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

  
  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ، نيروها، دولتهامواضع 

  
 واآنش هاى بين المللى در قبال اظهارات اخير بوش در مورد حمله احتمالى به ايران

  2005 ژانویه 22 – 1383 بهمن 3ه  شنب:رادیو آلمان
ران در زمينه برنامه اتمى جرج دبليو بوش رييس جمهور امريكا اخيرا اظهاراتى آرد دال بر اينكه اگر اي

مشاجره برانگيزش با نيروهاى بين المللى همكارى الزم را نكند، امريكا نه تنها راه حل ديپلماتيك را بى 
اظهارات وى موجب بروز واآنش هاى . فايده مى داند بلكه امكان حمله نظامى را نيز بعيد نمى پندارد

 .  جهان شدمتفاوتى از سوى رسانه ها و دولتمردان ايران و
مقامات امريكايى دائما از حمايت ”وزير خارجه بريتانيا در ديدار از چين با بيان اينكه “ جك استراو”از جمله 

تالش آرد تا تنش ايجاد شده را آاهش “ خود از راه حل ديپلماتيك اين مشكل حمايت ميكنند
اه حل ديگرى غير از ادامه همتاى فرانسوى او نيز در مسكو تصريح آرد هيچ ر“ ميشل بارنيه”.دهد

 .گفتگوها در حال حاضر در مورد اين مسئله مطرح نيست
آميسر عالى اتحاديه اروپا در امور خارجى در “ بتينا فررو والدنر” به نقل از خبرگزارى فرانسه خانم 

 نظامى گفت اتحاديه اروپا به امريكا هشدار داد تا بجاى راه حلBild am Sonntagمصاحبه اى با روزنامه 
ما بايد در حال ” وى افزود . تالش خود را براى راه حل ديپلماتيك معضل برنامه هسته اى ايران بكار بندد

. حاضر هر چه در توان داريم بكار گيريم تا با استفاده از راه حل هاى سياسى با ايران به توافق برسيم
 با وجود اين من جدًا معتقدم آه تالش ولى. گفتگوهاى ما با مقامات ايرانى بدون شك بغرنج خواهد بود

هيچ آسى نبايد پيامدهاى حمله به ”:وى ادامه داد. “هاى ديپلماتيك نهايتا به پيروزى منجر خواهد شد
 .“ايران را چه در منطقه و چه در مناسبات  غرب و جهان اسالم ناچيز تصور آند

هدف . ر دو هدفى مشترك در اين معضل دارنداتحاديه اروپا و اياالت متحده امريكا ه”:خانم والدنر افزود
اختالف هاى ما تنها بر سر چگونگى . مشترك ما اين است آه نگذاريم ايران به سالح اتمى دست يابد

اروپايى ها ترجيح ميدهند با ارائه پيشنهاد هاى مثبت، دولت ايران را به . رسيدن به اين هدف است
آنها همچنين بر آنند آه نيروهاى معتدل و ميانه رو را .  آنندانتخاب راه حل قطع برنامه اتمى اش ترغيب

 .“اما امريكايى ها در اين مسير روش ارعاب و تهديد را در پيش گرفتند. در دولت ايران تقويت آنند
چاپ آلمان در شماره امروز خود به نقل از “ برلينار”همچنين به گزارش خبرگزارى فرانسه، روزنامه

احتمال حمله نظامى امريكا به ايران در حال ”:ور مناسبات آلمان با امريكا نوشتمام“ آارستن فويگت”
اظهارات اخير جرج دبليو بوش مبنى بر رد نكردن احتمال حمله نظامى به ايران به اين . حاضر وجود ندارد

ظامى بايد گفت آه حتى توان ن. معنا نيست آه او اين حمله را اينك در دستور آار خود قرار داده است
 . “آشور قدرتمندى مانند اياالت متحده امريكا نيز حد و مرزى دارد

در نطق بوش در آغاز دوره دوم  رياست جمهورى “ گسترش آزادى در جهان”فويگت با اشاره به تاآيد 
اما . ما نيز در آلمان همانند جرج بوش خود را در به ثمر رسيدن اين هدف موظف حس ميكنيم”:اش گفت

 .“ن است آه راهكارهاى ما در نيل به اين مقصود چيست و تا چه اندازه مشروع استپرسش مهم اي
  

امكان دارد سران فرانسه، روسيه، آلمان و اسپانيا طي نشستي در خصوص :ي فرانسه وزير امور خارجه
  ايران مذاآره آنند

  2005 ژانویه 22 – 1383 بهمن 3ه شنب
 قرار گرفتن ايران در دستور آار نشست احتمالي سران اينترفكس به نقل از ميشل بارنيه از احتمال
 .روسيه، فرانسه آلمان و اسپانيا خبر داد

ميشل بارنيه، وزير امور : ، اين خبرگزاري روسي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
امكان دارد :  به وي گفتي فرانسه در ديدار با والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در آاخ آرملين خارجه
ي ايران يكي از مسايل مهمي باشد آه در نشست شما با گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، ژاك  مساله

  .گيرد شيراك، رييس جمهور فرانسه، رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا مورد بحث قرار مي
  

  اي دست بردارد  ايران بايد از تسليحات هسته:وزير خارجه فرانسه 
  2005 ژانویه 22 – 1383 بهمن 3ه شنب

هيچ جايگزيني براي مذاآره با ايران و وادار : خبرگزاري فرانسه به نقل از وزير خارجه فرانسه گزارش داد
 . اي وجود ندارد  ساختن ايران به توقف تسليحات هسته

رژيم "ز ايران با عنوان آه ا" ميشل بارنيه"، )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
 .اي دست بردارد  ايران بايد از تسليحات هسته: نام برد، افزود" اسالمي

 آشور اروپايي و 22ها مرتبًا از وضعيت مذاآرات آه آشكارا توسط   آمريكايي: وي در ديدار از مسكو گفت
 .شوند  شود، مطلع مي  روسيه انجام مي
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 حساسي است و ما با چشم باز و آگاهانه اين آار را انجام اين اقدام، همكاري: بارنيه ادامه داد
 .دهيم  مي

ميشل آليوت ماري "و " سرگئي الوروف"اين اظهارات را در آنفرانس خبري مشترآي با " ميشل بارنيه"
  .وزير دفاع فرانسه و سرگئي ايوانف وزير دفاع روسيه اين اظهارات را بيان آرد

  
  ضرورت دارد رانی با اکيپلماتی دیم گفتگوها تداوجی چماق و هواستيدرکنار س

  2005 ژانویه 22 – 1383 بهمن 3ه شنب
 هشدار رانی ای هسته ای در قبال برنامه هایی اروپاهی و اتحادکای کل ناتو در خصوص اختالف نظر آمرريدب
 . داد
 کل ناتو در ريدب" جاپ هوپ شفر "  هندلز بالت ، ی مهر به نقل از روزنامه آلمانی گزارش خبرگزاربه

 ی با اتخاذ موضعیی اروپاهی و اتحادکای آمر : کرد ، افزود ی مانيادامه سخنان خود که در بروکسل ب
  . کنند زي پرهرانی ای هسته ای برنامه هاراموني و اختالف نظر پیري از درگدیهمسو با

 اجتناب گریکدی از مخالفت با دیا بکای و آمریی اروپاهی مطلب که اتحادنی بر ادي با تاکني کل ناتو همچنريدب
 هسته ی بدست آمده در خصوص برنامه هایتهاي مسئله موفقرامونيبحث و گفتگو پ:  کرد حی، تصرورزند

 . اختالف نظر دارد ی دارای طرفهای تمامیی به همسوازي نرانی ایا
 ی گفتگوها سلسلهدی باجی چماق و هواستي گرفتن سشيمن معتقدم که عالوه بر در پ:  افزود شفر
 .   کند داي ادامه پزي نکيپلماتید
 هفته گذشته به لی اواکای آمری جمهورسي رئ "جرج بوش  "  : در ادامه نوشت ی روزنامه آلماننیا

 به رانی اهي شد که جنگ علی آورد و مدعاني سخن به مرانی کشور به انی ایصراحت از حمله نظام
  . ستي نی وجه منتفچيه
 

  حهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جنا
  

آونداليزا رايس همواره اظهارات : رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت
 .اي نسبت به ايران داشته است احساساتي و شتابزده

  2005 ژانویه 22 – 1383 بهمن 3ه شنب
وگو با خبرنگار  خارجي مجلس در گفتعالء الدين بروجرودي، رييس آميسيون امنيت ملي و سياست 

در مقابل اظهار نظر رايس، اظهار نظرات مختلفي : گفت) ايسنا(پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
ايم؛ ولي آنچه مسلم است ايشان به صورت احساسي و  هم از برخي اعضاي دولت بوش شنيده

 .ايم نبايد اين اظهارات را جدي تلقي آرد هآند و با توجه به تجربياتي آه داشت شتابزده اظهار نظر مي
با توجه به مجموعه سياستهاي : بروجردي در خصوص طرح مباحثي درباره جنگ با ايران تصريح آرد

جمهوري اسالمي ايران و تعامل گسترده آشورهاي غربي به عنوان متحدين آمريكا با ايران، فضا درباره 
ر امور خارجه انگليس با اينگونه اظهارات با استهزا برخورد اين چنين فضايي نيست و به همين دليل وزي
 .آرد و طرح چنين نظري را خنده آور دانست

 انيگونه باشد؛ ميزان اعتبار اين سخن خود را نشان  وقتي تلقي غرب از چنين نظري، : وي در پايان گفت
  .دهند مي

  
   کشورشدیپلماسی موتور محرکه درانی ای هسته اگاهیجا

  2005 ژانویه 22 – 1383همن  ب3ه شنب
 در تي حقوق بشر و خلع سالح سازمان ملل معتقد است موفقیونهايسي در کمرانی سابق اندهینما

 .  است رانی ای و صنعتی علمیشرفتهاي دارد و آن پی اصلدي کلکی یمذاکرات هسته ا
 در رانی ایسالم ای جمهوریندگی که سال ها نمای هسته اکیزي فی مدرک دکترای خرم دارایدکترعل

 خلع سالح و حقوق بشر سازمان ملل را برعهده داشته است ، در گفتگو با خبرنگار ی هاونيسيکم
 ی آن براگاهی و جارانی ای اسالمی جمهوری علمی هاشرفتي پشيماه پ6تا :گفت" مهر "یاسيس
 گزارشات یما وقت انداخته بود اهی سازي وضع بر مذاکرت ننی از دست اندرکاران مشخص نبود وایاريبس

 و وژيفی سانتری چرخه سوخت ، ساخت دستگاه هانهي در زمرانی ای و صنعتی علمگاهی جایالبرادع
 . کشورشد یپلماسی موتور محرکه دگاهی جانی الملل آشکار ساخت ، انيآشکار در عرصه ب

واستار دست  خی که در مقاطعکای و آمریی اروپای باعث شد که کشور هاشرفتي پنیاعالم ا: افزودیو
 ندی سخن بگونیي که اگر بخواهند از موضع باال به پادندي از چرخه سوخت شده بودند فهمرانیبرداشتن ا

 ساتي به تاسه و حملی نظامداتی آشکار شد که تهدني همچنگری بدست نخواهند آورد دربعد دیتيموفق
 .  است دهي دوانشهی ررانی در ای تکنولوژنی چرا که استي کارسازنرانی ایهسته ا

 آور ادی مذاکرات برشمرد وشبردي پگری را به عنوان عامل دی تی خروج از ان پی برااقي خرم جو اشتدکتر
 معاهده گنجانده شده است و نی به عنوان حق مسلم کشورها در ای تیحق خروج از ان پ:شد

 . ست  عمل نکرده ای عنوان بر خالف اصول جهانچي خارج شود به هی تی که از ان پیکشور
 
 به معاهده لی معاهده تبدنی  ا2005 ی در می تی نظر در ان پدیدرصورت تجد: دادحي توضني همچنیو
 ممکن دی جدطی برسد، درشرابی عضو به تصوی است درکشورهاگرالزمی شود که بار دی مدی جدیا
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ان کرده است  واروپا را نگرکای است که آمری موضوعنی آن سر باز زنند وارشی کشورها از پذیاست برخ
 . 
 آنچه تاکنون در مذاکرات بدست آمده است مرهون نکهی بر ادي الملل با تاکني بلگرمسائلي تحلنیا
 همه دی باشتري پیلي  خمی نبودی سطح از تکنولوژنیاگر در ا:  ماست گفت ی و صنعتی علمیشرفتهايپ

  . می دادی ملیدستاوردها را تحو
 در مانور دی بای شرط الزم بود و شرط کافی و صنعتی علمی هاشرفتي کرد پدي حال تاکني در عیو
  .دی بدست آکيپلماتی دیها

 دستاورد نظام در نی زمان مانورها خوب انتخاب و به اجرا گذاشته شد ومهمترنیتا ا:  خرم  افزود دکتر
 .  بود کيپلماتی به مذاکرات ددني و رسی گذشته خروج از حالت بحرانیماه ها

 ها به زعم خود به ییاروپا: زود است افزوداري برشمردن دستاوردها بسی هنوز برانکهی ا با اشاره بهیو
 که یی هدف تاجانی به ادني رسی بوده و هستند و و برای هسته ای هاتيدنبال توقف کامل فعال

 هسته یت هاي ها قاطعانه تر خواهان توقف فعالییکای آمرگری دی روند ، از سوی مشيزورشان برسد پ
 . کنند ی دنبال می و نظامی اقتصادداتی با تهدی هدف را حتنی و ارانندیا یا
 
 خوب یانتخابها:  را در کارگروه ها حساس خواند و گفت یرانی ایپلماتهای دفهي استاد دانشگاه وظنیا
 مطلوب جهي به نتتهي در سه کممي را شکست و اگر بتوانی هسته ایتهاي صف اتحاد در برابر فعالرانیا

 ارتقا خواد رانی ای اطقه و وزن منگاهی و اروپا بوجود خواهد آمد و جارانی در روابط ای قطعا تحولميبرس
  . افتی
 و اروپا در رانی و همزمان با مذاکرات اري اخی در روزهاکای دوباره آمرداتی تهدلی دوعامل را به عنوان دالیو

ه اروپا و جهان ازموضع اقتدار اعالم کرد که  خواست بداتی تهدنی اوال با اکایآمر: ژنو برشمرد و گفت 
 را با جی چماغ و هواستي خواهد سی می و در ثانمی روی نرسد ما را ه خود را مجهياگرمذاکرات به نت

 .  به اجرا بگذاردگری اروپا بار دیهمراه
نوان دستاورد  به عرانی راکتور آب سبک با انهي در زمی همکاری اروپا برای خرم درباره اعالم امادگدکتر 

 رانی ها حاضر شده اند راکتور آب سبک به ایی اروپانکهیا:  گفت می بعد از سالها تحریمذاکرات هسته ا
  . یاسي است و نه مذاکرات سانی است ای و صنعتی علمیشرفتهاي پجهيبدهند درنت

 شرفتهي پ به عنوان نوعني خود به راکتور آب سنگرانی که ایطیدرشرا:  کردحی حال تصرني درعیو
 شرفتي پی کشورمان معنای عنوان براچي راکتور آب سبک به هدی است خرافتهی راکتور دست یتکنولوژ
  . ستي نی منطقرانی در ایگری دستاورد دچي ندارد و معاوضه آن با هی و صنعتیعلم

 
 دهه ی برای درحال حاضر ما و اروپا در مرحله اعتماد سازنکهی ااني الملل با بني مسائل بلگري تحلنیا

درحال حاضرجلب : گفتی و اروپا ازمذاکرات جاررانی مورد خواست اجهي ، درباره نتمي هستندهی آیها
 ني شفاف و بیا رابطه ی چرخه سوخت خواست اروپا و برقرارتي فعالی توقف دائمی برارانی اتیرضا
 .  است رانی خواست ای و صنعتی و آژانس ضمن حفظ توان علمرانیا
 رانی خواهد و ای مزي صلح آمري عدم انحراف از مسی برایني ضمانت عرانی اروپا ازانکهیه به ا با اشاریو

 ی انرژی المللنيآژانس ب: گفت،ی هسته ای هاتي ادامه فعالی و مستحکم برایاز اروپا ضمانت اثبات
 سابقه بوده ی بین المللي نهاد بنی اخی داشته که در تاردی ساعت نفر بازد8000 از شي برانی از ایاتم

 . است 
 از آنها با توجه به مالحظات ی به اروپا و گرفتن ضمانت اثباتیني دادن ضمانت عیبرا: خرم افزوددکتر
 فکر باشند که نی ها درایی ، اگر اروپامی وقت بگذارمي توانی ازچند ماه نمشي ب،یکی و تکنولوژیاسيس

 که منتظر خوراک د صورت اثبات خواهد شنی کنند مطمئنا در اشتباهند و در ایشیمذاکرات را فرسا
 .  به آژانس هستند ییکایرساندن  جاسوسان آمر

 کارگروه لي ها از تشکییاروپا:  گفتی و اقتصادیتي و امنیاسي سی کارگروه هالي درباره تشکیو
ه از  با هدف استفادی الملل وازکارگروه اقتصادني درعرصه برانی ااتي ازنناني اطمی برایتي و امنیاسيس

 .  استقبال کرده اند رانی اعي و تطمدی تهدی برای اقتصادیاهرم ها
 

 همزمان با مذاکرات هسته رانی گفتگو درباره طرح موضوع حقوق بشر درانی ازایگری خرم دربخش ددکتر
 در جهان مورد توجه ی صرفا حقوق بشرای و یاسيحقوق بشر همواره از دو وجه س:  در ژنو گفت یا

 . دو وجه مورد توجه همه کشورهاست نی اکي و تفکردي گیقرار م
بخش اعظم : افزودرانی سال گذشته در ا25 دری های ها و کاستی توجهی بی با اشاره به برخیو

  رانی حقوق بشر اهيجنجال عل
 صرفا ی ما وجود نخواهد داشت و برخورد هاهي علی بهانه ای جزئصی است و در صورت رفع نقایاسيس
 .   کشور ها قرار نخواهد گرفت ریه سا مورد توجیاسيس
 از یکی یمذاکرات حقوق بشر:  حقوق بشر سازمان ملل متحد افزودونيسي در کمرانی سابق اندهینما
  . افتی مساله پرداخته شود ادامه نخواهد نی به ارانی ماست اما اگر در ای جدی هاینگران
 به عنوان کای رو با اروپا ، آمرشيدرمذاکرات پ: کرددي واروپا تاکرانی مذاکرات ایدي درخصوص نکات کلیو
 مد نظر قرار ی بطور جددی مساله بانی حضور خواهد داشت و امي مستقري طرف مذاکره به طور غکی
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 یدی شد شرط جدذاکرات وارد می  تا اگر روزمي را ملحوظ کنکای آمریگری بازی جادی اساس بانی برارد،يگ
  . دیايدرمباحث بوجود ن

 
 ی برضرورت محدود نشدن مذاکرات چند جانبه آغاز شده بااروپا به مذاکرات هسته اني خرم ، همچنردکت
  . میي بهره جوی ورود به عرصه اقتصاد جهانی و از آن برامی تجربه را مغتنم بشمارنیا:  کرد و افزود ديتاک
 بر اساس مصوبات حرکت دیبا: گفترانی در ای پروتکل الحاقی موضوع اجرای با اشاره به جنبه حقوقیو
 نشده تعهد رفتهی که رسما پذیزي اگر در مورد چمي محدود کنمی ارفهی هارا به آنچه پذی و بازرسميکن
 .  خواهد بود ی قانونري عملکرد غني از ما همواره چنی انتظار جامعه جهانميده
 است که به طور موقت فتهری و نظام پذدهي نرسبی به تصورانی هنوز درمجلس ایپروتکل الحاق:  افزودیو

 آن را اجراکند ، اما 
 ونيتوالسي کاپرشی پذی خواهادهی زرشی است و هرگونه پذی امر موقتنی که امي توجه داشته باشدیبا

 . شود یمحسوب م
 که ی درمذاکراتدیشا : زگفتي نیاسي به بعد سی خرم درخصوص چرخش مذاکرات از بعد حقوقدکتر
 اما الزم بود مباحث در محدوده مي نداشتیاسي جز مذاکرات سی چاره امي داشتی بحران هسته ایابتدا
 .  ماند ی می باقی و حقوقیفن
 از رانی نسبت به ایاسي ابتدا وانتها ندارد و اروپا در مذاکرات سیاسي مذاکرات سنکهی برادي با تاکیو

 به یاسيات را از کانال س مذاکرمي بتواندی فرصت بانيما در اول:  برخوردار است افزود یشتريقدرت ب
  . میي نمای اتمی انرژی المللني و آژانس برانی و محدود به روابط امي بازگردانی و حقوقیکانال فن

بازگرداندن :  بزرگ خواند وگفت ی اشتباهیاسي را درچارچوب سی رها کردن مذاکرات هسته ایو
 برابر برگزار و اروپا را ملزم یر سطح دهد گفتگوها را دی فرصت مرانی به ایمذاکرات به چارچوب حقوق

 .  کند ی قانون بازتیبه رعا
 بر نقش ی در پرونده هسته ای ملتي امنی عالی شورایی خرم در خصوص انطباق نقش اجرادکتر
 سپرد ی را به دولت میی نقش اجرای ملتي امنی عالیبهتر بود شورا:  شورا گفت نی ای نظارتیقانون

 جهي و نتی گرفت تا کار مذاکرات با نظارت ، پختگی نظارت را برعهده م وی گذاراستيو خود نقش س
 .  شد ی دنبال می بهتریريگ
 مهر به ارتباط  انتخابات یاسي گفتگو با خبرنگار سیانی الملل دربخش پاني گر مسائل بلي تحلنیا
 ی جمهوراستیر انتخابات یدر اروپا رو:  اشاره کرد و گفت ی و پرونده هسته ارانی ای جمهوراستیر
 ی جمهوریا سرنوشت هسته ندهی جمهور آسیي حساب باز کرده اند چرا که به اشتباه معتقدند ررانیا

 .  را رقم خواهد زد رانی ایاسالم
 تواند صحنه ابتکار در مذاکره با جامعه ی مندهی آی جمهوراستی صحنه رنکهی خرم با اشاره به ادکتر
 توجه دی بای جمهوراستی ری هادای کاندطی شرانیدرا: ، گفت  به آن یی اعتنای بای باشد ویجهان

 مردم خواست نظام و ی کلمي فاصله گرفتن از تصمی انتخاباتغاتيداشته باشند که در مبارزات و تبل
 .  نگذارد ی منفري بر روند مذاکرات تاثی و گسترش روابط خارجی علمی بر حفظ دستاوردهایمبن

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  را برعهده گرفت ی سرباز عراق15 قتل تيگروه ارتش انصار السنه مسئول

  2005 ژانویه 22 – 1383 بهمن 3ه شنب
 هياني القاعده امروز شنبه دربیستیوابسته به گروهک ترور" ارتش انصار السنه "  موسوم بهی عراقگروه

  . خبر دادیسرباز عراق15 ازکشتن یا
 دیي که هنوز صحت آن به تای گروه عراقنی اهياني فرانسه، دربی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 تشانی و اعتراف به جنایی ارتش عراق را پس از بازجویروهاي مرتد از ن15حدود :  آمده است ده،ينرس
 تا درس میرساندل  به قتتي ازمجاهدان در شهر هی درکشتن شمارییکای آمریروهاي با نیدرهمکار

 . باشدگرانی دی برایعبرت
 درغرب بغداد خبر داده ی سرباز عراق15 ازربوده شدن ی اهياني دربیستی گروهک ترورني همهی ژانو15 در
 اسد گاهی پایکی سربازبه هنگام خارج شدن ازاتوبوس درنزد15 نی عراق آنگاه اعالم کرد که اسيپل. بود
 .بار توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند دراستان االنییکای آمریروهاين

 یروهاين)  بهمن ماه11 (هی ژانو30 عراق در ی انتخابات سراسری شدن به موعد برگزارکی با نزدهمزمان
 . شدندلی افراد مسلح ناشناس درعراق تبدفيارضعي به اهداف بسسيارتش عراق و پل

 القاعده در عراق است تاکنون یتسی کوچک تروری از گروههایکی انصار السنه که ی عراقگروه
  تن از 22 دسامبر را که منجر به کشته شدن 21 در شهرموصل در ی انتحاراتي عملنی چندتيمسئول
 . شد،برعهده گرفته است ییکای آمری نظام14جمله 

 
راقي گروه ابومصعب الزرقاوي با انتشار يك نوار ويديويي در يك پايگاه اينترنتي، تصاويري از سربريدن دو ع

 .ها در عراق، نمايش داده است را پس از اعتراف آنها به آار در پايگاه آمريكايي
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ها خود را علي  ي جنگ، اين گروگان ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنها . اند ، ساآن شهرك صدر معرفي آردهحسين جاسم محمد الزبيدي و احمد الوان حسين المهداوي

 .اند آرده ها در رمادي آار مي  آمريكايي اند آه در پايگاه گفته
آند؛ اما وي را به پايگاه  آرده براي يك شرآت لبناني با نام صفوان آار مي زيبدي گفته است آه فكر مي

 .اند ي تانكر بوده هر دوي اين افراد راننده. اند ها برده آمريكايي
جهاد در "ها پس از اعتراف در مقابل پرچمي آه نام  در اين نوار ويديويي، نشان داده شده آه گروگان

سپس قاتالن . شود روي آن نقش بسته، سر هر آدام بريده مي" اي گروه الزرقاوي سرزمين دو رودخانه
 .دهند گذارند و فرياد اهللا اآبر سر مي سرها را باال برده و روي پشت افراد مي

هر آس به "ها هم زمان با هشدار اين گروه مبني بر اينكه،  ي سر بريدن عراقي تصاوير تكان دهنده
  .شود ، پخش مي"دشمنان اشغالگر به هر شكلي آمك آند همين سرنوشت را خواهد داشت

  
 تن آشته و 12درپي عمليات انتحاري در يك مراسم عروسي شيعيان عراق در جنوب بغداد، دست آم 

 .جروح شدند تن م25
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از مقامات روستايي آه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  چهار آودك، يك زن، هفت مرد در اين عمليات آه خانه: اين عمليات در آن صورت گرفت، اظهار داشت

 . ابوعامر در جنوب بغداد را هدف قرار داده بود، آشته شدندزياد عباس االميري در روستاي
اي را هدايت  گذاري شده اين حمله توسط يك عامل انتحاري آه آمبوالنس بمب: پليس اعالم آرد

  .آرد، انجام شد مي
 

  میارداري عراق در اختی درامور داخلرانی درباره دخالت ای موثقمدارک:  ادعا کرد یعدنان پاچه چ
  2005 ژانویه 22 – 1383بهمن  3ه شنب
 عراق ی به دخالت در امور داخلرانی مستقل عراق با متهم کردن ای تجمع دمکرات هاسي رئی چپاچه

 .  در عراق وجود دارد رانی درباره دخالت ای موثقیادعا کرد مدارک
 ی دمکرات ها تجمعسي رئی عربستان، عدنان پاچه چرهی مهر به نقل از روزنامه الجزی گزارش خبرگزاربه

 . عراق متهم کرد ی را به دخالت در امور داخلرانی و اساس اهی پای بیمستقل عراق در اظهارات
 
  .می تالش ها دارنی اثبات ای برای و مدارکمي کنی را در امور عراق محکوم مرانیما مداخله ا:  گفت یو
 ی به پایالدي می ماه جارانی از همه مردم عراق خواست در پاني امور خارجه اسبق عراق همچنریوز

 . بروندی رایصندوق ها
 ی و عضو تجمع دمکرات هایزی برنامه رری الحافظ وزی اردن که مهدمي مقی با اتباع عراقداری در دیو

 نی خطرناک تردی برد که شای بسر میعراق اکنون دردوران دشوار: مستقل هم حضور داشت، گفت 
 ندارد وجود ی باال است خدمات اساساري بسیکاري ندارد و نرخ ب وجودتي امنرای باشد زخشیدوره در تار

 . وجود داردی دولتی دستگاه هایو فساد هم در برخ
 نی کردند اما اکنون ای زندگیمی حکومت گذشته در ترس داهی سال درسا35 ها یعراق:  گفتی چپاچه

ت که باعث شده است  و غارت وسرقت برگشته اسییترس به علت انفجارها و اعمال قتل وآدم ربا
 یوندهاي رفتن پني شود و منجر به از بدهي تر شود و ارزش ها از هم پاشفياعتماد به نفس ما ضع

 . شده است ی و شکاف در وحدت ملیاجتماع
 

 شد دولت وقت اطالعات و ی مدعد،ي عراق نامی در امور داخلرانی آنچه مداخله اتي با محکومی پاچه چ
 چي زند به هی دو کشورضربه ماني می مداخله دارد که به حسن همجوارنی درباره ایمدارک موثق
وند دخالت  رنی منافع خاص خود در ای روند انتخابات به سوريي تغی داد برامي اجازه نخواههیکشورهمسا

 .کند
 تي وضعنی خارج کردن عراق از ای برای عراق در مقابل چالش بزرگیاسي سیروهاين:   گفت یو

 را از تشي است که مشروعی حکومتلي گام تشکني بهتر قرار دارند و اولندهیتقال آن به آفاجعه بار و ان
 همه ملت که یاراده ملت عراق که در انتخابات آزاد و شفاف متبلور شده است ، خواهد گرفت انتخابات

واهند  موافقت نخنی از اري غی با نشانه هایعراق بدون استثناء شرکت کنند ملت عراق هرگز با حکومت
 .کرد

 
 انتخابات در موعد مقرر آن ی موقت خواستار برگزاری در مجلس ملشيحدود سه ماه پ:  گفت ی چپاچه

 کرد قی مردم را به شرکت در انتخابات تشوشانی ارای کردم زدي تمجیستاني اهللا ستیشدم و از موضع آ
 قی را در تشویستاني اهللا ستی آوهي عراق شی ومذهبیاسي کردم که رهبران سیدواريو ابراز ام

 هشدار دادم هر کس در انتخابات شرکت رندي گشي در انتخابات در پیطرفدارانشان به مشارکت عمل
 .نکند ضرر خواهد کرد

 به آن داده اند و ی طائفه ای انتخابات را رنگ وبوقی تعوی رسانه ها درخواست برایبرخ:  گفت یو
 عهي شی هاتي شخصني دربیراحتی ندارد زتي واقعنی است که ای سنعهي مناقشه شکی نیگفته اند ا

 ع به موقی از برگزاری هم کسانی سنی هاتي شخصاني انتخابات شده اند و درمقیهم خواهان تعو
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 یحي و کرد ومسی و سنعهي شرای وجود ندارد زی حزب سنای عهي حزب شچي کرده اند هتیانتخابات حما
 فتنه جادی تالش ها که به دنبال انی با ادیاند ما با منتشر شده یاسيو ترکمان در هر حزب وگروه س

 که با یان و با کسمي باشبندی عراق پای ما است که به اصل شهروندفهي هستند وظیزشت طائفه ا
 .مي ها واقشار مختلف ملت عراق هستند مقابله کنفي طاني به دنبال اختالف می طائفه ای بندميتقس

  
  نه هاي جمعي در رساايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  بهمن3: مرور روزنامه های تهران 

  2005 ژانویه 22 – 1383 بهمن 3ه شنب:بی بی سی
روزنامه های امروز تهران سخنان جورج بوش در آغاز دور دوم رياست جمهوری او را با اهميت ديده و به 

حساب آورده و در عنوان شروع تهديدهای جديد و دور تازه ای از خصومت در روابط ايران و آمريکا به 
گمانه زنی های تازه از انتخابات رياست جمهوری آينده ايران از حضور چهره های تازه در رقابت ها خبر 

  .داده اند
 که مراسم تحليف جورج بوش و سخنرانی او و کاندوليزا رايس، وزير خارجه اش را در صدر اخبار شرق

شان می دهد تالش آرمانی برای تحقق منافع خود آورده در سرمقاله ای نوشته گرچه تجربه عراق ن
ملی نامطمئن شده و توسل به زور به عنوان يک آرمان محدود کننده است اما آمريکا دگرگون ساختن 

  . خاورميانه را گريزناپذير يافته است
 در سرمقاله خود نظر جورج بوش را به جنگ با ايران دانسته و نوشته در جمهوری اسالمیروزنامه 
 مردم و جوانانی هستند که زير بار چنين ننگی نمی روند، کما اينکه در جهان اسالم نيز مردان و ايران،

  . زنان غيرتمند فراوانی وجود دارند که آماده مقابله با آمريکا هستند و بايد ساماندهی شوند
برسد، نخبگان اين روزنامه در پايان سرمقاله خود پرسيده آيا بهتر نيست قبل از آنکه چنان روزی فرا 

  . جهان اسالم به وظايف خود عمل کنند
اين امکان :  نظر ديک چينی معاون رئيس جمهور آمريکا را با اهميت يافته که گفته استايرانروزنامه 

  . وجود دارد تل آويو به حمله به ايران دست بزند
 بوش پاسخ داده که به حضور همين روزنامه از زبان سفير ايران در بريتانيا به آن بخش از گفته های جورج

  . رهبران القاعده در ايران مربوط می شد
 ماه گذشته متهمان القاعده را به چند ١٨، محمد حسين عادلی گفته است تهران در ايرانبه نوشته 

وی تاکيد کرده که در مورد حمله نظامی به ايران آمريکا بايد از . کشور اروپايی و عربی تحويل داده است
  . گذشته درس بگيرداشتباهات
 در تحليلی بر گفته های رييس جمهور آمريکا نوشته اين که جورج بوش در نطق مراسم همشهری

تحليف از زبانی کلی و مبهم برای پيام فرستادن به ايران و ديگر کشورهای جهان استفاده کرد شايد 
ر اراده گذشته را برای جنگ داليل گوناگونی داشته باشد اما مهم ترين آنها اين بوده است که او ديگ

  .افروزی ندارد
 مرزهای جنوبی ايران خبر داده و نوشته حضور   هوايی  در حريم  جت جنگنده آمريکايی  از پرواز يکاعتماد
   ادامه  مداوم  صورت  کشور به  جنوب  مرزی  در مناطق  گذشته  ماه  شش  آمريکا در  هواپيماهای هوايی

  . داشته است
 نوشته از محسن رضايی در مورد حضورش در انتخابات رياست جمهوری ايران و اين که رانايروزنامه 

اگر دولت آينده عالوه بر ابعاد اقتصادی و سياسی : "دارای سابقه نظامی است پرسيده اند و وی گفته
صوصًا از بعد دفاعی هم برخوردار باشد، امکانات چنين دولتی از دولت های ديگر باالتر خواهد بود، مخ

اين که چهار سال آينده با پروژه طرح خاورميانه بزرگ عليه ايران همزمان است، ما بايد بتوانيم از اين 
  ."طرح بدون اين که به جنگ کشيده و يا تسليم بشويم، عبور کنيم

 يک نظرسنجی که ايراندر ادامه گزارش روزنامه ها درباره رقابت های انتخاباتی به نوشته روزنامه 
گروهی از محافظه کاران صورت گرفته نشان داده که سردار قاليباف فرمانده نيروی انتظامی در توسط 

  . راس انتخاب ها و محمود احمدی نژاد شهردار تهران پس از وی قرار دارد
به همين جهت در حالی که محافظه کاران از سردار قاليباف نامی نمی بردند اينک گفته اند که موضوع 

  . تخابات ساده و آسان نيستشرکت وی در ان
، يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس به همين دليل به ياد آورده که شرکت نظاميان شرقبه نوشته 

  . در انتخابات معمول نبوده و به فرمان آيت اهللا خمينی ممنوع شده است
بيان اين که  يکی از مداحان تهران در حضور هزاران تن از مردم در دعای عرفه با شرقبه نوشته 

، ضمن انتقاد از کارگزاران سازندگی با صدای بلند برای "هشت سال بوديد، ديگر برای شما بس است"
  . نابودی آنها دعا کرد

 در عين حال خبر داده که يک عضو هيات موتلفه اسالمی در قم گفته انتخابات رياست جمهوری شرق
منان و هم برای دوستداران انقالب است چراکه آينده مهمترين انتخابات بعد از انقالب هم برای دش

  دشمنان به فکر نفوذ افرادی در رأس قوه مجريه هستند
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