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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ی با هرگام اصالحرند،ي گی مچي را به هرانی ملت ای نامنتخب که خواسته هایگروه: سی رازايکاندول
  ورزند ی مخالفت مانهيدر خاورم
  2005 فوریه 8 – 1383ن  بهم20ه سه شنب
 مخالف رانی گفت حکومت ا»لديب «ی آلمانهی در مصاحبه با نشرکای امورخارجه آمرری وزس،ی رازايکاندول

در ايران برخي که منتخب مردم :  افزودیو. هر گام اصالحي است که هم اينک در خاورميانه وجود دارد
 حال، گمان نمي کند نی گفت با اکایمورخارجه آمر اریوز. گيرند هاي مردم را به هيچ مي نيستند، خواسته

 کرد که تالش یدواري ابراز امیو. حکومت ايران، تهديدي بزرگ و جدي براي صلح خاورميانه باشد
 . اروپاييان حکومت ايران را قانع سازد که به تعهدات بين المللي خود عمل کند

چاپ سه شنبه، » بيلد«فصل با روزنامه آلماني  کانداليزا رايس وزير خارجه آمريکا در يک مصاحبه مخانم
ضمن اشاره به روابط کشورش با آلمان و اتحاديه اروپا، به طرح مجدد صلح اسرائيل و فلسطين و برنامه 

 . اتمي ايران هم پرداخته است
آيا تا : ها درباره ايران خبرنگار بيلد مي پرسد در بخش مربوط به پرسش): راديو فردا( ميريان شهرام

رانند، شانس و بختي براي صلح ميان اسرائيل و فلسطين  زماني که روحانيون در ايران حکومت مي
 بر نابودي يحکومت ايران بر اساس سياست خود که مبتن: وجود دارد؟ و خانم رايس در پاسخ مي گويد

ردم ايران اسرائيل و حمايت از مخالفان فلسطيني و تروريستهاست، در عمل به همانگونه که در مورد م
در ايران برخي که . رفتار مي کند، مخالف هر گام اصالحي است که هم اينک در خاورميانه وجود دارد

 ايرانيان ملتي هستند که کهگيرند، در حالي  هاي مردم را به هيچ مي منتخب مردم نيستند، خواسته
 . ندهمواره نشان داده اند پايه و اساس دموکراسي و مردمساالري را درک مي کن

 رايس در ادامه گفتگو با روزنامه بيلد، با اشاره به اين که گمان نمي کند حکومت ايران، تهديدي خانم
شود که بر اين باور است که رفتار ايرانيها بر دنياي  بزرگ و جدي براي صلح خاورميانه باشد، يادآور مي

 .خارج مطمئنا يک مسئله است
ن خود که رو به سوي سالحهاي کشتار همگاني داشت، به  خارجه آمريکا در آن بخش از سخناوزير

برنامه اتمي ايران مي پردازد و مي گويد کشورش با اتحاديه اروپا در اين پيوند همکاري نزديک دارد و 
. آرزومند است که تالش اروپاييان حکومت ايران را قانع سازد که به تعهدات بين المللي خود عمل کند

ران بايد به اين درک هم برسد که تازماني که قول و قرارهاي بين المللي خود را افزون بر اين حکومت اي
ايران بايد به تجزيه و . زير پا مي گذارد، نمي تواند به عنوان عضوي شاخص در جامعه جهاني مطرح شود

ي  تالش و فعاليتهايش را با سوء ظن موزتحليل اين واقعيت هم بپردازد که بخشي اعظمي از دنياي امر
نگرد و زير پوشش بهره گيري از نيروي اتم در جهت اهداف انساني، سرگردم کار بر روي سالحهاي 

 .اتمي است
 رايس در پايان به همکاري آمريکا با آژانس بين المللي انرژي اتمي، اتحاديه اروپا، روسيه و ديگر خانم

د که حکومت ايران بايد تمامي تالشها بر اين محور مي چرخ: کشورها اشاره مي کند و مي گويد
 .سرانجام به اجراي تعهدهاي بين المللي خود بپردازد

 
يي را  در ژنو دور جديدي از مذاآرات هسته) شنبه سه(نمايندگان ايران، آلمان، انگليس و فرانسه امروز 

 .آنند آغاز مي
  2005 فوریه 8 – 1383 بهمن 20ه سه شنب

به نقل از خبرگزاري اتريش، ايران در ماه نوامبر سال ) اايسن(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
سازي اورانيوم  ها توافق آرد آه به عنوان اقدامي اعتمادساز به تعليق غني ي ميالدي با اروپايي گذشته

 .سازي اورانيوم در ايران است تر غني مدت ي اروپايي خواستار تعليق طوالني بپردازد، اما اتحاديه
ها خواسته است تا صراحت بيشتري در بيان  رده است، ايران روز گذشته از اروپايياين گزارش تصريح آ

 .شان داشته باشند اهداف
 

 آند ايران يقينا از تروريسم حمايت مي:بلر 
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ت تا بلر در اظهاراتي مضحك ايران را آشوري حامي تروريسم خطاب آرد و از جمهوري اسالمي خواس
 .اش تن بدهد يي ي هسته ي اروپا براي رها آردن برنامه هاي اتحاديه به خواسته

ان، توني بلر، نخست .ان.به نقل از شبكه خبري سي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .پايه از تهران خواست تا روند صلح خاورميانه را با مشكل مواجه نكند وزير انگليس در اظهاراتي بي
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گفت، در اين باره آه آيا او با جورج بوش، رييس  ي پارلماني انگليس سخن مي وي آه در يك آميته
: ؟ مدعي شد“تهران، اولين حامي تروريسم در جهان است”جمهور آمريكا در اين باره موافق است آه 

 (!)آند، در اين مساله هيچ شكي وجود ندارد ايران يقينا از تروريسم حمايت مي
اميدوارم آه اگر بتوانيم پيشرفتي را در خاورميانه حاصل آنيم، ايران درك آند آه الزامي براي : دوي افزو

 .آمك به آن روند دارد، نه اين آه آن را تخريب آند
اي نظامي  هاي او را باور خواهد آرد، اگر بگويد حمله نخست وزير انگليس در اين باره آه آيا آسي گفته

من چنين چيزي را : يي در اختيار دارد، الزم است؟ تصريح آرد ه سالح هستهبه ايران به اين دليل آ
 . گويم اين بستگي به مدارك خواهد داشت نمي

اي باشد آه موضوعي براي آار با ايران وجود دارد و  آنم در اين موضوع مناقشه فكر نمي: بلر ادامه داد
يلي است آه فرانسه و آلمان با انگليس اين همان دل. يي اين آشور است آن قابليت تسليحاتي هسته

 . آنند بر سر آن همكاري مي
وي در ادامه خطاب به ايران و سوريه گفت آه در جهت منافع آنهاست آه به شبه نظاميان اجازه ندهند 

آنم اگر آنها اين گونه فكر آنند آه ورود  فكر مي: از مرزهاي اين دو آشور به عراق وارد شوند و افزود
 .اند شود، دچار اشتباه در محاسبه شده ان به عراق باعث تضعيف نيروهاي آمريكايي ميغيرنظامي

 
اي ايران و اروپا  سازي اورانيوم، مهمترين مساله مذاآرات هسته توقف روند غني: خبرگزاري فرانسه

 است 
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روند  ديه اروپا در حالي به استقبال نشست ژنو ميدر گزارشي اعالم آرد ايران و اتحا:خبرگزاري فارس
 .اي دارند سازي اورانيوم در ايران، اختالفات گسترده آه درباره توقف روند غني

سازي اورانيوم، مهمترين مساله مذاآرات  به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين، مساله توقف روند غني
ر توقف اين روند از سوي ايران براي اثبات غيرنظامي اي ايران و اروپا است و اين اتحاديه خواستا هسته

 . اي آن است بودن برنامه هسته
سازي خود، خواهان دريافت امتيازاتي از اتحاديه اروپا نظير حمايت  ايران نيز به ازاي توقف فعاليت غني

 . است) wto(اين اتحاديه از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني 
وضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به حمايت آمريكا بستگي دارد آه اين در حالي است آه م

 . بدليل حمايت نكردن آمريكا از مذاآرات، اروپا نيز حاضر به دادن چنين امتيازي به ايران نيست
آشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان به نمايندگي از اتحاديه اروپا، خواستار توقف آامل چرخه سوخت 

 . اند ايران شدهاي  هسته
اي تاآيد  المللي، بر حق خود در توليد چرخه سوخت هسته هاي بين نامه ايران نيز بر اساس پيمان

 . آند مي
سازي خود را بر اساس توافق ماه  هاي غني اين در حالي است آه در حال حاضر ايران تمام فعاليت

ن و بصورت داوطلبانه، موقتا به حال نوامبر سال گذشته ميالدي با آشورهاي انگليس، فرانسه و آلما
 . تعليق درآورده است

 . هاي تجاري، امنيتي و فني را داده است اروپا نيز به ايران وعده آمك
نشست ماه جاري در ژنو، دور سوم مذاآرات تجاري، امنيتي و فني ميان ايران و اروپا است آه از ماه 

 . دسامبر سال گذشته ميالدي در بروآسل، آغاز شد
 17در نشست قبلي آه در «: يك ديپلمات مطلع به نقل از گزارشي محرمانه به خبرگزاري فرانسه گفت

ژانويه سال جاري ميالدي در ژنو برگزار شد، سه آشور اروپايي اعالم آردند تنها توقف آامل چرخه 
تواند  اي ايران و آنارگذاشتن تالش ايران براي دست يابي به چرخه توليد سوخت مي سوخت هسته

 » .اي اين آشور فراهم آورد  هاي هسته ضمانت عيني الزم را درباره نظامي نبودن فعاليت
اي  ، يكي از مقامات ارشد مذاآره آننده ايراني در پرونده هسته"سيروس ناصري"اين در حالي است آه 

 . اي تن نخواهد داد اعالم آرد تهران به چنين خواسته
 » .اي رسيده است  نقطه بدون بازگشت در چرخه سوخت هستهاآنون به ايران هم«: وي افزود

زمان در حال گذر است و دو طرف اروپا و «: وگو با خبرگزاري فرانسه گفت يك ديپلمات اروپايي نيز در گفت
 ».ايران از نبودن سرعت الزم در مذاآرات گاليه دارند

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
 در صورت حمله، تأسيسات اتمی را به زير کوه منتقل می کنيم: حانیرو

 2005 فوریه 8 – 1383 بهمن 20ه سه شنب: بی بی سی 
حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران طی گفتگويی که از تلويزيون دولتی اين کشور 

يی يا حمله موشکی آسيب پخش شد به آمريکا هشدار داد که تأسيسات اتمی ايران با بمباران هوا
 ".نخواهد ديد و اگر به ايران حمله کند، فعاليت اتمی اين کشور زيرزمينی خواهد شد

به گفته آقای روحانی، ايران می تواند تأسيسات اتمی خود را به زير کوهها انتقال دهد و در نقاطی که 
 .دازدهيچ بمب يا موشکی قادر به تخريب آن نيست به غنی سازی اورانيوم بپر
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وی در عين حال تصريح کرد که ترجيح می دهد اختالف ميان آمريکا با ايران بر سر فعاليت اتمی اين 
 .کشور با گفتگو حل شود و گفت که تهديد آمريکا در مورد حمله به ايران را جدی نمی داند

دبير شورای عالی امنيت ملی ايران که مسئول مذاکرات هسته ای اين کشور است تأکيد کرد که 
کشورش به دنبال افزايش تنش با هيچ کشوری، حتی آمريکا نيست بلکه حتی خواهان حل اختالفات 

 .بندندخود با آمريکاست اما اين آمريکاييها هستند که هر راهی را به روی حل اختالفاتشان با ايران می 
آقای روحانی پيشتر در گفتگويی با خبرگزاری رويتر گفته بود که ايران هرنوع حمله احتمالی آمريکا يا 

اسرائيل به تاسيساتی اتمی خود را تالفی می کند و آمريکاييها چون به قابليت ايران در تالفی چنين 
 .حمله ای آگاهی دارند، دست به خطر نخواهند زد

که ايران در صورتی که مورد حمله قرار بگيرد به تالش خود برای دستيابی به وی همچنين گفته بود 
فناوری غنی سازی اورانيوم سرعت خواهد بخشيد و توانايی ايران در توليد قطعات الزم برای فعاليت 

 اتمی، اين کشور را در برابر حمله به تأسيسات اتمی خود آسيب ناپذير کرده، زيرا ايران توانايی بازسازی
 .اين تأسيسات را دارد

 .حمله به تأسيسات اتمی ايران، تهديدی است که بيشتر از جانب اسرائيل مطرح شده است
 .ايران از توليد موشکهايی خبر داده که می توانند اسرائيل را هدف قرار دهند

ت  که اوائل دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق بود، تاسيسا1981نيروی هوايی اسرائيل در سال 
 . هسته ای عراق را بمباران و نابود کرد

ايران طی پيمانی که با دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان بسته تعهد کرده است که تا وقتی که نگرانی 
اين سه دولت از بابت فعاليت هسته ای ايران رفع نشود، کليه برنامه های خود برای دستيابی به 

 .سازدفناوری غنی سازی اورانيوم را متوقف 
اما اخيرًا مقامهای دو کشور يکديگر را به نقض مفاد اين پيمان متهم کرده اند و حسن روحانی نيز تأکيد 

کرده است که هيچ اقدامی، حتی تضمينهای امنيتی و لغو تحريم اقتصادی آمريکا نمی تواند ايران را 
 .وادار کند از برنامه غنی سازی اورانيوم دست بردارد

ورج بوش، رئيس جمهور آمريکا در سخنرانی ساليانه خود بار ديگر بر نگرانی دولت خود از در اين ميان، ج
 .فعاليت اتمی ايران تأکيد ورزيده و اظهارات تندی عليه حکومت اين کشور به زبان آورده است

وی در اظهارات خود، حمله نظامی به ايران را منتفی ندانست، هرچند کاندوليزا رايس، وزير خارجه 
مريکا بعدًا تأکيد کرد که آمريکا فعًال برنامه ای برای حمله به ايران در دستور کار خود ندارد، بلکه خواهان آ

 .پيگيری تالش ديپلماتيک دولتهای اروپايی برای حل و فصل بحران هسته ای ايران است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
 اسالم به عنوان تنها نی قرار گرفتن دی براتي خواست مرجعبی ضمن تکذیستانيس اهللا تی آندهینما

 .  عراق دانستی مجمع ملی اعضافهي قانون را تنها وظنی تدو،یمنبع قانونگذار
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 از یستاني س اهللاتی آندهی نمای احمد صافدي عراق، سی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 مجمع فی از وظالی گونه مسانی و ای قانون اساسنیتدو:  کرد حی درعراق تصرانيعيمراجع بزرگ ش

 . کنندنی دائم کشور را تدوی عراق است که قانون اساسیمل
 . هاستدگاهی دی تمامی و بحث و بررسافتی آماده درعهي شتيمرجع:  افزودیو
 نی اعالم کرده بود که دیستاني اهللا ستیسه به نقل از آ فرانی شود روز گذشته خبرگزاری مادآوری

 . عراق لحاظ شودی مجمع ملی دائم عراق ازسوی قانون اساسنی به عنوان تنها منبع در تدودیاسالم با
 نی عراق تدوی حکومت انتقالی شورای اعضای موقت عراق که ازسوی است در قانون اساسیگفتن

 .  اعالم شده بودیاز منابع قانونگذار یکی اسالم تنها به عنوان نیشد، د
 

 انفجار بمب بغداد را لرزاند 
  2005 فوریه 8 – 1383 بهمن 20ه سه شنب

انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در نزديكي يك مرآز استخدام سربازان ارتش عراق در بغداد جان 
 .چهارده تن را گرفت

دست آم چهارده تن در وقوع انفجاري در : آردبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا، پليس بغداد اعالم 
 .نزديكي يك مرآز استخدام سرباز براي ارتش عراق آشته شدند

به گزارش آسوشتيد پرس، از سويي ديگر وقوع چندين انفجار و درگيري بين نيروهاي عراقي و 
 .شورشيان پنج تن ديگر در بغداد آشته شدند

 .ه پليس عراقي آشته شدنداي واقع در غرب بغداد س  همچنين در محله
در حالي اين انفجار صورت گرفت آه شرط مشارآت سنيان عراق در روند سياسي اين آشور تعيين 

 .زمان خروج نيروهاي چند مليتي از عراق اعالم شده است
فرستاده سازمان ملل در عراق، با " اشرف قاضي" سخنگوي هيات محققين مسلمان پس از ديدار

تنها در صورتي حاضر به مشارآت در تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد : تاعضاي اين هيات گف
عراق هستيم آه با ساير احزاب سياسي عراق به اتفاق نظري درخصوص برنامه زماني خروج نيروهاي 

  .خارجي از عراق دست پيدا آنيم
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  رفتی در شهر بغداد را پذی انتحاراتي عملتي مسئولیگروه زرقاو
 امروز در ی انتحاراتي عملتي گروه مسئولنیا: اعالم کردی اهياني بی طی مصعب الزرقاو ابوی افراطگروه

 . ردي گی گذاشت برعهده می کشته برجا15 در بغداد را که ی نظامگاهی پاکی
 تی وب سای بر روی اهياني گروه با انتشاربنی فرانسه،ای مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 و الجهاد ازگردان دي از افراد گروه توحیکی:  نشده است اعالم کرد دیي صحت آن تا خودکه هنوزینترنتیا

 ) ی گارد ملیروهاين (یري در محدوده مقابل مرکزسرباز گی انتحاراتي عملنی دست به ای زرقاوهایانتحار
 . کردیززخمي را نگری تن د10 را کشت وی عراق15در بغداد زد و دستکم 

 ی قویانفجار به حد:  رابطه گفتنیاق که نخواست نامش فاش شود درا مسئول وزارت کشور عرکی
 مرکز مراجعه کرده نی در ارتش به اتی عضوی شهروند که برا13 و ی سربازعراق2بود که درآن دستکم 

 . شدندزمجروحي نی شهروند عراق13بودند کشته شدند ودستکم 
 ی نظامگاهی پای تجمع کننده درمقابل ورودیهاي به جمع عراقنکهی پس ازایفرد انتحار:  مسئول افزودنیا

 . درغرب بغداد نفوذ کرد خود را منفجرنمودیالمثن
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن20:  تهرانیمرور بر روزنامه ها
  2005 فوریه 8 – 1383 بهمن 20ه سه شنب:بی بی سی

د مصاحبه هاشمی رفسنجانی را با يک روزنامه روزنامه های امروز صبح تهران در صفحات اول خو
آمريکايی منعکس کرده و مهمترين بخش آن را ابراز آمادگی وی برای حل مشکالت روابط تهران و 

اظهار نظرهايی درباره مذاکرات امروز ايران و اروپا و پاسخ به حمالت روحانيون محافظه . واشگتن ديده اند
  .جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز صبح تهران استکار به سياست های فرهنگی دولت از 

 از زبان وزير کشور نوشته است شورای نگهبان در انتخابات آينده رياست جمهوری اصل را بر رد شرق
 از قول احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، گزارش کرده همبستگیصالحيت نامزدها نخواهد گذاشت و 
ی شورای نگهبان محذوراتی ايجاد کند که به خاطر آن و يا به هر که قوانين انتخاباتی ممکن است برا

دليل ديگری، افرادی برای انتخابات رياست جمهوری تاييد شوند، ولی مردم نبايد به هرکسی رای 
  . دهند

 رييس مرکز پژوهش های مجلس در ديداری با يک هيات فرانسوی گفته است که همشهریبه نوشته 
ال آينده ايران بر سر کار آيد، در مناسبات صلح آميز و عدالت خواهانه ايران با هر دولتی در انتخابات س

جهان تغييری حاصل نخواهد شد چون که اين سياست ها توسط بخش باثبات نظام، يعنی رهبری، 
  . تعيين می شود

د  در سرمقاله خود نوشته يکی از روحانيون سرشناس اين هفته در حمله به کروبی، نامزآفتاب يزد
  . رياست جمهوری، آينده او را به انکار ضروريات دين متهم کرده است

به نظر اين روزنامه هوادار رياست جمهوری مهدی کروبی، اين حمالت برای تخريب آرای رييس سابق 
  .مجلس صورت می گيرد

 تيم جديد  نوشته همزمان با ديدار حساس ديپلمات های ايران و اروپا در ژنو و درحالی کهايرانروزنامه 
ديپلماسی آمريکا موج تازه ای از چالش و تهديد متوجه ايران کرده، عاليترين مقام پرونده هسته ای 
ايران هشدار داد که فشارهای تازه واشنگتن نبايد چرخه مذاکرات جاری ايران و اروپا را به شکست 

  . بکشاند
آن را شديدترين پيام تهران به به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی در پاسخی که ناظران خبری 

سياست کابينه جديد بوش خوانده اند گفت در صورت اقدام نظامی آمريکا، تهران ضمن انجام اقدام 
  . تالفی جويانه، حرکت خود را برای تسلط بر فناوری هسته ای تسريع خواهد کرد

ر تازه حمالت خود ايجاد عدم  در تحليلی پيرامون روابط ايران و آمريکا نوشته سعی آمريکا در دواعتماد
  .  و اروپاست  ايران اطمينان روانی در ايران و اختالل در روند مذاکرات

  يی  فن آوری هسته  به  دستيابی  خود را درباره ها تصميم به نوشته اين روزنامه، در حالی که ايرانی 
  .  بينجامد  ايران  نظام  مشروعيت  به  که نکند  دارد با اختالل در تعادل ايران کاری اند، امريکا تالش گرفته 

، رهبر جمهوری اسالمی بدون نام بردن از آمريکا گفته است همشهریدر همين حال، به نوشته 
 بهمن مظهر اراده ملتی است که هر قدرتی را در هر اندازه و با توانايی های باالی ٢٢راهپيمايی 

 بهمن در هر سال دشمن را متوقف و ٢٢مايی نظامی، تبليغاتی و سياسی مرعوب می کند و راهپي
  .وادار به عقب نشينی کرده و امسال نيز همين گونه خواهد بود

 از زبان معاون سازمان انرژی اتمی ايران اعالم داشته است که تا دو ماه ديگر و همزمان ايرانروزنامه 
پسمانده سوخت هسته ای به با سفر رييس سازمان انرژی اتمی روسيه به تهران، قرارداد بازگرداندن 

  .امضا می رسد و به اين ترتيب مشکل، ارسال سوخت نيروگاه هسته ای بوشهر حل خواهد شد
 روس ها هنوز در اين زمينه مشکالتی دارند و در کار امضای اين قرارداد آفتاب يزددر مقابل، به نوشته 

  .تعلل می ورزند
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