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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 -يرانپروژه اتمي رژيم ا

  
يي ايران را  هاي هسته آسوشيتدپرس به نقل از البرادعي گزارش داد آه وي گزارش جديدي از فعاليت

 .المللي انرژي اتمي ارايه نخواهد داد در نشست بعدي شوراي حكام آژانس بين
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، اين خبرگزاري آمريكايي به نقل از محمد البرادعي، )ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ
يي  ي هسته المللي انرژي اتمي گزارش داد آه وي همچنان اطالعات جديد از برنامه مديرآل آژانس بين

دي ايران را به شوراي حكام ارايه خواهد داد اما امكان دارد آه در نشست ماه مارس شورا گزارش جدي
 .يي اين آشور را ارايه ندهد هاي هسته از فعاليت

ي  يي ايران به ارايه ي هسته وي همچنين ابراز اميدواري آرد آه ظرف شش ماه آينده وضعيت پرونده
 .يي اين آشور برسد ي هسته گزارشهايي معمولي از برنامه

هاي تسليحاتي  هيچ گونه فعاليتما تاآنون به : خبرگزاري رويتر نيز به نقل از البرادعي خاطر نشان آرد
هاي نظامي  هاي مختلف از جمله سايت آنيم از سايت ايم با اين حال تالش مي برخورد نكرده) در ايران(

 .ديدن آنيم
هاي آينده از  ايم و قصد داريم ظرف روزها يا هفته ما در گذشته چندين سايت را بازرسي آرده: وي افزود

 .پارچين ديدن آنيم
 .در حال مذاآره با ايران در خصوص جزييات ديدار از اين سايت است: گفتوي همچنين 

ي مهم فرايند تسليحات  مساله: المللي انرژي اتمي افزود اين گزارش به نقل از رييس اژانس بين
 .نيست، بلكه توليد اورانيوم بسيار غني شده يا پلوتونيوم است

يي است، اگر شما اورانيوم بسيار غني شده يا  تهي مهم مواد هس از نظر ما مساله: البرادعي افزود
ممكن است مطالعات آامپيوتري يا شبيه سازي انجام . يي نداريد پلوتونيوم نداشته باشيد سالح هسته

 ).توليد نخواهد شد(يي، سالحي  مواد هسته) به آارگيري(دهيد اما بدون 
 2005يي ايران تا پايان سال  ستهي ه براساس اين گزارش، وي ضمن ابراز تمايل براي حل پرونده

هاي اعالم شده  ها براي حصول اطمينان از عدم وجود فعاليت قطعا ما به انجام بازرسي: ميالدي گفت
ادامه خواهيم داد، اما من تمايل داريم شاهد اين باشم آه تا پايان سال جاري تمامي مسايل مربوط به 

  .ي گذشته برطرف شود برنامه
  

ي واحد پيش گيرند و براي  المللي انرژي اتمي از آشورهاي جهان خواست يك شيوه رييس آژانس بين
 . سال اقدام به ساخت تاسيسات براي غني سازي و پردازش مجدد اورانيوم نكنند5مدت 
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ي  توافق با اتحاديهي جنگ، ايران در  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي شمالي بازگشت به ميز مذاآرات بر  اروپا، با غني سازي موقت اورانيوم موافقت آرده است اما آره

 .يي آشورش را نپذيرفته است هاي هسته سر بررسي فعاليت
ي ژاپني تاآيد آرد آه  وگو با يك روزنامه المللي انرژي اتمي در گفت محمد البرادعي، رييس آژانس بين

قف جهاني ساخت و سازها براي غني سازي و پردازش مجدد اورانيوم در آنفرانس ماه مه در نيويورك تو
 .گيرد مورد بررسي قرار مي

ي آامل سوخت  ي چرخه اين اقدام از آن جهت آه محدوديتي براي حق هر آشور در توسعه: وي گفت
 .آند، داراي ارزش ويژه است يي ايجاد مي هسته
ي تدارآات   سال تا اتمام آامل آارهاي ما بر روي نحوه5عي توقف جهاني حداقل بايد ي البراد به گفته

 .ي سوخت طول بكشد المللي براي چرخه بين
شان را براي  تواند به آشورها اجازه دهد توانايي جهان نمي: المللي انرژي اتمي گفت دبيرآل آژانس بين

هاي اتمي مورد استفاده قرار  در ساخت بمبيي افزايش دهند آه اين سوخت هم  توليد سوخت هسته
 .بگيرد
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، محمد البرادعي، دبير آل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي خود را براي جداسازي  اگر هر آشوري آارخانه: المللي انرژي اتمي اظهار داشت آژانس بين

 .توانيم به آارمان ادامه دهيم وتونيوم يا غني سازي اورانيوم احداث آند، ما ديگر نميپل
يي   آشور خواهيم داشت آه توانايي توليد تسليحات هسته40 تا 30سپس ما : البرادعي بيان داشت

 .يي تبديل آنند توانند در مدت چند ماه آن را به سالح هسته دارند آه مي
 به تصويب 1970يي آه در سال  المللي منع گسترش تسليحات هسته يم بينرژ: وي در ادامه افزود
مشكل اينجاست، تكنولوژيي آه براي سوخت راآتورهاي . يي مواجه است هاي عمده رسيد با چالش

 .رود يي هم به آار مي يي نياز است براي توليد بمب هسته هسته
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ديده » سالح بازدارنده و استراتژيك«ن يي هنوز به عنوا تسليحات هسته: البرادعي خاطرنشان آرد
المللي و دفاع از خود در مناطقشان به آنها  خواهند براي آسب قدرت بين شوند آه آشورها مي مي

 .دست يابند
 آه قرار است ماه مه در نيويورك برگزار NPTمن اين موارد را در آنفرانس بازنگري در : وي در ادامه افزود

 .شود، مطرح خواهم آرد
يي  هاي هسته ما نياز داريم سيستم امنيتي جهاني را تضمين آنيم آه به سالح: بيان داشتوي 

 .شود يي بهتر از اآنون آنترل مي ما بايد مطمئن شويم آه تكنولوژي هسته. وابسته نباشد
المللي انرژي اتمي بايد اختيار آافي براي ردگيري هر گونه تالشي  آژانس بين: البرادعي همچنين گفت

ي آن را داشته باشد و اين آار هم با اضافه آردن پروتكل  يي در مراحل اوليه اي توليد تسليحات هستهبر
 .دهد تر را مي هاي دقيق ي بازرسي شود آه اجازه  ميسر ميNPTالحاقي به 
 .ام ي شمالي و ليبي درس گرفته يي عراق، آره هاي هسته من از برنامه: وي افزود
ها اين است آه مسايل امنيتي بايد عنوان شود، مانند آنچه آه در  ي از درسي البرادعي، يك به گفته

 .ي شمالي روي داد مذاآرات شش جانبه با آره
هاي سيستم منع گسترش  عالوه بر پر آردن آاستي: المللي انرژي اتمي گفت دبيرآل آژانس بين
ها براي گسترش   تالشي هاي امنيتي آشورها آه محرك پشت پرده يي، به نگراني تسليحات هسته
 .يي است،نيز بايد توجه شود تسليحات هسته

شان،  يي ي سوخت هسته ي چرخه آنم در عوض تعليق توسعه به آشورها پيشنهاد مي: وي گفت
يي براي توليد برق دريافت آنند و اين تعليق براي پنج سال  هايي براي دريافت سوخت هسته تضمين

 .خواهد بود
 

 آشور و اتحاديه 3طرف مذاآرات ما صرفا : يي ايران گفت ي هسته ي پرونده نندهآ رييس هيات مذاآره
 .اروپاست و ورود آمريكا به مذاآرات مطرح نيست
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وگو با خبرنگار  يي آشورمان در گفت ي هسته ي پرونده آننده دآتر سيروس ناصري، رييس هيات مذاآره

رسد آه يك تلقي اشتباه از  به نظر مي: افزود) ايسنا(اري دانشجويان ايران سياسي ـ خارجي خبرگز
آنند در اين توافق همه چيز نهايي شده  ها فكر مي توافق پاريس در افكار عمومي به وجود آمده و بعضي

است؛ ولي برعكس توافق پاريس تنها يك فرصت و يك جايگاهي را ايجاد آرد آه هر دو طرف بتوانند 
 .ت را در يك فضاي آرام آغاز آندمذاآرا

فعاليت سريع غني سازي باعث شده بود آه از لحاظ سياسي در افكار عمومي شرايط : وي افزود
دشواري براي طرف مقابل ايجاد شود و براي ما هم به دليل اين آه اين موضوع در دستور شوراي حكام 

وافقنامه توانست تامين آننده فضاي مناسبي شد اين ت قرار داشت و هر و ماه يك بار يك جنجال برپا مي
 . براي مذاآرات باشد

گرفتن سوخت : دآتر ناصري با بيان اين آه مذاآرات تازه شروع شده و ما در قدم اول هستيم تاآيد آرد
گيريم، ولي برنامه توليد  بحث اصلي ما نيست؛ آمااين آه براي نيروگاه بوشهر از روسيه سوخت مي

 . محفوظ استسوخت در جاي خودش
توان گفت آه شروع مذاآرات خوب بوده  مي: يي ادامه داد ي هسته ي پرونده آننده رييس هيات مذاآره

اما شايد در هفته بعد آه ما هر سه گروه آاري را ظرف دو روز در مذاآرات خواهيم داشت تصوير 
آنم نيت دو  ل فكر ميتر شود؛ اما پيش بيني قطعي در اين مقطع خيلي دشوار است، با اين حا روشن

 .طرف اين است آه به نتيجه برسيم
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 .وزارت امورخارجه فرانسه از ناپديد شدن يك خبرنگار فرانسوي در عراق خبر داد
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چنين وزارت امورخارجه اين آشور   يبراسون فرانسه و همالملل ايلنا، روزنامه ل  به گزارش سرويس بين
. است   دسامبر تاآنون در عراق ناپديد شده16از , خبرنگار فرانسوي, "فلورانس اوبينا: "اعالم آردند

 . ساعت گذشته تاآنون هيچ اطالعي از وي ندارد24روزنامه ليبراسون از 
 .شدن وي نكردنداي به ربوده   اما اين دو منبع فرانسوي هيچ اشاره

اش از صبح روز چهارشنبه تاآنون   به همراه مترجم عراقي" فلورانس اوبينا", به گزارش روزنامه ليبراسون
 .اند  در عراق ناپديد شده

مقامات فرانسوي در بغداد و : اي اعالم آردند  روزنامه ليبراسون و وزارت امورخارجه فرانسه، در بيانيه
 .اند   براي پيدا آردن اين دو تن در عراق آغاز آردهتمامي تالش خود را, پاريس

ها و به ويژه خبرنگاران فرانسوي   اي جديد از فرانسوي  در اين راستا، وزارت امورخارجه فرانسه در بيانيه
 .خواست تا از سفر به عراق خودداري آنند

آه تقريبا يك ماه " ان شينوآريستي"و " ژرژ مالبرونوت"شايان ذآر است دو خبرنگار فرانسوي به نام هاي 
  .اند  چهار ماه در اسارت نيروهاي مقاومت عراقي در عراق بوده, پيش آزاد شدند
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   برگزاري  براي تالش"  گرفت  آشور شدت  اين  سراسري  انتخابات  برگزاري  در آستانه ها و چالش رايزني
    عراق  جنگي  در شرايط انتخابات

 2005  ژانویه8 – 1383 دی19شنبه 
 روز  ، عراق  امريكايي  نظامي9   نفر از جمله18   شدن  با آشته آه در حالي:   اعتمادالملل  بين گروه

 را  العاده  فوق  روز ديگر وضع30   آشور براي وزير اين نخست»  اياد عالوي«،  سر گذاشت  را پشت خونيني
 در   انتخابات  برگزاري  بار ديگر بر اهميت  سيستاني اهللا ، آيت در مقابل.  تمديد آرد  زده  آشور بحران در اين
  هاي  صندوق  حضور در پاي  آشور براي  اين  مردم  بسيج  به  خواست  عراق  تاآيد آرد و از روحانيون عراق
 بار ديگر بر   عراق  عاليقدر شيعيان ، مرجع  سيستاني  حسيني  سيدعلي  العظمي اهللا آيت. بپردازند راي

 در   سيستاني اهللا  در دفتر آيت  مسوول يك. تاآيد آرد  در عراق  در موعد مقرر آن  انتخابات برگزاري  اهميت
   انتخابات  تعويق  به  سيستاني اهللا  آيت  در مورد رضايت  منتشر شده  شايعات  تكذيب  ضمن اشرف نجف

   ژانويه30 در   در موعد مقرر آن تخابات ان  بر انجام  گذشته  همچون  سيستاني  العظمي اهللا آيت: تاآيد آرد
 چند هزار   سيستاني اهللا آيت:   ديروز خود نوشت  در شماره هم»   العربي القدس « روزنامه. تاآيد دارد2005

 .  است  آرده  بسيج  حضور در انتخابات  جهت  مردم  تشويق  را براي روحاني
  اهللا آيت:   است  آورده  آند، در ادامه  مي  حمايت  انتخابات  تعويق ها براي  از تالش  آه  لندن  چاپ  روزنامه اين

   از حد امريكا در امور انتخابات  نفوذ بيش  به  نسبت  ايشان  براي  آه هايي  نگراني دليل  به سيستاني
  نافع م  در چارچوب  اساسي  قانون  شود تا قرار گرفتن  خود وارد صحنه  است  مجبور شده وجود آمده به

   جمهوري ، رييس» الياور  عجيل غازي«. آند  را تضمين  اسالمي هاي  و ارزش ، دموآراسي  عراق ملت
   آشورش  جاري  و انتخابات  متحد در روند سياسي ملل تر سازمان  خواستار حضور پررنگ  هم  عراق موقت
 باشد   مي  و چتر مشروع  تنها پوشش ه متحد ن  ملل سازمان: ، ياور تاآيد آرد  خبري  منابع  گزارش به.شد
   هم وزير انگليس نخست» بلر توني«.  است  عراق  منافع  در راستاي  مثبت  پيشنهادات  تقديم  قادر به آه

   روي  در عراق  اآنون  آه يي  آشتار وحشيانه عمليات:  تاآيد آرد  انتخابات  برگزاري  تاآيد بر اهميت ضمن
 روز ديگر 30   هم  عراق وزير موقت ، نخست اياد عالوي. باشد  انتخابات  تعويق  براي يي دهد، نبايد بهانه مي
   روزه600   دوره  پايان  شدن  با نزديك  خبري  منابع  گزارش به. آشور تمديد آرد  را در اين العاده  فوق وضع
 در  عالوي. روز ديگر تمديد آرد30   را براي  وضع  اين يي  بيانيه  طي وزير عراق  نخست العاده  فوق حالت
 و   دولت  موجود عليه هاي  و توطئه  تروريستي هاي  گروه  فعاليت  را ادامه  قانون  تمديد اين  خود داليل بيانيه
 در روند   و روند و مشارآت  دموآراسي سوي  آشور به  اين  حرآت  زدن  بر هم  با هدف  عراق ملت

  يي  با صدور بيانيه  در امان  همجوار عراق  آشورهاي  خارجه وزيران. ت دانس آميز و سياسي مسالمت
   عدم  سنگين  زير سايه  آنفرانس  اين ، جلسات  خبري  منابع  گزارش به. دادند  آار خود پايان  به يي آليشه

   اين  پاياني انيهدر بي. برگزار شد  سوريه  و نيز وزير خارجه  ايران  اسالمي  جمهوري حضور وزير امور خارجه
   پاي  خواستند آه  عراق  سياسي هاي  و گرايش  اقشار مذهبي  از تمامي  عراق  همسايگان اجالس
   آه يي  محرمانه در جلسه. باشند  داشته  گسترده  شرآت  ژانويه30   بروند و در انتخابات  راي هاي صندوق
 و   عراق  ارضي  تماميت  برگزار شد بر احترام ياني پا  بيانيه  و تصويب  بررسي  جهت  چهار ساعت براي

   بين  مختلفي هاي  با تنش  جلسه  اين  خبري  منابع  گفته به.  است  آشور تاآيد شده  اين استقالل
   بند حمايت  شدن  از مطرح  پس ها بخصوص ها و مجادله  تنش  بود اين  شده  مواجه  مختلف هاي هيات

   با اعتراض  مجادله ، اين  رسيده  اطالعات براساس. خود رسيد  اوج ، به فدراتيو عراق از   همسايه آشورهاي
 از   حكايت  بند آه  در اين  جمالتي  آخر با تصحيح  آغاز شد و دست  مساله  اين  به  نسبت  سوريه صريح
   اين در جريان.  يافت پايان   ، غائله  داشت  عراق  ملت  توسط  آن  تصويب  در صورت  از فدراتيو عراق حمايت
  در شديدترين.  از پا درآمدند  عراقي  غير نظامي ، چهار سرباز و پنج  سرباز امريكايي11 آم  دست عمليات

   منجر به  آه  قرارگرفت  مورد هدف  برادلي  از نوع  امريكايي  نفربر زرهي  يك  شب  پنجشنبه  عمليات اين
 قاطر  انفجار يك:  آردند  اعالم  عراقي  خبري منابع. شد آن مريكايي ا  سرنشين  هر هفت  شدن آشته
  همچنين. داد  بغداد روي  در شمال انفجار ياد شده. شد  آن  انهدام  نفربر باعث  در آنار اين  شده گذاري بمب

   در غرب  واقع در شهر االنبار  مسلحانه هاي  درگيري  در جريان هم( مارينز )  امريكايي دو تفنگدار دريايي
   مسلح  و نيروهاي  عراق  گارد ملي  بين  خبر رسيد، درگيري از شهر سامرا هم. شدند  آشته عراق

   بيمارستان  را راهي  غيرنظامي2   ديگر از جمله  عراقي  و شش  را گرفته  عراقي  دو نظامي  جان ناشناس
   و سه  بغداد آشته  در حومه  الضلوعيه نطقه در م هايي  در درگيري  هم  دو سرباز عراقي همچنين.آرد

 . شدند  ديگر زخمي نظامي
 

ي آشورهاي همجوار عراق به درخواست بغداد مبني بر تاآيد بر اهميت برگزاري انتخابات  وزراي خارجه
هاي تروريستي در  در پايان ماه جاري، عدم دخالت در امور داخلي عراق و محكوم شدن شديد عمليات

 .پاسخ مثبت دادنداين آشور 
  2005 ژانویه 7 – 1383 دی18ه جمع

 وزراي - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در امان گردهم آمده بودند، با صدور ) پنجشنبه(ي آشورهاي همجوار عراق آه روز گذشته  خارجه
ي   ژانويه حضور فعالي در عرصه30طق مختلف عراق خواستند تا در تاريخ اي از تمام طوايف و منا بيانيه

 .انتخابات داشته باشند
ي  اين بيانيه آه در پايان نشست چهار ساعته و پشت درهاي بسته در امان از سوي وزراي خارجه

ام توان به تاآيد بر احتر  بند است آه از آن جمله مي10آشورهاي همجوار عراق تنظيم شد، شامل 
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گذاشتن به حق حاآميت عراق، استقالل اين آشور، وحدت و حفظ يكپارچگي ارضي، وحدت ملي، عدم 
دخالت در امور داخلي عراق از سوي آشورهاي همجوار، حق دستيابي ملت عراق به يك زندگي امن و 

ي آامل  هي سرنوشت ملت با استفاده از به آارگيري ابزارهاي دموآراسي، سيطر باثبات، تعيين آزادانه
بر منابع طبيعي و مالي و تعهد تمامي آشورهاي همجوار به حمايت از عراق براي دستيابي به اهداف 

 .مورد نظرش، اشاره آرد
ي اين نشست، شرآت آنندگان تمامي مردم عراق را به انجام وظايفشان در انتخابات آينده و  در ادامه

آنها انتخابات را تنها فرصت براي دستيابي به . دي آشورشان تشويق آردن سهيم شدن در ساختار آينده
 .دموآراسي، آزادي و امنيت دانستند

ي آشورهاي همجوار عراق در ادامه، به نقش اصلي سازمان ملل در آمك به روند  ي وزراي خارجه بيانيه
ن در سياسي در عراق تاآيد آرد و خواهان فراهم شدن شرايط الزم براي حمايت از آارمندان اين سازما

 .عراق شد
عليه شهروندان عراق و اماآن مقدسه در " اعمال تروريستي"همچنين اين بيانيه تمامي حمالت و 

 .عراق و منطقه را محكوم آرد و توقف فوري آن را خواستار شد
ي تروريسم و  شرآت آنندگان در اين نشست از تالش دولت عراق براي رويارويي قاطعانه با پديده

آند، حمايت  شود و امنيت آشورهاي همجوار را تهديد مي يستي آه در عراق انجام ميهاي ترور فعاليت
 .آردند

ي حمل و نقل و نيز در موسسات محلي و  آنها همچنين ربوده شدن افراد و ترور آساني را آه در زمينه
 .آنند، محكوم آردند خارجي براي بازسازي عراق فعاليت مي

ورهاي عضو سازمان ملل در جلوگيري از انتقال تروريستها به عراق و اين بيانيه در ادامه به تعهد آش
 .تجهيز آنها به اسلحه و پول تاآيدآرد

چنين بر اهميت تسليم  ي پاياني نشستشان، هم ي آشورهاي همجوار عراق در بيانيه وزراي خارجه
 مردم عراق انجام اعضاي نظام سابق عراق آه جنايات جنگي عليه عراق و آويت و يا جناياتي را عليه

 .اند به دادگاه، تاآيد آردند داده
افقي بوده است و طي ي تو اين بيانيه يك بيانيه: ي اردن اظهار داشت هاني الملقي، وزير امور خارجه

نشست امان ميان وزرا هيچ گونه تغييري در بندهاي آن انجام نشده است؛ جز آنكه عبارت هر چه آه 
 .ملت عراق تصميم بگيرد، به آن اضافه شد
ي  ي امان در نشست وزراي خارجه ساختارهاي بيانيه: يكي از مقامات نزديك به اين نشست گفت

تغيير مواجه شد، به ويژه آنكه سوريه درخواست آرد آه در اين بيانه آشورهاي همجوار با بيش از يك 
بندي مربوط به تشكر از آشورهاي همجوار مبني بر عدم دخالت در امور داخلي عراق به آن اضافه 

 .دولت اردن هم خواهان تشويق اهل تسنن براي شرآت در انتخابات شد. شود
 در اين نشست، ترآيه نشست بعدي آشورهاي قرار است براساس موافقت تمامي شرآت آنندگان

  . ژانويه برگزار آند30همجوار عراق را در استانبول بعد از انتخابات 
  

هوشيار زيباري از آشورهاي همجوار عراق خواست تا در امور داخلي عراق دخالت نكنند و نتايج 
 . ژانويه را تحت تاثير قرار ندهند30انتخابات 

  2005یه  ژانو7 – 1383 دی18ه جمع
 هوشيار -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ايران يكي از : وگوي مطبوعاتي در بغداد اظهار داشت ي عراق در گفت زيباري، وزير امور خارجه
هيم تا با حمايت از روند خوا آشورهاي مهمي است آه تاثيراتي در داخل عراق دارد، ما از اين آشور مي

 . انتخابات، به عراق ياري آند
يي در امور داخلي  هاي منطقه وجود دخالت”اي خاص به مردم عراق دانست و بر  وي انتخابات را مساله

ي مشخص برسيم آه طي آن  خواهيم با همسايگانمان به يك برنامه ما مي: تاآيد آرد و گفت“ آشورش
 .ديگران احترام گذاشته شودبه اصل عدم دخالت در امور 

انتظار داريم آه نشست وزراي خارجه آشورهاي همجوار پيام واضح و بدون اشكالي : زيباري ادامه داد
مبني بر حمايت از روند انتخابات، اجراي به موقع آن و آمك به فراهم آردن شرايط مناسب براي شرآت 

 .تمامي اقشار در آن باشد
نسبت به وجود مذاآرات مستمر ميان بغداد و دمشق بر سر مساله ورود وي در ادامه بعد از تاآيد 

عراق از سوريه و ديگر آشورها انتظار عمل دارد : هاي آن گفت نظامي به عراق و راه حل هاي شبه گروه
  .نه حرف

  
ي بازسازي ارتش عراق  وظيفه: اياد عالوي در هشتاد و دومين سال تاسيس ارتش عراق اظهار داشت

 . مشقت بار و طوالني استي وظيفه
  2005 ژانویه 7 – 1383 دی18ه جمع

 اياد - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عالوي، نخست وزير عراق، با اشاره به اينكه وي با تصميم پل برمر، حاآم غير نظامي آمريكا در عراق 

تا به حال بخشي از ارتش را بازسازي : رتش اين آشور مخالف بوده است، گفتمبني بر انحالل ا
 .ايم؛ اما ما همواره راه طوالني را براي انجام اين وظيفه پيش رو داريم آرده
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دانيد آه من با تصميم انحالل ارتش  حتما شما مي: وي خطاب به سربازان ارتش عراق بيان داشت
 .ي باال به سوي آينده آغوش بگشاييم ما بايد با اطمينان و اراده. اق افتدام؛ اما اين امر اتف مخالف بوده
توانيم و نخواهيم توانست در برابر چالشهاي  بدون فراهم شدن امنيت و ثبات نمي: عالوي افزود

 .هاي مختلف دولتي بايستيم هاي درسي و ساخت موسسه اقتصادي، بازسازي، نوآوري در سيستم
هاي قدرتمند پليس، امنيتي و اطالعاتي جزو  يجاد ارتش قدرتمند و موسسهبنابراين، ا: وي گفت

اولويتهايي است آه من به تاسيس آن اطمينان دارم و تمام تالشم را براي تحقق اين امر به آار خواهم 
ي ارتش  با وجود اينكه صدام براي از بين بردن روحيه. گيريم امروز را به عنوان روز ارتش جشن مي. بست
ي  ارتش ما نماينده. شهايي را انجام داد؛ اما نتوانست آن را نابود آند و تاريخ تاسيس آن را تغيير دهدتال

ما شاهد روزي خواهيم . ارتش عراق جديد است آه نقش مهمي در ايجاد امنيت، ثبات و بازسازي دارد
 .آفرينند اي زرهي افتخار ميبود آه در آن نيروهاي ارتش، گارد ملي، نيروهاي مبارزه با تروريسم و يگانه

هاي آينده در راستاي گسترش آموزش نيروها، افزايش داوطلبان  طي ماه: نخست وزير عراق ادامه داد
  .آنيم براي پيوستن به ارتش و خريد تجهيزات خوب و جديد تالش مي

  
 . ندوزاري امورخارجه آشورهاي همسايه عراق به نشست خود در عمان، پايتخت اردن، پايان داد

 2005 ژانویه 7 – 1383 دی18ه جمع
الملل ايلنا، نمايندگان آشورهاي همسايه عراق، نشست خود را پس از قرائت   به گزارش سرويس بين

 .اي پاياني و با تاآيد بر دخالت نكردن درامور داخلي عراق به پايان رساندند  بيانيه
اي همسايه عراق از تمامي قبايل عراقي به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، وزراي امورخارجه آشوره

 . ژانويه شرآت آنند30خواستند، در انتخابات 
اين درحالي است آه بعضي از اخبار حاآي از بروز اختالفاتي بين اعضاي شرآت آننده در اين نشست 

 .است
 وزراي امورخارجه آشورهاي مجاور عراق همچنين وقوع هرگونه خشونت و درگيري را محكوم آردند و

 .ها شدند  خواستار پايان دادن به توقف فوري اين درگيري
هاي دولت موقت عراق به منظور   در اين بيانيه همچنين اعضاي اين نشست بر حمايت خود از تالش

در . هاي تروريستي در اين آشور يا آشورهاي همسايه عراق تاآيد آردند  مقابله با تروريسم و فعاليت
  .است  ت تحويل اعضاي سابق حزب نظام بعث عراق، به دادگاه تاآيد شدهادامه اين بيانيه بر ضرور

  
 .  روز ديگر افزايش داد30نخست وزير عراق اعالم حالت فوق العاده را در عراق تا 

  2005 ژانویه 7 – 1383 دی18ه جمع
هاي   ا ناامنيبه منظور مقابله ب, نخست وزير اين آشور, "اياد عالوي"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

 30حالت فوق العاده را تا , امنيتي در عراق تا پيش از برگزاري انتخابات پارلماني اين آشور در ماه جاري
 .روز ديگر تمديد آرد

به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، اين قانون شامل تمامي شهرهاي عراق به جز منطقه آردستان، در 
 .شود  شمال عراق، مي

 .قدام را حمايت از ملت عراق و همچنين محافظت از برگزاري انتخابات در اين آشور خوانداين ا" عالوي"
هاي   درحالي اين تدابير از سوي دولت عراق اتخاذ شده آه يك گزارش آمريكايي تاآيد دارد، ماموريت

 .نيروهاي امنيتي در عراق همچنان دچار آشفتگي است
يكايي در عراق، نسبت به وقوع حمالت عليه مراآز انتخاباتي در فرمانده دوم نيروهاي آمر, "توماس ميتز"

 .روز راي گيري هشدار داد
براي آمك به نيروهاي امنيتي عراق , نيروهاي آمريكايي آنچه را آه در توان دارند: وي همچنين قول داد

 .به منظور برقراري امنيت در زمان انتخابات در اين آشور انجام دهند
 

  شد ري صدام دستگژهیفرمانده گارد و
 2005 ژانویه 6 – 1383 دی17پنج شنبه 

 عراق خبر ی جمهورسي صدام رئژهی فرمانده گارد ویري درعراق از دستگکای آمری مسئول نظامکی
 .  نکردی اشاره ای ویريدادنداما به مکان دستگ

 کی درییکای آمراني مسئول نظامی ژنرال کرلالف،ی اینترنتی اتی مهر به نقل ازسای گزارش خبرگزاربه
 ژهیگارد و" نبوخذ نصر "یروهاي نگانی فرمانده ی الراونی الدفيس:  در بغداد گفت یکنفرانس مطبوعات

 . شده است ري عراق دستگی جمهورسيصدام رئ
 . کرده بودنيي تعزهی دالرجاونيلي مکی مبلغ ی سر الراوی براکایآمر
 دي دربند به نام حمی زندانکی اطالعات از افتیزدر صدام پس اژهی فرمانده گارد ویريدستگ:  افزودیو

 از یکی شد که قصد داشت در ري دستگی دروش زمانلياسماع. دروش صورت گرفتلياسماع
 . کندی برق و خطوط لوله نفت بمب گذاریروگاههاين
 گروه مسلح خرابکار را برعهده داشته کی ی رهبری الراونکهی ااني با بکای آمری مسئول نظامنیا

 ی از رهبران گروههایکی ی ابومصطفیدرهمان حال محمد فانجو معروف به حج:  خبر دادنيچنهم
 . شدريمسلح در شهر سامرا به هنگام سرقت خودرو دستگ
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درعراق )  االصلیاردن( القاعده یستی سرکرده گروهک تروریابومصعب الزرقاو : دی گوی میکرل
خرابکاران در شهر موصل منصوب کرده است اما  به عنوان رهبر گروه رراي به نام ابوطه امیشخص

 . در نابود کردن شبکه ابوطه داشتندی قابل مالحظه اشرفتي پیتي چند ملیروهاين
 آنها ی هاتي وفعالستهای کانون تروریی شناسای گسترده برایتي طرح امنهي حال ازتهني درعی کرلژنرال
 ی درزمان اجرایتي امنیمنظور بوجود آوردن فضابه :  آنها خبر داد و گفت ی شنود مکالمات تلفنقیازطر

 بعد 5 صبح تا 7 از ساعت یري را درزمان راگییکای هزار سرباز آمر35 عراق ، دستکم یانتخابات سراسر
 . شوندی شهر بغداد مستقر میابانهايدر خ)  بهمن ماه11 (ی آتهی ژانو30از ظهر

 
و حقوقي عراق اطاعت از تاريخ برگزاري ي سياسي، اخالقي  وظيفه: رييس جمهور موقت عراق گفت

 .انتخابات است
 2005 ژانویه 6 – 1383 دی17پنج شنبه 

، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، قاضي عجيل الياور، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي   بايد دربارهها عراقي: رييس جمهور موقت عراق در مصاحبه با تلويزيون الحره در عين حال بيان داشت

اين موضوع آه آيا امكان برگزاري يك انتخابات مشروع وجود دارد يا نه آامال فكر آنند و اگر به اين نتيجه 
 .رسيدند آه اين امكان وجود ندارد بايد آن را به تاخير بياندازند

امه دهيم اما اگر ي چگونگي برگزاري انتخابات در زمان مقرر اد به نظر من بايد به آار درباره: وي افزود
 .مشاهده آرديم آه برگزاري آن ممكن نيست بايد شجاعت به تاخير انداختن آن را داشته باشيم
 .اين در حالي است آه نخست وزير عراق بر برگزاري انتخابات عراق در زمان مقرر تاآيد آرده بود

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ی د١٨:  ايرانیهفته نامه ها
 2005 ژانویه 7 – 1383 دی18ه جمع:بی بی سی

در حالی که انتخابات رياست جمهوری موضوع اصلی بحث اصلی اکثر هفته نامه هاست، پرتو سخن که 
در قم منتشر می شود در عنوان اصلی اين شماره، زلزله در اقيانوس هند را عذاب الهی توصيف کرده 

  .بتال به فحشا و فساد نازل شده استکه برای انتقام از گردنکشان و جوامع م
، وضعيت فرهنگی مناطق آسيبديده از زلزله به گونه ای بوده که نمی توان اين پرتو سخنبه نوشته 

  .حادثه بزرگ را صرفًا پديده طبيعی دانست و احتمال عذاب الهی و خشم خداوند در آن زياد است
وحدت تأکيد کرده و هشدار داده اند که جناح در عين حال، نشريات منسوب به محافظه کاران بر حفظ 

، نسيم البرزدوم خرداد، ايجاد اختالف ميان اعضای آنها را هدف خود قرار داده بنابر اين به نوشته 
  .اصولگريان بايد حفظ وحدت را در اولويت قرار دهند

يجاد اختالف  از نشريات دوم خردادی به خصوص روزنامه شرق انتقاد کرده که سعی در انسيم البرز
  .ميان اصولگرايان دارد

 ارگان حزب مؤتلفه اسالمی نيز در عنوان اصلی خود پيشنهاد کرده، نامزدهای اصولگرايان برای شما
  . خنثی کردن طرحهای تفرقه جناحهای مغرض سياسی و رسانه های رقيب ميثاق وحدت ببندند

متحد جلوه می دهد اما به جامعه اين  در ياداشت ديگری نوشته، جناح دوم خرداد جناح خود را شما
گونه القا می کند که ارزشگرايان با معرفی پنج نامزد با هم سر جنگ دارند و نمی توانند با هم به نامزد 

  .واحد برسند
انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از مخالفت علنی برخی نمايندگان مجلس با حضور احتمالی اکبر 

يص مصلحت نظام در انتخابات رياست جمهوری، بازتاب گسترده هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخ
  . آن را نشانه علنی شدن شکاف بين اصولگرايان دانسته استاميد جوانای داشته و 
 در سرمقاله اين شماره از روزنامه جمهوری اسالمی انتقاد کرده و از هاشمی رفسنجانی پرتو سخن

  . شخصيت وی را تخريب می کند، واکنش نشان دهدکه" دفاع ناشيانه"خواسته است در مقابل اين 
روزنامه جمهوری اسالمی آقای هاشمی رفسنجانی را از ارکان نظام معرفی کرده بود در حالی که به 

، واليت فقيه و قانون اساسی ارکان نظامند و برخی بی جهت بزرگان را ارکان نظام پرتو سخنعقيده 
  .می دانند

نتقاد به سخنان الياس نادران نماينده مجلس که مسئوليت فعلی آقای روزنامه جمهوری اسالمی در ا
مشتی کوتوله سياسی و افرادی که هنوز به بلوغ : "رفسنجانی را مفيدتر تشخيص داده، نوشته بود

سياسی نرسيده اند ميداندار عرصه انتخابات شده اند اما آيا می توان کشور را به چنين افرادی سپرد 
  ؟"کنند که آن را مديريت 

معرفی اما تأکيد کرده بود که " غافل"اين روزنامه مخالفان نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی را افراد 
ميان نامزدهای رياست جمهوری هنوز افراد عاقلی وجود دارند که حاضرند به نفع آقای هاشمی کنار 

  . بروند
ا انتقاداتی مواجه شده و طرح تعيين سقف مهريه در مجلس که با هدف تسهيل ازدواج تهيه شده ب

 نوشته مجلس با اين طرح طالق جوانان را تسهيل می کند زيرا مهريه بعد از طالق مطرح می صدا
  . شود
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 سخنان الهه کواليی نماينده پيشين مجلس را نقل کرده که گفته اين طرح دخالت آشکار در اميد جوان
  . زندگی خصوصی مردم است و مشکل ازدواج را حل نخواهد کرد

 گزارش مفصلی از طرح مجلس چاپ کرده و نوشته مشکل، جای ديگری است و همشهری جمعه
نمايندگان مجلس محاسبه درستی از علت باال رفتن سن ازدواج و افزايش طالق انجام نداده اند اما 

 آنها  از آن به عنوان راهی برای برطرف کردن مشکالت اکثر جوانان ياد کرده که می تواندشماهفته نامه 
  .را با کانون گرم خانواده پيوند بزند

بحث بر سر طرح تثبيت قيمتها که کليات آن به تصويب مجلس رسيده است همچنان ادامه دارد و دولت 
 نسيم البرزبا اين طرح به دليل کسری بودجه ناشی از آن و پيامدهای تورمی مخالفت است اما 

 است با مجلس همکاری می کرد و با اجرای موفقيت انتظار می رفت دولتی که در حال رفتن: "نوشته
  ".آميز آن خاطر خوشی از خود برای مردم بر جای می گذاشت

 نشريه جامعه اسالمی مهندسين گفته اين طرح در جهت جاممحمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس به 
تورم را مطرح کاهش فشار تورم بر جامعه تهيه شده اما دولت در مقابل آن، کسری بودجه و افزايش 

  .کرده در حالی که افزايش قيمتها عامل اصلی تورم است
 ارگان انصار حزب اهللا دولت را به طرفداری از گرانی افسار گسيخته متهم کرده و نوشته اگر يالثارات

قيمتها ثابت باشد ديگر سرمايه دار برای به دست آوردن سود بادآورده سرمايه خود را راکد نگه نخواهد 
  . اين سرمايه به عاملی برای اشتغال بيشتر تبديل خواهد شدداشت و

  
 ی د17:  تهرانیروزنامه ها

 2005 ژانویه 6 – 1383 دی17پنج شنبه :بی بی سی
چند روزنامه امروز تهران عنوان اصلی خود را به خبر انفجار مهيبی اختصاص داده اند که ديروز بخشی از 

ر هاشمی رفسنجانی که خبرهای قبلی درباره قطعيت شرکت وی جمله تازه ای از اکب. تهران را لرزاند
در انتخابات رياست جمهوری را بی اثر می کند و آن را همچنان در پرده ابهام قرار می دهد در راس اخبار 

مربوط به مبارزات انتخاباتی روزنامه هايی آمده است، در حالی که به تعويق افتادن تحويل سوخت 
هر و گزارش هايی از مذاکرات ايران و اروپا هم از اهميت ويژه ای در ميان اخبار نيروگاه هسته ای بوش

  .امروز برخوردارست
 خبر انفجار منطقه پرجمعيت افسريه تهران را در صدر اخبار خود نقل کرده و همبستگی و شرق

اق افتاده است نوشته اند اين انفجار که ششمين برخورد از اثر بی احتياطی در تعمير لوله های گاز اتف
  .چهار کشته و سی مجروح به جا گذاشته و ميلياردها تومان خسارت وارد کرده است

 از به تعويق افتادن تحويل سوخت هسته ای نيروگاه بوشهر برای چندمين بار آفتاب يزددر حالی که 
الم شده خبر داده که بعد از مالقات های رييس سازمان انرژی اتمی روسيه با مقامات آمريکايی اع

 بر اساس خبرهای رسيده از وين از موافقت ايران با بازرسی آژانس بين المللی ايراناست روزنامه 
 نوشته مقام های ارشد اسرائيل از کنار نهادن تز همشهریاتمی از منطقه نظامی ايران خبر داده، و 

  .  خبر داده اندايرانرويارويی با 
 پاسخ معاون سازمان انرژی اتمی ايران با دانشجويان  از جلسه پرسش وجمهوری اسالمیروزنامه 

دانشگاه امام رضا مشهد خبر داده که در آن گفته شده مسايل ما با اروپايی ها بايد در يک دوره 
مشخص حل شود و اگر نشد از خرداد ماه سال آينده کار خود را که همان غنی سازی اورانيوم است از 

  . سر خواهيم گرفت
ه اعتراض نوشته مسئوالن پرونده اتمی ايران قبال حداکثر سه ماه مهلت را برای اروپائيان اين روزنامه ب

قائل شده بودند و يکی از اعضای هيات مذاکره کننده ايرانی با اروپايی ها نيز به تازگی گفته ما فقط به 
  .اروپايی ها تضمين داده ايم که به دنبال ساخت سالح هسته ای نباشيم

رش هايی که از چند روز قبل درباره اعترافات جنجالی وبالگ نويسان زندانی در روزنامه ها در ادامه گزا
 خبر داده که محمدعلی ابطحی مشاور رييس جمهور به جهت سه شکايت ايرانمنعکس شد، روزنامه 

شکايت ها به عنوان توهين به نهادها و به علت افشاگری های وی . از وی به دادسرا احضار شده است
رباره اعتراف اجباری متهمان پرونده وبالگ هاست که دادستان تهران همه را تکذيب کرده است اما در د

 فرشته قاضی در نامه ای به رييس قوه قضاييه از شکنجه و آزار خود در  شرقهمين زمان به نوشته
دگاهی علنی از دوران بازداشت خبر داده و با رد گفته های دادستان تهران نوشته آماده است تا در دا

  .همه اين ها پرده بر دارد
وبالگ نويسان که توسط دادستانی تهران دستگير و به سلول های انفرادی انداخته شدند و در برنامه 

های تلويزيونی عالوه بر اعتراف به خطاهای خود بعضی از اصالح طلبان را متهم به فريب خود کردند، در 
يری قانون اساسی اظهار داشتند که تحت فشار مجبور به آن روزهای گذشته با حضور در هيات پی گ

  . اعترافات شده بودند
پيش از اين دادستان تهران تهديد کرده بود کسانی که به دروغ درباره اعتراف وبالگ نويسان و شکنجه و 

آن متن کامل نامه فرشته قاضی که در . آزار آنها مطلبی نوشته باشند، تحت تعقيب قرار خواهند گرفت
ادعا شده که پزشک قانونی خواهد توانست آسيب هايی را که در زندان به وی وارد شد، تشخيص دهد 

  .در هيچيک از روزنامه های امروز تهران منعکس نيست و دو روزنامه به دادن خبر از آن اکتفا کرده اند
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