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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
 .اعضاي سه گروه راهبردي براي ادامه مذاآرات ايران و اروپا مشخص شدند

  ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
به گزارش خبرگزاري فارس، از طرف اروپا، انگليس به عنوان مسوول گروه اقتصادي، آلمان مسوول گروه 

 . اند اي تعيين شده امنيتي و فرانسه به عنوان مسوول گروه انرژي هسته-سياسي
، معاون هماهنگي امور "علي ماجدي"بر اساس اين گزارش، از طرف جمهوري اسالمي ايران نيز 

، مدير آل اداره چندجانبه اين وزارتخانه به عنوان اعضاي "آيا طباطبايي"اقتصادي وزارت امور خارجه و 
از سازمان انرژي اتمي " محمد سعيدي"، ديپلمات وزارت امور خارجه و "سيروس ناصري "گروه اقتصادي،

آننده، به  ، سخنگوي فعلي گروه مذاآره"حسين موسويان"اي و  به عنوان اعضاي گروه انرژي هسته
 . اند امنيتي انتخاب شده-عنوان عضو گروه سياسي

اي از طرف ايران به  صادي، سياسي و هستهپيش از اين نيز اعالم شده بود مسووليت سه گروه اقت
ترتيب بر عهده جهانگيري، وزير صنايع و معادن، خرازي، وزير امور خارجه و آقازاده، رييس سازمان انرژي 

 . اتمي گذاشته شده است
 . اعضاي گروههاي راهبردي، نقش اصلي را در مذاآرات دارند

  
  .د رسما جزو گروه چرخه سوخت شرانیا: ی آقامحمدیعل

   ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
 تی رسما به عضوی چرخه سوخت هسته ای در فناوریی با توجه با اثبات توانارانی ای اسالمیجمهور

 MAN (Expert Group of موسوم به یا  چندجانبه چرخه سوخت هستهیکردهای رویگروه کارشناس
Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle  (در آمد . 

 خبر در گفتگو با خبرنگار نی با اعالم ای ملتي امنی عالی شوراغاتي تبلیاستگذاري ستهي کمسيرئ
 روسي از سی رسمی ، در نامه ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدیمحمد البرادع: افزود " مهر"

 ین شده است تا وی قرار بر ا ؛ لذاابدی کشور  حضور 26 گروه ، متشکل از نی دعوت کرده که در ایناصر
 . کشورمان در گروه مذبور شرکت داشته باشدندهیرسما به عنوان نما

 ، اي ، سوئد ، اسپانسي ، هلند ، سوئني ، آرژانتلی ، برزکای ، کانادا ، آمری آقامحمدی گفته دکتر علبه
 ی جمهورزي قزاقستان و ن ،ی ،مالزاي ، هند ، پاکستان ، استرالهي ، روسنيفرانسه ، آلمان ، ژاپن ، چ

 .  گروه هستندنی دهنده الي تشکی ، از جمله کشورهارانی ایاسالم
 ی ملي تشکنی در و- ماه ی د25 تا 21 - یالدي م2005 سال هی ژانو14 تا 10 جلسه نیا:  افزود یو

 .شود
  

  .د کنی مهی ارا2005 را مارس سال ی چرخه سوخت هسته ای گزارش خود درباره فناوریالبرادع
   ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
 گزارش خود درباره یمحمد البرادع:  کرد دي تاکی اتمی انرژی المللني کارشناس ارشد آژانس بکی

 .  خواهد کردهی ارا2005 ماه مارس سال یعنی ، ندهی ماه آ3 را تا ی چرخه سوخت هسته ایفناور
 چندجانبه چرخه یکردهای رویگروه کارشناس: اشت ، اظهار د" مهر" با خبرنگار ی تلفنی در گفتگویو

 MAN ) Expert Group of Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel موسوم به یا سوخت هسته
Cycle ( خواهد دادلي تشکگری جلسه د2 تا کی مدت نیاحتماال در ا . 

 تا 4 چرخه سوخت تاکنون یناسگروه کارش:  افزود ی اتمی انرژی المللني کارشناس ارشد آژانس بنیا
 . استرفتهی پذانی از مباحثات پای آنها بخش عمده ای جلسه داشته که ط5
 ی جمهوری هسته ایهای کل آژانس تاکنون با وجود توانمندري سوال که چرا دبنی از پاسخ به ایو

 . کردی گروه دعوت نکرده بود ، خوددارنی را به ارانی، ایاسالم
 با توجه به ی ناصرروسي ستی عضونکهی بر ایمبن" مهر" خبرنگار گریخ به سوال د کارشناس در پاسنیا
 نیاز ا:  تواند موثر باشد ، گفت ی ، چقدر مرقتهی پذانی از مذاکرات و مباحثات پای بخش عمده انکهیا

 تي ، اما فعالست ایکي و تکنیی نهاد اجراکی داشت ؛ آژانس ی فنی توان صرفا انتظاراتی نمتیعضو
 . داشته استکيپلماتی و دیاسي آن همواره معنا و مفهوم سیها
 ، سي ، هلند ، سوئني ، آرژانتلی ، برزکای کشور است که کانادا ، آمر26 متشکل از MAN ، ی گفته وبه

 ، قزاقستان و ی ،مالزاي ، هند ، پاکستان ، استرالهي ، روسني ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، چاي، اسپانسوئد
 . هستند گروه نی دهنده الي تشکی ، از جمله کشورهارانی ای اسالمی جمهورزين
 در - ماه ی د25 تا 21 - یالدي م2005 سال هی ژانو14 تا 10 گروه نی ای گزارش ، جلسه بعدنی اهی پابر
 . شودی ملي تشکنیو
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  بهشي پی ، ساعتی ملتي امنی عالی شوراغاتي تبلیاستگذاري ستهي کمسي رئی آقامحمدی علدکتر
 رسما ی چرخه سوخت هسته ای در فناوریی با توجه با اثبات توانارانی ای اسالمیجمهور: گفت " مهر"

 در آمد و محمد MAN یا  چندجانبه چرخه سوخت هستهیکردهای روی گروه کارشناستیبه عضو
که  دعوت کرد ی ناصرروسي از سی رسمی ، در نامه ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدیادعالبر
  .ابدی گروه حضور نیدر ا

  
  ستي فعال ممکن نسی نشست روز جمعه پاریابیارز
   ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
 و اروپا رانی ای جلسه کار گروه هسته ایابیارز:  کشورمان گفتی به پرونده هسته اکی مقام نزدکی

 .  به زمان دارداجي از آن احتیري گجهي و نتستيهنوز ممکن ن
 س،ي انگلران،ی اندگانی مذاکرات که روز جمعه با حضور نمانیدر ا: گفت" مهر "یه خبرنگار خبرگزار بیو

 حاضر ، ی هااتي برگزار شد، هسی اروپا در محل وزارت امورخارجه فرانسه در پارهیفرانسه، آلمان و اتحاد
 ی های همکاری فنتضوعا و مواضع خود درباره موی خود ، نقطه نظرات تخصصیبا آغاز مذاکرات تخصص

 .  مطرح کردندلي پرونده را به تفصنی در ایهسته ا
 
 دو تن از ،ی اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزی معاون برنامه ریديمحمد سع:  مقام افزودنیا

 نی در ارانی ای اسالمی از جمهوریندگی به نمای ناصرروسي دکتر سزي سازمان و ننیمتخصصان ا
  .نشست حضور داشتند

 تهي کمی و فشرده بود ، مقرر شد که نشست بعدی طوالناري جلسه که بسنی اانی در پای گفته وبه
 .ابدی ادامه هی اواسط ژانویهسته ا

  
 شود    افتتاح مي2006فاز اول نيروگاه بوشهر اوايل سال : وزير انرژي اتمي روسيه
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 .شود   تكميل مي2006اي ايران در اوايل سال   نيروگاه هستهاولين : روسيه اعالم آرد

مسكو در : ، وزير انرژي اتمي روسيه، گفت"الكساندر روميانتسف" به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 
اي   اي پس از پايان ساخت نيروگاه برق هسته  حال مذاآره در خصوص ساخت دومين نيروگاه هسته

 .بوشهر است
آار    آغاز به2006 يا اوايل سال 2005فاز اول اين نيروگاه، اواخر : زاري فرانسه، وي افزودبه گزارش خبرگ

 .  آند  مي
هي   صفدر حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران آه براي شرآت در پنجمين نشست همكاري

دومين نيروگاه ايران مايل است آه روسيه : مشترك اقتصادي تهران ـ مسكو به روسيه رفته است، گفت
 .را نيز در بوشهر تكميل آند اما وي هيچ چارچوب زماني براي انجام اين طرح ارائه نكرده است

اي ايران با آشورهاي اروپايي هم در حال مذاآره   هاي آينده هسته  ايران در خصوص طرح: وي ادامه داد
 .است

  
  مون تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرادولتها، نيروها، مواضع 

  
 تا وقتي ايران جامعه جهاني را خشنود نكند بايد نسبت به اين آشور بدگمان باشيم :کالين پاول

  ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
المللي باعث متمرآز شدن افكار بر روي   فشارهاي بين: وزيرامورخارجه مستعفي آمريكا گفت

 . در حال حاضر، جهان نگران اين مسأله استاي ايران شده و   هاي هسته  فعاليت
 

من از هيچ اقدام : به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا وي در مصاحبه با آسوشيتدپرس، اظهار داشت
در پنتاگون، هميشه در خصوص مسائل غير قابل تصور و غير قابل باور . نظامي بر ضد ايران اطالع ندارم

 .آنند  فكر مي
، هيچ طرح نظامي براي اجرا بر ضد ايران وجود ندارد و دليلي ندارد آه افراد را در با اين حال: وي افزود 

 .اين خصوص تحريك آنيم
جمهور به وضوح بيان آرده اين است   ، رئيس"جرج بوش"آنچه : به گزارش آسوشيتدپرس پاول تصريح آرد

ي براي تحت فشار قرار دادن المللي انرژي اتم  آه ما قصد داريم با دوستان اروپايي خود و آژانس بين
 . هاي جامعه جهاني آاهش يافته است  ايران همكاري آنيم تا اطمينان بابيم آه نگراني

ما معتقديم : شود، بدون ارائه مستندات ادعاي خود، مدعي شد  وي آه به پايان دوره وزارتش نزديك مي
رند و براي اين امر داليلي داريم زيرا دا  اي دست بر نمي  آنها از آرزوي خود براي ساخت تسليحات هسته

 .اگرآسي چنين تمايلي داشته باشد به ناچار بايد آن را پنهان سازد
اند و تا زمانيكه هيچ شكي   بنابراين تا زماني آه آنها جامعه جهاني را خشنود نكرده: پاول در پايان گفت

قالنه است آه در خصوص اين موضوع تا آنند به نظر من عا  وجود ندارد آه آنها هيچ چيزي را پنهان نمي
 .اي بدگمان باشيم  اندازه
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  کنند ی متي درعراق فعالهی همسای کشورهایماموران اطالعات: یباری زاريهوش
   ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
 کرد نوع حکومت حی خواند و تصریاتي را سرنوشت ساز وحیسر امور خارجه عراق انتخابات سراریوز
 .  خواهند کردنيي را فقط مردم عراق تعندهیآ
:  گفت هي العربی امور خارجه عراق در گفتگو با شبکه خبرری وزیباری زاري مهر،هوشی گزارش خبرگزاربه

 .اهند کرد  است و اکراد هم با قدرت در آن شرکت خویاتيانتخابات عراق سرنوشت ساز وح
 رانی بر تالش ای مبنی اساس وی بی و ادعارانی اردن بر ضد ارپادشاهي اخی هایی گواوهی درباره یباریز
 ی نظر شخصنیا:  کشور گفت نی شرکت در انتخابات ای نفربه عراق براونيلي مکی وارد کردن یبرا

 انتخابات نیا تي مقبولني مهم است تضمیلي ما  خی به ما ندارد آنچه برایپادشاه اردن است و ربط
  یتي و فراهم کردن امکانات امنی المللني آن با فراهم کردن ناظران بنياست تضم

 . است سريم
 گرفته مي ما تصمندیاي به عراق بدیاصال چرا آنها با:  شاه اردن گفت ی سوال قرار دادن ادعاهاری با زیو
 مي قرار دهی اخذ رای کشورها صندوق ها آنمي مقی های عراقی براگری کشور د14 و رانی در امیا

 . ندیاي است که آنها به عراق بیازي چه ننیبنابرا
 
 بودن خود داشته ی عراقی دال برای خواهند وارد عراق شوند مدرکی که می افرادنیاگر ا:  افزودیو

 ای ها ینرای کرد که امي کرد درهرحال ما قبول نخواهميباشند حق شرکت دارند ما در عراق قبول نخواه
 . در انتخابات شرکت کنندهي شهروندان ترکایعربها 

 یتيرخنه امن:  کردحی درعراق تصریرانی ایتي بروجود عناصر امنی مبنهي خبرنگارالعربی درباره ادعایباریز
 . اوضاع عراق است یی وجود دارد و هدف آنها هم شناساهی همسایاز تمام کشورها

 مساله ما را نگران نینه ا:  پاسخ دادیباری کند که زیشما رانگران نم نی اای آد،ي پرسهي العربخبرنگار
 است که از تحوالت ی حق هر کشورنی امي است ، اگر ما واقع نگر باشی وواقعیعي طبنی کند، اینم

 وجود ی اصولیها و راه ی قانونی مساله  راه هانی ایريگي پی مطلع شود، اما براهی همسایکشورها
 . مساله مطلع شوندنیتوانند از ا یدارد که آنها م

 درعراق وجود ندارد اما یی و طائفه گرایی گراتي قومچي که همي فهمی ازکالم شما مدي پرسهيالعرب
 را یی گراتي و قومی طائفه ارای است زی طائفه اقتي  عراق در حقی نظام انتخاباتندی گوی میبرخ
 است و نیترندارد نظام انتخابات عراق سالم  وجود یزي چنينه چن:  گفت یباری کند  که زی مميتحک

 ای ی سنای شود روزي پعهي کرد ه است ممکن است شنيي را تعی و شکل حکومت ائتالف ملیوحدت مل
 را ی عراقی هاتي و قومفی نظام به اعتقاد ما سالم است وحقوق همه طوانی مستقل اای کرد ایترکمن 

 .درنظر گرفته است
 یاکراد بخش:  اشاره کرد و گفت ندهی آی مشارکت در انتخابات سراسری برا اکرادی به عزم جدیباریز

 در یی هاستی تروری وجود دارند حتکي اسالمگرا الئعه،ي ش،یاز جامعه عراق هستند ، در اکراد سن
 دهند، اکراد ی و کردستان انجام می عراقساتي بر ضد تاسیستی اکراد وجود دارد که اقدامات ترورانيم

 کرد شمرگي پیروهاي شرکت  نیو.  دانندی دانند و تافته جدا بافته نمی از بافت عراق میشخود را بخ
 . کردبی ها در فلوجه تکذییکای آمری نظاماتيدر عمل

 پرچم به نیوجود ا:  درباره وجود پرچم مخصوص کردها در شمال عراق در کنار پرچم عراق گفت یباریز
 کردستان از التی استي اکراد از عراق واحد نی طلبیی جدای نماد کردها است و هرگز به معنایمعنا

 اکراد در ام صدی صدام خارج شده بود اما اکنون پس از سرنگونمیژ  ررسلطهی از زیالدي م1991سال 
 . کنند ی می زندگکپارچهیکنار ملت عراق در چارچوب عراق 

 نی شود و ای اداره مید امارات فدرال ماننی چطور کشوردي پرسهي امور خارجه عراق از خبرنگار العربریوز
 .  آنها حرام است ی بدهند برای به فدرالی مردم عراق راتی آنها حالل است اما اگر اکثریامر برا

 شما کادر وزارتخانه را از اکراد ندی گوی می برخنکهی بر ای مبنهي در پاسخ به سوال خبرنگار العربیو
 .دي ارائه کندی داری مساله گفت اگر شاهد و مدرکنی ابی با تکذدیانتخاب کرده ا

 دولت عراق وجود ی در وزارتخانه ها وارگانهاییکای هنوزهم مستشاران آمرای سوال که آنی درباره ایباریز
 . از تمام وزارتخانه ها وارگان ها خارج شدندی قدرت ائتالف همه مشاوران خارجانیبا پا: دارند، گفت 

 چون خود ما سال ها می گذاری احترام میاسيما به معارضان س:  گفتگو گفت نی از اگری دی دربخشیو
 باشند و به ی و منافع ملی برنامه ملی و دارایاسي اگر معارضه، سم،یدرخارج به عنوان معارض بسربرد

 ني حسامعراق صد:  گفت یباریز. نباشند باشد به نفع عراق است ی شخصی حساب هاهیدنبال تسو
 تی آماده باشد و قواعد را رعادی شرکت در عراق جدیرگز بازنخواهد گذشت هر کس برا هگریرفت و د

 و ییربنای زساتي و انفجار تاسبی خرابکارانه وتخرتي به فعالتي باز است ، اما اگر فعالشیکند فضا به رو
ولت وجود  آنها در دی برای ها باشد جائتي فعالنی از اتی و حماالتي و تسهقی و تشوی دولتیارگان ها

 .نخواهد داشت
 سابق می رهبران رژی خواسته اند برخهی ها از مقامات سورییکای که آمردي پرسی از وهي العربخبرنگار

 کيپلماتیما روابط د:  گفت یباری دهند که زلی مسلحانه را برعهده دارند، تحواتي عملیعراق را که رهبر
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 ی حل آن تالش میرا بیپلماسی دیا از راهها ممی داری و هر کشور عربهی با سوری رسمیو کانالها
  .مي کنی می و جنجال بررساهوي اما مسائل را بدون هرگونه هميکن
 
محاکمه صدام پس از انتخابات برگزار خواهد شد و :  درباره محاکمه صدام گفت یباری گزارش مهر، زبه
 منطقه و ی در حق ملت های واتینا مربوط به آن در حال انجام است تا عادالنه برگزار شود و به جريتداب

 آنها مي خواهی سابق را پناه داده اند ممیژ  که مسئوالن ریی شود لذا از کشورهایدگيملت عراق رس
 . دهندلیرا به ما تحو

 ی گروه های ملی کنفرانس آشتی برگزاری برای عربی کشورهاشهادي امور خارجه عراق با رد پریوز
 دربغداد برگزار شود دوستان دی بای وهرکنفرانسی ملیهرگونه آشت:  کرددي در آن کشورها تاکیعراق
 . شودرگزار در بغداد بدی بامي ما گفتی در منامه برگزار شود ولی دادند که کنفرانسشنهادي پینیبحر
 شرکت دي دهی سوال که اگر رغد دخترصدام نامزد انتخابات شود اجازه منی در پاسخ به اانی در پایباریز

 اتي مورد نظر هطی اگر شرامي ترسی نمگرانی مربوط وجود دارد ما از رغد ودني وقوانريتداب: کند، گفت 
 . داشتمي نخواهی ندارد  ترسی را داشت مانعیی اجرایعال

  
 کشور را با حضور نی سابق امی از سران رژیی عراق امروز شنبه روند بازجوی جنگاتی جناژهی ودادگاه
 . کرد امروز شنبه آغاز شی خویوکال
   ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
 درکنفرانس قي قضات تحقسي رئی فرانسه، رائد جوحی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 و سلطان هاشم  با دي حسن المجی علی امروز شنبه به پرونده هاقي تحقیقاض:  گفتیمطبوعات
 . را آغاز کردیدگي رسیحضور وکال

محاکمه : سرعت در قضاوت آفت است، گفت نکهی برادي  ضمن تاکیرانس خبر کنفنی درای جوحیقاض
 . بردی به سر مقي سابق عراق هم اکنون در مرحله تحقمیمسئوالن رژ

 . سابق را رد کردمی سران رژی آغاز محاکمه جنائقي دقخی اعالم تار،ی قاضنیا
 سابق عراق می محاکمه سران رژ: اعالم کرده بودی دسامبر سال جار14 عراق ری نخست وزی عالوادیا

 . آغاز خواهد شدیهفته آت
 درمقابل دادگاه حاضر و محاکمه یگری پس از دیکی سابق میمسئوالن ارشد رژ:  بودادآورشدهی یعالو

 .خواهند شد
 2003 جمهورسابق عراق در آگوست سي صدام رئیپسر عمو" دي حسن المجیعل" شود یادآورمی

 .اشت شد بازدییکای آمرانيتوسط نظام
 در شمال عراق است که منجر به کشته و یالدي م1988 به کردها درسال ییايمي متهم به حمله شیو

 . هزار نفر  شد100 از شيفقدان ب
 نقش برجسته تی و اشغال کو1990 درجنوب عراق درسال انيعي که در سرکوب شدي حسن المجیعل
 معروف ییايمي شی به علییايمي مجاز شري استفاده از سالح غلي به دلني را برعهده داشت همچنیا

 .شد
 کرد، ییکای آمراني نظاممي سپتامبر خود را تسل19 که زي دفاع سابق عراق نریوز" سلطان هاشم احمد"

 . گناهان در حلبچه استیمتهم به کشتار ب
 نفر از سران سابق 12 که عهده دار محاکمه ی جنگاتی جناژهیدادگاه و:  گفت ني همچنی حوجیقاض

 . افراد استنی پرونده اتهامات ایعراق از جمله صدام است، همچنان در حال گردآور
 ني افراد بنی ااتی و شواهد مختلف از  جنالی دالی و جمع آورقيدادگاه در حال تحق:  اضافه کردیو

 . استیالدي م2003 تا 1968 یسالها
 
 ه گرايي است چه سرنوشت انتخابات سراسري عراق را تعيين خواهد آرد، فرق  آن

  ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب
اي   هاي فرقه  اساس و مبناي تشكيل احزاب عراق براي شرآت در انتخابات سراسري اين آشور گرايش

 .بوده است
هاي عراقي در نخستين مبارزه   الملل ايلنا، حدود دوهزار تن از آمونيست  به گزارش سرويس بين

هاي شهر بغداد گردهم آمدند، اما آنان هرقدر هم آه بكوشند، پرچم سرخ   اهانتخاباتي خود، در ورزشگ
چه سرانجام سرنوشت انتخابات سراسري عراق را تعيين خواهد آرد،   آن. خود را برافراشته نگاه دارند

 .اي است  هاي فرقه  گرايش
حزاب آمونيستي جهان ترين ا  به گزارش خبرگزاري فرانسه، حزب آمونيسم عراق آه زماني يكي از قوي

هاي اجتماعي غلبه آرده و از ميان   عرب بوده، همواره بر اين موضوع آه تنها حزبي بوده آه بر شكاف
صدام "باليده است؛ اما دو دهه حكومت   هاي شيعه، سني و آرد عراق عضو گرفته، مي  آليه گروه
هاي مختلف عراق پرداخت، اين   قهها و فر  ، رئيس جمهور عراق، آه به تعميق شكاف ميان گروه"حسين

اين بار نيز مبارزين سالخورده حزب آمونيست آه بار ديگر آزادي خود را به دست . حزب را تضعيف آرد
اند و قصد شرآت در انتخابات سراسري عراق را دارند، با مانعي ديگر روبرو هستند و آن چيزي   آورده

 .اي  هاي فرقه  نيست مگر گرايش
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آه روز گذشته در ورزشگاه بغداد طنين افكن شده " آشوري آزاد، مردمي خوشبخت" نانشعار مشهور آ
براي آنان حكم مرگ را داشته باشد، بسياري از اعضاي سابق حزب " صدام"توانست در دوران   بود، مي

آه در جريان رقابت بر سر   پس از آن: آمونيسم عراق آه در اين ورزشگاه حضور داشتند، اعالم آردند
رژيم صدام بسياري از اعضاي . شد" صدام"، حزب آمونيسم عراق مغلوب حزب بعث 70قدرت در دهه 

 .خانواده و دوستان آنان را به خاطر عضويت در اين حزب قتل عام آرد
در جريان قتل : ، يكي از مقامات وزارت فرهنگ عراق، آه در اين مراسم حضور داشت، گفت"رعد صبري"

 1987ام و حتي من نيز در سال   ام را از دست داده   تن از اعضاي خانواده23قي هاي عرا  عام آمونيست
 سال 450اما پس از مدتي حكم اعدام من به . ام  به خاطر عضويت در اين حزب به اعدام محكوم شده

 پس از آن نيز با لغو حكم زندان از من به عنوان سپر انساني در جريان هشت سال. زندان تقليل پيدا آرد
 .جنگ ايران و عراق استفاده شد

حزب آمونيسم عراق براي شرآت در انتخابات اين آشور، اقدام به تهيه فهرست اسامي نامزدهاي 
 نامزد انتخاباتي است آه 275اين فهرست حاوي اسامي . آرده است" ائتالف خلق"خود تحت عنوان 

زير فرهنگ عراق، و تنها نماينده ، و"مفيد الجزايري. "دهند   نفر از آنان را زنان تشكيل مي91
هاي اين آشور در دولت موقت عراق، اعالم نامزدي زنان آمونيست را مايه افتخار   آمونيست
 .هاي عراق خواند  آمونيست

اما افزايش فقر و تنگدستي در عراق، طبقات متوسط جامعه عراق از بين برده و مردم اين آشور را به 
 .اي سوق داده است  هاي مذهبي و فرقه  سمت گرايش

هاي ترآمن و يزيدي شمال عراق هرآدام اقدام به ارائه يك فهرست جداگانه از   شيعيان، آردها و اقليت
 .اند  نامزدهاي انتخاباتي خود آرده

آه بتواند در   هاي ضد مذهبي دارد، براي آن  آه گرايش" احمد چلپي"حتي آنگره ملي عراق به رهبري 
اي به پيروزي برسد، با دو حزب شيعيان عراق اقدام به تشكيل يك ائتالف مشترك   ميدان مبارزات فرقه

 .براي شرآت در انتخابات سراسري عراق آرده است
و حتي " نصير چادرچي"، "عدنان پاچه چي"چون   در ميان سنيان عراق، سياستمداران آهنه آاري هم

اي در اين انتخابات شرآت   ائتالف جداگانه، رئيس جمهور دولت موقت عراق، هرآدام با "غازي الياور"
 .اند  آرده

اما حتي اگر مسلمانان اهل سنت عراق به درخواست رهبران خود براي تحريم اين انتخابات توجهي 
نكنند و اقدام به شرآت در انتخابات آنند، به احتمال زياد به نامزدهاي حزب اسالمي عراق آه آنترل 

 .را در اختيار دارند، راي خواهند داداي از مساجد اين آشور   شبكه
اقليت مسيحيان عراق نيز اقدام به تهيه سه فهرست جداگانه از اسامي نامزدهاي خود براي انتخابات 

 .اند  سراسري اين آشور آرده
الملل مستقر در بروآسل، معتقد است،   ، تحليلگر مسايل عراق در گروه بحران بين"جوست هيلترمن"

گيري احزاب   والني ديكتاتوري بر عراق، نبايد انتظار داشت به يكباره شاهد مشكلپس از استيالي ط
اساس . هاي سنتي تعجب آنيم  سياسي پيشرفته در اين آشور باشيم و نبايد از رجوع مردم به گرايش

تشكيل احزاب . اي و نژادي است  هاي فرقه  گرايش, و مبناي تشكيل بسياري از احزاب آنوني عراق
 .به معناي واقعي آلمه در عراق به زماني طوالني احتياج داردسياسي 

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر28:  تهرانیروزنامه ها

   ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب:بی بی سی
ی مربوط به روزنامه های امروز تهران با دنبال کردن اخبار مربوط به مذاکرات ايران و اروپا و گفتگوها

عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا، از ميان اخبار داخلی به فعاليت جناح ها در مورد انتخابات رياست 
  .جمهوری آينده پرداخته اند

اخبار و گزارش های مربوط به مذاکرات کارشناسی ايران و اروپا در بيشتر روزنامه های امروز از قول منابع 
فق دانسته و از زبان مقامات اروپايی از سياست های ايران تجليل خارجی نقل شده که مذاکرات را مو

  . کرده اند
 با اشاره به خبر ديدار مريم رجوی از سران سازمان مجاهدين خلق با چند جمهوری اسالمیروزنامه 

نماينده پارلمان اروپا بار ديگر خواستار قطع مذاکره با اروپا شده و نوشته رد تقاضای عضويت ايران در 
ازمان تجارت جهانی، سفر شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل به اروپا و ديدار مريم رجوی از پارلمان س

اروپا که همزمان با سفر دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی صورت گرفته نشان می دهد 
 جهانی، مسائل که اروپايی ها به تعهدات خود در مورد باز کردن راه عضويت ايران در سازمان تجارت

حقوق بشر و تروريست شناختن مجاهدين عمل نکرده اند در حالی که ايران به تعهدات خود عمل کرده 
  .است

 به رياست علی اکبر ناطق نوری مشاور شرقاجالس ديروز سران جناح محافظه کار که به نوشته 
ن جناح تشکيل شد تا عالی رهبر جمهوری اسالمی در جهت ايجاد هماهنگی تفکرهای مختلف درون اي

به گفته ناطق نوری يک نامزد برای انتخابات رياست جمهوری داشته باشند، موضوع گزارش های مفصل 
  . روزنامه های مختلف امروز است
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 سال ١۵ خبر داده که احمد توکلی در اجالس ديروز گفته مشروعيت مردمی نظام در طول جام جم
اقتی، امتيازطلبی، معطل گذاشتن سياست های گذشته به دليل وعده های بی عمل، بی صد

  .اسالمی، تبارگرايی و روی آوردن به نسخه های غير اسالمی خدشه دار شده
 در اجالس محافظه کاران حبيب اهللا عسگراوالدی گفته است از اول انقالب تاکنون شرقبه نوشته 

 که اين فرصت را تبديل به چنين فرصتی نداشتيم و بايد به افرادی که تعصب می ورزند، سفارش شود
  . تهديد نکنند

وی به همفکران خود گفته اگر با اختالف اين فرصت از بين برود ديگر بعيد است که مجددا فرصتی برای 
  . تشکيل دولت داشته باشيم

 از سخنان ناطق نوری خبر داده که گفته بايد يک نفر را برگزينيم و از اصلح نامقبول بگذريم و همشهری
  . خاب نه صالح ترين بلکه شخصی مقبول برويمبه انت

 محسن رضايی، علی اکبر واليتی و علی الريجانی برنامه های خود را در ايرانبه گزارش روزنامه 
اجالس محافظه کاران اعالم داشته اند و محمود احمدی نژاد در نامه ای گفته که به علت مشغله 

  . ين جلسه حاضر نمی شودبسيار شهرداری تهران و انتخاب زودهنگام در ا
 نوشته در مقابل اين تحرک محافظه کاران که از زبان غالمعلی حداد عادل گفته اند که می شرق

کوشند دولت هم مانند مجلس در يک راستا قرار گيرد، جناح اصالح طلب و چپ سکوت پيشه کرده اند و 
  . ان هستندبرای تصميم گيری درباره انتخابات آينده منتظر حرکت محافظه کار

 در صد مردم در ۶۵ نوشته بر اساس يک نظرسنجی معتبر جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
  .انتخابات آينده شرکت می کنند و بيشترين آنها نظرشان به اکبر هاشمی رفسنجانی است
آمارهای اعتراض به تازه ترين اظهار نظر وزير دفاع عراق عليه جمهوری اسالمی، ابراز نگرانی درباره 

نوميدکننده از افزايش فقر، زندانيان، و فرار مغزها از کشور، و سخنان امام جمعه های مختلف در انتقاد 
  .از جشنواره تئاتر ايران زمين از جمله ديگر اخبار روزنامه های صبح امروز تهران است
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