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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 -يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
  ماهه نيست۶تعليق : البرادعى

  ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنبدو
در توافق ايران و «: مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى با اشاره به مذاآرات ايران و اروپا گفت: فارس

محمد »«. آن تعليق غنى سازى اورانيوم تعيين نشده استاروپا سقف زمانى بر گفت و گو و به تبع
در گفت وگوى اختصاصى با شبكه تلويزيونى العربيه، در پاسخ به اين سئوال آه آيا خطر » البرادعى

: حمله به ايران در صورت ادامه غنى سازى اورانيوم حتى با وجود نظارت آژانس وجود دارد، گفت
.  اند موضوع از سرگيرى غنى سازى پس از شش ماه مطرح نيستبرخالف آنچه مقامات ايرانى گفته«

در توافق ايران و اروپا سقف زمانى بر گفت و گو و به تبع آن تعليق غنى سازى اورانيوم تعيين نشده 
اگر به فرض ايران غنى سازى اورانيوم را از سر بگيرد روابط اروپا و امريكا با تهران تنش زا خواهد . است
ارم در شش ماه آينده به راه حل ميانه اى دست پيدا آنيم آه براى دو طرف راضى آننده من اميدو. شد
من اميدوارم در . موضوع اصلى جلب اعتماد يا اعتمادسازى بين دو طرف است«: وى افزود» .باشد

مديرآل آژانس بين » .شش ماه آينده ديوار بى اعتمادى از بين برود و دو طرف در اين جهت اقدام آنند
المللى انرژى اتمى در پاسخ به اين سئوال آه آيا ايران غنى سازى را از سر خواهد گرفت و موضوع 

بايد درك «: مذاآرات ايران با اروپا درباره توقف غنى سازى است يا آنار گذاشتن برنامه هسته اى، گفت
ارد، زيرا دستيابى به آنيم برنامه هسته اى ايران فقط جنبه  فنى ندارد و جنبه امنيتى و سياسى نيز د

توانايى غنى سازى اورانيوم به اين معناست آه آن آشور به قدرت بازدارندگى هسته اى دست پيدا 
به همين علت : البرادعى افزود» .آرده است چون مى تواند در مدت آوتاهى سالح هسته اى توليد آند

 . صادى استمذاآرات ايران و اروپا درباره همه مسائل امنيتى، فناورى و اقت
  

 ، فرانسه ، سي ، انگلرانی ای اسالمی جمهوری مذاکرات هسته ایتي امنیاسي ستهي کمنشست
 .  شودی در ژنو برگزار مماهی اروپا ، فردا سه شنبه ، اول دهیآلمان و اتحاد

   ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنبدو
 ی جمهورريسف" ی روانچديمج "یپرست به سررانی ای اسالمی جمهوراتي، ه" مهر" گزارش خبرنگار به

 .افتی مذاکرات حضور خواهد نی در اسي در سوئرانی ایاسالم
 منتشر نشده ؛ اما حضور محمد رضا ی نشست خبرنی مذاکره کننده کشورمان در ااتي هبي ترکاز

 .است محتمل زي ن- سازمان ملل یی دفتر اروپا- در ژنو رانی ای اسالمی جمهورندهی و نماري سفیالبرز
 در پرونده یرانی عضو ارشد گروه مذاکره کننده ای ناصرروسي که سدی افزایم" مهر" خبرنگار گزارش
 .  عازم ژنو شده استسی ، از پاری هسته اتهي هم پس از مذاکرات کمیهسته ا
 آذر ماه در بروکسل 23 آلمان و فرانسه س،ي انگلندگانی با نمایرانی ااتي هني بی جلسه کارنينخست
 یستی باندهی که در آی مباحثاتنی عناوزي طرفها و نی مباحثات آتی نشست ، محورهانیزار شد ؛ در ابرگ

 . قرار گرفتی مورد بررسردیدرباره آنها گفتگو صورت پذ
 و ی اقتصادتهي به عنوان مسوول کمسي صورت گرفته ، انگلنی از اشي که پی کارمي اساس تقسبر

 ی معرفی هسته ای و فرانسه مسوول گروه کاریتي ، امنیاسي ستهي آلمان مسوول کمک،یتکنولوژ
 .شده اند

  
  . شد"شوراي همكاري آشورهاي خليج عربي" ،" شوراي همكاري خليج"نام 
  ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنبدو

همزمان با آغاز بيست و پنجمين نشست سران آشورهاي عرب حاشيه خليج فارس در بحرين و در 
رخي آشورهاي عربي بر ضد هويت تاريخي، حقوقي، فرهنگي و سياسي خليج فارس ادامه توطئه ب

شوراي "آه با حمايت آشكار آمريكا و پشتيباني پنهاني رژيم اسرائيل در حال گسترش است، اعضاي 
 . تغيير دادند" شوراي همكاري آشورهاي خليج عربي"نام اين شورا را به " همكاري خليج فارس
عنوان   به" فارس  شوراي همكاري خليج"، اعضاي )ايلنا ( لماتيك خبرگزاري آار ايران به گزارش سرويس دي

فارس آه تا پيش از اين در تمام مكاتبات   اي آشورهاي عرب حاشيه خليج  ترين سازمان منطقه  مهم
 GULF COORPERATIONمجلس التعاون الخليجي ـ "(شوراي همكاري خليج"رسمي خود از عنوان 

COUNCIL (شوراي همكاري آشورهاي خليج عربي"آردند، نام خود را به   استفاده مي) " مجلس
 .، تغيير دادند)COORPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATESالتعاون لدول الخليج العربيه ـ 

اين در حالي است آه نشاني پايگاه اينترنتي اين شورا آه برگرفته از حروف مخفف نام انگليسي 
 GULF COORPERATION" آه مخفف " GCC"است همچنان با عنوان " ي خليجشوراي همكار"

COUNCIL "وجوست  است، قابل جست. 
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 مورد است در 200 هزار و 29در گوگل " مجلس التعاون الخليجي"وجوي عبارت   همچنين نتايج جست
 بار و عمدتًا 70ر و تنها هزا" مجلس التعاون لدول الخليج العربيه"وجوي عبارت   حالي آه در مقابل، جست

 .هاي اينترنتي وابسته به اين شورا ذآر شده است  در پايگاه
اين در حالي است آه بيست و پنجمين نشست سران شوراي همكاري خليج فارس امروز با عنوان 

تازگي ُمرده است، در منامه پايتخت   شيخ امارات آه به" نهيان  سلطان آل  شيخ زايد بن"نشست يادبود 
 .يابد   گشايش ميبحرين

بر اساس اظهارات منابع ديپلماتيك در مقر اين شورا در آويت، قرار است در انتهاي اين نشست آه فردا 
 نشست پيشين اين شورا، بار ديگر ادعاي حاآميت امارات متحده عربي بر جزاير 24يابد مانند   پايان مي

 .بر اشغالگري ايران تأآيد شودگانه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب آوچك مطرح و   سه
فردا در پايان نشست سران شوراي : االوسط نيز در شماره امروز خود در اين باره نوشت  روزنامه الشرق

گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب آوچك به   همكاري خليج فارس، بار ديگر بر اهميت پرونده جزاير سه
ه خليج فارس، تأآيد و از ايران خواسته خواهد ترين موضوع سياسي آشورهاي عرب حاشي  عنوان مهم

 .شد آه حقوق امارات متحده عربي در مورد اين سه جزيره را به رسميت بشناسد
المللي   شود آه به قوانين بين  در بيانيه پاياني نشست دوحه از ايران خواسته مي: افزايد  اين خبر مي

 . جهاني بپذيردآميز را بر اساس قوانين  حلي صلح  گردن نهد و راه
 ايجاد شد شامل آشورهاي امارات متحده عربي، قطر، 1981شوراي همكاري خليج فارس آه در سال 

 .سعودي و عمان است  بحرين، آويت، عربستان
هاي متعدد درباره اهميت   هاي اين آشورها از آغاز هفته جاري با انتشار اخبار، مقاالت و گزارش  رسانه

  .اند  ي همكاري خليج فارس، به پوشش خبري اين نشست پرداختهاين دوره از نشست شورا
  

  يي است هاي هسته هدف ايران در چرخه سوخت خوداتكايي در تامين سوخت نيروگاه: روحاني
   ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنبدو

هاي  هدف ايران در چرخه سوخت صرفا خوداتكايي در تامين سوخت نيروگاه: دآتر روحاني امروز گفت
هاي عيني در  خواهد و لذا براي تضمين يي است و به هيچ عنوان آن را در مسير توليد سالح نمي هسته

 . يي اعالم آمادگي آرده است مورد عدم انحراف به سمت ساخت سالح هسته
، دآتر روحاني، دبير شوراي عالي امنيت )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

: ي در ديدار فيليپ گونزالس، نخست وزير اسبق اسپانيا با وي در مورد مساله جهاني شدن گفتمل
نگراني آشورهاي در حال توسعه در روند جهاني شدن بايد مدنظر قرار گيرد؛ ديوار بلندي بين 

آشورهاي پيشرفته و آشورهاي جهان سوم همچنان باقي است و روز به روز اين ديوار توسط 
اند آه ثروت و  آشورهاي پيشرفته هيچگاه حاضر نشده. شود تر مي وسعه نيافته ضخيمآشورهاي ت

 . تكنولوژي پيشرفته را به طوري عادالنه در جهان توزيع آنند
آنها هميشه تكنولوژي خارج از رده خود را به آشورهاي توسعه يافته منتقل آرده و بر غالب : وي افزود

 . اند ها اصرار ورزيدهنگهداشتن آنها و حفظ فاصله با آن
يي و اجتناب اروپا از   ساله غرب در مورد صدور تكنولوژي صلح آميز هسته25هاي  دآتر روحاني تحريم

 NPTتكميل نيروگاه بوشهر را نمونه بارزي از اين رفتار جهان غرب خوانده در حالي آه ايران عضو معاهده 
 . و به اجراي موافقتنامه پادمان متعهد بوده است

ها از توانمندي ايران براي تهيه سوخت  غربي: بير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان گفتد
يي اسراييل آامال سكوت  آنند آه در مورد توليد بمب هسته هاي خود در حالي ابراز نگراني مي نيروگاه

ح آنند و براي خلع سال آرده و اين رژيم را در توانمندي تسليحات آشتار جمعي مستمرا تقويت مي
 . آورند هاي خلع سالح هيچ فشاري به اين رژيم نمي اسراييل و تبعيت از آنوانسيون

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاثير خروج نيروهاي نظامي اسپانيا را در بين مردم عراق منطقه و جهان 
 . شداسالم مثبت ارزيابي آرد و خواستار انتخابات آزاد و سالم و استقرار دولت ملي رد اين آشور 

با سفر به ايران با حقايق بسياري آشنا شدم آه : نخست وزير اسبق اسپانيا نيز در اين ديدار گفت
 .سالها آرزوي آن را داشتم

الملل و توسعه عادالنه اقتصادي و صنعتي نقش  صلح بين: وي با اشاره به مساله جهاني شدن گفت
عي و هماهنگ آشورهاي عضو جامعه در ايده جهاني شدن پيشرفت جم. مهمي در جهاني شدن دارد

 . المللي از اهميت آليدي برخوردار است بين
من معتقدم آه نقش ايران به عنوان يك نقش برجسته در پروسه جهاني شدن، : گونزالس ادامه داد
ايران همه فاآتورهاي اساسي را در اختيار دارد؛ از جمله تاريخ، تمدن، فرهنگ، . اجتناب ناپذير است

تواند براي بهبود وضعيت جهاني موثر  يم انرژي و موقعيت استراتژيك جغرافيايي، نقش ايران ميمنابع عظ
 . باشد

 سال گذشته از رهبران مهم سياسي اسپانيا بوده از 40 سال نخست وزير اسپانيا و در 14وي آه 
 پروسه چند بايد براي نظم نوين جهاني: وضعيت فعلي جامعه جهاني ابراز نگراني شديد نموده و گفت

انرژي دومين عنصر آليدي بعد از موضوع نيروي انساني در پروسه . جانبه گرايي را تحقق بخشيد
يي ايران ناعادالنه و تبعيض آميز است؛ رفتار دو  رفتار جهان در مورد انرژي هسته. جهاني شدن است

 . گانه غرب در اين مورد غيرقابل انكار است
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الملل حق ايران است آه توسعه آشور خود را دنبال  از نظر حقوق بين: نخست وزير اسبق اسپانيا گفت
يي ايران بسيار عاقالنه و هوشمندانه بوده است، اعتمادسازي بين ايران و  هاي هسته سياست. آند

آند آه در مورد  اين سياست به چين و روسيه آمك مي. اي است اروپا سياست بسيار مدبرانه
اي  راه و مسير سياسي ايران در مساله هسته. تر شوند  ايران مصممهاي خود در حمايت از سياست

 . اي در اروپا براي گسترش روابط با ايران وجود دارد بسيار درست است زيرا اراده مثبت و سازنده
هاي اسپانيا استراتژي آمريكا در عراق را اشتباه محض خوانده و خواستار  پدر خوانده سوسياليست

  .الملل براي حل و فصل بحران عراق شد مساعدت جامعه بين
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  شدند   با ايران  اروپا خواستار بهبود رابطه  اتحاديه سران
  ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنب دو: اعتماد
   با ايران  حاصله  از توافق  استقبال  ضمن  در بروآسل  دو روزه  نشست  پاياني  اروپا در بيانيه  اتحاديه سران

 .  شدند  با ايران  اتحاديه  اين ، خواستار بهبود بيشتر رابطه  يي  هسته  مسائل در زمينه
   به  آه يي  هسته  مسائل  در زمينه  با ايران  اروپا از توافق اتحاديه:   زير است  شرح  به  بيانيه  اين  آامل متن
 اروپا   اتحاديه  خارجي  سياست  خاوير سوالنا مسوول  و حمايت  و انگليس مان، آل  با فرانسه  مذاآرات دنبال
 . آند  مي  شد، استقبال حاصل

 و  سازي  غني  به  مربوط  هاي  فعاليت  همه  آامل  تعليق  آند آه  اروپا تاآيد مي  ايرنا، اتحاديه  گزارش به
 .   است ي و ضرور ، حياتي  روند آلي  تداوم  مجدد براي فراوري
 . آند  مي  حمايت  بلند مدت  ترتيبات  انعقاد توافقنامه  بيشتر براي  اروپا از اقدامات اتحاديه
   به  مربوط  مذاآرات  از سرگيري  در باره2004 نوامبر  پنجم  در تاريخ  اتخاذ شده  اروپا بر تصميمات اتحاديه

 . گذارد  مي صحه(   ايران سازي غني )  تعليق ر در زمينه اخي هاي  از پژوهش  پس  و همكاري  تجارت توافقنامه
،   با تروريسم  مبارزه  در زمينه  اتحاديه  اين هاي  نگراني  به  ايران  از توجه  پس  آند آه  اروپا تاييد مي اتحاديه
   در خصوص  هايي  راه  يافتن ، براي  خاورميانه  روند صلح  در زمينه  بشر و رويكرد ايران  حقوق وضعيت
 .   است  آماده  با ايران  و اقتصادي  سياسي هاي  بيشتر همكاري گسترش
   بلند مدت هاي  همكاري  به  مربوط  مذاآرات  در مورد شروع  گذشته  روز دوشنبه  اروپا و ايران اتحاديه
   دبير شوراي  روحاني ن حس  مذاآرات  دنبال  به  توافق اين.  رسيدند  توافق  به  و امنيتي ، سياسي اقتصادي
 خاوير سوالنا در   و همچنين  و انگليس ، فرانسه  آلمان  امورخارجه  با وزيران  ايران  ملي  امنيت عالي

 .  دادند  جلسه  تشكيل  در بروآسل  و جمعه  پنجشنبه  اروپا در روزهاي  اتحاديه سران.  شد  حاصل بروآسل
 

  هاي موثر در آينده عراق  و نيرودولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

آميز در  انفجار تحريك "   گرفت  آشور صورت  در اين  خاصي  از احزاب  سيستاني اهللا  آيت  با برائت همزمان
    مقدس شهر هاي

  ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنب دو:  اعتمادالملل  بين گروه
.  قرار گرفتند  تروريستي  مورد حمله ز گذشته چند رو بار طي  دومين  براي  آربالو نجف  مقدس شهر هاي

 10 را   انفجاري  عمليات  اين هاي ، تعداد آشته  گزارش  اين  تهيه  خبر تا لحظه  اين  با اعالم  العربيه شبكه
 . آرد نفر اعالم20 از  ها را بيش نفر و زخمي

   و جنگي  ايجاد تفرقه  براي هايي برنامه   عمليات  اين  در پس  عراق  تشيع  اهل  از منابع  اعتقاد برخي به
 .شود  مي  ديده  عراق  تسنن  و اهل  تشيع  اهل  بين يي طايفه
ها   رسانه  برخي  از سوي  پيش  از چندي  آه الطبول  ديروز مسجد ام شود آه  منتشر مي  خبر در حالي اين
 .  قرار گرفت  مورد حمله شود با خمپاره  مي خوانده»   تيميه ابن «  نام به

 و   وهابي هاي  گروه ترين شود از افراطي  مي  گفته  آه  افراد مشكوآي  آه  مسجد بايد گفت  با اين در رابطه
اند و از آنجا   بغداد قرار دارد، متمرآز شده نشين شيعه  در منطقه  مسجد آه  هستند در اين ضدشيعه
 .دهند  مي انگيز را سامان  و تفرقه  تخريبي  از اعمال برخي

 ابراز   به  نسبت  ديرهنگام  در واآنشي  هم  عراق  دولت  ملي ، مشاور امنيت  الربيعي  ديگر موفق از سوي
بعيد :   گفت  بر امور عراق  ايران  مستقيم  تاثيرگذاري  به  نسبت  و عربي  عراقي  مختلف  مسووالن نگراني
 آار آيد   روي  در عراق  آه  منتخبي  هر دولت  برعكس ه باشد بلك  داشته  صحت يي  مساله  چنين دانم مي

   روابط  و حتما با تهران  شده  ايران  دامان  به  دست  خويش  امنيتي  وضعيت  به  دادن  سامان بايد براي
 . باشد  داشته يي حسنه

 فرا   مجلس  را به الن شع  حازم  عراق  در پارلمان  شيعيان  فراآسيون  قرار است  همچنين در بعد انتخاباتي
 . دهد  پاسخ  نمايندگان  به  اخيرش خواند تا در مورد سخنان

   توسط  از اينكه  بشدت  خبر داد، وي  سيستاني اهللا  آيت  از نزديكان  نقل  به  هم  آويت  العام  الراي روزنامه
 و تاآيد  ود، ناخرسند استش  مي  متهم  جريان  يا فالن  جهت  از فالن  طرفداري  به  مختلف هاي طرف
 . ها است  عراقي  به  تنها خدمت  وي  هدف آند آه مي
   اين  به  خود با اشاره  مريدان  در ميان  سيستاني اهللا  آيت  مذآور نوشت منابع از   نقل  به  آويتي  روزنامه اين

 را تهديد   علميه  حوزه  وجود دارد و حتي ام  و خانواده  من  براي  آه  خطراتي  تمامي  رغم به:   گفت موضوع
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   به تواند پاسخي  آار مي  اين  آه ، زيرا دريافتم  بمانم  در صحنه  همچنان  آه  گرفتم  تصميم آند اما من مي
 .  نيازمند است  آن  به  تغيير و تحول  آشور در زمان  باشد آه  شديدي نيازهاي

   فالن  طرح  بگويند آه  در مورد من  آه  است  بسيار دردناك  من براي: افزايد  مي  در ادامه  سيستاني اهللا آيت
 .آند  رفتار مي  جهت  فالن ل و مي  خواسته آند يا براساس  را اجرا مي طرف
 آنها   آشور به  اين  از مسووالن  ديدار يكي  را براي  شد تا وقتي  درخواست  از من  بودم  در لندن  آه زماني
  اين.   را رد آردم  آن پذيرد، اما من  مي  انجام  خوشامدگويي  براي  ديپلماتيك  اعتراف  طبق  مساله ، اين بدهم

 با   حاضر نشدم  و حتي  را رد آردم  آن  من  تكرار شد اما باز هم  هم  درمانم  پايان از  پس درخواست
   براي  همواره  من  در منزل در مقابل.   ديدار آنم  هم  در لندن  عراق  همسايه  آشورهاي هاي ديپلمات
   استنكاف و طرز تفكري   با هر گرايش  عراقي  و از ديدار با هر شخصيت  باز است  عراقي  مسووالن پذيرش
  ، با اين  است  موضوع  آال در اختيار اين هايم  و انديشه  فعاليتم  صحنه  من  منزل  هم  و همچنان ام نكرده

 .زنند  را مي  اتهامات  اين  من وجود آنها به
   در عراق ادشاهي پ  در دوره  عراق  به  ورودم  از زمان من: افزايد  مي  حاضرين  در جمع  سيستاني اهللا آيت

 و   آردم  آشور را پيگيري  در اين  ظهور آمونيسم ، مساله آردم  مي  را دورادور دنبال  سياسي مسائل
  ما از ديرباز حاضر به.  هستند  فعال  خارجي  با تحريكات  در عراق هايي  قدرت  همواره  آه  دريافتم بخوبي
  اين.  آرد  خواهيم  چنين  هم  و در آينده آنيم  نمي آنها همكاري با  ، امروز هم  افراد نشدم  با اين همكاري
 . خواهند آرد  سقوط  هر شكل  نيستند و به  عراق  بافت  عمق  و ورود به  رسوخ ها قادر به جريان

 رويكرد   همچنان  عالوي  خود رسيده  اوج  به  عراق  در داخل  انتخاباتي هاي  و جدل  جنگ  آه در حالي
 .دهد  مي  خود را ادامه زيفرامر
 جمهور   البكر، رييس  احمد حسن  شده  بلوآه هاي  دارايي  دستور آزادي  شد وي  راستا اعالم در اين
   عراقي  نزد نظاميان  محبوب هاي  از شخصيت  و يكي  صدام ، برادر زن  طلفاح  خيراهللا  و عدنان  عراق سابق

 .را صادر آرد
  هاي  دارايي  تمامي  است  جمهور عراق  رييس  اجرا نيازمند امضاي  براي  آه مل دستورالع  اين براساس
 .گردد  آنها باز مي  به  خيراهللا  البكر و عدنان  احمد حسن  فرزندان  و غيرمنقول منقول

  عدنان   دارد از محبوبيت  سعي  دوخته ها چشم  بعثي  آراي  به  آه  عالوي  امور عراق  اعتقاد آارشناسان به
 . را بكند  استفاده  شد، آمال  آشته  صدام شود توسط  مي  گفته  آه  عراق  پيشين  وزير دفاع خيراهللا
رود اما از   شمار مي  به  حسين  صدام  جزو خانواده  با وجود آنكه  خيراهللا  عدنان  آه  ذآر است  به الزم

 در   همچنان  وي هاي  مجسمه  آه  نحوي  به ست برخوردار ا  عراق  نزد مردم يي  بسيار گسترده محبوبيت
 در   گرفته  صورت هاي  تخريب  و با وجود تمامي  بغداد پابرجا است  از جمله  عراق  شهرهاي  مختلف ميادين
   فرماندهان  بقيه هاي  مجسمه  آه ها نرسيد در حالي  مجسمه  اين  به  گزندي  هيچ  عراق  خاك تمامي
 . شد  زير آشيده  و به  شكسته  همگي ر بصره د  از جمله عراقي
   جنايات  به  آننده  رسيدگي  بدوي  شد دادگاه  اشاره  آن  به  ديروز هم  در شماره  ديگر همانطور آه از سوي

 . آار خود را آغاز آرد  حسين  صدام  رژيم سرآردگان
   و سلطان  صدام جيد پسر عموي م  حسن  علي  اوليه هاي  دفاعيه  رائد حوجي  قاضي  جلسه در اين
   حاضر نشد نامش  آه  جلسه  حاضر در اين  مدافع  از وآالي يكي.  را شنيد  عراق  وزير دفاع  آخرين هاشم
 تاآيد   قاضي  به  خطاب  عراق  سابق  وزير دفاع  هاشم سلطان:   گفت  جلسه  با اين  شود در رابطه فاش

   محكوميت  يك  حتي  مدت  و در اين  آرده  خالصانه  خدمت  عراق ر ارتش د  سال  از چهل  بيش  وي آرد آه
 قرار   مورد محاآمه  در دادگاهي  مدت  از اين  پس  آه  است  بسيار اسفناك  وي  و براي  است  نداشته هم

 .اند  را پر آرده  آن  تماشاچيان هاي  صندلي  امريكاييان گيرد آه
 خود در   در اتومبيل  انتخابات  برگزاري  مستقل  آميته  نفر از آارمندان د سه خبر رسي  هم در بعد امنيتي

 . درآمدند  و از پاي  قرار گرفته  ناشناس  افراد مسلح  بغداد مورد حمله  حيفاي  خيابان نزديكي
   به از حمله   پس  افراد مسلح  خبر گفت  با تاييد اين  انتخابات  برگزاري  مستقل  آميته فريد ايار سخنگوي

 . آردند  را ترك  صحنه آنها بسرعت
 چند هزار   داراي  شده  متحد انتخاب  ملل  سازمان  از سوي  آه  در عراق  انتخابات  برگزاري  مستقل آميته

 .  است آارمند در سراسر عراق
   به  ناشناس  افراد مسلح  با آتش  گذشته  شنبه  هم  عراق  جمهور اسبق  رييس  عارف دختر عبدالسالم

 . شد  گرفته  گروگان  به  و پسرشان  آشته  همسرش همراه
   را به  وي  دختر عارف  از آشتن  پيش  جنايت  اين  خبر افزود ظاهراص عامالن  تاييد اين  ضمن  عراق پليس
 . آردند  آشور متهم خيانت

  
 60وبوس در آربال، دست آم انفجار خودرو در جريان يك مراسم خاآسپاري در نجف و يك ايستگاه ات

 . مجروح برجاي گذاشت120آشته و بيش از 
  ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنبدو

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، افراد مسلح با انجام ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 انتخابات پارلماني ماه آتي خلل اي ديگر در بغداد سه مقام انتخاباتي را آشتند تا بدين طريق در حمله

 . وارد آنند
هايشان هيچ بيمي نداشتند، به  اي آه انگار از ديده شدن چهره ها شبه نظامي بدون ماسك به گونه ده

 . خيابان حيفا در بغداد يورش بردند
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س آنها اين شبه نظاميان سه آارمند انتخاباتي را از يك خودرو بيرون آشيده و به خيابان انداختند و سپ
 . را با شليك گلوله آشتند

 . ترين حمالت از ماه جوالي تاآنون بوده است هاي نجف و آربال مهلك گذاري بمب
ها در عراق هم اآنون اين سوال را به وجود آورده است آه آيا ساآنان مناطق شمال و  وجود ناآرامي

مالت راي دهندگان در جنوب عراق در صورتي آه اين ح. مرآزي عراق قادر خواهند بود راي دهند يا خير
هاي راي فراري دهد اين امر اولين راي گيري ملي عراق را عمال غير  را نيز از حضور در پاي صندوق

 . سازد ممكن مي
 . ي يك ساعت از هم صورت پذيرفت ها در نجف و آربال با فاصله بمبگذاري

اه اتوبوس در آربال به وقوع پيوست و پس بوس پارك شده در يك ايستگ اولين انفجار با منفجر شدن ميني
از آن يك خودروي بمبگذاري شده در نجف در ميداني شلوغ با مردمي آه در حال مراسم تدفين بودند، 

 .صورت پذيرفت
) ع( ياردي مرقد مطهر امام علي 400مقامات بيمارستاني در نجف اعالم آردند، در انفجار آه حدود 

 .  تن ديگر مجروح شدند90ست آم  تن آشته و د47صورت پذيرفت، 
الجزعري . در اين مراسم عدنان الزروفي، فرماندار و غالب الجزعري، رييس پليس نجف نيز حضور داشتند

 . اند معتقد است وي و الزروفي هدف اين انفجار بوده
به دنبال اين . هاي مجاور را تحت تاثير قرار داد و يك ساختمان دو طبقه را فرو ريخت اين انفجار ساختمان

 . واقعه دهها تن از مردم به نجات افرادي آه در زير آوار گير آرده بودند، پرداختند
 ميني بوس مسابرفري را منفجر و پنج خودرو را در خراج از اين ايستگاه اتوبوس 10انفجار آربال نيز حدود 

 . به آتش آشيد
انفجار آربال دومين .  تن مجروح شدند33ه و  تن آشت13مقامات بيمارستاني اعالم آردند در اين انفجار 

 . گذاري در طول يك هفته است ي بمب حادثه
چنين شبه نظاميان با انفجار دو بمب در آنار جاده و يك خودروي بمبگذاري شده، نيروهاي آمريكايي  هم

ريكايي در اين واقعه سه سرباز آم.  مايلي شمال غربي بغداد مورد هدف قرار دادند225را در موصل، 
 . مجروح شدند اما اين حادثه هيچ تلفاتي در بر نداشت

ها در  جالل الدين الصغير، يك مقام رسمي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد بمبگذاري
 . اند نجف و آربال بدون شك به هم مرتبط بوده

ي و حرآت به سوي هدف از اين اقدامات بيرون راندن شيعيان از روند سياس: الصغير اظهار داشت
  .تضعيف اتحاد ملي است، تمام مسايل بايد با انتخابات حل شود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر30:  تهرانیمرور روزنامه ها 

  ٢٠٠۴ دسامبر 20 - ١٣٨٣ آذر 30ه شنبدو:بی بی سی
مانی امشب با شب يلدا با عکس روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به علت همز

هائی از گل و هندوانه به بلند ترين شب سال اختصاص داده اند و در صفحات داخلی خود به گزارش 
های مربوط به رقابت های جناح های سياسی برای انتخابات رياست جمهوری پرداخته و از مذاکرات 

  .ايران و اروپا نوشته اند
ت ايران در کميته کشورهای توليد کننده سوخت هسته ای پيروزی در حالی که چند روزنامه صبح شرک

 در ادامه جمهوری اسالمیتازه ای برای هيات مذاکره کننده ايرانی به حساب آورده اند روزنامه 
مخالفت های خود با مذاکرات هسته ای ايران و اروپا به انتقاد از اخباری پرداخته که درباره احتمال 

  . مذاکرات نوشته شده استشرکت آمريکا در اين 
 کشور اروپائی، از ابتدا يک ٣به نظر اين روزنامه تبديل کردن مذاکره هسته ای با آژانس به مذاکره با 

انحراف اساسی بود و اکنون اروپا برای باز کردن پای آمريکا بعنوان يک طرف ذينفع در روند تصميم گيريها 
  .وسوسه می شود

ت خبر داده که دانشجويان در آن در واکنش به سخنرانی رييس جمهور  از نامه دفتر تحکيم وحدشرق
خاتمی در روز شانزده آذر نوشته اند خاتمی هم آغازش به عنوان رهبر اصالحات در دانشگاه بود و هم 

  .پايانش 
 سال برخورد با ٨در اين بيانيه درباره برخورد اعتراض آميز دانشجويان با رييس دولت آمده است که 

جويان به علت حمايت از اصالحات و بی پاسخ ماندن بسياری از مطالبات و عدم تحقق وعده ها و دانش
بی پناه ماندن آنان چنين نتيجه ای را طبيعی جلوه گر کرد و خاتمی که بنابر وعده هايش می بايست 

ه رفتاری اخالق حاکمان را در مواجهه با مردم اصالح کند، در مقابل انتقاد و اعتراض دانشجويان ب
  . غيرپاسخگو روی آورده و آنها را تهديد به اخراج از جلسه کرد

 علی ربيعی، مشاور رييس جمهور، در انتقاد از جنبش دانشجويی گفته است ايرانبه نوشته روزنامه 
روند امروز جنبش دانشجويی يا به سمت انزواطلبی است و يا به سمت افراطی گری که هردو برای 

  . ه کشور مضر می باشد و دانشجويان نبايد رفتار مشارکت جويانه را فراموش کنندحيات سياسی آيند
 کميسيون حقوق بشر اسالمی اعالم داشته است که به پرونده وب الگ ايرانبه نوشته روزنامه 

  .نويسان و زندانی کردن آنها و اظهارات و ادعاهايشان رسيدگی خواهد کرد
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قی به رييس جمهور خبر داده که در آن به ممانعت از تدريس در  از نامه عمادالدين باشرقروزنامه 
دانشگاهها، ممنوع الخروج شدن، محکوميت درچند مرجع قضايی، توقيف هفت کتاب خود پس از 

انتشار، شکايت از قاضی رسيدگی کننده پرونده و منع شدن از فعاليت های پژوهشی اشاره شده 
  .است

   خبر داده که در وزارت  فارس  خليج  تاريخی های  نقشه  نمايشگاهروزنامه های امروز صبح از برپائی
 همزمان با اين نمايشگاه اعتراض جمعی ايرانيان به نقشه اعتمادخارجه برپا شده و به نوشته 

جئوگرافيگ در دادن نام مجعول خليج عربی به خليج فارس اهميت می يابد به خصوص  موسسه نشنال
 سه جزيره دهانه خيلج   کشور را در خصوص  اين  سابق  عربی هم ادعاهای تحده م  جديد امارات که رييس

  .فارس تکرار کرده است
ابراز نگرانی از دور تازه از مهاجرت های غيرقانونی به ايران، گمانه زنی هائی درباره شرکت هاشمی 

اسرعرفات رهبر رفسنجانی در مبارزات انتخاباتی و نوشته هائی به مناسبت چهلمين روز درگذشت ي
  . فلسطين از جمله ديگر گزارش های روزنامه های امروز صبح تهران است

 
  آذر29: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۴ دسامبر 19 - ١٣٨٣ آذر 29ه یکشنب:بی بی سی
دو روز بعد از برپايی دومين همايش انتخاباتی بزرگ محافظه کاران و در حالی که نايب رييس مجلس 

، روزنامه های امروز تهران در 'ن که نمی خواستيم فاش شود از چشم رقيبان پنهان ماندآ'گفته است 
  . گزارش هايی به اين اجالس ناتمام و نتايج آن پرداخته و از وجود اختالفاتی در آن خبر داده اند

ز با اين روزنامه ها شرکت ايران در جلسات گروه سوخت هسته ای آژانس بين المللی انرژی اتمی را ني
  .اهميت ديده و همچنين گزارش داده اند که صندوق ذخيره ارزی کشور به ته کشيده شده است

 محافظه کاران بعد از دو همايش بزرگ برای انتخاب نامزد واحد رياست جمهوری دچار شرقبه نوشته 
  . اختالف شده اند و احتمال جدا شدن آبادگران از آن ها زياد است

 يا   حزب  گفته آبادگراناعتمادناف که از تشکل های مهم محافظه کاران است به رييس انجمن بازار و اص
 در انتخابات شوراهای شهر   و رهبری  امام  خط  پيروان  جبهه  از دل  بود که  شعاری  بلکه  نيست تشکل

  . بيرون آمد
حمدی نژاد از همايش شايعات مربوط به کنارگرفتن آبادگران از جمع محافظه کاران بعد از غيبت محمود ا

  . روز جمعه اتفاق افتاد اما مهدی چمران رييس انجمن شهر اين کناره گيری را رد کرد
 نوشته احتمال حرکت مستقل احمد توکلی و محسن رضايی، سران جناح محافظه کار را به شرق

ه ها پس از اما به نوشته همين روزنامه گرو. تالش برای جلوگيری از تکثر نامزدان ترغيب کرده است
  . حضور در شورای هماهنگی ديگر نبايد در مقابل تصميم جمعی اما و اگر آورند

 نوشته در همايش انتخاباتی محافظه کاران علی اکبر واليتی و علی الريجانی رسمًا اعالم همشهری
گی از سوی ديگر يک عضو کارگزاران سازند. کردند که هر تصميمی که کميته بگيرد، آن را می پذيرند

چرا که . حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات و اجماع بر روی او را اجتناب ناپذير دانست
  .نظرسنجی ها نشان می دهد که اقبال جامعه به او بيش از هر کس است

دو ماه بعد از گفتگوهای دولت و مجلس بر سر برداشت از حساب ذخيره ارزی که مجلس آن را برای 
 يک نماينده مجلس با ارائه صورت حساب اين صندوق نشان شرقد به نوشته موارد مختلف مصرف کر

داده که ديگر چيزی در اين حساب که قرار بود برای موقع ضروری و افت قيمت نفت ذخيره شود، باقی 
  . نمانده است

 گفته است نروژ همزمان با ايران صندوق ذخيره ارزی از درآمد شرقاين نماينده مجلس به نوشته 
  .  ميليارد دالر در آن دارد١۴٠فی نفت تشکيل داد و حاال اضا

 خبر داده که کانون مدافعان حقوق بشر ايران در اعالميه ای نسبت به روند تحقيق و بازداشت شرق
روزنامه نگاران و وبالگ نويس ها، تداوم بازداشت متهمان ملی ـ مذهبی، نگاهداری بعضی از متهمان 

اشت انفرادی، نحوه برخورد با جرايم مطبوعاتی و عدم تشکيل دادگاه سياسی و مطبوعاتی در بازد
  .مطبوعات با حضور هيأت منصفه و ممنوعيت خروج تعدادی از فعاالن سياسی اعتراض کرده است

 خبر داده که مقامات دولتی با حضور در محل کارتون خوابی دانشجويان که به عنوان اعتراض آفتاب يزد
ا در تهران، سه شب را در خيابان خوابيدند، خبر دادند که ظرف سه روز آينده با به مرگ کارتون خواب ه

طرحی ضربتی همه کارتون خواب های تهران که افراد بی نوايی هستند و جايی ندارند جمع آوری شده 
  .و اسکان داده می شوند
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