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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 گسترش تعداد مذاآره آنندگان هسته اى :دولت ايران بنا بر ابتكارى جديد خواستار شد
  ٢٠٠۵ اوت 26 - ١٣٨۴ وری شهر4ه جمع
وپايى مذاآرات هسته اى را با ايران آه قرار بود نهم شهريور برگزار شود پس از آن آه اتحاديه ار:شرق

لغو آرد، مقامات ايرانى اعالم آردند آه مايل هستند مذاآرات هسته اى عالوه با سه آشور اروپايى با 
 .حضور آشورهاى ديگر پيگيرى بشود

دعى رئيس آژانس بين المللى على الريجانى پنجشنبه قبل از سفر به وين براى مالقات با محمد البرا
 انرژى اتمى گفت الزامى ند

 سالگى به علت سكته ۶٧سيدرضا زواره اى قائم مقام سابق شوراى نگهبان در سن : شرق آن الين 
 .قلبى درگذشت

او در حالى به زندگى اين جهانى خود پايان داد آه پس از ردصالحيت در انتخابات اخير رياست جمهورى، 
 . ى راه اندازى يك حزب سياسى سخن گفته بوداز قصد خود برا

او پس از ورود به دانشگاه در رشته حقوق قضايى فارغ التحصيل و به عنوان وآيل دادگسترى مشغول 
 به عضويت در شوراى مرآزى و هيات اجرايى جمعيت حقوقدانان ايران ١٣۵۵به خدمت شد و در سال 

 .درآمد
پس از تصدى وزارت آشور . تان انقالب مشغول فعاليت شدپس از انقالب نيز مدتى به عنوان دادس

توسط آيت اهللا مهدوى آنى و با توجه به درخواست شهيد رجايى، زواره اى ستاد امنيت آشور را آه 
 . خود رياست آن را برعهده داشت تشكيل داد

 دوره نماينده ٢ به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شوراى اسالمى راه يافت و ١٣۶٠او در مهرماه 
 به درخواست آيت اهللا ١٣۶٨سيدرضا زواره اى در سال . مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى نيز بود

زواره اى در اين مدت به درخواست و معرفى رئيس . يزدى مديريت مجموعه ثبت احوال آشور را پذيرفت
حقوقدان و قائم مقام دبير شوراى  سال نيز به عنوان ٨قوه قضائيه و راى اعتماد نمايندگان مجلس حدود 

 . نگهبان انتخاب شد
سيدرضا زواره اى بدين ترتيب و در حالى آه در دهه هاى گذشته چند دوره نيز آانديداى انتخابات 
او . رياست جمهورى بود نتوانست در نهمين انتخابات رياست جمهورى از فيلتر شوراى نگهبان عبور آند

ت خود توسط شوراى نگهبان را غيرقانونى اعالم آرد و اعتراضى جدى را از اما در پى اين اتفاق ردصالحي
 . خود به نمايش گذاشت

عدم امكان حضور در انتخابات رياست جمهورى اخير بدين ترتيب آخرين حلقه از حضور سياسى او در 
  .عرصه سياست ايران بود

  
 دست پيدا آرده استعليرضا جعفرزاده فاش ساخت رژيم ايران به تكنولوژي موشك آروز 

  ٢٠٠۵ اوت 26 - ١٣٨۴ وری شهر4ه جمع
در آنفرانس مطبوعاتي آه امروز در واشنگتن برگزار گرديد عليرضا جفعرزاده گفت رژيم تهران توانسته 

او هميچنين . است به تكنولوژي موشك آروز آه مخفيانه اوآراين به آن فروخته است دست پيدا آند
بدالقادر خان ديدار آرده است يك سرتيپ پاسدار و رئيس مرآز تحقيقات فاش نمود فردي آه با شبكه ع
 .سپاه پاسداران رژيم بوده است

از واشنگتن گزارش داد عليرضا جعفرزاده طي يك ) 84 شهريور 4جمعه (خبرگزاري فرانسه امروز 
 ارتباطات همچنين وي.  موشك در اختيار دارد١٢آنفرانس مطبوعاتي گفت سپاه پاسداران رژيم ايران 

 .سپاه پاسداران با شبكه دانشمند پاآستاني عبدالقادر خان را فاش نمود
 ، ساخت اوآراين، توسط متخصصين ايراني مطالعه شده است و آنها UK55جعفر زاده گفت دو موشك 

 .توانسته اند طراحي آن را آپي برداري آنند
ي فقيه رژيم ايران گفته است آه در علي شمعخاني، وزير دفاع رژيم ايران به ول: جعفر زاده گفت

 موفق شده ايم و اآنون رژيم ايران در مراحل نهايي توليد اين نوع KH-55فراگيري تكنولوژي موشك 
 .موشك هاست

 . آيلومتر دارند آه ميتوانند اروپا را هدف قرار دهند3000او گفت موشكهاي آپي برداري شده برد حدود 
افزود ويكتور يوشنكو، رئيس جمهور اوآراين اعتراف آرده است آه خبرگزاري فرانسه در گزارش خود 

 .موشكها توسط دولت قبلي اوآراين بطور غير قانوني به چين و ايران فروخته شده اند
جعفرزاده همچنين فاش ساخت آه سرتيپ پاسدار محمد اسالمي آه رياست مرآز تحقيقاتي سپاه را 

 با عبدالقادر خان مالقات آرده است وي گفت اين نشان 1987 و 1986بعهده داشته است در سالهاي 
هاي صرفًا غيرنظامي بوده  ميدهد آه ادعاي رژيم ايران مبني بر اينكه مالقات با وي درچارچوب برنامه
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المللي انرژي اتمي ميخواهم آه با اسالمي هرچه  من از آژانس بين”جعفرزاده گفت . است صحت ندارد
 “.زودتر مصاحبه آند

زاري فرانسه افزود صحبت افشاگريهاي قبلي جعفرزاده مانند مراآز غني سازي در نظنز و خبرگ
 .تأسيسات آب سنگين در اراك اثبات شده است

  
  آنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در افشاي فعاليت هاي تسليحات اتمي رژيم ايران-بروآسل

  ٢٠٠۵ اوت 25 - ١٣٨۴ وری شهر3 شنبه پنج
شوراي ملي مقاومت ايران طي يك آنفرانس , سوم شهريورماه, نجشنبهروز پ:همبستگی ملی

گوشه هاي جديدي از فعاليت هاي مخفي تسليحاتي اتمي رژيم آخوندي را , مطبوعاتي در بروآسل
 .افشا آرد

آقاي علي صفوي در اين آنفرانس مطبوعاتي گفت در حاليكه تمامي توجهات جامعه بين المللي روي 
رژيم ماليان با تمام قوا , وخت اتمي رژيم ماليان در زمينه اورانيوم بوده استمتوقف آردن چرخه س

بدنبال اتمام پروژه راآتور آب سنگين اراك است آه بتواند هرچه سريعتر به پلوتونيوم بعنوان ماده اصلي 
 . براي انفجار هسته اي دست پيدا آند

تريتيوم يك بخش . به تريتيوم استوي همچنين خاطرنشان ساخت رژيم ماليان بدنبال دست يابي 
در حقيقت يك سالح اتمي با قدرت . ضروري براي توليد سالحهاي اتمي با قدرت افزوده شده است

. در برگيرنده ترآيب ديتريوم و تريتيوم آه هر دو از ايزوتوپهاي هيدروژن هستند مي باشد, افزوده شده
فجاري بمب را از همان ميزان سوخت اتمي افزايش اين ترآيب بعنوان تقويت آننده عمل آرده و قدرت ان

بتوان ابعاد و وزن , اين تكنيك براي سالحهاي اتمي مدرن بكارميرود آه در عين حفظ قدرت آنها. ميدهد
 .قدرت يك بمب اتمي ده برابر افزايش خواهد يافت , با اضافه شدن تريتيوم و ديتريوم . آنها را آاهش داد
پروژه هسته اي در اراك آه ,  از مذاآرات رژيم با اتحاديه اروپا مي گذرد ماهي آه٢٢صفوي گفت طي 

مطلقًا دست نخورده باقي مانده است و , مسير دستيابي به بمب اتمي از طريق پلوتونيوم مي باشد
 با ٢٠٠۴بخصوص آه در توافقنامه نوامبر . رژيم با دست باز به فعاليت خود در اين زمينه ادامه داده است

 . هيچ اشاره اي به فعاليت هاي رژيم در تأسيسات آب سنگين اراك نشده است, يه اروپااتحاد
سال راه , بر خالف آنچه آه مقامات سازمان انرژي اتمي به بازرسان آژانس انرژي اتمي : وي اضافه آرد
سال اين سايت در ,  اعالم آرده اند ٢٠١۴ مگاواتي يعني قسمت دوم سايت را سال ۴٠اندازي رآآتور 

حساسيت جامعه بين المللي روي دستيابي رژيم به , علت اين دروغگويي رژيم.  راه خواهد افتاد٢٠٠٧
 .توليد پلوتونيوم بوده است

صفوي گفت رژيم هم از طريق تالش براي تحقيقات و توليد ديتريوم و , در بخش ديگري از اظهارات خود
اين مواد از خارج بدنبال دستيابي به اين عناصر تريتيوم در داخل ايران و همچنين تالش براي قاچاق 
وي تصريح آرد آه سپاه پاسداران و وزارت دفاع . آليدي توليد بمب اتمي از طريق پلوتونيوم مي باشد

 . رژيم آخوندي نقش بسيار فعالي را در زمنيه تحقيقات حول ديتريوم و تريتيوم ايفا مي آنند
موسوم به ( تريتيوم در مرآز فن آوري پيشرفته نوين دفاعي آار تحقيقاتي روي, به گفته آقاي صفوي

به رياست دآتر محسن فخري زاده و تحت مسئوليت سرتيپ پاسدار سيد علي حسيني  ) 2لويزان 
سرتيپ . صورت گرفته است, تاش آه يكي از مراآز اصلي تحقيقاتي براي توليد سالح هسته اي است

ين دانشمندان درگير در برنامه نظامي اتمي رژيم و از پاسدار محسن فخري زاده يكي از اصلي تر
 . مقامات مهم وزارت دفاع مي باشد

در دانشگاه امام حسين سپاه پاسداران دآتر فريدون عباسي آه معاون فخري زاده در لويزان بوده و 
ريتيوم روي بكارگيري ت, بعنوان استاد ساخت چشمه نوتروني است و آنرا براي وزارت دفاع توليد ميكند

 .آار آرده است
با توجه . دارد)  درصد٩٩( خالص ) ديتريوم( رژيم براي تحقيقات اوليه در مورد تريتيوم نياز به آب سنگين 

رژيم براي آزمايشات و تحقيقات اوليه ,  در آارخانه اراك راه نيافتاده است٪٩٩به اينكه هنوز توليد ديتريوم 
خالص مورد نياز براي تحقيقات در اين رابطه از طريق مرآز تحقيقات ديتريوم , توليد تريتيوم در سايت اراك

هسته اي اصفهان و با محمل تحقيقات بدست آورده است و براي اين آار از يك شرآت پوششي به نام 
 .راه آار صنايع نوين استفاده آرده است

ژيم عالوه بر وي اضافه آرد ر. مديرشرآت راه آارصنايع نوين فردي به نام مهندس حسيني است
رژيم ماليان از راه هاي . تحقيقات در ارگانهاي نظامي و با تهيه آن در ايران تحت پوش تحقيقات علمي

يك نمونه جديد آن تالش براي قاچاق . مختلف اقدام به خريد قاچاق تريتيوم از آشورهاي مختلف ميكند
 .تريتيوم از آره جنوبي بوده است

شوراي عالي امنيت قبل از شروع آار » سائل هسته اي آشورآميته بررسي م«در آخرين جلسه 
غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي , دولت جديد آه به رياست حسن روحاني تشكيل شده بود

 مگاواتي اراك به سرعت در حال پيشروي است و از اينكه ۴٠گزارش داده آه طرح رآآتور آب سنگين 
از اجراي طرح اين سايت توسط آژانس جلوگيري , ش متوقف شدهبرخالف سايت نطنز آه پيشرفت آار
 . نشده ابراز خشنودي آرده است

علي (وزرا و روساي وزارت اطالعات »آميته بررسي مسائل هسته اي آشور«در جلسات تصميم گيري 
علي  (و وزارت دفاع) غالمرضا آقا زاده(سازمان انرژي اتمي , ) آمال خرازي(وزارت امورخارجه , ) يونسي
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شرآت آرده و ) علي اآبر واليتي( و نماينده خامنه اي) رحيم صفوي(و سپاه پاسداران ) شمخاني
 .سياست گذاري ميكنند

به علت اينكه , در اين جلسه علي شمخاني از حسن روحاني رئيس گروه مذاآرات هسته اي رژيم
 ارگانهاي بين المللي روي ظرف دو سال گذشته باعث فريب آژانس انرژي اتمي و مانع ايجاد حساسيت

سايت اراك شده است ابراز قدرداني آرده و گفته آه به هر شكل ممكن بايد مانع توقف آار اين سايت 
 .شد و پيشرفت ساخت اين سايت را دستاورد بزرگ رژيم در زمينه هسته اي ارزيابي آرده است

 
يابي به سالح اتمي بخش تفكيك آقاي صفوي در پايان آنفرانس مطبوعاتي خود خاطر نشان آرد دست 

ناپذيري از استراتژي رژيم است و خامنه اي با گماشتن يك پاسدار به رياست جمهوري ميخواهد همه 
ديپلماتيك و مالي را در خدمت بمب اتمي به آار , موانع بروآراتيك را آنار زده تا همه امكانات لجستيك

 در اقدامات ٨٠د نجار پاسداري است آه در دهه پاسدار مصطفي محم, منجمله وزير دفاع جديد. گيرد
 دست اندرآار صنايع نظامي در ٩٠تروريستي در لبنان و آشورهاي عربي شرآت داشت و در دهه 

 . وزارت دفاع و سپاه پاسداران بوده است
وجود  ) Smoking Gun(گاهي در آژانس بين المللي انرژي اتمي صحبت از اين ميشود آه سند جرم 

نه تنها خود راسا به آشف فعاليتهاي مخفي اتمي , تاسفانه آژانس بين المللي انرژي اتميم, ندارد
بلكه حتي براي بازرسي آن طرحها و پروژه هاي مخفي هم آه توسط , رژيم آخوندي اقدام نميكند
آنچنان تاخيري وجود دارد آه رژيم فرصت از بين بردن هر گونه سند جرمي , مقاومت ايران افشا ميشود

 ماه بعد از افشا توسط آژانس مورد بازرسي قرار گرفت آه آامال از بين ١۵,  “١لويزان ”. را پيدا ميكند
هنوز مورد بازرسي قرار نگرفته و , و پارچين آه نزديك به يكسال پيش افشا شده “٢لويزان ” رفته بود و

ز مورد پيگيري آژانس فوالد سخت آه يك ماه پيش از سوي مقاومت افشا شد و دهها مورد ديگر هنو
 .قرار نگرفته است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
مداران عراقي در پي نهايي آردن تدوين قانون اساسي اين آشور هستند،  آه سياست در حالي
 . نشين جنوب اين آشور به وجود آمد هايي در مناطق شيعه درگيري
  ٢٠٠۵ اوت 26 - ١٣٨۴ وری شهر4ه جمع

ها ميان  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، درگيري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
   .شيعيان در پنج شهر جنوب عراق روي داده و روز پنجشنبه نيز ادامه يافت

شهر مشكالت در جنوب عراق پس از آن آغاز شد آه طرفداران مقتدي صدر تالش آردند تا دفتر وي را در 
  . هاي سال گذشته تعطيل شده بود اين دفتر در پي درگيري. مقدس نجف بازگشايي آنند

  . ها آغاز شد با مقاومت مخالفان صدر در برابر بازگشايي دفتر، درگيري
  .  تن مجروح و دفتر صدر نيز به آتش آشيده شد20 ها چهار تن آشته، پليس اعالم آرد، در اين درگيري

 مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را مقصر اين حادثه اعالم آرد؛ اما اين گروه آه گروه صدر، در ابتدا
هاي آليدي را در دولت ملي بر عهده دارد، بالفاصله ضمن محكوم آردن حمله، اعالم آرد آه اين  پست

  . حمله را صورت نداده است
يك :  تلويزيون العراقيه گفتوزير آشور و عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به بيان جبر صوالغ، 

  . اند گردان از آماندوها براي برقراري نظم به نجف اعزام شده
  . مقررات منع آمد و شد نيز در نجف برقرار شد

چنين سه تن از   تن از اعضاي پارلمان آه از طرفداران صدر هستند و هم21به رغم اقدامات دولت، 
اند آه در اعتراض به حمالت  اعالم آرده)  و وزير امور مدنياز جمله وزير بهداري( مقامات ارشد آابينه 

  . نجف تا مدت نامعلومي وظايف خود را انجام نخواهند داد
ها در شهرهاي جنوبي آه از طرفداران صدر هستند، نيز چنين اظهاراتي را  تعدادي از مقامات شهرداري

  . اند ايراد آرده
  . ر شش شهرك اطراف بصره نيز ادامه يافتهاي نجف به بصره نيز آشيده شد و د درگيري

هاي  چنين دفاتر سازمان بدر در شهرك طرفداران صدر به دفاتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و هم
  . هاي سبك مورد تهاجم قرار گرفت دفاتر صدر در بصره نيز با نارنجك و سالح. اطراف بصره حمله آردند
دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق شليك شد و تعدادي از هايي به سمت  در العماره نيز خمپاره

هايي نيز در  درگيري. آورند هاي خود را به حالت تعليق در مي مقامات طرفدار صدر اعالم آردند آه فعاليت
  . آوت و ناصريه روي داد

  . ز روي دادهاي رقيب شيعه در ديوانيه ني هايي ميان گروه يك مقام پليس عراق خاطرنشان آرد، درگيري
ي عراق با حضور در تلويزيون العراقيه با اظهار تاسف از  ابراهيم الجعفري، نخست وزير شيعه

جنگ نبايد ميان مردم عراق باشد؛ بلكه بايد عليه دشمنان : هاي به وجود آمده اظهار داشت درگيري
  . عراق باشد و زبان اسلحه براي هميشه آنار گذاشته شده است

  . وحانيون، از هر مذهب در هر موقعيت و سني را محکوم کردوي حمله عليه ر
ها پايان دهند تا  اين در حالي است آه مقتدي صدر روز پنجشنبه از طرفداران خود خواست به درگيري

  . روند تدوين قانون اساسي عراق ادامه يابد
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م از صداي دولت خواهيم اين است آه صداي مرد آنچه ما مي: وي در يك آنفرانس خبري اظهار داشت
دانيم آه آنها در  اقدام به تيراندازي آردند و ما مي) ع(عناصري در نزديكي حرم امام علي. رساتر باشد

  . رسد هرآس آه به دفتر صدر تيراندازي آند، به سزاي خود مي. اند آنجا مستقر شده
در برابر حزب بعث از اين قانون : هاي قانون اساسي عراق خاطرنشان آرد وي با انتقاد از برخي بخش
  . قدرت آافي برخوردار نيست

آنيم و اگر اين طرح آمريكا است، سعي آند آه  ما فدراليسم را رد مي: صدر با انتقاد از فدراليسم گفت
  . آن را انجام ندهد
ها را خواستار شد، سازمان بدر را از  ي درگيري چنين در سخنان خود آه در آنها خاتمه مقتدي صدر هم

 تن از اعضاي مجمع ملي عراق آه عضويتشان را در اين 21به آتش دفتر شهيد صدر مبري دانست و 
  . د برگردندمجمع به حالت تعليق درآورده بودند، خواست تا دست از اعتصاب بردارند و به سر آار خو

  . اي را درخصوص حمله به دفاتر صدر انجام دهد وي گفت دولت عراق وعده داده است تا تحقيقات فوري
  . همچنين مقتدي صدر به دليل آشته شدن طرفدارانش سه روز عزا اعالم آرد

داري وي را  جمهور آرد عراق روز پنجشنبه در تماس تلفني با صدر، خويشتن جالل طالباني، رييس
  . واستار شده بودخ

وزير عراق نيز اين حمله را محكوم آرد و قول داد آه دولت سريعا تحقيقاتي  احمد چلبي، معاون نخست
  . ي اين حادثه صورت دهد را درباره

اي با محكوم آردن اين  سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز در بيانيه
اي است آه در  هاي عراق به وقوع پيوسته توطئه آه در نجف و ديگر استانحوادثي : حادثه اظهار داشت

ثباتي عراق و از بين بردن وحدت و جلوگيري از روند رو به جلوي تدوين قانون اساسي قرار  پس آن بي
  . دارد

 وي در اين بيانيه هرگونه ارتباط و حضور سازمان بدر و مجلس اعال در حمله به دفتر شهيد صدر در نجف
  . داري طرفدارانش استقبال آرد را رد آرد و از دعوت مقتدي صدر به آرامش و خويشتن

هاي مقتدي صدر در  ليث آبه، سخنگوي دولت عراق نيز در آنفرانسي مطبوعاتي در بغداد از تالش
  . ها تشكر آرد فرونشاندن درگيري

قانون اساسي جديد مخالف است، ها در نجف روز چهارشنبه آغاز شد و دفاتر مقتدي صدر که با  درگيري
  . توسط شيعيان مخالف وي به آتش کشيده شد

هاي مخالف  قبل از به آتش کشيده شدن دفاتر اين گروه در نجف، طرفداران صدر در تظاهرات سني
قانون اساسي در شهر حويجه شرکت کرده بودند؛ زيرا به اعتقاد وي، اين قانون به تجزيه عراق منجر 

  . شود مي
  . خبر داد) ع(ي تلويزيوني العالم از بسته شدن مرقد حضرت علي  ين حال المحيط به نقل از شبكهدر هم

به دنبال : ي تلويزيوني العالم گزارش داد شبكه: به گزارش ايسنا، اين پايگاه اينترنتي اعالم آرد
حيدري از امروز هاي دو روز اخير بين طرفداران مقتدي صدر و اعضاي سازمان بدر در نجف، صحن  درگيري

  . تا اطالع ثانويه بسته اعالم شده است
نشين خالص در شمال بغداد  شبه نظاميان مسلح در شهر سني: از سوي ديگر پليس عراق عالم آرد

گشتند، هدف قرار داده آه طي آن چهار تن آشته و  يك اتوبوس شيعيان را آه از زيارت از ايران باز مي
  . هشت تن زخمي شدند

  هاي انتحاري نشسته بودند، گذاري شده آه در دوتاي آنها راننده  نيز سه خودروي بمبدر بغداد
  . هاي پليس عراق را در غرب بغداد هدف قرار دادند و آنها را به آتش آشيدند گشتي

تاآتيك «ها از آن به عنوان  هاي سبك و نارنجك حمله آردند آه آمريكايي مردان مسلح سپس با سالح
  . بردندنام » يي گله

ها به صحنه درگيري آمده بودند، مورد هدف شبه نظاميان  نيروهاي آمريكايي نيز آه براي آمك به عراقي
  . قرار گرفتند؛ اما تلفاتي نداشتند

  . ي اين درگيري ارائه شده است آمار مختلفي درباره
  . اند  تن زخمي شده43 تن آشته و 13يك پليس عراق گفت آه در اين درگيري 

  . يي نكرد آشور عراق نيز بيان داشت آه هفت شبه نظامي آشته شدند؛ اما به آمار ديگر اشارهوزير 
 تن را آه به سر آنها شليك شده بود و در 36چنين پليس عراق روز پنجشنبه اعالم آرد، جسد  هم

  . اي در جنوب بغداد رها شده بودند، پيدا آرده است رودخانه
نشين واسط  گزاري رويتر، عبدالحميد حنين، رييس پليس استان شيعهبه گزارش ايسنا، به نقل از خبر

  . ي آنها يك گلوله شليك شده است اجساد متعلق به مرداني است آه به سر همه: اظهار داشت
  . هاي الريبوني و الجفان پيدا شده است يي بين شهر اجساد در استان واسط در منطقه

  . ناسايي هويت اين اجساد ادامه داردي ش حنين خاطرنشان آرد، تحقيقات درباره
در حادثه اي ديگر دو محافظ جالل طالباني، رييس جمهور عراق در جريان حمله به کارواني دولتي 

  . کشته و شماري مجروح شده اند
  

 . نويس قانون اساسي اين آشور را تصويب آرد ي خودمختار آردستان عراق پيش پارلمان منطقه
  ٢٠٠۵ اوت 25 - ١٣٨۴ وری شهر3 شنبه پنج
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، عدنان المفتي، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نويس قانون اساسي مطابق انتظارات ما  اگر چه پيش: ي آردستان عراق اظهار داشت پارلمان منطقه

 . شود نيست؛ اما در شرايط آنوني يك قدم بزرگ براي ما محسوب مي
ي تدوين قانون اساسي اظهار  طالباني، رييس جمهور عراق بعد از ديدار با اعضاي سني آميتهجالل 
 . آيد اجماع بر سر قانون جديد به زودي به دست مي: داشت

نويس قانون اساسي، تدوين قانون از دوشنبه آه به پارلمان ارائه  در پي مخالفت اعراب سني با پيش
 . يابد پايان مي) پنجشنبه( االجل آن امروز  ه ضربشد، سه روز ديگر نيز تمديد شد آ
اعضاي پارلمان بعدا : ي تدوين قانون اساسي عراق خاطرنشان آرد محمود عثمان از اعضاي آرد آميته

 . دهند مي نويس قانون اساسي تشكيل جلسه  براي تصويب پيش
ان نيست؛ زيرا آار هنگامي آه نيازي به راي پارلم: ي اين آميته گفت اما خالد العطيه از اعضاي شيعه

 . نويس در روز دوشنبه تقديم پارلمان شد، تمام شده است پيش
نويس در  امروز هيچ راي گيري صورت نخواهد گرفت؛ زيرا پيش: ي ديگر عضو آميته بيان داشت يك شيعه

 . شود  اآتبر از سوي مردم رد و يا تصويب مي15همه پرسي 
  

  رسانه هاي جمعي در ايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور4:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵ اوت 26 - ١٣٨۴ وری شهر4ه جمع

هفته نامه های ايران، کابينه جديد را بررسی و از امنيتی شدن فضای اجتماعی، :بی بی سی
 اين هفته نامه ها در عناوين اصلی خود مطالبی را در باره. سياسی و فرهنگی ابراز نگرانی کرده اند

  . بيانيه دو هفته پيش انصار حزب اهللا و سخنان محمد خاتمی رئيس جمهور سابق چاپ کرده اند
در حالی که چهار وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگيرند هفته نامه 

 در صدا. ندهايی که پيش از رای مجلس به وزيران منتشر شده اند، به کابينه دولت جديد پرداخته ا
  " ميليونی؟٧٠کابينه جناحی يا : "عنوان اصلی خود نوشته

، اصالح طلبان معتقدند که ترکيب کابينه در بخش فرهنگی و سياسی نشان دهنده عزم صدابه نوشته 
  .دولت آينده به امنيتی کردن فضای سياسی و فرهنگی کشور است
ابق از تعميم سياست و روش روزنامه محمد علی ابطحی، مشاور سيد محمد خاتمی، رئيس جمهور س

انتخاب سردبير روزنامه کيهان : " به نقل از وی نوشته صداکيهان به کل حوزه فرهنگ و هنر انتقاد کرده و
به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند اهالی اين حوزه پر نشاط را به ) حسين صفار هرندی(

  ."طور جدی وحشت زده کند
  کابينه امنيتی

انتخاب چهره هايی که سابقه کار در نهاد های امنيتی و نظامی دارند به عنوان وزير، با مخالفت های 
گسترده ای رو به رو بوده و حتی برخی نمايندگان مجلس از انتخاب مصطفی پورمحمدی، معاون سابق 

  .وزارت اطالعات به عنوان وزير کشور انتقاد کرده اند
اين نوع کابينه بيشتر : "ر کل سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نوشته از قول محمد سالمتی دبيصدا

  ."در شرايط بحرانی تشکيل می شود تا شرايط عادی
، ارگان حزب موتلفه اسالمی در سرمقاله اين شماره در حالی که تاکيد کرده بايد از شمادر عين حال 

  .همه نيروهای استفاده شود، از کابينه جديد حمايت کرده است
ساختار کابينه نشان می دهد که هر : " کابينه جديد را بی مالحظه توصيف کرده و نوشتهميد جوانا

قدر محمد خاتمی در معرفی دولت خود مالحظه کرد و رودربايستی نشان داد، آقای احمدی نژاد فارغ از 
  ."اين چارچوب عمل کرده است

 ندارند و موافقان، اين ترکيب را حسن و  جز دو عضو کابينه بقيه سابقه وزارت اميد جوانبه نوشته
 سال از جمهوی اسالمی می گذرد و زمان بسياری ٢٧: مخالفان، آن را عيب می دانند و می گويند
  .صرف شده تا مديران کنون تجربه پيدا کنند

اين نشريه، چهره های قديمی و دولتمران گذشته را مشکل وزيران جديد دانسته که تجربه ای در کار 
  .ت ندارند و در ابتدای کار با دشواری های جدی رو به رو خواهند شدوزار

 از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، محمد خاتمی، رئيس جمهور اميد جوان
سابق، مهدی کروبی، رئيس سابق مجلس و حسن روحانی، دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی به 

در نظامی که به حکومت روحانيون : سالمی نام برده و نوشتهعنوان چهار روحانی ارشد جمهوری ا
از ساختار رسمی قدرت فاصله می گيرند و غيرروحانيون جوان تر به عرصه ) اين چهره ها(شهرت دارد، 

  .می آيند که در نگاه بيرونی به رايکاليزده شدن حکومت تعبير شده است
  تکرار وظيفه شرعی

، ارگان انصار حزب  يالثارات مرداد انصار حزب اهللا ادامه دارد،١٨يانيه در حالی که مخالفت ها نسبت به ب
  .اهللا، دوباره اين بيانيه را چاپ کرده است

، دولت را به "دوران جديد و مسئوليت های ما"انصار حزب اهللا دو هفته پيش با صدور بيانيه ای با عنوان 
الح وزارت اطالعات تشويق و تاکيد کرده بود از مقابله با روزنامه نگاران، عناصر فرهنگی و سياسی و اص

  .اين پس به مسئوليت خود عمل خواهد کرد
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اين بيانيه با مخالفت برخی از حاميان آقای احمدی نژاد رو به رو شد که به اين گروه توصيه کرده بودند از 
  .تندروی و شتابزدگی بپرهيزند

ی مرکزی انصار حزب اهللا با عباس سليمی  گزارشی از مناظره صادق اشک تلخ، عضو شورايالثارات
نمين، سردبير سابق کيهان هوايی را چاپ کرده و به نقل از عبدالحميد محتشم، دبير کل انصار حزب اهللا 

  ."ما بر روی اعتقاد راسخ و محکم خود می ايستيم و منافقان را افشا و طرد می کنيم: "نوشته
ن در خبرگزاری فارس از بيانيه انصار حزب اهللا دفاع کرده و آقای اشک تلخ در مناظره با آقای سليمی نمي

پافشاری بر احيای امر به معروف و نهی از منکر، دو فريضه اصلی و اساسی است و در اين : "گفته
  ."بيانيه ما بر آن پافشاری کرده ايم

رون و التيام زخم دوران جديد را دوران نقد از د"اين عضو شورای مرکزی انصار حزب اهللا تاکيد کرده که 
  ".هايی می دانيم که در درون حاکميت به وجود آمده است

اين بيانيه دقيقا تائيدی است بر تبليغات عناصری که می گفتند با آمدن : "آقای سليمی نمين هم گفته
  ."احمدی نژاد بگير و ببند و خفقان و اختناق ايجاد خواهد شد

ييد ادعای دوم خردادی هاست که می گفتند با روی کار آمدن به گفته آقای سليمی نمين، اين بيانيه، تا
آقای احمدی نژاد، حمالتی خالف قانون و بی حساب و منطق را شاهد خواهيم بود که برای کشور 

  .بسيار خطرناک است
  "مقدس مابی"انتقاد از 

دس مابی و امروز تحجر و مق: " به سخنان محمد خاتمی در مشهد انتقاد کرده که گفته بودپرتو سخن
ضديت با پيشرفت، با تحليل های فلسفی و با سفسطه زيبا می شود و متاسفانه قربانيان اين جريان، 

  ."جوانان عزيز و صاحبان احساسات پرشوری هستند که حاضرند در راه نظام فداکاری کنند
ديد  که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی منتشر می شود اين سخنان را موج جپرتو سخن

چه اتفاقی افتاده است؟ اين همه حمله و تهاجم : "تبليغات عليه اسالم خواهی تعبير کرده و نوشته
تبليغاتی برای چيست؟ مهاجمان از چه چيزی احساس خطر کرده اند که اين گونه به عده ای طلبه و 

ی محابا می روحانی که دستشان از همه ابزارهای قدرتی و مادی دولتی و غير دولتی کوتاه است، ب
  ." تازند

مدعيان گفت گوی تمدنها که گفت گو بر اساس اخالق : "اين نشريه در اعتراض به آقای خاتمی نوشته
را با دگر انديشان و مکاتب و حتی دولت های ديگر تبليغ می کردند اکنون آن را در مورد هموطنان خود و 

  . "د، بر نمی تابندکسانی که با آنان در ظاهر دين و مذهب و مليت مشترک هستن
 همچنين در عنوان اصلی خود به نقل از سردار محمد رضا جعفری، فرمانده قرارگاه موسوم پرتو سخن

در صورت حمله نظامی آمريکا عليه ايران، منافع اين کشور را به آتش : "نوشته" عاشقان شهادت"به 
  ."می کشيم

ز تاسيسات هسته ای ايران در اصفهان، آقای جعفری ايجاد سپر انسانی چند روز گذشته دور مراک
لشکرهای استشهادی دانسته در حالی که رسانه های ايران ) مانور(نطنز، اراک و بوشهر را رزمايش 

  .اين افراد را دانشجو معرفی کرده بودند
  

   شهريور3:  ايرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ اوت 25 - ١٣٨۴ وری شهر3 شنبه پنج

ح آخرين روز هفته در تهران خبر رای مخالف مجلس به چهار وزير روزنامه های صب: بی بی سی
پيشنهادی محمود احمدی نژاد را با اهميت ديده و درباره آن گزارش های مفصلی درباره گفته های 

مخالف و موافق نمايندگان منتشر کرده اند و در ميان خبرهای خارجی، نگرانی از وضعيت بيت المقدس 
سلمان ستيزی در بريتانيا و آمريکا از جمله مهم ترين اخبار روزنامه های امروز و گزارش هايی درباره م

  . صبح است
در حاليکه روزنامه های هوادار جناح محافظه کار رای اعتماد به هفده وزير را با اهميت ديده اند، برخی از 

اعتنايی روزنامه ها در تحليل های خود رای بی سابقه مجلس را نشانه دقت عمل مجلس و بی 
  . نمايندگان به تمايالت جناحی دانسته اند

 در سرمقاله خود از جناح اقليت مجلس انتقاد کرده که چرا دربرابر موضوع مهمی مانند رای خراسان
  . اعتماد وزيرات سکوت کردند و هيچ يک از آنان اظهار نظری نکردند

 تشکيالتی فراکسيون جناح راست به نظر سردبير خراسان عمل فراکسيون اصالح طلبان، عدم انسجام
 های مختلف مجلس باعث  نژاد با مجلس و ندادن سهم کافی به طيف و عدم هماهنگی کامل احمدی 

  .  های آن و در نتيجه رای ندادن به کابينه شد مخالفت برخی طيف
زير  مهم ترين بخش از جلسه پايانی مجلس درباره وزيران پيشنهادی را گفتگوی آنان درباره وشرق

، روزنامه وابسته به سپاه پاسداران، از نمايندگانی که هنگام سخن گفتن درباره جوانکشور دانسته و 
وزير کشور سابقه اطالعاتی وی را نکته ای منفی ديده اند انتقاد کرده و نوشته گرچه به ظاهر و با توجه 

 را حق اين دو نماينده دانست، اما به آزاد بودن نمايندگان برای اظهار نظر در تمام مسايل کشور بايد آن
از آنجا که در سخنان دو نماينده اتهاماتی متوجه کارکنان وزارت اطالعات شد و همان ادعای دوم 

  . خردادی ها تکرار گرديد بايد از اين وزارت دفاع کرد
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عالی جنابان  ضمن انتقاد از سعيد حجاريان و اکبر گنجی در باره نور به تاريکخانه اشباح و جوانسردبير 
رنگی نوشته اين ها همان کسانی هستند که با نوشتن مانيفست جمهوری خواهی به دفاع از 

  . سکوالريسم رسيده اند
 انتخاب باقر قاليباف نامزد انتخابات رياست جمهوری به شهرداری تهران حتمی ايرانبه نوشته روزنامه 

ر شده اما قاليباف گفته در حال حاضر به شده است و تماس هايی بين اعضای انجمن شهر و وی برقرا
برنامه های عملی خود فکر می کند و ديگران گفته اند يکی از داليل امتناع وی نگرانی های باقی مانده 

  .از انتخابات رياست جمهوری است
 از قول احمدی نژاد در حاشيه جلسه مجلس نوشته در رابطه با چرخه سوخت صلح آميز ايرانروزنامه 
ی ابتکاری را بزودی ارايه می کند که برای آن مديران مرتبط در دولت و دبيرخانه شورای عالی هسته ا

امنيت ملی را مامور کرده که اين ابتکار را کامال تکميل کرده و جزئيات را تدوين کنند و به زودی ارايه می 
  . شود

ت هسته ای دو کشور لعو اهميت اين خبر به آن است که به تصميم اروپا جلسه هفته آينده مذاکرا
  . شده و با شدت گرفتن تهديدهای اياالت متحده، بحران هسته ای شدت گرفته است

 سخنگوی وزارت خارجه گفته ايران برای آغاز گفتگوها هيچ پيش آفتاب يزددر همان حال به نوشته 
  .شرطی را نمی پذيرد

ری اسالمی در ميان بسيجی ها روزنامه های مختلف امروز صبح با چاپ عکس هايی از رهبر جمهو
گزارش داده اند که در اين ديدار آيت اهللا خامنه ای بر اهميت بسيج برای بازداشتن دشمنان نظام تاکيد 

  .کرده است
 در صدر اخبار خود از زبان آيت اهللا خامنه ای در بازديد از مرکز بسيج نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 

  .انی شود شگفت آور خواهد بوداست اقيانوس ملت ايران وقتی توف
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