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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  هاي مهم ايرانبرخي از رويداد

  
 در مصاحبه ای مطبوعاتی ، جبهه تحکيم دموکراسی اعالم موجودیت می کند 

  2005 ژانویه 2 – ١٣٨٣  دی13ه یکشنب
اعالم نمود که در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعالم " تحکيم دموکراسی " جبهه موسوم به 

 حزب فعال کشور تحت این 15 از موجودیت ، به تبيين اصول مانيفست و برنامه های ائتالف جدید بيش
 . عنوان جدید ، خواهد پرداخت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کميته ارتباطات و اطالع رسانی این جبهه ، جلسه یاد شده با حضور 
 . دیماه برگزار می گردد18دبيران کل و نمایندگان تام االختيار احزاب عضو این جبهه در روز جمعه 

 تحکيم دموکراسی هيچ ارتباطی با دفتر تحکيم وحدت نداشته و عنوان جدیدی گفتنی است جبهه
 . حزب سياسی با گرایش اصالح طلبی پس از ائتالف برای خود انتخاب کرده اند15است که 

 
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 انفجاري مهيب نجف را لرزاند 
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اين : از نجف گزارش داد" حبيب األسدي"، )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش سرويس بين

انفجار بسيار مهيب در جنوب شهر نجف و در نزديكي پايگاه نيروهاي آمريكايي در جاده نجف ـ آربال رخ 
 .داده است
ها   ر رخ داده آه تا اين لحظه در هيچ يك از خبرگزاريدر پي ديگري نيز در اين شه  انفجارات پي: وي افزود

 .بازتابي نيافته است
سعودي به همراه چند عراقي در شهر نجف به اتهام اقدام براي انجام   تازگي تعدادي از اتباع عربستان  به

 .هاي تروريستي دستگير شده بودند  عمليات
ت آن نيز از سوي منابع رسمي تأييد نشده هنوز جزئيات بيشتري درباره اين خبر منتشر نشده و صح

 .است
ي غرب بغداد   عراقي در انفجار يك مين در منطقه15ي خبري العربيه از آشته و زخمي شدن  شبكه
 .خبر داد
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ي   در منطقهانفجار يك مين: خبرنگار العربيه اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 غير نظامي عراقي شد آه حال برخي 15ابوغريب در غرب بغداد منجر به آشته و زخمي شدن بيش از 

 .هاي اين انفجار وخيم گزارش شده است از زخمي
ي  گيرد آه به دليل انفجار يك مين ديگر در منطقه اين انفجار در حالي انجام مي: خبرنگار العربيه گفت

 .نيز شش تن از نيروهاي خارجي مستقر در عراق آشته و زخمي شدندصناعي در شمال آرآوك 
حال برخي از اين افراد آه هنوز اطالعي از نظامي يا غير نظامي بودن آنها در دست : وي تصريح آرد

 .نيست، وخيم گزارش شده است
پيوسته است، از ديگر تحوالت جاري در عراق آه امروز به وقوع : چنين اظهار داشت خبرنگار العربيه هم

 .است“ هاموي” مسلح به يك خودروي آمريكايي از نوع  ي يك گروه حمله
 انجام گرفته منجر به منفجر شدن اين خودروي  ي خمپاره اين حمله آه با استفاده از گلوله: وي افزود

 .آمريكايي شد و پنج تن از سربازان آمريكايي آشته يا زخمي شدند
گيرد آه ساعتي پيش بر اثر انفجار يك ماشين بمب  رها در حالي انجام مياين انفجا: اين خبرنگار افزود

 . تن از اعضاي گارد ملي عراق آشته و زخمي شدند35گذاري شده و در يك عمليات انتحاري بيش از 
 تن رسيده است و 20 تن به 16هاي گارد ملي عراق در اين لحظه از  خبرنگار العربيه گفت تعداد آشته

 .ها تن تجاوز آرده است ا نيز از مرز دهه تعداد زخمي
به گزارش خبرگزاري آلمان، حيثم االنصاري، از دستياران مقتدي صدر در بغداد هدف يك فرد مسلح 

 .ناشناس قرار گرفت و آشته شد
در انفجاري نيز آه در يك اتوبان در جنوب بغداد روي داد، دو عراقي آشته شدند و يك پليس نيز در راه 

 . در آرآوك به قتل رسيدمحل آارش 
مردان مسلح يكي از مقامات ارشد استان دياله را در شمال بغداد هدف : خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد

 .قرار دادند و برادر وي را نيز مجروح آردند
 .اي در نزديكي بعقوبه آشته شد نواف عبدالحسين الشيماري، رييس شوراي حكومتي دياله، در مغازه

 .اش در جنوب غرب بغداد هدف قرارداده و وي را آشتند  يك پليس عراق را در خارج از خانهمردان مسلح
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 هاي نظامي در عراق جديد ترين گزارش از آشته
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وزارت دفاع آمريكا اعالم آرد از زمان آغاز تهاجم آمريكا و متحدانش به عراق، تاآنون : خبرگزاري فارس
 .اند  نيروي آمريكايي در عمليات نظامي در عراق آشته شده1044

، شمار )پنتاگون(هاي انتشار يافته وزارت دفاع آمريكا  به گزارش خبرگزاري رويتر از لندن، طبق گزارش
اعدادي آه :( تاآنون به شرح زير است2003آشته شدگان نظامي در عراق از زمان آغاز جنگ در مارس 

 است آه جرج بوش رئيس 2003 شدگان پس از ماه مي سال  ار دارد شمار آشتهدر داخل پرانتز قر
 .) جمهوري آمريكا، در آن زمان، جنگ عراق را پايان يافته اعالم آرده بود

 
 : شمار آشته شدگان در عمليات و حمالت

 ). 935(، 1044آمريكا، 
 ). 21( نفر، 29انگليس، 

 ). 62(، 62ديگر آشورها، 
 

 : ان در عمليات غيرنظاميشمار آشته شدگ
 ) 255( ، 285آمريكا، 

 ) 18( ،43انگليس، 
 ) 10( ،10ديگر آشورها، 

 
  و ثبات در عراق است تي امنجادی ای برانهی تنها گزانتخابات:  عراق یهايلي فی اسالمتي جمعسيرئ
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 است ییهاي عراقنهیانتخابات تنها گز: ق اعالم کرد عرایهايلي فی اسالمتي جمعسي رئی البغدادمقداد

 .  و استقرارندتيکه خواهان امن
 یی العالم با اشاره به تالشهایونیزی درمصاحبه با شبکه تلوی عراقی روحاننی مهرای گزارش خبرگزاربه

 ی برگزارای می رو دارشيما تنها دو راه در پ:  گفترد،ي گی انداختن انتخابات صورت مقی به تعویکه برا
 و کشت و کشتار یستی تروراتي بازگشت به عقب و ادامه عملای شده آن ونييانتخابات درزمان تع

 .درعراق
 به یابي همه توقعات ملت عراق را برآورده نکند اما تنها راه دستیچه بسا انتخابات عموم: اضافه کردیو

 . واستقرارکشوررا بدنبال دارد تي است که امنی دائمیقانون اساس
 مردم عراق با دی برمخالفت شددي عراق در ادامه مصاحبه خود ضمن تاکیهايلي فی اسالمتي جمعسيرئ

 ی درصحنه عراق دارند برای که حضورموثری و علمیاسي سیتهايشخص:  اظهار داشت  یاشغالگر
 . انتخابات و مراحل پس از آن تالش خواهند کردقی کشور از طری و استقرار ورهبرتي امنیبرقرار
 از یی شود جزی نفر بالغ مونيلي ممي نکی آنان به تي عراق که جمعیلي فی است،کردهایگفتن

  .ندی آی می عراق به شمارعهيساختار جامعه ش
 
 حضور مردم خالء:  عراق عنوان داشتی حزب اسالمسیي رداری مصلحت نظام دردصي مجمع تشخسیير

 نبال دارد  به دیری تبعات جبران ناپذیاسي سیعراق در صحنه ها
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 و گفتگو داری دی رفسنجانی اهللا هاشمتی عراق صبح امروز با آی حزب اسالمسیير" ديعبدالحم "یآقا
 . کرد
 از اوضاع یلي تحلهی با اراداری دنی مصلحت نظام در اصي مجمع تشخسیي مهر ری گزارش خبرگزاربه

 اشغالگران بر سرنوشت مردم یاليدر انتخابات موجبات گسترش چتر است ريتاخ: متاثر کننده عراق گفت
 . شودی کشور منیو منابع ا

 یلی خود ، تمای مطامع استثمارلي به دلني سنگی هانهی ها با وجود تحمل هزییکایآمر:  افزودشانیا
 .به خروج از عراق ندارند

 انتخابات و حاکم شدن یمانند برگزار هی امرچيه" مطلب که نی ااني با بی رفسنجانی اهللا هاشمتیآ
 یخالء حضور مردم در صحنه ها:  کرد دي، تاک"ستي نجات عراق مهمتر نیبر سرنوشت خود برا

 . را به دنبال داردیری کشور تبعات و آفات جبران ناپذنی ایاسيس
 و ري از انتخابات آزاد ، فراگرانی ای اسالمیجمهور:  کردحی مصلحت نظام تصرصي مجمع تشخسیير

 هستند، بر ی و کتاب مشترک آسماننی دی که دارای و سنعهيحاکم شدن مردم عراق اعم از ش
 . کندی متیسرنوشتشان حما

 تفرقه افکنانه دشمنان ی ، به توطئه هایکپارچگی با حفظ وحدت و دیمردم عراق با:  کرددي تاکشانیا
 . کنندیقه افکنانه را خنث تفری هاسهي ننهند و دسی وقعی و سنعهي برادران شیی جدایبرا
 حی ضمن تشرداری دنی در ازي ندي عبدالحمی مصلحت نظام آقاصي مجمع تشخی گزارش روابط عمومبه
 جهان اسالم کی عمالدرعراق نشان دادند که دشمن درجه هایيکایآمر:  تحوالت عراق گفتنیآخر

 طمع تسلط بر نفت منطقه   غاصب و بهیستيوني صهمی از رژتی حمالي بدلکای افزود آمریو. هستند
 . را اشغال کرداقعر
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 ی زندگنی باور مسلمانان را که اسالم دنی ارانی ایانقالب اسالم:  عراق گفتی حزب اسالمسیير
 تجاوزان قرار دارند ی اندازه مورد ظلم و تعدکی به ی و سنعهيدر عراق ش:  افزودیو.است ، برآورده کرد
 .مي حفظ کنعي که وحدت خود را با برادران تشميو ما مصمم هست

 در عراق قصد یاسي و سی علمی هاتي با قتل و حذف شخصیدشمنان عراق به طرز مرموز:  گفتیو
 . اختالف دارندجادیا
 خوف و وحشت در جادیدر آستانه انتخابات با ا:  کردحی مطلب فوق تصراني عراق با بی حزب اسالمسیير

 . کشور هستندنی انتخابات در ای برگزاریاعد نبودن اوضاع برا و مسی ناامنیصدد القا
 

  عراق در شهر بلد کشته شدند ی گارد ملیروهاينفر از ن18
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 شهروند کی و ی گارد ملیروهاي تن ازن18 از کشته شدن دستکم ی اهياني دربکای ارتش آمریسخنگو
 شهر بلد یکی شده در نزدی با استفاده از خودرو بمب گذاریر حمله انتحار دی فرد انتحارکی و یعراق

 . در شمال بغداد خبر داد
 فرانسه ی درعراق به خبرگزارییکای آمراني نظامی مهر، گروهبان رابرت پاول سخنگوی گزارش خبرگزاربه

 شده خود در ی با منفجرکردن خودرو بمب گذاری فرد انتحارکی ی به وقت محل8 ساعت یحوال: گفت
 زي نود را کشت و خی شهروند عراقکی و ی گارد ملیروهاي تن ازن18 درشهر بلد، ی اتوبوسیکینزد
 . انفجار جان باختنیدرا
 عراق ی گارد ملیروهايدو تن ازن:  افزود ی انتحاراتي عملنی در ای عراق6 شدن ی با اشاره به زخمیو

 . شدند براثر شدت جراحات وارده کشتهمارستانيدرراه ب
 یکی به هنگام وقوع انفجار در نزدی کرد و گفت وی زن معرفکی کشته شده را ی شهروند عراقپاول
 . در جنوب بلد بودیتي چند ملیروهاي نگاهیپا

 شده در محدوده ی خودروبمب گذارکی قبل ازوقوع انفجار ی لحظاترهی الجزی شبکه خبرگری دیازسو
 نی ای های از کشته ها وز خمی کرکوک خبرداد اما هنوز خبر در جنوب شهرییکای آمریروهاي نگاهیپا

 . نشده است افتیانفجاردر
 

 دهند انی در عراق پارانی به دخالت اهی همسایکشورها/ شاه اردن زنگ خطر را به صدا در آورد: شعالن
  افشا خواهم کرد گریمدارکم را تا دو روز د/ 
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 کی که ی شد ابومصعب الزرقاوی مدعرانی اهي علدی دولت موقت عراق در اتهام جدی افراطریز وشعالن

 ی کرده است وتي در عراق تربتي برهم زدن امنی او را برارانی است و ارانی است دست پروده ایاردن
 .  کردتی حمارانی اهي علزياز سخنان شاه اردن ن

از " الغد" ی دولت موقت عراق درگفتگو با روزنامه اردنفاعردی مهر، حازم شعالن وزی گزارش خبرگزاربه
 در یعي هالل شکی کرد و نسبت به وجود آمدن تی حمارانی دوم شاه اردن بر ضد ارعبداهللاياظهارات اخ

اظهارات شاه اردن :  گفت یو. هشدار دادافتی و لبنان امتداد خواهد هی آغاز و تا سوررانیمنطقه که از ا
 . خطر را به صدا در آورده است باره زنگنیدر ا

 ی از آنچه ویري جلوگی برارانی و اهی عراق در امان خواست به سورگانی همساندهی ازنشست آشعالن
 . در صحنه عراق خواند، فشار وارد کندیستی تروری دو کشور از گروه هانی اتیحما
 خود در عراق ی هاییجو از دمشق و تهران خواسته شود به مداخله دیدر آن کنفرانس با:  گفت یو
 . کنندنيي تعگرانی دهند و اجازه دهند ملت عراق خود سرنوشت خود را بدون دخالت دانیپا
 که ی را از افراددئوی اعترافات ضبط شده در نوار وگری دو روز دی گزارش مهر،  شعالن وعده داد که طبه

 .، منتشر خواهد کرد دست دارندی خارجی هاانی عراق بنا به دستور جریتيدر اخالل امن
به رغم تالش ) بهمن11 (هی ژانو30 کرد که انتخابات عراق در یني بشي پني دفاع موقت عراق همچنریوز
 ، عراق به یبه گفته و.  در موعد مقرر برگزار شودرد،ي گی انداختن آن صورت مقی با هدف به تعوییها

 .  داردازي و ثبات نتيشش ماه تا تحقق امن
 که یابومصعب الزرقاو:  متهم کرد و گفت ی به دست داشتن در مساله ابومصعب الزرقاو رارانی اشعالن
 وثبات تي است که با هدف برهم زدن امنرانی کند دست پروده ای متی مقاومت را درعراق هدااتيعمل

  .ت همگان واضح و افشا شده اسی برای الزرقاوقی از طررانیعراق ساخته شده است اهداف ا
 تحوالت ی و بررسی با مسئوالن مصرداری دیوز گذشته سفر سه روزه خود را به قاهره برا از رشعالن

 .عراق آغاز کرد
 را ی افرادني شده است که روانشناسان چنی تکراری شعالن به حدی ها یی گواوهی ذکر است انیشا

 یتهامات واه عراق پس از ای دانشمند هسته ای دانند شهرستانی مايخوليمبتال به مرض خطرناک مال
 . سرا خواند اوهی را ی وی دولت عالوی افراطری و اساس وزهی پایو ب
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ديماه13:  تهرانیمرور روزنامه ها
   2005 ژانویه 2 – ١٣٨٣  دی13ه یکشنب:بی بی سی
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س هايی از تهران با هوای آلوده ای روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عک
که آن را غبارآلوده کرده است خبر از تعطيل امروز مدارس اين شهر داده اند که به عنوان شرايط 

اضطراری درباره آن تصميم گرفته شده است و بحث پيرامون انتخابات آينده و نقش و سهم گروه های 
  .هاستتندرو در آن از جمله ديگر گزارش های اين روزنامه 

 ضمن گزارش تصميم دولت در تعطيل مدارس تهران نوشته که اين تعطيل دست کم يک شرقروزنامه 
  .روز خواهد بود اما ممکن است ادامه يابد

 با اشاره به اهميت مساله آلودگی هوا که تهران را به تعطيل کشانده است نوشته در ماه آفتاب يزد
م بوده که جناح های سياسی و نامزدهای انتخاباتی به های گذشته کمتر مساله ای مورد عالقه مرد

آن نپرداخته باشند و درباره آن تبليغاتی نکرده باشند اما هيچ يک از آن ها آلودگی هوای شهرها را وارد 
  . تبليغات خود نکرده است

استمرار  در صدر اخبار خود نوشته باالتر رفتن غلظت آالينده ها از حد استاندارد موجب  ايرانروزنامه
  . شرايط بد جوی شده است

 گفته است پيش بينی می شود شاخص کيفيت هوا همچنان در شرايط هشدار ايرانيک کارشناس به 
باقی بماند و از اين رو توصيه می شود، کودکان و سالمندان و کليه بيماران قلبی و تنفسی از فعاليت 

  .در هوای آزاد به ويژه در نقاط پرتردد خودداری کنند
 در سرمقاله خود به زلزله و توفان اقيانوس هند اشاره کرده و نوشته قهر و جمهوری اسالمیروزنامه 

خشم طبيعت را نمی توان با عملکرد انسان ها بی ارتباط دانست و درهم کوبيده شدن مراکز 
ه خوشگذرانی بين المللی در سواحل کشورهای حادثه ديده و کشته شدن هزاران نفر از خارجيانی ک

  . برای همين منظور به اين مراکز سفر کرده بودند، اين واقعيت را غيرقابل انکار کرده است 
دو ماه بعد از انتشارات شايعات پراکنده درباره دستگيری بازرسان مجلس خبرگان توسط حفاظت 

 اطالعات قوه قضاييه و يک روز بعد از تشکيل جلسه غيرعلنی و غيررسمی مجلس در همين باره، به
 معاون حفاظت قوه قضاييه فاش کرده که پرونده های اين ماجرا تهيه شده و خود شرقنوشته روزنامه 

  . وی قاضی آن شده است
 بدون نام بردن از خانم عشرت شايق، نماينده تبريز که ماجرای شکنجه يک شرقشريفی به نوشته 

اره قوه قضاييه شده بود، گفته است جانباز در زندان را افشا کرده و خواستار تحقيق و تحفص مجلس درب
اين اظهارات ناشی از پرونده ای است که در قوه قضاييه مطرح است که يک نماينده مجلس نيز به 

  . نوعی با اين پرونده مرتبط بوده است
وی وزارت اطالعات را جمع آوری کننده اين پرونده دانسته و اتهام ها را نيز جعل عنوان، کالهبرداری و 

و تهديد و ارايه گزارشات خالف واقع در خصوص مسائل سياسی و اجتماعی کشور به مسئوالن اغفال 
  . کشوری و لشکری اعالم کرده است

 خبر داده که رييس قوه قضاييه گفته است در مورد اين پرونده و همچنين پرونده قتل های ايرانروزنامه 
 است اما مشروط بر اينکه تمام ابعاد آن بدون زنجيره ای و شهرام جزايری قوه قضاييه آماده پاسخ گويی

  .پرده پوشی فاش شود
يک هفته بعد از اعالم تصويب دو طرح توسط محافظه کاران مجلس و در حاليکه انتقاد کارشناسان از 

 چند تن از نمايندگان مجلس و حتی کسانی شرقطرح تثبيت قيمت ها ادامه دارد، به نوشته روزنامه 
هريه رای داده بودند اظهار داشته اند که اين طرح را غيرشرعی می دانند و تعيين که به طرح تعيين م

  . مهريه را همچنان از مسئوليت های مردم می شناسند
در طرح نمايندگان محافظه کار که به عنوان کمک به گسترش ازدواج تهيه و تصويب شده پيش بينی 

  . منطقه کشور به عهده گيردشده است که کميته ای تعيين مهريه دختران را در هر
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