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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 -م ايرانپروژه اتمي رژي

  
    با اروپا است  مذاآرات  دوره  نشدن  طوالني  قرمز جديد ايران خط:   روحاني حسن
  ٢٠٠۴ دسامبر 16 - ١٣٨٣ آذر 26ه پنج شنب:اعتماد
 شود دآتر   نبايد طوالني رات دور از مذاآ اين.  شد  اروپا اعالم  با اتحاديه  در مذاآرات  قرمز ايران خطوط
   مرحله  و با ابراز اينكه  از بروآسل  بامداد ديروز در بازگشت  ملي  امنيت  عالي ، دبير شوراي  روحاني حسن
وگوها با   گفت  فعلي  مقطع  را براي  قرمز جديد ايران ، خط  است  و اروپا آغاز شده  ايران  از مذاآرات جديدي

   تبلغيات  سياستگذاري  آميته ، رييس  آقامحمدي علي. خواند  از مذاآرات  دوره  اين  نشدن اروپا، طوالني
  نيا، مديرآل  و امير زماني  ايران  آننده  مذاآره  تيم  از اعضاي  ناصري ، سيروس  ملي  امنيت  عالي شوراي

  حسن.آردند  مي هرآباد همراهي م  فرودگاه  ورود به  را در هنگام ، روحاني  امور خارجه  وزارت امور سياسي
 و  ، آلمان فرانسه )  آشور اروپايي  سه  امور خارجه  و ديدار با وزيران  بروآسل  به  دستاورد سفرش روحاني

 :  آرد  تشريح را اينگونه(  انگلستان
 

  سوخت  چرخه  گروه  آتي حضور در جلسه
   چرخه  گروه  به  پيوستن  براي ، قرار بود از ايران ريس پا  توافق  مطابق  آه  سوال  اين  به  در پاسخ روحاني
   سوخت  چرخه  گروه  به ورود ايران: ؟ خبر داد  است يي  مرحله  روند در چه  اين  شود، اآنون  دعوت سوخت

   ملي  امنيت  عالي دبير شوراي.   است  گرفته  بودند، انجام  داده ها قول  اروپايي طور آه  همانMNAيا 
   ايران  عضويت گيري  تصميم اند، البته  آرده  را از ورود ما اعالم شان ها حمايت اروپايي:  داد  ادامه ورمانآش

 نفر   سه  آه  است  از ما خواسته  و مديرآل  را گرفته  تصميمش آژانس.   است  آژانس  عهده  به  گروه در اين
  ما اين.  را برگزيند ، يكي  سه  اين ، تا او ميان  آنيم معرفي   ايران  نماينده  عنوان را مانند ساير آشورها به

 نفر   سه  از اين  يكي  نام  را به  دعوتنامه  مديرآل  آينده  روزهاي شايد طي.  ايم  آرده  نفر را معرفي سه
،   ناصري سيروس.   يافت  عضو حضور خواهيم  يك  عنوان  بهMNA   بعدي  آند و ما در اجالس اعالم

 . هستند  ايران  شده  معرفي  نمايندگان  و البرزي محمدجواد ظريف
 

  ندارد   تحقيقاتي هاي  فعاليت  درباره  بحثي  آس  با هيچ ايران
  هاي  فعاليت  درباره  مباحثي  چه  بروآسل  در مذاآرات  بر اينكه  مبني  سوالي  به  در پاسخ روحاني

  با آسي( RD )  تحقيقاتي هاي  فعاليت  درباره ايران:  تاآيد آرد شد؟  مطرح  ايران يي  هسته تحقيقاتي
  دبير شوراي.   است  آمده  پاريس  در توافقنامه  آه  است  آني ايم  ما تعهد آرده  آه تنها چيزي.  ندارد بحثي
   چارچوبي  به  هم  تعليق  و در باب  نداريم  تعهدي  از آن ما بيش:  داد  ادامه  آشورمان  ملي  امنيت عالي

   به  چارچوب  و در همان ايم  آرده  اعالم  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  به  نامه  يك  را طي  آن  آه متعهديم
   بحث  به  و اروپا همواره  ايران  ميان  گذشته  مذاآرات  اينكه  به  با اشاره روحاني.  بود  پايبند خواهيم تعليق
   دست  از اين  يا موضوعاتي  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  مديرآل ، گزارش  حكام  شوراي  قطعنامه درباره

   روال  از آن  و بحث  و اروپا آغاز شده  ايران  ميان  در مذاآرات روند جديدي:  ، ابراز داشت  است محدود بوده
 را   اروپايي  با طرف  ايران يان م  فعلي  بحث  آشورمان  ملي  امنيت  عالي دبير شوراي.   است  شده خارج

   اعتماد متقابل  به  آه  است  آن  از مذاآرات  هدف از ديد دوطرف:  آرد  و تصريح  توصيف  جامع مذاآراتي
   سوالي  به  در پاسخ روحاني.  شود ريزي  اروپا پي  و اتحاديه  ايران  بين  مستحكمي  و روابط  بيابيم دست
 ز عملكرد ا ا اش  بر ارزيابي مبني

   دليل  به  ايران  بار نيز درخواست  اين  آه در حالي( WTO )  جهاني  تجارت  سازمان  به  ورود ايران روپا در قبال
 آار   نظر ما اين ، اما به  داده  را انجام  حمايت  اجالس  اروپا در اين اتحاديه:  امريكا رد شد، تاآيد آرد وتوي

 .   نيست هنوز آافي
   جهاني  تجارت  سازمان  به  اروپا از ورود ايران اتحاديه:   ابراز داشتWTO اخير   اجالس  به اشاره با  وي

   نياز به  سازمان  اين  آرد، اما ورود به  را اعالم ، حمايتش  سخنراني  طي  اتحاديه  آرد، نماينده حمايت
   اجالس  به  جلسه  ندارد، پس  جلسه  اين  براي را  الزم  بود دستور عمل  امريكا گفته  دارد، نماينده اجماع
 .  شد  موآول بعدي

   جدي  حمايت  آشور قول  سه  آه  است  اين  پاريس  موافقتنامه  از بندهاي يكي:  آرد  خاطرنشان روحاني
 . اند  را داده  جهاني  تجارت  سازمان  به از ورود ايران

 
  شود   نبايد طوالني علي ف  مذاآرات دوره:   قرمز جديد ايران خط

   در مذاآرات  قرمز ايران  خطوط  به  آه  خبرنگاري  سوال  درباره  آشورمان  ملي  امنيت  عالي دبير شوراي
   خط ، به  شرايط  به  وابسته  است  و ممكن  داريم  قرمزهايي  خط ما هميشه:  شد، گفت  مي مربوط

 قرمز جديد   از خطوط شايد يكي:  تاآيد آرد روحاني.  شود افه اض  نيز موارد جديدي مان  گذشته قرمزهاي
   خواهد بود آه  پذيرش  ما غيرقابل  براي اين.  شود  نبايد طوالني  دور از مذاآرات  اين  باشد آه ما اين
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  در اين:  تاآيد آرد  از اظهاراتش  ديگري  در بخش وي.   است  وقت  اتالف  نوعي  مذاآرات  آنيم احساس
 را  آشي  و وقت  وقت  اتالف  عنوان  هيچ ، ما به  است  ما بسيار مهم  براي  زمان  آنها گفتيم  به مذاآرات
   خواهان  نيستند، بلكه  وقت  اتالف  تاآيد آردند، دنبال شان هاي  وزير نيز در صحبت سه.  پذيريم نمي

  سازي  غني  تعليق  اخير با اروپا درباره رات در مذاآ  ايران  اينكه  با تصريح وي. اند  و جدي  عمل سرعت
   موافقتنامه  طبق  تعليق  بود، چون  مذاآرات  دوره  ما درباره بحث:  ، گفت  است  نداشته  بحثي اورانيوم
 .   است  مذاآرات  دوره  براي  فقط پاريس
   بايد به  مذاآرات ريزي شد، برنامه با  نبايد طوالني  مذاآرات  دوره  آه ايم ما گفته:  آرد  خاطرنشان روحاني
 .   بياوريم  دست  را به  الزم  سرعت  باشد آه يي گونه
    جلسات برنامه

   اشاره  آاري هاي  گروه  جلسات  تشكيل هاي  از برنامه  بخشي  تشريح  به  روحاني  ايسنا، حسن  گزارش به
 روز   امنيتي  سياسي  آميته  جلسه  و دومين عه روز جم يي  هسته  آاري  گروه  جلسه دومين:  آرد و گفت

 اظهار   همچنين  آشورمان  ملي  امنيت  عالي دبير شوراي.  خواهد شد  تشكيل  آينده  هفته شنبه سه
   عبارت  آه  شده  و اروپا تشكيل  ايران  ميان  مذاآره  براي  در بروآسل  چهار جلسه  روز دوشنبه  آه داشت
،   و فرانسه ، آلمان  انگليس  وزير امور خارجه  با سه  وي  خصوصي ، جلسه  راهبري  آميته اند از جلسه بوده

 آرد   خاطرنشان وي.   آاري هاي  گروه  تشكيل  جلسه  و همچنين  راهبري  و آميته  وزيران  عمومي جلسه
   در بروآسل  ايران المي اس  جمهوري  نمايندگي  را در محل شان  دور مذاآرات  اولين  آاري هاي  گروه آه

 . اند  داده انجام
 بر شنود   مبني  انتشار اخباري  شد بداند در پي  آن  جوياي  آه  خبرنگاري  با پرسش  در مواجهه روحاني
ها و   امريكايي ها توسط  با ايراني  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس ، مديرآل  محمد البرادعي  تلفني مكالمات
 بار، اگر   سومين  براي االصل  مصري  ديپلمات  اين  شدن  از مديرآل  جلوگيري  جهت تن واشنگ تالش

  ؟ تصريح  است  ايران يي  هسته  در انتظار پرونده  سرنوشتي  نگيرد، چه  را بر عهده  آژانس  رياست البرادعي
   ما فرقي براي.  آنيم  مي  همكاري المللي  نهاد بين  ما با يك ، بلكه  نيست  ما با افراد آژانس همكاري: آرد
   بوده ، آامل  ما با آژانس ، همكاري  نمانده  باقي  پرونده  از اين  باشد، چيزي  مديرآل  آسي آند چه نمي
   آه آميز بوده  آامال صلح مان هاي  فعاليت  آنيم  نهاد ثابت  با اين  همكاري  از طريق خواستيم ما مي.  است

 .  ايم  شده  موفق خوشبختانه
  المللي  بين  آژانس  مديرآل  عليه  با انتقاد از عملكرد امريكا در خبرسازي  از اظهاراتش  ديگري  در بخش وي

  ها به  امريكايي  آه  است  تبليغاتي هاي  بازي  شنود، از جمله بحث:  ، ابراز داشت  اتمي انرژي
   ضعيفي ها از موضع  امريكايي دهد آه  مي  نشان ناي:  تاآيد آرد  در ادامه روحاني. اند انداخته راه

  ترتيب.  موافقند يا نيستند  شخص  آنند با اين  اعالم توانستند مانند هر آشوري  مي اگر نه. برخوردارند
 .  باشد تواند آار درستي  نمي  و واهي اساس  بي هاي سازي  صحنه دادن

  
  WTO   به  در پيوستن ناآامي
  ٢٠٠۴ دسامبر 16 - ١٣٨٣ آذر 26ه پنج شنب:اعتماد

 رد   امريكا در حالي با مخالفت( خذ ج )  جهاني  تجارت  سازمان  به  پيوستن  براي  ايران  درخواست بيستمين
   عضويت ، به  يي  هسته  هاي  و بعد از توافق  اروپايي  آشورهاي  آشور اميدوار بود با حمايت  اين شد آه

 . درآيد  سازمان اين
   گذرد و مخالفت  مي  جهاني  تجارت  در سازمان  عضويت  براي  ايران  درخواست  از اولين  و نيم  سال تهش
،   ايراني  مقامات  برخي  گفته به.   است  باز داشته  سازمان  اين  به  آشور را از راهيابي  امريكا اين هاي

   با آشورهاي  ايران يي  هسته  از توافقنامه  بخشي  جهاني  تجارت  در سازمان  ايران  اروپا از عضويت حمايت
  اين.آرد  مي  آمك  ايران  به  زمينه  بايد در اين  اتحاديه آيد و اين  مي  حساب  و بريتانيا به ، فرانسه آلمان

  مايت اروپا با ح  داشتند اتحاديه  نبودند اما توقع  بين  امريكا خوش  هاي  تغيير سياست گويند به  مي مقامات
 . را اجرا آند  پاريس  از توافقنامه  بخشي  از ايران جدي

   تجارت  سازمان  به  ايران  الحاق  موضوع  آه  ايران  تجاري  دفتر نمايندگي ، سرپرست اسفنديار اميدبخش
   جدي  آزمون  را اولين  جهاني  تجارت  سازمان  عمومي  نشست  گذشته  آند، هفته  مي  را پيگيري جهاني
   به  گفت  ايران  بعد از رد درخواست وي. بود  آرده  اعالم  اروپايي  آشورهاي  پايبندي  ميزان  شناسايي براي

   در چارچوب  تعهداتش  تا به  اروپا قرار نداشته  در دستور آار اتحاديه  از ايران رسد حمايت نظر مي
 . آند  عمل  پاريس موافقتنامه
 اما تنها   است  ضرورت  يك  سازمان  اين  به  پيوستن  دارند اگر چه  عقيده ن آارشناسا  برخي در مقابل
،   آارشناسان  نظر اين به.   نيست  آافي  اقتصادي  هاي  مزيت  درك  اروپا بدون  حمايت  به  دوختن چشم

  ، ايران  داخلي يدات تول  رقابت  قدرت  افزايش آيد زيرا بدون  مي  حساب  تهديد به  يك  آمادگي  بدون پيوستن
،   اقتصاددان  جمشيد پژويان  گفته به. بدهد  مقابل هاي  طرف  به  امتيازهايي ناچار خواهد شد در مذاآرات
   يي  عرصه  چنين  به  وارد شدن  براي  الزم  و قوانين ها، شرايط  ندارد و از مزيت اقتصاد آشور هنوز آمادگي

   نقش  در آن  خصوصي  بخش  آه  است  دولتي  اقتصاد متمرآز و بشدت،  مشكل مهمترين.  برخوردار نيست
   اقتصادي  اصالحات  جهاني  تجارت  سازمان  به  پيوستن  براي  ناچار است  ندارد و ايران  عهده  به چنداني
 . اجرا در آورد  را به  يي گسترده
   اجرا شده  مختلف  هاي  در بخش  جهاني رت تجا  سازمان  به  ايران  پيوستن  پيامدهاي  درباره مطالعاتي

 وارد   و بانكي  صنعتي  هاي  بخش  را به هايي ، آسيب  سازمان  اين  به  دهد پيوستن  مي  نشان  آه است
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   از صنعت هايي ، بخش  سازمان  اين  به  ايران  پيوستن  در صورت  تحقيقات  اين بر اساس. خواهد آرد
   دليل  به  شده  انجام  آن  روي  سنگيني  گذاري  سرمايه  گذشته هاي در سال   آه  خودروسازي بخصوص

 . خواهد شد  مواجه  باال با مشكل هاي  و تعرفه  و انحصاري  غيررقابتي وجود بازارهاي
   سازمان  به  ايران  پيوستن  در صورت  آه  است هايي  بخش  مهمترين  نيز از جمله  ايران  بانكداري نظام
 در   خارجي  هاي  حضور بانك  سازمان  اين هاي  از الزام  شود زيرا يكي  مي  مواجه  با مشكل  جهاني ارتتج

پذير  ، هنوز امكان  حكومتي  نهادهاي  برخي  و مخالفت  قانوني  مشكالت  دليل  به  آه آشور عضو است
   آغاز مذاآرات  آشور براي  و تجاري ي اقتصاد  و مقررات ، قوانين  ايراني  مقامات  عقيده به.  است نشده
 بكشد   طول  چند سال  است  ممكن  آه  مذاآرات  در حين  توان  و مي  است  آافي  سازمان  اين  به الحاق
   سازمان  به  پيش  و نيم  سال  هشت  ايران  عضويت درخواست. آرد  را برطرف  و حقوقي  قانوني  موانع بقيه
از .   است  قرار گرفته  عمومي  در دستور آار شوراي  پيش  و نيم  سال  و از سه  شده  ارايه  جهاني تجارت
   آرده  اما امريكا هر بار اعالم  شده  مطرح  ايران  عضويت  بار درخواست  بيست  تاآنون2001   سال  مه ماه

   در سازمان  آشور ديگري. را ندارد  جهاني  تجارت  سازمان  به  ايران  پيوستن  درخواست  بررسي آمادگي
 .  است  نكرده  مخالفت  ايران  با درخواست  جهاني تجارت
   جهاني  تجارت  در سازمان  ايران  عضويت  شده  سبب  ايران  درخواست  بررسي  امريكا براي  آمادگي عدم

   خود را براي ي آمادگ  جهاني  تجارت  عضو سازمان  آشورهاي  آه تا زماني.  بيفتد  تعويق  به همچنان
   به  پيوستن  براي  متقاضيان  درخواست  بررسي  نكنند امكان  اعالم  سازمان  اين  آشور به  يك پيوستن
 . وجود ندارد  جهاني  تجارت سازمان

   براي  آاري  قرار نگيرد گروه  مورد پذيرش  ايران  نرسند و درخواست  آلي  اجماع  يك  اعضا به  آه در صورتي
   تجارت  در سازمان عضويت. نخواهد شد  تشكيل  ايران  و اقتصادي  تجاري  و مقررات  قوانين  وضعيت يبررس

 را   از بازار داخلي  عضو ناچار بايد بخشي آورد و آشورهاي  مي  همراه  آشورها به  را براي  الزاماتي جهاني
   هاي  خود را نيز با موافقتنامه  و تجاري دي اقتصا  و مقررات  عضو قرار دهند و قوانين در اختيار آشورهاي

 . آنند  منطبق  سازمان اين
 اجرا   را به  اصالحاتي  آرده  دارد سعي  جهاني  تجارت  سازمان  به  در پيوستن  آه  با وجود مشكالتي ايران

   تعرفه  به  يي  غيرتعرفه  موانع تبديل.   است  آن  به  ساز پيوستن  و زمينه  منطبق  با قواعد سازمان بگذارد آه
 ارز   شدن  نرخي ها و تك  بر درآمد شرآت  ماليات ، آاهش  خارجي  گذاري  سرمايه  جذب  قانون ، تصويب يي

   دبيرخانه  به  ايران  پيوستن  درخواست در حالي(   ميالدي1996)1375   در سال ايران.  آنهاست از جمله
   و تجارت  تعرفه  عمومي  در موافقتنامه  عضويت  بررسي  به  سال  پنج اد آه د  را ارايه  جهاني  تجارت سازمان

   و نبود سياستي  با عراق  ساله  هشت  بود اما جنگ  عضو ناظر گات  ايران با آنكه. بود مشغول(  گات)
. يرد گ  بهره  سازمان  ناظر خود در آن  شد تا نتواند از عضويت  سبب  سازمان  اين  در باره مشخص

   را به  است  گات  ادامه  آه  جهاني  تجارت  در سازمان  عضويت  آسان  شرايط  معتقدند ايران آارشناسان
   به  ديگران  آند با حمايت  مي  تالش  سخت  و اآنون  است  داده  از دست  موقعيت  درك  و بدون آساني
 تر   سخت  عضويت  عضو، شرايط  آشورهاي  منافع  تراآم  دليل  به  آه  درآيد در حالي  سازمان  اين عضويت
 . را بپذيرند  بيشتري  ناچارند تعهدات  متقاضي  و آشور هاي شده

   سال  داد اما تا پنج  خود را ارايه  عضويت  درخواست  بسرعت  ايران  جهاني  تجارت  سازمان  گيري با شكل
   عمومي  عضو، در دستور آار شوراي  آشورهاي  ميان در  وجود اجماع  عدم  دليل  به  ايران  درخواست حتي

 در   ايران  عضويت  درخواست2001   مه  اعضا در ماه بعد از موافقت.   قرار نگرفت  جهاني  تجارت سازمان
   امريكا به  آمادگي  عدم  دليل  به  تا آنون  آه  قرار گرفت  جهاني  تجارت  سازمان  عمومي دستور آار شوراي

 برگزار   آينده  ماه  بهمن  جهاني  تجارت  سازمان  عمومي  شوراي  بعدي نشست.  است  افتاده تعويق
 . خواهد شد  مجددا مطرح  سازمان  در اين  عضويت  براي  ايران شود و درخواست مي

  وانند با حمايت بت  تر شود بلكه  با اروپا روشن  ايران  مذاآرات ، تكليف  زمان  اميدوارند تا آن  ايراني مقامات
  . درآيند  جهاني  تجارت  سازمان  عضويت  امريكا بگذرند و به آنها، از مانع

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  یستاني اهللا ستی آیسخنگو: ستي در عراق نرانی مانند نظام ای خواهان حکومتیستاني اهللا ستیآ
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 تیآ:  العام گفتی الرایتی در مصاحبه با روزنامه کویستاني سی اهللا علتی آی سخنگوکی ی صافاحمد
 یستاني اهللا ستی آیبه گفته و. ستي در عراق نرانی مانند نظام ای خواهان حکومتیستانياهللا س
 ی حکومتهیو انتخابات ماه ژان است که مردم عراق دردواري در حکومت ندارد و امنی به دخالت دیلیتما

 .  را در کشورشان بر سر کار آورندیمردم
 نه یستاني اهللا ستیآ: دی گوی میستاني اهللا ستی آانی از سخنگویاحمد صاف):  فرداویراد( رهبر دهیفر

 ندهی آی را برای نوع حکومتچي بلکه هست،ي در عراق نرانی مانند نظام ای حکومتیتنها خواستار برقرار
 یستاني اهللا ستیآ: دیو گی العام می الرایتی در مصاحبه با روزنامه کویو.  نکرده استشنهادي پعراق
 اصل ملت ني راه و روش حکومت کردن خود را دارد و با توجه به همی است که هر ملتدهي عقنیبر ا

 عهي ش مرجعنیمشاور بانفوذتر. ستي نرانی ای مانند نظام حکومتی وجه خواهان حکومتچيعراق به ه
 ی در هفته گذشته منتشر شد، به معنیستاني اهللا ستی که با مشورت آیفهرست: دی گویدر عراق م

در :  افزودیو. ستي فهرست ننی موجود در ای دادن به اسامی جهت راانيعي شی برای شرعفيتکل
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 تی آمده است و آعهي شی هاتي مذهب در کنار شخصی سنی نام چهره ههای فهرست انتخاباتنیا
 .  مردم عراق را به حفظ وحدت دعوت کرده استقی طرنی از ایستانيهللا سا

 عراق احترام ندهی در انتخابات آتی اکثری به رادی معتقد است بایستاني اهللا ستیآ:  گفتی صافاحمد
 است ملت دواريبلکه ام.  در حکومت نداردنی به دخالت دیلی تمایستاني اهللا ستیآ:  افزودیو. گذاشت

 بدون یستاني سهللا اتیمشاور آ.  کشور بر سر کار آوردنی در ای مردمی انتخابات حکومتقیرعراق از ط
.  عراق محکوم کردی منطقه را در امور داخلی از کشورهای نام ببرد، دخالت برخی کشورچي که از هنیا
الت در امور  را به دخرانی کشور انی دفاع اری از مقامات دولت عراق از جمله حازم شعالن وزی برخراياخ

 . عراق متهم کردندیداخل
  

 اتهامات جورج بوش و وزير دفاع عراق به ايران
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در حالى آه جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، و حازم شعالن خزاعى، وزير دفاع عراق، ايران و سوريه را 
آرده اند، مقامات رسمى ايران اين اتهامات را بى ربط مى دانند و متهم به دخالت در امور داخلى عراق 

 . هيچ گونه دخالتى را در امور عراق نمى پذيرند
خبرگزارى رويتر، از بغداد گزارش داد آه حازم شعالن خزاعى، وزير دفاع عراق، ديروز چهارشنبه، ايران و 

ردنى االصلِ  شبكه ى تروريستى القاعده و سوريه را متهم آرد آه به ابومصعب الزرقاوى، افراط گراى ا
 . همچنين هواداران صدام حسين يارى مى رسانند تا رژيم آنونى عراق را ساقط سازند

وزير دفاعِ  شيعه مذهبِ  دولت موقت عراق، در مصاحبه اى با خبرنگاران در بغداد، در مورد تاثيرات منفى 
 قبال هم گفته بودم آه ايران بزرگترين دشمن عراق ايران در روند نوسازى و دمكراتيك عراق گفت، من
وزير دفاع . ايرانى ها دشمن اعراب و دشمن بشريت اند. است و اين دشمنى به قبل از اسالم برميگردد

دولت موقت عراق ادامه داد  آه بودجه ى طرح هاى تخريبى در عراق از جانب اين دو آشور تامين مى 
 . شود

رد فهرست نامزدهاى انتخاباتى آيت اله سيستانى براى انتخابات سراسرى حازم شعالن خزاعى، در مو
در عراق آه در پايان ماه ژانويه سال آينده ميالدى برگزار مى شود گفت، اين فهرست را مى توان 

او حتى يكى از نامزدهاى اين فهرست را به نام . فهرست نامزدهاى ايرانى براى انتخابات عراق دانست
  دو سال تمام با طرح ١٩٩١ى ، جاسوس ايران ناميد و گفت شهرستانى بعد از سال حسين شهرستان

 . هاى اتمى ايران همكارى آرده است
 ١٩٧٩شهرستانى آه دآترايش را  در دانشگاه تورونتو در رشته شيمى هسته اى گرفته، تا سال  

 . ميالدي، رئيس آميسيون تحقيقات اتمى عراق بوده است
اع عراق  در حالى ست آه جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا،  نيز ايران و سوريه را از گفته هاى وزير دف

دخالت در امور داخلى عراق برحذر داشته و گفته است آه ما به اين دو آشور هشدار مى دهيم آه 
 .دخالت در امور داخلى عراق به هيچ وجه به نفع آنها نيست

 ، در مورد اظهارات وزير دفاع عراق در باره ايران، با تكذيب عبدالواحدِ  موسوى الري، وزير آشور ايران
مطلق سخنان او گفت، به نظر مى رسد آه وزير دفاع عراق وظيفه ى بازگو آردن مطالبى را دارد آه به 

و قبال فكر مى آرده است آه اين سخنان به خاطر بى موسوى الرى در ادامه گفت، ا. او ديكته آرده اند
 .تجربگى و جوانى اوست، اما اآنون معتقدم آه به او دستور داده اند تا چنين اظهار نظرى بكند

 
 .  کندداری دفاع از صدام توانست امروز پنجشنبه با موکل خود در بغداد داتي هی از و کالیکی
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 جمهور سابق عراق سي دفاع از صدام رئاتي فرانسه، هی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 جمهور سابق عراق در سي توانست امروز پنجشنبه با صدام رئاتي هنی ای از اعضایکیامروز اعالم کرد 
 .دارکندیزندانش د

 . کردفي صدام را خوب توصی و سالمتی جسمانتي وضعی مطبوعاتی اهياني با صدور باتي هنیا
 صدام نسبت به ی جسمانتي و وضعدي چهار ساعت به طول انجامداری دنیا:  آمده است هياني بنی ادر

 ی دفاع قدرداناتي هی از تالش هاداری دنی در ازي بهتر است، صدام ناريگذشته و حضور در دادگاه بس
 .کرد

 با ندهیدر ساعات آ:  فرانسه گفتیبرگزار درپاسخ به سئوال خني دفاع ازصدام همچناتي هیسخنگو
 . دادمي خواهحي توض  گذشت،داری دنی درباره آنچه در اگری دی اهيانيانتشار ب

 اعالم ی امروز پنجشنبه درکنفرانس مطبوعاتزي موقت عراق نی  دادگسترریوز" مالک دوهان الحسن"
 . اجرا خواهد شدهیژانو  30ت  انتخابای جمهور سابق عراق پس از برگزارسيمحاکمه صدام رئ: کرد

 
  تن رسيد10تلفات انفجار روز گذشته در آربال به 
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 تن 10در آربال ) ع(در انفجار روز گذشته مقابل در ورودي حرم مطهر امام حسين : خبرگزاري فارس

 . نفر زخمي شدند40آشته و 
بنابر آخرين «: ، رئيس بيمارستان آربال گفت»اهللا حسن نصر«ربال، به گزارش خبرگزاري فرانسه از آ

 » .اند  نفر زخمي شده40 نفر آشته و 10اطالعات دريافتي، 
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به گفته پليس آربال اين انفجار روز گذشته هنگامي رخ داد آه افراد براي برگزاري مراسم تدفين گرد هم 
 . آمده بودند

اهللا سيستاني پس از زخمي شدن در  ، نماينده محلي آيت»يشيخ عبدالمهدي آربالي«نصراهللا گفت 
 . برد اين انفجار در وضعيت مناسبي به سر مي

پليس اعالم آرد در اين انفجار دو گارد ملي عراق آشته و هشت تن ديگر زخمي شدند و همه تلفات 
 . ديگر مربوط به غيرنظاميان بوده است

  
ي  ورش را در خارج از بغداد تا شهرهاي اربيل در منطقهسازمان ملل اعالم آرد آه در نظر دارد حض

 25با اين حال اين سازمان در نظر دارد تنها . آردنشين شمال اين آشور و بصره در جنوب گسترش دهد
 .آارشناس انتخاباتي در سراسر عراق پيش از انتخابات اين آشور داشته باشد
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ي  ي نيويورك تايمز، اين خبر در آستانه ي روزنامه به نوشته) ايسنا(ش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزار

ي  ديدار آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل متحد از واشنگتن و ديدارش با آالين پاول، وزير امور خارجه
 .آمريكا و آونداليزا رايس، جانشين وي اعالم شد

ي انتخابات اين آشور تحت فشار  هايش در عراق در آستانه  تالشها است براي گسترش عنان ماه
 22 دو ماه پس از تخريب دفاتر سازمان ملل در بغداد و آشته شدن 2003وي در اآتبر . آمريكا قرار دارد

المللي را از  تن از جمله سرجيو ويرا دي ملو، رييس هيات نمايندگي سازمان ملل در عراق، آارمندان بين
 .خارج آرداين آشور 

ي فرد اآهارد، سخنگوي   تن است آه به گفته59در حال حاضر، تعداد نيروهاي سازمان ملل در عراق 
 .عنان، اين نيروها آمادگي آافي براي انتخابات ندارند

 25 آارمند انتخاباتي در عراق وجود دارد و اميدواريم آه تعداد آنها را به حدود 20اآنون  هم: وي گفت
 .برسانيم

 .هاي جديدي داريم يا خير توانم بگويم آه محدوديت امروز نمي: ارد گفتاآه
ي وي افزايش حضور سازمان  ي پيشين آمريكا در سازمان ملل، گفت آه به عقيده جان دانفورت، نماينده

 .ملل در عراق بسيار اهميت دارد
 

يي توسط  هاي جاده از بمببه گفته معاون مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكا در منطقه، افزايش استفاده 
ها  هاي ارتش آمريكا در عراق را آند آرده و ارتش را مجبور به تغيير تاآتيك شبه نظاميان عراقي، عمليات

 .ها آرده است و اتكاي بيش از حد بر نيروي هوايي جهت نقل و انتقال
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، سرهنگ لنس اسميت،  به نقل از خبرگزاري فرانسه) ايسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
هاي جديدي با موفقيت براي خنثي آردن  آوري از فن: معاون مرآزي فرماندهي آمريكا در منطقه گفت

 .اند ي آار نبوده ها تمام آننده آوري ايم؛ اما اين فن ه ها استفاده آردIEDمواد منفجره يا 
 ميليارد دالر صرف تجهيزات ١/٤ ، حدود ٢٠٠٥ گويند، طي سال  مريكا ميي ارتش آ هاي عالي رتبه مقام

 .شود نظامي آه اغلب خودروي زرهي و آاميون ارتشي است، مي
ي نيروي هوايي ارتش آمريكا نيز گفته آه فرماندهان در صدد استفاده از هواپيماي ترابري جهت  فرمانده

 .اميوني هستندهاي آ ارسال ملزومات و آاهش فشارها از آاروان
هاي شبه نظاميان عمليات نظامي در عراق را آنده  گذاري اسميت در پاسخ به اين سوال آه آيا بمب

 .همينطور بوده است: آرده است، گفت
هاي جديدي  آنها ما را وادار به تغيير مسير خودروهايمان آردند، مجبورمان آردند آه تاآتيك: وي افزود

آميز بوده؛ اما ما بايد سرعت و قدرت مانور و حفاظت  ها در آل موفقيت يكاگرچه اين تاآت. اعمال آنيم
 .خودروهايمان را حفظ آنيم

 را قطع   حمالت مستقيم خود عليه نيروهاي آمريكايي٢٠٠٣ شبه نظاميان عراقي از ماه اوت و دسامبر 
 . ها روي آوردندIEDآرده و به 

توانند روي ما اثر بگذارند،  اند آه از بخش لجستيك مي آنها به اين نكته واقف شده: اسميت تصريح آرد
مناطقي در عراق وجود دارد آه اين روش . دهند به همين دليل در اين بخش از پشت ما را هدف قرار مي

 .شود و مناطقي هم هست آه آنترل دائمشان بسيار مشكل است بطور موثر اجرا مي
ها را قبل از حرآت در مسير، آشف و خنثي  مبنيروهاي آمريكايي نيمي از ب: وي در ادامه گفت

 .اند ها مجبور به حرآت سريع ها آنترل از راه دور هستند و برخي مواقع آاروان آنند؛ اما برخي بمب مي
. ايم هايي داريم آه به آار گرفته آوري فن. دشمن ما بسيار با هوش و با درايت است: اسميت افزود

توانيم يك تاآتيك صددرصد پيدا آنيم  دانم در نهايت مي ر صددرصد، نميبرخي هم موثر بودند؛ اما نه بطو
 .يا خير

ها توسط نيروي هوايي حمل شده و طراحان در صدد اجراي يك  ي اسميت، صدها بار آاميون به گفته
 .ها را آوتاه آنند ي حرآت آاميون سيستم جديد توزيع و نزديك به محل هستند تا فاصله

 آاميون محموله در روز توسط ٣٥٠ ي نيروي هوايي آمريكا گفته است آه  رماندهژنرال جان جامپر، ف
 . آاميون محموله در روز است١٥٠٠ شود و هدف افزايش اين تعداد به  نيروي هوايي در عراق منتقل مي
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 خودرو ٥٥٠  تا ٤٥٠ ي خودروهاي زرهي براي توليد  آننده اند آه با يك شرآت تهيه هاي ارتش گفته مقام
 .اند در ماه تا ماه مارس به توافق رسيده

 
هنگام عزيمت به محل آارش در بغداد، به ) پنجشنبه(يكي از مقامات ارشد وزارت مخابرات عراق امروز 

 .ضرب گلوله آشته شد
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 يك منبع آگاه در وزارت مخابرات به نقل از خبرگزاري رويتر،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يك مقام ارشد وزارت " آاظم امهاوي"عراق اعالم آرد آه مردان مسلح با حرآت در آنار خودروي 

 .مخابرات، وي را آه در حال حرآت از خانه به محل آارش بود، با شليك گلوله به قتل رساندند
 .شد  از مشاوران ارشد وزير محسوب مي، مدير آل وزارت مخابرات عراق بود و به عنوان يكي"امهاوي"

ي آنها  اند آه از جمله هاي عراق ترور شده خانه هاي گذشته چندين تن از مقامات ارشد وزارت طي ماه
 .مديرآل وزارت دارايي بوده است

 
در سراسر بغداد پنج آشته بر جاي گذاشت آه سه پليس در ميان آشته ) پنجشنبه(حمالت امروز 
 .ين جنوب غرب بغداد شاهد انفجاري قوي بودهمچن. شدگان بود
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حمله به آربال، قلب ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 زخمي برجاي گذاشت آه شيخ عبدالمهدي 40نشين عراق نيز روز گذشته هشت آشته و  مرآز شيعه

 .هاي اين حمله بوده است ي آيت اهللا العظمي سيستاني، از زخمي رباليي، از دستياران برجستهالك
 مايلي شمال بغداد، يك سرباز آمريكايي زخمي 150در حمله به يك تانك آمريكايي در بيجي واقع در 

 .شد
به تقاضاي شاهد تظاهرات چند صدنفري در مقابل دفتر فرمانداري ) پنجشنبه(شهر آرآوك نيز امروز 
 .ها باعث آوارگي مجدد آردها شود گفتند آه بيم آن دارند رقابت معترضان مي. تعويق انتخابات بود

هاي ساختمانهاي اطراف شكست؛ اما هنوز  در اثر انفجاري قوي در جنوب غرب بغداد، درها و شيشه
 .اطالع دقيقي از تلفات در دست نيست

اند و  اي تاثيرگذار شده ه شبه نظاميان عراقي به طور فزايندههاي دفاعي آمريكا اذعان داشتند آ مقام
 .ارسال تجهيزات چهار ميليارد دالري مورد نياز سربازان به زمان نياز دارد

ها تاآنون  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقام) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي ضعيف جنگ بوده را رد   در عراق آه حاآي از طرحي آمبود سالح اي درباره انتقادهاي فزاينده

 .گفتند آه سعي دارند آنچه را ارتش نياز دارد، در اسرع وقت تامين آنند آردند و مي مي
اند آه چه مقدار صرف خودروهاي زرهي براي جنگ عراق شده؛ اما تاآيد  هاي ارتش تاآنون نگفته مقام

 ميليارد دالر صرف خودروهاي مورد نياز در عراق و ١/٤ دارند آه ظرف شش يا هشت ماه آينده 
 .افغانستان شود

ي   درصد خودروهاي زرهي مورد نياز تا ماه مارس ارسال شود و بقيه٩٨ رود  ي آنها، انتظار مي به گفته
 .ناوگان مثل تانكرهاي سوخت تا تابستان تامين شود

 . تجهيز اين خودروها به زمان نياز داردتوليد، توسعه، آزمايش و: سرهنگ جفري سورنسون اظهار داشت
 

ها توسط  هاي بازسازي عراق مدعي شد آه به رغم افزايش حمالت و ارعاب رييس آمريكايي دفتر پروژه
هاي اين آشور در برخي مناطق البته در مقياس آوچتري از آنچه اميد  شبه نظاميان عراقي، بازسازي

 .رفت، در جريان است مي
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رييس آمريكايي " چارلز هس"به نقل از خبرگزاري رويتر، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  تر و مشهورتر به جاي پروژه هاي آوچك در عراق گفت آه آمريكا به پروژه" ها و قراردادها دفتر پروژه"

 .سنگين و پرهيزنه روي آورده است
گذاري شده توسط آمريكا در عراق است، در  مسوول اآثر آارهاي بازسازي، سرمايهوي آه دفترش 

ريزي شده بود را آغاز  ما تمامي امور آوچكي آه طرح: گفت) پنتاگون(وگويي از وزارت دفاع آمريكا  گفت
 .اين امر تاثير بيشتري خواهد داشت. ايم ايم و آنها را در اولويت قرار داده آرده
 ميليارد دالر براي بازسازي عراق اختصاص داد؛ اما مردم محلي ٤/١٨ ا سال گذشته ي آمريك آنگره

 .شكايت دارند آه آار زيادي جهت بهبود زندگي آنها انجام نشده است
گيرند، بنا به اين شرايط به نظر  ما در شرايطي هستيم آه افراد هر روز هدف حمله قرار مي: هس افزود

 .استمن پيشرفت خوبي صورت گرفته 
 .ها را مدرآي براي پيشبرد آارها عنوان آرد وي افزايش تعداد آارمندان عراقي در اين پروژه

رود تا  آيند و انتظار مي ها درمي  هزار عراقي به استخدام اين پروژه١٠٠ وي گفت آه روزانه حدود 
 . هزار تن برسد١٥٠  تا ١٤٠ تابستان آينده اين تعداد به 

ي جديد هر هفته آغاز   پروژه١٠٠  تا ٧٠ روژه به ارزش سه ميليارد دالر و  پ١١٦٧ ي هس،  به گفته
 پاسگاه ٢٠  پست مرزي، ١١٦  بيمارستان، ١٥  باب مدرسه، ٣٦٤ ها شامل ساخت  اين پروژه. شود مي

 . تاسيسات آب و فاضالب است٩٣  ايستگاه آتش نشاني و ٦٢ اي،  ي جاده  پروژه٦٦ پليس، 
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هس آار بازسازي در مناطق سني . ي امنيتي آمتري دارد هاي آوچك هزينه ژهوي معتقد است آه پرو
 .شود نشين را بسيار آم ارزيابي آرده و گفت آه آار بازسازي فلوجه به زودي آغاز مي

اگر مقاطعه آاران معتقد باشند آه اوضاع امنيتي به حدي نامناسب است آه آنها : وي تاآيد آرد
 .شوند آنند، حاضر به آار نميتوانند از خود مراقبت  نمي

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر26:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های امروز تهران در عنوان های خبری خود پی گيری مذاکرات ايران و اروپا را که توسط 
کسل دنبال می شود منعکس کرده و به گمانه زنی هايی درباره انتخابات آينده کارشناسان در برو

  .رياست جمهوری پرداخته اند
 در عنوان بزرگ صفحه اول خود از زبان حسن روحانی عضويت ايران را در باشگاه هسته ای همبستگی

  .قطعی خوانده است
 جاری ايران و اروپا پرداخته و  در سرمقاله خود به بررسی گمانه های مختلف برای مذاکراتشرق

يکی آن که واشنگتن به همان شيوه گذشته عمل کند و در : نوشته می توان دو حالت را تصور کرد
دوم آن که آمريکا تعهدات احتمالی .  به نقطه شروع برگردند٩٩نتيجه ايران و اروپا پس از رسيدن به پله 

ختالفات ايران و آمريکا بالموضوع خواهد شد و دشمنی اروپا به ايران را محترم شمارد که در آن صورت ا
دو کشور تنها به صورت سمبليک باقی می ماند مگر آن که هر دو تصميم بگيرند به اين دشمنی پايان 

  .دهند
جام به دنبال واکنش وزارت خارجه به تازه ترين انتقاد کشورهای اروپايی به نقض حقوق بشر در ايران، 

ن روزنامه برای تهيه و انتشار فهرست ساالنه موارد نقض حقوق بشر در اروپا،  نوشته پيشنهاد ايجم
آمريکا، اسرائيل، کانادا، استراليا و ژاپن مورد استقبال وزيران امورخارجه، کشور و معاون حقوقی رئيس 

 دهند جمهوری قرار گرفته و اظهار داشته اند که به حتم اين کار را دنبال می کنند تا به جهانيان نشان
  . که اين دولت ها تا چه اندازه رفتار دوگانه ای در مورد حقوق بشر دارند

 دو روز پيش در مقاله ای از دولت خواسته بود که با تهيه فهرست نقض حقوق بشر در جام جم
کشورهايی که ايران را متهم به همين کار می کنند به مقابله با تبليغات جهانی عليه جمهوری 

  .اسالمی بر آيد
 خبر داده که فريد مدرسی، مسعود رهبری و حسين عبداهللا پور سه تن از جمهوری اسالمیروزنامه 

مسئوالن و دست اندرکاران جبهه مشارکت قم در گفتگو با خبرنگاران به تبليغ و فعاليت عليه نظام 
نت به اعتراف کرده و از اقدامات گذشته خود برای سياه نمايی چهره نظام جمهوری اسالمی و اها

  . مسئوالن کشور ابراز شرمندگی و ندامت کرده اند
 از آنها نام برده فريد مدرسی خبرنگار روزنامه جمهوری اسالمیگفتنی است از سه تنی که روزنامه 

شرق، مسعود رهبری از جبهه مشارکت قم و حسين عبداهللا پور عضو سابق دفتر تحکيم وحدت 
  .هستند

 مقاله ای به چاپ شرقاره نامزد های انتخايات آينده رياست جمهوری، در ادامه گزارش روزنامه ها درب
رسانده که در آن با بررسی وضعيت جناح ها و شرايط خاص داخلی و بين المللی کشور نوشته شده 

که بهترين گزينه اکبر هاشمی رفسنجانی است که سابقه اجرايی دارد و اينک زمانی نيست که بتوان 
  . زدبه تجربيات جديد دست 

مصطفی معين ضمن اعالم آمادگی برای نامزدی در انتخابات آينده رياست آفتاب يزد به نوشته 
جمهوری از مهدی کروبی خواسته است به جای برخوردهای شخصی و انفرادی به اجماع همه گروه ها 

  . توجه داشته باشد
وط به اجماع اصالح طلبان و گروه وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوری در عين حال کانديداتوری خود را من

  . های سياسی و دانشگاهيان دانسته است
 از بروز اختالف در جناح محافظه کاران بر سر انتخاب يک نامزد واحد خبر داده و ضمن اشاره به اعتماد

اين که علی الريجانی و علی اکبر واليتی بيش از ساير نامزدهای اين جناح هوادار دارند، نوشته انتخاب 
  .هر يک از اينها با اعتراض گروه های ديگر روبرو خواهد شد

 در جايی اهميت می يابد که علی اکبر ناطق نوری هماهنگ کننده ستاد انتخابات جناح اعتماداشاره 
محافظه کار در پايان جلسه جمعه نمايندگان اين جناح گفته بود درست نيست که چند نامزد از اين جناح 

  . کرد که يک نامزد پيدا کنيم تا همه به او رای بدهندباشند و سعی خواهيم 
در همين زمان و در حالی که محافظه کاران به نوشته روزنامه های امروز پيش بينی می کنند که مهدی 

  کروبی نامزد اصالح طلبان باشد وی به انتقاد از روش شورای نگهبان اکتفا کرده و گفته است واکنش
 رفتار   بود که  مقابل  جناح  سياسيون  برای  پيام  يک  خاتمی  طلبيدن  مناظره و به   نگهبان  شورای سخنگوی

تواند در   بود می   رهبری  خواست  بر خالف  حتی  خاتمی  گفته  به  که  هفتم  مجلس  نهاد در انتخابات اين
ها و   گروه   حضور تمام فرصت   رود که  پيش  گونه ای  به  نيز تکرار شود و شرايط  جمهوری  رياست انتخابات
  . نشود  فراهم  ها در انتخابات انديشه
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 از   جلوگيری  را برای  زيادی های  تالش   خاتمی  همراه  بهاعتماد به نوشته   که  ششم  مجلس رييس
  و  ای  منطقه  شرايط  به  با توجه  داد معتقد است  صورت  هفتم  مجلس  در انتخابات  طلبان  اصالح حذف
 را در انتخابات آينده رياست جمهوری   خويش  گذشته تواند رفتار انحصاری  نمی  نگهبان  شورای المللی بين

  .تکرار کند
 

    عراق  طرد شورشيان  براي انتخاباتي
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   ستون  امريكا از شكستن  نظامي ، فرماندهان  شورشي  از حضور نيروهاي  شهر فلوجه  پاآسازي در پي
 آرامتر و   آشور نيز روزهاي  اين  وزير موقت ، نخست  خبر دادند و اياد عالوي  در عراق  تروريسم فقرات
 .  آرد  بيني  خود پيش  مردم  براي تري باثبات

   آه  بهبود نيست هاي  نشانه  متضمن  فقط  اخير نه  روزهاي  طي  عراق  امنيتي ها اوضاع  گفته  اين  رغم به
 بطور   حمالت  از اين  ناشي  انساني  تلفات  و بويژه  مسلحانه هاي  و درگيري  انتحاري آمار حمالت
 .  است  يافته  افزايش چشمگيري

   گسترش  سبب  فلوجه  به  بود حمله  هشدار داده  ملل  سازمان ، دبيرآل  عنان  آوفي آيا همانطور آه
   در عراق  انتحاري  عمليات  واقعي  آانون  يا فلوجه  است  شده  عراق  در سراسر خاك ي تروريست عمليات
 اند؟  خود افزوده  فعاليت  بر دامنه  شهر، مراآز ديگر آشوب  تسخير آن  رغم  و به نبوده
  مليات ع  شك  اما بدون  است  بيشتري  زمان  مدت ها نيازمند گذشت  پرسش  اين  به  دقيقي  پاسخ دادن
 از تعبير   استفاده  است  ممكن  هرچند آه  است  وارد آرده  عراق  شورشيان  به  آاري يي  ضربه فلوجه

 . آميز باشد  آنها اغراق  فقرات  ستون شكستن
 خود را از   پايگاه ترين  امن  اضافه  جنگجو به  از نيروهاي  تن1200 از   بيش  فلوجه  در عمليات شورشيان

  اگر اين.  شدند ، متواري  نيست  شده  تضمين  آنها برايشان  امنيت  آه  نقاطي  آنها به د و سران دادن دست
   افزوده  در عراق  و ناآرامي  شورش  بر دامنه  چرا بعد از تسخير فلوجه  باشد پس  داشته  حقيقت موضوع
 ؟  است شده
 آنها   قبلي  موقعيت  يا حفظ  شورشيان توانايي   افزايش  معناي ها لزوما به  درگيري  مقطعي  يافتن شدت
 خود بطور   مانده  باقي  امكانات  همه  تواند با بسيج  آارزار مي  يك  ضعف  رو به  طرف  چرا آه نيست
 .  باشد  داشته  سطح  را در همان  آن  تداوم  امكان آنكه  دهد بي  را گسترش  رقيب  عليه  حمالت مقطعي

   اخير نيز دور از ذهن  روزهاي  طي  عراق  شورشيان  حمالت  گرفتن  شدت  درباره لي احتما  چنين طرح
  ، آثار رواني وسيله  دارند تا بدين  نمايي  قدرت  به  آنها نياز حياتي  فلوجه  دادن  از دست  زيرا در پي نيست

   عراق ، شورشيان  همه ينبا ا.  ببرند  خود از بين  هواخواهان  را در بين  خود در نبرد فلوجه شكست
   آشور در مقطع  اين  آردن ثبات  بي  خود در جهت  امكانات  تمام  بسيج  براي  هم تر از اين  قوي يي انگيزه
 .  است  در عراق  عمومي  انتخابات  موعد برگزاري  سوي  به  زمان  سير شتابان  دارند و آن آنوني
   را براي ، آار شورشيان  از آن  و منتخب  مشروع  دولتي و برآمدن   در عراق  سراسري  انتخابات برگزاري
   از اقدامات  عربي  محافل  برخي  حمايت ، ادامه آند و مهمتر از آن  مي  مشكل  خود در عراق  عمليات تدوام

 . سازد  روبرو مي  جدي آنها را با موانعي
   و اسالم  عرب  آنها در جهان  حاميان  و نه شيان شور ، نه  در عراق  منتخب  دولت  يك گيري  از شكل پس
   مي  رو آنها تالش  و از همين  نخواهند داشت  خود در عراق  از حمالت  دفاع  پسند براي  عوام  يي بهانه

   شرايط  مساعد بودن  به  متحد را نسبت  ملل  سازمان  نخست  در درجه  بيشتر عراق  آردن آنند با ناامن
 تاخير   را به  انتخابات  برگزاري  بعد تا حد ممكن  روبرو آنند و در درجه  با ترديد و دودلي نتخابات ا برگزاري
   بر ادامه  تا عالوه  است  شورشي هاي  گروه  براي  فرصتي  در واقع  عراق  انتخابات تاخير در برگزاري. اندازند
 را   عراق  شيعه تواند طوايف  مي  انتخابات  تعويق ينكه ا  بپردازند، ضمن  دوباره  سازماندهي  خود، به فعاليت

 قرار   عراق  موقت  دولت ورزند روبروي اصرار مي( 2005   ژانويه30)  در موعد مقرر  انتخابات  بر برگزاري آه
 . شود  يي  تازه  بروز بحران دهد و سبب

   عراق  سراسري  انتخابات ها بر انجام امي ناآر  دامنه  گسترش  رغم  امريكا به  آه  روست احتماال از همين
 را از ابراز   ملل  سازمان  هاي  مقام ، برخي  موضوع  اين گو اينكه.  آند ، تاآيد مي  شده در موعد اعالم

 .دارد  باز نمي  انتخابات  بموقع  برگزاري  درباره  در پي  پي ترديدهاي
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