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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 -م ايرانپروژه اتمي رژي

  
ي جاري از سايت پارچين  ي هفته المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه و پنجشنبه بازرسان آژانس بين
 .بازديد خواهند آرد

  2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 
المللي انرژي اتمي در   آژانس بيناطالع يافت، بازرسان) ايسنا(خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .هاي محيطي از محل خواهند داشت برداري جريان اين بازديد، نمونه
ها تحت اين پيمان  ها در چارچوب پروتكل الحاقي انجام خواهد گرفت و انجام اين بازرسي اين بازرسي

 .يب به اجرا گذاشته استآند آه ايران براي اعتمادسازي اين پروتكل را پيش از تصو آنجا اهميت پيدا مي
در جمع خبرنگاران تصريح ) يكشنبه(ي آشورمان امروز  حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه

آميزي  گيرد آه ايران هيچ اقدام غيرصلح موافقت با انجام اين بازديدها بدان دليل انجام مي: آرده بود
  .ندارد

  
 برداري از بخشي از فضاي سبز پارچين درخواست المللي انرژي اتمي براي نمونه آژانس بين: آصفي

 .آرده بود نه بازرسي از تاسيسات نظامي پارچين
  2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 

حميدرضا آصفي، سخنگوي ) ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 
بحث : رنگاران داخلي و خارجي اظهار داشتدر جمع خب) يكشنبه(ي آشورمان امروز  وزارت امور خارجه

بازرسي از تاسيسات نظامي پارچين مطرح نيست و آنچه مطرح بوده اين است آه آژانس درخواستي 
برداري از يك فضا  برداري انجام دهد و بحث نمونه آرده بود آه از بخشي از فضاي سبز اينجا يك نمونه

هاي  خي محافل در چند ماه گذشته تبليغات و جنجالياينجاست، اين هم به دليل اينكه آمريكا و بر
دهيم موافقت آرديم  اند و ما براي اينكه نشان دهيم هيچ اقدامي غير صلح آميز انجام نمي زيادي داشته

 .بازديد انجام گيرد
ي ايران هر چه سريعتر بسته شود  چون اين آار را در مسير اعتماد سازي ديديم تا پرونده: وي ادامه داد

 .صوصا اينكه روزهاي اخير البرادعي در اين مورد سخن گفتخ
اين :  در خصوص نشست خرازي، روحاني، آقازاده و جهانگيري گفت سخنگوي وزارت امور خارجه

شود و هر آميته و وزارتخانه مسوول يكي از  ها در سطوح مختلف در آشور زياد انجام مي نشست
ارها يك نشست آارشناسي و تبادل نظر و هماهنگي موضوعات است آه براي هماهنگي و پيشبرد آ

 .شود يي برگزار مي هاي مختلف در ارتباط با پرونده هسته بين دستگاه
 .ي اروپا مذاآره براي مذاآره نيست مذاآرات اقتصادي ايران و اتحاديه: آصفي تصريح آرد

الملل  ا از حقوق بينبرخورداري آشوره: وي در خصوص اظهارات شيراك در جمع سفرا در فرانسه گفت
اي در استفاده از  حرفي است آه ما زديم و اين مواضع ايران است و اعتقاد داريم آه بايد به گونه

المللي استفاده شود آه حقوق ما پايمال نشود؛ چرا آه ما در اين رابطه جدي هستيم  سازوآارهاي بين
 .و حاضر به مصالحه نيستيم

بحث اين بود آه آشورها بايد تعهدات خودشان . خصا با ايران نبودهاي شيراك هم مش صحبت: وي افزود
يي به رسميت شناخته شود آه اين  را داشته باشند و حقوق آشورها در استفاده از فناوري هسته

 .موضع ماست
هاي سوخت از مدتها پيش در دستور آار   در ارتباط با پسماند امضاي موافقتنامه: آصفي خاطر نشان آرد

دانم آه آي  قرار نيست آه تا ابد اين مذاآرات ادامه يابد و باالخره بايد امضا شود اما هنوز نميبوده و 
 .شود امضا مي

گيرد  آنند و تفاهماتي صورت مي وگو مي  اقتصادي دنيا گفت-همه مقامات سياسي : آصفي ياد آور شد
 .باشدآنند با اين تفاهمات يكي  ها منعكس مي آه ضرورتا نبايد آنچه رسانه

ديپلماسي آشور در پرتو مسايل داخلي و انتخابات هيچ آارش دچار وقفه نشده و با پشت : وي افزود
 .دهند گرمي همه آارهايشان را انجام مي

يي نيست مشكل ما بحث داشتن  مشكل ما با آژانس بحث داشتن سوخت هسته: آصفي تصريح آرد
خواهيم از آن چشم پوشي آنيم و اصرار ما بر  يايم آه نم يي است ما به دانشي رسيده فناوري هسته

 .حقوق مشروع مان براي استفاده از اين دانش است
ي سوخت در چند   در خصوص اظهارات البرادعي براي معلق ساختن چرخه سخنگوي وزارت امور خارجه

يرد اين گ اين بحث بايد روشن شود آه چه ابعادي دارند و چه آشورهايي را در بر مي: سال آينده گفت
 .ي آارشناسي و مشورتي در حال بررسي است يكي از موضوعاتي است آه در جلسه

. يي يك نگراني جدي است و ما هم بيشترين نگراني را داريم نگراني از داشتن سالح هسته: وي افزود
ايران معتقد است آشورهاي منطقه آه سالح دارند و منبع تهديد هستند و منبع تهديد جدي در منطقه 
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و از طرف ديگر بايد ديد آه نيازها و . يي است هاي مخرب و هسته رژيم صهيونيستي با داشتن سالح
 .يي توازن داشته باشد حقوق مشروع آشورها در داشتن فناوري صلح آميز هسته

ي ابعاد با هم ديده شود تا بتوان قضاوت دقيقي داشت، اينكه صرفا فقط از يك طرف  بايد همه: وي افزود
 .ه شود بدون در نظر گرفتن حقوق، منطقي نيستخواست

 به رييس رژيم صهيونيستي براي   در خصوص اظهارات رييس موساد در نامه سخنگوي وزارت امور خارجه
اينكه اقدامات رژيم صهيونيستي : يي ايران گفت افزايش بودجه براي حمله به تاسيسات هسته

وجود دارد و اين ارگانهاي ذيربط در اين خصوص بسيار هاي ذيربط را در داخل برانگيزد  حساسيت ارگان
آنند، اما بحث افزايش بودجه براي حمله به امكانات  حساسند و مسايل را با دقت پيگيري مي

يي نيست و اهداف آامال صلح  يي ايران يك بهانه است؛ چون ايران اوال به دنبال سالح هسته هسته
آند آه پرونده ايران بايد در   و اخيرا اظهارات البرادعي روشن ميآميز دارد و خود اظهارات مقامات آژانس

 .اي است براي اينكه مشخص شود آه اقدامات ايران صلح آميز است آينده عادي شود و اين يك نشانه
رژيم صهيونيستي براي سرپوش گذاشتن به اهداف : ي آشورمان تاآيد آرد سخنگوي وزارت خارجه

 .آند ي واهي را مطرح مي اش هر وقتي يك مساله لبانههاي توسعه ط خودش و سياست
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

 ? آند  تغيير مي  امريكا در برابر ايران ديپلماسي"  امريكا  امور خارجه  از وزارت  بولتون  جان با رفتن
 2005 ژانویه 10 – 1383 دی21شنبه دو

  طلبان  جنگ  از قدرتمندترين  يكي  بولتون جان:   نوشت  تلگراف نگليسي ا روزنامه:   اعتمادالملل  بين گروه
،  اش يي  هسته  برنامه  در خصوص  ايران  به  انگليس  رويكرد نرم  جدي  از مخالفان  و يكي  بوش دولت

 داد،  ادامه   انگليسي  روزنامه  ايسنا، اين  گزارش به.  داد  امريكا از دست  امور خارجه  را در وزارت سمتش
   اياالت  وزير امور خارجه  عنوان  امريكا به  آنگره  رسما از سوي  آينده  روزهاي  طي  آه آاندوليزا رايس

  ، معاون  چني رود ديك  مي  گمان ، آه آار آشورش  محافظه شود، فشار تندروهاي  مي  منصوب متحده
 .   است  آرده  شود، رفع  معاونش  بولتون  آه ه بار  آنها باشد را در اين  جمهور امريكا در راس رييس
   مطلب  امريكا و اين  وزير امور خارجه  عنوان  به  رايس  شدن  برگزيده  در ازاي افزايد، بولتون  مي  گزارش اين
   و امنيت  تسليحات  امريكا در امر آنترل  وزير امور خارجه  معاون  سمت  تصدي  را براي  او افراد ديگري آه
 . داد  را از دست  مقام ، اين  است  در نظر گرفته المللي بين
   به  بازگشت  درباره  بگويد نظرش  اينكه ، براي  است  افكار خشني  داراي  آه  داد، بولتون  ادامه  گزارش اين

   است ن از آ ها حاآي  ارزيابي  حال ، با اين  نبوده ، در دسترس  چيست  دانشگاهي  يا جهان  خصوصي بخش
   است  گفته  بولتون  از دستياران ، يكي  گزارش  اين بر اساس.  خواهد پيوست  چني  آارمندان  خيل  او به آه
 خواهد   خوشحال  آه  بوده  آرده  اما تصريح  است  نجنگيده  سمتش  حفظ  آشكارا براي  صورت  به  وي آه

   سياست  عرصه آاران  از آهنه  آه لتونافزايد، بو  مي  گزارش اين.  ابقا شود شد، در سمتش
   داده  خود اختصاص  به  آه  عنواني  به  را نسبت  بسيار قدرتمندتري ، نقش  امريكا است جمهوريخواهان
  يي  هسته هاي  از تكثير سالح  ممانعت  بر سياست  جمهور امريكا مبني او ابتكار رييس. آرد بود، ايفا مي
 .  است آرده  مي را هدايت

   استراو، وزير امور خارجه  جك  به  امريكا آمكي  امور خارجه  از وزارت  بولتون افزايد، خروج  مي  روزنامه اين
 . خواهد بود اش  اروپايي  و همتاياي انگليس

   ترغيب  را براي  و آلمان ، فرانسه  انگليس هاي  تالش  بود آه  از آساني دهد، بولتون  مي  ادامه  گزارش اين
 . داد  مورد استهزا قرار مي اش يي آميز هسته  صلح  برنامه  حفظ  جهت ايران
 قرار بگيرد و اگر در برابر   ملل  سازمان  بايد مورد تحريم  تهران  معتقد بود آه بولتون:  داد  ادامه  روزنامه اين
 نيز   شمالي  برابر آره در او همچنين.  شود  مواجه  نظامي ، با تهديد اقدام  ننشست  عقب  حرآت اين

 .  داشت جويانه  غيرمصالحه ديدگاهي
  ، نماينده  زوليك  رابرت  رايس  شده  باعث  بود آه  بولتون افزايد، ظاهرا رويكرد نتراشيده  مي  روزنامه اين

 . خود برگزيند  معاونت  امريكا را به تجاري
 را در   نفوذ بيشتري  پاول  به  نسبت  رايس  آه  است ت واقعي  نشانگر اين  انتخاب ، اين  گزارش  اين بر اساس
 دونالد رامسفلد، وزير   رهبري  تحت  آه  و پنتاگون  با دفتر چني  اغلب پاول.  خواهد آرد  اعمال اش آابينه
 .   داشت  و ولفوويتز بود، مشكل دفاع
   به  چهار سال  دارد آه  رايس  سياسي زه و غري  وفاداري  به  آاملي  اطمينان بوش:  داد  ادامه  روزنامه اين

 .   است  آرده  او عمل  ملي  مشاور امنيت عنوان
   را بهبود ببخشد و معتقد است  و فرانسه  امريكا با آلمان  تا روابط  است  مشتاق رايس:  افزود  روزنامه اين
  برانگيز باشد و در عين  آمتر مواجهه ه اتخاذ آند آ اش  قديمي  را در برابر دشمنان  امريكا بايد رويكردي آه
 . نكند  مصالحه  تروريسم  عليه المللي  بين  و جنگ  در برابر امنيت حال
   امور خارجه  در وزارت  جمهوريخواهان هاي  ارشد سياست  از عامالن  از يكي  نقل  به  در پايان  روزنامه اين

   بدان ، اما فكر نكنيد اين  است  وجود آمده در تاآيد و رويكرد به  تغييري:   نبرد، نوشت  از وي  نامي امريكا آه
   رايس  آه  است  معني  بدان اين.  بگيرد  آسان  شمالي  و آره خواهد بر ايران  مي  دولت  آه  است معني
 . دارد  اطمينان  آارش  او در انجام  به  جمهور هم  آند و رييس آرايي  را صف خواهد افرادش مي
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 ری و استفاده همسر وزی اسالمی ميليون دالري فروش جت به جمهور200وايي طرح معامله رس
  ی از ارتباطات دولتايتانیفرهنگ بر
  2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 
 Baroness نامه آبزرور امروز در لندن بخش هايي از نامه اي را چاپ کرده که آن را بارونس سيمونز هفته

Symonsونان وزارت خارجه بريتانيا به ديويد ميلس شوهر تسا جاول وزير فرهنگ بريتانيا يکي از معا
 به هواپيماهاي جت مربوط ميليون دالري 200نوشته و در آن او را راهنمايي کرده که چگونه طرح معامله 

اين باره نمايندگان حزب اوپوزيسيون از جک استرا وزير امور خارجه خواستند در . را با ايران به پيش برد
جک استرا و معاونش خانم بارونس سيمونز همواره کمک به ميلز همسر وزير فرهنگ را . توضيح دهد
 يادداشت سرنامه دار دولتي نوشته شده خالف ياما اکنون نامه بارونس سيمونز که رو. انکار کرده اند

توصيه هاي خانم :  مي گوينداعضاي حزب اوپوزيسيون با استناد به اين نامه. ادعاي آنها را ثابت مي کند
سيمونز به همسر وزير فرهنگ يک نوع پارتي بازي يا حمايت دوستانه از او است که مي تواند نتايج 

 .  به همراه آورديتانياناخوشايندي براي روابط خارجي بر
تفاده از بعد از ماجراي ديويد بالنکت وزير کشور بريتانيا که به خاطر سوء اس): راديو فردا( طبري شهران

مقام خود براي پيشبرد کارهاي نزديکانش مجبور به استعفا شد و همينطور با توجه به نزديک بودن 
 اوپوزيسيون اين کشور بانتخابات سراسري در بريتانيا براي انتخاب حزب حاکم و نخست وزير اکنون احزا

 . دمترصدند از هر نامه و مدرکي براي اثبات خطاهاي حزب کارگر استفاده کنن
.  حزب اوپوزيسيون از جک استرا وزير امور خارجه خواسته اند در اين مورد توضيح کامل دهدنمايندگان

اياالت متحده آمريکا فروش هواپيماهاي جت به ايران را اکيدا ممنوع کرده است و هر شرکت يا شخص 
 ارتباط تجاري ضوعمو. بريتانيايي که اين قانون را نقض کند در فهرست سياه آمريکا قرار خواهد گرفت

همسر خانم تسا جاول با ايران موضوع جديدي نيست، اما جک استرا وزير امور خارجه و معاونش در 
امور خاورميانه و امنيت بين المللي، خانم بارونس سيمونز همواره انکار کرده بودند که به آقاي ميلز 

  .همسر وزير فرهنگ راهنمايي و کمکي در اين زمينه کرده اند
 اکنون نامه بارونس سيمونز که روي يادداشت سرنامه دار دولتي نوشته شده خالف ادعاي آنها را اما

ديويد عزيز با توجه به حساسيت هاي : در اين يادداشت خانم سيمونز نوشته است. ثابت مي کند
دي براي سياسي موجود بايد در اين مورد خيلي با احتياط عمل کنيد، اکنون در واشنگتن زمان مساع

طرح سياست ما نسبت به ايران نيست، آنطور که به من راهنمايي شده و من با آن موافقم بايد بگويم 
حمايت رسمي ما از شما باعث اهميت بخشيدن به اين معامله مي شود و با اين کار امکان واکنش 

 . منفي نسبت به اين موضوع افزايش مي يابد
اي ميلز توصيه مي کند به همين خاطر شما بايد با دقت به يک  سيمونز در ادامه نامه به آقبارونس

استراتژي براي البي کردن درست فکر کنيد به طوري که بتواند برايتان نتيجه مطلوب به همراه داشته 
 شرکت اسپيسخوشبختانه مدير کل بريتيش اير : بارونه سيمونز در ادامه نامه اش مي نويسد. باشد

هفته آينده در واشنگتن خواهد بود و براي صحبت در اين باره به سفارت ما مي هواپيما سازي بريتانيا 
آنها بهتر از هر کسي مي توانند توصيه هاي الزم در اين زمينه را به شما بکنند، حال اگر بعد از آن . رود

 .  دهيدطالعمالقات شما باز هم به کمک من احتياج داشتيد لطفا به من ا
توصيه هاي خانم سيمونز به همسر وزير : با استناد به اين نامه مي گويند حزب اوپوزيسيون اعضاي

فرهنگ يک نوع پارتي بازي يا حمايت دوستانه از او بوده که مي تواند نتايج ناخوشايندي براي روابط 
 توصيه هاي چنينآنها مي پرسند آيا بازرگانان ديگر هم مي توانند . خارجي بريتانيا به همراه آورد

 .  کمک دهنده اي از يک مقام عاليرتبه دولت دريافت کنندشخصي و
 ميلز قبول دارد به دنبال راه گريزي در قوانين آمريکا مي گشته و مصرانه معتقد است هيچ اقدام آقاي

 .غير قانوني نکرده و مورد مرحمت خاص يا شخصي مقامات وزارت خارجه قرار نگرفته است
 

 .  پارس جنوبي اعالم شد10 و 9قصه حفاري فازهاي هاليبرتون به طور قطعي برنده منا
 2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 

وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا در اين  مهندس اآبر ترآان، مديرعامل شرآت نفت و گاز پارس، در گفت
م شدند و  اعال10 و 9شرآت هاليبرتون و اورينتال برنده نهايي مناقصه حفاري فازهاي « :رابطه افزود

 » .ها ابالغ شده است هاي مناقصه به اين شرآت برنامه
جنوبي   ميدان گازي پارس10 و 9سازي محل احداث پااليشگاه فازهاي  چندي پيش پس از انجام تسطيح

هاي اجرايي براي ساخت پااليشگاه فازهاي مذآور آغاز  عمل آمده فعاليت هاي به ريزي مطابق برنامه
 . شد

هاي مختلف شامل  يشگاه با توجه به وسعت و اهميت آار توسط پنج پيمانكار در بخشساخت اين پاال
آشي و  ريزي، اسكلت فلزي، لوله ساي، بتن عمليات خاآي، بسترسازي و تسطح زمين، ساختمان

سازي محوطه پااليشگاه، احداث مخازن و احداث  آشي، نصب تجهيزات و قطعات مكانيكي، آماده آابل
گيرد آه اولويت نخست در احداث اين پااليشگاه با  هاي متمرآز صورت مي تاسيسات سرويس

 . هاي اسكلت فلزي بوده است پايه) ريزي بتن(فونداسيون 
هاي انجام شده و طبق   ماه به طول خواهد انجاميد آه با توجه به فعاليت29احداث پااليشگاه 

 . يان خواهد رسيد ماه ديگر احداث آن به پا27عمل آمده تا  هاي به بيني پيش
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 درصد 58جنوبي با مشارآت   ميدان گازي پارس10 و 9به گزارش خبرنگار ايسنا طرح توسعه فازهاي 
 ماه و شامل دو بخش 52 درصد بخش خارجي در حال اجرا بوده آه مدت اجراي آن 42بخش ايراني و 

 . شود ني ميبي  پيش1385برداري آن اواخر سال  خشكي و دريا است آه اولين مرحله بهره
تامين  ) خودگردان(اين طرح اولين پروژه گازي آشور است آه در حجمي قابل مالحظه از طريق فاينانس 

، شرآت مهندسي و ساختمان )LG(هاي ملي نفت ايران، با آنسرسيوم  اعتبار شده و بين شرآت
منعقد شده و آارفرماي پروژه شرآت نفت و گاز  )IOEC(و شرآت تاسيسات دريايي ) OIEC(صنايع نفت 
 . پارس است

 ميليون مترمكعب گاز طبيعي تصفيه 50جنوبي روزانه   ميدان گازي پارس10 و 9در طرح توسعه فازهاي 
 هزار بشكه ميعانات گازي براي صادرات و توليد ساالنه يك ميليون 80شده براي مصارف داخلي، روزانه 

 براي صادرات و توليد  )LPG( ميليون تن گاز مايع 05/1ك واحدهاي پتروشيمي، عنوان خورا تن اتان به
 . عنوان محصول جانبي در نظر گرفته شده است  تن گوگرد به400روزانه 

 .شرآت هاليبرتون درحال حاضر به شدت درعراق مشغول فعاليت است
هاي نفتي جنوب   بازسازي حوزه ميليارد دالر را براي2/1 ارتش آمريكا چندي پيش قراردادي به ارزش 

 . عراق به شرآت هاليبرتون اعطا آرد
هاي نفتي شمال عراق نيز به يك آنسرسيوم تحت  رسد قراردادهاي بازسازي حوزه چنين خبر مي هم

 . نظارت شرآت پارسونس اعطا شده است
گ آمريكا هاي حاضر در اين آنسرسيوم همگي از آشورهايي هستند آه از جن طبق اين گزارش شرآت
 . عليه عراق حمايت آردنـد

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
دبيرآل حزب سوسياليست عرب در عراق، به دليل اوضاع نابسامان امنيتي در اين آشور بر ضرورت به 

 .تعويق افتادن انتخابات عراق تاآيد آرد
  2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 

 عبداهللا - چاپ لبنان -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گ
النصراوي دبيرآل حزب سوسياليست عرب در عراق تاآيد آرد آه اوضاع نابسامان امنيتي به مشكل 

ارد ملي و پليس اي تبديل شده است و به دليل ناتواني نيروهاي امنيتي عراقي، ترور نيروهاي گ پيچيده
 .عراق، اين مشكل افزايش يافته است

در بعضي از . اوضاع آنوني اجراي انتخابات در تمامي شهرها را غيرممكن ساخته است: وي افزود
استانهاي جنوبي و بخشهاي مرآزي و سه استان در شمال عراق امكان اجراي انتخابات وجود دارد؛ 

 .شود خابات به صورت جزيي و محدود اجرا ميولي در بعضي استانها از جمله بغداد انت
امروز عراق به سه گروه شيعه، سني : در عراق اشاره آرد و گفت" هاي جديد قطب"النصراوي به ايجاد 

 .آند اين امر خطر بزرگي است آه وحدت آشور را تهديد مي. و آرد تقسيم شده است
 در خصوص تدوين قانون اساسي عراق ي مهم آن هاي حزبش و وظيفه وي در ادامه به اهميت فعاليت

 . اشاره آرد
ما بر انجام انتخابات تاآيد داريم؛ ولي به دليل شرايط آنوني و نيز به دليل عدم : النصراوي اظهار داشت

  .هاي مختلف، خواستار تاخير در اجراي انتخابات هستيم حضور گروه
 

 رئيس سازمان حقوق بشر آرآوك ربوده شد 
 2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 

 .اند  افراد مسلح ناشناس رئيس سازمان حقوق بشر در آرآوك را به گروگان در آورده
افراد مسلح ناشناس رئيس سازمان حقوق : الملل ايلنا، منابع خبري اعالم آردند  به گزارش سرويس بين

 افراد مسلح :اين درحالي است آه پليس عراق اعالم آرد. بشر آرآوك در شمال عراق را ربودند
ناشناس رئيس شوراي استانداري استان صالح الدين شمالي را به همراه معاون وي روز گذشته در 

 .اند  جاده جنوب بغداد به گروگان در آورده
هاي عضو نيروي امنيتي عراق يا شيعيان در اين   ها تن از عراقي  به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، ده

 .اند  پديد شدهجاده هدف قرار گرفته و نا
 

 آند   انگليس نيروي اضافي به عراق اعزام مي
 2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 

 .دولت انگليس در نظر دارد، نيروي جديد به عراق اعزام آند
دولت انگليس در نظر : انگليس اعالم آرد" ساندي تلگراف"الملل ايلنا، روزنامه   به گزارش سرويس بين

نزديك به ,  جاري با هدف افزايش امنيت و ثبات در عراق و پيش از برگزاري انتخاباتدارد در خالل هفته
 .  سرباز جديد به اين آشور اعزام آند650

 . ژانويه برگزارخواهد شد30انتخابات عراق روز 
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به , به گزارش روزنامه ساندي تلگراف انگليس، قراراست اين نيروهاي جديد در مناطقي از جنوب عراق
، نخست وزير "توني بلر"اما در صورت موافقت . ي انگليسي مستقر در اين مناطق بپيوندندنيروها

 .انگليس، به مناطق ناآرام در نزديكي بغداد اعزام خواهند شد
در آستانه برگزاري انتخابات اگر نياز به اعزام نيروهاي اضافي : سخنگوي وزرات دفاع انگليس اعالم آرد

 .ي اين اعزام را خواهيم داشتبه عراق احساس شود، آمادگ
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ديماه20:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه :بی بی سی

روزنامه های امروز صبح تهران گزارش های انتخابات رياست جمهوری آينده را در صدر اخبار خود آورده و 
مهوری اسالمی نوشته اند دشمنان برای تحريم انتخابات و تخريب چهره کانديداها تالش از زبان رهبر ج

می کنند تا مردم کمتری پای صندوق های رای حاضر شوند و تشکيل دادگاه های مختلف برای فعاالن 
سياسی و چهره های مطبوعاتی و اظهارنظرهايی درباره مذاکرات هسته ای با اروپا از جمله ديگر 

  . های روزنامه های امروز صبح استگزارش
 در گزارشی انتخاب علی اکبر واليتی را از سوی محافظه کاران قطعی دانسته و از زبان جبيب شرق

اهللا عسگراوالدی، نفر اول هيات موتلفه اسالمی، نوشته از پنج کانديدای حاضر در همايش ها تعهد 
کس برگزيده شد جانبداری کنند و به سمت گرفته می شود که به تصميم همايش تن بدهند و از هر 

  . های وزارت در کابينه وی رضايت دهند
، مصطفی معين در دومين حرکت انتخاباتی خود محمدرضا خاتمی را به معاون اول اعتمادبه نوشته 

 از قول سعيد حجاريان نوشته محافظه کاران از حضور هاشمی رفسنجانی در شرقخود تعيين کرده و 
  . ان خواهند ديدانتخابات زي

الياس نادران، نماينده تندرو تهران که هفته گذشته نظق وی عليه هاشمی رفسنجانی فضای انتخاباتی 
را متالطم کرد، بر موضع خود پافشاری کرده و حضور رييس مجمع تشخيص مصلحت را در انتخابات نه به 

  . صالح جمهوری اسالمی دانسته و نه به صالح خود وی
 رهبران محافظه کار همفکران خود را از جنگ روانی اصالح طلبان برحذر دانسته اند و لترسابه نوشته 

 بهزاد نبوی با اشاره به مطالبی که از زبان وی در روزنامه های هوادار محافظه ايرانبه نوشته روزنامه 
 اين مطالب يا کاران چاپ شده بود، گفته است که با توجه به اين که من يک هفته در بيمارستان بوده ام

متعلق به قبل است و از جلسه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی شنود شده و يا در بيمارستان 
  . ميکروفن مخفی گذاشته و گفتگوهای من و پرستاران را ضبط کرده اند

در حاليکه مخالفت روزنامه های هوادار محافظه کاران با مذاکرات هسته ای ايران و اروپا ادامه دارد، 
 خبر داده که رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشنهاد کرده است که ايران هوری اسالمیجم

پنج سال غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، پيشنهادی که به نظر سرمقاله اين روزنامه برای جلب نظر 
ن به مقابله آمريکا به ادامه رياست محمدالبرادعی در اين آژانس مطرح شده و ايران بايد به شدت با آ

  . برخيزد
 به نقل از منابع خارجی از سقوط يک هواپيمای جاسوسی بی سرنشين در آفتاب يزددر همين حال 

نزديکی تاسياست هسته ای اراک خبر داده که به وسايل مدرن مخابراتی و عکس برداری مجهز بوده 
  . است

اهای خارجی در شهرهای مختلف ايران در اين روزنامه گزارش داده که تجاوز به خاک ايران و پرواز هواپيم
  .هفته های گذشته فزونی گرفته است

روزنامه های مختلف امروز صبح از پخش نوار اعترافات يک ژنرال سابق ارتش عراق خبر داده اند که 
 اتهامات وزير دفاع عراق عليه ايران را تکرار کرده و گفته است که از ايران برای انجام عمليات خرابکارانه

  . در آن کشور کمک دريافت کرده است
 حازم الشعالن، وزير دفاع عراق، پس از اين اعترافات و اتهام ها هشدارداده ايرانبه نوشته روزنامه 

است که عراق مقابله به مثل خواهد کرد وقادر است که درگيری را ازخيابان های بغداد به خيابان های 
  . تهران ودمشق منتقل کند

 گزارش داده که يک جاسوس کليدی وزير دفاع عراق که برای جمع آوری اطالعات رقشدر همين حال 
  .از مرز گذشته و به ايران وارد شده بود دستگير شده است

احضار عده ای از فعاالن سياسی و مطبوعاتی به دادگاه ها و محاکمه خانم فاطمه حقيقت جو، نماينده 
  .  های مختلف امروز تهران آن را منعکس کرده اندسابق مجلس، از جمله اخباری است که روزنامه

 از اعالميه انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره احضار دوباره روزنامه نگاران دستگير شده برای شرق
  .پرونده فعاالن اينترنتی خبر داده که در آن نسبت به دور تازه احضار ها ابراز نگرانی شده است

حقيقت جو در جلسه دادگاه که با شکايت دادستان و سپاه پاسداران  فاطمه ايرانبه نوشته روزنامه 
تشکيل شده از گفته های خود دفاع کرده و آن را در راستای وظايف نمايندگی خود خوانده و گفته است 
وقتی به خوابگاه طرشت رفتم و خون را به در و ديوار ديدم و صدای ناله دانشجويان را شنيدم مگر آهن 

  . م در نيايدبودم که صداي
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وی افزوده است که سپاه از دخالت در سياست ممنوع شده است پس علت نگاه داری زندان و 
  دستگيری دانشجويان توسط اين نيرو چيست؟

 قاضی دادگاه از نماينده سابق دانشجويان در مجلس ششم برای ادعاهای خود درباره شرقبه نوشته 
 جو گفته سپاه هيچ گاه به ما اجازه بازديد از دخالت سپاه در سياست مدرک خواسته و حقيقت

  .بازداشتگاه های خود را نداد
  

  گوناگون
  

 تخريب تنها زيبايي طبيعي شهر تهران
 2005 ژانویه 9 – 1383 دی20یکشنبه 

خيابان وليعصر از ميدان راه آهن تا ميدان تجريش در ابتدا عنوان جاده داشت و اين جاده عريض و طوالني 
 آه بعدها به لحاظ گسترش شهر تهران، عنوان خيابان يافت برابر آمار شهرداري نزديك به در داخل شهر

 .  هزار درخت دارد، درختاني آه ديگر از لحاظ قدمت به تاريخ پيوسته اند9
” دآتر نعمت احمدي”، )ايسنا(ي خبرگزاري دانشجويان ايران “ها نگاهي به وبالگ”به گزارش سرويس 
هاي چنار  درخت«:  آورده استhttp://notes.nematahmadi.comبالگش با آدرس وآيل دادگستري در و

آنند، اين در حالي   آيلو اآسيژن توليد مي430خيابان وليعصر به گفته يكي از متخصصان حداقل روزانه 
. آند  نفر را تأمين مي24يعني هر درخت اآسيژن .  آيلو است18است آه نياز انسان به اآسيژن روزانه 

عالوه بر آن ظلم است آه اسم . آند  هزار نفر را تامين مي156ش داخلي شهر حداقل اآسيژن õن شاي
 خيابان در -هايي سر به فلك آشيده نوعي پارك خيابان را بر روي اين جاده قديمي بگذاريم بلكه با درخت

ار اند بگذ ش شهري افتادهõحال آه به فكر قطع اين ش. دل شهر تهران خودنمايي مي آند
 . غيرمتخصصيني مانند من هم نظري داشته باشند

آنند و چه ميزان مسافر از شمال به  دانم روزانه چند هزار دستگاه ماشين از اين خيابان عبور مي نمي
توان اين جمعيت را از طريق ديگري در داخل جاده وليعصر  آيا نمي. جنوب و يا برعكس در حرآت هستند

 خيابان، به جرئت -ها را بست؟ بهار، تابستان، پاييز و زمستان اين پارك  اشينجابجا نمود و راه عبور بر م
بهتر . ها نفر را با تكيه بر زيبائي فصلي خود به ترنم وا داشته است گويم در هر فصل، دل ميليون مي

نيست اسم خيابان را از اين موهبت به دست آمده صد ساله برداريم؟ و جاده وليعصر يا بوستان جاده 
ها بسته شود و ظلمي  را روي آن بگذاريم؟ اين خيابان مانند شانزه ليزه بر روي اتوموبيل) عج(وليعصر 

ايم را به سرعت برطرف آنيم تا  ها بر هر درخت روا داشته ها در داخل جوي ريزي آنار درخت آه با بتون
بقيه خيابان . حداث آنيمدر وسط خيابان، يك تراموا يا قطار شهري در دو خط ا. ها نفسي بكشند درخت

را سنگ فرش نماييم و خيابان را تبديل به پارآي آنيم آه تنها در وسط آن قطار برقي شهري در حرآت 
حرآت مردم با .  متري يا آمتر، جنب و جوش خيابان را بيشتر آنيم500هاي  است و با ايستگاه

 آه آن هم -ها   آه از حرآت ماشينزند با عدم توليد گازهاي سمي اي آه به درختان ضربه نمي وسيله
ممكن است گفته شود تقاطع .  را حذف آنيم-در آشاآش بااليي اين خيابان بيشتر مي شود 

 -هاي شرقي  هاي ديگر با خيابان وليعصر را چه آنيم؟ خيلي ساده با راهرويي زيرزميني خيابان خيابان
آهن تا تجريش محل عبور و مرور مردم با تراموا غربي را به هم وصل آنيم و خيابان وليعصر از ميدان راه 

مطمئن باشيد جمعيت بيشتري روانه اين بوستان طوالني خواهند شد و بزرگترين و طوالنيترين . باشد
آنم هيچ شهري چنين  ترين آن را با چنارهاي سر به فلك آشيده خواهيم داشت آه فكر مي پارك و بديع

تواند با آمار خود ميزان تردد خودروها و نهايتا  مايي و رانندگي مياداره راهن. موهبتي را نخواهد داشت
 جنوبي مانند چمران، يوسف آباد، مدرس، -خوشبختانه چند خيابان شمالي . سرنشينان را اعالم آند

ابهت جاده وليعصر را با اين طرح ساده . شريعتي و اتوبان صياد شيرازي و مسيرهاي ديگر داريم
اي آن برگردانيم و عالوه بر اينكه بديعترين طرح جهان را در قلب پايتخت به وجود مي توانيم به چناره مي

 -اي اين پارك  هاي حاشيه پارك. آوريم گردشگاهي خانوادگي هم براي تمامي خانواده ها تدارك ديده ايم
 جاده -هاي آوچك و بزرگ، ابهتي به اين پارك  خيابان مانند پارك دانشجو، ساعي، ملت و ساير پارك

 . خواهند بخشيد
هر چند ظاهرا يكي از خطوط اصلي مترو از مسير خيابان وليعصر خواهد گذشت تا زماني آه متروي اين 

. ها آنيم ها و اتوبوس هاي مناسب، جانشين اتوموبيل خيابان احداث شود قطار روزميني را با ايستگاه
درست يا نادرست بودن آن را صاحبنظران ها است آه  فضاي قطار زميني هم اآنون در اختيار اتوبوس

 . دانند مي
 24 آه مساوي است با آشته شدن -حال فرض آنيد خيابان وليعصر به جاي تعريض و قطع هر درخت 

تواند در نهايت چند ماشين و چند مسافر را جابجا آند و يا به گفته دست اندرآاران ترافيك عبور   مي-نفر
ها بسته شده و به جاي آن قطاري زيبا، شمال به  يابان بر روي ماشيناين خ. و مرور را روانتر سازد

جنوب تهران را در مسيري آه درختان چنار، زيبايي وهم انگيزي به آن بخشيده اند مردم را جابجا مي 
آسبه خيابان وليعصر اولين گروهي هستند آه . آند و اين مردم گويي در پارك رفت و آمد خواهند داشت

هاست  صاحب اين قلم، هم محل سكونتم و هم محل آارم سال. هاد استقبال خواهند آرداز اين پيشن
 راه توانير تا چهارراه 3امروزه از . آه به فاصله اي هفت هشت آيلومتري در خيابان وليعصر قرار دارد

ن همي. رسم تا با ماشين ها راحتتر پياده طي مي آنم و زودتر به مقصد مي انقالب را در بعض ساعت
اگر حفظ وضع تاريخي، . مسير را در ساعات پاياني شب آمتر از ده دقيقه صرف وقت مي آنم
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اآوسيستم خيابان وليعصر، نگهداري چنارهاي تاريخي و مهمتر از همه عبور و مرور بي دردسر مردم در 
اي قابل  نهاين خيابان مورد نظر است حال آه به اين زودي متروي خيابان وليعصر احداث نمي شود با هزي

باور آنيد بسياري از مردم آه در اين . اندازي آنيد تأمين به سرعت ترامواي شهري را در اين خيابان راه
اي زيبا و تاريخي و بي سر و صدا   جاده-خيابان آار دارند از ماشين خود صرف نظر خواهند آرد و به پارك 

ا به جاي قطع هزاران درخت آه مساوي با آشتن يك خيابان ر. و دود و آلودگي با تراموا وارد خواهند شد
ي نان، ساعت فراغتي براي  هزاران هزار انسان است به راحتي تبديل به پارآي آنيد آه اگر دغدغه

ها بگذارد دقايقي از روز و شب را همراه خانواده خود به گردشي رويايي در قلب پايتخت آن هم  خانواده
 . ي قدم خواهند زدهاي صوتي و هواي به دور از آلودگي

 آه شمال و جنوب را به هم وصل مي -خيابان وليعصر را با اين طول و نحوه قرار گرفتن در مرآز شهر 
آند با درختان تاريخي و سر به فلك آشيده چنار و امكان ايجاد آبشار يا آب نما در آنار درختان و بالتبع 

آه امروزه به مسيري بتوي ريزي تبديل و خود ها  ايجاد فضاي سبز در دو طرف خيابان و در آنار جوي
 يكي از بدايع خلقت را به عنوان تفرجگاه اهالي تهران مهيا -باعث مرگ زودرس درختان شده است 

هاي اطراف در محيطي آرام و فارغ از  نمايند آه قادر خواهند بود ضمن تأمين مايحتاج روزانه از فروشگاه
هاي غيرعمدي آه بر اثر  د و طرفه اينكه از آمار تصادفات و قتلهاي شهري به تفريح بپردازن آلودگي

از سوي ديگر با ايجاد فضاهاي . شود ها در خيابان وليعصر به وجود مي آيد جلوگيري مي برخورد اتوموبيل
 خيابان با -مناسب مي توان بازارچه هاي خاص با توجه به آار آارشناسي در مناطقي از اين پارك 

ه وجود آورد و قلبي تپنده در وسط شهر از تجارت و سياحت و نوآوري ايجاد آرد و از طراحي ايراني ب
ترين حربه يعني قطع درختان و آشتن انسانها و تهي آردن اين خيابان از هويت تاريخي خود  ساده

 . جلوگيري نمود
ايي اين ممكن است متخصصين امور شهري و ترافيك به اين پيشنهاد غيرتخصصي من بخندند اما زيب

  » .طرح و نوآوري آن بايد اين دوستان را هم به تفكر وادارد
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