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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 -رژيم ايرانپروژه اتمي 

  
اي در آشور الگويي را از يك آشور آسيايي   عده:سخنگوي دولت در جلسه مطبوعاتي خود با خبرنگاران

  آنند، آه فقير اما به دنبال سالح اتمي است پيروي مي
 2005 ژانویه 10 – 1383 دی21شنبه دو

 به سوال ديگري آه به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس اشاره داشت، رمضانزاده در پاسخ:ایسنا
شد آه  چند سال پيش گفته مي: شود، گفت بندوباري مي مبني بر اين آه توسعه سياسي موجب بي

شود آه  بندوباري در جامعه شده است، االن گفته مي برنامه توسعه اقتصادي آقاي هاشمي باعث بي
رسد آقايان نظرشان بر  بندوباري شده است، به نظر مي  خاتمي موجب بيبرنامه توسعه سياسي آقاي

آنم الگوي يكي از  فكر مي. اين است آه آشور نه توسعه سياسي و نه توسعه اقتصادي نياز دارد
آشورهاي آسياي جنوب شرقي را دارند آه هم فقيرتر و هم استبدادزده است و تنها سالح اتمي 

وي آقايان باشد آه هم توسعه اقتصادي و هم توسعه سياسي را زير سوال دارند؛ شايد اين آشور الگ
  .برند مي

اي در آشور  شما گفتيد عده” : در ادامه خبرنگاري با اشاره به بخشي از اظهارات رمضانزاده پرسيد
يد آن آنند، آه فقير اما به دنبال سالح اتمي است، آيا فكر مي الگويي را از يك آشور آسيايي پيروي مي

آه با روي آار آمدن اين طيف در آشور احتمال تغيير دآترين نظامي ايران به سمت استفاده از 
 . اي باشد يا خير؟ هاي هسته سالح

اين نهايت بدسليقگي در استفاده از : سخنگوي دولت با تاآيد بر بدفهمي از اظهاراتش گفت
در . اي هستند دي دنبال سالح هستهسخنان من به اين معنا نبود آه حتما افرا. هاي من بود صحبت

آن افراد هم آامال شناخته شده . آشور ما جز تعداد معدودي آسي را نداريم آه دنبال اين تفكرات باشد
ي نخبگان و مسووالن آشور در  آنند اما هم افكار عمومي و هم همه هستند و موضعشان را اعالم مي

هاي ديني ما هم جايگاهي  در آموزه. اي نداريم  هستههمه ارآان بر اين باورند آه ما نيازي به سالح
اي وجود ندارد، ولي خودمان را در استفاده  هاي آشتار جمعي از جمله سالح هسته براي سالح

 . دانيم اي محق مي آميز از دانش هسته صلح
  

  اروپا فردا از سرگرفته خواهد شد هی و اتحادرانی امذاکرات وقفه ، مي و نکسالیپس از 
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 دو طرف ني انجام شده بی توافقات هسته ای و اروپا در راستارانی وقفه مذاکرات امي و نکسالی از پس
 .  شودی فردا چهارشنبه از سرگرفته می به سازمان تجارت جهانرانی اوستني پیبرا
 اروپا امروز اعالم کرد که مذاکرات ونيسي فرانسه ، کمیبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 رانی اوستني و پی در روابط تجاریی اروپاهی و اتحادرانی ای همکارشنهادي در مورد پیی اروپاهی و اتحادرانیا

 ی غنقي و اروپا در مورد تعلرانی اني انجام شده بی پس از توافقات هسته ایبه سازمان تجارت جهان
 .از سر گرفته خواهد شد فردا چهارشنبه ومي اورانیساز
 و ومي اورانی سازی غنقي تعلی برارانی توافق ادیي نشست به دنبال تانی اروپا اعالم کرد که اونيسيکم
 در ی اتمی انرژی المللني مسئله در قطعنامه آژانس بنی خواهد بود که ای هسته ایتهاي فعالافتیباز

 . شده استدیي تازيماه نوامبر ن
توافق "  مذاکرات یري از سرگی برامي تصمنیا: "  آورده استی اهيانيتشار ب اروپا با انونيسيکم

 قي فرانسه و آلمان در مورد تعلس،ي و انگلرانی اني بسیبه دنبال توافق پار) TCA" (ی تجاریهایهمکار
 آژانس 2004 وامبر اتخاذ شده است که در قطعنامه نی هسته اافتی بازیتهاي و فعالومي اورانی سازیغن
 ." عنوان شده استی اتمی انرژی المللنيب

 . خواهد بودی تجاریهای و همکارسمی در مبارزه با تروریاسي سی گفتگوهامذاکرات
 

  شود ی انجام مگری هفته د6 ی چرخه سوخت هسته ای گروه کارشناسیینشست نها
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 ی نشست گروه کارشناسنی اعالم کرد که آخریم اتی انرژی المللني آژانس بی بخش مطبوعاتعضو

 نشست در آن زمان جی گفتگو ها و نتااتیي انجام خواهد شد و جزگری هفته د6 یچرخه سوخت هسته ا
 .  خواهد بودیقابل بررس

" مهر "ی درگفتگو با خبرگزاری اتمی انرژی المللني آژانس بی وود عضو بخش مطبوعاتکی رترگراهاميپ
 را برونو ی چندجانبه چرخه سوخت هسته ایکردهای روی نشست گروه کارشناساستیاعالم کرد که ر

 .  سابق دپارتمان پادمان ها در آژانس بر عهده داردیسیي سوسیير) Bruno Pelaud(پلود 
 آخر هفته درباره روند ی در روزهای کوتاهیهي وود، قرار است جلسه توجکی گراهام رتري گفته پبه

 . شودنشست  مذکور برگزار 
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 رای زستي گفتگوها دردست ناتیي درباره جزیادی اطالعات زیاما در زمان کنون:  به خبرنگار مهر گفت یو
 هفته 6 حدود اتیي و گزارش کامل جزی کلجهي باشد و نتیگفتگو و مباحثات هم اکنون در حال انجام م

 .  قابل دسترس خواهد بودرد،ی نشست انجام پذنی که آخری زمانگرید
 نی شرکت کننده در ای کل آژانس از طرف هاری مدی کرد که محمد البرادعديقام آژانس تاک منیا

 .  قرار دهندی چندجانبه را مورد بررسی احتمالیکردهاینشست خواسته است تا تمام رو
 نشست نی کل آژانس زمان افتتاح اری مدی آژانس، محمد البرادعی عضو بخش مطبوعاتنی گفته ابه

 ی مبارزه با گسترش سالح هامی رژی موجود در جهان برای هسته ایدهایا توجه به تهداعالم کرد که ب
 س حسای چندجانبه  بخشهایکردهای روی است که با بررسدهي هم اکنون زمان آن فرا رسیهسته ا

 ی بخش ها منی دو جزء از اومي پلوتونی و جداسازومي اورانی سازیکه غن- یچرخه سوخت هسته ا
 .  کنترل نمودنهيصورت به را به -باشند
 کارشناس 23: اعالم کرد" مهر" گفتگو به خبرنگار نی از ایگری آژانس در بخش دی بخش مطبوعاتعضو

  که 2003 آژانس در سال ی کل در کنفرانس عمومری مدشنهادي پهی نشست بر پانیشرکت کننده در ا
 مبارزه با می رژلي آش پاشنهی حساس چرخه سوخت هسته ایگفته بود کنترل گسترده بخش ها

 .   است، گرد هم آمده اندی هسته ای سالح هارشگست
  

 قرارداد نی انعقاد بزرگتری براهي روسیآمادگ:  را برشمردی دستاورد مذاکرات هسته ا19 انیموسو
 ما در نشست ندهی کرد اما امروز نمادي تاکMAN در رانی برعدم حضور ا82بوش بهار  / رانی با ایهسته ا

 ست  انیو
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 در مذاکرات رانی نکته که انی بر ادي با تاکی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسیير
 است ی داوطلبانه ، موقت و با هدف اعتمادسازی که اقدامقي را جز تعلیی بهاچي خود هیهسته ا

 ی مقرار سازنده اروپا یهایخود را در برابر همکار یني اسفند اقدامات عستميب: انجام نداده ، گفت 
 .  کرد مي را دنبال خواهقي کند ، تعلی که دو کفه ترازو با هم برابری و تنها در صورتميده
 صبح امروز در انی موسوني حسدي مهر، دکتر سی خبرگزاری هسته ای انرژسی گزارش خبرنگار سروبه

 اني می با اشاره به روند مذاکرات هسته ارانی ای اسالمی ارتش جمهورییای دریرويجمع فرماندهان ن
 سهی پرونده را در مقانی ای فعلتي وضع،یی کشور اروپا3 زي و نی اتمی الملل انرژنيکشورمان ، آژانس ب

 . و حرکت به جلو برشمردشرفتي پ19 یبا زمان آغاز بحران، دارا
 ارجاع پرونده ی آندیرفع تهد "زيو ن" رانی ای هسته ایتهاي فعالهي علی المللنيشکستن اجماع ب "یو

 که ی سازی از غنريبغ:  دستاوردها عنوان کرد و گفتنی انیرا از مهمتر "تي امنیکشورمان به شورا
 یتهاي فعالیم در آورده، تماقي به تعلینظام آنرا به صورت داوطلبانه، موقت و در جهت اعتمادساز

 نهي که در زمیی های گذارهی سرمازي توان و نسات،ي است و کشور ضمن حفظ تاسانی در جریهسته ا
 هم گام ی هسته ای مختلف فعال تکنولوژی بخشهاتی تقوی صورت گرفته، در راستای سازیغن

 .برداشته است
 براساس نکهی با اشاره به ای ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسي گزارش مهر رئبه

 ی هسته ایتهاي فعالتي نسبت به ماهی درصد جامعه جهان60 از شي، پ2003 سال ی هایافکار سنج
 صل حانهي زمنی که در ای مهمیشرفتهاي با آژانس و پرانی ایهایبا همکار:  داشت،افزودی نگرانرانیا

 تصور نی شده و ای صورت گرفته بود خنثرانی اهي راستا علنی که در ایی سوغاتي از تبلیاريشده، بس
  ی بدنبال ساخت سالح هارانی سالح انحراف دارد و اديبه سمت تول ما ی هسته ایتهايکه فعال

 . استافتهی است، به حداقل ممکن کاهش یکشتارجمع
 دانست و تي اقشار جامعه را حائز اهمني در بی احتمالی های نگرانی رفع برخاني منی در اانیموسو
 از آنها ی برخاني مردم در میگ زندیشتي و معی اجتماع،ی که در مورد ابعاد اقتصادییشائبه ها: گفت

 . تا حد صفر برطرف شده استزيمطرح بود ن
 
 هسته ی همکارنی کشورها از کوچکتری و خودداری جهانمی سال تحر25 پس از نکهی با اشاره به ایو
 آلمان در آن دوره با وجود کهیبا وجود:  است، گفتافتهی ريي تغی به کلاستي سنی امروز اران،ی با ایا
 ی می خودداررانی اا بی بوشهر، از ادامه همکارروگاهي نی درصد90 لي تکمزي مارک و نارديلي م8 افتیدر

 نداشت؛ اما امروز نه تنها آلمان، بلکه اروپا در حال ی اجهي نتنهي زمنی در ازي ما نی حقوقیکرد و دعواها
 . با کشورمان استی گسترده هسته ایهای همکاریمذاکره برا

 
 با ما ی هسته ایهای گذشته از همکاری که در سالهازي ننيچ:  افزودرانی ایته ا پرونده هسیسخنگو

 ی مذاکرات ما با آژانس وارد عرصه همکاردني رسجهيانصراف داده بود، امروز اعالم کرده که با به نت
 است به ده با ما داشته، اعالم کری نسبیهای سال گذشته همکار10 هم که در هيخواهد شد و روس

 به امضا خواهد رساند که رانی با ای هسته ایهای همکارنهي جامع در زمی بحران، قراردادنی اانیمحض پا
 . سابقه استی کشورها بگری روابط دوجانبه خودشان با دخیدر تار
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 برشمرد و رانی را برطرف شدن ابهامات آژانس در قبال ارانی ای دستاورد پرونده هسته اني هفتمیو
 بود، امروز به اري بس1382 که در تابستان ی اتمی انرژی المللنيما با آژانس ب یاختالف نظرها: گفت

 .است مرتفع شده یادی زاري تا حد بسزي مانده نی ابهام باق2  ی و حتدهيحداقل ممکن رس
 غاتي تبل،یصرف نظر از بحث پرونده هسته ا:  مهر افزودی بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزارانیموسو

 ی در حد قابل توجهی کشتار جمعی و سالحهاسمی حقوق بشر، ترورنهي در زمرانی اهيسوء غرب عل
 رانی اهي گذشته علزاني را به می افکار عمومستندي قادر نگری آنها دی شده و رسانه ها یخنث

 .  کنندیسازمانده
 یی هاییزما آی ساخته، اما امروز با راستی بمب اتمرانی بود که ای مدعروزی تا دکایآمر:  کرددي تاکیو

 چي تا به امروز هرانی ای کند که برنامه هسته ای محی به دفعات تصریکه صورت گرفته، محمد البرادع
 . سالح نداشته استدي به سمت تولیانحراف

 ش،ي پمي و نکسالی در نکهی با اشاره به ای ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسيرئ
 دانستند و ی تصور مرقابلي حکام غی را از دستور کار شورارانیا از کارشناسان خروج پرونده یاريبس
 ی شده و حتارج پرونده از دستور کار شورا خنی بودند؛ اما امروز اتي امنی نگران ارجاع آن به شورایحت
 . خواهد شدی عادندهی ماه آ6 و آژانس تا رانی ااني کند که روابط می مدي کل تاکریمد

 تحول در روابط ی برادی سازوکار جدکی ی گذارهی را عامل پایات هسته ا در مذاکرشرفتي پانیموسو
 گاه به چي داشتند اما هی انتقادی گفتگوگریکدی سال با 15 از شيدو طرف پ:  و اروپا خواند و گفترانیا

 ی همکارنهي د ر زمی کاریی گروههافی ضمن تعری در مقطع فعلکني ولافتند؛ي دست نیی اجرایزميمکان
 . گفتگوها فراهم شده استنی ایاتي سازوکار عمل،ی و اقتصادیاسي ، سیه ا هستیها
 به نقطه ران،ی با ایپلماسی ساله خود و نبرد د25 ی در ادامه دشمن1382 در تابستان کایآمر:  افزودیو
 ای کی و جز دهي خود رسی انزواتی خود نداشت؛ اما امروز واشنگتن به غایروزي در پیدی که ترددي رسیا
 .ستي همراه آنها نی کشورچي حکام، هیعضو در شورا 2

 ی داخلی در جمع جناحهازي نرانی رفتار متعادل با ااستي سري اخی در ماههانکهی با اشاره به اانیموسو
 و زي برخورد قهرآمی تفکر که نو محافظه کاران در پنی بازها و افي کرد، با تضعدي شده، تاکتی تقوکایامر

 کای شده اند که آمرنی معتقد به ای شان حتیاسي سیانهای بودند، جررانیت ا حکومريي تغیزور برا
 . پرونده باشدنی در ایهمچون اروپا، بدنبال مذاکره و همکار

 پرونده نی بدست آمده در ای دستاوردها،ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسيرئ
 ري جهان، تدبیاسي سیتهاي شخصنیته تربرجس:  کل نظام برشمرد و گفتی برایري چشمگتيرا موفق

 ی کنند که بدون شک با انتشار اسناد مذاکرات هسته ای مني بحران تحسنی را در مواجهه با ارانیا
 شي از پشي را برانی ای هسته ای های گذاراستي و مجموعه سی کارآمدت،ی تمام مخالفان دراران،یا

 .خواهند ستود
 چندجانبه ی استراتژی برایدی و اروپا را به تجربه جدرانی ااني میا مذاکرات هسته دني رسجهي به نتیو
 زي پرونده و ننی از اري هم که بغرانی ایپلماسی خود دی مذاکرات برانی در جهان خواند و افزود اییگرا

 . استیري نظی وسعت و عمق را شاهد نبوده، تجربه بنی به ای، پروژها598مذاکرات جنگ و قطعنامه 
 تي حقوق ما را به رسمنی حاضر نبود کمترنی از اشي که تا پیی اروپادی ددیبا:  کردديک تاانیموسو

 نی شدن ایی کند اجرای شناختن آن، اعالم متي ضمن به رسمس،یبشناسد، چگونه در توافقنامه پار
 .ردی پذی را نمیضي تبعی هسته ای های همکاری شناسد و برای متيحق را هم به رسم

 بوش بر دي و تاکMAN گروه لي تشکی برا1382 در بهار کای آمری جمهورسي رئشنهادي با اشاره به پیو
 نی ارانی اندهینما:  جمع حضور داشته باشد، گفتنی در ادی متخلف نباکی به عنوان رانی نکته که انیا

 موضوع قطعا نی شرکت کرده که انی گروه در ونی در نشست ای البرادعیهفته به دعوت رسم
 . استرانی ای هسته ایهای شناخته شدن توانمندی برایشروع

 کشور یاسي سیفضا:  آنرا مورد توجه قرار داد و گفتی پرونده از مرحله حساس و بحراننی عبور ایو
 موضوع متشنج نشد و عالوه بر آنکه کشور از انتخابات گذشته مجلس همزمان نی گاه به واسطه اچيه
 ی التهابچي و هارد قرار دی جمهوراستی در آستانه انتخابات رزي ن مذاکرات عبور کرد، در حال حاضرنیبا ا

 .ستي کشور نی و اجتماعیاسي سی پرونده، متوجه فضانیمتاثر از ا
 ،ی و حقوقی فنی از جنبه های پرونده با وجود برخوردارنیا:  کرددي تاکرانی ای پرونده هسته ایسخنگو

 با مذاکرات مشترک با اروپا ندهی ماه آ6 در میدواريده که ام کرداي پلي تقلیاسي سیامروز تنها به پرونده ا
 .مي برسیی نهاجهيبه نت
 ی است اما اروپا خود مرانی ای برایری از چرخه سوخت اصل خدشه ناپذیبهره مند:  افزودانیموسو

و  خود با آنها ی هسته ایتهاي بودن فعالزي اثبات صلح آمی الزم را برای هایداند که ما تمام همکار
 مذاکرات را به ران،ی ایني عی هاني در برابر تضمدی آنها هستند که باگری و دمیآژانس بعمل آورده ا

 . همه جانبه سوق دهندی های ملموس و همکاریشرفتهايپ
 اروپا را در دو یني مثبت و عی اقدامات اعتماد ساز خود و گامهای اسفند سالجار20 رانیا:  گفت یو

 . خواهد گرفت مي تصمقي استمرار تعلزيدرباره ادامه مذاکرات و نکفه ترازو قرار داده و 
 به سواالت یی ضمن پاسخگوني همچنی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسیير

 از ی به برخی ، احتمال حمله نظامی بحران هستهایابتدا:  نشست ، گفت نیشرکت کنندگان در ا
 تفکر مرده نی اقدام وجود ندارد و انی ای برای انهي زمچي هگری مطرح بود اما درانی ای هسته اساتيتاس
  .ستا
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 ی برخدیصرفًا شا:  پرونده را در داخل کشور رد کرد و گفت نی هرگونه اختالف بر سر اصول ایو

 داشته باشند که قهي اختالف سلگریکدی کارها با ی برخفي و کم و کیکارشناسان بر سر موضوعات فن
 . است ی و عادیعيب طی مساله امرنیا

 نیمسکو ا:  بوشهر ، اظهار داشت ی اتمروگاهي از نی بهره برداردني درباره علت به طول انجامانیموسو
 ؛ میری پذی آنرا مزي داند که ما نی مانده از آلمانها می به جاستمي و سی مشکالت فنلی را به دالريتاخ

 . نبوده است ري تاثی تعلل بنی در ازي نیاسي سلی مسادیاما بدون ترد
 گفتگوها نیفعًال طرف ما در ا:  پرونده ، گفت نی در قبال اکای و آمررانی درباره احتمال مذاکرات ایو

 . هستند که در برابر ما متعهد شده اند ني و برلسی لندن ، پارنیاروپاست و ا
 حال نیدر ا.  ندارد کای به مذاکره با آمریاجي احتچي هرانیا:  افزود انی مهر موسوی گزارش خبرگزاربه

 ، اي ، ژاپن ، کانادا ، استرالرمتعهدهاي ، غني موثر از جمله چی کشورهاری کند که سایاروپا تالش م
  .ستيران مخالف آن نی با خود همراه سازد که البته ای اجماع جهانی را براکای آمرزي و نهيروس

 
 را سابقه سي و انگلرانیه روابط گذشته ا جلسه کنی از شرکت کنندگان در ایکی در پاسخ به سوال یو
ما به لندن .  بر جهان گذشته است سي انگلیدوران امپراتور:  کشورمان خواند ، گفت خی بد در تاریا

 فراموش دی نبالبتها . مي کنی مجموعه است نگاه منی در ای که صرفًاعضویی کشور اروپاکی دیتنها به د
 . توجه بوده است  پرونده قابلنیکرد که نقش آنها در ا

 ی مکای آمرژهیغرب به و:  گفت انی در پای ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسيرئ
 نی به ایابي در دسترانی اريمس.  شود رانی ای هسته ای هایی تواند مانع توانای نمگریداند که د
 . قابل برگشت است ري غی راهیتکنولوژ

 با آغوش باز با آنها برخورد کرده زي نی اسالمیارند و البته جمهور جز گفتگو ندیآنها راه:  افزود یو
 بر لزوم دي و ضمن تاکردی پذی می المللني بنی را صرفًا در چاچوب موازی هر نوع اعتماد سازرانیا. است 

 ی عنوان از دست نمچي هبه و چرخه سوخت را ی خود ، توان هسته ای هاتي بودن فعالزياثبات صلح آم
 .دهد 
 ی افکار عمومدی دارد و نبااجي در داخل کشور به اجماع و صبر احتیپرونده هسته ا:  کرد دي تاکانیسومو

 .  کرد قی تشویري گمي در تصمليبه تعج
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  کشور نی عراق در قبضه زنان اندهی چهارم مجلس آکی

 2005 ژانویه 11 – 1383 دی22شنبه سه 
 ی دهند با شرکت در انتخابات سراسری ملي کشور را تشکنی اتي از جمعیمي از نشي که بی عراقزنان
 .  کنندداي کشور دست پنی نفره ا275 پارلمان ی های چهارم کرسکی توانند به حدود یم
 بهمن ماه 11  عراق که قرار استی انتخابات مجلس ملی مهر، در آستانه برگزاری گزارش خبرگزاربه
 . شودی کشور برجسته تر منی برگزار شود نقش زنان اندهیآ
 درصد از 25 موقت، حداقل ی موسوم به قانون اساسی اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالبر

 7747 انتخابات نی در اافتی کشور اختصاص خواهد نی عراق به زنان ای مجلس ملی کرس275مجموع 
 . زن حضور دارندیدای کاند2580 آنها انيه در منفر نامزد شده اند ک

 عراق در مصاحبه با شبکه العالم بر ی انقالب اسالمی مجلس اعالیاسي دفتر سسي رئی جواد تقرضا
 . کرددي کشور تاکنی اندهی آی و اجتماعیاسينقش مهم زنان در صحنه س

بر : گفت   خواهند داد،ليشک عراق را زنان تی مجلس ملندگانی درصد نما20 نکهی با اشاره به ایو
 اسم هر ني مستقل انتخابات به آن عمل کرده است سومی عالاتياساس قانون موقت عراق که ه

 . زن باشدی از نامزدهایکی نام دی کشور بانی احزاب ایفهرست انتخابات
مگر  نخواهد شد رفتهی پذی فهرست انتخاباتچي کند که هی مديقانون موقت عراق تاک:  کردحی تصریو
 نی ای مجلس ملندهی در انتخابات آی زنان عراقنی زن باشد بنابرایکی شده ی از سه نامزد معرفنکهیا

 . مجلس را بدست خواهند آوردی های سوم کرسکی به کی نزدیعنی درصد 25 از شيکشور ب
 از شيزنان ب:  صدام به زنان روا شد، گفت می که درزمان رژی با اشاره به ظلم وستمی جواد تقرضا
 کشور نی از مردان ایاري صدام بسی بر اثر جنگ هارای دهند زی ملي از جامعه عراق را تشکیمين

 رصد د60 و 55 ني دهد که تعداد زنان عرقا بی ها نشان می سرشماری که برخیکشته شدند به طور
 . دهندی ملي کشور را تشکنی کل اتيجمع
 بغداد مشاهده کردم که در تي در سازمان امنییها صدام پرونده می ماه پس از سقوط رژکی:  افزودیو

 را مشاهده کردم که دستور یی پرونده هاني از صدهزار زن صادر شده بود، همچنشيآن دستور اعدام ب
 از یکی با یلي ساله صادر شده بود که جرم آنها داشتن نسبت فام62 تا 16 نياعدام هزاران زن ب

 . بودمیمخالفان رژ
 زنان یستگی وشاتي عراق با اشاره به صالحی انقالب اسالمیمجلس اعال یاسي دفتر سمسئول
 یستگی شانی که نسبت به ای از کسانی واجتماعیاسي سی هاتي در بدست گرفتن مسئولیعراق

 . بشدت انتقاد کرد  دارند،دیها ترد
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 عراق ندهی آشرکت زنان در انتخابات:  گفت نهي زمنی استان بغداد در ای عضو شورای فاطمه مقدادخانم
 . کشور و جهان خواهد داشتنی در ایبازتاب گسترده ا

 بدست گرفته اند، ري در داخل وخارج در سطح سفی مهمی پست های زنان عراقنکهی با اشاره به ایو
 ی سابق عراق متحمل شدند باعث شده است که آنها برامی که زنان در زمان رژیی هایسخت: افزود

 . کامل داشته باشندی آمادگی و اجتماعیاسي سیبدست گرفتن پست ها
  

  دولت موقت یتي و مسئوالن امنی ، جعفری با عالواوري الینشست اضطرار
 2005 ژانویه 11 – 1383 دی22شنبه سه 
 نخست ی عالوادی با معاونان خود و ای اضطراری جمهور موقت عراق امروز در نشستسي رئاوري الیغاز
 .  کردی عراق را بررسی موفق انتخابات سراسری برگزاری راههای موقت و برهم صالح معاون وریوز
 و روز شاوس ی جعفرمي نشست که ابراهنی در ات،ی کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 یتي مشاور در امور امنری و قاسم داوود وزری جمهور موقت ، برهم صالح معاون نخست وزسيمعاونان رئ
 انتخابات و فق موی برگزاری موجود درباره راههای کشور و طرح هانی ایتي امنعراق حضورداشتند اوضاع

 . برداشته شده است را مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفتنهي زمنی که در اییگام ها
 ی از دولت موقت خواسته است هر اقداماوري موضوع آمده است النی با اشاره به ااوري دفتر الهياني بدر

 را ی جدی کند، انجام دهد و طرح هاني شرکت درانتخابات تامی ها را برای عراقتي تواند امنیکه م
 . و اجرا کندهي عراق تهتي سطح امنشی افزایبرا
 نی نجات ای که برایري در شهر موصل و تدابیتي نشست اوضاع امننیشرکت کنندگان در ا:  افزودیو

 . کردندیرس برزي انجام خواهد شد را نی نابسامان کنونتيشهر از وضع
 امن درتمام مناطق عراق و ی فراهم کردن فضاهای براتی کرد دولت باجددي تاکی نشست عالونی ادر

 . انتخابات تالش خواهد کردی برگزاری مناسب برای فضاهاني و تامیستی تروریخالص شدن از گروه ها
 نخواهد ییاعتنا  شود ،  انتخابات برگزارقی که درباره تعوی نشست وکنفرانسچي کرد به هدي تاکیعالو
 .کرد
 مسلمانان اهل تسنن عراق به ی علمااتي که هیطی شرازي در بغداد نکای ذکر است سفارت آمرانیشا

  .رفتی موضع خود در قبال انتخابات اعالم کردرا نپذريي تغی ها برای سنینی دتي مرجعنیعنوان بزرگتر
 ی نظر در قانون اساسدی از عراق و تجدییکایآمر اني خروج نظامی برای جدول زمان بندنی تشکل تدونیا

 موضع خود در قبال ريي تغی خود براطی افتادن انتخابات به مدت سه ماه را از شراقیموقت و به تعو
 .انتخابات اعالم کرده بود 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ديماه22:  تهرانیمرور روزنامه ها
 2005 ژانویه 11 – 1383 دی22شنبه سه :بی بی سی

روزنامه های امروز صبح تهران به پيروزی ابومازن در انتخابات رهبری فلسطينيان اهميت داده و از ميان 
اخبار داخلی، واکنش اعتراض آميز دولت نسبت به تصميم محافظه کاران مجلس در رد وزير پيشنهادی 

سايت های اينترنتی و بسته شدن دو سايت پرهوادار راه، اعتراض ها به نحوه برخورد با متهمان پرونده 
  .اينترنتی را منعکس کرده و به ادامه گمانه زنی ها درباره انتخابات آينده رياست جمهوری پرداخته اند

 سخنان سخنگوی دولت را نقل کرده که درباره پرونده وب الگ نويسان و آزار دستگير شدگان شرق
صحت داشته باشد، به هيچ وجه با شان جمهوری اسالمی، آموزه گفته است اگر آنچه که گفته شده 

  . های اسالم و اصول جمهوری اسالمی سازگار نيست
عبداهللا رمضان زاده تاکيد کرده که اگر چنين اتفاقاتی افتاده باشد، تمامی متخلفان بايد در پيشگاه يک 

ه و اصول جمهوری اسالمی را زير دادگاه صالح پاسخگو باشند چون وجهه بين المللی ما را تخريب کرد
  . سئوال برده اند

، رييس کميسيون حقوق بشر اسالمی، ابراز اميدواری کرده که با توسعهدر همين حال به نوشته 
اقداماتی که در مورد پرونده وب الگ نويسان صورت گرفته، اصالحاتی موثر در جهت پيشبرد حقوق مردم 

  . پذيردو رعايت موازين شرعی و انسانی صورت 
به گفته حسن ضيائی فر، تا حدود زيادی حقايق برای مسئوالن عالی کشور روشن شده و رييس 

جمهور ًو رييس قوه قضاييه به طور جدی و قاطع موضوع را دنبال می کنند که آثار آن در روز های آتی 
  . روشن خواهد شد

ن سايت های پرشين بلوگ و ، سخنگوی دولت از بسته شدايراناز طرف ديگر، به نوشته روزنامه 
اورکات توسط مقامات قضايی انتقاد کرده و گفته است که اين کار می بايست توسط هيات سه نفره 

  .انجام شود که اصال در جريان آن نبوده است
، دادستان تهران اعالم کرده که برای بستن اين سايت ها نيازی به همشهریدر همانحال، به نوشته 

شده توسط شورای انقالب فرهنگی نبوده و دادستان اجازه داشته تا سايت های مجوز کميته تعيين 
  .الحادی و منکراتی را تعطيل کند
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 جببه مشارکت در اعالميه ای با اشاره به پرونده وب الگ نويسان و رفتار همبستگیبه نوشته 
لت به صراحت از دستگاه های قضايی با متهمان نوشته در آستانه انتخابات رياست جمهوری بايد دو

  . اصالحات دفاع کند
در اين اعالميه تاکيد شده است که تنها کسانی که از رای و اقبال مردم کامال نا اميدند و يا افکارشان با 
تار و پود افراد ماجراجو به نوعی پيوند خورده است، با آنان همسو شده و يا حداکثر در برابر آنان منفعل 

  . خواهند ماند
  .سندگان اعالميه، بر همگان است که به طور شفاف در برابر اين نوع عملکردها موضع بگيرندبه گفته نوي

روزنامه های مختلف امروز صبح از نارضايتی دولت و اصالح طلبان از واکنش منفی مجلس نسبت به وزير 
  .پيشنهادی رييس جمهور خبر داده و آن را پيامی برای مجلس آينده دانسته اند

 نوشته تصميم گيری مجلس درباره وزير راه پيشنهادی خاتمی، به عنوان يک ماجرای کم انايرروزنامه 
سابقه توجه ناظران را به خود معطوف کرده است و رد دومين مدير منتخب رييس جمهور برای وزارت راه 

نده از يک سو فعاليت عمرانی و مديريت حمل ونقل کشور را در بالتکليفی قرارداده وازسوی ديگر، آي
  . روابط دو قوه تصميم گير کشور را درابهامی عميق فرو برده است

 به پخش بيانيه ای در مجلس هنگام رای گيری برای وزير تازه راه است که در آن به ايراناشاره روزنامه 
  . رييس جمهور و دولت توهين شده بود

بکند اين است که از رييس  از قول سخنگوی دولت نوشته حداقل کاری که مجلس می تواند آفتاب يزد
  .جمهور به خاطر اين عمل خالف آيين نامه عذرخواهی کند

 از بيانيه عده ای از فعاالن سياسی و مطبوعاتی خبر داده که به مناسبت آغاز رقابت های شرق
انتخابات رياست جمهوری خواستار فراهم آمدن شرايط انتخابات آزاد و از جمله آزادی فعاالن سياسی و 

عات زندانی شده و نوشته اند همه گروه های سياسی بايد بتوانند در انتخابات حضور يابند و تنها مطبو
  . در اين صورت است که می توان مردم را به حضور فعاالنه در انتخابات رياست جمهوری قانع ساخت

 در ، رييس مرکز رسيدگی به امور مساجد گفته است که مسجدهای کشورايرانبه نوشته روزنامه 
  . آستانه انتخابات نبايد عرصه تاخت و تاز احزاب شوند

، عميد زنجانی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز نيز گفته است ديگر زمان آن شرقبه نوشته 
گذشته است که روحانيت يک نفر را به مردم معرفی کند و آنها نيز در انتخابات به همان يک نفر رأی 

  . دهند
به نقل از منابع خبری از مالقات سه تن نامزد اصلی انتخابات رياست جمهوری آينده با  ايرانروزنامه 

هاشمی رفسنجانی خبر داده و نوشته است که در اين ديدارهای جداگانه، علی اکبر واليتی، علی 
الريجانی و حسن روحانی از رييس مجمع تشخيص مصلحت خواسته اند در انتخابات شرکت کند و در 

نظر او را برای کانديداتوری خود در صورت نيامدن به صحنه جويا شده و از رييس جمهور سابق عين حال 
  .درخواست حمايت کرده اند

  
  ديماه21: مرور روزنامه های تهران

 2005 ژانویه 10 – 1383 دی21شنبه دو:بی بی سی
اره پرونده وب الگ روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های خبری خود سخنان رييس جمهوری درب

نويسان را با اهميت ديده، مخالفت اکثريت محافظه کار مجلس با وزير راه پيشنهادی رييس جمهور را 
پيام محافظه کاران برای دولت آينده تفسير کرده اند و گزارش های تازه ای درباره انتخابات آينده رياست 

هاشمی رفسنجانی و نامزدهای دو جناح جمهوری چاپ کرده اند که نشان می دهد ابهام ها درباره 
  .سياسی مهم کشور ادامه دارد

 نظر رييس جمهور را درباره پرونده روزنامه نگاران دست در کار سايت های اينترنتی مهم ايرانروزنامه 
ديده و از زبان وی نوشته است که اين پرونده را دنبال می کند و اميدوار است که کسانی که متهم 

  .  کارهای تازه ای نزنندهستند دست به
گفته های رييس جمهور همزمان با احضار دوباره اميدمعماريان و روزبه ميرابراهيمی به دادگستری مطرح 

  . شده است
اين دو در روزهای گذشته در جلسه هيات پی گيری قانون اساسی شرايطی را که برای اعتراف به گناه 

  . به آن ها تحميل شده بود فاش کرده اند
 اعالميه دادستانی را منعکس کرده که بار ديگر کسانی را که درباره اعترافات وب الگ شهریهم

  .نويسان و وجود آزار در زندان ها شايعه پراکنی می کنند تهديد به تعقيب قضايی کرده است
 با عنوان خط و نشان مجلس برای رياست جمهوری آينده، گزارشی از جلسه رای اعتماد همبستگی

  .  پيشنهادی راه و ترابری را در صدر اخبار خود آورده استبه وزير
  .  نير تصميم اکثريت مجلس را پيامی برای دولت آينده دانسته استآفتاب يزد
، در جريان رای گيری برای صادق بناب، اطالعيه ای عليه رييس جمهوری و وزيران ايرانبه نوشته 

 اعتراض عده ای از نمايندگان روبرو شد که آن را توهين سابق راه و وزير پيشنهادی توزيع شده بود که با
  . به رييس جمهوری و بر خالف آيين نامه داخلی مجلس می دانستند

 تصميم به عدم رای اعتماد به وزير پيشنهادی رييس جمهوری شب قبل از طرح در اعتمادبه نوشته 
که جمعی از نمايندگان عضو سپاه مجلس در جلسه عده ای از تندروهای مجلس در منزل الياس نادران، 

  . پاسداران را در مجلس رهبری می کند، گرفته شده بود
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  .الياس نادران در جريان استيضاح و برکناری وزير قبلی راه هم سرکردگی مخالفان را به عهده داشت
ی پارچين دو روز بعد از مخالفت دو روزنامه هوادار محافظه کاران با صدور اجازه بازرسی از منطقه نظام

 سخنگوی وزارت خارجه گفته آن سازمان شرقبه بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، به نوشته 
برای بازرسی های هسته ای تنها نمونه برداری از فضای سبز پارچين را تقاضا کرده بود و بازرسی ها 

 در هيچ منطقه نظامی ربطی به منطقه و تاسيسات نظامی ندارد چرا که ايران قبال خبر داده است که
  .فعاليت های هسته ای صورت نمی گيرد

 روزگذشته عده ای از پرستاران در اعتراض به وضعيت استخدامی و معيشتی خود در شرقبه نوشته 
مقابل مجلس اجتماع کردند و همزمان با آن، عده ای از معلمان در برابر سازمان بودجه و برنامه ريزی 

ت آموزش و پرورش در توجيه پرداخت نشدن مطالبات معلمان به آنان خبر دادکه اجتماع کردند چرا که وزار
  .هنوز سازمان مديريت برنامه ريزی دستور عمل پرداخت ها را ابالغ نکرده است

در ادامه اخبار و گزارش ها درباره انتخابات رياست جمهوری، به نوشته روزنامه های امروز صبح همچنان 
ردن و يا نکردن هاشمی رفسنجانی در انتخابات است، امری که، به نوشته مهم ترين موضوع شرکت ک

 مجيد انصاری معاون حقوقی رييس جمهوری، با آن موافقت کرده و آن را باعث ايجاد انگيزه در آفتاب يزد
مردم برای شرکت در انتخابات دانسته است اما محافظه کاران و به ويژه نسل جوان آن ها که تندرو 

ی شوند همچنان به مخالفت با حضور رييس جمهور سابق در رقابت های انتخاباتی ادامه می خوانده م
  . دهند

رضا زواره ای عضو هيات موتلفه، که خود را نيز نامزد انتخابات رياست جمهوری معرفی کرده است، به 
  .م خبری نيست گفته رسانه ها سروصدای زيادی درباره انتخابات می کنند اما در مردآفتاب يزدنوشته 
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