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

  
  .......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(ن و دولتهای غربیرژیم ایرا

  
 .خبرهاي منابع آمريكا مبني بر توقف مذاآرات ايران و اروپا جنگ رواني است

  2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه 
: با اعالم اين مطلب افزود ) ايسنا ( علي آقا محمدي در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران 

گذاري مناسب ودستور جلسات تدوين شده ،داراي  ات ايران و اروپا در سه آميته مربوط با وقتمذاآر
 .پيشرفت مناسبي بوده و چهارچوب عمل براي دور بعد هم در هر آميته ترسيم شده است

در هشتم و نهم و دهم و يازدهم فوريه دور : آقا محمدي درباره مذاآرات في مابين ايران و اروپا افزود
اند و انچه آه در  دي مذاآرات تعيين وقت شده و هر دو طرف جديت آامل را در پيشبرد مذاآرات داشتهبع

 .راستاي تبليغات آمريكايي با گزارش نيويورآر شروع شد بيشتر نگراني از پيشبرد مذاآرات بود
گ رواني و وي يادآور شد خبرهاي منابع آمريكا مبني بر توقف مذاآرات ، خبرهاي نادرست در جهت جن

 .اخالل در روند مذاآرات است
 

ونيم شكست   متجاوزان به ايران را آمتر از يك ماه:فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي
 دهيم  مي

 2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه 
رائيل و اربابش هرگونه اقدام احمقانه اس: فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي، گفت

 . انگيزي پاسخ خواهيم داد  را با قاطعيت و به صورت شگفت
، سرتيپ پاسدار محمدعلي جعفري در همايش مسئوالن اطالعات سپاه و بسيج در "ايلنا"به گزارش 

هاي اول   ملت ايران به سبب تجربيات سال: ارزش دشمنان، اظهار داشت  تهران با اشاره به تهديدات بي
هاي بااليي براي مقابله با متجاوزان برخوردار است و   دوران جنگ از آمادگي دفاعي و انگيزهانقالب و 

انگيزي توان رزمي دشمنان را در هم   درصورت عملي شدن تهديدات، با قاطعيت و به صورت شگفت
 .خواهد شكست

آشورمان بيرون آرديم، ما دشمنان بعثي را بعد از يك سال و نيم از : فرمانده نيروي زميني سپاه، افزود
ايم و به ياري خداي   هايي آه آسب آرده  ولي حاال با استفاده از تجربيات دوران دفاع مقدس و مهارت

متعال، در صورت بروز هر نوع تجاوزي به ميهن اسالمي، متجاوزان را آمتر از يك ماه و نيم شكست داده 
 .و پشيمان خواهند شد

هايي باالي بازدارندگي در خارج از آشور   هاي داخلي از ظرفيت  ر توانمنديامروز ايران عالوه ب: وي افزود
 .مند است آه در صورت لزوم از آنها استفاده خواهد آرد  هم بهره

ايم آه در پي ايجاد نزاع و درگيري در منطقه نيستيم، ولي در صورت   ما بارها گفته: سردار جعفري افزود
هاي بسيار تلخي را تجربه   دهيم و متجاوزان درس  ه شدت پاسخ ميحماقت دشمنان هرگونه تجاوز را ب

 .خواهند آرد آه براي آنها تازگي خواهد داشت
اي آشور خواست آه با قوت و اطمينان و با   هاي هسته  فرمانده نيروي زميني سپاه در پايان از ديپلمات

 دهند و مطمئن باشند آه اظهارات هاي اصولي نظام در اين زمينه مذاآرات را ادامه  تكيه بر سياست
 .دشمنان به منظور ايجاد جنگ رواني است و آنان جرأت اقدام نظامي عليه ايران را ندارند

  
 . آند  وزير امور خارجه آلمان امروز با همتاي آمريكايي خود ديدار مي

 2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه 
، وزير امور خارجه آلمان، امروز "يوشكا فيشر"، )ايلنا ( يران به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ا

 .آند  ، وزير امور خارجه آتي آمريكا ديدار مي"آاندوليزا رايس"با 
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشينگتن، موضوع اصلي اين ديدار غير رسمي، بررسي و بحث درباره 

 .اي ايران خواهد بود  برنامه هسته
اش تهديد به حمله   اي  هاي هسته  خاطر برنامه  در حالي آه آمريكا ايران را به: افزايد  اين گزارش مي

 .حل ديپلماسي را براي حل اين مشكالت آرده است  گيري راه  آند آلمان به پيشنهاد به آار  نظامي مي
 

روابط خارجي مجلس  از ديد رئيس کميته ران،ی ایاختالف نظر اروپا و آمريکا بر سر روش مهار برنامه اتم
 عوام بريتانيا 

  2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه 
 بر سر کای به واشنگتن و مذاکره او با مقامات ارشد آمرايتانی امورخارجه برری سفر جک استرا ، وزی پدر

 مجلس ی روابط خارجتهي کمسي دانالد اندرسن، رئ،ی اسالمی جمهوری مهار برنامه هسته ایچگونگ
 دهی با دی اسالمیجمهور نسبت به روش مذاکره با کای آمردی گوی موفردای در مصاحبه با رادا،يتانیرعوام ب
 دی افزای میو.  نخواهد بودزي آمتي موفقی حمله نظاممي کنیفکر م) ايتانیدر بر( نگرد اما ما ی مدیترد
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 ی اتمحاتين برنامه تسلاميدواريم با تشويق هاي تجاري و کمک هاي ديگر ايران را متقاعد به رها کرد
 اي در انرژي هسته اي ايران دارد، حاضر شود در دهشايد روسيه نيز که منافع عم: دی افزای میو. ميبکن

 سازمان ملل هرگز تي امنی شوراه،ي روسی به خاطر امکان وتودی گوی میو. اين زمينه همکاري کند
ش هاي ما ايران به برنامه هسته اي خود ادامه  نخواهد کرد، اما اگر عليرغم تالی اقتصادمی را تحررانیا

 کمک هاي خود را به ايران و روابط خود را با اين ی به طور دسته جمعاروپا هی اتحادیدهد، تمام کشورها
 عدم رعايت حقوق بشر در ايران، به امکان معامالت تجاري و دی گوی میو. کشور قطع خواهيم کرد

 . د زدديپلماتيک با اروپا نيز صدمه خواه
واکنش مقامات جمهوري اسالمي به احتمال حمله نظامي آمريکا به ايران ): راديو فردا( فاميلي شيرين

بحث حمله احتمالي به ايران پس از انتشار مقاله روزنامه نگار معروف . در روزهاي اخير ادامه داشت
 که با ياري ودنوشته باو در اين مقاله . آمريکايي سيمور هرش در مجله هفتگي نيويورکر مطرح شد

نيروهاي پاکستاني کوماندوهاي آمريکايي از مرزهاي شرقي وارد ايران شدند تا به جمع آوري اطالعات 
 ساتي تاسنی اهي احتمالي آمريکا علیدرباره برنامه هسته اي ايران بپردازند و زمنيه را براي اقدام نظام

 . فراهم کنند
ه چنين گزارش هايي را نادرست خوانده و آن را بخشي از  جمهوري اسالمي به رغم اين کمسئوالن

جنگ رواني آمريکايي ها توصيف کردند، اما تاکيد داشتند که جمهوري اسالمي در برابر هر تهاجمي مي 
 بوش به اين تهرچند دولت آمريکا گزارش سيمور هرش را رسما بي پايه خواند، اما اشاره پرزيدن. ايستد

 حکومت ايران را نگاه خواهد داشت، قضيه حمله احتمالي به ايران را هيظامي علنکته که گزينه اقدام ن
 . بار ديگر خبرساز کرد

از جمله جک استرا وزير خارجه بريتانيا در آغاز هفته .  خبر با واکنش هاي بين المللي همراه شداين
ه دنبال آن آقاي استرا ب.  از هيچ گونه برخورد نظامي با ايران حمايت نخواهد کردیجاري گفت دولت و

 نتايج سفر جک استرا باره دروفردایراد. براي مذاکره با مقامات آمريکايي در اين باره راهي واشنگتن شد
 . به آمريکا با دانلد اندرسن رئيس کميته روابط خارجي مجلس عوام بريتانيا مصاحبه کرده است

روابط خارجي مجلس عوام بريتانيا مي پرسم از دانلد اندرسن رئيس کميته ): راديو فردا( طبري شهران
جک استرا وزير امور خارجه شما به اياالت متحده آمريکا رفته است و از جمله با خانم کانداليزا رايس 

 آمريکا را قانع کند که دولتفکر مي کنيد تا چه حد بتواند . نامزد جديد وزارت خارجه آن کشور گفتگو کرده
 . ه ديپلماسي براي رويارويي با ايران پيروي کننداز موضع اروپا يعني توسل ب

مساله قانع کردن آمريکا در بين ):  لندنا،يتانی مجلس عوام بری روابط خارجتهي کمسيرئ( اندرسن دانلد
من فکر مي کنم اين . اما او به وضوح خواهد گفت که موضع اروپا با آمريکا بسيار متفاوت است. نيست

 و گفتگو مساله اسياروپا مي خواهد با ديپلم. کامال روشن و معلوم بودتفاوت نظر پيش از اين هم 
در حالي آمريکا نسبت به اين روش به ديده ترديد مي . دستيابي ايران به نيروي هسته اي را حل کند

با اين حال ما فکر مي کنيم حمله نظامي از سوي آمريکا مانند آنچه در عراق رخ داد موفقيت آميز . نگرد
 به عراق کرد در نظر 1981 آنچه در سال ه بود و همينطور معتقديم اگر اسرائيل حمله اي مشابنخواهد

 . داشته باشد، آن هم موفقيت آميز نخواهد بود
از دانلد اندرسن مي پرسم به اين ترتيب آيا شما و دولت بريتانيا به طور کلي معتقديد مساله .: ط.ش

 هسته ايران با مذاکره حل خواهد شد؟ 
به اين . ما معتقد نيستيم حل خواهد شد، فقط فکر مي کنيم امکان حل آن وجود دارد:  اندرسنانلدد

به عالوه . ترتيب که اميدواريم با تشويق هاي تجاري و کمک هاي ديگر ايران را متقاعد به اين کار کنيم
حاضر شود در اين فکر مي کنيم شايد روسيه نيز که منافع عمده اي در انرژي هسته اي ايران دارد، 

 . زمينه همکاري کند و به اتفاق بتوانيم اين موضوع را حل کنيم
 مي پرسم خب اگر موفق نشديد چه خواهيد کرد؟ .: ط.ش
من فکر مي کنم شوراي امنيت سازمان ملل به . خب اگر موفق نشديم، موفق نشديم:  اندرسندانلد

 به نظر من روسيه و چين چنين تصميمي را وتو هيچ وجه ايران را شامل تحريم هاي اقتصادي نمي کند،
 هاي خود کمکخواهند کرد، اما اگر عليرغم تالش هاي ما ايران به برنامه هسته اي خود ادامه دهد، ما 

را به ايران و روابط خود را با اين کشور قطع خواهيم کرد و در اين زمينه به صورت کشور واحد عمل نمي 
از طريق اتحاديه اروپا تصميم گيري مي کنيم که اين مساله بسيار مهمي کنيم، بلکه به طور يکپارچه 

 .  منصرف کندايشاست و اميدواريم ايران را از درپيش گرفتن توسعه برنامه هسته 
نخست وزير بلر بارها در صحبت هاي خود تعهد کرده است که : به دانلد اندرسن مي گويم.:ط.ش

بدون فشار مستقيم به محافظه . در ايران را فراموش نمي کنداستقرار دموکراسي و رعايت حقوق بشر 
 خود هکاراني که صحنه سياسي ايران را اشغال کرده اند، فکر مي کنيد تا چه حد بتواند به اين وعد

 عمل کند؟ 
بدون ترديد ما مساله حقوق بشر و دموکراسي را رها نخواهيم کرد و باز هم بايد در نظر :  اندرسندانلد

اشيد که به تنهايي اين کار را نمي کنيم، بلکه با وزنه کامل اتحاديه اروپا در اين زمينه تالش داشته ب
وزنه اتحاديه اروپا به مراتب سنگين تر از کشورهاي عضو آن به تنهايي است و اين اتحاديه . خواهيم کرد

 با تروريسم با در پيش گرفتن سياست موسوم به سياست مشترک خارجي و امنيتي که براي مبارزه
بنابراين حرف من . جهاني تنظيم شده، تعهدي بيش از پيش نسبت به حقوق بشر براي خود قائل است

 تنها تصوير جمهوري اسالمي را نهبله، عدم رعايت حقوق بشر در ايران، : در يک کالم اين است که
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الت تجاري و خدشه دار خواهد کرد، که اگر سلطه دست راستي ها ادامه يابد، به امکان معام
 .ديپلماتيک با اروپا نيز صدمه خواهد زد

 
 حمايت آلمان از راه حل سياسى مشاجره اتمى با ايران

 2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه :رادیو آلمان
به گزارش خبرگزارى آسوشيتد پرس ، گرهار شرودر صدر اعظم آلمان در مشاجره برنامه هاى هسته 

وى در جلسه اى آه از سوى فراآسيون حزب سوسيال دمكرات . لماتيك دفاع آرداى ايران از راه حل ديپ
به اعتقاد ما « :در مجلس نمايندگان آلمان ديروز دوشنبه برگزار شد درحضور پانصد مهمان اظهار داشت

 . »مشاجره اتمى ايران نبايد به حمله نظامى به اين آشور بيانجامد
ه جامعه بين الملل هنوز نتوانسته است مشكالت موجود در گرهارد شرودر در ادامه اذعان داشت آ

آشورهاى افغانستان و عراق را بشكل رضايت بخشى حل آند و با توجه به اين معضالت هيچ آسى 
 .خواهان ايجاد مشكالت جديد در منطقه نيست

 نزديك  ميالدى امكان بيشترى براى حل مشكل خاور٢٠٠۵تحوالت جديد سال « :صدر اعظم آلمان افزود
اما اين امكان زمانى به واقعيت در خواهد آمد آه دولت امريكا به رهبرى جرج دبليو . بوجود آورده است

 . »بوش نيز با اتخاذ تصميم هاى جدى و موثر صلح آميز به روند ايجاد آرامش در منطقه يارى رساند
در اين گزارش آمده است ، .  ردخبرگزارى رويترز نيز گزارشى از اظهارات ديروز گرهارد شرودر را چاپ آ

نبايد بگذاريم اين « :صدر اعظم آلمان ديروز در برلين بى آنكه مستقيما به امريكا اشاره آند اظهار داشت
. »همه دوستان و متحدين ما بايد در اين باره مصمم و جدى باشند. مشكل به راه حل نظامى بيانجامد

راخواند تا از تالش هاى سه آشور آلمان، فرانسه و وى در ادامه سخنانش همه متحدين آلمان را ف
 . بريتانيا  براى رفع سياسى اين مشكل حمايت آنند

جك استراو وزير امور خارجه بريتانيا نيز در هفته هاى گذشته پشتيبانى خود را از راه حل سياسى اين 
 . مشاجره اعالم آرد

 آرده است آه تحت لواى اهداف صلح آميز، جرج دبليو بوش رييس جمهور امريكا دولت ايران را متهم
وى گفت در صورت عدم همكارى آافى . هدف نهايى توليد جنگ افزارهاى هسته اى را دنبال ميكند
در مقابل دولت ايران ادعاى امريكا را رد آرده . دولت ايران، امريكا راه حل نظامى اين معضل را رد نميكند

 .آميز را در برنامه هاى هسته ايش دنبال ميكنداظهار داشت اين آشور تنها مقاصد صلح 
 

   واآنش شرآت هاى آلمانى در ايران
، شرآت هاى آلمانى ميگويند »فايننشال تايمز«به گزارش خبرگزارى فرانسه و به نقل از روزنامه آلمانى 

رند اين آشور با وجود مشاجره اتمى بين ايران و امريكا و فشار فزاينده دولت امريكا به ايران، تصميم ندا
 .را ترك آنند

آلمان گفت اين شرآت » فايننشال تايمز«در مصاحبه اى با روزنامه » مان فروستال«سخنگوى شرآت 
آه يك » فريتز ورنر«بنا بر گزارش مزبور شرآت . قصد دارد در آينده نيز قراردادهاى جديدى با ايران ببندد
 در حال احداث بزرگترين شرآت ايرانى ذوب شرآت توليد آننده تجهيزات صنايع است در حال حاضر

 .آلومينيم در بندر عباس است
نيز اظهار داشتند » دويچه پست«و »   زيمنس«طبق گزارش روزنامه  نامبرده  سخنگويان شرآت هاى 

در ايران در » زيمنس«شرآت . در حال حاضر هيچ برنامه اى مبنى به ترك ايران در دستور آار ندارند
شرآت پست نيز از طريق . ولوژى پزشكى، توليد انرژى و آاالهاى صنعتى فعال استزمينه هاى تكن

سخنگوى اتاق بازرگانى و صنايع آلمان در .  در ايران فعاليت ميكندDHLشرآت تابعه خود موسوم به 
 ٢٠٠۴گفتگويى با روزنامه مزبور اظهار داشت صادرات آاال در آشور ايران در طول ده ماهه اول سال 

وى افزود در .  درصد افزايش داشته و در حال حاضر بالغ بر حدود سه ميليارد يورو ميشود٣٠ى تا ميالد
صورتيكه مسئله مشاجره اتمى اين آشور با امريكا وجود نداشت، اين ميزان مى توانست بيشتر نيز 

 .   باشد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

در حاليكه تا زمان برگزاري انتخابات عراق چهار روز ديگر باقي مانده است اين آشور : خبرگزاري فارس
 . مرآز انتخاباتي هدف حمله قرار گرفت10همچنان شاهد حمالت پراآنده است آه طي آن 

  2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه 
شود، شب  اعده در عراق ياد ميآه از وي به عنوان رييس الق" ابومصعب الزرقاوي"نيروهاي تحت امر *

 .  مرآز انتخاباتي در شمال بغداد حمله آردند10گذشته به 
به گزارش خبرگزاري فرانسه از سامرا، در حالي آه پليس گروهي از اين حمالت را گزارش آرد، اين گروه 

 . امروز مسؤوليت آنها را بر عهده گرفت
هاي خمپاره و موشك به سه مرآز انتخاباتي در  لهاز پليس عراق گفت گلو» عبداهللا الجبوري«سرهنگ 

 . تكريت برخورد آرد و مرآز چهارم نيز صبح امروز هدف قرار گرفت
نظاميان يك مرآز انتخاباتي را  در شمال تكريت نيز شبه» توز خورماتو«گفت در » الدين احمد بيان«سروان 

 . هدف حمله قرار دادند
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ه يك مرآز انتخاباتي در شهر بيجي و چهار موشك به يك مرآز پليس اعالم آرد، شش گلوله خمپاره ب
 . انتخاباتي در سامرا برخورد آرد

گيري در  اي را به دفاتر راي همچنين در جنوب اين شهر شبه نظاميان حمالت موشكي و خمپاره
 . انجام دادند» يثرب«و » ايشاآي«

 . ا لرزاندر» الجديل«شش گلوله خمپاره نيز يك مرآز انتخاباتي نزديك 
گري  نظامي آه يكي از مناطق اصلي شبه» الدين صالح«به گفته پليس، حمالت در سراسر استان 

شود، خسارات سنگيني را به اين مراآز انتخاباتي وارد آورد آه بيشترشان در مدارس واقع  محسوب مي
 . هستند

شب » ديوانيه«گيري در   رايدر عين حال نيروهاي لهستاني در مرآز عراق گزارش دادند يكي از مراآز
 . گذشته هدف گلوله قرار گرفت

گروهي از افراد مسلح با آشتن يك قاضي ارشد عراقي و يكي از بستگان نزديك وي، در خيابان شعار 
 . ضد شيعه سر دادند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، يكي از همكاران مقتول در اين رابطه گفت، مهاجمان آه سوار بر 
" غيث هاشم الشماري"بودند، ضمن سد آردن مسير حرآت خودروي قاضي " اپل"درويي از نوع خو

هاي بغداد   ساله شوراي قضات عراق آه به همراه يكي از بستگان نزديك خود در يكي از خيابان32مدير 
 . آرد، آنها را به ضرب گلوله از پاي درآوردند حرآت مي

مهاجمان پس از تيراندازي به بيرون از خودرو دويدند و «: آردوي آه خواست نامش فاش نشود، تاآيد 
 » .عليه شيعيان شعار سر دادند

آرد آه نهادي قضايي است و وظيفه  شماري به عنوان سرپرست آل شوراي قضات عراق خدمت مي
 . هاي عراق را بر عهده دارد نظارت بر همه دادگاه

يس اين شهر نيز پيش از اين در ماه جاري ميالدي به اين در حالي است آه فرماندار و معاون رييس پل
 .  مهاجمان آشته شدند ضرب گلوله

 آنند   درصد مردم عراق در انتخابات شرآت مي4/72
هاي توسعه عراق انجام شد،  ريزي و همكاري بر اساس نتايج يك نظرسنجي آه از سوي وزارت برنامه

 . آنند  درصد مردم عراق در انتخابات شرآت مي4/72
 نفر در ميان افراد 313 هزار و 3چاپ لندن، اين نظرسنجي بين " الشرق االوسط"به گزارش امروز روزنامه 

 .  سال به باال صورت گرفته است18سني از 
 درصد شرآت آنندگان اعتقاد داشتند انتخابات بايد در شرايط فعلي برگزار 66بر اساس اين نظرسنجي، 

 . شود
 درصد اعتقاد داشتند اوضاع امنيتي در مناطق محل سكونت 3/53چنيين بر اساس اين نظرسنجي هم
 درصد، 25دانستند و همچنين   درصد اوضاع امنيتي را متوسط مي7/21آنها خوب است در حالي آه 

 . اوضاع امنيتي در مناطق محل سكونتشان را بد اعالم آردند
تخابات شرآت آنند آه باالترين سطح  درصد مردم قصد دارند در ان4/72دهد  اين نظرسنجي نشان مي

 درصد اعالم شد و بعد از آن 97مشارآت در منطقه آردستان عراق است آه نسبت مشارآت در آن 
 . قرار دارند) نجف، المثني، بصره و ميسان و ذي قار، واسط، آربال و القادسيه( استانهاي جنوب

 .  درصد اعالم شده است33راق در اين نظرسنجي ميزان مشارآت مردم در استانهاي مرآزي ع
درصد نيز اعالم آردند آه 10 درصد اعالم آردند قصد شرآت در انتخابات را ندارند و 5/15بر اين اساس 

 . اند تاآنون تصميمي به مشارآت يا عدم مشارآت در انتخابات نگرفته
ضاع براي برگزاري  درصد بر اين باور بودن او9/18در خصوص داليل عدم مشارآت مردم در انتخابات، 

 درصد معتقد بودند تصميم آنها براي مشارآت در انتخابات به اوضاع 8/62انتخابات مناسب نيست و 
 . اند به چه آسي راي بدهند  درصد اعالم آردند هنوز تصميم نگرفته2/9امنيتي بستگي دارد و 

نتخابات را عادالنه و آزاد  درصد برگزاري ا1/62در خصوص بي طرفي و عادالنه برگزار شدن انتخابات، 
 درصد اعالم 5/8طرف نخواهد بود و   درصد گفتند انتخابات آامال آزاد و بي8/17اعالم آردند در حالي آه 

 درصد شرآت آنندگان در اين نظرسنجي نيز به 6/11آردند انتخابات هرگز آزاد و عادالنه نخواهد بود و 
 . اين سؤال پاسخ ندادند
ور شدن جنگ داخلي   عرب نسبت به خطرات و پيامدهاي تجزيه عراق و شعلهيك سازمان حقوق بشر

 . هشدار دارد
االوسط چاپ لندن، اين سازمان حقوق بشر در بيانيه روز گذشته خود تحوالت  به گزارش روزنامه الشرق

طرد شيوه " خطرناك جاري در عراق در سايه ادامه اشغالگري آمريكا را در ساخت آنچه از آن به عنوان
اي و قومي بين گروههاي مختلف  آردن و اختالف افكني و آاشتن بذر درگيري داخلي، شكاف طائفه

 .  ژانويه توصيف شد، ابراز نگراني آرده است30عراق در بحبوحه آمادگي براي برگزاري انتخابات در 
 هستند آه با هم اي با وجود اينكه اشغال و آزادي دو مقوله«: در بيانيه اين سازمان تاآيد شده است

شوند و انتخابات يكي از ابزارهاي الزم براي بيان آزادي و دمكراسي است ولي انتخابات يكي  جمع نمي
هاي فراهم آردن مقدمات الزم جهت پايان اشغالگري و انتقال قدرت و حاآميت به مردم عراق  از آانال
 » .است
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گري و جنايت ضد بشريت از سوي نيروهاي در اين بيانيه از تشديد و افزايش جنايات جنگي، تجاوز
هاي غيرمنطقي آنها به عنوان مانعي در مسير راه مشارآت تمامي اقشار مردم  اشغالگر و سياست

 . عراق در انتخابات عراق نام برده شده است
 هزار نيروي نظامي اين آشور در عراق باقي خواهند 120، حداقل 2007ارتش آمريكا اعالم آرد تا سال 

 . دمان
معاون رييس ستاد عملياتي ارتش آمريكا " جيمز الوليس"به گزارش خبرگزاري رويتر از واشنگتن، ژنرال 

، اين نيروها بمنظور آموزش نيروهاي امنيتي روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعالم اين خبر اظهار داشت
 . عراق و همكاري با آنها در جنگ با نيروهاي مبارز عراقي در اين آشور باقي خواهند ماند

 هزار نيروي نظامي آمريكا در عراق مستقر هستند آه شامل نيروهاي ارتش و دريايي 150در حال حاضر 
 . شود اين آشور مي

آه دو هفته پيش بمنظور ارزيابي " گري الك"رت گرفته است آه ژنرال اظهارات الوليس درحالي صو
هاي انجام شده  عمليات آموزش نيروهاي ارتش عراق به اين آشور فرستاده شده بود، پس از بررسي

اظهار داشت ارتش آمريكا بايد با به آار گرفتن هزاران مشاور نظامي جديد بمنظور آار آردن مستقيم با 
 .  به آموزش نيروهاي امنيتي اين آشور سرعت بخشيده و آن را تقويت آندنيروهاي عراقي،

 هزار نيروي نظامي در عراق داشت آه اين 138در اوايل ماه دسامبر سال گذشته ميالدي، ارتش آمريكا 
 هزار نفر 150تعداد در اوايل ماه ژانويه، بمنظور آمك در تامين امنيت براي انتخابات هفته آينده عراق به 

 . افزايش يافت
مقامات ارشد وزارت دفاع آمريكا اوايل ماه گذشته اعالم آرده بودند پنتاگون قصد دارد شمار نيروهاي 

 هزار نفر 138خود را در صورتي آه هيچ تغيير بزرگي در وضعيت نظامي عراق رخ ندهد، مجددا به 
 . آاهش دهد

 هميت دانست واشنگتن نبود ناظران خارجي در انتخابات عراق را آم ا* 
المللي در انتخابات سراسري عراق را آم اهميت دانست و خاطرنشان آرد  واشنگتن نبود ناظران بين

 . توانند قضاوت آنند آه آيا انتخاباتشان معتبر بوده است يا خير مردم عراق خود مي
 آمريكا روز معاون سخنگوي وزارت امور خارجه" آدام ارلي"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 
المللي در انتخابات عراق بعد تكميلي به اين انتخابات  گذشته اعالم آرد هر چند وجود ناظران بين

 . آند دهد اما اعتبار و مشروع بودن آن را آنچنان تضمين نمي مي
چندين هزار عراقي در «: شود، گفت ارلي در آنفرانس مطبوعاتي خود آه معموال هر روز برگزار مي

هاي اخذ راي حاضر خواهند بود و همين افراد اعتبار اين  آميسيون مستقل انتخاباتي در حوزهچارچوب 
 » .انتخابات را تضمين خواهند آرد

وي با اين وجود و در حالي آه تنها شش روز به برگزاري اين انتخابات باقي مانده است گفت اآنون در 
 خصوص وظيفه خود يعني نظارت بر انتخابات وضعيتي نيست آه بگويد آيا همه ناظران انتخاباتي در

 . اند يا خير هاي الزم را ديده آموزش
المللي بر  معاون سخنگوي وزارت دفاع آمريكا در پاسخ به سؤالي آه چرا واشنگتن وجود ناظران بين

دي داند گفت، هر مور انتخابات اوآراين را ضروري دانست اما براي انتخابات عراق اين امر را ضروري نمي
 . طلبد شرايط خاص خود را مي

 . يك سرباز ارتش آمريكا در انفجار بمب در بغداد آشته شد
يك «: اي با اعالم اين خبر گفت به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ارتش آمريكا امروز طي اطالعيه

 قرار گرفته سرباز نيروهاي ضربت مستقر در بغداد آه آاروان آنها توسط يك وسيله انفجاري هدف حمله
 » .بود، روز گذشته درگذشت

، شمار تلفات نيروهاي ارتش )پنتاگون(بدين ترتيب طبق آخرين آمار اعالم شده توسط وزارت دفاع آمريكا 
 .  نفر رسيده است374 تا آنون به يك هزار و 2003آمريكا از زمان آغاز جنگ عراق در مارس 

 ارج شدند هاي عرب آرآوك از انتخابات استاني خ نامزد* 
هاي  واقع در شمال عراق اعالم آرد نامزد" آرآوك"رييس فهرست انتخاباتي اعراب شهر چند قوميتي 

خانمان آرد اين منطقه از انتخابات خارج  عرب در اعتراض به تصميم دولت به دادن حق راي به افراد بي
 . شدند

باتي عراق جامعه چند قوميتي به گزارش خبرگزاري فرانسه از آرآوك، اين تصميم آميسيون انتخا
اند آه نسبت به  اي شده ها نيز خواستار تجديدنظر در رويه آرآوك را با شوك مواجه آرده است و ترآمن

 . آردهاي منطقه وجود دارد
هاي  تصميم نامزد«: رييس فهرست انتخاباتي اعراب آرآوك به اين خبرگزاري گفت" واصفي العاصي"

بات به دنبال اين امر اتخاذ شد آه آميسيون مستقل انتخاباتي عراق به عرب مبني بر خروج از انتخا
 » .نام آنند هاي آواره اجازه داد تا در انتخابات ثبت آرد

، موصل و برخي از "تكريت"و " دياله"هاي امنيتي در مناطق  در آنار اين امر بروز تنش«: وي افزود
 » .هاي آرآوك مزيد بر علت بوده است بخش

 . ، ائتالف جبهه متحد عرب هم اآنون تصميم گرفته از انتخابات ملي عراق خارج شودعاصي گفت
رفت تصميم دولت مبني بر اجازه به آوارگان اين شهر آه در زمان حكومت  پيش از اين نيز انتظار مي
راب اند به شرآت در اين انتخابات با واآنش ديگر اقوام اين شهر از جمله اع صدام از منطقه اخراج شده

 . مواجه شود
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اي آه در شمال بغداد به وقوع پيوست پنج سرباز اين  ارتش آمريكا اعالم آرد در نتيجه تصادف جاده
 . آشور آشته و دو سرباز ديگر زخمي شدند

اي اعالم آرد بر اثر تصادف  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ارتش آمريكا امروز با انتشار بيانيه
روز گذشته به وقوع پيوست، پنج )  به وقت گرينويچ17( به وقت محلي 20اعت اي آه راس س جاده

 . سرباز لشگر يكم پياده عراق آشته و دو سرباز ديگر زخمي شدند
سربازان آمريكايي بالفاصله به پايگاهي نظامي منتقل شدند اما پنج تن از «: در اين بيانيه آمده است

 » .ادندآنها به محض ورود جان خود را از دست د
 . حال دو سرباز ديگر خوب گزارش شده است

با مرگ اين پنج سرباز آمريكايي، شمار تلفات نظاميان آمريكايي از هنگام حمله به عراق در ماه مارس 
هاي   تن از اين افراد در حوادثي غير از صحنه296رسد آه   نفر مي373هزار و   تاآنون به يك2003سال 

 . اند ادهنبرد جان خود را از دست د
 آنند  سازمان بدر و نيروهاي ائتالف آمريكا، وآالي صدام را به ترور تهديد مي

سخنگوي مطبوعاتي هيات اسناد براي دفاع از صدام نيروهاي ائتالف آمريكا و سپاه بدر را به تالش براي 
 . ترور وآالي صدام متهم آرد

الدليمي وآيل  خليل«: نوشت" زياد الخصاونه "روزنامه لبناني المستقبل در شماره امروز خود به نقل از
 » .هايي تهديد به ترور شده است صدام از زمان ديدار با صدام از سوي گروه

: دهد، مدعي شد وي با بيان اينكه الدليمي به خاطر ترس از جان خود مرتبا جاي خود را تغيير مي
 » سپاه بدر مرتبا ما را تهديد مي آند«

 » .ام من از سوي سه گروه تهديد به قتل شده«: لدليمي گفتالخصاونه به نقل از ا
اي با تاآيد بر اينكه نيروهاي ائتالف آمريكا سعي دارند وآالي عرب و خارجي داوطلب  الدليمي در بيانيه

 » .براي دفاع از صدام را بترسانند، احتمال دست داشتن مقاومت عراق در اين تهديدات را بعيد دانست
نشان آرد پيش از اين نيز مقر هيات اسناد دفاع از صدام مورد تهاجم افراد ناشناس قرار الخصاونه خاطر 

 . گرفته است
اين وآيل اردني با بيان اينكه چنين رفتاري از سوي عامالن رسوايي زندان ابوغريب براي ما عجيب 

تر   عراق مصمماين گونه تهديدات ما را بيش از پيش بر دفاع از رييس جمهوري«: نيست، تاآيد آرد
 » .آند مي

 آند  اهللا سيستاني ديدار مي هاي مستقل عراق با آيت هياتي از مجمع دمكرات* 
هاي مستقل عراق به رياست عدنان  روزنامه سعودي الوطن از قصد ديدار هياتي از مجمع دمكرات

 . اهللا سيستاني در نجف خبر داد چي با آيت پاچه
هاي مستقل آه نامي از وي برده نشده   از يك منبع در مجمع دمكراتالوطن در شماره امروز خود به نقل

است، فاش آرد هياتي از اين حزب قصد دارد بمنظور بحث و تبادل نظر در امور انتخابات و امكان تعويق 
 . اهللا سيستاني در نجف ديدار آند آن، با آيت

اني از نيروها و احزاب عراقي است به گفته اين منبع، پاچه چي رياست اين هيات را آه شامل نمايندگ
 . بر عهده خواهد داشت

 . چي بارها تمايل خود را براي تعويق انتخابات عراق تا بهبود شرايط و وضع امنيتي اعالم آرده است پاچه
هاي دولتي و سياسي عراق و همچنين مراجع از جمله  اين در حالي است آه بيشتر احزاب و شخصيت

 . اند رگزاري انتخابات در موعد مقرر آن تاآيد آردهاهللا سيستاني بر ب آيت
 . را بر عهده دارد" مجمع دمكراتهاي مستقل"عدنان پاچه چي رهبري گروهي از نامزدها با عنوان 

 . وي يك سني سكوالر است
هاي مسؤوالن دولت  از تالش" العراقيون" از سوي ديگر روزنامه الوطن به نقل از يك نامزد در فهرست 

الشعالن وزير دفاع موقت   عالوي نخست وزير موقت عراق براي پايان دادن به اختالفات ميان حازماياد 
 . عراق و احمد چلبي رييس حزب آنگره ملي عراق خبر داد

اظهارات چلبي و الشعالن هماهنگي الزم با شروط و قوانين تبليغات انتخاباتي را «: اين منبع گفت
 » .ندارد

وگو با شبكه تلويزيوني العربيه گفته  آنگره ملي عراق چند روز پيش در گفتاحمد چلبي رييس حزب 
 » . ميليون دالر از بانك مرآزي خارج و با هواپيما به بيروت منتقل آرده است500وزارت دفاع عراق «: بود

 آند  دختر صدام شنبه آينده با پدرش ديدار مي
صدام حسين رييس جمهوري سابق عراق به قطر منابع عراقي مستقر در اردن از سفر رغد دختر بزرگ 

آمريكا در دوحه پايتخت " العديد"و ديدار با پدرش آه هفته گذشته به صورت محرمانه به پايگاه نظامي 
 . قطر منتقل شده است، خبر دادند

يك ماه گذشته در ديدار با )  ساله40(رغد «: امروز به نقل از اين منابع نوشت" ايالف"پايگاه اينترنتي 
 » .مقام معروف عراقي توافق آرده است با پدرش در جايي خارج از عراق ديدار آند

" حال"توافق شده است مكان اين مالقات در دوحه پايتخت قطر باشد آه همسر و «: اين منابع افزودند
 » .آنند دختر آوچك صدام در آنجا زندگي مي

مقامات عراق، قطر و نيروهاي نظامي «: ، نوشتايالف به نقل از اين منابع آه نامي از آن نبرده است
و " العديد"اند اين ديدار خانوادگي با صدام به صورت آامال محرمانه در پايگاه نظامي  آمريكا توافق آرده

 » .همزمان با برگزاري انتخابات در عراق انجام شود

www.iran-archive.com 



ثق از دو روز گذشته مقامات رسمي عراق نسبت به اشاعه اخباري غير مو«: اين پايگاه خبري افزود
مبني بر انتقال صدام به قطر و سفر رغد به اين شيخ نشين براي ديدار با پدرش، به داليل امنيتي 

 » .اند سكوت آرده
 ها خواستار مشارآت در روند سياسي عراق هستند  سني: نيويورك تايمز

ژانويه در اين آشور  30 مذهب عراق با وجود آن آه خواستار تعويق انتخابات  رهبران اعراب سني
هستند، قصد دارند پس از اين انتخابات در روند سياسي عراق از جمله تدوين قانون اساسي دائم اين 

 . آشور نقش داشته باشند
مذهب عراق، با تدوين قانون  در شماره امروز خود نوشت، به گفته رهبران سني" نيويورك تايمز"روزنامه 

 و انتخاباتي آه در پايان سال جاري ميالدي براي تصويب آن 2005 اساسي دائم اين آشور در ماه اوت
هاي سني حتي اگر محكوميت انتخابات  برگزار خواهد شد، مخالفت با روند سياسي از سوي گروه

 .  خطرات بسياري براي منافع آينده آنها وجود خواهد داشت همچنان ادامه يابد،
 لي عراق بر ما ثابت نشده است دخالت ايران در امور داخ: فرماندار بصره* 

تاآنون اين دخالت بر ما ثابت «: فرماندار بصره با رد هر گونه دخالت ايران در امور داخلي عراق گفت
 » .نشده است

روز گذشته در يك آنفرانس مطبوعاتي در واآنش به " الراشد حسن"به گزارش روزنامه آويتي القبس، 
: ت عراق آه وي را به داشتن ارتباط با ايران متهم آرده بود، گفتاتهامات حازم الشعالن وزير دفاع موق

 » .اين حق وزير دفاع است آه از مسائل امنيتي و خال آن سخن بگويد«
ما به عنوان شوراي استانداري داراي رابطه طبيعي و خوبي با ايران هستيم ولي اين رابطه «: وي افزود

توانيم روابط خود را با آشورهاي همسايه همچون   نميخارج از چارچوب حسن همجواري نبوده است ما
 . زمان رژيم سابق به خطر بيندازيم

تاآنون دخالت ايران در امور داخلي عراق بر ما ثابت نشده است و اياد عالوي نخست وزير «: وي افزود
 » .ي باشد نفر خبر داد و نشنيدم آه يكي از اين افراد دستگير شده ايران171موقت عراق از دستگيري 

مرزهاي ايران و عراق در امنيت قرار دارند و وزارت آشور به شكلي خوب به آار و فعاليت «: وي افزود
 » .مشغول است

فرماندار بصره درباره اتهامات مطرح شده عليه ايران براي نفوذ در بصره و تكلم مردم استانهاي جنوبي به 
صدام حسين رييس جمهوري مخلوع عراق عليه مشابهه اين اتهامات از سوي «: زبان فارسي، گفت

 » .گفت اين مناطق يك بار هندي هستند و بار ديگر فارس منطقه جنوب مطرح شده و مي
وزير دفاع عراق بايد به عنوان اينكه يكي از نامزدهاي انتخاباتي است آگاه باشد زيرا اين امر «: وي گفت

 » .برد ميزان مقبوليت وي را در بين مردم از بين مي
وي از اياد عالوي نخست وزير موقت عراق خواست در برابر طرح چنين اظهاراتي، اقدامات شديدتري 

 . اتخاذ آند
اگر طرح چنين اظهاراتي يك بازي انتخاباتي است ما از وي بخاطر اين تبليغات «: فرماندار بصره تاآيد آرد

 » .آنيم آه بهايي براي آن پرداخته نشده، تشكر و قدرداني مي
حسن الراشد در پاسخ به اتهام مطرح شده در خصوص دخالت ايران در بصره و مناطق جنوبي عراق 

هاي  آنند و اين در چارچوب تامين طرح معتقدم سازمانهاي اطالعاتي در هر آشوري فعاليت مي«: گفت
و براي ما پذيرند آه مشروع باشد  ها زماني اين طرح را مي گنجد و ايراني امنيتي و سياسي معروف مي

ها وجود داشته و هيچ گروه  تاآنون روشن نشده است آه دخالت عيني و قابل ملموسي از طرف ايراني
ها  ايم و اگر سازمانها و نيروهاي امنيتي ما همدست ايراني يا جماعتي را در اين راستا دستگير نكرده

دهد اين مساله در ذهنش  سبت ميباشند چرا آمريكا آه آوچكترين ارتباط با شيعيان عراق را به ايران ن
 » خطور نكرده است؟

  
 روزشمار تحوالت مهم عراق از هنگام انتقال قدرت تاکنون

  2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه 
 برگزار خواهد شد گری هفته دکی عراق کمتر از یانتخابات سراسر:  مهر ی الملل خبرگزارني بسیسرو

 8( ژوئن گذشته 28 اشغالگران در یقال قدرت به دولت موقت از سوانتخابات شش ماه پس از انت  نیا
  : شرح است نی تحوالت ازآن زمان تاکنون به انی شود که مهمتریم برگزار ) ريت

ائتالف قدرت را به دولت موقت عراق دو روز      ماه از اشغال عراق ، حکومت14با گذشت    :  2004ژوئن   28 
 هم با انحالل حکومت ائتالف ییکایپل برمر حاکم آمر     منتقل کرد سپسري ت8 از موعد مقرر در شيپ 

 دو کشور از اني مکيپلماتی و روابط دد وارد بغداد شکای آمررينگروپونته سف   ترک کرد همزمان جان عراق را 
  .  شد سرگرفته 

 :    2004ژوئن   30 
 .   مجازات اعدام را اعالم کردیجراا   یري جمهور موقت عراق از سرگسي رئاوري الیغاز ) الف
 ماندن آنها تحت ی همراه با باقی عراقی قضائتيمسئول     تن از معاونانش به11انتقال صدام و  ) ب

 به یدگي رسژهی در دادگاه وی بار در اول ژوالني اولی، صدام برا   یتي چند ملیروهاي نیتيامن نظارت 
 بود، تي بر ضد انسانتیان اتهامات خود که شامل هفت اتهام جن متیاما از امضا   حاضر شد  خود اتیجنا

 .  کرد   یخوددار
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 دولت موقت رینخست وز   ی عالوادیکه به ا " یقانون سالمت مل" صدور قانون موسوم به  : یژوال  7 
 .   دهدی میتي امننهي فوق العاده در زماراتياخت 

   االصلی پاکستانی سازمان ملل متحد در عراق ، وژهی و به عنوان فرستادهرياشرف جهانگ  :  یژوال  12 
 .  است 

 کردند، از ی به قتل ودیکشور تهد    نی تبعه اکی ندگانی خود را پس از آنکه ربایروهاي ننيپيليف : یژوال  16 
 .   زندی زودهنگام از عراق مینينش    باشد که دست به عقبی کشورنيعراق خارج کرد تا پنجم 

 .    کشته شدند70 در بعقوبه سيساختمان پل    در مقابلی انتحاراتيدر عمل :  یژوال  28 
 بر ضد یلي تحمی اضطرارري از مجازاتها و تدابیبخش اعظم   کای جمهور آمرسيجرج بوش رئ : یژوال  29 

 .  کرد     را لغو1990از سال  عراق 
 .   کردداری پاول از بغداد دنيکال : یژوال  30 
به  " ی المهدشيج" سرکوب مسلحان ی عراق برایتي امنیروهاي و نیتيچند مل   یروهاين: تآگوس  5 

 از حرم امام یني همان ماه مردان مسلح با عقب نش26صدر به نجف حمله کردند و در    ی مقتدیرهبر 
   وارتشند عراق خارج شدانيعي شی مرجع عالیستاني اهللا ستی مداخله آی السالم در پهيعل    یعل

  . نجف خارج شد  از زي نکایآمر 
 اراتي اختیدارا    پارلمانکی که ی مجلس مللي تشکی عراق در بغداد برایافتتاح کنگره مل: آگوست  15 

 .  محدود است 
"  عراق یارتش اسالم" مردان مسلح موسوم به     بدستی خبرنگار خارجکی یانزو بالدون:  آگوست  26 

 .  کشته شد 
 بغداد سي در عراق که مقر پلیستی سرکرده شبکه تروریگروه ابومصعب الزرقاو   اتيدرعمل: سپتامبر  14 
 .    تن کشته شدند49داد    هدف قرار را 

به رغم :  در واشنگتن اعالم کردکایکنگره آمر    موقت عراق در مقابلری نخست وزی عالوادیا: سپتامبر  23 
  .  میبدست آورده ا    رای هاتي شکست ها در عراق موفقیبرخ 

 .  کشته شدند     در بغدادی همزمان گروه الزرقاواتي کودک در سه عمل37 تن  از جمله 42: سپتامبر  30 
 ییکایربوده شده بود به همراه دو آمر   ی گروه الزرقاوی که از سویسي گروگان انگلیگلي بنيک: اکتبر  8 

 شدند، در اواسط ماه دهی سربری الزرقاوی هاستیترور    ماه قبل از آن بوده شده بودند توسطکی که 
 ساکن شي سال پ32 از که تیبشردوستان در عراق بنام مارگر    موسسهکیقتل  مسئول  نوامبر خبر 

 30 از شي بندگانی ربوده شدند که ربا2004 لی آورلی از اوای خارج170حدود    اعالم شد، و  کشور بود نیا
 .   رساندندقتل را به     تن از آنها

 شد ی مناطق عراق خوانده منیآن زمان امن تر    درمنطقه الخضراء که تای انتحاراتيدر دو عمل: اکتبر  14 
 .  تن کشته شدند دو 
   کشتهی نظامري افسر ارتش عراق و سه راننده غ49 مردان مسلح درشمال بغداد اتيدرعمل  : اکتبر  23 

 .  شدند 
 سي رئنيبه عنوان اول   تی خود را به کوی جمهور موقت عراق سفر رسمسيرئ اوري الیغاز: اکتبر  30 

  . عراق آغاز کرد جمهور 
 یشصت روز برا    منطقه کردستان به مدتیدولت موقت عراق در تمام مناطق عراق به استثنا: نوامبر  7 

 به مدت 2005 سال هی ژانو6ون قان   نی انتخابات اعالم حالت فوق العاده کرد و ای بهبود روند برگزارنيتضم 
  .  شددی تمدگریماه د  کی

 تی با حماییکایآمر   ی از ده هزار نظامشي که در آن بی سنانيحمله به فلوجه پناهگاه شورش: نوامبر  8 
 لیاز هنگام سقوط بغداد در آور    بود کهیاتي عملنی حمله بزرگترنی عراق شرکت داشتند ایتيعناصر امن 
  .   گرفتیاق انجام م در عر2003  

 و یاسيس   اتي از عملتی در مصر با هدف حماخي شرم الشی المللنيکنفرانس ب:   نوامبر23تا   22 
  . انتخابات در عراق برگزار شد  یبرگزار

انتخابات به علت      حزب و گروه که اکثر آنها از طائفه اهل تسنن بودند درخواست کردند17: نوامبر   26 
 ملت تی و اکثرعهياما مراجع ش    افتدقی به مدت شش ماه به تعودندي نابسامان نامیتياع امناوض آنچه 

 ی حزب سننی بزرگترديبدالحم محسن عیرهبر     بهی دسامبر حزب اسالم27رد کردند، در  عراق آن را 
  . داد   در انتخابات انصراف عراق از شرکت 

 سال یانیماه پا     در عراق از مرز هزار تن گذشت، ششییکایمر آاني تلفات نظامیآمار نهائ: دسامبر  10 
  . شدند     تن کشته503 ارتش عراق هم بود که در آن ی ماه هانی ترني خون2004  

 یمخالفان برگزار    واني همراه با ترس از حمالت شورشیی در فضاهایآغاز مبارزات انتخابات: دسامبر  16 
    آن

طرفدارانش هدف    ی ساعت بنا به درخواست بن الدن از سو24 ی عراق طی نفتساتيتاس: دسامبر  18 
  .  افتی    حمالت تا دو روز ادامهنیحمله مسلحانه قرار گرفت و ا  5

 ی تن زخم200تن کشته و     66 نجف و کربال ی ها درشهرهاستی ترورانهيدر دو تجاوز وحش: دسامبر  19 
 .  شدند 

 ی نظام18 تن از جمله 22مرتبط با  شبکه القاعده     گروه انصار السنهینتحاردر حمله ا: دسامبر  21 
 .    تاکنون بود2003 از مارس ییکای آمرهي حمله علنیخشونت بار تر    در موصل کشته شدند کهییکایآمر 

  .   منتظره به بغداد سفر کردري به طور غسي انگلری بلر نخست وزیتون  : دسامبر  21 
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 .  شد    وارد عراقکای دفاع آمرریدونالد رامسفلد وز: بردسام  24 
   

     2005 سال
 .   ترور شدی گروه الزرقاوی شهر از سونیاستاندار بغداد در شمال ا   یدري الحیراض : هیژانو  12 
  ی گروه افراطکی بدست گروه انصاراالسالم یستاني اهللا ستی آندگانی از نمایکی یالمدائن    محمودخيش

 .   ترور شدی سنیسلف 
 مساله ی را به عنوان مسئول اصلییکایآمر   ی در تگزاس چارلز گرانر نظامیدادگاه نظام : هیژانو  15 

  . به ده سال زندان محکوم کرد   بی در زندان ابوغری عراقیبا اسرا  یبدرفتار
 

نگام خروجش از منزل در منابع پليس عراق اعالم آردند آه مردان مسلح ناشناس يك قاضي عراقي را ه
 .شهر بغداد ترور آردند

  2005 ژانویه 25 – 1383 بهمن 6ه شنبسه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، اين قاضي آه قيص هاشم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .شامري نام برده شده، به همراه پسرش به قتل رسيده است
ارتش آمريكا از آشته شدن پنج سرباز آمريكايي در يك : ادهمچنين خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش د

 .تصادف خودرو در شمال بغداد خبر داد
ي نظاميان آمريكايي، اين سربازان از واحد يكم پياده نظام ارتش هنگام ورود به آلينيك پزشكي  به گفته

 .ارتش، مرده بودند
 . روي داد، زخمي شدنددو سرباز ديگر در اين حادثه آه در نزديكي شهر خان بان سعد

 .ي ارتش آمريكا، اين حادثه در دست بررسي است به گفته
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