استفاده از مواد دوگانه براي ايران را صادر نموده است

در اين مورد ايران از . از اينرو ايران براي دستيابي به اين مواد راه ديگري را انتخاب و پيش گرفته است
عنوان خريدار اين کاالهاي ناياب اين گونه دوستان کره جنوبي خود استفاده نموده و ميگذارد که انها ب

قطعات را به ارزش سي و سه هزار دالر که بنا به اظهارات کارشناسان صادرات بسار گرانتر از قيمت روز 
در حال حاضر اينطور بنظر . سفارش داده و خريداري کنند " EADS " خود ميباشند به شرکت فرانسوي

شرکت يک کنسرن . دار اين کاالها بي اطالع مانده استميرسد که شرکت فرانسوي از اخرين خري
انگليسيها و المانيها تا سر حد , فرانسويها: بزرگ اروپايي در اين معامله ها البته بدون کنايه نميماند

در . ممکن در مشاجره اتمي ايران تا انجا که اين برنامه ها از ديد انها صلح اميز بوده اند کوتاه امده اند
 قرارست که سه کشور مزبور به ايران يک پاکت پيشنهادي ارائه دهند که بر طبق ان رژيم هفته اينده

اما امريکا تصميم به . ماليان با تعهدات ممتد غني سازي و کنترل کامل تاسيسات اتمي موافقت نمايد
  .ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت را دارد
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