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

  
    آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن-م ايرانپروژه اتمي رژي

  
گزارش کامل مهر از نشست مشترک دیپلماتهای ایران با سياستمداران ، نمایندگان و فرماندهان 

 نظامی فرانسه 
 2005 ژانویه 21 – 1383 بهمن 2جمعه 

ن نظامی فرانسه ، نشست مشترک جمهوری اسالمی ایران و سياستمداران ، نمایندگان و فرماندها
 . روز چهارشنبه با حضور مقامات و دیپلماتهای ارشدی از کشورمان در پاریس برگزار شد

، رئيس کميسيون سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی ، " مهر"به گزارش خبرنگار خبرگزاری 
وزارت امور خارجه معاون برنامه ریزی و بين الملل سازمان انرژی اتمی و نيز معاون حقوقی و بين الملل 

جمهوری اسالمی و نيز سفير کشورمان در پاریس ، با شرکت در یک جلسه کاری در کميسيون امنيت 
 . ملی و نيروهای مسلح مجلس ملی فرانسه ، به گفتگو با مقامات ارشد این کشور پرداختند

برگزار شد و به " ران خاورميانه ، صلح ، ثبات و نقش ای" در این نشست که در قالب سميناری با عنوان 
" در باره محيط امنيتی منطقه ، " سيد حسين موسویان "  ساعت و نيم به طول انجاميد ، 2مدت 

غالمعلی " درباره نکات فنی و تکنيکی پرونده هسته ای جمهوری اسالمی  و نيز  " محمد سعيدی 
 اثبات صلح آميز بودن فعاليت درباره ابعاد سياسی و حقوقی این پرونده ، اقدامات ایران برای" خوشرو

های هسته ایش و همچنين همکاری های تهران با آژانس بين المللی انرژی اتمی و نيز پيرامون 
 .مذاکرات جاری با کشورهای اروپایی سخنرانی کردند 

سفير جمهوری اسالمی در پاریس به " صادق خرازی " در این جلسه اعضای هيات ایرانی به همراه 
 .کت کنندگان پرداخته و به سوالهای آنها پاسخ دادندگفتگو با شر

 ، ریيس کميسيون امنيت ملی و نيروهای مسلح مجلس ملی فرانسه Guy Teissier -" گی تيسيه " 
که ریاست این نشست را برعهده داشت ، در پایان جلسه یادشده ، پاسخهای هيات ایرانی را بسيار 

 آنکه این نشست اولين تجربه مشترک مجلس فرانسه و ایران در با: غنی ، موثر و کارآمد خواند و گفت 
 .این زمينه بود ، اما بسيار مفيد ، موثر و کامال موفق به انجام رسيد

برنامه " مرکز مطالعات دیپلماسی و دفاع فرانسه " در این نشست که از سوی مجلس ملی و همچنين 
ران و چهره های موثر اجرایی و تصميم گير ، ریزی شده بود ، نمایندگان مجلس فرانسه ، سياستمدا

 .برخی فرماندهان ارشد نظامی و نيز روسای شرکت های بزرگ فرانسوی حضور داشتند
ات مهمی در سياستهای فرانسه در صحنه بين ربه گفته کارشناسان ، نتایج این جلسه می تواند تاثي

 .الملل و نيز افق روابط ميان تهران و پاریس داشته باشد
 

// ایران برای مشارکت امنيتی با اروپا و همکاری راهبردی در زمينه خلع سالح آمادگی دارد : موسویان 
 تدوین طرح امنيت دسته جمعی با مشارکت شورای همکاری خليج فارس، عراق و ایران 

رئيس کميسيون سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی در نشست مشترک جمهوری اسالمی و 
، نمایندگان و فرماندهان نظامی فرانسه به تشریح آخرین مواضع کشورمان درباره مسائل سياستمداران 

 . امنيتی در منطقه پرداخت
مبارزه با تروریسم را نيازمند عزم جدی ، " سيد حسين موسویان " ، " مهر"به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

يت و نيز پرهيز از برخوردهای مشارکت تمامی کشورها براساس حقوق بين الملل ، رعایت اصل شفاف
 .دوگانه ، گزینشی، یکجانبه و انحصار طلبی خواند

مبارزه با تروریسم تنها از طریق رهيافتهای نظامی و امنيتی صرف و اعمال خشونت بار عليه : وی گفت 
بل آن ممکن نيست بلکه همزمان باید به بررسی ریشه ها و دالیل بروز تروریسم پرداخته و به تعریفی قا

 .قبول از تروریسم برای همگان دست یافت
ایران آماده است با اتحادیه : رئيس کميسيون سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی تاکيد کرد 

اروپایی در قالب توافقنامه هایی مستحکم در مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان 
چارچوب قطعنامه های سازمان ملل، همکاری و مشارکت یافته در سطح بين المللی، منطقه ای و در 

 . نماید
نباید فراموش کرد زمانی که ایران با القاعده و : وی خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفت 

 .طالبان مبارزه می کرد ، دیگران از این گروهکهای تروریستی حمایت می کردند
بحران عراق ماحصل سياستهای : نه عراق ، گفت حسين موسویان با اشاره به آخرین تحوالت در صح

یک جانبه گرایی و خارج از قواعد و مقررات بين المللی آمریکاست که نه تنها به تهدید عليه تماميت 
 .ارضی و ثبات و امنيت عراق تبدیل شده بلکه امنيت منطقه را به خطر انداخته است

، "يل پارلمانی با حضور منتخبين واقعی مردمتشک"، "حفظ هویت عربی عراق"وی توجه به اصولی چون 
، " تشکيل یک حکومت ملی و فراگير با حضور همه اقوام و احزاب اعم از شيعه، سنی، کرد و ترکمن"
محوری شدن نقش سازمان ملل در دوره انتقالی با همکاری و مشارکت " ، " حفظ تماميت ارضی عراق"
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تامين فوری "و "  همه جانبه برای بازسازی عراقاقدامات سریع و" ، " کشورهای همسایه عراق 
 .را برای حل بحران عراق ، اساسی خواند" خروج نيروهای اشغالگر" همچنين " نيازهای انسانی

، رئيس کميسيون سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی درباره امنيت " مهر"به گزارش خبرنگار 
سه .  مناطق ژئوپولتيک و ژئواستراتژیک جهان استمنطقه خليج فارس از مهمترین: خليج فارس ، گفت 

امنيت توليد کنندگان و مصرف . عنصر انرژی، اقتصاد و امنيت در این منطقه به هم پيوسته و تنيده اند
کنندگان انرژی دو مقوله جدایی ناپذیرند و ضرورت دارد تا هریک از طرفين، امنيت طرف مقابل را امنيت 

 .خود تلقی نماید
: ایجاد و چارچوب امنيتی در منطقه خليج فارس را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت موسویان 

موثرترین و کارآمدترین ترتيب امنيتی برای منطقه، تدوین طرح امنيت دسته جمعی با مشارکت تمام 
 . کشور عضو شورای همکاری خليج فارس، عراق و ایران است6کشورهای حوزه شامل 

تم همکاریهای جمعی منطقه ای در خليج فارس برای حفظ ثبات و امنيت و صلح و سيس: وی تاکيد کرد 
همکاری در منطقه با حفظ استقالل و خود اتکایی ، باید جایگاه خود را در چارچوب امنيت جهانی و در 

 .تعامل سازنده و فعال با نظام کلی امنيت بين المللی تعریف و تبيين نماید
در مورد معاهدات خلع :  شورای عالی امنيت ملی در ادامه افزود رئيس کميسيون سياست خارجی

سالح، ایران با معاهدات خلع سالح متعهدانه برخورد کرده است اما کشورهای پيشرفته در همکاریهای 
صلح آميز هسته ای، شيميایی، بيولوژیک در چارچوب معاهدات بين المللی مذکور، مسووالنه برخورد 

 . نکرده اند
 با تاکيد بر اینکه در مسير مبارزه با سالحهای کشتار جمعی، ایران و اروپا می توانند همکاری موسویان

راهبردی جدیدی را پایه ریزی کنند که شامل تعهد به معاهدات بين المللی خلع سالح و همکاری با 
 بدون مشروط بر اینکه در همکاری جامع و: سازمانهای مسوول و اجرای این معاهدات باشد ، گفت 

تبعيض در تکنولوژیهای صلح آميز هسته ای، شيميایی و بيولوژیک با ایران هيچ نوع محدودیتی وجود 
 .نداشته باشد

 
 تکنولوژی هسته ای در ایران جز در مسير استفاده برای نيازهای انرژی نيست : سعيدی 

مهوری اسالمی و معاون بين الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی ایران در نشست مشترک ج
سياستمداران ، نمایندگان و فرماندهان نظامی فرانسه به تشریح آخرین وضعيت پرونده هسته ای 

 . کشورمان پرداخت
با تشریح برنامه هسته ای ایران برای تامين " محمد سعيدی"، دکتر " مهر"به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

برای حفظ استقالل ایران و به : ههای اتمی ، افزود  هزار مگاوات برق هسته ای از طریق ایجاد نيروگا7
جهت ایجاد دانش سوخت هسته ای در کشور ، تالش جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر ایجاد یک 

 . فرایند تکنولوژی هسته ای کامل است که امروز شاهد تحقق آن در ایران هستيم
ای موثر اجرایی و تصميم گير ، وی خطاب به نمایندگان مجلس فرانسه ، سياستمداران و چهره ه

این توانایی در زمانی تحقق : فرماندهان ارشد نظامی و نيز روسای شرکت های بزرگ فرانسوی ، افزود
 .پيدا کرده است که ایران در اوج محروميت بين المللی قرار داشت

ی اسالمی سياست جمهور: معاون بين الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی همچنين تاکيد کرد
ایران برای گسترش تکنولوژی هسته ای جز در مسير استفاده آن در تامين برق و نيازهای انرژی کشور 

نخواهد بود که این تصميم قطعی ایران است و به صورت قاطع در نظام جمهوری اسالمی اتخاذ شده 
 .است

ظارت آژانس بين المللی سعيدی با تاکيد بر این موضوع که تمامی فعاليتهای هسته ای ایران تحت ن
اميدواریم اروپا این واقعيت را بپذیرد که برنامه هسته ای : انرژی اتمی بوده و خواهد بود، اظهار داشت

ایران صرفا با اهداف صلح آميز تدوین شده و سالح هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی نداشته 
 . و ندارد

 
ائل باقيمانده را حل و فصل کرده و با اروپا به راه حل منطقی اميدواریم در ماههای آینده مس: خوشرو 
 برسيم 

معاون حقوقی و بين الملل وزارت امورخارجه کشورمان نيز در : می افزاید " مهر"گزارش خبرنگار 
کميسيون امنيت ملی و نيروهای مسلح مجلس ملی فرانسه ، با تشریح آخرین وضعيت حقوقی پرونده 

در آخرین گزارش مدیرکل آژانس بين المللی اتمی، محمد البرادعی به : ار داشتهسته ای ایران ، اظه
صراحت بر این نکته تاکيد کرده است که فعاليتهای قبلی هسته ای جمهوری اسالمی ایران هيچ 

انحرافی به سوی توليد سالح نداشته ؛ لذا ما تمامی مسائل حقوقی این پرونده را حل و فصل کرده 
 . ایم
اميدواریم در ماههای : همچنين خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفت " ی خوشروغالمعل" 

 . آینده مسائل باقيمانده را حل و فصل کرده و با اروپا به راه حل منطقی برسيم
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

 رئيس جمهور آمريكا سوگند خورد
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 ٢٠پنجاه و پنجمين مراسم تحليف رياست جمهورى تاريخ آمريكا ظهر پنجشنبه : ين الملل شرقگروه ب

جورج بوش به عنوان چهل و سومين رئيس جمهور آمريكا . واشينگتن برگزار شد» آاپيتول هيل«ژانويه در 
ت  ظهر روز پنج شنبه در فضاى باز در آاپيتول هيل حاضر شد و با دس١٢ دقيقه قبل از ساعت ۴

 آلمه اى را آه هر رئيس جمهور آمريكا براى شروع آارش بايد آن ٣٩گذاشتن روى انجيل خانوادگى خود 
 ساله دادگاه عالى آمريكا اجراى اين مراسم را بر ٨٠ويليام رن آوئيست رئيس . را به زبان آورد ادا آرد

مهورى اولين حضور رن آوئيست به سرطان تيروئيد مبتالست و مراسم تحليف رياست ج. عهده داشت
بيمارى رن آوئيست يكى از مسائلى است آه به بوش اجازه مى دهد . علنى او بعد از سه ماه بود

 سال است آه تغيير نكرده و يكى ١١ترآيب دادگاه عالى آمريكا حدود . قضات دادگاه عالى را عوض آند
براى عضويت در دادگاه عالى آمريكا از نكاتى آه مخالفان بوش را نگران آرده احتمال انتخاب قضات تندرو 

 ١١در اين مراسم آه اولين مراسم تحليف بعد از . و در نتيجه محدودتر شدن آزادى هاى مدنى است
جيمى آارتر، بوش پدر و بيل (سپتامبر بود، سه رئيس جمهور پيشين آمريكا آه در قيد حيات هستند 

بعد از اجراى .  نيز يكى از حاضران مراسم بودجان آرى رقيب انتخاباتى بوش. حضور داشتند) آلينتون
بوش در اين نطق . مراسم سوگند، جورج بوش نطق شروع دوره دوم رياست جمهورى اش را آغاز آرد

او گفت حيات و بقاى آزادى در آمريكا . تاآيد آرد» آزادى« دقيقه  اى بيش از همه چيز به مسئله ٢١
او در نطق خود از هيچ آدام از آشورهايى آه عمومًا . ردبستگى به گسترش آزادى در ديگر آشورها دا

مورد انتقاد هستند، نام نبرد اما تاآيد آرد آه آمريكا مصمم است از همه نفوذ خود براى مقابله با آنچه 
گرچه بوش در سخنرانى خود تعيين نكرد آه منظور او از . ناميد، استفاده آند» خودآامگان«وى 

ا توجه به صحبت هاى چند روز پيش آاندوليزا رايس در جلسه آميته روابط خودآامگان آيستند ولى ب
بوش . خارجى سنا مشخص بود آه اشاره بوش به آره شمالى، آوبا، بالروس، برمه و زيمبابوه است

او در نطق . بستگى دارد» به رفتار آنها با مردمشان«همچنين گفت در اين چهار سال روابط ما آشورها 
او تنها به اشاره اى . ود از عراق آه مهمترين موضوع رقابت هاى انتخاباتى بود نامى نبرد دقيقه اى خ٢١

آشورم از زير انجام وظايفى آه رها آردن آن دور از شرافت خواهد بود، شانه «. غيرمستقيم اآتفا آرد
سياسى بعد تحليلگران . استفاده آرد» آزادى« بار از آلمه ۴٢او در سخنرانى اش » .خالى نخواهد آرد

از نطق بوش گفتند آه به نظر آنها مخاطب اين سخنرانى مردم خارج از آمريكا بوده اند تا خود آمريكايى 
روزنامه . بوش در اين سخنرانى اشاره آوتاهى به مسائل داخلى آمريكا از جمله ماليات ها داشت. ها

ش بيشتر از همه نطق هاى  سخنرانى بو١٩۶١اينديپندنت نوشت بعد از نطق جان اف آندى در سال 
 .تحليف ديگر به مسائل خارجى اختصاص داشت

در . بوش بعد از ايراد اين نطق، طبق يك سنت قديمى به همراه همه حاضران تا آاخ سفيد پياده رفت
با اينكه . اين مراسم تقريبًا همه مقامات رسمى آمريكا و ده ها هزار نفر از مردم آمريكا شرآت داشتند

ش اعالم آرده بودند آه در اين روز برنامه هاى زيادى براى تحت تاثير قرار دادن مراسم دارند مخالفان بو
البته تعدادى از حاضران هنگام ردشدن بوش از جلوى . اما مراسم تحليف تقريبًا طبق برنامه برگزار شد

 هاى بوش آنها، پشتشان را به بوش آردند و گفتند اين آار آنها به نشانه پشت آردن به سياست
چند نفر نيز هنگام شروع سخنرانى بوش از جاى خود بلند شدند و با فرياد به بوش اعتراض . است
چند صد نفر از مخالفان بوش نيز با حمل تابوت هايى به نشانه سربازان آمريكايى آشته شده در . آردند

 نيروى نظامى ٧٠٠٠  پليس و۶٠٠٠حدود . عراق در طول ايستاده بودند و عليه بوش شعار مى دادند
حفظ امنيت اين مراسم را بر عهده داشتند و تعداد نامشخصى از نيروهاى سرويس هاى مخفى نيز آنها 

بوش بعدازظهر پنجشنبه را به اداى احترام به قهرمانان ملى آمريكا و دادن مدال . را همراهى مى آردند
چند ساعت قبل از شروع . ه شرآت آردافتخار به سربازان گذراند و سپس در مراسم شام رهبران آنگر

 درصد مردم آمريكا ۴٩مراسم تحليف، روزنامه نيويورك  نظرسنجى اى منتشر آرد آه نشان مى داد 
به نوشته نيويورك تايمز اين عدد براى رئيس جمهورى آه در حال شروع . عملكرد بوش را تاييد مى آنند

به نوشته اين روزنامه بيل آلينتون و رونالد . دوره دوم رياست جمهورى اش است، بسيار پايين است
البته با توجه به پيروزى .  درصد محبوبيت داشتند۶٠ريگان در زمان شروع دوره دوم مسئوليتشان حدود 

گرچه . جمهوريخواهان در انتخابات آنگره و سنا، شانس بوش براى پيش بردن برنامه هايش آم نيست
سياست هاى مخرب جمهوريخواهان «ه در چهار سال آينده جلوى رهبران حزب دموآرات قول داده اند آ

دموآرات ها با اينكه اآثريت هر دو مجلس را از دست داده اند ولى سعى دارند با . بايستند» افراطى
مخالفت هاى شديد با نومحافظه آاران، جمهوريخواهان ميانه رو را در لحظات حساس با خود همراه 

قاعدتًا سنا . ت با بوش، سناى آمريكا از اعالم راى اعتماد رايس خوددارى آرددر اولين قدم مخالف. آنند
بايد روز پنجشنبه نتيجه راى اعتماد آاندوليزا رايس وزير خارجه پيشنهادى بوش را اعالم مى آرد اما 

آنها گفتند آه سئوال هاى بيشترى . دموآرات ها و در راس آنها جان آرى با اين مسئله مخالفت آردند
به اين ترتيب راى اعتماد رايس چند . از رايس دارند و مى خواهند با جزئيات سياست هاى او آشنا شوند

تحليلگران عقيده دارند جان آرى با موضع محكمى آه در مقابل رايس در سنا اتخاذ . روز به عقب افتاد
نس خود را دوباره  شا٢٠٠٨آرد، قصد دارد وجهه سياسى خود را حفظ آرده و شايد در انتخابات سال 

 .امتحان آند
 متن آامل سخنان رئيس جمهورى آمريكا• 
معاونت رياست جمهورى، رئيس ديوان عالى، پرزيدنت آارتر، پرزيدنت بوش، پرزيدنت آلينتون، روحانيون «

محترم، ميهمانان گرامى و هموطنان در اين روز آه به موجب قانون مراسمى برپا است، ما قانون 
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من به افتخار اين . جشن مى گيريم و تعهد عميقمان به آشورمان را به ياد مى آوريماساسيمان را 
لحظه با در نظر گرفتن زمان آينده اى آه در آن زندگى مى آنيم، سوگند مى خورم و شما را گواه مى 

ما با هم .  دومين گردهمايى وظايف ما را واژگانى آه من به آار مى گيرم توصيف نمى آننددر اين. گيرم
» .هستيم، در طول نيم قرن آمريكا از آزاديمان دفاع آرده و مرزهاى طوالنى مان را مراقبت آرده است

 مان در پى فروپاشى آمونيسم سال هاى استراحت بود و ناگهان يك روز آتش، ما شاهد آسيب پذيرى«
دريايى از آدم . تمامى مناطق جهان در نارضايتى و ستم فرو رفت. بوديم و منبع عميق آن را هم ديديم

آشى، ناشى از نفرت، نفرت مرامى و دستاويزهاى قتل، خشونت، روى هم جمع شد و تهديدى مرگبار 
بى رحمى سنگدالن . رداين تنها يكى از نيروهايى بود آه مهار نفت و ناخشنودى را رها آ. به وجود آورد

ما به راهبرى رويدادها و . را نشان داد و همراه آن اميد به مدارا و آزادى انسان ها به عنوان يك نيرو را
عقل سليم به يك جمع بندى رسيده ايم و آن اين آه بقاياى آزادى در سرزمينمان هرچه بيشتر به 

 اميد براى صلح در جهان ما گسترش آزادى بهترين. موفقيت و آزادى در ساير سرزمين ها بستگى دارد
از زمان برپايى اين جمهورى ما اعالم آرده ايم هر زن و مرد در اين آره خاآى . در سراسر جهان است

داراى ارزشى بى مانند است، زيرا نشان سازندگان بهشت و نسل هايى را بر خود دارد آه ما براى 
پيشبرد اين آرمان . ا نيست و آسى نبايد برده باشدآسى ارباب م. حكومت مستقل الزم دانسته ايم

ها رسالت ما است، دستاويز افتخارآميز پدران ما است و اآنون تامين امنيت اين ملت امرى مبرم و 
سياست آمريكا جست وجو و حمايت از رشد جنبش ها و نهادهايى است آه در . خواست زمانه است

ما از خود و دوستانمان حتى . نهايى جهان آنونى ما استاين هدف . هر آشور و هر فرهنگ وجود دارد
مشكل بودن وظيفه دليل دورى جستن از انجام . اگر الزم باشد با توسل به نيروى قهريه دفاع مى آنيم

براى آسانى آه از سرآوب سرخورده شدند اهداف آمريكا بسيار جالب توجه و خوب . وظيفه نيست
 » .يت آمريكا را زير سئوال بگيرند و نسبت به آن شك آنندبعضى ها آوشيده اند آه قاطع. است

 
ما اين وظيفه را داريم يادآورى  آنيم آه سرآوبى پيوسته غلط است و آزادى هميشه درست است و «

ما ساير آشورها و دولت ها را تشويق مى آنيم آه بفهمند آه خوش رفتارى . ما از آن دفاع خواهيم آرد
در طوالنى مدت هيچ چيزى صحيح تر از آزادى براى . دوستى با آمريكا استبا ملت خودشان بخشى از 

آمريكايى ها نبايد از قدرت آرمانى ما متعجب شوند، ما ظلم و جفاى دائمى را تحمل . واقعيت وجود ندارد
آزادى براى آسانى آه دوستش دارند و . نمى آنيم، چون همچنين چيزى نبايد وجود داشته باشد

آسانى آه در سختى و عدم آزادى زندگى مى آنند بايد بدانند آه . ند خواهد رسيدخواستارش هست
اصالح طلبان دموآرات و تبعيدى ها مى دانند آه آمريكا آنها را آنطور آه . آمريكا به آزادى آنها توجه دارد

 » .بايد مى بيند
ى با عادت ديرينه آنترل رهبران حكومت هاي. ما هنوز اعتقادمان همان اعتقاد آبراهام لينكلن است«

مردم بايد ياد بگيرند به مردم خود اعتماد آنند و مسير پيشرفت و عدالت را آغاز آنند و آمريكا هم در آنار 
همه متحدان آمريكا بايد بدانند ما به دوستى آنها تكيه مى آنيم، . آنها خواهد بود، اين به نفع آنها است

تفرقه آشورهاى آزادى بدترين . به آمك هايشان نياز داريمبه رايزنى هايشان احترام مى گذاريم، 
. تالش هماهنگ ملل آزاد موجب پيشبرد دموآراسى و شكست دشمنان مى شود. دشمن آزادى است

آشور ما تعهداتى را . من از همه شما مى خواهيم در امر خطير برقرارى امنيت در آمريكا شكيبا باشيد
دست برداشتن از اين تعهدات نيز نادرست و با توجه سنت ديرپاى پذيرفته آه انجام آن مشكل است و 

ما به تعهدات خود عمل آرده ايم و ده ها ميليون نفر به آزادى دست يافته اند و ميليون ها » «.اين ملت
با تالش هاى ما آتشى روشن شده آه مخالفان پيشرفت را مى . نفر ديگر هم به آن دست مى يابند

معدودى آمريكايى در . آزادى ما را به تيره ترين گوشه و آنار جهان مى رساندسوزاند و آتش سرآش 
. آنها در دستگاه هاى اطالعاتى و ديپلماسى آار مى آنند. اين آرمان دشوارترين وظايف را بر عهده دارند

يهن برخى در راه م. آار ايده آليستى آمك به ايجاد آشورهاى آزاد و امر پرمخاطره نبرد با دشمنان ما
همه آمريكاييان شاهد اين ايده آليسم بوده اند و . جان داده اند، ياد آنان با افتخار هميشه زنده مى ماند

جوانان ما توجه داشته باشند به . عده اى نوجوانان هستند آه براى نخستين بار آن را تجربه مى آنند
كنيد، به خصيصه و خصلت آن توجه فقط به ثروت اين آشور توجه ن. نيروهاى شريرى آه امروز وجود دارد

آمريكا به آرمان گرايى و شهامت نياز دارد، زيرا ما يك آار اساسى در آشورمان داريم آه . داشته باشيد
 » .همانا امر به انجام نرسيده آزادى آمريكايى است

 در جهانى آه به سوى آزادى حرآت مى آند، ما مصمم هستيم معنا و چشم انداز آزادى را نشان«
اين معناى گسترده ترى از مفهوم آزادى است، در آرمان آزادى آمريكايى شهروندان ما شرف و . دهيم

امنيت و استقالل را مى بينند و اين بزرگترين آزادى است آه انگيزه قانون و قانون تامين اجتماعى 
اد بر خانه و ما مالكيت افر. ما عالى ترين سطح تحصيل را در مدارس خود فراهم خواهيم آرد. است

ما . منزل را افزايش خواهيم داد و مردم خود را آماده مواجهه با چالش هاى جامعه خود خواهيم آرد
 » .آزادى بيشترى در اختيار هموطنان خود قرار مى دهيم تا ترسى به دل راه ندهند

ت متكى به خود دول. اينچنين است ايده آزادى آمريكايى و شرف و تحمل و مدارامدارى در قبال ديگران«
باال بردن استانداردها، همچنان آه در آلمات . در تحليل نهايى يعنى مردمى آه متكى به خود هستند

عدالت، . رهبر جنبش مدنى مارتين لوترآينگ و در آتب مذهبى، در قرآن و آتب دينى ديگر آمده است
چنين است . انجام خواهيم دادآنچه آه در گذشته انجام داديم و آنچه ديروز، امروز و فردا و هميشه 

ترحم بر ضعفا و اين استقالل به اين معنا نيست آه ما مستقل از يكديگر هستيم . آرمان آزادى آمريكايى
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و هميشه . و آنچه را آه از دست داده ايم با عشق به يكديگر جبران خواهيم آرد. و به هم احتياج نداريم
بايد هرگونه نژادپرستى » «.مورد عشق و عالقه قرار گيرندبه ياد داشته باشيد حتى مطرودين نيز بايد 

از . تبعيض نسبت به اقليت ها، اين، آن چيزى است آه بايد به دور بيندازيم. را آشور ما به دور بياندازد
از منظر قرن ها بايد . چشم انداز يك روز واحد از جمله امروز مسئله هاى پيش روى آشور ما زيادند

ى پيش از ما آرمان آزادى و منشور حقوق بشر را پيش بردند؟ اين پرسش ها قاضى پرسيد آيا نسل ها
ما هستند و در عين حال عامل يكپارچگى اند، زيرا آمريكايى ها با گزينش يا تولد با آزادى به هم پيوند 

ه قرار وقتى آزادى ما مورد حمل. بايد زخم ها را التيام بخشيد و من براى اين آار مى آوشم. خورده اند
قربانيان آن فاجعه اميد . گرفت ما يكپارچه شديم و اآنون آن يكپارچگى را با غرور احساس مى آنيم

ما اعتقاد داريم، زيرا آزادى اميد » «.اين انتخاب انسان ها است آه رويدادها را شكل مى دهد. دارند
ند به خاطر آزادى، وقتى سربازان آشته مى شو. انسان ها است و روشنايى بخش نظم جديد جهانى

. وقتى انسان ها رژه مى روند آنها بر اساس يك اميد قديمى حرآت مى آنند، براى برقرارى عدالت
وقتى براى نخستين بار اعالميه استقالل . تاريخ يك مسير روشنگر است آه آزادى آن را روشن مى آند

ى دارد، آمريكا در اين قرن مثل اين آه معنى خاص: به طور عمومى خوانده شد يك شاهد ماجرا گفت
آزادى قدرت را تهديد مى آند، ما را . جديد آزادى را در سراسر جهان به تمامى سكنه آن ندا مى دهد

خداوند شما و آمريكا را در پناه . محك مى زند، اما بى ترديد بزرگترين دستاورد تاريخ آزادى بوده است
 ».خود نگاه دارد

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده ،عراق رويدادهاي 

  
 مسجد شيعيان در بغداد هنگام برگزاري نماز عيد قربان هدف حمله قرار گرفت 

 2005 ژانویه 21 – 1383 بهمن 2جمعه 
 تن 13يك خودروي بمبگذاري شده در خارج يك مسجد متعلق به شيعيان منفجر شد ه و دست آم 

 . تن ديگر زخمي شدند40آشته و 
انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در مقابل : پليس عراق اطالع داد, الملل ايلنا  ويس بينبه گزارش سر

 تن 40 تن آشته و 13واقع در جنوب غربي بغداد دست آم " ام المعاليف"يك مسجد شيعه در حمله 
 .ديگر زخمي شدند

عيان عراق به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، انفجار خودروي بمبگذاري شده در مقابل مسجد شي
 .اند  درحالي صورت گرفت آه شيعيان در حال برگزاري مراسم عيد قربان و برپايي نماز بوده

 .در عين حال اين دومين اقدام عليه مسجدي در بغداد، پايتخت عراق، است
تر شدن به برگزاري   ها و حمالت عليه شيعيان به واسطه نزديك  به گزارش اين خبرگزاري، عمليات

شيعيان درحالي از برگزاري انتخابات در عراق حمايت . سي ام ماه ژانويه افزايش يافته استانتخابات 
 .اند  آنند آه برخي از اعضاي احزاب اهل سنت برگزاري اين انتخابات را تحريم آرده  مي

 تن ديگر 38رويتر اعالم آرد آه در جريان انفجار نزديك مسجد شيعيان در غرب بغداد، هشت تن آشته و 
 .اند زخمي شده

اين انفجار به دليل انفجار : ، اين خبرگزاري افزود)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .گذاري شده بوده است و پيش از برگزاري نماز جمعه در اين شهر روي داد خودروهاي بمب

 آورده است آه يك اش اي بر روي سايت اينترنتي با انتشار بيانيه" انصارالسنه"از سوي ديگر، گروه 
آردند، ربوده  انگليسي و يك سوئدي را آه در دستگاه اطالعاتي آشورهاي خارجي در عراق فعاليت مي

 .اند و آشته
گروه انصارالسنه يك انگليسي و يك سوئدي را آه در سازمان اطالعات نيروهاي : اين بيانيه آورده است

 .ردند، آشته استآ ي بيجي در شمال بغداد فعاليت مي آفار در منطقه
ي  وزارتخانه اطالعي درباره: ي ربوده شدن اين انگليسي گفت ي انگليس درباره سخنگوي وزارت خارجه

 .اين دو ندارد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن٢: هفته نامه های ايران
  2005 ژانویه 21 – 1383 بهمن 2جمعه :بی بی سی

 انتخابات رياست جمهوری دامنه بيشتری يافته و هفته نامه ها ضمن انتقاد از روند گمانه زنی ها در باره
مذاکرات هسته ای با اروپا، طرح های مجلس در باره تثبيت قيمت کاالها، کاهش نرخ سود بانکی و 

  .الزام استفاده از چادر را بررسی کرده اند
نی را عامل بروز اختالف ميان محافظه  در عنوان اصلی خود حضور احتمالی اکبر هاشمی رفسنجاصدا

کاران ارزيابی کرده و نوشته ورود احتمالی هاشمی باعث شده تمامی معادالت اين گروه به هم بريزد و 
اين به نفع اصالح طلبان است چون باعث شده چند تن از کانديداهای محافظه کاران از کناره گيری خود 

  . سخن بگويند
کاران در اجماع بر روی يک نامزد و اعالم کانديداتوری علی اکبر واليتی وزير در عين حال تاخير محافظه 

سابق امور خارجه که يکی از نامزدهای محافظه کاران برای رياست جمهوری است، اختالف بين اين 
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گروه را افزايش داده و نشريات وابسته به جناح محافظه کار در عناوين اصلی خود هشدار داده اند که 
  .دگان اين گروه مراقب اعمال خود باشند و جلوی آسيب ها را بگيرندگردانن
 ارگان حزب موتلفه اسالمی در سرمقاله اين شماره اختالف را در ميان خانواده انقالب رحمت شما

دانسته اما نوشته، اختالفی که موجب بهره برداری دشمن و آسيب پذير شدن نظام در برابر دشمن 
  .شود هيچگاه رحمت نيست

اين نشريه به نامزدهای جريان محافظه کار توصيه کرده در رقابت انتخاباتی مراقب باشند يکديگر را متهم 
  .و تضعيف نکنند و با اعمال و رفتار خود باعث شادی دشمن نشوند

 ارگان انصار حزب اهللا نيز توصيه کرده اين جريان در زمينه انتخابات بايد يک سخنگو داشته باشد يالثارات
ا که موضع گيری ها و اظهارات حساب نشده بستر موجود برای روی کار آمدن يک دولت انقالبی و چر

  . کارآمد را از بين خواهد برد
 پيشنهاد نسيم البرزدر حالی که شورای هماهنگی نيروهای انقالب همچنان بر نظر جمع اصرار دارند 

  . امضا کنند که مانع از تکروی آنان شودکرده، کانديداهای مورد نظر اين شورا بايد ميثاق نامه ای
 در عنوان اصلی اش اين دوره از انتخابات رياست جمهوری را فصل جديدی از دموکراسی در اميد جوان

  .ايران توصيف کرده و نوشته، برگ برنده کانديداها در اين دوره معرفی يک معاون اول زن است
ی معين نامزد جبهه مشارکت و سازمان مصطف:  پيش بينی کرده کهاميد جوانياداشت نويس 

مجاهدين انقالب اسالمی يک زن را نامزد اين سمت کند که اين زن کسی نيست جز الهه کواليی 
آقای معين گفته است به زودی معاون اول خود . نماينده سابق مجلس و معاون دبير کل جبهه مشارکت

  .را معرفی خواهد کرد
 معرفی وی به عنوان معاون اول، اميد جوان دارد و به عقيده خانم کواليی در سياست خارجی تخصص

  .رقيبان را غافلگير خواهد کرد
مصوبه تثبيت قيمت کاالها و طرح کاهش نرخ سود بانکی از سوی مجلس با وجود مخالفت دولت 

  .همچنان موضوع بحث است و نشريات موسوم به محافظه کار به دفاع از آن پرداخته اند
ر قم منتشر می شود در سرمقاله اين شماره اين طرح ها را زيبا و مفيد دانسته اما  که دپرتو سخن

تاکيد کرده برای اجرای اين طرح ها بايد به فکر دولتی با انگيزه و کارآمد باشيم که مبارز با فقر و فساد را 
  .باور داشته باشد

برای انتخابات رياست جمهوری دچار اين هفته نامه به همفکران خود توصيه کرده در انتخاب نامزد اصلح 
  .اشتباه نشوند چون بخش عمده ای از مردم در انتخاب خويش به نظر آنها چشم دوخته اند

 از موضع گيری روزنامه جمهوری اسالمی در دفاع از اکبر هاشمی رفسنجانی  يالثارات وپرتو سخن
  . انتقاد کرده اند
خردادی ها چون کانديدايی ندارند به طرفداری از  به نقل از يک خواننده نوشته، دوم پرتو سخن

بی مادری به زن "هاشمی رفسنجانی روی آورده اند در حالی که وی اصولگراست و اصالح طلبان از 
  ."بابا مادر می گويند

 با چاپ مطلب مفصلی گردانندگان روزنامه جمهوری اسالمی را به تعصب و کم ظرفيتی متهم يالثارات
." گر مملکت ما کشور خفقان است که کوچکترين نقدی به آقای هاشمی روا نيستم:" کرده و نوشته

مقاله نويس اين هفته اضافه کرده در حالی که بخشی از مشکالت کشور به عقيده مقاله نويس اين 
هفته نامه دستاوردهای دولت وی است و خوش آمدن و خوش نيامدن مديران اين روزنامه نمی تواند در 

  .جاد کندآن تغييری اي
 چندی اکبر پيش هاشمی رفسنجانی را رکن نظام دانسته و به نامزدهای جمهوری اسالمیروزنامه 

  . انتخاباتی توصيه کرده بود به نفع وی کناره گيری کنند
:  ارگان جامعه اسالمی مهندسين از طرح مجلس برای کاهش نرخ بهره بانکی تقدير کرده و نوشتهجام

ايه ها را به سمت توليد هدايت و زمينه ايجاد اشتغال را در کشور فراهم کاهش نرخ سود بانکی سرم
  .می کند البته رمز موفقيت آن کنترل تورم است

تحقيق و تفحص از قوه قضائيه که بعد از بحث های زياد هفته گذشته به تصويب مجلس رسيد با بی 
نفر در آستانه اجرای حکم را عقب  در يادداشتی لغو حکم اعدام چند يالثاراتتفاوتی مواجه شده اما 

  .نشينی قوه قضائيه تلقی کرده است
تاسف بار اين که برخی مسائلی که منجر به ايجاد جنجال عليه دستگاه : "اين هفته نامه می نويسد

قضائی می شود به صورت چند باره و در يک مسير کامال مشخص تکرار می شود اما اقدام قابل توجهی 
  ."روز مجدد آن صورت نمی گيردبرای جلوگيری از ب

 پرتو سخنمذاکرات هسته ای و تيم مذاکره کننده ايران با اروپا همچنان با انتقادهايی مواجه است و 
توافق ايران برای اجرای پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای پيش از تصويب مجلس را 

ه هيچ توافقی از سوی هيات مذاکره کننده بدون  نيز نوشتشمااروپا بر سر ايران خوانده و " کاله گشاد"
  .تصويب مجلس قابل اجرا نيست

 طرح استفاده از چادر به عنوان پوشش رسمی زنان از سوی مجلس را در صفحه اول اميد جوان
  . "چادر زنان اجباری می شود:"منعکس کرده و تيتر زده است

د زنان ايرانی مکلف به استفاده از چادر به بر اساس طرحی که برخی نمايندگان زن مجلس تهيه کرده ان
چادر حجاب برتر است اما : "عنوان پوشش ملی می شوند اما حسين نوش آبادی نماينده ورامين گفته

  ."نبايد اين حجاب را برای تمام بانوان اجباری کرد
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