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

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،اق عر انتخابات

  
  نفر رسيد37شمار آشته شدگان در انتخابات عراق به 

 2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب
 زخمي 96 آشته و 37وقوع انفجار و حمالت در روز برگزاري انتخابات عراق، تا آنون : خبرگزاري فارس

 .برجا گذاشته است
شبه «:  فرانسه از بغداد، يك مقام وزارت آشور عراق امروز با اعالم اين خبر گفتبه گزارش خبرگزاري

 » . غير نظامي و نيروي پليس را در حمالت امروز به قتل رساندند37نظاميان  
 نيروي پليس نيز در اين 13 غيرنظامي و 83هاي پليس افزود تاآنون  اين مقام مسول به نقل از گزارش

  .اند حوادث زخمي شده
اين تعداد شامل افرادي آه حمالت . شود شمار آشته شدگان شامل سه زن و يك آودك نيز مي

 . شود اند، نمي انتحاري را انجام داده
 عراقي و سه تبعه مصري مظنون به همكاري با 26اين مقام همچنين اظهار داشت تاآنون 

 . اند نظاميان، بازداشت شده شبه
 آشور موقت عراق نيز به خبرنگاران گفته بود، حمالت صورت گرفته در روز وزير" فالح النقيب"پيش از اين 

 . رفت  درصد ميزاني است آه انتظار آن مي10انتخابات، آمتر از 
  

آميته مستقل برگزاري انتخابات عراق با تصحيح خبر خود درباره ميزان شرآت مردم : خبرگزاري فارس
 . درصد اصالح آرد60 شده به  درصد اعالم70عراق در انتخابات، آن را از 

  2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، فريد ايار، سخنگوي آميته برگزاري انتخابات عراق امروز يكشنبه 

صرفا يك " درصدي واجدان شرايط عراق در انتخابات، 72اعالم شرآت : در آنفرانس مطبوعاتي گفت
 .  درصد است60و آمار درست آن چيزي بيش از " بيني بوده پيش

 60اند آه اين رقم چيزي بيش از   ميليون عراقي در انتخابات شرآت آرده8احتماال حدود : وي افزود
 . شود درصد افراد واجد شرايط راي دادن را شامل مي

 . آمار و ارقام دقيق پس از شمارش آرا اعالم خواهد شد: ايار افزود
هنوز بسيار زود : بيني است، تاآيد آرد با اعالم اينكه اين آمار و ارقام صرفا تخمين و پيشوي در پايان 

 . است آه بتوان گفت اين آمار رسمي است
  

 سازمان ناظران مستقل عراق انتخابات اين آشور را سالم توصيف آرد
 2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب

 هزار ناظر مستقل را در انتخابات امروز عراق بر 10هنگي گروهي آه مسووليت هما: خبرگزاري فارس
 .عهده داشت، از حجم بسيار ناچيز تقلب و سالم بودن آن خبر داد

، "ناجم الربيع"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، همزمان با بسته شدن مراآز اخذ رأي در عراق، 
ناظران ما از «: انسي خبري اعالم آردامروز در آنفر" عين"يكي از سخنگويان سازمان غير دولتي 

 » .دهند برگزاري عالي اين انتخابات و ميزان ناچيز تقلب و اختالل در آن، خبر مي
 گزارشي مبني بر وجود اختالل در انتخابات، از آميسيون  ما همچنين هيچ«: وي در ادامه افزود

 » .ايم انتخاباتي دريافت نكرده
: جه مردم در انتخابات در مناطق آردنشين شمال عراق، خبر داد و گفتالربيع همچنين از حضور قابل تو

، شاهد مشكالتي در دو مرآز اخذ رأي بوديم آه از ندادن مجوز ورود به ناظران "سليمانيه"در شهر «
 » .توسط اعضاي آميسيون انتخاباتي عراق، ناشي شد

 . الربيع در ادامه از رفع سريع اين مشكل خبر داد
در شهر آرآوك آه پيش از انتخابات شاهد افزايش ميزان حمالت عليه مراآز اخذ «: گفتوي همچنين 

رأي بود، انتخابات بصورت عادي برگزار شد و تنها يكي از اين مراآز هدف حمالت خفيف مهاجمين قرار 
 » .گرفت

، از شود انتخابات عراق آه نخستين انتخابات چند حزبي اين آشور طي نيم قرن گذشته محسوب مي
هاي ساآن خارج و از امروز براي ساآنان اين آشور آغاز شده و ساعاتي پيش  روز گذشته براي عراقي

 . نيز پايان يافت
  

نظاميان براي اختالل در انتخابات در  تهديد شبه مردم عراق براي اولين بار در نيم قرن گذشته در ميان
  .ق را براي تدوين قانون اساسي برگزيننداعضاي مجمع ملي عرا هاي راي حاضر شدند تا پاي صندوق
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امنيتي و استقرار نيروهاي  به دنبال اتخاذ تدابير شديد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 در  ميليون عراقي براي شرآت14) يكشنبه) امنيتي در داخل و بسته شدن مرزهاي عراق با خارج امروز

 مرآز اخذ راي 5578شد، به  نيم قرن در اين آشور برگزار  اولين انتخابات دموآراتيك آه بعد از گذشت
  .آردند مراجعه 

  .ها بودند مراآز اخذ راي از ساعت هفت صبح امروز به وقت محلي آماده اخذ راي عراقي
عضو و انتخابات  111ردستان با امروز هم زمان با انتخابات مجمع ملي انتقالي، انتخابات شوراي ملي آ

هاي ديگر عراق  از استانداري  عضو براي شوراي هر يك41 عضو در بغداد و 51ها با  شوراي استانداري
  .شد برگزار نيز 

شد آه تا  استفاده  هاي احتمالي از جوهرهاي مرئي در انتخابات امروز عراق براي جلوگيري از بروز تقلب
شمارش . احتمال تقلب آمتر باشد ماند تا به اين ترتيب مي دهندگان باقي سه روز بر روي انگشت راي 

  .شود اخذ راي انجام مي آراء نيز بعد از پايان زمان راي گيري در خود مراآز
 درصد از مردم عراق در اين 72 :خبري اعالم آرد در يك آنفرانس ي عالي انتخابات عراق چنين آميته هم

 . درصد بوده است90مناطق حضور مردم   حتي در برخياند و انتخابات شرآت آرده
مردم عراق در اين  ي شرآت انتخابات عراق و نحوه: اظهار داشتند ي عالي انتخابات عراق اعضاي آميته

. تا اين لحظه يك پيروزي بزرگ بوده است انتخابات بيش از انتظار ما بود و بايد بگوييم انتخابات تاآنون و
اعضاي : قدرداني از اعضاي سازمان ملل اظهار داشتند ميته با ابراز تشكر وهمچنين اعضاي اين آ

اين آميته به عمل آورده است و حمايت لجستيكي بسيار خوبي از  اي از سازمان ملل حمايت گسترده
 .آوردند اعضاي اين آميته به عمل

  انتخابات ها در زمان برگزاري ها و ناآرامي درگيري -
صداي انفجار چندين خمپاره در  عراق در حالي برگزار شد آه پيش از آغاز راي گيري،انتخابات امروز در 

هدف قرار دادن سفارت آمريكا در قلب بغداد  نظاميان با اطراف بغداد شنيده شد و شب گذشته نيز شبه
  .دو آمريكايي را آشتند

و بسته  از روز جمعه) از ساعت هفت بعد از ظهر تا شش صبح(به رغم وضع مقررات منع آمد و شد 
ترافيكي براي  هاي هاي پزشكي در سراسر عراق و نيز محدوديت شدن مرزها و آماده باش گروه

 و  هزار عراقي، آمريكايي 300 هاي احتمالي و نيز به آارگيري حدود  گذاري جلوگيري از حمالت و بمب
 آرد يك عمليات انتحاري در مرآز العربيه گزارش ديگر نيروهاي چند مليتي براي تامين امنيت انتخابات،

گيري شهر بصره در جنوب عراق  مهيبي نيز در يكي از مراآز راي گيري غرب بغداد روي داد و انفجار راي
  .به وقوع پيوست

ي  ي سالميه منطقه هاي مسلح در ي نيز ميان نيروهاي پليس عراق با گروه ا  گسترده چنين درگيري هم
  .در شهرك صدر صورت گرفت گيري  به يكي از مراآز راي اي نيز لحانهي مس بغداد روي داد و حمله

انفجار در  25 گيري صداي بيش از چنين گزارش آرد، همزمان با بازگشايي مراآز راي ي هم اين شبكه
  .مناطق مختلف عراق به گوش رسيد

امنيت انتخابات بر فرار  هاي آمريكايي نيز امروز براي تامين اين در حالي است آه هليكوپترها و جنگنده
  .مناطقي آه راي گيري در آنها صورت گرفت، پرواز آردند

 آشته 8اين عمليات  .در عمليات انتحاري بغداد نيز عامل انتحاري خود را در ميان راي دهنگان منفجر آرد
  . زخمي بر جاي گذاشت9و 

گيري در اين   راي مناطق  اين انفجارهاهم چنين انفجارهاي مهيبي نيز بعقوبه را به لرزه در آورد آه اآثر
  .منطقه را هدف قرار داده بودند
  .ي الوصول بود هاي مسلحانه در منطقه شهر موصل نيز شاهد درگيري

گيري در  ي مراآز را عمليات انتحاري و انفجارهاي مهيب نه تنها: چنين در گزارش عنوان داشت العربيه هم
حتي منازل شخصي مسووالن عراقي  مليات به مقرهاي دولت عراق وعراق را هدف قرار داد بلكه اين ع

  .نيز سرايت آرد
انتحاري  در اين حمالت مقر وزارت دفاع عراق و منزل وزير دادگستري اين آشور هدف دو عمليات

  .جداگانه قرار گرفت
  .در اين دو عمليات انتحاري پنج تن آشته و ده تن ديگر زخمي شدند

گيري در  مراآز راي چنين پنج انفجار مهيب و پياپي خرين تحوالت امنيتي در عراق همدر همين حال در آ
عمليات انتحاري در مناطق راي گيري  غرب بغداد را به لرزه درآورد آه تعدادي از اين انفجارها ناشي از

  .ها تن شد بود و منجر به آشته و زخمي شدن ده
قرار داد  گيري را در شرق بغداد هدف  يك مرآز رايچنين گزارش شد، يك ماشين بمب گذاري شده هم

  . تن ديگر زخمي شدند16 تن آشته و 7آه در اين انفجار بيش از 
ها نيز  در اين درگيري  در بغداد نيز شاهد درگيري نيروهاي پليس با افراد مسلح بود آه ي الكراده منطقه

  . تن از افراد پليس عراق زخمي و يا آشته شدند10بيش از 
   انتخابات ي هاي مختلف عراقي درباره اظهار نظر مقام - 

وي لحظاتي . انداخت غازي عجيل الياور، رييس جمهور عراق اولين فردي بود آه راي خود را به صندوق
خدا را شكر، خدا را شكر، اين : داشت ي خضرا بغداد اظهار اش در مرآزي در منطقه بعد از انداختن راي
خواهم از حق خود براي راي  گويم و از آنها مي مي ي مردم عراق تبريك به همه! دانتخابات مبارك باش

  .انتخاب آنند و عراق را از دست ندهند دادن به عراق نگذرند، عراق را
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  .عراق است ي شما انتخاب آردن گويم آه از حق خود دست نكشيد و وظيفه به شما مي: وي افزود
ها  ي خشونت ادامه به رغم) يكشنبه(استه است در انتخابات امروز ها خو اياد عالوي از تمامي عراقي

  .شرآت آنند
تلويزيوني گفته بود،  ي به گزارش ايسنا، اياد عالوي، نخست وزير عراق نيز در مصاحبه با يك شبكه

  .آشورشان بازدارند نظاميان آنان را از تعيين سرنوشت ها نبايد بگذارند شبه عراقي
جعفري، معاون  ل دولت عراق نيز همچون اياد عالوي، نخست وزير عراق، ابراهيمديگر مقامات مسوو

ميهني آردستان و سيد  رييس جمهور، برهم صالح، معاون نخست وزير، جالل طالباني، رهبر حزب
گيري،  هاي راي حضور در پاي صندوق عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز با

  .ر صندوق انداختندراي خود را د
عراق بود و در اين  پيام اين مسووالن و رهبران احزاب عراقي نيز چيزي مشابه با پيام الياور به مردم

  .ها مردم عراق براي شرآت در انتخابات ترغيب شدند پيام
م انتخابات اعال سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با تاآيد بر اهميت اين

  .امروز در تاريخ عراق روزي سرنوشت ساز است: آرد
چرا آه اگر اين  انتخابات سراسري در عراق را زير نظر دارد؛“ مشتاقانه”آاخ سفيد نيز اعالم آرد 

در اين آشور تاثير بگذارد و قدرت  تواند بر اقدام نظامي آمريكا انتخابات منجر به ايجاد ثبات نشود، مي
  . و خارج آمريكا تضعيف آندسياسي بوش را در داخل

رضايت از برگزاري  نيز با ابراز) از احزاب سني(هاي مستقل عراق  رييس حزب دموآرات چي، عدنان پاچه
هاي بعدي را نيز  دموآراسي، گام انتخابات به عنوان اولين گام در جهت برقراري: انتخابات اظهار داشت
  .دربر خواهد داشت

  انتخاباتها از  عدم استقبال سني - 
گوناگون اين آشور متفاوت بود،  شرآت مردم در انتخابات امروز عراق با توجه به مناطق مختلف و طوايف

  .انتخاباتي آرام پشت سر گذاشته شد نشين عراق، به طور مثال در شهر نجف بر خالف مناطق سني
ديني اين شهر  ا و رهبرانانتخابات در شهر نجف با تدابير شديد امنيتي برگزار شد و بسياري از علم
هاي راي، راي خود را در  صندوق مذهبي همچون محمد سعيد حكيم و محمد بحرالعلوم با حضور در پاي

  .اند صندوق انداخته
هاي گسترده و  درگيري  شهر از استان االنبار سني نشين تقريبا برگزار نشد و9در مقابل انتخابات در 

استقبال چنداني از انتخابات  ها ين استان گزارش شد و سنيپراآنده در مناطق مختلف شهرهاي ا
  .نكردند

  انتخابات در ديگر آشورهاي جهان - 
مقيم ديگر آشورهاي جهان در  هاي  درصد از عراقي30 المللي مهاجرت اعالم آرد، نزديك به  سازمان بين

  .نداختندهاي راي ا صندوق اولين انتخابات اين آشور بعد از جنگ، آراء خود را به
 تن از 429 و   هزار84 به طور آلي تعداد : المللي مهاجرت گزارش آرد به گزارش ايسنا، سازمان بين

هاي ثبت نام شده  عراقي  نفر از303  هزار و 280  درصد از 8/29هاي مقيم خارج يعني حدود  عراقي
  .هاي راي انداختند آرايشان را به صندوق
) يكشنبه(امروز  ي گذشته شروع شده و تا  آشور از جمعه14  خارج در هاي مقيم مدت راي گيري عراقي

  .ادامه داشت
استراليا، امارات  ايران، آلمان، آمريكا، اردن،: آشورهايي آه ثبت نام در آنها انجام شد، عبارتند از

  .، هلند آانادا  سوئد، فرانسه، ي عربي، انگليس، ترآيه، دانمارك، سوريه،  متحده
العظمي علي سيستاني در عراق در انتخابات  اهللا رود ائتالف آانديداهاي مورد حمايت آيت يانتظار م

  .امروز پيروز شوند
العربيه با اظهار رضايت  ي وگوي آوتاهي با شبكه از سوي ديگر حازم شعالن، وزير دفاع عراق در گفت

هاي  تمام عمليات انتحاري و درگيريبه رغم  :خود از تدابير امنيتي برقرار شده در مناطق انتخاباتي گفت
  .خوب در زمان انتخابات راضي هستيم هاي امنيتي توان گفت ما از طرح مسلحانه مي

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگرژیم ایران و دولتهای 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

ي آمريكا از ايران خواست تا بدون درخواست  برگزاري يونايتدپرس، وزارت امور خارجهبر اساس گزارش خ
 .خواند، ترك آند“ يي هاي هسته طلبي جاه”ي جهاني آنچه را  هيچ گونه مشوقي از جامعه

  2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب
ي ادامه داد، ريچارد بوچر، ، اين خبرگزاري آمريكاي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي آمريكا طي يك نشست مطبوعاتي در واشنگتن گفت آه الزم است ايران  سخنگوي وزارت امور خارجه
ها  را آه ممكن است داشته باشد، بدون آن آه به مشوق(!) “يي ي تسليحات هسته هرگونه برنامه”

 .شان دهد، ترك آند ربط
المللي انرژي اتمي  وص آه محمد البرادعي، مديرآل آژانس بينها در اين خص ي گزارش رسانه وي درباره

. ها به آنها نيست موضوع، دادن مشوق: از آمريكا خواسته است، به مذاآرات ايران و اروپا بپيوندد، گفت
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يي بگيرند و در  ي تسليحات هسته مساله اين است آه آنها تصميم واقعي براي ترك هرگونه برنامه
 .شان زندگي آنند نهماهنگي با همسايگا

آنند و  المللي انرژي اتمي از آنها درخواست مي ها و آژانس بين ايران بايست آنچه اروپايي: بوچر گفت
 .اند، انجام دهند آنچه را آه خودشان قول داده

اش  يي ي هسته شود آه ايران بارها اعالم آرده است، برنامه اساس در حالي مطرح مي اين اظهارات بي
اي آه  هاي فشرده المللي انرژي اتمي با بازرسي آند و آژانس بين آميز را دنبال مي دي صلحصرفا مقاص

 .در آشورمان داشته است، نيز اين امر را تاييد آرده است
  

ها در خصوص  زبان اشپيگل نوشت، آونداليزا رايس در ديدار با يوشكا فيشر از بيم ي آلماني مجله
ي نظامي به   آاست و اطمينان داد آه آمريكا هيچ طرحي براي حملههاي آمريكا در قبال ايران سياست
 .ايران ندارد

  2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب
زبان اشپيگل نوشت بر اساس اطالعاتي  ي آلماني ، مجله)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شنبه  اي آه روز سه جديد آمريكا در جلسهي  آه به دست آورده است، آونداليزا رايس، وزير امور خارجه
هاي آلمان،  خواهد تالش اش داشت، اين پيام را فرستاده است آه او مي با يوشكا فيشر، همتاي آلماني

يي ايران ادامه يابد؛ اما آمريكا بخشي از  ي هسته فرانسه و انگليس براي مذاآره در خصوص برنامه
 .فتمذاآرات با تهران را برعهده نخواهد گر

بر اساس اين گزارش، رايس براي خوشحال آردن هيات آلمان تصريح آرده است آه او بر خالف آالين 
اش قرار  ي آاري ي خاورميانه و ايران را در اولويت برنامه ي سابق آمريكا مناقشه پاول، وزير امور خارجه

 .خواهد داد
 قلمداد آرد آه پيش از سفر جورج بوش، زبان اين اظهارات رايس را در اين راستا ي آلماني اين نشريه

ها در  اش به اروپا و آلمان، دولت آمريكا قصد دارد از بار نگراني رييس جمهور آمريكا و وزير امور خارجه
 .ي احتمالي به ايران بكاهد خصوص حمله

  
 !  رابطه شفاف باشدنی تواند با عراق رابطه داشته باشد که ای می به شرطرانیا:سیرا

  2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب
 رابطه جادی با ای به شرطکایآمر: شد ی مدعکشنبهی امروز کای آمردی امور خارجه جدری وزسی رازايکاندول

 .  رابطه شفاف باشدنی با عراق مخالفت نخواهد کرد که ارانیا
 که با دي کاخ سفی ازتندروهایکی به عنوان سی فرانسه،رای مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 عراق است هی کشورهمسارانیا: کرد، اظهارداشتی مصاحبه مکایآمر"ی سی بیا" یونیزیشبکه تلو
 . وعراق روابط وجود داشته باشد رانی ااني است که میعيارطبي بسنیوا
 کرد مي نخواهی مخالفتچي عراق شفاف باشد هدی با دولت جدرانی که روابط ایما تا زمان: افزودیو

  .می اش افغانستان ندارهی با کشورهمسارانی به گسترش رابطه ای اعتراضچي که ما هیطورهمان
 خودشان را ژهی وندهی آهاي درک کنند که عراقدی باهايرانی انکهی با اشاره به اکای آمردی جدرامورخارجهیوز

 . کامال تفاوت خواهد داشترانی با حکومت اندهی آنیا: خواهند ساخت افزود
 رانی که ایما ازنقش:  شد ی مدعست،ي ندهی پسندی عمال کارانی ازجنگنجوتی حمانکهی ااني با بسیرا

 ی درعراق بازرانی که ایزازنقشي نهاي همانگونه که عراقمي کند نگران هستفای کند درعراق ایتالش م
 . کند نگران هستندیم
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن11: رانمرور روزنامه های ته
  2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب:بی بی سی

ديدار آيت اهللا علی خامنه ای با مردم ايران به مناسبت عيد غدير، تغيير مواضع دولت جورج بوش، رييس 
در عراق از جمله مطالب عمده ای جمهوری آمريکا در قبال ايران و اخبار مربوط به برگزاری انتخابات 

  .هستند که روزنامه های امروز تهران به آنها پرداخته اند
 عنوان نخست خود را به فراخوان رهبر انقالب برای حضور جمهوری اسالمیدر حاليکه روزنامه 

به  نگاه خود را ايران بهمن و انتخابات رياست جمهوری اختصاص داده، روزنامه ٢٢گسترده در تظاهرات 
بخش ديگری از سخنان آيت اهللا خامنه ای در مورد مذاکرات هسته ای ايران با اروپا معطوف کرده وعنوان 

  . را برگزيده است" اروپايی ها بايد در مذاکره با ايران جدی باشند"
اروپاييها تا کنون در مذاکرات خود با "، رهبر جمهوری اسالمی ايران از اينکه شرقبه نوشته روزنامه 

، اظهار تاسف کرده و گفته است که اگر اين جديت احساس نشود روند موجود "ران جدی نبوده انداي
  .مذاکرات، تغيير خواهد کرد

 که اروپا را از سياست های جديد دولت جورج بوش در قبال ايران عصبانی خوانده، نوشته ايرانروزنامه 
ی متفاوت با گذشته به ايران ارسال کرد و به که بوش در گفتگو با يک رسانه عربی با لحنی ماليم، پيام

  .جای تهديد، روش ديپلماسی در برابر ايران را برگزيد و بر آن تاکيد کرد
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سخنان بوش را به عنوان خبری فوری، روی آنتن می داد، افکار " العربی"، وقتی ايرانبه نوشته 
تون و محمد البرادعی از يک عمومی جهان روی آنتن اجالس جهانی داووس، شاهد بحث داغ بيل کلين

  .سو و نمايندگان دولت های غربی از سوی ديگر، در مورد ايران بود
وزير امورخارجه ايران و سناتور جوزف بايدن آمريکايی به طور تصادفی در :  نوشتهآفتاب يزدروزنامه 

 درگيری حاشيه اجالس جهانی داووس با هم ديدار و در مورد سياستهای تهديدآميز بوش و احتمال
  .مسلحانه آمريکا با ايران، گفتگو کردند

تعبير کرده و از قول " مجادله" گفتگوی کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران و سناتور بايدن را به شرق
  . آمريکا از اينکه هيچ برنامه ای برای تعامل با ايران ندارد، رنج می برد: سناتور بايدن نوشته است

، وزير خارجه آمريکا، در يک کاندوليزا رايس:  تغيير موضع رايس، نوشته در مطلبی با عنوانشرق
مصاحبه مطبوعاتی، مقابله نظامی با ايران را مردود شمرده و گفته است ديپلماسی می تواند مشکل 

  . ما را حل کند
 امروز، با عنوانی درشت در صفحه اول از تقويت احتمال نامزدی همبستگیاز سوی ديگر روزنامه 

سن رهامی خبر داده و ترک مخاصمه با آمريکا برای عبور از بحرانهای جهانی را از رئوش برنامه های مح
  .دولت احتمالی وی خوانده است

، علی اکبر محتشمی پور، عضو مجمع روحانيون مبارز در يک جلسه پرسش و آفتاب يزدبه نوشته 
در امور :  جمهوری اسالمی گفتپاسخ دانشجويی با استناد به سخنان آيت اهللا خمينی درباره

اشاره وی به اين سخنان آيت اهللا خمينی بود که اگر مردم . سرنوشت ساز بايد رفراندم برگزار شود
  . جمهوری اسالمی را نخواهند، حتی اگر اشتباه کنند، بايد به خواست آنها تن داد

ليغاتی جناح ها خبر داده و از قول  از انتقاد اصالح طلبان، نسبت به نابرابری امکانات تبايرانروزنامه 
مصطفی معين و رضا خاتمی نوشته امکانات رسانه ای و تبليغی مساوی وجود ندارد و جريانی به دنبال 

  .آن است که صدای اصالح طلبان در فقدان تريبون به جايی نرسد
يلم تازه اش، ، عنوان نخست امروز خود را به ابراهيم حاتمی کيا، کارگردان سينمای ايران و فشرق

، که از ادامه حضور در جشنواره فيلم فجر منع شد، اختصاص داده و از قول تهيه کننده "رنگ ارغوان"
فيلم نوشته است که مسئوالن امنيتی از دست اندرکاران خواسته اند که فيلم فعًال در جشنواره نمايش 

  .داده نشود
ه به علی يونسی، وزير اطالعات جمهوری ، ابراهيم حاتمی کيا در نامه ای سرگشادشرقبه نوشته 

اسالمی ايران اعالم کرده است که به خواست شخصی خودش فيلمش را از شرکت در جشنواره فيلم 
  . فجر محروم می کند

 در ستون جهت اطالع خود از افراط برخی رسانه ها و مداحان در جمهوری اسالمیو باالخره، روزنامه 
راديو و تلويزيون با پخش سرودهايی در : يد غدير انتقاد کرده و نوشتهبيان مناقب حضرت علی در روز ع

بکار رفته از جانب اعتدال خارج شدند، بويژه آنکه » هوحق«مدح حضرت علی، که در آن کلماتی چون 
  .لحن گويندگان هم با آنچه در خانقاه ها جريان دارد منطبق بود

 
  گوناگون

  
 .شود  در مذاآرات ايران و اروپا راه حلي دايمي يافت نميبدون حضور آمريكا: البرادعي مدعي شد

  2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه یکشنب
المللي انرژي اتمي  ، محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي مبني  المللي نشانه پست بار ديگر تصريح آرد آه اين سازمان بين ي واشنگتن وگو با روزنامه در گفت
 .يي ايران غيرنظامي است، پيدا نكرده است ي هسته بر اين آه برنامه

خواهد محمد البرادعي  پنهان نيست آه دولت بوش نمي: وگو آورده است اين روزنامه در ابتداي اين گفت
ي را فردي اين دولت البرادع. المللي انرژي اتمي منصوب شود براي بار سوم به مديرآلي آژانس بين

. گيرد بسيار سخت مي) رژيم صهونيستي(آند و بر اسراييل  بيند آه با ايران بسيار ماليم برخورد مي مي
اما منشا اصلي رنجش دولت بوش شايد ارزيابي صحيح او پيش از انجام جنگ عليه عراق بود آه گفت 

وگوست آه به  امل اين گفتآيد، متن آ آنچه در پي مي .يي در اين آشور وجود ندارد هيچ سالح هسته
 :صورت سوال و جواب تنظيم شده است

  
  المللي انرژي اتمي شويد؟ خواهيد براي بار سوم مدير آژانس بين آيا شما مي: پرسش
 .من تنها آانديدا هستم. بله:البرادعي

 
 خواهد از دست شما خالص شود؟ چرا آمريكا مي:پرسش
آنند، اما اآثر آشورها از من  المللي را مطرح مي هاي بين نآنها بحث دو دوره رياست بر سازما:البرادعي

ي يك جنگ هستيم؛ ما موضوعات مهمي  اند آه به آارم ادامه دهم، چرا آه ما در ميانه درخواست آرده
مندم آه پيش از  اي هستند و عالقه ي شمالي هنوز موضوعات عمده ايران و آره: را در دست داريم

 .ها باشم در اين زمينههايي  رفتنم شاهد پيشرفت
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آيا اين همان دليل مخالفت دولت . يي ندارد پيش از جنگ، شما گفتيد آه عراق سالح هسته:پرسش
 آمريكا با شما نيست؟

تر است  هايت اشتباه باشد، اما خطرناك آسي به من گفت آه خطرناك است گفته. دانم نمي:البرادعي
ي اين بر آييم آه چه آسي  توانيم به سختي از عهده يآنم م در حقيقت هنوز فكر مي. آه صحيح باشد
 .مديرآل باشد

 
 نظر شما چيست؟. گيريد ي آافي بر ايران سخت نمي گويد شما به اندازه حال دولت بوش مي:پرسش
 ماه از 18هايي آه طي  نتيجه. بستگي به اين دارد آه شما چگونه ماليمت را تعريف آنيد:البرادعي

 ما -ي سياه بود  ايران يك جعبه. آنم چيزي است آه من آامال به آنها افتخار ميايران به دست آمده، 
ما . افتد داريم حال ما تصوير خوبي از آنچه اتفاق مي. دانستيم ي آنچه رخ داده بود، نمي چندان درباره

هاي  مطابق سرسختي ما فعاليت. درك آرديم آه اين برنامه چه ميزان پيچيده و گسترده است
و ما هنوز به هر . يي توليد آند، به حال تعليق درآمد توانست سوخت هسته ات ايران آه ميتاسيس

اي در ايران  رويم تا مطئن شويم آه هيچ فعاليت اعالم نشده جايي آه فكر آنيم نياز باشد برويم، مي
اشيم ي ما و روند ديپلماتيك اميدوارم آه قادر ب آزمايي سرسختانه با وجود راستي. وجود ندارد
 .ي شمالي نيز از آن استفاده آنيم حل را در ايران داشته باشيم آه بتوانيم در مورد آره اي از راه مجموعه

 
اش دروغ گفته و تقلب  يي ي هسته گويند آه ايران در خصوص برنامه آارشناسان آمريكايي مي:پرسش

 .دهد آرده است و به اين آار ادامه مي
ايم ـ اقدامات اصالحي انجام   آه اين را گزارش آرده-هايي آرده است  ايران در گذشته تقلب:البرادعي

اند و از آن زمان آنها در حال همكاري  گويند آه راه جديدي را در همكاري آغاز آرده شده؛ حال آنها مي
ب اگر آنها تقل... ايم  اگر آنها هنوز در حال تقلب باشند، ما هنوز هيچ مدرآي در اين باره نديده. هستند

ي سوخت  هاي چرخه ما بر تعليق فعاليت. گوييم اگر آنها همكاري آنند، ما مي. گفتيم آرده بودند، مي
 .ايم اخيرا ما به بخشي از يك سايت نظامي دسترسي داشته. ايم نظارت آرده

 
ي  اش را به عنوان بخشي از يك برنامه يي ي سوخت هسته تواند چرخه ايران چگونه مي:پرسش
 يه آند؟آميز توج صلح

يي  ي برق هسته ما در اين باره به اروپايي توضيحاتي داديم، گفتيم آه آنها قصد دارند برنامه:البرادعي
آنند  بحثي آه آنها مطرح مي. توانند يك توجيه فني داشته باشند آنها احتماال مي. بزرگي داشته باشند

وگوهاي  به اين دليل است آه گفت. اشنداين است آه آنها در انزوا قرار دارند بنابراين بايد خودآفا ب
اگر آشوري احساس آند نيازهايش برآورده خواهد شد، ممكن نيست به سوي . ها مهم است اروپايي

 .يي برود ي سوخت هسته استقالل در داشتن چرخه
 

  يي نياز دارد؟ ي زماني را براي دستيابي به سالح هسته ايران چه محدوده:پرسش
اي  ما هيچ نشانه. به اين آه آنها بخواهند به سوي تسليحاتي شدن پيش بروندبستگي دارد :البرادعي

ي  اگر آنها به دستيابي به چرخه. اما آنها از دانش الزم در اين باره برخوردارند. ايم از اين مساله نديده
ين اگر آنها ا. يي طي يك يا دو سال شوند توانند قادر به داشتن مواد هسته سوخت ادامه دهند، مي

ي زمان  اين مساله. يي فاصله خواهند داشت مواد را داشته باشند، يك سال با ساخت سالح هسته
 .هاي صنعتي دارند است، چرا آه آنها دانش الزم را از زيرساخت

 
  يي وجود دارد؟ بهترين راه براي توقف ايران در دستيابي به سالح هسته:پرسش
اگر .  اما بايد به صورت ديپلماتيك نيز با آنها همكاري آنيدها احتياج داريد، شما به بازرسي:البرداعي

چرا . يي شدن باشد، نياز داريد آه دليل اين امر را درك آنيد آشوري مظنون به حرآت در جهت هسته
اقتصادي ) سود(آوري و  و نيازش به فن) ايران(آند؟ بايد به بررسي حس انزواي  احساس ناامني مي

 .است آه تحت تحريم هستند سال 20آنها . بپردازيد
 

  آمريكا بايد چه نقشي را بازي آند؟:پرسش
فكر . اند ها وارد شده ها يا مستقيما با ايراني ها به ديالوگي با اروپايي مايلم ببينم آه آمريكايي:البرادعي

. ندتواند بر روي نرده منتظر بشي آمريكا نمي. آنم آه بدون حضور آمريكا راه حلي دايمي يافت شود نمي
ي شمالي مذاآره  آمريكا با آره. آار زيادي براي تامين امينت خليج فارس و خاورميانه بايد انجام شود

 .شوند آنم آه چرا آنها با ايران وارد مذاآره نمي آند، بنابراين درك نمي مي
 

  .يي ايران مطرح شده است ي هسته ي آمريكا به برنامه هايي مبني بر حمله صحبت:پرسش
هاي نظامي در  ي فعاليت بنابراين مذاآره درباره. هاي در حال مذاآره با ايران هستند اروپايي:البرادعي

ي ايران  تواند مساله توانم درك آنم آه يك راه حل نظامي چگونه مي نمي. آننده نيست اين مرحله آمك
ري رسيده است، آو از نظر من با توجه به اين آه ايران تقريبا به خودآفايي در اين فن. را حل آند

ممكن است شما بتوانيد در آارشان تاخير ... هاي زيرزميني خواهند رفت و  ها به سراغ فعاليت ايراني
 .شان با هدف دستيابي به تسليحات خواهند پرداخت ايجاد آنيد، اما آنها به بازسازي منابع
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شود ايران به  اعث مييي دارد ب سالح هسته) رژيم صهيونيستي(آيا اين حقيقت آه اسراييل :پرسش

  يي برود؟ سوي دستيابي به سالح هسته
چنين نگاهي به پاآستان،  گويند نوعي عدم تعادل امنيتي وجود دارد، اما ايران هم آنها مي:البرادعي

يي و  آنند آه به سالح هسته هر روزه تعداد بيشتري از آشورها تالش مي. ... روسيه و عراق دارد
يي داشته باشند يا اين آه ما   هسته  آشور سالح30 يا 20بنابراين يا بايد . يي دست يابند دانش هسته

يي عاملي براي فاجعه است و ما به سيستم امنيتي  هاي هسته بايد به آن سو برويم آه بگوييم سالح
 .ي آنها استوار نيست نياز داريم آه بر پايه

 
ي آامل سوخت   را از دستيابي به چرخهتوان آشورها اي در اين باره آه چگونه مي شما ايده:پرسش
 يي محروم آرد، داريد؟  هسته

يي راهي اشتباه براي  ي سوخت هسته ام آه داشتن چرخه من براي هر آشوري مطرح آرده:البرادعي
توان گفت آشوري  ي سوخت آامل داشته باشد مي چرا آه هر آشوري آه چرخه. طي آردن است

آنچه من ارايه . يي دور نيست ي ساخت سالح هسته  مرحلهيي است، چرا آه از رسيدن به هسته
آميز نياز دارند، راآتور  يي براي مصارف مسالمت ام اين است آه به آشورهايي آه به انرژي هسته آرده
المللي تحت نظارت قرار  هاي بين هاي سوخت از طريق سازمان آوري الزم داده شود، اما چرخه و فن

بنابريان (شود  يي مصرف شده، پاآسازي مي جاد شود آه سوخت هستهبگيرند تا اين اطمينان اي
 )يي توليد آرد سازي يا بازفرآوري شود تا با آنها سالح هسته تواند غني نمي

 
آيا آنها بايد . گزارش شده است آه وزارت دفاع آمريكا تيمي را به ايران فرستاده است:پرسش
 شان را در اختيار شما قرار دهند؟ اطالعات

مان  ما تمام اطالعاتي را آه به دست. ايم ي ايران آسب نكرده ما اخيرا اطالعات جديدي درباره:لبرداعيا
هاي خودمان در اين آشور  توانيم به فعاليت بدون اطالعات ما تنها مي. ايم رسيده است، پيگيري آرده

 .تكيه آنيم و در آشوري پهناور مانند ايران اين امر مشكل است
 

شود مذاآرات  گفته مي. شود يي در ماه مي بازنگري مي هاي هسته  منع گسترش سالحپيمان:پرسش
 در اين باره مغشوش است، چه نظري داريد؟

 
آارشناسان در حال . ام ام چرا آه آمادگي چنداني براي اين آنفرانس نديده من دلسرد شده:البرادعي
 .ايم ضوع را شاهد نبودهي مو ها هستند اما ما مباحثي جدي درباره بندي گوشه سرهم

 
هاي زيرزميني و ديگر  آردن پايگاه ي تخريب مند بوده است آه درباره وزارت انرژي آمريكا عالقه:پرسش

 .يي تحقيق آند تجيزات هسته
يي  توانيد در حالي آه به ساخت سالح هسته  شما نمي-آنها پيامي اشتباه را ارسال آردند :البرادعي
 ".يي دست نزنيد به سالح هسته"ن بگوييد دهيد به ديگرا ادامه مي

 
  .يي داشته است هايي بر روي مواد هسته گزارش شده آه مصر آزمايش:پرسش
هايي مشخص  همان گونه آه دولت مصر اخيرا اعالم آرده است، آوتاهي در گزارش آزمايش:البرادعي

ن به نوعي احساس سرخوردگي اي. ... يي ندارند ي توليد سالح هسته صورت گرفته است اما آنها برنامه
ي  به عنوان بخشي از روند صلح ما بايد به ديالوگي موازي در حوزه. ثباتي  حسي از بي-گردد  برمي

با اظهار اين آه اينجا دولت فلسطيني است و به همين سادگي به صلح دست . امنيتي وارد شويم
هاي  صلح آمك آند و به مسايل سالحشما به يك ساختار امنيتي نياز داريد آه به روند . يابيد نمي

 .آشتار جمعي نيز بپردازد
 

گوييد آه سرخوردگي از موضوع فلسطين باعث شده است آه مصر به  آيا شما مي:پرسش
  يي رو بيارود؟ هاي هسته آزمايش
 .گويم نوعي حس عدم تعادل در خاورميانه وجود دارد نه من مي:البرادعي

 
 يي دارد؟ سالح هسته) ژيم صهيونيستير(به اين دليل آه اسراييل :پرسش
عضو ) رژيم صهيونيستي(سرخوردگي شديدي دراين باره وجود دارد چرا آه اسراييل :البرادعي

اي  هاي اعالم نشده ي جنوبي نيز اخيرا آزمايش آره. آرد مصر نبايد اين آار را مي. نيست. تي.پ.ان
 .داشت

 
 اند؟ يي دست يافته واقعا به مواد هستههاي تروريستي  آيا معتقديد آه برخي گروه:پرسش
آوري  اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد، پيامدهاي فاجعه. اين احتمالي آامال واقعي است:البرادعي

يي ربوده شده دست يابد يا مواد  تواند به تسليحات هسته  يك گروه تروريستي مي-خواهد داشت 
يي بسياري به صورت  دانيم آه مواد هسته  ما مي.يي به دست آورد آافي را براي ساخت سالح هسته
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شده در سطح آيلوگرم نيز   حتي اين انتقاالت براي اورانيوم غني-اند  وانتقال داده شده غيرقانوني نقل
 .انجام شده است

 
يي دست پيدا آرده  آنيد يك گروه تروريستي توانسته باشد به دستگاهي هسته آيا فكر مي:پرسش
  باشد؟

به خاطر بياوريد، .  درصد مطمئن باشم آه اين اتفاق نيفتاده باشد100توانم  اما نمي... يد شا:البرادعي
يي به صورت دقيق در شوروي  اي را شاهد بوديم آه از بسياري از مواد هسته پس از جنگ سرد، دوره
اميدوارم چيز قابل توجهي دست گروهي تروريستي نيفتاده باشد، اما . شد سابق محافظت نمي

 .رمسووالنه است آه اين احتمال را ناديده بگيرمغي
 

  يي دست يافته است؟ آيا القاعده به سالح هسته:پرسش
در افغانستان اسنادي وجود داشت آه احتمال ساخت يا به . مند بودند دانيم آنها عالقه ما مي:البرادعي

يويي است آه اين نامحتمل است اما سنار. آرد يي را تقويت مي دست آوردن تجهيزاتي هسته
 .تواند آن را از نظر حذف آرد نمي

 
  ي شمالي چگونه است؟ المللي انرژي اتمي براي ورود به آره اميد آژانس بين:پرسش
يي داشته   اگر آنها سالح هسته-مند خواهم بود آه بازگردم و اين برنامه را از ميان ببرم  عالقه:البرادعي
 آه -ي شمالي مطمئنا پلوتونيم دارد  آره. رود به پيش نميالمللي  ي بين زمان به نفع جامعه. باشند

ي  مانند ايران، ما بايد درباره. ميزانش براي ساخت دست آم شش تا هشت بمب اتمي آافي است
هاي امنيتي و حس انزواي آنها بحث آنيم و پيشنهادي بخشاينده را ارايه دهيم تا آنها بتوانند از  نگراني
 سال است آه ناقض معاهدات است و 12ي شمالي  آره. ان دست بردارندش يي هاي هسته طلبي جاه

 .يي را داشته باشند ي هسته اين زمان آنها را قادر ساخته آه توانايي توسعه
 

آند شما را از دفتر آارتان بيرون  آنيد ناعادالنه است آه دولت بوش تالش مي آيا فكر مي:پرسش
 بيندازد؟
براي . آنم بهترين راه است دهم آه فكر مي وم، آار را آنگونه ادامه مياگر مجددا انتخاب ش:البرادعي

در اين باره . طرفي و مستقل بودن ادامه دهند من بسيار مهم است آه نهادهاي چندمليتي به بي
گويند تغيير در سياست را  آنها مي. خواهد دانم چه آسي از من چه مي نمي. مصالحه نخواهم آرد

ام پايان  ام و پيش از آن آه زندگي ام را به انجام اين آار سپري آرده ل از زندگي سا30من . خواستارند
ي  ترين سطوح شبكه ي ايران را حل آنم و به پايين خواهم مساله من مي. يابد نيز چنين خواهم آرد
 .يي را براي ليبي تامين آرد ي سالح هسته  او برنامه-عبدالقادرخان دست يابم 
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