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

  
  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقو

  
 ها   سايت  فيلترينگ  تازه موج

 2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 
 بيشتر در بازديد از   بروز محدوديت ، به  اينترنت  ايراني  آاربران  از سوي  رسيده اخبار و اطالعات:اعتماد
 .آند  مي  اشاره  اينترنتي هاي سايت

  اند، از عدم  شده  مواجه  شديدتري  با فيلترينگ  بتازگي  اينكه  اعالم  ضمن اربران از آ  توجهي تعداد قابل
 .گويند  مي  جهاني  در شبكه  مختلف  اطالعات  برخي  به  دسترسي امكان
   متصل  مختلف  هاي  سايت به( ISP)  مجاز اينترنت دهندگان  ارايه  توسط  آه  ايتنا، آاربراني  گزارش به
ها خبر   و بازديد از سايت  در انتخاب  محدوديت  دايره تر شدن ، از وسيع مساله  اظهار اين ، ضمنشوند مي
 .  است  نشده  طرح  زمينه  در اين يي  تازه  و موضوع  مساله  بتازگي  آه  است  در حالي اين. دهند مي

   اينكه ، از جمله  است  را برانگيخته  و آنجكاوي  بحث ، جاي  محدوديت  اين  از مصاديق ، برخي  ميان در اين
   مراجعه  امكان  پس  و از اين  شده  ممنوع برايشان( ORKUT)  اورآات اند سايت  شده  مدعي  آاربران برخي

 . را ندارند  جهاني  معروف  سايت  اين به
ORKUTبا دوستان  مجازي هاي  و گروه  و ايجاد شبكه  ارتباط  عمدتاص در زمينه  آه  است  معروف  سايتي   
   دليل  نيز به در ايران.   است  گوگل  بزرگ  خانواده  مجموعه  از اعضاي  و يكي  داشته  شهرت در جهان
  ، بطوري  نموده  آسب  فراواني  محبوبيت  سايت ، اين  و دوستي  ايجاد ارتباط  ابزارهاي  چنين  زياد به گرايش

 يادآور   آه  بيابند، چيزي  را در آن  جهاني  سوم اند رتبه  توانسته  آن ي ايران ، اعضاي  آوتاه  در زماني آه
 .  است ها بوده  وبالگ  در ميان  فارسي  زبان وضعيت

 گويا تنها   آن  به  آنندگان گيرد، و مراجعه  نمي  صورت ، اساساص توليد محتوايي  سايت  در اين از آنجا آه
   و آارآرد ديگري ، اصوالص تعريف  سايت  دنيا نيز اين  در همه براينزنند، بنا  مي  دوستانشان  به سري
 .ندارد

   وجهه  هيچ  بدون  خواهد بود آه  بزرگي  سايت  نخستين ، اورآات  آاربران  ادعاي  اين  صحت در صورت
 .گيرد  قرار مي ، مورد محدوديت  يا اخالقي سياسي
 .اند  گفته بالگ  پرشين  سايت  فيلتر شدن ا در باره ايتن  نيز به  چند نفر از آاربران همچنين
 نظر   بنا به ، آه  است  در جهان  فارسي  وبالگ دهنده  سرويس ترين  و بزرگ ، نخستين بالگ پرشين

 در   و ايراني  فارسي  و فرهنگ  زبان  و گسترش  در بسط  بسزايي ، نقش اندرآاران  و دست آارشناسان
 .  است  نيز موثر بوده  در اينترنت  ايراني  عامه  شمار آاربران ر گسترش، و د  داشته اينترنت

   ايران  در جامعه  آه  يافته  گسترش  قدري  به رساني  آنها در اطالع  و نقش  فارسي هاي امروز تعداد وبالگ
   به توان  مي ارسي ف هاي  و تاثير وبالگ در نقش. آنند ياد مي»  نورسانه «  يك  عنوان  به وبيش  آم از آن
  اشاره» ها  وبالگ  به نگاهي «  با نام  جديدي  سرويس اندازي  در راه  ايران  دانشجويان  جديد خبرگزاري اقدام
 .نمود
  ، شرآت  شده اعالم( ISPمراآز )  اينترنت دهندگان  ارايه  به  اورآات  فيلترينگ  مراتب  آه  شايعه  اين در پي

   جهت  دستوري تاآنون«:   است  خود تاآيد نموده  از سوي  اورآات فيلتر نكردن رسماص بر  مخابرات
  با اين» ...  ديتا باز است  ملي  در شبكه  سايت  اين  اآنون  و هم  است  نشده  واصل  اورآات  سايت فيلترينگ

 در   آه  تهران  بزرگ هايISP از   يكي ، از جمله  است ها قطعيISP   برخي  از سوي  آن وجود فيلتر شدن
 .  است  را آزاد آرده ، و ظاهراص امروز مجدداص آن  را فيلتر آرده  سايت ، اين  دو روز گذشته يكي

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
ي ها ي حزب آمونيست عراق، اين حزب برگزاري رقابت به رغم آشته شدن دو تن از اعضاي برجسته

هاي قرمز و سردادن شعارهاي چپ  انتخاباتي را متوقف نكرده و طرفداران اين حزب با تكان دادن پرچم
 .آنند ها شرآت مي گرايانه، در اين رقابت

  2005 ژانویه 8 – 1383 دی19شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اگر چه انتظار ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي زيادي را در مجلس اين آشور به دست آورد؛ اما  د آه حزب آمونيست عراق آرسيرو نمي
 .تواند نتيجه داشته باشد ي سياسي عراق، هنوز مي پافشاري آنها براي داشتن صدايي قوي در عرصه

ي سياسي عراق تنها   آنها را در صحنه ي اصلي اين حزب جدايي دين از سياست است آه اين ايده ايده
توانند با برقراري توازن ميان شيعيان آه احتماال اآثريت مجلس را بر عهده خواهند  آنها مي.  استآرده

 .آند ها، به تدوين قانون اساسي جديد عراق آمك مي داشت و سني
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اين آه فكر آنيم ما اآثريت را به دست : يكي از اعضاي ارشد حزب آمونيست عراق اظهار داشت
هاي ما نبايد در تدوين قانون  شي از دولت موقت خواهيم بود و ايدهما بخ. آوريم، سخت است مي

 .اساسي ناديده انگاشته شود
مثال . آنند هاي عراقي تا حدودي از تصاوير مدل اتحاد جماهير شوروي سابق استفاده مي آمونيست

ي، برادري هاي آارگران، آشاورزان و شعار صلح، دموآراس تصاوير انتخاباتي آنها قرمز رنگ است، دست
 .خورد ملي در آنها به چشم مي

هاي اسالمي  هاي ميانه رو از جمله دو حزب سياسي آرد و گروه آنها همكاري طوالني مدتي با جنبش
اند  هاي عراق اقرار آرده آمونيست. اند مانند حزب الدعوه و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق داشته

ي آنها، در آشوري آه  به گفته. ق نقش بازي خواهد آردآه مذهب به صورت غير قابل اجتناب در عرا
خود اجتناب آرده و به " خدايي بي"آند، حزب آمونيست از بيان شعار  مذهب بر آن حكومت مي

 .گذارد هاي عربي و اسالمي احترام مي سنت
رات  ژانويه براي حزب آمونيست است تا دموآ30انتخابات : گر مسايل سياسي در بغداد گفت يك تحليل

 .بودن خود را ثابت آنند
ي احترام به دموآراسي و احترام به ديگران چه اسالمي و چه  اين انتخابات درباره: گر گفت اين تحليل

ي  ها روشن فكر هستند، نقش بزرگي در آينده شود آه اگر آمونيست آمونيست است تا احساس 
 .عراق ايفا خواهند آرد

شامل ملي گراهاي " ي خلق اتحاديه" ائتالفي را تحت عنوان ها براي آسب حداآثر حمايت، آمونيست
 .اند ها، مسلمانان شيعه و سني و هم چنين مسيحيان تشكيل داده ها، آشوري ها، ترآمن عرب، آرد

ها  ي عراقي ها برقراري سيستمي فدرال و دموآراتيك آه در آن حقوق همه خط مشي حزب آمونيست
 .ريسم باشد، استرعايت شود و عاري از خشونت و ترو

 .ها بدهد ممكن است اين نگرش آرسي را در شوراي حكومتي عراق به آمونيست
 .ي موقت عراق است يكي از اعضاي اين حزب، وزير فرهنگ آابينه

اين حزب در دوران .  تشكيل شد1934ترين حزب عراق است آه در سال  حزب آمونيست قديمي
ود و بعد از آنكه حزب بعث، دولت آمونيست عراق را حكومت انگليس به عراق، ممنوع الفعاليت ب

 .سرنگون آرد، هزاران تن از اعضاي اين حزب قتل عام شدند
اند آه براي تخريب روند سياسي آشور  اعضاي اين حزب اخيرا قرباني حمالت شبه نظامياني شده

 .اند دست به ترور سياسون عراقي زده
  

آرد، سربريده و  شبه نظاميان سه مقام ارشد عراقي را ربوده، يك مرد را آه براي ارتش آمريكا آار مي
 .حداقل چهار تن ديگر را آشتند

  2005 ژانویه 8 – 1383 دی19شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقامات شهر تكريت ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي مرآزي عراق و دو مقام ارشد ديگر را آه   مردان مسلح معاون فرماندار يكي از استان:اظهار داشتند
 .اهللا العظمي سيستاني راهي نجف بودند، ربودند براي ديدار با آيت

 . ي موسوم به مثلث مرگ ربوده شدند  مايلي جنوب بغداد در منطقه40اين افراد در 
 .آرد، سر بريدند  آه با ارتش آمريكا همكاري ميمردان مسلح در شهر بعقوبه نيز مترجمي را

يك پليس عراق نيز هنگام ترك منزلش در شهرك الدوره در اطراف بغداد، توسط يك مرد مسلح آشته 
 .شد

در اين حادثه يك تن .  مايلي جنوب بغداد منفجر شد35يك اتومبيل نيز در پمپ بنزيني در محاويل در 
 .آشته و چندين تن زخمي شدند

ي قبايل عراق را  ي الخضرا بغداد نيز مردان مسلح عبدالخلف الحيبي، معاون دبيرآل جبهه منطقهدر 
 .هدف قرار داده و آشتند

  .در اين حادثه محافظ الحليبي نيز آشته و سه تن ديگر زخمي شدند
  

 معاون فرمانداري استان صالح الدين عراق ربوده شد 
 2005 ژانویه 8 – 1383 دی19شنبه 
فرمانداري استان صالح الدين واقع درمرآز عراق به همراه دو سياستمدار عراقي به گروگان گرفته معاون 
 .شدند

مردان مسلح امروز شنبه معاون : به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، مقامات تكريت اطالع دادند
شرآت در يك فرمانداري استان صالح الدين را به همراه دو فرد سياسي عراقي زماني آه آنها قصد 

 .نشست با نمايندگان يك اجتماع شيعه را داشتند، به گروگان گرفته شدند
به گزارش آسوشيتدپرس، معاون فرمانداري استان صالح الدين رهبر يك هيات سه اعضايي است آه 

 .قرار بود با آيت اهللا سيستاني رهبر شيعيان عراق نشستي را برگزار آنند
با آيت اهللا سيستاني درخصوص آمادگي براي برگزاري انتخابات سي نشست اين اعضا , گفته مي شود

 .ام ماه ژانويه بوده است
از سويي ديگر نام دو سياستمدار به گروگان گرفته شده ديگر را علي الغالب رهبر شوراي شهر تكريت و 

  .اند  امير الغروبي دستيار رييس دانشكده حقوق تكريت اعالم آرده
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 يق برگزاري انتخابات عراق شد پاچه چي خواستار تعو

 2005 ژانویه 8 – 1383 دی19شنبه 
ام    خواستار تعويق در برگزاري انتخابات عمومي سيBBCوزيرامور خارجه عراق در اظهارات خود با راديو 

 . ماه ژانويه اين آشور شد
اري انتخابات به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، عدنان پاچه چي ضمن آنكه خواستار تعويق در برگز

در عين حال تاآيد آرد آه درصورت حضور نيافتن به حد نصاب واجدين شرايط به پاي , عمومي عراق شد
 .تواند باطل اعالم شود  اين انتخابات مي, هاي راي  صندوق

تعويق در انتخابات به مقامات : ، پاچه چي در اظهارات خود با اين راديو تاآيد آردBBCبه گزارش راديو 
, دهد آه بخشهايي از عموم مردم آه تصميم به شرآت در اين انتخابات را ندارند  ي اين امكان را ميعراق

 .قانع سازد, براي حضور در پاي صندوق هاي راي
ام ژانويه بدون حضور گسترده   اگر انتخابات در سي: به گزارش اين راديو، پاچه چي اظهار داشت

 .تواند باطل وغيرقانوني اعالم شود  زار شود، اين انتخابات ميها و مردم مناطق مهم عراق برگ  عراقي
 . محسوب مي شود1932اولين انتخابات اين آشور از سال , ام ژانويه عراق  گفتني است؛ انتخابات سي

 .اند  سني هاي عراق در چندين موارد خواستار بايكوت و يا تعويق دراين انتخابات شده
  

   رسانه هاي جمعي درايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ديماه19: مرور روزنامه های تهران
 2005 ژانویه 8 – 1383 دی19شنبه :بی بی سی

روزنامه های صبح امروز در عنوان های خبری خود از تشکيل همايش های انتخاباتی هر دو جناح 
سياسی نوشته و همچنان به گمانه زنی درباره احتمال شرکت هاشمی رفسنجانی پرداخته اند و 

اجازه بازرسی منطقه نظامی پارچين به سازمان بين المللی انرژی هسته ای از ديگر اخبار روزنامه های 
  .صبح اولين روز هفته تهران است

 در عنوان اصلی خود نوشته است در حاليکه برخی کانديداهای مطرح رياست جمهوری هنوز شرق
های طيف محافظه کار نيز همچنان در مرحله حضور قطعی خود در انتخابات را اعالم نکرده اند و نامزد

رقابت با يکديگر به سر می برند، حاميان مصطفی، معين کانديدای طيف پيشرو اصالح طلبان، ديروز با 
  . برگزاری اولين همايش انتخاباتی گامی از ديگر رقبا پيش نهادند

 محافظه کاران را در  با چاپ عکس بزرگی از ناطق نوری و علی اکبر واليتی گزارش همايشرسالت
صدر اخبار خود آورده و از قول آقای واليتی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسالمی، نوشته که اين جناح 

  . سرانجام يک نفر را نامزد خواهد کرد
 که با چاپ عکسی از مصطفی معين در کنار سعيد حجاريان و محمد رضا خاتمی گزارش ايرانروزنامه 

و را منعکس کرده در عين حال خبر داده که بهزاد نبوی، که ديروز رييس همايش اصالح طلبان پيشر
جمهور برای عيادت از وی به بيمارستان رفت، از همان تخت بيمارستان گفته است اگر اصالح طلبان 

حيات خود را به پايگاه اجتماعی ضعيف مهدی کروبی، رييس سابق مجلس، گره بزنند انتخابات را 
  . خواهند باخت

  .  خبر داده که ستادهای انتخاباتی رييس سابق مجلس فعال شده استب يزدآفتا
، روزنامه شهرداری تهران، ادعا کرده که در يک نظرسنجی آشکار شده است که در صورت همشهری

برخورد علی الريجانی با نامزدهای اصالح طلبان او برنده انتخابات خواهد بود و هاشمی رفسنجانی هم 
دارد اما اگر احمدی نژاد، شهردار فعلی، با هاشمی رفسنجانی رقابت کند، خود برنده همين امتياز را 

  .خواهد شد و رييس مجمع تشخيص مصلحت کمتر از وی رای خواهد آورد
در حاليکه روزنامه های مختلف به نقل از منابع مطلع در وين خبر داده اند که ايران اجازه بازديد بازرسان 

 اين اجازه را عقب نشينی تازه جمهوری اسالمیپارچين را داده است، روزنامه بين المللی از منطقه 
ای در برابر غرب خوانده و با اشاره به تعويق دوباره تحويل سوخت اتمی توسط روسيه به ايران نوشته 

است اين گونه عقب نشينی ها در برابر روسيه و غرب قابل قبول نيست و با منافع ملی همخوانی 
  . ندارد

 شرقک روز بعد از اعالميه تهديد آميز دادستانی عليه روزنامه نگاران پرونده وب الگ ها، به نوشته ي
  . اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی به دادسرا احضار شده اند

اين دو روزنامه نگار زندانی شده هفته گذشته در هيات پی گيری قانون اساسی حاضر شده و از 
  . ندان و نحوه گرفتن اعترافات سخن گفته اندبدرفتاری با خود در ز

، شيرين عبادی، حقوقدان ايرانی برنده جايزه صلح نوبل، وکالت روزبه ميرابراهيمی را شرقبه نوشته 
  . به عهده گرفته است 

  .در زمان دستگيری اين روزنامه نگاران از قول آنان نقل شده بود که نيازی به وکيل ندارند
ش داده که همزمان با هفده دی، که در دوران رژيم سابق روز زن خوانده می شد،  گزارايرانروزنامه 

امام جمعه قم با انتقاد از وضعيت حجاب در کشور گفته است که همانها که کشف حجاب کردند امروز 
  . به نام دموکراسی و حقوق بشر و آزادی قصد دارند زنان ما را از حجاب برگردانند



www.iran-archive.com 

با اشاره به کشف حجاب در دوره رضاشاه اظهار نظر کرده است که سلطنت آيت اهللا جوادی آملی 
  .پهلوی توسط همان افرادی که قصد برداشتن حجابشان را داشتند نابود شد


