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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 

  
 قابل ري غی هسته احاتي تسلی دارارانی اکی موضوع اتفاق نظر دارند که نیاروپا و آمريکا در ا: لوموند 
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 مقاله کی روزنامه در نی شماره انی در آخرسیاپ پار ورنه، مفسر روزنامه معتبر لوموند چليدان : وفردایراد
 رانیپس از عراق، ا:  کندی سئوال را مطرح منی هدف نومحافظه کاران، نخست ارانی عنوان اری زیليتحل

 مورد حمله قرار خواهد گرفت؟ 
 1990 عراق از سال هي علکای مقدمامت جنگ آمرسدی نوی سئوال مفسر روزنامه لوموند منی پاسخ ادر
هواخواهان .  نومحافظه کاران آماده شدیغاتي و تبلیاسي سک،یدئولوژی گسترده ایزی با برنامه ریالديم

 بوش پدر در جرج مي از تصمیالدي م1991 بعد از آنکه در سال ني صدام حسمی رژهياستفاده از زور عل
فشار همه جانبه  شدند، گروه دي فارس ناامجي در جنگ اول خلني صدام حسمی رژی از سرنگونیخوددار

 گروه در سال نیا.  دادندلي تشککای در مطبوعات، کنگره و دولت آمر،ی را به صورت محافل کارشناسیا
 خود تي موفقني به نخستکای اسبق آمری جمهورسي رئنتن،ي کللي بی در زمان زمامدار،یالدي م1998

 . کای آمری و مالیاسي ستی با حماني صدام حسمی رژیطرح سرنگون. افتیدست 
 نومحافظه کاران دهيبه عق.  را هدف قرار داده استرانی گروه حاال انی نوشته مفسر روزنامه لوموند، ابه
 ني صدام حسمی رژی مبارزه دراز مدت خواهد بود که حمله به عراق و سرنگونسمی ترورهي نبرد علکایآمر

 .  بودد خواهرانی و اهی سوری حکومت های سرنگونیمراحل بعد.  مرحله آن بودنينخست
 هدف استفاده از زور الزام آور نی به ادني رسی براکای نومحافظه کاران آمری محافل کارشناسدهي عقبه
 ورنه ليدان.  هستندری پذبي آسیاسي محافل هر دو حکومت در مقابل حمالت سنی به گفته ارای زستين

 ی دارارانی اکینظر دارند که  موضوع اتفاق نی همه در واشنگتن در اسدی نویدر روزنامه لوموند م
 ندارند اما سئوال ی فاصله چنداندهي عقنی با ازي نانياروپائ.  استرشی قابل پذري غی هسته احاتيتسل
 به سالح هسته افتنی را از دست رانی توان ای است چگونه می است که تا هنوز فرصت باقنی ایاصل
  باز داشت؟ یا
 که در ندهی صد سال آکی ی برای فوری خطرهایکائی آمرتهي کم سرانجام به نوشته روزنامه لوموند،و

 بار نی آغاز به کار کرده است اما اگری کرد باردی متي فعالی شوروري اتحاد جماههيزمان جنگ سرد عل
 .رانی در قبال ای تازه ااستي ارائه سیبرا
 

  ى نظامى به عليه ايران گيرى لندن از واشنگتن در مورد يك حمله فاصله
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در پى سخنان جرج دبليو بوش، رئيس جمهورى آمريكا در مورد احتمال يك حمله نظامى به ايران، آنهم 
المللى خود عمل نكند، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران  اگر ايران در مناقشه اتمى به تعهدات بين
 معلوم، اين بار دولت بريتانيا نيز از سياست خشن از قرار. نسبت به اين تهديدات واآنش نشان داد

 . آمريكا فاصله گرفته است
داند، ولى با اين حال مقامات ايران دولت  ى نظامى آمريكا به ايران را محتمل نمى دولت ايران يك حمله

حميدرضا آصفى، . برحذر داشتند” خطاى بزرگ استراتژيك”واشنگتن را از دست زدن به يك چنين 
 ژانويه گفت آه اين امرى جديد نيست آه آمريكا ٢٣ وزارت امور خارجه ايران روز يكشنبه سخنگوى

هر چند گاه يكبار دست به يك جنگ "آند و افزود آه آمريكا  ى احتمالى به ايران مى صحبت از يك حمله
 ". زند روانى مى

هايى دفاع آند و به   تهديدآصفى افزود آه ايران به قدر آافى قدرتمند هست آه از خود در برابر چنين
 .آند همين دليل اين اظهارات را خطر و تهديد جدى تلقى نمى

بايد اشاره آرد آه جرج دبليو بوش، رئيس جمهورى آمريكا روز دوشنبه گذشته اظهار داشته بود، 
يك بست برسد، احتمال  درصورتى آه ايران در مناقشه اتمى همكارى نكند و يك راه حل ديپلماتيك به بن

 .ى نظامى به ايران همچنان باقى است حمله
ى  خيزد، جك استراو، وزير خارجه اى آه از واشنگتن برمى طلبانه از سوى ديگر با شنيدن صداى جنگ

ى يك  ، استراو با ارائه»ساندى تايمز«به گزارش روزنامه . بريتانيا خواستار يك راه حل ديپلماتيك شد
حال ديپلماتيك به رهبرى بريتانيا، آلمان و  رسد آه يك راه ه مىاى به اين نتيج  صفحه٢٠٠ى  دوسيه

 . خواهد بود” الملل ى بين بسود منافع ايران و جامعه”فرانسه 
ى ورود جرج بوش به  ى اين دوسيه در آستانه ى سه آشور با ارائه به گزارش اين روزنامه، وزيران خارجه

ن دهند آه لندن ديگر مايل نيست بعنوان اند نشا دومين دور رياست جمهورى اش، قصد داشته
ى دولت انگليس آه مايل  يك عضو آابينه. ساقدوش آمريكا در يك جنگ دوم در خاورميانه همراهى آند
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اند آه با  جك استراو و نيز تونى بلر روشن ساخته”: نبود نامش فاش گردد، به اين روزنامه گفت
 . ”اش موافق نيستند المللى وظايف بينوهوى آمريكا براى متعهد ساختن ايران به   هاى

با آوندولزا )  ژانويه٢۴(افزايد، جك استراو قصد دارد در مالقاتى آه روز دوشنبه آينده  ساندى تايمز مى
 .ى جديد آمريكا خواهد داشت، اين مسائل را مطرح آند رايس، وزير خارجه

بر بازار اقتصاد جهانى تأثيرگذار باشد، به گزارش خبرگزارى آلمان، اينكه اظهارات جرج بوش مىتوانسته 
تأثير اين گونه اظهارات بر اقتصاد ”: معتقد است» انستيوى اقتصاد آلمان«، مدير »ميشائيل هوتنر«

حل نظامى داشته  الملل منوط به باورمند بودن چنين اظهاراتى است و اينكه اصال احتمال يك راه بين
بينانه ارزيابى  در بازار جهانى چنين برخوردهايى را واقع”: وى افزود. ”باشد، خود مورد پرسش است

نمىكنند، ولى در مقايسه با عراق، بازارهاى مالى شش ماه پيش از آغاز جنگ عراق با حساسيت 
  .”آردند، در حاليكه در مورد تهديد عليه ايران اينطور نبوده است برخورد مى

  
 يكي استهدف ما و آمريكا در قبال ايران : اتحاديه اروپا 
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حل ديپلماتيك در   در نهايت راه:  اهميت خواند و اعالم آرد  اروپا، تهديد حمله آمريكا به ايران را آم  اتحاديه

 .شود  اي تهران يافت مي  هاي هسته  مورد بلندپروازي
خارجي   ، آميسر جديد روابط"بنيتا فررو والدنر", )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

اروپا و آمريكا خواستار نتيجه مشابهي در بحث و   اتحاديه: اتحاديه اروپا به يك روزنامه آلماني گفت
 .وگو با ايران هستند  گفت

مذاآرات، بسيار دشوار خواهد بود با اين حال من : گفت, "زونتاگ  بيلدآم "وي در مصاحبه با روزنامه 
 .آميز خواهد بود  هاي ديپلماتيك موفقيت  قاطعانه معتقدم تالش

تواند   آس نمي  آنم آه هيچ  من اين حرف را بر اساس اين واقعيت مطرح مي:   تصريح آرد" فررو والدنر"
 .اهميت بپندارد  اسالم و غرب را آم  تنها در منطقه بلكه در روابط ميان جهان  نتيجه حمله نظامي را نه

اروپا و آمريكا هدف يكساني دارند و آن ممانعت از دستيابي ايران به تسليحات   اتحاديه: زودوي اف
 .آميز هستند  حل صلح  اي است و هر دو نيز خواستار راه  هسته

اند؛ اروپا،   تنها تفاوت ميان بروآسل و واشنگتن در اولويت اقدامي است آه برگزيده:   گفت" فررو والدنر"
 .گزيند  دهد و آمريكا رويكرد تندتر را بر مي  روها در ايران را ترجيح مي   حمايت از ميانهامتياز دادن و

اتحاديه اروپا در حال برگزاري مذاآره با :   اروپا، گفت  ، رئيس آميسيون اتحاديه"مانوئل باروسو"در ضمن 
 .نامه تجاري و ارتقاي همكاري است  ايران در خصوص توافق
 .ايران بايد آشكارا بداند آه بايد به تعهدات خود پايبند بماند: آرد، گفت  صاحبه ميوي آه با اشپيگل م

 
 نامه گازي و نفتي با ايران نداريم   گونه توافق  هيچ: پتروليوم   بريتيش
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ان را تكذيب آرد چرا آه اين نامه گازي و نفتي با اير  انعقاد هر گونه توافق" پتروليوم  بريتيش"شرآت 
 .ها براي آمريكا ناخوشايند است  نامه  توافق

، مسؤول اجرايي "لرد براون"، اظهارات )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
هاي غير دموآراتيك   آردن جهان از شر دولت  هاي بوش مبني بر خالص  پتروليوم، همزمان با گفته  بريتيش

 .يان شدب
هاي آن، در اين   گذاري  پتروليوم بوده است و بسياري از سرمايه  آمريكا تاآنون بزرگترين بازار خريد بريتيش

 .گيرد  آشور صورت مي
انجام : گفت" بلومبرگ"، درمصاحبه با شبكه تلويزيوني "لرد براون"، "تايمز  فاينشنال"به گزارش روزنامه 

پتروليوم   راي آمريكا ناخوشايند خواهد بود و در نتيجه بر ضد منافع بريتيشمعامله با ايران در حال حاضر ب
 .است

 .موضع آمريكا بسيار بر روي ما تأثيرگذار است: وي افزود
هاي   اظهارات براون، زماني مطرح شد آه برخي از بزرگترين شرآت: در ادامه اين گزارش آمده است

ي بهتر به آشورهاي خاورميانه هستند تا ذخاير و نفت جهان به دنبال يافتن راهي براي دسترس
 .استخراج نفت در دهه بعدي را تضمين آنند

هاي آمريكا را ناديده گرفته و با   هاي نفتي غرب، تحريم  ساير گروه: در بخش ديگري از گزارش آمده است
 .اند  ايران قرارداد بسته

ايتاليا همگي در اين آشور " ِاني"فرانسه و " التوت"، "آنگلو داچ"، گروه انرژي "شل  داچ  رويال"شرآت 
 .فعال هستند

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
 رود  خرازي پنجشنبه به داووس مي:  امور خارجه  سخنگوي وزارت

 2005 ژانویه 23 – 1383 بهمن 4ه یکشنب
المللي انرژي اتمي از سايت پارچين را    بينامورخارجه درخواست بازديد مجدد آژانس  سخنگوي وزارت

 . چنين درخواستي صورت نگرفته است: غير ضروري دانست و اعالم آرد
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آه امروز در جمع " حميدرضا آصفي"، )ايلنا ( به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

بازرسان، : ريح آردگفت، ضمن اعالم اين خبر، تص  خبرنگاران داخلي و خارجي سخن مي
 .هاي محيطي را انجام دادند و رفتند و اآنون بايد نتيجه را اعالم آنند  برداري  نمونه

اطالعي راجع به فرستنده : وي در خصوص خبر سقوط يك فرستنده جاسوسي آمريكا در اصفهان، گفت
الع داده نشده ندارم و اين مسائل، مسائلي نيست آه تا زماني آه از طريق مرجع رسمي به ما اط

 .بتوانيم در خصوص آن اظهار نظر آنيم بنابراين در موقعيت تأييد اين خبر نيستم
اين، چيز نويي نيست : خواند و گفت" جنگ رواني"آصفي، اظهارات اخير مقامات آمريكايي عليه ايران را 

امات آمريكايي نيز هاي تبليغاتي آمريكا، ميليتاريسم است و اظهارات اخير مق  زيرا هسته اصلي طراحي
خارج از اين موضوع نيست؛ همان طور آه ديديم اين اظهارات هيچ مخاطبي در دنيا نداشت و حتي هم 

عيار عليه تمام دنياست و در   هاي بوش هم آن را رد آردند زيرا اين طرح به معناي يك جنگ تمام  حزبي
 .تصريح نداشت" ايران"خصوص 

نه ايجاد جنگ فرهنگي و مذهبي است و نتيجه اي جز تنفر مردم جهان اين اظهارات، نمو: وي ادامه داد
 .آند  هاي آمريكا ندارد و آمريكا را بيشتر منزوي مي  و مردم مسلمان منطقه از سياست

مبني بر نگراني آمريكا از حمله رژيم " ديك چني"سخنگوي وزارت امورخارجه، در خصوص اظهارات 
دو روي يك سكه و مؤيد " ديك چني" مقامات رژيم صهيونيستي و اظهارات: اسرائيل به ايران، گفت

آند و البي صهيونيست در آمريكا   هاي آمريكا را تنظيم مي  آويو، سياست  هاي ايران هستند آه تل  ديدگاه
 .بسيار قوي است

ور و آند آه حقانيت از دل ز  آمريكا فكر مي: وي با بيان اينكه اين موضوع براي ما عجيب نيست، گفت
هاي   آيد و سعي دارد قلدري را به جاي حقانيت بنشاند در حالي آه سازمان  قلدري بيرون مي

اند و ما هم اميدواريم آه در دور دوم   آردن اين منطقه به وجود آمده  المللي براي عوض  بين
 .جمهوري بوش، به اين موضوع بيشتر توجه شود  رياست

به تهديدات رژيم صهيونيستي عليه فلسطين : آنيم، گفت  خطر نميآصفي با تأآيد بر اينكه ما احساس 
 .اسالم به اين موضوع توجه آند  شود و الزم است آه جهان  چندان توجه نمي

گير آرده   ايران را غافل" ديك چني"و " آاندوليزا رايس"وي در پاسخ به اين سؤال آه آيا اظهارات صريح 
گيري   شود؛ اين غافل   اين اظهارات، هر چند وقت يك بار تكرار ميگير نشديم زيرا  ما غافل: است، گفت

 .براي آمريكا بود آه همه اين طرح را رد آردند
شايد در امر سياست، : وي در خصوص ميزان احتمال تحقق حمله نظامي آمريكا به ايران گفت

دست به يك اشتباه دانيم مگر اينكه آسي   بيني چندان منطقي نباشد اما اين را متحمل نمي  پيش
دهيم؛ اين اظهارات، جنگ رواني است آه در   استراتژيك بزرگ بزند ولي منطقًا چنين احتمالي نمي

گذشته هم وجود داشته ضمن اينكه اين اظهارات در آمريكا مثبت تلقي نشده و در اروپا نيز جدي گرفته 
 .شد  نشده است زيرا فقط مربوط به ايران نبود و آل جهان را شامل مي

: سخنگوي وزارت امور خارجه يكي از اهداف اين جنگ رواني را اعمال فشار به اروپا دانست و گفت
 .هدف، فشار بر اروپاست آه در مذاآرات خود موفق نشود و اين بسيار ملموس است

ي به ا  اندازي دارم اما عالقه  من، براي خود چشم: انداز مذاآرات اروپا با ايران گفت  وي در خصوص چشم
 .اندازم براي شما ندارم  ترسيم چشم

: اي، سياسي و اقتصادي با اروپا گفت  آصفي در خصوص مذاآرات هفته گذشته سه آميته هسته
هاي خود را آرديم و در آميته   مذاآرات رو به جلو و در حال پيشرفت است؛ در هفته گذشته بحث

د را ارائه داديم آه منباي مطالعه اروپا قرار سياسي به توافقاتي رسيديم؛ در آميته اقتصادي، طرح خو
اي نيز در مورد   هاي خود را اعالم آنند؛ در آميته هسته  گرفت و قرار شد آه در جلسه بعدي آنها ديدگاه

هاي چرخه سوخت براي ايران و نحوه استفاده از انرژي   هاي عيني مفصًال صحبت آرديم و ضرورت  تضمين
 .اي را مطرح آرديم  هسته

شود آه بايد مذاآرات را دنبال آنيم   جلسات بعدي در هشتم، نهم و دهم فوريه برگزار مي: وي ادامه داد
 .و اين آار، بدون ائتالف وقت انجام گيرد

سخنگوي وزارت امور خارجه، در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه آيا ارائه اليحه ممنوعيت 
شود، در   ه احتمالي نظامي به ايران آه به مجلس عوام ارائه ميمشارآت انگليس در هر گونه حمل

هاي آلي آه با اروپا داشتيم گفته بوديم آه روابط   ما در صحبت: مذاآرات مطرح شده است يا خير؛ گفت
آميز و بدون تهديد و تعيين پيش شرط است و سياست خارجي خود را با محوريت احترام   ما احترام

ها بوده است يا خير؛ چيزي است آه   آنيم اما اين آه آيا اين اقدام در پي اين صحبت  متقابل پيگيري مي
 .ها بايد پاسخ دهند  خود انگليسي

دوستان ما، بايد راهكاري : وي در خصوص اجالس چهار جانبه روسيه، انگليس، فرانسه و اسپانيا گفت
دهيم؛ اين    مفيد است آن را ادامه ميدر اين اجالس پيدا آنند و تا مادامي آه احساس آنيم مذاآرات

وگوها دستاوردهاي خوبي داشته است اما نحوه روابط اروپا و آمريكا مربوط به خود آنهاست آه چه   گفت
 .ساز و آاري خواهند داشت
معاون " معصومه ابتكار"نكردن خرازي در اجالس داووس و رفتن   آصفي در خصوص شرآت

 اطالعات شما، چندان دقيق نيست و خرازي پنجشنبه به داووس :جمهوري به جاي وي گفت  رياست
 .رود  مي
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آقاي يونسي هم اين را اعالم آردند آه چنين : وي در باره خبر حضور آماندوهاي آمريكا در ايران گفت
 .چيزي درست نيست

هاي   سخنگوي وزارت امورخارجه در خصوص رابطه تهديدات رژيم اسرائيل و فشارهاي ابومازن بر گروه
دادن اين دو موضوع به يكديگر نيستيم اما   من در موقعيت ساختن پل و رابطه: جهادي فلسطين گفت

دهد و ما در   آند و در پوشش آن، اقداماتي در جاي ديگر انجام مي  اسرائيل موضوعي را مطرح مي
 .ايم  گذشته هم اين را ديده

تعيين رژيم : فاده چهار آشور ديگر از اين دريا گفتخزر و است  وي در رابطه با تعيين رژيم حقوقي درياي
ر، دو دور، سه دور مذاآره نيست ضمن اينكه آشورها مجاز بر است و اين به معناي يك دو  حقوقي، زمان

خزر بايد با اجماع   به استفاده از مناطق سرزميني خود هستند اما توافقات براي رژيم حقوقي درياي
 .صورت گيرد و توافقات دو جانبه چندان مورد اعتبار و اعتنا نيست

گيرد و تا زمان تعيين رژيم حقوقي،   ام نمي درصد درياي سرزميني ما اقدامي انج20در : وي ادامه داد
دهيم اما اميدواريم رژيم حقوقي تعيين شود و آشورها براي تعيين   اجازه فعاليت در اين منطقه را نمي

 .رژيم حقوقي به اجماع و تفاهم برسند
در پارلمان " غالمعلي خوشرو"و " محمد سعيدي"، "حسين موسويان"آصفي در خصوص سخنراني 

هاي خود را راجع به   ها برگزار شد و ما ديدگاه  اي بوده است آه به ابتكار فرانسوي  جلسه: گفتفرانسه 
 .اي، خاورميانه و موضوعات ديگر مطرح آرديم و جلسه خوبي بود  موضوعات هسته

ام و جزئيات بيشتر   قبًال در اين خصوص صحبت آرده: آلمان گفت" آروپ"وي درباره خروج ايران از شرآت 
 .ا بايد از وزارت اقتصاد بپرسيدر

اي ايران به آمريكا پس از تعطيلي   سخنگوي وزارت امور خارجه راجع به سفر دانشمندان هسته
 .گويم درست است يا خير  اگر اسم آنها را بگوييد مي: اي ايران، گفت  تأسيسات هسته

من به خود اجازه : ، گفت"آيش  اورينتال"در سهام شرآت " سيروس ناصري"بودن   وي در خصوص سهيم
دهم آه در مسائل شخصي افراد دخالت آنم و نهادهاي قانوني بايد در اين خصوص پاسخ گويند   نمي

آنم چنين مشكلي باشد بايد از   زيرا مملكت حساب و آتاب دارد و اگر مشكلي باشد آه تصور نمي
 .گيري شود  طرق قانوني پي

ها در آويت و سرنوشت پديده تروريسم   اليت تروريستسخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص فع
جانبه آمريكا نا   اين آه دنيا به خاطر رويكرد يك: طلبانه آمريكا گفت  هاي جنگ  جهاني با ادامه سياست

تر شده است ترديدي نيست؛ نا امني در سراسر منطقه اعم از آويت، عربستان و عراق رواج يافته   امن
توان ريشه تروريسم را با   زه با تروريسم، اراده جمعي وجود داشته باشد و نمياست و بايد براي مبار
 .قلدري و زور خشكاند
قضائيه بوده   مطالب هفته پيش من به نقل از قوه: به دادگاه گفت" شيرين عبادي"وي در خصوص احضار 

 .اند مربوط به خودشان است  است و اگر بعدًا چيزي گفته
سفارت، اين موضوع را با : شده توسط ايران در آلمان گفت  نراتورهاي خريداريآصفي راجع به توقيف ژ

نهادهاي مختلف پيگيري آرده است و منتظر پاسخ از مراجع داخلي نيز هستيم اما هنوز چيزي دريافت 
 .ايم  نكرده

 شما به معدود اظهارات توجه: وي در خصوص اظهارات پاشاچي مبني بر دخالت ايران در عراق گفت
مند به انجام انتخابات در عراق    درصد مردم عراق عالقه80دهد   ها نشان مي  نكنيد زيرا نظرسنجي

 .هستند آه مقدمه ايجاد ثبات، امنيت و خروج نيروهاي اشغالگر از عراق است
آميته مشترآي نيست؛ ما : قضائيه و وزارت امورخارجه گفت  وي درباره تشكيل آميته مشترك بين قوه

قضائيه داريم آه چگونگي پاسخ به اتهامات را   مختلفي براي آارها با ساير نهادها از جمله قوهجلسات 
گويي سخت   آند اگر قبًال آار نكرده باشيم، پاسخ  طراحي آنيم زيرا وقتي ماشين تبليغات حرآت مي

سات تشكيل گويي سرعت داشته باشد اين جل  ها در پاسخ  شود و براي اينكه آارهاي سفارتخانه  مي
 .شود  مي

 
 مقامات امنيتي عراق در وضعيتي نيستند آه ما را تهديد آنند:وزير اطالعات

 خبر ورود آماندوهاي آمريكايي به ايران به يك جوك شبيه است
 2005 ژانویه 23 – 1383 بهمن 4ه یکشنب

ر حقيقت براي تحت اظهارات اخير مقامات آمريكايي درباره جمهوري اسالمي ايران د: وزير اطالعات گفت
 . اي ايران و اروپاست تاثير قرار دادن مذاآرات هسته

به اين : افزود: علي يونسي آه در جمع خبرنگاران پارلماني سخن مي گفت"ايلنا" به گزارش خبرنگار
سخنان آمريكايي ها هم آقاي رييس جمهوري جواب دادند، هم آقاي خرازي جواب دادند، به اين 

ترين آاري آه ممكن است، اين آه   ها خودشان هم جواب دادند، يعني احمقانهتهديدات آمريكايي 
 .بخواهند بعضي از اين تهديدات را در مورد ايران عمل آنند

من اين احتمال را بسيار ضعيف مي دانم آه آمريكا به تهديداتش عمل آند، چون : يونسي تصريح آرد
ها هم آدمهاي اقتصادي هستند آه آينده خود را ايران نه عراق است و نه افغانستان و آمريكايي 

 .دهند  سنجند و اين آار را انجام نمي  مي
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اين حرفها به جوك و طنز بيشتر : وي در خصوص خبر ورود آماندوهاي آمريكايي به ايران اظهار داشت
را بار شبيه است ، آمريكايي ها يك بار در قضيه طبس تجربه آردند، هرگز حاضر نيستند آه شانس خود 

 .ديگر تجربه آنند
هدف : يونسي با بيان اين آه هدف برخي مقامات آمريكا از اين اظهارات، ايجاد جنگ رواني است، گفت

 . آمريكاييها تحت تاثير قرار دادن مذاآره ما با آشورهاي اروپايي در ارتباط با مسايل هسته اي است
تمام : يتي در اين خصوص انديشيده شده است؟ گفتوزير اطالعات در پاسخ به اينكه آيا تدابير الزم امن

تدابير امنيتي از سه سال گذشته در نظر گرفته شده است و همه تدابير نظامي، امنيتي، اقتصادي و 
آنيم اما در عين حال تدابير الزم را در نظر   سياسي، ضمن اينكه ما پيش بيني هيچ تهديدي را هم نمي

 .گرفتيم
اين موضوع را دادگاه انقالب : ه سوالي در خصوص جاسوسان هسته اي گفتوزير اطالعات در پاسخ ب

 .رسيدگي مي آند و به دادگاه انقالب مربوط است
وزارت دفاع دولت عراق و مقامات امنيتي اين آشور : يونسي در خصوص سخنان وزير دفاع عراق گفت

د و اين حرفهايي آه مي زنند براي در وضعيتي نيستند آه ما را تهديد آنند و آنها احتياج به آمك دارن
 .جلب حمايت آمريكاست

ما از خدا مي خواهيم آه : وي در پاسخ به سوالي درباره ورود آماندوهاي آمريكايي به ايران پاسخ داد
آماندوهاي آمريكايي به ايران بيايند براي اينكه آنها جوجه هايي هستند آه در اينجا عقابهاي ما آنها را 

 .آنند  يبه سرعت جمع م
 . آمريكايي ها احمق هستند ولي نه به اين اندازه: يونسي تاآيد آرد

پرواز هواپيماهاي ناشناس : وزير اطالعات درخصوص پرواز هواپيماهاي ناشناس بر فراز خاك ايران گفت
 .دهند و از گذشته هم بوده است  بخشي از آار جاسوسي است آه اينها انجام مي

عكس العمل را ما : وال آه عكس العمل ايران در اين زمينه چيست؟ گفتيونسي در پاسخ به اين س
 .معذوريم آه بگوييم، هرعملي عكس العملي دارد

جاسوسان شناسايي : وزير اطالعات در پاسخ مجدد به سوالي در خصوص جاسوسان هسته اي گفت
 .و گرفتار شده اند

يعني آمريكا : آمريكا در اين زمينه گفتيونسي در خصوص احتمال حمله اسراييل به ايران و نگراني 
نگران امنيت ماست، اول برود اسراييل را در فلسطين محدود آند، " ديك چني" نگران ماست؟ اگر

 .مشكل حل خواهد شد
ما خوشبختانه همه اقدامات جاسوسي : وي در مورد جاسوسان آمريكايي و اسراييلي اظهار داشت

 . و خنثي آرديمسرويس هاي آمريكا و اسراييل را آشف
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ايران جلوي عضويت برخي افراد در ليست ائتالف واحد عراق را گرفته : عضو اخراجي کنگره ملي عراق
 است 
 2005 ژانویه 23 – 1383 بهمن 4ه یکشنب

از اخراج از حزب آنگره ملي عراق به دليل آه پس " حزب دموآراتيك امت عراق"، رئيس "مثال اآللوسي"
ها در   ائيل، اين حزب را تشكيل داده؛ ايران را به جلوگيري از عضويت برخي شخصيترارتباط با رژيم اس

 .است، متهم آرد"  سيستاني  اهللا علي  آيت"آه مورد حمايت " ائتالف واحد عراق"ليست 
وگو با روزنامه   ، اآللوسي در گفت)ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

اي منتشر شد،   چاپ لندن آه روز يكشنبه در پايگاه اينترنتي اين روزنامه فرامنطقه" الحيات"زبان  عرب
آه قصد پيوستن به ليست " هاي عراقي مهم  دور آردن شخصيت"ايران نقش بزرگي را در : مدعي شد

 .را داشتند، بازي آرد" بدالعزيز حكيمسيد ع"به رياست " ائتالف واحد عراق"
ها توصيف آرده آه قصد پيوستن به ليست   به نوشته الحيات، اآللوسي خود را يكي از اين شخصيت

روزنامه الحيات . اهللا علي سيستاني را داشته است  مورد حمايت از سوي آيت" ائتالف واحد عراق"
حزب آنگره "آويو، از   است آه در پي سفر به تلاز افرادي " مثال اآللوسي"خاطرنشان آرده است آه 

اخراج شد و از آن زمان انتقادات شديدي را عليه ايران و سوريه " احمد چلبي"به رياست " ملي عراق
وي تا آنون براي هيچ يك از .مطرح و اين دو آشور را به حمايت از افراد مسلح در عراق متهم آرده است

 . استادعاهاي خود، سندي ارائه نكرده
الحيات به نقل از يك منبع در يكي از جريانات شيعي، ادعا آرده است آه درپي رسيدن اطالعاتي مبني 

، "ائتالف واحد عراق"وزير دفاع دولت موقت عراق براي پيوستن به ليست " حازم الشعالن"بر درخواست 
ردن الشعالن از اين ليست منظور دور آ  هاي شيعي عراق، اشاراتي را به  ايران براي نيروها و جريان

 .فرستاد
منظور   الشعالن، به: رئيس هيأت سياسي اين جريان شيعي، در ادامه تأآيد آرد" احمد القريشي"

غازي عجيل "ها و خدمت به اهداف ليست انتخاباتي آنوني خود به رياست   شدن به آمريكايي  نزديك
) ائتالف واحد عراقي(ليست شيعيان در قبال جمهور موقت فعلي عراق، موضعي دشمنانه   رئيس" الياور

 .اتخاذ آرده است
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 انتخابات عراق بايد در موعد مقرر برگزار شود : نماينده سازمان ملل در عراق
 2005 ژانویه 23 – 1383 بهمن 4ه یکشنب

 .نماينده سازمان ملل در عراق خواستار برگزاري انتخابات اين آشور در موعد مقرر شد
س بين الملل ايلنا، نماينده سازمان ملل آه جهت نظارت بر انتخابات عراق به اين آشور به گزارش سروي
گر چه شرايط برگزاري انتخابات عراق : در اظهار نظر در خصوص انتخابات عراق گفت, اعزام شده است
تبر و اما اين انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود و نتايج آن هر چه آه باشد مع, ايده آل نيست
 .مشروع است

نمايندگان سازمان ملل در عراق : به گزارش خبرگزاري رويترز، آارلوس والنزوئال با اعالم اين مطلب افزود
اند تا انتخابات عراق به   با همكاري با آميسيون انتخاباتي مستقل عراق تمام تالش خود را به آار گرفته

 .بهترين نحو ممكن برگزار شود
هاي امنيتي خاص درحين برگزاري اين   هاي وجود دارد اما چنان چه بحران  ز نارساييگرچه هنو:وي افزود

 .انتخابات پيش نيايد؛ نتايج آن هر چه باشد مشروع و معتبر خواهد بود
 

عليه اصل دموآراسي و تمام آساسي آه قصد اجراي آن را در عراق دارند اعالن جنگ : زرقاوي
 آنيم   مي

 2005 ژانویه 23 – 1383 بهمن 4ه یکشنب
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حالي آه تنها يك هفته ديگر تا برگزاري انتخابات سراسري عراق 

ابومصعب الزرقاوي رهبر شورشيان عراق با انتشار پيامي صوتي در اينترنت از سنيان , است  باقي مانده
 .عراق خواست به جنگ با انتخابات بپردازند

عليه اصل دموآراسي و تمام آساسي :  متن اين پيام به اين صورت استBBCبري به گزارش شبكه خ
 .آنيم  آه قصد اجراي آن را در عراق دارند اعالن جنگ مي
هاي تروريستي را در عراق به عهده گرفته و دولت   گفتني است زرقاوي مسوليت بسياري از عمليات

 ميليون دالر جايزه تعيين 25القاعده است آمريكا براي دستگيري وي آه گروهش وابسته به شبكه 
 .است  آرده

 
 دهيم   با برگزاري انتخابات به خشونت پايان مي:واآنش عالوي به اعالم جنگ زرقاوي

 2005 ژانویه 23 – 1383 بهمن 4ه یکشنب
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، اياد عالوي نخست وزير دولت موقت عراق آه با شبكه تلويزيوني 

BBCهر عراقي حق دارد در روند سياسي آشورش نقش : با اعالم اين مطلب افزود, آرد  و گومي   گفت
هاي دشمنان ما را   ما مصمم هستيم به سمت دموآراسي گام برداريم و اين خود نقشه, داشته باشد

 .با شكست مواجه خواهدساخت
ي ابومصعب الزرقاوي رهبر گفتني است عالوي اين اظهارات را دقايقي پس از انتشار پيام صوت

زرقاوي در اين پيام عليه انتخابات عراق اعالن جنگ آرده و از تمامي . شورشيان عراق ابراز داشت
 .هاي اين آشور خواسته بود براي جنگ با مسئوالن برگزاري انتخابات به پا خيزند  سني

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن4: ران تهیمرور روزنامه ها
  2005 ژانویه 23 – 1383 بهمن 4ه یکشنب:بی بی سی

روزنامه های امروز تهران به انعکاس واکنش ها نسبت به تهديدهای جديد دولتمردان آمريکايی عليه 
ايران ادامه داده و در همين زمان از احضار گسترده اصالح طلبان و دانشجويان به دادگاه ها خبر داده و در 

ود از تصميم های مجلس نوشته اند که برنامه های اقتصادی آينده کشور را به طور کلی گزارش های خ
  .ديگرگون می کند

 نوشته در حالی که محافل بين المللی به انتظار ظهور يک خط مشی واقع بينانه در دور شرقروزنامه 
اضطراب آوری دوم رياست جمهوری جورج بوش بودند، اظهارات اخير سياستمداران واشنگتن شگفتی 

  . در اروپايی ها به وجود آورده است که در کانون آن نام ايران قرار دارد
 در گزارش تحليلی خود ادعا کرده که در چند روز گذشته دولتمردان اروپا و روسيه کوشيده ايرانروزنامه 

دارد که کابينه اند سخن سرد و صريح وزير خارجه آمريکا درباره ايران را ويرايش کنند اما کسی ترديد ن
  .دوم جورج بوش سيره و سياست تازه ای پيش گرفته است

 گزارش داده که به دنبال طرح های تازه اقتصادی مجلس که با مخالفت کارشناسان اقتصادی و شرق
  .دولتی روبرو شده است مجلس در حال زيرورو کردن بودجه سال آينده کشور است

ی مجلس دولت در سال آينده از افزايش قيمت کاال و  در حالی که به تصميم قبلشرقبه نوشته 
خدمات اضافه درآمدی نخواهد داشت، نمايندگان مجلس معتقدند با جلوگيری از افزايش دستمزدها، 
تورم را مهار خواهند کرد اما دولت و کارشناسان اقتصادی تحقق چنين هدفی را عملی نمی دانند و 

ودجه بندی کشور باعث می شود تا نظام اقتصادی موجود به معتقدند تغيير ماهوی و يکدفعه نظام ب
  . شدت تحت تاثير تغييرات ناگهانی قرار بگيرد
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 نظرات رييس و معاون سازمان برنامه را منعکس کرده که گفته اند مصوبات مجلس در  ايرانروزنامه
 مالی دولت در عمل غيرقابل اجراست زيرا اجرايی شدن آن بودجه کالنی می خواهد ضمن اينکه توان

  . حدی نيست که بتواند هزينه های اضافی و جانبی ديگری را هم متحمل شود
 رييس مجلس گفته نمايندگان مجلس در بررسی بودجه کاری همشهریدر همين حال به نوشته 

  .خواهند کرد که بودجه طرح های عمرانی کاهش نيابد
ر حال تهيه طرحی هستند که بر اساس آن  نمايندگان محافظه کار مجلس دايرانبه نوشته روزنامه 

اين سايت ها حدود دو . مسدود شوند" اورکات"و " پرشين بالگ"و " ياهو مسنجر"سايـت های اينترنتی 
هفته قبل توسط مقامات قضاييه مسدود شدند اما چند روز بعد به دنبال ابراز بی اطالعی دولت از اين 

  . ربران ايران گشوده شدتصميمات بار ديگر اين سايت ها به روی کا
 در مقابل استدالل مسئوالن شرکت های خدمات ايراننمايندگان محافظه کار مجلس به گزارش 

اينترنتی که چنين تصميماتی را از وظايف کميته تعيين شده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی 
 خطر افتاده بايد وارد دانسته اند گفته اند که مجلس هر جا احساس کند بنيادهای اخالقی جامعه در

  .صحنه شود
به دنبال ادامه حبس انصاف علی هدايت روزنامه نگار آدربايجانی و آرش سيگارچی روزنامه نگار گيالنی 

 سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، از احضار روزنامه نگاران شهرستانی به شرقبه نوشته 
  .  و شرط آنها شده استدادسرا ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی بی قيد

 سعيد حجاريان مدير روزنامه توقيف توسعهاين بيانيه در زمانی صادر شده است که به نوشته روزنامه 
هم به دادگاه احضار شده اند " نوروز"و محسن ميردامادی مدير روزنامه توقيف شده " صبح امروز"شده 

  . شده باشدبدون آن که در ورقه احضار آن ها علت و اتهام آن ها قيد
 يادآوری کرده که اين هر دو نفر از اعضای برجسته جبهه مشارکت هستند که به گفته همبستگی

سران آن ها در زمانی دارد وارد رقابت های انتخاباتی می شود که نشريه و تريبونی برای ارتباط با مردم 
  . در اختيار ندارد ولی رقيبانش از همه اين امکان ها برخوردارند

 خبر داده که يک دانشجوی پزشکی که در حوادث سالگرد هجده تير دو سال قبل اعتمادين حال در هم
  .  ضربه شالق محکوم شده است٧۴بازداشت شد، به دو سال حبس و 

 نيز نوشته که سيزده دانشجوی اصفهانی هم به دادگاه انقالب احضار شده اند و دو تن از ايرانروزنامه 
  .م در تهران به دادگاه فراخوانده شده انداعضای دفتر تحکيم وحدت ه
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