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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگلتهای رژیم ایران و دو

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
 هي علی اش گفت اقدام نظامییايتانی بری مشترک با همتای در کنفرانس خبرکای امور خارجه آمرریوز

  ستي نکای فعال در دستور کار دولت آمری اسالمیجمهور
 2005 فوریه 4 – 1383 بهمن 16ه جمع
 در لندن آغاز ايتانی برری بلر نخست وزی که مذاکرات خود را با تونکای امور خارجه آمرری وزسی رازايکاندال

 خبرنگاران پاسخ ی به پرسشهاايتانی امور خارجه برری با جک استراو وزه همرای خبریکرد، در نشست
 سیخانم را.  شدح بود که مطری اساسی آن از موضوع های هسته ای هاتي و فعالرانیبحث ا. داد

 ی و گفت در جمهورستي نکای فعال در دستور کار دولت آمررانی اهي علیاعالم کرد که اقدام نظام
 با مشکل ی به آزادیابي دستی را برارانی ملت ای منتخب و منصوب تالش هاري غی عده ایاسالم

 ايتانی بری باعث نگرانرانی حقوق بشر در اتي گفت وضعزي ناينتای امورخارجه برریوز.  کنندیمواجه م
 نگران کننده است و تالش ی هسته ای از سالح هارانی ای گفت چشم انداز برخوردارسیخانم را. است
.  ادامه داردی هسته ای سالح هادي منجر به تولی هاتي وادار کردن آن به توقف فعالی برای جهانیها

 بخواهد به ايران حمله کند آيا شما سرائيل سئوال که اگر انیراو در واکنش به ا استیخانم رايس و آقا
چنين کاري را تشويق مي کنيد، از پاسخ مستقيم طفره رفتند و تنها به جوابي کلي و مبهم اکتفا 

در واکنش به سخنان امروز وزير امور خارجه آمريکا دکتر رضا تقي زاده استاد روابط بين الملل . کردند
 ی هادگاهی فردا دویانشگاه گالسکو در بريتانيا و مهرداد خوانساري تحليلگر سياسي در مصاحبه با رادد

 .  کنندیخود را عنوان م
 کانداليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با جک استرا وزير امور امروز

حمله به ايران در : رانس خبري در همان حال که گفتخانم رايس در اين کنف. خارجه بريتانيا شرکت کرد
 .  بد توصيف کرداحال حاضر در دستور کار دولت آمريکا نيست، اما وضعيت حقوق بشر در ايران ر

در اولين سفر خارجي خود به عنوان وزير امور خارجه آمريکا کانداليزا رايس ): راديو فردا( اردالن سياوش
موضوع . ره موضوعاتي چند با متحدان اروپايي اياالت متحده گفتگو کندراهي اروپا شده است تا دربا

 سئواالت خبرنگاراني ياين از محتوا. ايران از اهم مسائلي است که در اين گفتگوها مطرح خواهد شد
که در کنفرانس مطبوعات مشترک کانداليزا رايس و جک استرا همتاي بريتانيايي او عنوان شد، آشکار 

که با توجه به حرف و حديث هاي چند هفته گذشته درباره حمله احتمالي آمريکا به ايران سئوالي . بود
پاسخ . در ذهن همگان سنگيني مي کرد، اين بود که آيا آمريکا قصد اقدام نظامي عليه ايران را دارد يا نه

 .  قطعي بودکانداليزا رايس به مانند ديگر اظهارات دولتمردان آمريکا نه يک آره قطعي و نه يک نه
اين موضوع در حال حاضر در دستور کار نيست، ما از ابزارهاي ديپلماتيک :  کانداليزا رايسصداي

 . برخورداريم و ايران نسبت به تغييرات منطقه مصون نيست
اظهارات کانداليزا رايس چند روز پس از گفته هاي پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا بيان مي : ا  . س
ش در سخنراني روز چهارشنبه خود جمهوري اسالمي را حامي اصلي تروريست در جهان جرج بو. شود

 اورانيوم ازيبايد همراه با اروپايي ها به مقامات ايران تفهيم کرد که دست از غني س: ناميد و گفت
اروپايي ها مي کوشند از رهگذر مذاکرات جاري خود با ايران رهبران جمهوري اسالمي را . بردارند
اعد کنند دست به غني سازي اورانيوم نزنند، زيرا با اورانيوم غني شده مي توان بمب اتمي متق

 هسته اي کرده هايآمريکا همواره جمهوري اسالمي را متهم به داشتن برنامه توليد سالح . ساخت
 اما آنچه اينک در دور دوم رياست جمهوري جرج بوش به غير از. است، اتهامي که ايران رد مي کند

برنامه هاي هسته اي ايران بيشتر از زبان او و ديگر دولتمردان آمريکا و اروپا شنيده مي شود، بحث 
 خبري امروزش موضوع حقوق کنفرانساز همين رو بود که کانداليزا رايس در . حقوق بشر در ايران است

 . بشر و آزادي در ايران را برجسته کرد
 

که در آن عده کمي از افراد غير منتخب آرزوهاي مردمي را اين رژيمي است :  کانداليزا رايسصداي
نقش بر آب کرده اند که بارها و بارها نشان داده اند خواهان آينده اي دموکراتيک هستند و ما که هوادار 

 . آزادي هستيم بايد به مردم ايران بگوييم شما فراموش نشده ايد
از برنامه هاي هسته اي ايران وضعيت حقوق بشر روشن نيست در اظهار نگراني رهبران غربي : ا  . س

چه جرج بوش بود که در سخنراني روز چهارشنبه . جمهوري اسالمي تا چه حد رنگ بگيرد يا رنگ ببازد
 : خود در کنگره آمريکا خطاب به مردم ايران چنين گفت

 پا خواسته ايد همچنان که براي آزادي خودتا به: من امشب به مردم ايران مي گويد:  جرج بوشصداي
 . آمريکا دوشادوش شما ايستاده است
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با روي کار آمدن دولت جرج بوش در آمريکا و ضعيف شدن اصالح طلبان در ايران، نگاه غرب به : ا  . س
جک استرا در کنفرانس خبري . اين اصالح طلبان براي پيشبرد برنامه هاي اصالحي نيز تغيير يافت

 .  کشيدويرويژه در رابطه با حقوق بشر در جمهوري اسالمي به تصامروزش اين تغيير ذهنيت را به 
بخشي از مشکل ما با ايران که موضوع بحث هاي پيوسته در ميان سه کشور :  جک استراصداي

اروپايي و ايراني ها است، اين است که هرچند بعد از انتخاب خاتمي وضعيت حقوق بشر تا اندازه اي 
 . عقب بازگشته و اين مايه نگراني عميق استبهبود يافت، اما اين روند به

در همين کنفرانس خبري هم کانداليزا رايس و هم جک استرا در پاسخ به سئوال خبرنگاري که : ا . س
پرسيد اگر اسرائيل بخواهد خود راسا به ايران حمله کند آيا شما چنين کاري را تشويق مي کنيد يا نه، 

 . به جوابي کلي و مبهم اکتفا کردنداز پاسخ مستقيم طفره رفتند و تنها
در مورد صحبت هاي امروز خانم رايس، وزير امور خارجه آمريکا درباره ايران، ): راديو فردا( فاميلي شيرين

جمشيد چالنگي با دکتر رضا تقي زاده استاد روابط بين الملل دانشگاه گالسکو در بريتانيا گفتگو کرده 
 خواست، نه تنها دست ايرانه کانداليزا رايس در لندن از حکومت آقاي تقي زاده مي گويد آنچ. است

کشيدن از تالش هاي مشکوک هسته اي است، بلکه پيوستن به روند حمايت از صلح خاورميانه نيز 
 . هست

 امروز حسين عادلي سفير ايران در لندن در انستيتوي سلطنتي امور خارجه بريتانيا گری دی سواز
مهرداد خوانساري از . ن پراگماتيسم يا واقع بيني در سياست خارجي ايرانسخنراني داشت با عنوا

فعاالن سياسي و تحليلگر سياسي که در اين سخنراني حاضر بود در مورد پاسخ آقاي عادلي به 
يکي از سئواالتي که مطرح شد اين بود که اگر ايشان :  فردا مي گويدویسئوال هاي حاضران به راد

در سياست خارجي ايران مي کنند، اين چه نوع واقع بيني است که به طور مثال صحبت از واقع بيني 
 اسالميايران حاضر نشستن و مذاکره و داشتن روابط سياسي با آمريکا نيست و زماني که جمهوري 

خودش در سياست خارجي خواستار برگزاري رفراندوم در فلسطين و عراق و کشورهاي ديگر مانند 
 .خودش آماده برگزاري رفراندوم در ايران نيستاوکراين است چطور 

  
 .آورد را در ايران به اجرا در“ تغيير رژيم”ي آمريكا اعالم آرد واشنگتن قصد ندارد رويكرد  وزارت امور خارجه
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ي آمريكا، آدام  ور خارجهبه نقل از پايگاه اينترنتي وزارت ام) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي جورج بوش در  ي اين آشور آه يك روز پس از سخنراني ساالنه ارلي، سخنگوي وزارت امور خارجه
آمريكا و مقامات اين آشور در اين باره آه ما سياستي : آرد، گفت آنگره در جمع خبرنگاران صحبت مي

 .اند براي تغيير رژيم در ايران نداريم، بسيار روشن بوده
ي آزادي و آزادي بيان به عنوان حقوق  آمريكا از آرزوهاي ملت ايران درباره: ي در ادامه مدعي شدو

 (!)آند شان و نيز آزادي تجمعات حمايت مي ابتدايي
هايي، زنداني  دولت ايران در اقدام عليه چنين آزادي: ي آمريكا مدعي شد سخنگوي وزارت امور خارجه

ي ناخوشايندي دارد و همانطور آه جورج بوش روز   با مخالفان سابقهنگاران و مخالفت آردن روزنامه
ي آن با صداي بلند  اش به وضوح بيان داشت، اين چيزي است آه ما درباره چهارشنبه در سخنراني

 .صحبت خواهيم آرد
هيچ تضادي در اظهارات رئيس جمهور : براساس اين گزارش دن بارتلت، از مشاوران بوش نيز مدعي شد

 .اي عليه ايران منتفي نبوده است، وجود ندارد ي بر اينكه هيچ گزينهمبن
حل ديپلماتيك در بازي ايران بسيار تاآيد داشته است، اما  رئيس جمهور در درخواست براي راه: وي گفت

هاي نظامي را در تمامي شرايط منتفي نخواهد  ي آل قوا، گزينه هيچ رئيس جمهوري به عنوان فرمانده
 .دانست

  
 درباره ايران منتشر نمىشود  " گزارش رسمى"ر نشست آتى شوراى حکام د
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 سخنگوى آژانس بين المللى انرژى اتمى روز جمعه در وين " مليسا فلمينگ "

 در نشست بعدى شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى بر خالف نشست هاى: گفت 
 . درباره ايران منتشر نمىشود"  رسمىگزارش"قبلى 

 اين بار روالى همانند: وى در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در وين افزود 
  روز قبل از برگزارى نشست شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى١٠گذشته که 

 در باره فعاليت هاى هسته اى ايران منتشر مىشد، تکرار" گزارش رسمى"اتمى 
 . نخواهد شد

 اسفند( ١٠ فوريه ٢٨نشست آتى شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى
 .به مدت سه روز در مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش برگزار مىشود) ماه 

 در نشست هاى قبلى شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى، فعاليت هاى
  روز قبل از١٠لهسته اى ايران در دستور کار قرار داشت و به همين دلي

 برگزارى، گزارشى از سوى آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره فعاليت هاى 
 .  عضو شوراى حکام قرار مىگرفت ٣۵هسته اى ايران منتشر مىشد و در اختيار

 خانم فلمينگ با اشاره به اينکه اين بار به مساله ايران به شکل ديگرى
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 وضوع فعاليت هاى هسته اى ايران درپرداخته مىشود، احتمال داد، اين بار م
 مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى مطرح " محمد البرادعى"بخشى از بيانيه 

 . شود
 در شوراى حکام نيز ممکن است موضوع ايران به شکلى ديگرى در: وى گفت 

 . مطرح شود" راست آزمايى هسته اى"قالبى تحت عنوان 
  موضوع اصلى در دستور کار١٠ى حکام در نشست آينده شورا: فلمينگ گفت 
 بودجه ، امنيت اتمى، علم و فناورى اتمى از جمله اين . شورا قرار دارند

 . موضوع ها است 
 : وى درباره همکارىهاى ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز گفت 

 . همکارىهاى اخير ايران با آژانس خوب بوده است 
  است در روزهاى آينده گروهى از بازرسان آژانس قرار: خانم فلمينگ افزود 

 . بين المللى انرژى اتمى براى انجام بازرسىهاى معمولى به ايران سفر کنند
 سخنگوى آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره برخى ادعاهاى اخير در مورد

 آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين : خريد بريليوم توسط ايران نيز گفت 
 . ه اظهارنظر نمىکندبار
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن١۶:  ايرانیهفته نامه ها
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تهديدهای تازه آمريکا، حمايت از انتخابات عراق، انتقاد از روند مذاکرات هسته ای، انتخابات رياست 
از نمايش فيلم به رنگ ارغوان، مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ جمهوری سال آينده و جلوگيری 

  . تهران است
 در عنوان اصلی خود صداتهديدهای تازه دولت آمريکا بازتاب گسترده ای در هفته نامه ها داشته و 

  "آيا امريکا به ايران حمله می کند؟: "نوشته
: احتمال خطرناک توصيف کرده و نوشته، تهديد مقامات آمريکايی برای حمله به ايران را يک صدا

جمهوری اسالمی به گونه ای جدی می کوشد از به بن بست رسيدن مذاکرات هسته ای جلوگيری 
  .کند چرا که چنين بن بستی بهترين بهانه برای حمله به ايران خواهد بود

ازی موقتی است اما مذاکرات ايران با اتحاديه اروپا ادامه دارد و ايران اعالم کرده که تعليق غنی س
درخواست اروپا فراتر از تعليق غنی سازی است و اروپا خواستار توقف : يادداشت نويس صدا می نويسد

کامل غنی سازی و فعاليت های اتمی ايران است و اين به منزله نزديکی مواضع اتحاديه اروپا با 
  .آمريکاست
القدر جانشين فرمانده سپاه پاسداران را نقل  ارگان انصار حزب اهللا گفته های محمد باقر ذويالثارات

ايران، افغانستان بدون دولت و ارتش و عراق بدون : "کرده که در پاسخ به تهديدهای آمريکا گفته
  ."مشروعيت و پشتوانه مردمی نيست

  ميليون نيروی آموزش ديده و شهادت طلب در اختيار دارد و در دفاع از خود١٠ايران : آقای ذوالقدر گفته
  .مرزی نمی شناسد و قابليت آن را دارد که همچون پتک بر سر متجاوز فرود آيد

کشاکش بين جنگ و " ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی رابطه ايران و آمريکا را ايران جمعه
دانسته و به اروپا توصيه کرده در ارتباط با ايران به اقدام مقطعی فکر نکند زيرا با تعليق غنی " ديپلماسی

  .ی به اين هدف دست يافته استساز
اين نشريه در عين حال تاکيد کرده که ايران برای هميشه تعليق غنی سازی را انجام نخواهد داد و بهتر 

است اروپا هر چه سريعتر به تعهدات خود عمل کند تا اطمينان جامعه بين المللی نسبت به صلح آميز 
  .بودن فعاليت های هسته ای ايران فراهم شود

اروپايی ها : " ارگان اين تشکل گفتهشماد نبی حبيبی، دبير کل حزب موتلفه اسالمی به نشريه محم
وقت گذرانی می کنند و به دنبال اهداف ديگری هستند بنابر اين دليلی برای ادامه مذاکرات وجود 

  ."ندارد
تعيين کند و اگر آقای حبيبی از هيات مذاکره کننده ايرانی خواسته، مهلت کوتاهی برای اروپايی ها 

  .جواب مطلوبی نگرفت فعاليت های صلح آميز هسته ای مجددا آغاز شود
 که در قم منتشر می شود يادداشتی در باره فعاليت های هسته ايران چاپ کرده و پرتو سخن

نوشته، آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی به آژانس بين المللی انرژی اتمی به صورت ابزاری برای 
اراده خود بر دولت های مستقل می نگرند و با هرنوع استفاده ايران از انرژی هسته ای اعم از تحميل 

صلح آميز و غيرصلح آميز مخالفند بنابر اين مسئوالن ايرانی بايد با قاطعيت از حقوق ملی دفاع و در 
  .مقابل تهديدهای امريکا ايستادگی کنند

يران همراه بوده در صدر خبرهای اين هفته جای گرفته و برگزاری انتخابات عراق که با حمايت دولت ا
حماسه " آن را پرتو سخننام برده و " نخستين حرکت مردمی در عراق" از آن به عنوان ايران جمعه

  . خوانده است" ملی
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انتخابات عراق به نتايج نهايی خود نزديک می شود و همسايگان عراق خود را :  نوشتهايران جمعه
 که وارد دور جديدی از روابط با کشوری شوند که هنوز بنيانی نو و جوان دارد و خالی از آماده می کنند

  .اشکال نيست و بايد با اين دولت مدارا کرد تا رشد کرده و بزرگ شود
 در سرمقاله اين شماره انتخابات عراق را نخستين تجربه مردم بعد از چندين دهه استبداد پرتو سخن

رای مردم رای به استقالل و نفی اشغالگری و استقرار حکومتی : ده و نوشتهو ديکتاتوری معرفی کر
  .مبتنی بر احکام دين اسالم در اين کشور است

 ارگان حزب موتلفه در عنوان اصلی خود انتخابات عراق را اولين انتخابات دموکراتيک در تاريخ اين شما
   ".فجر پيروزی ملت مسلمان عراق: "کشور خوانده و تيتر زده

انتخابات رياست جمهوری ايران همچنان بحث داغ جناح های سياسی است و هفته نامه ها با اشاره با 
تهديدهای جديد آمريکا، برگزاری انتخابات آزاد رياست جمهوری در ايران را تنها راه مقابله با اين تهديدها 

  .ارزيابی کرده اند
 از مذاکرات هسته ای ايران در پاريس به گوش می با اخبار نگران کننده ای که:  می نويسداميد جوان

رسد تنها گزينه ای که می تواند در شرايط حاضر اقتدار حاکميت جمهوری اسالمی ايران را در افکار 
  .عمومی جهانيان مطرح کند بسيج همه مردم برای شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتيک است

ين تهديدها را جدی تلقی نکنيم آيا بهترين راه پاسخ گويی  اضافه کرده، حتی اگر ااميد جواننويسنده 
به مردم، زمينه سازی برای برگزاری يک انتخابات آزاد با حضور تمامی نيروهای مسلمان و انقالبی 

  .کشور در انتخابات رياست جمهوری نيست
بهترين راه  ارگان جامعه اسالمی مهندسين نيز حضور حداکثری در پای صندوق ها را جامهفته نامه 

مقابله با تهديدات آمريکا دانسته و از نامزدهای انتخابات خواسته است برای حضور مردم در انتخابات از 
  .هيچ تالشی فرو گذار نکنند

به نقل از يک خواننده از علی اکبر واليتی انتقاد کرده و نوشته اگر وی احساس مسئوليت پرتو سخن 
 جمهوری اسالمی وارد عرصه انتخابات شود، چرا اين قدر می کند و می خواهد برای تقويت نظام

  .احساس ضعف می کند و پيوسته می گويد که اگر هاشمی بيايد من نمی آيم
آقای واليتی که يکی از نامزدهای مطرح محافظه کاران به حساب می آيد گفته است در صورت نامزدی 

ی انتخابات منصرف خواهد شد اما اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، از نامزد
بهتر بود آقای واليتی اول با آقای هاشمی مذاکره می کرد و بعد نامزد :  به طعنه نوشتهپرتو سخن

  .انتخابات می شد
با بروز اختالفاتی در بين محافظه کاران، نشريات وابسته به اين جناح مدام به همفکران خود گوشزد می 

راه پيروزی است و بدون آن حتی در صورت پيروزی، امکان همکاری با کنند که وحدت تشکيالتی تنها 
  .رئيس جمهوری ميسر نخواهد شد

 که به جناح محافظه کار نزديک است، از اصولگرايان خواسته وحدت خود را حفظ کنند زيرا نسيم البرز
  .در صورت شکست روزگاری بدتر از گذشته در انتظار آنهاست

يری از نمايش فيلم به رنگ ارغوان تازه ترين ساخته ابراهيم حاتمی کيا جشنواره فيلم فجر و جلوگ
  .بازتاب گسترده داشته است

اين فيلم ماجرای يکی از عوامل گروه های سياسی در اوايل انقالب است که پس از سال ها برای ديدن 
کی از ماموران دخترش، ارغوان که دانشجوی جنگلداری است مخفيانه به ايران برمی گردد و همزمان ي

امنيتی ايران در پوشش دانشجو وارد دانشکده می شود و از تمام امکانات امنيتی استفاده می کند تا 
را به دام بيندازد اما بين او و ارغوان رابطه عاطفی شکل می گيرد ) پدر دختر(با کنترل دختر، آقای شفق 

  . ر وی را دارندو اين در حالی است که همکاران سابق آقای شفق نيز قصد ترو
 گزارشی از جشنواره فيلم فجر چاپ کرده و از تغيير در مميزی فيلم ها و سخت گيری ايران جمعه

  .بيشتر در ارائه پروانه پخش عمومی آنها خبر داده است
به نوشته اين نشريه، اگر فيلمسازان ايرانی به اين موضوع توجه نکنند سال آينده با رکورد تازه ای در 

  .توقيف فيلم ها رو به رو خواهيم شداصالح و 
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