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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

  
  يي و دفاعي ايران در پارلمان فرانسه پرداختند ي هسته نمايندگان ايران به تشريح برنامه

  2005 ژانویه 19 – 1383 دی30ه چهار شنب
 به تشريح در برابر آميسيون دفاعي و امنيت ملي فرانسه) چهارشنبه(نمايندگاني از آشورمان امروز 

 .هاي دفاعي آشورمان پرداختند يي ايران و هم چنين برنامه آميز هسته هاي صلح سياست
الملل و  ، محمد سعيدي، معاون امور بين)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ملي ريزي سازمان انرژي اتمي آشورمان در اين نشست آه به دعوت آميسيون دفاعي و امنيت برنامه
يي آشورمان و تعامل ايران با آژانس  آميز هسته ي صلح فرانسه برگزار شده بود، به تشريح برنامه

 .المللي انرژي اتمي پرداخت بين
يي  ي هسته وي ضمن پاسخگويي به ابهاماتي آه برخي نمايندگان پارلمان فرانسه در خصوص پرونده

 7000ي جمهوري اسالمي ايران جهت تامين  هي برنام آردند، به توضيح درباره آشورمان مطرح مي
 .يي پرداخت يي و نياز آشورمان به تامين سوخت هسته مگاوات برق هسته

ي سياست خارجي  غالمعلي خوشرو، معاون وزير امور خارجه و سيد حسين موسويان، دبير آميته
ن فرانسه در شوراي عالي امنيت ملي آشورمان نيز طي اين نشست به سواالت نمايندگان پارلما

 .يي پاسخ گفتند هاي دفاعي و امنيت منطقه حوزه
يي ايران در آژانس  ي هسته چنين به تشريح آخرين وضعيت حقوقي پرونده خوشرو در اين نشست هم

 .وفصل شده، پرداخت  ماه گذشته در اين پرونده حل18المللي انرژي اتمي و مسايلي آه طي  بين
يي، بر خواست ايران  هاي اصولي ايران در خصوص ثبات منطقه موسويان نيز ضمن اشاره به سياست

اي عاري  يي تاآيد آرد و به تشريح خواست ايران جهت ايجاد خاورميانه وفصل مناقشات منطقه جهت حل
 .يي پرداخت از تسليحات هسته

ين تيسيه، رييس آميسيون دفاعي و امنيت ملي فرانسه نيز در اين جلسه خواستار برگزاري بيشتر ا
هاي دو آشور در اين موارد به  ها جهت تبادل نظر ميان مقامات دو آشور شد تا ديدگاه دست نشست
 .تر شود يكديگر نزديك

در اين جلسه هم چنين صادق خرازي، سفير جمهوري اسالمي ايران در فرانسه و هم چنين 
  .ضور داشتنديي فرانسه و مقامات نظامي اين آشور ح ي انرژي هسته نمايندگاني از آميته

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

 ابراز نظر رييس هيات مذاآره با ايران در پارلمان اروپا در باره تهديد امريكا عليه ايران  
 2005 ژانویه 19 – 1383 دی30ه چهار شنب:رادیو آلمان

 در باره Deutschlandfunk، راديوى پرشنونده آلمانى دويچلند فونك  دى٣٠ ژانويه، ١٩در روز چهارشنبه 
، آه از Angelika Beerاى داشت با خانم آنگليكا بر  تهديدهاى نظامى امريكا عليه ايران مصاحبه

در اين مصاحبه . سياستمداران حزب سبزهاى آلمان است و رييس هيات مذاآره با ايران در پارلمان اروپا
ييس جمهور امريكا بوش را به شرآت در گفتگو با ايران در آنار اتحاديه اروپا فراخواند و نيز از آنگليكا بر، ر

دولت ايران خواست آه در آارهاى خود شفافيت نشان داده، از همه تواناييهايى آه براى توليد سالح 
 .پوشى آند اتمى دارد چشم

 
چلند فونك آه آيا تا چه حد تهديدهاى امريكا  آنگليكا بر در پاسخ به پرسش مجرى برنامه راديويى دوي

 :عليه ايران را بايد جدى گرفت گفت
 
نخست اينكه  اين تهديد آه به . بايد بگويم آه زنگ خطر براى ما به سه علت به صدا درآمده است”

ايران حمله نظامى شود، به هيچ وجه قابل مقايسه با جنگ پيشگيرانه شومى نيست آه عليه عراق 
دوم اينكه ما به عنوان شهروندان اروپا و . تر خواهد بود  تاثيرات اين بار بسيار شديدتر و سخت.درگرفت

آنيم آه از سه جهت مطمئن باشيم، آن هم اينكه با ايران مذاآره آنيم تا دست  اتحاديه اروپا تالش مى
توانيم جلوى  ويم، مىاگر بتوانيم در اين زمينه موفق ش. از غنى آردن اورانيوم در حوزه نظامى بردارد

توانيم  در ضمن مى. اى را، آه ممكن است در اين منطقه به راه افتد، بگيريم  هسته مسابقه تسليحاتى
سوم اينكه ما به . خواهيم و بايد ايجاد آنيم امنيتى بالقوه براى اسراييل ايجاد آنيم، امنيتى آه مى
آنيم، چيزى آه در حال حاضر  ان مذاآره مىموازات اين همه در باره بهبود وضعيت حقوق بشر در اير

نگاران، اعدام متهمان يا  بسيار مهم است، چون هنوز هم در ايران هر روز موارد دستگيرى روزنامه
 اين راههاى – حتى اگر هم تنها در حرف باشد–اگر هم اآنون امريكاييها. آيد سنگسار زنان پيش مى

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


واره  شرآت داشته است، بمباران آنند، در عمل به معناى اساسا مثبت مذاآره را، آه ايران در آن هم
براى همين انتظار من اين است آه بتوانيم به . توانيم موفقيتى داشته باشيم آن خواهد بود آه ما نمى

بوش اشتباه .  اسفند، از بروآسل، با وى گفتگو آنيم۴ فوريه، ٢٢هنگام ديدار جورج بوش در تاريخ 
خواهد از راه جنگ  ش مى خواهد تجربه عراق را در ايران تكرار آند، يعنى مىبو. شود بزرگى مرتكب مى

 “.رسد بست سياسى مى پيشگيرانه ايران را دموآراتيزه آند و اين راهى است آه به بن
 

خانم آنگليكا بر در پاسخ به پرسش مجرى برنامه دويچلند فونك  پيرامون تفاوت سياست انگليس و 
ران و اينكه انگليس برخالف امريكا موافق اتخاذ راه حلى ديپلماتيك در برابر ايران امريكا در رابطه با اي

.  اين بسيار مثبت است آه انگليس در آنار فرانسه و آلمان در مذاآره با ايران شرآت دارد”: است گفت
اش  ىچيزى آه تا آنون نشانگر موفقيت بوده، اين است آه ايران موافقت آرده آه دست آم برنامه اتم

اش ديدن آنند و البته  المللى اتمى از تاسيسات اتمى را متوقف آند و اجازه داده آه بازرسان آژانس بين
يادمان بيايد آه چندى پيش معلوم شد آه ماموران امريكايى به . سياست امريكا سد اين همه است

 يعنى امريكاييها از حاال .اند داده صحبتهاى تلفنى البرادعى، رييس آژانس، با مقامات ايرانى گوش مى
توانند آنترل آنند و  اند و مى آسانى را آه مسئول. آنند همان آارى را آه در مورد عراق آردند، مى

نمايند و آگاهانه موجب تضعيف سازمان ملل متحد  جلوى گسترش تسليحات اتمى را بگيرند،  بدنام مى
براى همين . شود ب ايجاد تفاوتى آيفى مىاينكه انگليس باصطالح اينك طرف اروپاست موج. شوند مى

اش استفاده آند و اشتباهى  خواهيم خطاب به بوش بگوييم آه از دوره دوم رياست جمهورى ما تنها مى
اين بسيار بستگى به موضع . را آه در مورد عراق مرتكب شد، تكرار نكند، بلكه در گفتگو شرآت آند

 در رابطه با برنامه اتمى اش بگيريم و اينكه ايران به اسراييل امريكا دارد آه ما بتوانيم جلوى ايران را
براى همين بوش بايد راه ديپلماتيك را انتخاب آند، وگرنه مسئول پيامدهايى . حمله خواهد آرد يا نه

 “.خواهم به آن بپردازم خواهد بود آه من ديگر در اينجا نمى
 بر، در مورد اينكه خود مقامات دولت ايران تا چه حد با رييس هيات مذاآره با ايران در پارلمان اروپا، خانم

اعتمادى اى آه به  بى”: اند گفت اعتمادى امريكاييان شده رفتار خود موجب برانگيخته شدن حس بى
چون مقامات ايران به هيچ وجه شفافيت الزم را در آار خود نشان . ايران وجود دارد محق است

مطمئن آند از اينكه آامال از همه تواناييهايى آه به اين آشور اجازه ايران بايد همه را .... دهند نمى
اگر . مذاآرات ما با ايران در اين جهت هستند. آند پوشى مى  چشم ميدهد بتواند سالح اتمى توليد آند

واقعا بخواهيم به اين هدف برسيم بايد به جايى برسيم آه بوش حداآثر تا سفر خود به بروآسل، در 
تر آنيم، بايد از  ، بتواند بگويد آه باشد، من فهميدم و ياد گرفتم آه اگر بخواهيم جهان را امنماه فوريه

نبايد فراموش آرد آه ايران دولت اسراييل را . اروپا حمايت آنيم،  تا مسابقه اتمى در خاورميانه راه نيافتد
جنگ و تهاجم در اين مورد نتيجه . در اينجا بايد ديپلماسى را به آار گرفت. به عنوان دولت قبول ندارد

 “.بخشد عكس مى

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 خواند" نفرت انگيز"بلر شكنجه شهروندان عراقي توسط نظاميان انگليسي را 
  2005 ژانویه 20 – 1383اول بهمن ه  شنبپنج

هاي شكنجه شهروندان عراقي توسط  ار عكستوني بلر نخست وزير انگليس انتش: خبرگزاري فارس
 .نظاميان اين آشور را نفرت برانگيز و شوك آور توصيف آرد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، توني بلر روز چهارشنبه در پارلمان اين آشور در 
 اين حادثه آنچنان نفرت :واآنش به انتشار تصاوير بدرفتاري نيروهاي انگليسي با زندانيان عراقي گفت

 .  و آالمي قادر به توصيف آن نيست انگيز است آه هيچ واژه
بلر با بيان اينكه اآثريت سربازان انگليسي مستقر در عراق براي آشورشان يك افتخار به شمار 

 . آند اين آشور بر آشاندن عامالن اين جنايت به دادگاه پافشاري مي: روند، افزود مي
فرق دمكراسي با خودگامگي در اين نيست آه لزومًا در : ليس خاطرنشان آردنخست وزير انگ

ها اتفاقي رخ مي دهد  هاي اتفاق بد روي نمي دهد موضوع اين است وقتي در دمكراسي دمكراسي
 . گيرند همانند آنچه آه توسط سيستم قضايي ما در حال انجام است مسببان آن تحت پيگرد قرار مي

اي توسط نظاميان انگليسي روز گذشته در يك   تعدادي از شهروندان بصرههاي حاوي شكنجه عكس
 . دادگاه نظامي ارتش اين آشور در لندن منتشر شد

هاي چاپ لندن منتشر شد نظاميان انگليسي را  هاي آه روز چهارشنبه در روزنامه تعدادي از اين عكس
 . دهد  اسير عراق نشان ميدر حال شكنجه جسمي و آتك زدن شهروندان

نظاميان انگليس به روايت اين تصاوير شهروندان اسير عراقي را عريان و مجبور به روابط جنسي با 
 . اند يكديگر آرده

ها همچنين نشان مي دهد آه چگونه نظاميان انگليسي شهروندان عراقي را با تورهاي ضخيم  عكس
 .  حال آتك زدن و شكنجه آنان هستندبسته و به صورت يك نفره و يا دسته جمعي در

  
 وگوي هيات علماي اهل سنت عراق با آمريكا مالقات و گفت
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  2005 ژانویه 20 – 1383اول بهمن ه  شنبپنج
وگوهاي اين  يكي از اعضاي برجسته هيات علماي اهل سنت عراق از مالقات و گفت: خبرگزاري فارس

 .هيات با آمريكاييها پرده برداشت
عضو شوراي مرآزي اين هيات در » عصام الراوي«رگزاري فارس به نقل از شبكه العالم ، به گزارش خب

ها خواستار مالقات با هيات شدند و ما آن را  آمريكايي: مصاحبه اختصاصي با شبكه العالم فاش ساخت
 . وگو آنيم ها بخواهند با آنان مالقات و گفت ايم تا در هر موقع آه آمريكايي پذيرفتيم و آماده

در جريان اين مالقات از هيات خواسته شد در انتخابات آينده شرآت آند و خشونت را آنار : الراوي گفت
 دليل عدم نزاهت آن رد و بر عدم همكاري  گذارد اما هيات علماي اهل سنت شرآت در انتخابات را به

 . داند تاآيد آرد اين هيات با مقاومت عليرغم اينكه آن را مشروع مي
توجهي هيات علماي اهل سنت عراق به اآثريت آراي مردم عراق براي شرآت در  خصوص بيوي در 

نظر ديگران براي خودشان است گرچه در اآثريت باشند و نظر ما هم براي ما : انتخابات تصريح آرد
ما آسي را آه اعتقاد به انتخابات دارد آافر و يا مزدور و خائن قلمداد نكرديم، چه بسا راي . است

 . تر باشد بويژه آه هيات ما يك مرجعيت ديني است و نه يك حزب سياسي آثريت از راي ما صحيحا
اي آه اقشار مختلف مردم  الراوي درباره ديدگاه هيات علماي اهل سنت نسبت به عمليات مسلحانه

ا آه ها فتوا در حرمت ريختن خون مسلمانان در هر آج اين هيات ده: دهد، گفت عراق را هدف قرار مي
آند بلكه با انواع آن  آميز و تروريستي شرآت نمي باشند صادر آرد و اين هيات نه تنها در اعمال خشونت

 . مخالف است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  يکم بهمن:  تهرانیمرور روزنامه ها
 2005 ژانویه 20 – 1383اول بهمن ه  شنبپنج:بی بی سی

 در پايان هفته و در آستانه عيد قربان در صفحات اول خود عيد حاجيان را تبريک گفته روزنامه های امروز
اند و در ضمن خبرهای خارجی خود به انتخاب کاندوليزا رايس به سمت وزير امور خارجه آمريکا اهميت 

  .داده و آن را آغاز دوران سخت و تندی در جهان به حساب آورده اند
از مراسم انتخاب وزير خارجه آمريکا در کنگره آن کشور نوشته نگاه جديد، به  با گزارشی ايرانروزنامه 

  .ايران به بحثی مناقشه انگيز ميان تصميم سازان آمريکايی تبديل شده است
روزنامه های ديگر تهران هم تاکيد کرده اند که کاندوليزا رايس کشورهای ايران، بالروس، ميانمار، کره 

  .  را پايگاه های استبداد در جهان معرفی کردشمالی، کوبا و زيمبابوه
 وی را بانوی جنگ اعتماد رييس تازه سياست خارجی آمريکا را بانويی آهنين خوانده و همشهری

  . ناميده که در راس سازمان ديپلماسی آمريکا نشسته است
داران آمريکا  نوشته انتخاب سياست جديد نسبت به ايران، صرفا مناقشه خانگی سياستمايرانروزنامه 

نيست، رشته ديگر اين مناقشه در قاره سبز قرار دارد، اروپايی که به انتخابی نو در قبال ايران دست زده 
  . است
 نيز با همين ديدگاه به بررسی وضعيت روابط ايران و اروپا پرداخته و تغيير سياست های آمريکا را شرق

  .در آن موثر ديده است
رجه آمريکا ايران را هوادار خشونت و مخالف صلح خاورميانه معرفی کرده، همزمان با روزی که وزير خا

 در سرمقاله خود از جمهوری اسالمیموضوعی که دولت ايران بارها آن را تکذيب کرده است، روزنامه 
شيخ االزهر قاهره انتقاد کرده چرا که اين روحانی بزرگ مصر عمليات انتحاری در فلسيطين را تقبيح 

  . را جنايت خوانده استکرده و آن
در ادامه اخبار و گزار ش ها درباره رقابت های انتخابات رياست جمهوری، روزنامه های مختلف درباره 

امکان حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات اظهارات ضد و نقيضی را منعکس کرده اند و 
را تکذيب کرده و نوشته هاشمی دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام برای چندمين بار اين گفته ها 

  . رفسنجانی بر نظر سابق خود باقی است
 نوشته تمام اخبار حاکی از تغيير رويکرد محافظه کاران است که می خواستند بدون ايرانروزنامه 

هاشمی نامزد خود را معرفی کنند اما گرچه تا چند روز پيش علی الريجانی در صدر تمام نامزدان 
ه بود اما پس از اظهارنظر ناطق نوری و محمدرضا باهنر درباره هاشمی رفسنجانی که اصولگرايان ايستاد

  .، انتخاب نامزد اصولگرايان در ابهام قرار گرفته است"اگر او بيايد، درباره او تصميم می گيريم"
 در گزارشی احتمال داده که رييس جمهور سابق پانزده روز ديگر نظر قطعی خود را اعالم خواهد شرق
:"  مهدی کروبی که نامزد بخشی از اصالح طلبان است گفتهآفتاب يزددر همين زمان به نوشته . کرد

اگر رئيس جمهوری شوم به خواسته های مشروع مردم توجه ويژه خواهم داشت و اگر هم تنها به 
را عنوان يک فعال سياسی در کشور حضور داشته باشم، با جديت اين مسائل را تعقيب خواهم کرد، زي
  ."بی توجهی به خواسته های مشروع را يکی از بزرگترين خطرها برای تماميت ارضی کشور می دانم
احتمال بازگشت بازرسانی که هفته گذشته برای نمونه برداری از منطقه نظامی پارچين از آن بازديد 

نه رويی که کردند، موافقت دادگاه ويژه روحانيت با آزادی مشروط حسن يوسفی اشکوری، روحانی ميا
بعد از شرکت در کنفرانس برلين به زندان افتاد و کوشش روزنامه نگاران اينترنتی که در پرونده مشهور 

www.iran-archive.com 



به وبالگ نويسان زندانی شدند برای مالقات با رييس جمهور و رييس مجلس از ديگر خبرهای روزنامه 
  .های امروز تهران است

 
   ديماه30:  تهرانیمرور روزنامه ها

 2005 ژانویه 19 – 1383 دی30ه چهار شنب:یبی بی س
روزنامه های صبح امروز تهران با پی گيری خبر مربوط به تدارکات نظامی آمريکا عليه مراکز نظامی و 

هسته ای ايران، به انعکاس انتقادهای محافظه کاران از قطعنامه پارلمان اروپا، عقب نشينی قوه قضاييه 
انه زنی درباره انتخابات رياست جمهوری ايران و انتخابات پارلمانی از احضار شيرين عبادی داده و گم

  .عراق پرداخته اند
 رهبر جمهوری اسالمی در پيامی که به مناسبت حج فرستاده عراق را مهمترين شرقبه نوشته 

مساله مسلمانان خوانده و هشدار داده است که آمريکا ممکن است با تقلب در انتخابات و يا کودتای 
  . ی همزمان با انتخابات عراق، در روند آينده آن کشور کارشکنی کندنظام

 در انعکاس بخش هايی از اين پيام از زبان آيت اهللا خامنه ای نوشته کسانی که با ايرانروزنامه 
ترورهای جنايت بار جان شهروندان عراقی و شخصيت های علمی و سياسی را هدف می گيرند، هرگز 

در راه استقالل و عزت اسالمی با اشغالگران ستمگر مبارزه می کنند، قرار نمی در شمار مجاهدانی که 
  .گيرند

 در سرمقاله خود از دولت و صدا و سيمای جمهوری اسالمی انتقاد کرده جمهوری اسالمیروزنامه 
  . که چرا جواب درخوری به قطعنامه پارلمان اروپا عليه نقص حقوق بشر در ايران نداده اند

اين روزنامه، در حالی که چند روز از صدور اين قطعنامه می گذرد، وزارت خارجه هنوز موضع به نوشته 
رسمی خود را اعالم نکرده و اما قبل از آن بايد به همه مسئوالن هشدار داده شود که راه آلوده و 

  . بدفرجامی را برای تعامل با اروپا در پيش گرفته اند
ه به بهانه قطعنامه پارلمان اروپا به شدت به اروپاييان تاخته و ، رييس قوه قضاييهمبستگیبه نوشته 

گفته کار اينها به جايی رسيده که می خواهند با زورگويی و قدرت نمايی، کشورهای ديگر را از علم و 
دانش بشری در زمينه تکنولوژی هسته ای منع کنند و اين خود نمونه بارز بدترين شکل تجاوز به حقوق 

  .يان استبشر برای مدع
، با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری ايران، اتعداد طرح های ارايه شده توسط اعتمادبه نوشته 

  . نهادهای مختلف افزايش يافته است
 و حيات نو اقتصادیدر حالی که انتقاد اقتصاددانان از طرح های گذشته مجلس ادامه دارد، 

انکی از طرح کاهش بهره بانکی خبر داده و از قول  در صدر اخبار خود از اعتراض مديران بهمبستگی
  . معاون بانک مرکزی نوشته اند مسووليت عواقب اجرای اين طرح بر عهده مجلس است

 نوشته دولت نيز آماده می شود که چند اليحه جديد به مجلس بدهد که از آن شرقدر همين حال 
  .   اطفال  دادگاه  و اليحه عات اطال  آزادی ، اليحه  خصوصی  از حريم جمله است پاسداری

 طرح تحقيق و تفحص از قوه قضاييه هم از تصويب مجلس گذشت و به اين ترتيب شرقبه نوشته 
نمايندگان مجلس قصد دارند از سازمان ثبت احوال، حفاظت اطالعات و سازمان زندان های قوه قضاييه 

  .بازديد و درباره آن ها تحقيق کند
 آفتاب يزدحضار شيرين عبادی به دادگاه انقالب به راه انداخت، به نوشته روزنامه در ادامه جنجالی که ا

سخنگوی دولت از موضع ديروز رييس دادگستری هم عقبتر رفته و اعالم داشته که هم به جهت ارسال 
  . پرونده به دادگاه انقالب و هم به دليل قيد نشدن علت احضار در آن بی دقتی صورت گرفته است

 گفته دادستان هم همه اين موارد را به بازپرس اعالم کرده آفتاب يزد قوه قضاييه به نوشته سخنگوی
بود که با وصف اين توضيحات رسيدگی به اين دعوی در صالحيت دادگاه عمومی است و با گذشت 

  . شاکی خصوصی حل وفصل خواهد شد
به غيرقانونی بودن احضار خود توضيحات سخنگوی قوه قضاييه يک روز بعد از اعتراض شيرين عبادی 

 رييس دادگاه های انقالب گفته اصال ايرانمطرح می شود و در عين حال زمانی که به نوشته روزنامه 
  .احضاريه ای توسط اين دادگاه برای شيرين عبادی صادر نشده است
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