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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

  
 در مذاکرات با اروپا کای به آمریازين // ستي کرد اما زمان آن هنوز مشخص نمي سازى را آغاز خواهیغن
  نمونه بردارى کردند نيبازرسان آژانس از فضاى باز پارچ// ستين
  2005 ژانویه 16 – 1383 دی27ه شنبیک
 سازى داوطلبانه بوده و بعد از انجام ی غنقيتعل:  وزارت امور خارجه گفت ی سخنگوی رضا آصفديحم

  . ستي کرد اما زمان آن هنوز مشخص نمي سازى را آغاز خواهیمذاکرات و محقق شدن اهداف ، غن
 با ی مهر، سخنگوى وزارت امورخارجه کشورمان درنشست هفتگیاسي سسی گزارش سروبه

بازرسان آژانس :  گفت ني بازرسان از پارچی نمونه بردارجهي در خصوص نتیج و خاریخبرنگاران داخل
 براى ما کامال جهيالبته نت. کار خود را اعالم کنندجهي نمونه بردارى کردند ورفتند تا نتنيازفضاى باز پارچ

 رانی صحت اظهارات جمهورى اسالمى اني نمونه بردارى از فضاى باز پارچجهيروشن و مشخص است نت
 . خواهد کرد دیي هسته اى را تاتهاىي بودن فعالزيبنى بر صلح آمم
 

 خبر را از نیا: ازآلمان گفترانی اىی از ارسال ژنراتورهارىي درخصوص جلوگی درپاسخ به سئوالآصفى
 اگرموضوع صحت داشته مي ام در مورد صحت و نادرستى آن درحال بررسى هستدهيرسانه ها شن

ما :ود افزیو. اعمال کرده اندرانی ها بدون علت درمورد اییاست که اروپا ىی هاتیباشد ازجمله محدود
 موضوع درست باشد به طرف مقابل نی اگر ادی بوجود آدی ها نباتی گونه محدودنی که امیبارها گفته ا
 .    دادميپاسخ خواه
 ی شوراري دبی وزارت امورخارجه درپاسخ به سئوال خبرنگار مهردرخصوص سخنان دکتر روحانسخنگوى

 جهي اگر مذاکرات با اروپا به نتنکهی امورخارجه ژاپن درباره اری معاون ارشد وزداری در دی ملتي امنیعال
 روشن نی او گرفت مي سازى را از سر خواهیما غن: گرفت گفتمي را از سر خواهی سازینرسد غن

 سازى یدن اهداف ، غن سازى داوطلبانه بوده و بعد ازانجام مذاکرات و محقق شی غنقياست که تعل
  . ستي کرد اما زمان آن هنوز مشخص نميرا آغاز خواه

 
 شبکه زي آمکی مهر درخصوص گزارش تحرگرخبرنگاری وزارت امور خارجه درپاسخ به سئوال دیسخنگو
 آنها است و یعي کنند و حق طبی است اطالع رسانی گروهی حق رسانه هانیا: از اهواز گفترهیالجز
 یلقا تفرقه واجادی و خطوط آن درجهت ای وقت از چارچوب هر کشورچي هدیت  اما نبا اسیري خطفهيوظ
رسانه . وزارت ارشاد اقدام الزم را انجام داده است زي  مورد ننیدرا. از مطالب نادرست عمل کنندیبعض
 نامربوط انتشار ی جهت گزارش های مختلف باشند و بی مردم و فرهنگ هایکی باعث نزددیها با
 .دندهن
 ییکایآمر: عبادى به دادگاه گفتنیري درخصوص احضار خانم شهایيکای در واکنش به اظهارات آمریآصف

 اظهارات نی کنند که ااني ربط بیها عادت کرده اند در هر موضوعى دخالت کنند وسخنان ناصواب وب
 .  اعتبارى خودشان است ی موجب وهن و بزىي ازهرچشيب

 کی شاکى خصوصى داشته و درصورت اثبات جرم وى با کیم عبادى  که خاننی با اشاره به اآصفى
 موضوع نی سعى کرد اکایآمر:  کردحیهزار تومان مشکل حل خواهد شد، تصر50 تا 40جزاى نقدى درحد

 .   کند اما بعدا متوجه خواهد شد که متر نکرده پارچه را پاره کرده استاسىيرا س
 و کای براى مذاکره با آمررانی شرط هاى اشيلى درخصوص پ وزارت امورخارجه درپاسخ به سئواسخنگوى

مواضع ما درمورد گفتگوهاى هسته اى :  با اروپا گفت رانیدخالت دادن واشنگتن در مذاکرات هسته اى ا
 تک تک و مجزا گفتگو یی اروپایرکشورهای و ساییبا اروپا کامال مشخص است ما باسه  کشور اروپا

 مذاکرات نی در اکای به وجود آمریازي که نمي کنی و احساس ممي کنیم رحرکتي مسنی و در اميداشت
  .ستين

 و رانی است ، اازي مورد نکای آمرکردی روريي تغازي نشي پزي نکایدرمورد مذاکره مستقل با آمر: افزودآصفى
مذاکره  به ازىي کنند و نی ماني و رسانه هاى مختلف نظرات خود را ببونهای کانالها، ترقی از طرکایآمر

 نی کسى در داخل کشور ارانی در مقابل اکای فعلى با توجه به نوع عملکرد آمرطی در شراستي نميمستق
 .  داندی نمدهی به فادي مذاکرات را مفليقب
 دادن در ی رای کشورمان برامي مقی های  درخصوص برگزارى انتخابات عراق و مشکالت عراقیو

 حوزه هاى تی و مشکل محدودرانی ها در ایاکندگى عراقدر حال حاضر پر: کشورگفتنیانتخابات ا
 تا با مي و تالش مى کنمي راستا درحال مذاکره با سازمان ملل هستنيانتخاباتى وجود دارد و درهم

 . انتخابات شرکت کنندنی بتوانند در اطی هاى واجد شرای  تمام عراقاري سی از صندوق هاستفادها
 

:  گفترانی در قرارداد نفتى ابرتوني هالىیکای حضور شرکت نفتى آمر وزارت امورخارجه دربارهسخنگوى
 شرکت با چند شرکت خارجى از نی است که اشي کنتای به نام اوررانىی شرکت اکی مناقصه نیبرنده ا
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 رقابتى تيفي و کمتي در طرح هاى خود به قرانی همکارى دارد و جمهورى اسالمى ابرتونيجمله هال
 ها ییکای آمرنی اعمال نکرده است و امىی تحرکای آمرهي علرانی جمهورى اسالمى ا کند در واقعینگاه م

 شبردي در جهت پی کرده اند و از ابزار اقتصادمی تحررانیهستند که شرکت هاى خود را از همکارى با ا
 . کنند ی خود استفاده میاسياهاداف نا مشروع س

 ری معاون وزاني و اظهارات اردکانتی به کورانیاسخنگوى وزارت امور خارجه در خصوص طرح انتقال آب 
 به رانی براى انتقال آب اتی و کورانی انيموافقتنامه اى ب:  قرار داد  گفت نی شدن ای درباره ملغروين
 لحظه نیتا ا. شود ی مىی در مجالس دو کشور اجرابی موافقتنامه با تصونی امضا شده که اتیکو

 کند اما هنوز زمان دیي آن را تازي نرانیضا نکرده که به تبع آن مجلس ا موافقتنامه را امنی اتیمجلس کو
 .  خواهد شدىی موافقتنامه اجرانی مجالس دو کشور ابی کار وجود دارد و در صورت تصونیبراى انجام ا
 از رانی به روى ارمندي درباره بسته شدن آب هی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالسخنگوى

 موضوع را زي جمهورى افغانستان نسیي و حتى به رمی کردرىيگي موضوع را پنیما ا : افغانستان گفت
 که در فتاده اتفاق انیالبته افغانها مدعى بودند به علت کاهش بارندگى و کمبود آب ا .  میانعکاس داد
 .  جارى شده است رانی به سمت ارمندي بارندگى، مشکل حل شده و آب هشی با افزاريروزهاى اخ

 
 به MYTV سىي انگلونىیزی وزارت امورخارجه در مورد اهانت هاى شبکه تلورىيگي درباره پآصفى

 موضوع را در تهران و تی از موضوعاتى است که در دستور کار ما قرار دارد و ما با جدنیا: مقدسات گفت 
 به مذاهب و ه  به بهانه آزاد بودن رسانه ها و مطبوعات  اجازه داد کدی نبامي کنی مرىيگيلندن پ

 ارزش تر از آن است ی اى ندارد و بنندهي مخاطب و بونیزی تلونی اهانت شود، اگرچه اگرانیاعتقادات د
 . که در مورد آن صحبت شود

 اى است و نفس شهی بحث اصولى و رکیچون اصل موضوع :  کرد دي وزارت امور خارجه تاکسخنگوى
  . مي کنیل م زشت و ناپسند است ، موضوع را دنبااريعمل بس
 گفتگو براى سند ل،یمذاکرات ادامه دارد و ما در دو ر:  گفت هاي در خصوص  مذاکرات با اروپائآصفى

 گفتگوها هفته گذشته در بروکسل نی   امي دهی گفتگوها را ادامه منی هاى کارى، اتهي و کماسىيس
 اني مهاىیزی برنامه رنيرف خوبى در بعد همکارى و تجارت انجام شد، طاريصورت گرفت و مذاکرات بس

 .  صحبت شودشتري بندهی کردند که قرار شد در آنييمدت و بلند مدت تع
 
 را هایي اروپاشنهادي که دور چهارم گفتگوها بود، ما پاسىيدر جلسات گفتگوى سند س:   افزود یو

 زمان کی دیکه با می جلسات صحبت کردنی و در امی خود را به آنها ارائه کردلىي و نظر تکممیبررسى کرد
 برگزار رانیا در ماه مارس در ندهی آاسىيگفتگوهاى س .  ميبندى مشخص براى مذاکرات داشته باش

 همکارى و تهي کمنطوري و همتىي امناسىي ستهي هاى مذاکرات هسته اى،کمتهي شود و  کمیم
 .  هفته در ژنو مذاکرات خود را ادامه خواهند دادنیاقتصاد در ا

 مذاکرات نی شدت گرفتن امي کنی خوبى قرار گرفته و فکر مريمذاکرات در مس:  کرد  خاطرنشانآصفى
 .  مطلوب را کمک خواهد کردجهي به نتافتنی دست ى،ی سال کشورهاى اروپاانی پاالتيبعد از تعط

 در حوزه تی با کومانی دور گفتگوهانيپنجم:  آرش گفت ی گازداني متي وضعنی در خصوص آخریآصف
 ادامه کار کارشناسان نظراتشان را به سطوح باالتر ی ماه انجام شد و قرار شد برای د 23آرش در 
 .ندیمنتقل نما
 فراتر از پروتکل ییها ني بر دادن تضمی مبنانی وزارت خارجه  در خصوص اظهارات موسویسخنگو
 .  بودیني عیها نيمنظور همان تضم:  گفتیالحاق

 
 کشف ی جاسوسزاتي  و تجهی هسته اساتي تاسیکی نزد دری نورانیاي از هدف قراردادن اشیو

 به وزارت خارجه اعالم یزي چربطی ذی هایهنوز از نهاد:  کرد و گفت ی اطالعیشده در آن اظهار ب
 .نشده است 

 مشترک  ما و یها  از پروژهیکیزهره :  گفت:  ماهواره  زهره گفت تي وضعنی در خصوص آخریآصف
 . رديگ ی داخل کشور صورت می علمیها شرفتي و پقاتيحقهاست که در جهت توسعه ت روس

 ادعا، نی عربستان از اتی سه گانه و حماری وزارت امور خارجه درباره ادعاى مجدد امارات بر جزاسخنگوى
.   است رانی بخشى از خاک جمهورى اسالمى ارهی و سه جزستي بخش نجهي ادعاها نتنگونهیا: گفت 

  قابل رفع است 1971 به کمک قراردادزي ابوموسى وجود دارد که آن نرهیسوءتفاهم کوچکى در مورد جز
  . ستيو موضوع مهمى ن

 
:  گفت رانی پارلمان اروپا و ادعاى نقض حقوق بشر در اهياني وزارت امور خارجه در مورد صدور بسخنگوى

 اساس ، آثار یو ب ادعاهاى پوچ نگونهی توجه بودن رسانه ها به ای است و باساسي ادعاها کامال بنیا
 همان نی ، امی گونه ادعاها که از اطالعات غلط گرفته شده بپردازنیاگر ما به ا.   خواهد داشت شترىيب
 ادعاها توجه نی به ای داخلی است که پارلمان اروپا دنبال آن است ، بهتر است که رسانه هازىيچ

 . نکنند 
 جمهورى اسالمى است و دولت بر آن پافشارى  نظاماستهاىيارتقاء حقوق بشر از س:  کرد دي تاکوى
 از نقطه ضعف ما شتري حقوق بشر بنهي روشن است و بطور قطع نقطه قوت ما در زمزي ما نتيوضع. دارد

 . است 
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 کشورهاى عربى در برخى از رسانه هاى هي علکاتوری کارکی درباره  انتشار ی در پاسخ به سئوالیو
 است و نىي ، هر چند طرفميستي اقدامات نلي قبنی ام اما موافق ادهی ند راکاتوری کارنیمن ا:  گفت رانیا

 شود که درست ی مني توهرانی که به بعضى از لباسها در امی ادهی در رسانه هاى عربى دزيما ن
 . ستين

 فرهنگ کی و متعلق به می شوی مهی تمدن مشترک اسالمى تغذکیما و عربها از : افزودآصفى
 شان و رای به آن بپردازند زدی باني البته طرفم،ي دانی اقدامات را درست نملي قبنی و امياسالمى هست

 و ستي نرشی که مورد پذمی متوسل شوىی دهد که به روشهایفرهنگ ما و عربها به مااجازه نم
 .  کندی دار محهی را جرني طرفاحساسات

ات مختلفى همچون همکارى دو موضوع:  با امارات گفت رانی اتىي مذاکرات امنجی در خصوص  نتاآصفى
ما با کشور امارات همواره .  مذاکرات مطرح شدنی و قاچاق مواد مخدر در ارمجازيکشور براى ترددهاى غ
  . ميدر گفتگو و مذاکره هست

  
 و  يي هسته  نيروگاه  داشتن با  ايران  يي هسته  استقالل: ايران اتمي  انرژي  سازمان  الملل  امور بين معاون
 شود  مي   تضمين سوخت  چرخه
 2005 ژانویه 15 – 1383 دی26ه شنب:اعتماد
  آنچه.  اروپا هستند اتحاديه  اتمي  آارشناسي  هيات  روزها پذيراي ، اين ايران  اتمي  انرژي  سازمان مقامات
 و   فني  لحاظ ه ب  بااليي  وارد شوند، توانايي  ايران يي  هسته  در پرونده  آرد آه  اروپا را ترغيب هاي مقام

   الملل  امور بين ، معاون  محمد سعيدي مهندس. بودند  رسيده  آن  به  ايراني  مهندسان  بود آه تكنيكي
   و فعاليت  سازي  غني  در بحث  خبر داد آه  آفتاب  و گو با خبرگزاري  در گفت ايران  اتمي  انرژي سازمان
  هاي  دو تضمين  اين  از مجموع  هستند آه  مطرح  و ظرفيت  توانايي ، دو عامل  ايران  يي  هسته چرخه
   بهتر و ادامه  توافق  يك  براي آيند تا بتوان  مي  ايران  به  بحث  اين  و آنها براي  شده  اروپا مطرح  توسط عيني

   ايران اساسي قصد   آه  مبحث  اين  به  با اشاره دآتر سعيدي.  پرداخت  رايزني  راستا به  در همين مذاآرات
 آغاز شد، 1377  و از سال  با دستور سيدمحمد خاتمي  يي  آميز هسته  صلح  انرژي  به  دستيابي براي
، دو فاز بايد   الكتريسيته  به  دستيابي  آميز جهت  صلح يي  هسته  انرژي  به  دستيابي براي «  آرد آه تصريح

 فازها بايد در   اين  و هر دوي  سوخت  چرخه اختيار داشتن در  و دوم  اتمي  نيروگاه  ساخت يكم. اجرا شود
 در  اين» . خواهد بود  خود باقي  جاي  به  وابستگي  بحث  صورت  شوند و در غير اين  تكميل  هم راستاي
   را تحت  خواهان ، طرف  و امنيتي  سياسي هاي  از انگيزه تواند فارغ  مي  وابستگي  بحث  آه  است حالي
   و سوخت  نيروگاه  بحث  درخصوص دآتر سعيدي.   است  روسيه  بحث  در اين  بارز آن  نمونه گذارد آهفشار ب
   را داشته  سوخت  بايد چرخه دانستيم  مي  آه  آرديم  نيروگاه  ساخت  به  اقدام ما در حالي«: گويد مي

  دانستيم  مي  آه  بوشهر بوديم وگاه نير  نام  به  مخوفي  شاهد جنازه  ما فقط  چند سال در اين.  باشيم
 پيدا   از اينجا اهميت  وابستگي بحث» .  آنيم  استفاده  از آن  سوخت  در اختيار داشتن  بدون توانيم نمي
.   فشار است  اعمال  باعث  آن  باشد، تاآيد مالي  سياسي  از بحث  فارغ  اگر فشار آن  حتي آند آه مي

  آند و آن  آار را مي  اين  شرط  يك  با اعالم  آرد آه  اعالم  سوخت  چرخه  شدن  مطرح  در زمان روسيه
 در  يي  برجسته  نقش آه  اتمي  انرژي  سازمان  الملل  امور بين معاونت.   است  مصرفي  سوخت بازگرداندن

   بحث  براي ي يا پروتكل  قرارداد قانوني  هيچ آند آه  مي  دارد، تصريح  و روسيه  ايران  مذاآرات بحث
   حتي آوريد آه  مي  دست  را به  آن ، مالكيت  وجود ندارد و شما با خريد سوخت  سوخت  چرخه بازگرداندن

آند   تاآيد مي  استدالل  با اين سعيدي.   نيست  مربوط  فروشنده  طرف  به  از آن  يا استفاده  نگهداري بحث
 خريدار   طرف  آه  است  در صورتي آند و آن  ديگر پيدا مي التي ح  وضعيت  استثنا اين  حالت  در يك  فقط آه

   هم  ايران  آه در حالي.  باشد  را نداشته  طبيعت  به  آن  بازگرداندن  يا پروسه  سوخت  پسمانده  دفن امكان
  شود و در تونلهاي  مي  انجام  اورانيوم  استخراج  آه  در معادني توان  مي  از آن  را دارد و فارغ  آن  دفن امكان

   بحث  بازگردند اما مخالفان  طبيعت  به  آرد تا بتدريج ها را دفن  پسمانده  يعني  و استخراج اآتشاف
  خواهند هزينه  مي  حتي  آه  شده  مطرح  سوخت  بازگرداندن  تنها بحث  شد، حاال نه  مطرح  آه وابستگي
 .  آنيم  را ما تقبل  سوخت بازگرداندن

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق دهاي رويدا

  
 .  سال حبس محكوم شد10يكي از متهمين شكنجه و آزار اسراي عراقي زندان ابوغريب به 
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ه و  ساله، افسر آمريكايي، به عنوان سرآرده شكنج36" چارلز گرينر"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

 . سال حبس و از ارتش آمريكا نيز اخراج شد10آزار اسراي عراقي، ضمن محكوم شدن به 
را گناهكار " گرينر"، دادگاه نظامي روز جمعه در فورت هوود در ايالت تگزاس، BBCبه گزارش شبكه خبري

 .شناخت و حكم اين دادگاه از سوي قاضي صادر شد
ترين مسئوالن شكنجه اسراي   اين شخص، از اصلي: م آردبه گزارش اين شبكه خبري، اين دادگاه اعال

 .عراقي محسوب شده و وي را به عنوان يك فرد ساديسمي معرفي آرد
هاي گرفته شده از جنايات شكنجه اسراي عراقي زندان   در برخي از عكس" گرينر"گفتني است؛ 

 .شود  ابوغريب عراق ديده مي
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اعالم آرد، وي تنها از دستورات اطاعت آرده است؛ به طوري آه در عين حال اين متهم در مقابل دادگاه 
  .اند آه بايد از دستورات اطاعت آند  هر بار شكايتي در اين خصوص آرده است، به وي گفته

  
 خواهيم نه آشوري اسالمي و شيعي   آشوري دموآراتيك مي: وزير دارايي عراق 

  2005 ژانویه 16 – 1383 دی27ه شنبیک
به عنوان شيعيان عراقي، برخوردار : ، وزير دارايي و عضو ائتالف شيعيان عراق گفت"هديعادل عبدالم"

 . از اآثريت هستيم بنابراين دموآراسي با ما متناسب است
ما آشوري اسالمي و آشوري : ، وي افزود)ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

 . دموآراتيك هستيمما خواستار آشوري. خواهيم  شيعي نمي
هاي مسلمان شيعه آه مايل هستند بزرگترين آرسي   پست، ائتالف گروه  به گزارش روزنامه واشينگتن

آار آمدن    ژانويه را به خود اختصاص دهند روز شنبه اعالم آردند آه امكان روي30در انتخابات پارلماني 
 .حكومتي مانند ايران در عراق وجود ندارد

از رهبران ائتالف در آنفرانس خبري آه باعث آاهش نگراني اقليت سني در صورت به " موفق الربيعي"
اي ميان شيعه و سني نيست و قصد اين   انتخابات مسابقه: قدرت رسيدن اآثريت شيعه شد، گفت

  .نيست آه دولتي اسالمي و مذهبي يا دولتي شيعه مانند حكومت ايران در عراق تشكيل شود
  

 هاي ايران در عراق دارد   اي را در مورد دخالت  دلهعراق اطالعات و ا
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هاي ايران براي دخالت در امور   هاي مستقل عراق، تالش  ، رئيس حزب دموآرات"عدنان پاشاچي"

 .داخلي عراق را محكوم آرد
پاشاچي در جريان ديدار با :  نوشتالعام چاپ آويت،  به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، روزنامه الرأي

ها دارد آه به حسن   اي در خصوص اين دخالت  دولت عراق اطالعات و ادله: هاي مقيم اردن گفت  عراقي
 .آند  همجواري بين دو آشور خدشه وارد مي

دهيم آه در انتخابات عراق به هدف تالش براي   به هيچ يك از آشورهاي همسايه اجازه نمي: وي افزود
 .يير روند آن در جهت منافع خود دخالت آندتغ

دادن در انتخابات ماه جاري عراق به پاي   پاشاچي در ادامه از شهروندان عراقي خواست تا براي رأي
 .هاي رأي بروند  صندوق

  
  عضو گارد ملي عراق را عهده دار شد 15انصارالسنه مسئوليت ربوده شدن
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 .  گارد ملي عراق را برعهده گرفت15مسئوليت گروگانگيري " انصار السنه"هي موسوم به گرو

 عضو از اعضاي گارد ملي عراق در نزديكي 15الملل ايلنا، به دنبال مفقود شدن   به گزارش سرويس بين
ده  آيلومتري غرب بغداد، يك گروه تروريستي وابسته به القاع140پايگاهشان در شهر هيت واقع در 

 .مسئوليت اين گروگانگيري را برعهده گرفت
اي در سايت   با انتشار بيانيه" انصار السنه"به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، گروهي موسوم به 

 .متعلق به اين گروه، مسئوليت اين گروگانگيري گروهي را برعهده گرفت
 نفر سرنشين يك اتوبوس آه از اعضاي گارد ملي بودند، روز گذشته در نزديكي 15شود؛   گفته مي

 .اند  پايگاهشان در شهر هيت مفقود شده
ها در شهر آرآوك بين يك گروه ناشناس شورشي و پليس محلي عراق دست   از سويي ديگر درگيري

  .اند   ها چهار تن نيز زخمي شدهدر اين درگيري. است  آم جان يك پليس عراقي را گرفته 
  

 شود   پرتغال نيمه اول فوريه از عراق خارج مي
 2005 ژانویه 16 – 1383 دی27ه شنبیک

پرتغال نيروهاي نظامي خود را : الملل ايلنا، سخنگوي دولت ليسبون اعالم آرد  به گزارش سرويس بين
 عضو گارد 120رسمي اتريش، ماموريت به گزارش خبرگزاري .  فوريه از عراق خارج خواهد آرد12روز 

 در نظر 2004 تا نوامبر 2003ملي پرتغال آه در شهر ناصريه عراق مستقر هستند، تنها از ماه نوامبر 
 .گرفته شده بود

 .اند   ژانويه در عراق باقي مانده30اين نيروها براي آمك در حفظ امنيت انتخابات 
، نخست وزير پيشين پرتغال، آه از هم پيمانان "ائو باروسوخوزه مانوئل دور"به گزارش اين خبرگزاري، 

 .شد، با مقاومت مردمي در عراق بسيار مخالف بود  سرسخت آمريكا در جنگ عراق محسوب مي
، نيز هيچ تغيير در سياست پرتغال در قبال عراق نداده "باروسو"، جانشين "پدرو سانتانا لوپز"همچنين 

 .است
  

نج سرباز و يك افسر پليس عراق در يك سري حمالت در مناطق شمالي ي پليس عراق، پ به گفته
 .اند سامرا و آرآوك آشته شده
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به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، سرهنگ محمود محمد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 با مخالفان حضور سربازان خارجي در عراق  قي در درگيريچهار سرباز عرا: از افسران پليس عراق، گفت
 .اند در غرب سامرا آشته شده

هاي ارتش عراق  هاي شمال سامرا نيز يك سرباز عراقي در حمله به گشتي در درگيري: وي افزود
 .آشته شد

ز ها خارج ا ي شبه نظاميان به ايست بازرسي پليس در نزديكي پايگاه آمريكايي همزمان در حمله
 .آرآوك، يك پليس عراقي آشته و چهار تن به شدت زخمي شدند

ي عراقي  هم چنين جسد يك راننده. هاي جنوب بغداد آشته شد يك تفنگدار آمريكايي نيز در درگيري
 .ي صليب سرخ در بغداد پيدا شده است آميته

ي در استان بابل آشته اي اعالم آرد آه اين تفنگدار آمريكاي مرآز فرماندهي ارتش آمريكا در اطالعيه
 .شده؛ اما از ذآر جزييات بيشتر در اين رابطه خودداري آرد

 ژانويه ناپديده شده؛ اما 13ي اين سازمان از   ساله40ي  ي صليب سرخ نيز اعالم آرد آه راننده آميته
 .آرده است  براي اين سازمان فعاليت مي2003ي  اين راننده از ژوئيه. جسد وي روز جمعه پيدا شد

. آند ي صليب سرخ اين قتل را به شديدترين شكل محكوم مي آميته: در اطالعيه اين گروه آمده است
 .اي در مرآز عراق پيدا شده بود  عراقي در جاده18پيش از اين جسد 

 آيلومتري جنوب 40شد، در نزديكي لطيفيه واقع در   جسد آه در ميان آنها يك زن جوان نيز ديده مي13
 . ساله است40 تا 20اآثر اجساد متعلق به مردان . ه استبغداد آشف شد

آردند،  در جنوب بغداد نيز اجساد چهار عراقي آه براي يك شرآت خارجي در نزديكي آوت آار مي
اين اجساد در نزديكي شهرك سويره آشف . اين اجساد متعلق به تجار عراقي بودند. آشف شده است

 .شده است
 .اند ي دجله پيدا آرده بازان آمريكايي جسد مردي را نزديك رودخانهي ارتش آمريكا، سر به گفته

همچنين در جريان تيراندازي سربازان آمريكايي به سوي يك خودرو در بزرگ راهي در شمال شرق آوت، 
 .يك دختر شش ساله و سه مسافر خودرو زخمي شدند

ازان آمريكايي در شهر موصل، ميان ي شبه نظاميان عراقي به آاروان حامل سرب چنين به دنبال حمله هم
ي نظاميان آمريكايي، شبه نظاميان پس از اين حمله به يك مرآز  به گفته. هايي رخ داد دو طرف درگيري

 .تحقيقات آشاورزي پناه بردند
 آيووا آمريكايي به دنبال تيراندازي OH58يك فروند هليكوپتر : ي ارتش آمريكا اعالم آرد همچنين فرمانده

ي اين هليكوپتر زخمي  دو تن از خدمه.  اين هليكوپتر مجبور به فرود اضطراري در موصل شدبه سوي
 .شدند

ي نظاميان آمريكايي، هيچ  ي الخضرا منفجر شد آه به گفته در بغداد سه خمپاره در نزديكي منطقه
ر اثر انفجار د. اين سومين حمله طي يك روز به منطقه الخضرا بوده است. تلفاتي به دنبال نداشته است

 .يك بمب آارگذاشته شده در مسير آاروان نظاميان آمريكايي در غرب بغداد، يك آاميون منهدم شد
نيروهاي آمريكايي شش مظنون از جمله يك ژنرال سابق عراقي را در : هاي آمريكايي اعالم آردند مقام

شود آه وي مظنون  اما گفته مينام اين ژنرال افشا نشده؛ . يي در بغداد دستگير آردند حمله به منطقه
 .به طراحي حمالت شبه نظاميان بوده است

يك خودروي بمبگذاري شده در شهر اربيل : ان ترك، در گزارشي اعالم آرد.ان.ي سي همچنين شبكه
شود اين انفجار  گفته مي.  مايلي شرق بغداد منفجر شده و حداقل هفت تن آشته شدند200واقع در 

ي انتخابات  وگو درباره باني و مسعود بارزاني از رهبران آرد عراق آه سرگرم گفتپس از خروج جالل طال
 .در پارلمان بودند، رخ داد

يي نيز در شهر پارك صورت گرفته  ي خمپاره حمله: اين مقام آرد آه خواست نامش فاش نشود، گفت
 .آه هيچ خسارت و تلفاتي نداشته است

ي  نهاد محمد الراوي، معاون دانشگاه بغداد، از يك توطئه: آردندهاي امنيتي در شهر بغداد اعالم  مقام
 .ترور جان سالم به در برده است

ي جدريه  ها اعالم آردند آه مردان مسلح ناشناس به سوي خودروي حامل الراوي در حومه اين مقام
 .شليك آردند آه در جريان اين تيراندازي يكي از محافظان وي زخمي شد

ها حاآي از تظاهرات صدها تن از حاميان مقتدي صدر در شهرهاي بصره، عماره  رشهمچنين برخي گزا
 .هاي دولتي اين شهرهاست و آوت در مقابل ساختمان

  .هاي بهتر به خصوص برق و سوخت رساني بودند ي سرويس شود مردم خواهان ارايه گفته مي
  
 ی بازگشت نظام پادشاهیردن برا شاه ادگاهی ما هرگز با دملت:  عراق ی عضو برجسته کنگره ملکی

  ستيبه عراق موافق ن
 2005 ژانویه 16 – 1383 دی27ه شنبیک
 بر مخالفت ملت عراق با بازگشت نظام ی احمد چلبی عراق به رهبری عضو پر نفوذ حزب کنگره ملکی

 .  کرددي به کشورشان تاکیپادشاه
اق در گفتگو با روزنامه الموتمر  عری مهر، مضر شوکت عضو برجسته کنگره ملی گزارش خبرگزاربه

 به ی پادشاهی حکومتستمي جهت بازگرداندن سیاردن تالش فراوان:  حزب گفت نی ایارگان رسم
 . عراق بکار برده است 
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 قرار گرفته اما یزنی مورد بحث و رای اردنهی مسئوالن بلندپانيطرح مزبور ب:  گفتگو افزودنی در ادامه ایو
 . قرار نگرفته استدیيمورد تا هی همسای کشورهایاز سو
 به عراق ی بازگشت نظام پادشاهی اردن براتي حاکمدگاهیملت عراق هرگز با د:  شوکت گفتدکتر

 .ستنديموافق ن
 . دهدلي کثرت گرا و مردمساالررا درکشورتشکیملت عراق مصمم است تا حکومت  ،ی گفته وبه
 را مخالفت تهران با درخواست رانی اهيردن عل علت اتهامات شاه اشي پی سوا چندوی ذکراست رادانیشا

 . به عراق اعالم کردی بازگشت نظام پادشاهیامان برا
 عراق به تهران ، ی کنگره ملسي رئی احمد چلبري سفر اخانی سوا، در جرییکای آمروی گزارش رادبه

در عراق و لغو  ی نظام پادشاهی کمک به برقراری را از درخواست امان از تهران برای ورانیمقامات ا
 . مطلع کردندهی ژانو30انتخابات 

 حزب اهللا عراق به تهران رکلي به همراه دبیرانی ماه دسامبر گذشته به دعوت مقامات امهي نی چلباحمد
 . کردداری  دیرانیآمد وبا مقامات ارشد ا

 نهي در زمرانی ا و اتهام بهعهي هالل شجادی اظهارات شاه اردن درباره خطر اليدل:  منبع ادامه دادنیا
 .  بوده استرانی ای رد درخواست اردن از سوزي عراق،  نیدخالت در امور داخل

 به رانیضمن متهم کردن ا" واشنگتن پست" با روزنامه یی درگفتگونی از اشي دوم پادشاه اردن پعبداهللا
 هالل جادی ا کشور،  نسبت بهنی به خود در اکی نزدی دولتجادی ای عراق برایدخالت در امور داخل

 یالرا"  در گفتگو با روزنامهنیهشدار داده بود اگرچه پس از ا ) روتيتهران تا ب(  در منطقه از عهيش
 ري را بد تفسیعياظهاراتم درباره هالل ش:  کرده و اعالم کردیني از مواضع خود عقب نشت،یکو" العام

 . کرده اند
 " استیبه ر"  یجنبش مشروطه سلطنت" ا  معتقدند اردن  هم اکنون تالش دارد تیاسي سناظران
 به خاندان کی کشور و نزدنی در ااني هاشمیاز نوادگان خاندان  پادشاه" ني بن حسی علفیشر

 .  در اردن را در عراق به قدرت برسانداني هاشمیپادشاه
 . منتقل کرده استیرانی کشور اردن در سفرش به تهران به مقامات اری درخواست کمک را وزنیا
 منطقه از جمله ی کشورهای خود به برخی در سفر دوره اراي اردن اخری الفائز نخست وزصلي فنيمچنه
 ملت تی اکثریروزي خطرناک پیامدهاي کشورها را از پنی کرد تا مقامات ایادی وعربستان تالش زتیکو

 از یري جلوگیراب کشور به هراس وادارد و از آنها بخواهد نی ای در انتخابات سراسرانيعي شیعنیعراق 
 . دست بکار شوند  اردن است،می مانند رژیکتاتوری دی هامیژ  ری برای روند که کابوسنیا
 
  انتخابات وجود ندارد قی تعوی برای بهانه اچيه:  جمهور موقت عراق سيرئ
 2005 ژانویه 16 – 1383 دی27ه شنبیک
 ی گروه های برخیر موعد مقرر بهانه ها انتخابات دی بر ضرورت برگزاردي جمهور موقت عراق با تاکسيرئ
 .  خواندهي قابل توجري آن را غقی تعوی برایسن
 یانتخابات پارلمان:  کردحی تصرهي العربی در گفتگو با شبکه خبراوري الیغاز  مهر،ی گزارش خبرگزاربه

 . در موعد مقرر آن برگزار شوددیعراق با
 کند و هم ی انتخابات در موعد مقرر را درک میرگزار مخالفان بدگاهی هم دنکهی با اشاره به ااوريال

 ی کجاچيانتخابات در ه:  کرد حی کند، تصری به موقع آن را کامال درک می برگزاریدرخواست موافقان برا
 . شودی هم صد در صد سالم برگزار نمايدن
 ی مادهيا پ رکي و دمکراتیاسي سال است که تجربه س60 تا 50 از شي که بییدر کشورها:  افزودیو

 . شود ی مطرح میی هاتیکنند همچنان پس از انتخابات در آن کشورها شکا
 نظر مهم است که نی از اندهی آیانتخابات سراسر:  کردحی تصرهیژانو30 با مهم خواندن انتخابات اوريال

 . است ري نظی بتی مامورکی است که یمی دای قانون اساسنی تدوندهی مجلس آتی مامورنیمهمتر
 یروهاي کامل نی معضل را آماده سازنی در کشور تنها راه حل ای ثباتی و بیبا اشاره به وجود ناامن یو

 . خواندگانهي باني نظامی به جاتي امنی برقرارتي بدست گرفتن مسئولی برایعراق
ت  از جمله مشکالیتي ارتش و امنیروهاي نی با اعتراف به وجود مشکالت فراوان در راه آماده سازاوريال

 یفای ای صد در صد برای به آمادگی عراقیروهاي که نیتا زمان:  کردحی آنها تصری و آموزشیاقتصاد
 . هرگز حل نخواهد شدیتي خود نرسند مشکل امنتيمسئول

:  دفاع سابق عراق خبر داد و گفت ری تبرئه سلطان هاشم وزی خود برای در ادامه از تالش هااوريال
 مطرح نشده است، عفو ی وهي علیسلطان هاشم که هنوز مدرک کنم تا ی میادیشخصا تالش ز

 ی وهي علی و سنعهي اکراد و شی  از سوی اعتراضچي باتجربه است و هی نظامکی ی ورایشود، ز
 هي تبرئه شود و اقدامات علی ودوارمي است و امی عراقی هاانی از جریلي او مورد احترام خرایز ستين
 . متوقف شودزي نیو

 بزرگ الشمر است که رهي جمهور موقت عراق وابسته به عشسي رئاوري الیست غاز ذکر اانیشا
 حزب نی ای نامزدهاستيوارائه ل" ونيعراق" حزب لي با تشکاوريال  است ،عهيمتشکل از اهل سنت و ش

 .ت اهل سنت اساني رو و باتجربه در مانهي فرد مکی ی عراق شرکت خواهد کرد ویدر انتخابات سراسر
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-و آينده عراقشيعيان 
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  ی د27:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 ژانویه 16 – 1383 دی27ه شنبیک

روزنامه های امروز تهران از واکنش محمد خاتمی، رييس جمهور نسبت به حکم احضار شيرين عبادی 
ع دستگيری وبالگ نوشته و از دستور وزير کشور به تنبيه ماموران خاطی نيروی انتظامی در موضو

  .نويسان خبر داده و در عين حال به انعکاس اخباری از مبارزات انتخابات رياست جمهوری پرداخته اند
 وزير کشور در ابالغيه خود به فرماندهی نيروی انتظامی خواستار آن شد که مرتکبان و شرقبه نوشته 

ورد با آنان، به اشد مجازات مقرر خاطيان در بازداشت های اخير فعاالن سايت های اينترنتی و برخ
  .قانونی و انضباطی محکوم شوند

 نوشته کميته مخصوصی از سوی رييس قوه همشهریاين خبر در زمانی منتشر شده است که 
اين پرونده . قضاييه مامور رسيدگی به پرونده روزنامه نگاران فعال در سايت های اينترنتی شده است

  . دانيان از آن جا شکايت داشتند گرفته شداخيرا از دادسرای تهران که زن
سيزده نفر از روزنامه نگاران فعال در سايت های اينترنتی وابسته به اصالح طلبان که در ماه های 

گذشته دستگير شده بودند بعد از اعتراف و اقرار چند تن از آنها به گناهان خود و معرفی شخصيت های 
ی گيری قانون اساسی اظهار داشته اند که در زندان مجبور سياسی اصالح طلب در گزارش به هيات پ

  .به اعتراف شده اند
 در صدر اخبار خود با چاپ عکس هايی از شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و رييس آفتاب يزد

به عنوان رئيس دولت، سالمت و امنيت شيرين عبادی را :" جمهوری، از قول محمد خاتمی نوشته است
  ."امتضمين کرده 

به نوشته روزنامه های امروز رييس جمهور خاتمی در جريان سفر ده روزه خود به آفريقا زمانی که با 
سئوال خبرنگارانی روبرو شد که از وی درباره احضار خانم عبادی به دادگاه می پرسيدند آن را مساله 

  . شکلی ايجاد کندای عادی خوانده و گفته بعيد می داند کاری صورت گرفته باشد که برای او م
 وکيل مدافع شيرين عبادی بعد از رجوع به دادگاه انقالب بر اساس گفته شرقدر همين حال به نوشته 

کارکنان آن دادسرا گفته است که احضار خانم شيرين عبادی به علت شاکی خصوصی صورت پذيرفته 
  .که عنوان وی و شکايتش مشخص نشده است

رلمان اروپا عليه وضعيت حقوق بشر در ايران را با اشاره به اين خبر  انتشار قطعنامه انتقادی پاشرق
منعکس کرده است که اين قطعنامه درست در شرايطی منتشر می شود که هفته گذشته پس از يک 

  . ماهه اتحاديه اروپا و جمهوری اسالمی مذاکرات تجاری و سياسی خود را از سر گرفتند١٨وقفه 
ای محافظه کار نسبت به گفتگوهای ايران و اروپا انتقاد کرده و هيات در روزهای گذشته روزنامه ه

مذاکره گر ايرانی را متهم کرده بود که با عقب نشينی در مقابل اروپايی ها به زياده خواهی های آنان 
  .تن می دهد

 بين  انتقاد از طرح های تازه مجلس و اکثريت محافظه کار آن درايراندر حالی که به نوشته روزنامه 
کارشناسان ادامه دارد، نايب رييس کميسيون اقتصادی مجلس از اين که مرکز پژوهش های مجلس 

بدون گرفتن نظر کميسيون های تخصصی با عجله طرح هايی را به تصويب مجلس می رساند اعتراض 
  . کرده است

مجلس  خبر داده که نمايندگان عضو کميسيون انرژی جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
خواستار قطع صادرات گاز کشور شده و ادعا کرده اند که مصارف داخلی گاز بيشتر از توليدات است و 

وزارت نفت با محاسبه خطا مصرف را کمتر اعالم داشته و به صادرات گاز دست زده که بايد تا پنج سال 
ال آماده شدن است و دو اهميت اين خبر بدان است که لوله گاز برای صادرات به هند در ح. متوقف شود

ماه قبل ايران در توافق نامه ای که مهم ترين توافق در زمينه انرژی لقب گرفت فروش گاز به مدت 
  . بيست سال به چين را تعهد کرد

 
   ديماه26:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 ژانویه 15 – 1383 دی26ه شنب:بی بی سی

در عنوان های اصلی خود کشته شدن سيزده دانش آموز را روزنامه های صبح اولين روز هفته در تهران 
در لردگان مطرح کرده و ضمن ابراز تاسف از آن واقعه که به کشتن يک معلم و مجروج شدن يک معلم 

مدرسه و شاگردان ديگر انجاميد، انتقادهايی از وضعيت مدارس کشور مطرح کرده اند و در خبرهای 
براز نگرانی بانک مرکزی از طرح مجلس برای تثبيت قيمت ها را مورد ديگر، انتخابات رياست جمهوری و ا

  . توجه قرار داده اند
 در سرمقاله خود نوشته وزير آموزش و پرورش که در اين جا مخاطب انتقادها قرار می گيرد و بايد شرق

 يافته  سال گذشته دائما کاهش١٣به صراحت اعالم دارد که سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور در 
  .  درصد بودجه در سال جاری رسيده است٩/٩ به ٧٠ درصد در سال ٢٠از 

 با اين بودجه نه تنها فعاليت عمرانی و تجهيز مدارس و مطالبات معلمان شرقبه نظر نويسنده 
  .غيرممکن است که رسيدگی به وضعيت مدارس هم ممکن نخواهد بود

ز مدارس لردگان در روز پنجشنبه هفته گذشته است اشاره اين روزنامه به واقعه آتش سوزی در يکی ا
  .که به دليل آتش گرفتن بخاری در کالس درس روی داد
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 نوشته علی اکبر ناطق نوری، مشاور عالی رهبر جمهوری همبستگیدر ادامه بحث های انتخاباتی، 
 بايد حضور اسالمی، در جمع بسيجيان گفته است بسيجی هر کجا که انقالب و نظام نياز داشته باشد،

  . يابد و اين حضور باعث می شود که مجلس ششمی درست نشود
 بدون نام بردن از اصالح طلبان گفته دشمنان که ديدند نمی توانند همبستگیوی همچنين به نوشته 

با انقالب ما مبارزه کنند از طريق مزدورانشان در داخل کشور به دنبال سست کردن پايه های حکومت و 
  .  دوگانه و چندگانه ای هستندايجاد حاکميت

در حاليکه به نوشته روزنامه های امروز صبح امامان جمعه کشور از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت 
کرده اند، آيت اهللا مشکينی در نماز جمعه قم از جناح محافظه کار حمايت کرده و گفته مردم تهران در 

  . هی برداشتندجريان انتخابات شورا ها و مجلس هفتم قدم ال
امام جمعه قم با اشاره به همايش محافظه کاران که در آن اجماع بر سر يک نامزد صورت نگرفت گفته 

  . يک انسان پاک و عالقه مند به دين و انقالب و دلسوز مردم را انتخاب کنيد
االر گفته ، مصطفی تاج زاده با اشاره به تفاوت انتخابات در ايران و کشورهای مردم سشرقبه نوشته 

تفاوت انتخابات در ايران به نسبت کشورهای دموکراتيک به حدی است که در ايران انتخابات به بازی 
  . مرگ و حيات تشبيه شده است

 سه روز پس از تصويب نهايی طرح تثبيت قيمت ها در مجلس نوشته بانک مرکزی ضمن ايرانروزنامه 
 هزينه های دستگاه ها و شرکتهای مرتبط تامين نشود، مخالفت با اين طرح نوشته چنانچه مابه التفاوت

قابل پيش بينی خواهد بود که شبکه عرضه کاالها و خدمات دولتی از ماههای اول سال آينده دچار 
ضربات سنگين خواهند شد، که ظهور عوارض آن به صورت سهميه بندی های گسترده، تفکيک و 

  ف داخلی اجتناب ناپذير خواهد بودگسيختگی بازار و اختالل درشبکه توزيع و مصر
 امروز خانواده عزت ابراهيم نژاد، که نامش به عنوان تنها قربانی حوادث هجده تير آفتاب يزدبه نوشته 

کوی دانشگاه تهران اعالم شده است، در دادگاهی حاضر می شوند که بعد از شش سال بدون اعالم 
  .قبلی برای رسيدگی به قتل وی تشکيل می شود
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