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

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
 انگليس و آمريكا پيمان ضدتروريستي امضا آردند

  ٢٠٠۴ دسامبر 9 - ١٣٨٣ آذر 19ه  شنبپنج
نامند، پيمان همكاري  آمريكا و انگليس در راستاي تشديد آنچه مبارزه با تروريسم مي: خبرگزاري فارس

 .ضدتروريستي امضا آردند
ديويد "ر اساس اين پيمان آه شامگاه چهارشنبه به امضاء به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، ب

وزير امنيت داخلي آمريكا رسيد، طرفين همكاري خود را در " جيمز لوي"وزير آشور انگليس و " بالنكت
زمينه گسترش تحقيقات فني براي يافتن روشهاي جهت مقابله با تهديدات اتمي، ميكروبي و شيميايي 

 . افزايش خواهند داد
اين پيمان حاآي از روابط قوي ميان انگليس و آمريكا در زمينه «:اي اعالم آرد ت امروز در بيانيهبالنك

 » .تحقيقات علمي است آه راه را براي تقويت امنيت در دو آشور هموار خواهد آرد
بر اساس اين پيمان،دو طرف همچنين مبادرت به توسعه و آزمايش فناوري جديدي براي افزايش امنيت 

 .  خواهند آردشهري
تروريسم دولت آمريكا معتقدند، به رغم اين آه  شود آه آارشناسان ضد اين پيمان در حالي امضا مي

انتخابات آمريكا بدون اتفاق خاصي برگزار شد، تهديد حمله احتمالي القاعده همچنان نگراني اصلي در 
 . رود اين آشور به شمار مي

ريكايي نسبت به افزايش خطر حمالت بخصوص پيش از برگزاري از ماه آوريل گذشته تاآنون مقامات آم
 20اند اما همچنان نسبت به روزهاي آينده و بخصوص  انتخابات رياست جمهوري اين آشور هشدار داده

 جمهوري ، و روزهاي پس از آن ابراز نگراني   ، روز برگزاري مراسم تحليف رييس2005ژانويه سال 
 . آنند مي

 ژانويه بطور رسمي انجام خواهد 20بوش به عنوان رئيس جمهوري جديد آمريكا در مراسم تحليف جرج 
 . شد

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  خواهند ی را میری نخست وزای ی جمهوراستی از دو پست ریکیاکراد عراق  :یطالبان
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 از دو پست یکی به یابي دستی اکراد عراق برای کردستان عراق بر عزم جدیهني مهیب اتحاد حزرهبر
 .  کرد دي تاکندهی آی کشور پس از انتخابات سراسرنی ایری نخست وزای ی جمهوراستیر
 استی به پست ریابي امارات، اکراد خواهان دستجي مهر به نقل از روزنامه الخلی گزارش خبرگزاربه

 . هستندیری نخست وزای یجمهور
 از دو یکی کرد اکراد عراق مصمم هستند دي کردستان عراق تاکیهني رهبر حزب اتحاد می طالبانجالل

)  بهمن11 (هی ژانو30 ی انتخابات سراسری را پس از برگزاریری نخست وزای ی جمهوراستیپست ر
دراداره دولت عراق  ی اساسیاکراد شرکا: از طرفدارانش گفتی در مقابل جمعیو. بدست آورند

 کشور را حفظ کرد نی بزرگ عراق وحدت اتي قومني توان بدون مشارکت آنها به عنوان دومی ونمستنده
 . کشور را اداره کردنی دولت اایو 

 کردها قی تشوی رابرایعي وسی هایزی گسترده و برنامه ری از طرفدارانش خواست تالش هایطالبان
 نکته نی برایو .رندي از آرا بکار گی خوباري به نسبت بسیابي دستیا برندهیبه مشارکت در انتخابات آ

 دست ق عرایری نخست وزای ی جمهوراستی از دو پست ریکی کرد که اکراد مصمم هستند به ديتاک
 کردستان التی کرکوک به ازي بر الحاق شهر نفت خی مطالبات کردها را مبنگری باردیطالبان.  کننددايپ

 .تکرار کرد 
 شرکت در ی برای توافقنامه ای با امضای هفته جارلی رهبر حزب دمکرات کردستان اوای و بارزانینطالبا

 واحد در انتخابات شرکت ستي لکی دادند تا با لي ائتالف تشککی ندهی آیانتخابات سراسر
 پس یری نخست وزای ی جمهوراستی پست ری برای حق نامزدی توافقنامه به طالباننیبراساس ا.کنند
 کردستان را برعهده خواهد التی ااستی هم ری که بارزانی شود درحالی داده می انتخابات عموماز

 .گرفت
  
  را رد خواهند کرد رانی ها هر گونه مداخله ایعراق: ان انی در گفتگو باساوري الیغاز
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 ظرف اني که شورشندي بی نمیلي دلیم کرد و اعالیی جمهور موقت عراق روز گذشته در گفتگوسيرئ
 .  رود ی مشي پکي کشور دموکراتکی به لی تبدري نروند و عراق در مسني از بندهی آکسالی
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 ی سیونیزی با شبکه تلویی جمهور موقت عراق در گفتگوسي رئاوري الی مهر ، غازی گزارش خبرگزاربه
 و تمام مردم عراق ضد آنهاهستند و من از ميتما مشغول مبارزه با طرفداران صدام هس: ان ان گفت 

 .دست آنها خسته شده ام 
 انتخابات آزاد و ی برگزاری داشت تا خود را برامي پر مشغله خواهکسالی ما قاياز حاال دق:  افزود یو

 . خواهد بود ی قانون اساسنی که بعد از تدومي آماده کنکيدموکرات
 ی میني بشيپ:  گفتکاستی آمری برایرتش عراق اشتباه بزرگ مطلب که حذف انی با اشاره به ااوريال

 قوا کنند و آموزش دی آنها تجدینیگزی جای را برای عراقی هایروي که نی تا زمانییکای آمریروهايکنم ن
 . درعراق خواهند ماند ننديبب
 و هی ، سوررانی عراق از جمله اگانی درباره چندتن از همسای از نگرانني جمهور موقت عراق همچنسيرئ

 .اردن خبر داد 
 گذشته خاطر ی خود درماههاحی دوستانه وبرخالف اعترافات صرري غی در موضعاناتشي ادامه باوردريال

 به نظراتش رانی کس دردولت اچي رو است و هانهي مکی رانی جمهور اسي رئیمحمد خاتم:نشان کرد
  .د را رد خواهند کررانیاخله ا ها هر گونه مدی کرد که عراقناني ابراز اطمیو. نداردیتوجه
 ی مرانی اانيعي از شی عراق خود را بخشانيعي از شیهر چند برخ: کرددي جمهور موقت عراق تاکسيرئ

 . است ی عراقتی کند و آن هوی که ما را دور هم جمع ممی داریدانند ما درعراق خط مش
 

  کردن انتخابات ی عراق از مرحله ایاسي سیاستقبال گروه ها
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 برگزار ی مرحله ای کشور برانی موقت اری نخست وزی عالوادی اشنهاي عراق از پیاسي احزاب سیبرخ

 به ی منفدهی به دتي اقلی گروه های کشور استقبال کردند اما برخنی اندهی آیشدن انتخابات سراسر
 .  اندستهیآن نگر

 اعالم زي انتخابات عراق نیی اجرای عالاتي از روزنامه الشرق االوسط،  ه مهربه نقلی گزارش خبرگزاربه
 ی عالودهی ازي کند، وزارت کشور عراق نی می ارائه شود آن را بررسی به طوررسمشنهادي پنیکرد اگر ا

 . داندی مناسب می دهندگان عراقی راتي امنني تضمیرا برا
 ی و حفظ سالمت رایتي امنري تدابني تضمی است برا کردهشنهادي موقت عراق پری نخست وزی عالوادیا

)  بهمن11 (هی ژانو30 کشور که قرار است بر اساس موعد مقرر نی ای انتخابات سراسریدهندگان عراق
 ی با استقبال احزاب عراقدهی انیا. روز برگزار شود20 تا 15 در مدت یبرگزار شود به صورت مرحله ا

 روبرو شده است 
 مردم را در انتخابات شتري مشارکت بنهي کند تا زمی تالش میري گی شدن زمان رایوالن طدهی با ایعالو

 .فراهم کند 
 عراق ی و قومی نژادی مشارکت تمام گروه هاني تضمی گفته است براسي به روزنامه لوتون سوئیو

 ی در روزهای کرد که انتخابات در هر استاندی تمدی را به گونه ایري گی توان زمان رایدرانتخابات م
 . برگزار شودیمختلف
 نی که ای روز ممکن است، به گونه ا20 ای 15 ی در طیري گی رااتي عملعی کرد که توزدهي ابراز عقیعالو

 . کندی را فراهم می کافیتي امنري تدابنی باشد اري متغیزمان در هر استان
 یملل متحد درعراق که برگزار سابق سازمان ندهی نمایمي به اظهارات اخضر ابراهدهی انی با ایعالو

 . خشونت دشوار خوانده بود، پاسخ دادشی افزاهیانتخابات را در سا
 به طور یزيما هنوز چ:  انتخابات عراق گفتیی اجرای عالاتي هی سخنگواری ادی فرگری دی سواز

 .مي کنی می را بررسیشنهادي پني و احتماال چنمی ادهي نشنیرسم
 تی انتخابات حمای مرحله ای برگزاری برای عالوری نخست وزدهی ازازيق ن وزارت کشورعراگری دی سواز

 شتاب نخواهند کرد و ی دادن رای مردم برارای زدي را بهبود خواهد بخشتي امر امننیکرد و اعالم کرد ا
 .رندي و در معرض حمالت قرار گستندی بایمجبور نخواهند شد در صفوف طوالن

 است که وزارت یارخوبي بسشهی اندی عالودهیا:  وزارت کشورعراق گفت ی رسمی کاظم سخنگوصباح
 که انجام آن ی انتخابات را در مناطقی مساله برگزارنی ارای کند زی مدیي درصد آن را تا80 زانيکشوربه م
 . کردرخواهدی دشوار باشد امکان پذگری دیدر روزها
 درواکنش به ی عدنان پاچه چیل به رهبر مستقی از مسئوالن تجمع دمکرات هایکی عبدالرزاق سعد

 . انتخابات باشد ی برگزاری از راههایکی بلکه چه بسا ستي نی بدشنهادي پنیا:  گفت شنهادي پنیا
 ري انتخابات تاثاتي استان ها اعالم نشود تا برروند عملی برخجی نتانکهیآنچه مهم است ا:  افزودیو

 همه استان ها در آن واحد به جیود و شمارش شود اما نتا شی جمع آوری اخذ رای برگه هادینگذارد با
 . اعالم شودیطور نهائ
 شنهاديپ:  کرد دهي ابراز عقی عالوشنهادي باشد درباره پیزمي موقت نی که عضو مجلس ملعبدالرزاق

 . انتخابات است ی برگزاری برایتي امنطی بر نامناسب بودن شرایلي دلیعالو
 ی مشکلچيه:  گفت ی عالوشنهادي درباره پعهيه ها در موسسه اوقاف ش اداره روابط و رسانرکلیمد
 بندی آن پای است که به زمان برگزارنی سه هفته وجود ندارد مهم اای انتخابات در طول دو ی برگزاریبرا
 گری دی هاالتی از اشي پییا هالتی وجود دارد و انتخابات در ازي نکای در آمری راه حلني چنیبه گفته و.بود

 ی بر روی منافع عمومهی در سادی درعراق هم ممکن است و همه طرف ها بادهی انی شود ایبرگزار م



www.iran-archive.com 

 حکومت منتخب لي تشکی ها در انتخابات برای بر ضرورت مشارکت تمام عراقیو.آن توافق نظر کنند
 . کرددي تاکیمل

 کرده است، سي تاس راوني جمهور موقت عراق که حزب عراقسي رئاوري الی مسئول دفتر غازنيهمچن
 ی مشنهادي پنیا:  مسئول که خواست نامش فاش نشود، گفت نیا. کردتی حمای عالوشنهادي از پزين

 نی بهترنيي انتخابات در موعد مقرر آن به خاطر تعی بر برگزاریو .ردي طرف ها قرا گگریتواند مورد اجماع د
 . کرددي تاکیحکومت قانون

 استي سی عالوشنهادي در مقابل پیهل سنت عراق و اوقاف سن مسلمانان ای علمااتي مقابل هدر
 . گرفتشي در پاطياحت

 که ستي ودرتوان دولت نستي نی کافشهی اندنیا:  عراق گفت ی دفتراوقاف سنسي رئی الجنابعدنان
ات  افتادن انتخابقی از به تعوتی با حماگری بار دیو. کند دی  انتخابات تشدی برگزاری را برایتي امنريتداب
 طی و شراابدی بهبود یتيامن که اوضاع ی انداختن زمان انتخابات است تا زمانري راه به تاخنیبهتر: گفت

 . آن فراهم شود ی برگزاریمناسب برا
 دهي ابرازعقزي مسلمانان اهل سنت عراق نی علمااتي هی مسئول روابط عمومیسي الکبعبدالسالم
 . شرکت متقاعد کندی انتخابات را برایالفان برگزار مخدهی انی است با ادواري امیکرد  که عالو

 علت مخالفت قتي و ترس عامل عدم مشارکت است در حقی کند که نگرانی تصورمیعالو:  گفت یو
 .با انتخابات وجود اشغالگران است 

  
 فهرست نامزدهاي شيعه براي انتخابات آينده عراق ارائه شد
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: يكي از اعضاي حزب الدعوه عراق در آنفرانسي مطبوعاتي در بغداد اعالم آرد: خبرگزاري فارس

 نفر از همه 228آه شامل " آيت اهللا علي سيستاني "فهرست نامزدهاي انتخاباتي شيعه مورد حمايت 
 .است امروز به آميسيون انتخاباتي آشور ارائه شد" مقتدا صدر"گروههاي شيعه به جز گروه 

نمايندگان « :امروز در اين باره گفت" علي اديب"ه گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه،ب
ائتالف متحد «همه احزاب،گروهها و تشكل هاي شيعه عراق به جز گروه مقتدا صدر در اين ائتالف آه 

 » .نام گرفته است شرآت دارند» عراق
مي عراق و آنگره ملي عراق به عنوان گروهها و تشكل وي از گروه الدعوه، مجلس اعالي انقالب اسال

 . هاي مهم اين ائتالف نام برد
 نامزد است امروز تسليم آميسيون انتخاباتي آشور 228اين فهرست آه شامل نام « :اديب افزود

 » .شد
در اين فهرست نام نامزدهاي احزاب، تشكلهاي سياسي ، شخصيت : اين عضو حزب الدعوه تصريح آرد

 سياسي مستقل از قبايل و قوم ها و پيروان مذاهب مختلف با در نظر گرفتن تعادل جمعيتي و هاي
 . شود جغرافيايي ديده مي

ها، پيروان مذهبي آه از زرتشت  ها،سني حتي نمايندگاني از يزيدي«:علي اديب در همين باره افزود
 » .گيرد و آردهاي شيعه در اين فهرست ديده مي شود الهام مي

 
 ك چند گلوله خمپاره به سوي سفارت ايتاليا در بغداد شلي
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وزارت دفاع ايتاليا از شليك چند فروند گلوله خمپاره به سوي ساختمان سفارت اين : خبرگزاري فارس
 .آشور در بغداد خبر داد

 50ها در  اين خمپاره«:دفاع ايتاليا امروز گفت وزير " آنتونيو مارتينو"به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، 
 » .متري سفارت ايتاليا در بغداد فرود آمدند

در حمله امروز به اتباع «:اطالعي آرد اما گفت وي از تلفات احتمالي در ميان شهروندان عراقي اظهار بي
 » .ايتاليايي هيچ آسيبي نرسيد

بوديم آه حاآي از حمله احتمالي مهاجمان ناشناس به البته ما از قبل اطالعاتي آرده «:مارتينو افزود
 » .سفارت ايتاليا در بغداد بودند

 هزار نيروي نظامي در شهر ناصريه در جنوب 3ايتاليا در راستاي همراهي با آمريكا در جنگ عراق حدود 
 . عراق مستقر آرده است

ايتاليا خواستار خروج نيروهاي اين در حالي است آه در پي تشديد ناامني در عراق بسياري از مردم 
 . خود از اين آشور هستند

 
 جرياناتي در عراق به دنبال خدشه وارد آردن بر روند انتخابات هستند:آصفي
  ٢٠٠۴ دسامبر 9 - ١٣٨٣ آذر 19ه  شنبپنج

حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان، اظهارات رييس جمهور موقت عراق، مبني بر 
مقامات عراق به خوبي واقفند آه : لت ايران در امور اين آشور را موجب تاسف دانست و گفتاتهام دخا

جمهوري اسالمي ايران همواره بر حق تعيين سرنوشت مردم عراق به دست خودشان تاآيد آرده و آن 
 . داند  را گامي موثر براي برقراري ثبات و آرامش در عراق و منطقه مي
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قطعا آراي ملت عراق تعيين آننده : ضا آصفي، با بيان اين مطلب، افزودبه گزارش ايلنا، حميد ر
سرنوشت مردم اين آشور خواهد بود، متاسفانه جرياناتي در عراق به دنبال خدشه وارد آردن بر روند 

 .انتخابات اين آشور و ايجاد نگراني نزد افكار عمومي هستند
قاي غازي الياور، حساست شرايط موجود را مد نظر قرار ما انتظار داريم آه آ: آرد  وي، در ادامه تصريح

 .داده و از تكرار اين قبيل اظهارات اجتناب ورزند
سخنگوي وزارت امور خارجه، اظهارات پادشاه اردن را توهين به مردم عراق و ناآگاهي از شرايط حاآم بر 

عمار و اشغال دارند، نشان مردم عراق آه سابقه درخشاني در مبارزه با است: اين آشور دانست و گفت
تابند و اين همان چيزي است آه جمهوري اسالمي ايران از ابتدا بر   اند آه سلطه بيگانگان را بر نمي  داده

  .داند  آن تاآيد داشته و سعادت مردم عراق را در استقالل اين آشور و دخالت نكردن ديگران مي
  

  .ان جهان درآمدي کمتر از دو دالر در روز دارندبه گزارش سازمان بين المللي کار نيمي از کارگر
   ٢٠٠۴ دسامبر 8 - ١٣٨٣ آذر 18ه چهار شنب
سازمان بين المللي کار در گزارش ساالنه خود از سطح بسيار پايين درآمد نيمي از کارگران :رادیو فردا

 براي در حال حاضر چشم انداز روشني هم: سازمان کار مي گويد. جهان سخن به ميان آورده است
در گزارش اشتغال سازمان بين المللي کار آمده است در . رهايي از اين فقر براي اين کارگران وجود ندارد

 ميليون کارگر حتي درآمدي 550 ميليون کارگر با درآمدي کمتر از دو دالر در روز، 400کنار يک ميليارد و 
هش نسبي نيروي کار در مقايسه با سال برپايه اين گزارش با وجود کا. کمتر از يک دالر در روز دارند

 ميالدي 2015 دستيابي به هدف سازمان ملل براي نصف کردن شمار کارگران فقير تا سال 1990
رئيس کل سازمان . بستگي به افزايش تالش بيشتر براي باال بردن سطح بهره وري و ايجاد اشتغال دارد

تر بايد در کانون برنامه تالش هاي جهاني براي ايجاد شغل هاي بيشتر و به: بين المللي کار مي گويد
به گزارش سازمان بين المللي کار کشورهاي آمريکاي جنوبي با بهره وري سطح . کاهش فقر قرار گيرد

  .پايين و نرخ رشد اشتغال ناچيز از دستيابي به هدف مبارزه با فقر و کاهش سطح فقر ناتوان هستند
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