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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
  شود ی و اروپا فردا در ژنو برگزار مرانی ای مذاکرات هسته ایتي امنیاسي ستهي کمنشست
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 ، فرانسه ، سي ، انگلرانی ای اسالمی جمهوری مذاکرات هسته ایتي امنیاسي ستهي کمنشست
 .  شودی در ژنو برگزار مماهی اروپا ، فردا سه شنبه ، اول دهیمان و اتحادآل
 ی جمهورريسف" ی روانچديمج "ی به سرپرسترانی ای اسالمی جمهوراتي، ه" مهر" گزارش خبرنگار به

 .افتی مذاکرات حضور خواهد نی در اسي در سوئرانی ایاسالم
 منتشر نشده ؛ اما حضور محمد رضا یت خبر نشسنی مذاکره کننده کشورمان در ااتي هبي ترکاز

 . محتمل استزي 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 ، محورهانیبرگزار شد ؛ در ا
 .رار گرفت قی 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

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  دولت کرد در عراق خط قرمز دمشق و آنکارا است ليتشک : هیور سرینخست وز
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 دولت کی لي اعالم کرد که تشکهي در مصاحبه با رونامه زمان چاپ ترکهی سورری نخست وزی العطریناج

 .  خط قرمز استهی سوری و هم براهي ترکیکرد در شمال عراق هم برا
 در منطقه و انتخابات ري با اشاره به تحوالت اخی روزنامه، العطرنی مهر به نقل ایار گزارش خبرگزبه

 کرد، دی دولت جدکی لي عراق و تشکی احتمالهی تجرنکهی سؤال که  با توجه به انیعراق، در پاسخ به ا
:  گفت ست؟ي در خصوص چی جنابعالدگاهی خواهد ساخت دني را خشمگهي و ترکهیهر دو کشور سور

 صلح منطقه ی را دارند که هدف آنها برقراکی و استراتژقي و روابط عمی همکارنیشتري بهي و ترکهیسور
 . را ناراحت نخواهد کردکای و آمرلي اسرائمی از جمله رژی کشور ثالثچي رابطه ، هنی است و ایا
 که مردم  باورمنی من بر اکني ارائه شده است لی خطرناکیوهای عراق سنارندهیدر باره آ:  گفتیو

 . اثر خواهند کردی و بی را خنثوهای سنارنیعراق ا
 به هم هستند و هي و ترکهی سوریکی باعث نزدیعوامل مختلف: در ادامه اظهار داشتی عطرنيهمچن
 آورد، در حال حاضر ی هر دو کشور فراهم می آشکار برایدی عوامل وجود دارد که تهدنی در ایتهائيوضع
 گل اهللا با عبدتي وضعنی اکهي زمانکني لستي نی نهائتي وضعانگرياق ب دولت کرد در عرکی سيتاس

 هم هی سوری برانی که امي گوئی خواند و ما مهي ترکی برای آن را خط قرمزی قرار گرفت ویمورد بررس
 . روبرو هستندی مشابهتي شود و هر دو کشور با وضعیخط قرمز محسوب م

  
  کرد ی را مسئول سوء قصد به جان خود معرفیستی تروری دشمنان و گروههامي حکزیعبدالعز
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 عراق آنچه که او آنها را دشمنان عراق و ی انقالب اسالمی مجلس اعالسي رئمي حکزی عبدالعزديس
 آنان خواند مسئول سوء قصد نافرجام به جان خود ماني همپیستی تروری صدام و گروههامی رژیایبقا
 .  کردیفمعر
 سوء قصد با کی که صبح امروز از مي العالم ، حکیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

 سوء قصد همان نیعوامل ا: گفتی اظهاراتی شده در بغداد جان سالم برد طی بمب گذارلياتومب
 ئرانندند و زا را درشهر نجف اشرف به شهادت رسامي محمد باقرحکدي اهللا ستی هستند که آیافراد

 . گناه عراق را کشتندی گذشته منفجرکردند و مردم بیرا در کربال درعاشورا) ع (نيامام حس
 در عراق را از ی عناصر فتنه افروز قومنی هدف اني عراق همچنی انقالب اسالمی مجلس اعالسيرئ
 که ی کنونطیرا درشژهی دارند بویری پذتي دانست که قصد مسئولی ونخبگان عراقتهاي بردن شخصنيب

 انون وضع قفهي که وظی مجمع ملني و انتخاب اولی انتخابات سراسری برگزاریملت عراق خود را برا
 . سازد ی کشور را به عهده خواهد گرفت آماده منی ای دائمیاساس
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 ی خودداریستی تروراتي عملنی از طرفدارانش خواست از هرگونه پاسخ دادن به امي حکزی عبدالعزديس
 .کنند
 عراق دولت موقت عراق را ی انقالب اسالمی مجلس اعالسي فرزند رئمي راستا عمارحکنيدرهم

 ی هاتيشخص:  درعراق دانست و گفت ی مذهبی هاتي جان مراجع و شخصتي امننيمسئول تام
 یامي پینی مراجع دی و انفجارها و ترورهارندي گی در عراق مورد حمالت گسترده  قرار میبزرگ

 . است ندهی آهی ژانو30 عراق دری انتخابات سراسری برگزارد دررزيهشدارآم
 عراق ی ثباتی و بی به جهان درمورد نا امنامي پی اقدامات نوعنیا:  خاطر نشان ساخت مي حکفرزند

 .است 
  

  کشورها اعالم کردند نی امي مقی های از عراقیري گی رای خود را برای کشور موافقت نهائ11
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 11 ی از موافقت نهائی خارجی انتخابات عراق در کشورهای مهاجرت مسئول برگزاری المللني بسازمان

 .  کشورها خبر دادنی امي مقی از مهاجران عراقیري گیکشور با را
 11 مهاجرت اعالم کرد که با ی المللني فرانسه، سازمان بی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 عراق در ی آن کشورها در انتخابات سراسرمي مقی های دادن عراقی رای را برایکشور توافقنامه ها
 .امضا کرده است) بهمن11 (هی ژانو30
 را ی خارجی کشورهامي مقی از مهاجران عراقیري گی رااتي دارد عملتی سازمان که مامورنیا

 یابي دستی و امارات براهي ترکه،ی سوری وبرگزار کند اعالم کرده است همچنان با کشورهایسامانده
 ی مامه خود ادی کشورها در انتخابات به گفتگوهانی امي مقی های مشارکت عراقیبه توافق با آنها برا

 .دهد
 آلمان، اردن، ران،یا:  شرح هستند نی است به ادهي رسی سازمان با آنها به توافق نهائنی که اییدولتها

  دانمارک،کانادا وفرانسه ا،ي ، استرالکای و آمرسيهلند، سوئد، انگل
 یابی جلب موافقت آنها مثبت ارزی براهی و سورهي سازمان روند مذاکرات را با سه کشور امارات، ترکنیا

 .کرده است 
 . مهاجر در امان قرار دارد یهاي انتخابات عراقاتي نظارت بر عملی اصلمرکز

  
  سوريه را به ترور يك مقام حزبش متهم آردهاي اطالعاتي سازمان" االمه عراق"دبيرآل حزب 
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االمه "ها در عراق و دبير آل حزب  مدير اخراج شده آميته عالي ملي پاآسازي بعثي: خبرگزاري فارس

 .سوريه را به دخالت در ترور يكي از رهبران حزبش متهم آرد" عراق
هاي اطالعاتي  سازمان«: گفت" الوطن"ماره امروز روزنامه سعودي وگو با ش در گفت" مثال االلوسي"

يكي از رهبران اين حزب آه صبح روز گذشته به " محمد عبدالحسين"سوريه در اجراي عمليات ترور
 » .اند دست افراد ناشناس در برابر منزلش در منطقه ابوغريب بغداد آشته شد، دست داشته

ي جنجال زيادي به پا آرده بود و باعث برآناري وي از سمتش االلوسي آه سفرش به فلسطين اشغال
فرد مقتول بعد از تحصني آه اين حزب در برابر سفارت سوريه در «: در حزب آنگره ملي عراق شد، گفت

 » .بغداد ترتيب داده بود، تهديد به مرگ شده بود
 جان نامزدهاي احزاب هاي الزم را براي حفاظت از وي همچنين از دولت موقت عراق خواست حمايت

 . شرآت آننده در انتخابات سراسري عراق فراهم آند
قاسم "هاي دآتر  طي يك هفته، افراد ناشناس سه تن از نامزدهاي انتخاباتي به نام«: وي افزود
 » .و عالوه بر آن يكي از نامزدهاي حزب االمه دمكراتيك عراق را ترور آردند" وجدان الخزاعي"و " مهاوي

وي پيش از اين سوريه را به دخالت در امور داخلي عراق متهم آرده بود و اعالم داشت در اعتراض به 
دخالت سوريه در امور داخلي عراق و بمنظور تشويق دمشق جهت اخراج مسووالن سابق عراق و 

 . رهبران حزب بعث اين آشور در برابر مقرر سفارت سوريه در عراق تحصن خواهند آرد
  

 خواهيم به دخالت در امور داخلي عراق خاتمه دهد از دنيا مي:ور خارجه موقت عراقوزير ام
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 ژانويه در اردن با حضور همسايگان 15وزير امور خارجه موقت عراق با اشاره به اجالس : خبرگزاري فارس
را مطرح خواهيم آرد و به ) ور داخلي عراقدخالت در ام(قطعا مساله ) در اين اجالس(ما «: عراق گفت
 ».گوييم آه به دخالت خاتمه دهد دنيا مي

اي براي روند انتخاباتي  هاي منطقه وگو با خبرگزاري شينهوا چين افزود دخالت در گفت" هوشيار زيباري"
 . است» مضر«عراق 

د را داشته باشند، گفت دولت گيري در مورد آينده خو زيباري با اعالم اينكه مردم عراق بايد حق تصميم
 ." آنيد، به طور مثبت آمك آنيد اگر به ما آمك مي"گويد آه  موقت عراق به همسايگان خود مي

 » .اين آينده ما است«: وي افزود
اين در حالي است آه ايران اعالم آرد آمال خرازي، وزير امور خارجه اين آشور ممكن است اجالس 

  .عراق در امان را تحريم آند
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گيرد آه ايران را به  ، شاه اردن در ماه گذشته صورت مي»ملك عبداهللا دوم«اين اقدام به دليل ادعاهاي 
از عراق تا لبنان متهم » هالل شيعي« ژانويه عراق بمنظور ايجاد 30تالش براي تاثيرگذاري بر انتخابات 

 . آرد
ريزي شده براي اواخر ماه آينده  ات برنامهوزير امور خارجه موقت عراق پيش از اين اعالم آرده بود انتخاب

 . ميالدي ممكن است در برخي بخشهاي عراق به داليل امنيتي به تاخير افتد
شود، ستاد انتخابات مستقل  وي تاآيد آرد با توجه به اينكه امنيت هنوز يك نگراني عمده محسوب مي

 .  ژانويه بگيرد30ممكن است تصميم به تاخير در انتخابات 
انتخابات در مناطق پرخطر مانند موصل و اطراف بغداد ممكن «: س از ديدار چهار روزه از چين گفتوي پ

است با تاخير مواجه شود تا ما بتوانيم روي منابع امنيتي خود براي تخريب توان مخالفان آه قصد هدف 
 » .قرار دادن و ترساندن مردم ما را دارند، تمرآز آنيم

  
  در بغداد را به عوامل حزب بعث نسبت داد ی در مقابل دفتر مجلس اعالیستی تروراتي عملميعمار حک
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 عراق امروز عوامل حزب بعث صدام را مسئول ی انقالب اسالمی مجلس اعالسي فرزند رئمي حکعمار

 .  کردی دربغداد معرفمي حکزیانفجار در مقابل دفتر عبدالعز
 عراق ی انقالب اسالمی مجلس اعالسي رئميزحکی فرزند عبدالعزمي مهر،عمارحکیگزار گزارش خبربه

 یبرخ: درمورد انفجارامروزدرمقابل دفترپدرش گفتهي العربیامروزدرمصاحبه با شبکه خبر
 ی می همکاریستی تروری سابق بعث عراق دردولت موقت عراق که با گروههامی رژیازعناصراطالعات

 . زدندیستی ترورتیا جننی به استکنند د
 کرد و گفت متاسفانه دیي سوء قصد تانی عراق را از ای انقالب اسالمی مجلس اعالسي نجات رئیو
 . شدندی زخمزي نگری تن د36 شهروند کشته و 9 حادثه نیدرا

بدون :  درمورد حادثه صورت گرفته است، اظهارداشتیقاتي تحقای سوال که آنی درپاسخ به امي حکفرزند
 .  حادثه آغاز شده استنی ایريگي پی دولت موقت عراق برای ازسوییشهاشک تال
 یستی تروراتي عملکی عراق را ی انقالب اسالمی مجلس اعالسي انفجاردرمقابل دفتررئميعمارحک

 .خواند و به شدت آن را محکوم کرد
 نی ارای زمي کنی م خرابکاردر آن دست دارند را ردی که گروههایستی تروراتي گونه عملنیما ا:  گفت یو

 . شودی گناه می از مردم بی شدن شماریحوادث تنها باعث قربان
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

 ی د7:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ دسامبر 27 - ١٣٨٣  دی7ه دوشنب:بی بی سی

ر کناره های اقيانوس هند را در روزنامه های امروز صبح تهران عکس ها و گزارش هايی از زلزله شديد د
صدر اخبار خود آورده و نسبت به وقوع زلزله در ايران هشدار داده اند و گزارش هايی درباره نامزدهای 
انتخابات آينده و اختالف ميان محافظه کاران بر سر نامزدی هاشمی رفسنجانی بخش اصلی صفحات 

  .هدداخلی روزنامه های امروز صبح را تشکيل تشکيل می د
 خبر داده که در اجالس بزرگ محافظه کاران برای تعيين نامزد اين جناح علی الريجانی از ميان شرق

نزديک به هزار نماينده باالترين آرا را به دست آورده و به دنبال وی علی اکبر واليتی با سی رای کمتر 
  . قرار دارد و کم ترين رای را محسن رضايی کسب کرده است

 فرمانده سابق سپاه پاسداران احتمال توافق خود با محافظه کاران را اعتماده نوشته در همين حال ب
  . منتفی ندانسته و گفته به هر حال در انتخابات شرکت می کند

 در روزهای اخير به عنوان سخنگوی نومحافظه کاران به مخالفت خود با نامزدی کيهاندر حاليکه روزنامه 
 شرق و از احمدی نژاد شهردار تهران دفاع می کند، به نوشته هاشمی رفسنجانی ادامه می دهد

محافظه کاران واقعگرا، که به مصلحت گرايی در روابط بين الملل و اتخاذ سياست های واقع بينانه در 
مسايل اقتصادی معتقد هستند، هاشمی رفسنجانی را بهترين چهره سياسی می دانند و به همين 

ال حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری، حمايت آنان از دليل به موازات افزايش احتم
  . وی هم قاطع تر و آشکارتر می شود

 رييس مجلس در واکنش به اخباری درباره حمايت بخشی از اصالح طلبان از همبستگیبه نوشته 
نامزدی رييس مجمع تشخيص مصلحت گفته است که تعجب می کند کسانی که در گذشته با 

  .ی مخالف بودند حاال به موافقت با وی رو آورده اندهاشم
 نوشته خبرنگاران به دنبال اين سخن حداد عادل مخالفت های شديد محافظه کاران با هاشمی شرق

  . رفسنجانی را يادآور کرده اند
 مرتضی نبوی، مدير روزنامه رسالت، ارگان محافظه کاران، با اشاره به ايرانبه نوشته روزنامه 

گی هاشمی رفسنجانی گفته است که مخالفت محافظه کاران با نامزدی وی از آنجا بود که وی شايست
  . خود گفته بود ورود چهره های جديد را به صحنه ترجيج می دهد

 اشاره کرده که وزير اقتصاد تنها وزير فعلی عضو حزب کارگزاران سازندگی گفته است که هاشمی ابرار
  . اباتی می پيونددرفسنجانی به رقابت های انتخ
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دو روز پس از احضار حنيف مزروعی و فرشته قاضی، دو خبرنگاری که در پرونده وب الگ ها و سايت 
 دادسرای تهران اعالم کرده که احضار اعتمادهای اينترنتی دستگير و سپس آزاد شده بودند، به نوشته 

  . ی حصوصی صورت گرفته استآنان نه برای پرونده وب الگ نويسان بلکه به دليل شکايت يک شاک
حنيف مزروعی و فرشته قاضی تنها دو نفری از دستگير شدگان پرونده وب الگ ها و سايت های 

اينترنتی هستند که بدون شرکت در اعتراف ها و توبه ها از زندان آزاد شدند و احضار دوباره آنان با 
  .اعتراض انجمن روزنامه نگاران روبرو شده است

 خبر داده که همزمان با سفر وزير خارجه به آنکارا،رييس جمهور و نخست وزير ترکيه از وی ايرانروزنامه 
  . خواستار روشن شدن وضعيت قراردادهای تاو و ترک سل شدند

قراردادهای اين دو شرکت ترک به دنبال تشکيل مجلس جديد ايران از اکثريت محافظه کار به تصميم 
وقف ماندن فرودگاه جديد که با مانور نظامی سپاه پاسداران به مجلس متوقف شد و در اعتراض به مت

  . بهانه حضور شرکت ترک صورت گرفت، ريس جمهور ايران از سفر به ترکيه خودداری کرد
 يکی از نمايندگان اقليت مجلس به يادها آورده که به علت  آفتاب يزدهمزمان با اين خبر، به نوشته

ودگاهی که ده هزار ميليارد خرج آن شده بود همچنان تعطيل و بال اختالف دولت و سپاه پاسداران فر
  .استفاده مانده است
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