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

  
   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق

  
پارلمان اروپا طي نقض حقوق بشر در ايران را محكوم آرد و خواهان تجديد نظر در ليست تروريستي 

 اتحاديه اروپا گرديد
  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع:همبستگی ملی

ان اروپا استمرار نقض پارلم, در قطعنامه اي آه روز گذشته با اآثريت آراء نمايندگان به تصويب رسيد
با توجه به تمايل گسترده در ميان نمايندگان پارلمان اروپا در . گسترده حقوق بشر در ايران را محكوم آرد

قطعنامه همچنين از , خصوص حذف نام سازمان مجاهدين خلق از ليست تروريستي اتحاديه اروپا
آرد در ليست تروريستي اتحاده آميسيون امور خارجي و آميسيون آزادي هاي اجتماعي درخواست 

, از جمله آقايان استرون استيونسون از حزب محافظه آار, نمايندگان پارلمان اروپا. اروپا تجديد نظر شود
به سخنراني پرداخته و بر ماهيت , ازحزب سوسياليست, از چپ متحد و پائلو آازاآا, آندره بري

ر ضرورت بازبيني ليست تروريستي اتحاديه اروپا غيرعادالنه برچسب تروريستي عليه مجاهدين خلق و ب
 .تأآيد نمودند

روز گذشته پارلمان اروپا با اآثريت آراء نمايندگان قطعنامه اي در محكوميت نقض گسترده حقوق بشر در 
 .ايران را بتصويب رساند

 نايب اول رئيس ,از جمله آقايان آلخو ويدال آوآدراس, اين قطعنامه آه از سوي شمار زيادي از نمايندگان
نماينده دمكرات مسيحي از آلمان و گزارشگر ايران در پارلمان , ميشل گاهلر, پارلمان اروپا از اسپانيا

استرون , نماينده سوسياليست از پرتغال و رئيس هيأت پارلمان اروپا در ناتو, پائولو آازاآا, اروپا
, آلكساندر آلوارو, ماينده گروه ائتالف چپ از آلمانن, آندره بري, نماينده محافظه آار از بريتانيا, استيونسن

و , رئيس گروه سبزهاي پارلمان اروپا از ايتاليا, نماينده ليبرال از آلمان و خانمها مونيكا فراسوني
ازجانب تمامي گروههاي پارلماني مورد , ارائه شده بود, نماينده ليبرال از سوئد, سيسيليا مولمتسروم

 .حمايت قرار گرفت
 تروريستهاي خود را به مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرستاده بود تا -م ايران شماري از ديپلماترژي

اما اين تالش به خاطر حمايت گسترده نمايندگان ازاين قطعنامه به . از تصويب اين قطعنامه جلوگيري آند
 .شكست انجاميد

اردار و آساني را آه از نظر رواني عقب زنان ب, احكام اعدام عليه محكومين نوجوان«قطعنامه صدور 
 .توسط رژيم ايران قويًا محكوم آرد» مانده هستند

وخيمتر شدن وضعيت در مورد آزادي عقيده و بيان و «قطعنامه همچنين نگراني عميق خود را در خصوص 
يرندة دربرگ, بطور خاص آزار و اذيت افزايش يافتة بيان مسالمت آميز عقايد سياسي, آزادي مطبوعات

 .ابراز داشت» دستگيري هاي خودسرانه و بازداشتهاي بدون اتهام و محاآمه
ايران هنوز عضو آنوانسيون حذف هر گونه تبعيض عليه زنان نشده « پارلمان اروپا با اشاره به اين آه 

از مقامات , »است و مجلس آن بتازگي يك قانون پيشنهادي دربارة برابري جنسي را رد آرده است
مدارآي ارائه دهند آه نشان دهد آنها احكام اعالم شده سنگسار را اجرا نمي «ي خواست آه ايران
 .گرديد» اعمال بالفصل ممنوعيت عليه شكنجه« و خواستار » آنند

خبرنگاران سايت هاي اينترنتي , اقدامات قوه قضاييه بر عليه خبرنگاران«قطعنامه پارلمان اروپا همچنين 
منجر , زنداني شدن آنها و بنا بر گزارشات متعدد, جر به بسته شدن انتشارات آنهاو وبالگ نويسان آه من

 . »به شكنجه و گرفتن اعترافات آاذب از سوي آنها شده را محكوم مي آند
گزارشگر ويژة سازمان ملل آمبيي ليگابو مبني بر «پارلمان اروپا همچنين با نگراني نسبت به يافته هاي 

پيمان ) 3(19 و قانون جزاي ايران با محدوديتهاي مجاز شمرده شده در مادة اين آه قانون مطبوعات
 .توجه داد» جهاني حقوق مدني و سياسي همخواني ندارد

با توجه به تمايل گسترده در ميان نمايندگان پارلمان اروپا در خصوص حذف نام سازمان مجاهدين خلق از 
از آميسيون امور خارجي و آميسيون آزادي هاي قطعنامه همچنين , ليست تروريستي اتحاديه اروپا

نحوه اي آه پارلمان مي تواند خودش را درگير پروسه به روز آردن مستمر «اجتماعي درخواست آرد 
با در نظر , دررابطه با اقدامات مشخص براي مقابله با تروريسم بنمايد” موضع عمومي شوراي اروپا”

 .» بررسي قرار دهدمورد,  به بعد2001گرفتن تحوالت از سال 
آندره , از جمله آقايان استرون استيونسون از حزب محافظه آار, نمايندگان پارلمان اروپا, در اين خصوص

به سخنراني پرداخته و بر ماهيت غيرعادالنه , ازحزب سوسياليست, از چپ متحد و پائلو آازاآا, بري
ست تروريستي اتحاديه اروپا تأآيد برچسب تروريستي عليه مجاهدين خلق و بر ضرورت بازبيني لي

 .نمودند
در جريان , مريم رجوي, اين نمايندگان همچنين بر حمايت خود از فراخوان رهبر اپوزيسيون اصلي ايران

مبني بر اين آه نه استمالت و نه دخالت نظامي , سخنراني اش در پارلمان اروپا در دسامبر گذشته
هديد فزاينده ايران براي صلح و امنيت منطقه و جهان بوده و خارجي راه حل هاي واقعي براي مقابله ت
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تنها راه حل پراتيك و منطقي براي ايجاد تغيير دمكراتيك در ايران تكيه بر مردم ايران و مقاومت 
 .تاآيد نمودند, سازمانيافته مي باشد

روريستي اتحاديه نمايندگان همچنين اعتقاد قاطع خود را مبني براي آه خروج مجاهدين خلق از ليست ت
 .ابراز داشتند, اروپا يك گام جدي و ضروري در تالش براي محقق آردن چنان تغييري در ايران است

متاسفانه سياستهاي «: تصريح آرد, عضو آميته خارجي پارلمان از لهستان, آقاي ريزارد زرنسكي 
وحشيانه حقوق بشر نبوده دولتهاي اروپايي در قبال رژيم ايران بهيچوجه آمكي به پايان دادن نقض 

بهترين روابط سياسي و ديپلماتيك را برقرار , وقتي ما يك جانبه با اين رژيم معامله ميكنيم. است
و مهمتر از همه وقتي آه به سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون مشروع اين رژيم مارك , ميكنيم

ما ماه گذشته خانم رجوي پرزيدنت . نيمدر حقيقت اين رژيم فاشيستي را تشويق ميك, تروريسم ميزنيم
مقاومت ايران را در اين پارلمان از نزديك ديديم و ما با ايشان آامال موافق هستيم آه تغيير در ايران 

بايد اين برچسب ناعادالنه تروريستي را از مجاهدين بزداييم تا . توسط مردم و مقاومت امكان پذير است
 .» در آشورشان مستقر آنندمقاومت و مردم ايران دمكراسي را

اعتراضهاي گسترده اي در پارلمان اروپا نسبت به « : آقاي استيونسون در سخنراني خود از جمله گفت
اين جنبش با هيچ معياري در چارچوب اين . گنجاندن نام مجاهدين در ليست تروريستي وجود دارد

 سياسي استفاده ميكند و به ما ميگويد رژيم ايران از اين ليست براي اعدام زندانيان, ليست نميگنجد
الزمه پايان دادن به نقض حقوق . همان آساني را اعدام ميكند آه در ليست تروريستي اروپا قرار دارند

 .»بشر در ايران پايان دادن به اين نامگذاري غير عادالنه است
مريم رجوي رهبر ماه گذشته خانم «: از جمله تصريح آرد, آقاي آازاآا در بخشي از سخنان گفت

آاريسماتيك جنبش مقاومت ايران در اين ساختمان به ما گفت راه حل اين چالش نه سازش با ماليان 
در . تغيير توسط مردم و مقاومت ايران, يك راه حل سوم وجود دارد. تهران و نه جنگ خارجي است

 درخواستهاي رژيم ايران براي ما بايد. پارلمان اروپا تفاهم زيادي نسبت به اين راه حل سوم وجود دارد
باقي نگهداشتن مجاهدين در ليست تروريستي را شجاعانه آنار بزنيم و پيشتاز يك راه حل درست 

  .»باشيم
  

 و اروپا، در قطعنامه اي عليه جمهوري رانی ااني می جاریپارلمان اروپا ضمن استقبال از گفتگوها
 اسالمي نقض حقوق بشر را محکوم کرد 

  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع
 اروپا که مقر آن در شهر استراسبورگ در فرانسه است روز گذشته قطعنامه اي را درباره ايران با پارلمان

در اين قطعنامه موارد نقض حقوق بشر در .  راي موافق، دو راي مخالف و پنج راي ممتنع تصويب کرد104
اکرات اتحاديه اروپا و ايران درباره برنامه هسته اي ايران محکوم شده، اما نمايندگان در عين حال از مذ

ايران استقبال کرده، اين مذاکرات را فرصتي براي پيشبرد اتحاديه اروپا و ايران در زمينه حقوق بشر، 
پارلمان اروپا به اين نکته نيز اشاره مي کند که . مسائل سياسي و روابط تجاري اقتصادي دانستند

افراد بالغ مورد خصوصي زندگي به شمار مي آيد و نبايد به عنوان جرم اعمال و روابط جنسي بين 
  . شناخته شود

در اين قطعنامه اعدام جوانان صغير، زنان باردار و افرادي که مبتال به ): راديو فردا( حسيني ميرعلي
يط قطعنامه همچنين نگراني خود را از وخامت روزافزون شرا. اختالالت روحي هستند محکوم شده است

 و بيان آن از جمله يآزادي بيان، انديشه و مطبوعات به ويژه ظلم و ستم روينده در برابر انديشه سياس
 . دستگيري و زنداني کردن افراد بدون اثبات جرم يا محاکمه ابراز داشته است

ه،  تاکيد بر اين که جمهوري اسالمي هنوز کنوانسيون حذف هرگونه تبعيضي را عليه زنان امضا نکردبا
قطعنامه پارلمان از مقامات ايران مي خواهد همچنان که متعهد شده بودند مدارکي دال بر معلق 

 اجرا بهساختن حکم سنگسار ارائه دهند و از ايران مي خواهند هرچه زودتر قانون منع شکنجه را 
 نگاران، قطعنامه پارلمان اروپا همچنين برخورد سيستم قضايي کشور را نسبت به روزنامه. درآورند

خبرنگاران اينترنتي و وبالگرها که منجر به بسته شدن شماري از سايت هاي اينرنتي شد محکوم کرده 
 . و اسارت و شکنجه عليه آنان را مورد نکوهش قرار مي دهد

 روز گذشته پارلمان اروپا ضمنا نگراني خود را از گزارش نماينده ويژه سازمان ملل متحد آمبئي قطعنامه
 193ه اظهار مي دارد قوانين جزايي مطابق با محدوديت هاي مجاز موجود مطبوعات که در ماده ليگابو ک

.  مي داردابرازکنوانسيون بين المللي نسبت به حقوق مدني و سياسي عنوان شده مغايرت دارد 
هاي پارلمان اروپا همچنين به مقامات ايران يادآوري مي کند در احترام و حفظ حقوق متعلق به اقليت 

 .مذهبي بکوشند
 اروپا از اين که جمهوري اسالمي از اعدام حاجيه اسماعيل وند صرفنظر کرده و اعدام ليال مافي پارلمان

را به تاخير انداخته تا نتيجه آزمايش هاي روانپزشکي بر روي وي روشن شود استقبال مي کند و با 
 المللي به عنوان يک يناز نقطه نظر حقوق بوجود اين تاکيد مي ورزد که اتهام نسبت داده شده به آنها 

پارلمان اروپا به اين نکته نيز . عمل جنايتکارانه تلقي نشده و نمي تواند مشمول پيگرد قانوني شود
اشاره مي کند که اعمال و روابط جنسي بين افراد بالغ مورد خصوصي زندگي به شمار مي آيد و نبايد 

 .به عنوان جرم شناخته شود
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  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -مي رژيم ايرانپروژه ات

  
يي ايران  هاي هسته آميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا گفت آه اتحاديه اروپا و آمريكا در مورد فعاليت

 .نظر مشترك دارند
  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع

ررو والدنر، آميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا آه ، نبيتا ف)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در واشنگتن با آالين پاول، وزير خارجه مستعفي آمريكا و آونداليزا رايس، وزير ) پنجشنبه(روز گذشته 

آن چه آه : اف اتريش گفت.آر.ي خبري او وگو با شبكه خارجه آابينه جديد بوش ديدار داشت در گفت
وگوها و مذاآرات تجاري دوجانبه است  شود در حال حاضر همان گفت  گفته ميروابط ايران و اتحاديه اروپا

 .آه از روز چهارشنبه آغاز شدند
آمريكا و اتحاديه اروپا بر اين نقطه نظر تكيه دارند آه هيچ پتانسيل نظامي در حوزه : وي ادامه داد

 . يي ايران ايجاد نشود هاي هسته فعاليت
 . ملي در اين ميان تغيير آند، ما هم بايد در مواضعمان تجديدنظر آنيمچنانچه عا: والدنر تصريح آرد

آند آه  در صورتي اتحاديه اروپا به انتخابات عراق آمك مي: آميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا گفت
  .اساس آن يك پروسه انتخاباتي دموآراتيك باشد

  
  امون تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيردولتها، نيروها، مواضع 

  
 دموکراسي، ،ی اسالمیدر مذاکرات با جمهور: سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا

  دارند تياصالحات و حقوق بشر اهم
  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع
 مذاکرات سياسي و تجاري یري توافق سه کشور فرانسه، آلمان و بريتانيا با ايران درباره ازسرگی پدر
 اکنون گفته مي شود در مذاکرات ،ی اسالمیمنيتي پس ازتعليق غني سازي اورانيوم توسط جمهورا

 مسئول ناکريستينا گاالک سخنگوي خاوير سوال. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه به کليات پرداخته شد
 و مذاکرات در دو بخش اقتصادي: دی گوی فردا مویسياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه با راد

ايران و اروپا در مذاکرات دو روز گذشته به جزئيات اشاره اي نکردند، اما انتظار داريم . بازرگاني انجام شد
دور ديگر مذاکرات حدود دو ماه ديگر در ايران برگزار شود که در جريان آن جزئيات بيشتري از مسائل 

بيل حرکت به سوي مسائلي از ق: دی گویخانم گاالک م. اصلي به بحث گذاشته خواهد شد
دموکراسي، اصالحات، حقوق بشر براي اتحاديه اروپا بي نهايت مهم است و همواره نيز چنين بوده 

 . است
 حالي که بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي نمونه برداري از مجتمع نظامي پارچين را از روز در

ي اتحاديه اروپا با ايران در بروکسل پنجشنبه آغاز کردند، دور اول مذاکرات تجاري و سياسي امنيت
بعد از .  شدبرگزارمذاکرات تجاري روز چهارشنبه و سياسي امنيتي روز پنجشنبه . ديشب به پايان رسيد

توافق سه کشور فرانسه، آلمان و بريتانيا با ايران که در پاريس انجام گرفت و اين توافق براي تعليق 
ين کشورها اعالم کرده بودند که پس از آن که آژانس بين المللي غني سازي اورانيوم توسط ايران بود، ا

 به تعليق درآورده مذاکرات سياسي و تجاري راانرژي اتمي تاييد کند ايران عمال غني سازي اورانيوم 
گفته مي شود در مذاکرات روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه به . امنيتي را با ايران از سر خواهند گرفت

قرار است دور بعدي مذاکرات دو ماه ديگر در . د و مساله خاصي مورد بحث قرار نگرفتکليات پرداخته ش
 از کريستينا گاالک سخنگوي خاوير سوالنا مسئول سياست زارشيفريبا مودت در گ. ايران انجام شود

 . خارجي اتحاديه اروپا درباره مذاکرات انجام شده پرسيده است
در دو روزي که گذشت طرفين درواقع آن گفتگوهايي را از سر گرفتند که در ): راديو فردا( مودت فريبا

 يعني يک سال و نيم پيش متوقف شده بود، اما با اين تفاوت که اين بار طرفين 2003اواسط سال 
اگانه  جدورموضوع مذاکرات را به دو بخش بازرگاني و سياسي تقسيم کرده بودند که جزئيات آن به ط

کريستينا گاالک سخنگوي خاوير سوالنا مسئول . اما موازي با يکديگر به بحث گذاشته شود
سياستگذاري اتحاديه اروپا در گفتگويي اختصاصي با راديو فردا روند مذاکرات دو روز گذشته را چنين 

 . توصيف کرد
 

قتصادي و بازرگاني را مد نظر يکي جنبه ا. مذاکرات به اين گونه سازماندهي شده بود:  گاالککريستينا
روز . قرار داد و ديگري آنچه بود که ما در اتحاديه گفتگو در مورد سئوال ها و مسائل سياسي مي خوانيم

 پنجشنبه مسائل زچهارشنبه طرفين در مورد همکاري هاي اقتصادي و بازرگاني صحبت کردند و رو
يچ يک از اين مالقات ها مسائل مطرح را عميقا سياسي روابط فيمابين را به گفتگو گذاشتند، ولي در ه

علت آن که اين گفتگوها درواقع از سرگيري مذاکرات متوقف شده چند ماه . و در جزء بررسي نکردند
 قرار بود مسائل مربوط به هبراي مثال هيچگونه گفتگوي اساسي در اجالس روز گذشته ک. پيش بود

 بحث بگذارد انجام نشد، بلکه جهت مذاکرات اين بود که حقوق بشر، صلح خاورميانه و تروريسم را به
زماني که باالخره موافقتنامه ميان ايران و اتحاديه نهايي شود، چگونه طرفين خود را براي ايجاد 

مساله که هنوز در مورد آن بي .  کنندهچارچوبي که روابط سياسي آنها را در خود جاي دهد آماد
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ر ديگر تاکيد کنم که ايران و اروپا در مذاکرات دو روز گذشته به جزئيات بنابراين مي خواهم با. اطالعيم
اشاره اي نکردند، اما انتظار داريم دور ديگر مذاکرات حدود دو ماه ديگر در ايران برگزار شود که در جريان 

 .  اصلي به بحث گذاشته خواهد شدئلآن جزئيات بيشتري از مسا
رسيدم که منظورش از مسائل اصلي که در گفتگوهاي دو روز گذشته در اينجا از خانم گاالک پ: م  . ف

 : مطرح نشده و در آينده مطرح خواهد شد چيست؟ وي گفت
سئوال هاي حياتي روابط سياسي ميان دو کشور که عبارتند از روند بهبود وضع حقوق :  گاالککريستينا

ند صلح خاورميانه، همکاري ايران در بشر در ايران، شرکت ايران در مسائل مهم منطقه اي از قبيل رو
 که موافقتنامه اي نماما بايد تاکيد ک. مبارزه عليه تروريسم بين المللي و مسائل سياسي از اين قبيل

که هم اکنون ميان ايران و اروپا مورد بحث است، عمدتا يک موافقتنامه بازرگاني و همکاري هاي 
 . اقتصادي است، با جنبه هاي سياسي

از خانم گاالک پرسيدم در اين صورت و اين که طرفين اروپايي مذاکره تاکيد را بر جنبه هاي : م  . ف
اقتصادي روابط با ايران گذاشته، به معني آن است که مسائلي از قبيل وضع حقوق بشر در ايران از 

 : اولويت کمتري برخورد خواهد بود؟ وي در پاسخ گفت
از قبيل حرکت به سوي دموکراسي، اصالحات، حقوق بشر ابدا، برعکس مسائلي :  گاالککريستينا

براي اتحاديه اروپا بي نهايت مهم است و همواره نيز چنين بوده است و در عين حال مي دانيد که ما در 
 براي کهمواردي گفتگوهاي بسيار پيچيده و مشکلي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران داشته ايم 

. آورده که آگاهي بيشتري از آنچه در اين زمينه در ايران مي گذرد داشته باشداروپا اين امکان را به وجود 
 .بنابراين بدون شک اتحاديه اروپا به اين مساله اولويت بسيار بسيار مهمي خواهد داد

 
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 سيستاني را بر عهده گرفت گروه انصار السنه مسئوليت قتل نماينده آيت اهللا 

  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع
را بر " آيت اهللا سيستاني"يك گروه وابسته به القاعده موسوم به انصار السنه مسئوليت قتل نماينده 

 .عهده گرفت
و پسرش و چهار تن از " شيخ محمود المدائني"الملل ايلنا، به دنبال قتل   به گزارش سرويس بين

گروهي , شدند  زماني آه از مسجدي در جنوب شرقي بغداد خارج مي, پس از نماز عشا, يمحافظان و
آيت "قتل نماينده , اي در سايت اينترنتي مخصوص اين گروه تروريست  موسوم به انصارالسنه در بيانيه

را , هاز بزرگترين مدافعان برگزاري انتخابات سي ام ژانوي, مرجع تقليد شيعيان عراق, "اهللا سيستاني
 .برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، اين گروه تروريستي ضمن برعهده گرفتن مسئوليت ترور نماينده 
از تمام برادرهاي عراقي خود : در اين بيانيه هشدار داد, مرجع شيعيان عراق, "آيت اهللا سيستاني"

 .دهيم  باتي را مورد هجوم قرار ميهاي انتخا  خواهيم آه در انتخابات شرآت نكنند؛ زيرا ما حوزه  مي
ام ژانويه شانس شيعيان عراقي براي آسب بيشترين   گفتني است؛ با برگزاري انتخابات سي

  .هاي عراق است  هاي مجلس عراق بيشتر از سني  آرسي
 .حمله به مسجدي در نزديكي بغداد هفت آشته بر جاي گذاشت

  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع
الملل ايلنا، درپي وقوع انفجار يك بمب در مقابل يك مسجد شيعيان در عراق،   رويس بينبه گزارش س

 .دست آم هفت نفر آشته شدند
 . نفر نيز زخمي شدند38درپي اين حمله دست آم 

 آيلومتري شمال 45در " خان بني سعد"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بعقوبه، اين انفجار در شهر 
 .ستعرب بغداد رخ داده ا

، مرجع تقليد شيعيان "آيت اهللا سيستاني"، نماينده "شيخ محمود المدائني"پيش از اين انفجار نيز 
 .عراق، در جنوب بغداد ترور شده بود

در حمالت ايالت االنبار . درپي وقوع انفجار ديگري در شهر موصل نيز يك سرباز آمريكايي آشته شد
 .شته شدندعراق نيز دو عضو نيروي دريايي آمريكايي آ

 .مردان مسلح ناشناس يكي از رهبران برجسته حزب دموآراتيك آرد عراق را در موصل آشتند
 به رهبري PDKاز مسئوالن حزب دموآراتيك آرد , "هاشم زيباري"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

مسلح ناشناس يك گروه : تاآيد آرد, يكي از دو رهبر اصلي احزاب آردستان عراق, "مسعود بارزاني"
 .يكي از رهبران حزب دموآراتيك آرد را در آمينگاهي در شهر موصل آشتند

مهاجمان آتش گلوله را عليه اتومبيل اين : اظهار داشت" زيباري"به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، 
 .رهبر آرد گشوده و وي را به قتل رساندند
  .هنوز هويت اين رهبر فاش نشده است

  
عناصر تروريستي حمله آننده به خانه من در بغداد با ايران و سوريه : موآراتيك عراقدبيرآل حزب امت د

 مرتبط هستند 
  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع
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حمله آننده " عناصر"دبيرآل حزب امت دموآراتيك عراق با متهم آردن ايران و سوريه،" مثال االلوسي"
 .ر ارتباط دانستاش در بغداد را با اين دو آشور د    به خانه

چاپ عربستان آه روز " الوطن"وگو با روزنامه   ، االلوسي در گفت"ايلنا"به گزارش سرويس ديپلماتيك 
آننده به خانه من در   عناصر تروريستي حمله: جمعه در پايگاه اينترنتي اين روزنامه منتشر شد، ادعا آرد

 .بغداد با ايران و سوريه مرتبط هستند" العدل"محله 
هاي من براي حفاظت در قبال   آنان به درخواست:  در ادامه از عمكرد پليس عراق انتقاد آرد و گفتوي

 .ام وارد شده است  هاي فراواني به خانه  اند و دراين حمله خسارت  اين حمله پاسخ نداده
 .االلوسي پيشتر نيز ايران و سوريه را به دخالت در امور عراق متهم آرده بود

ي مرآزي عراق پيشتر حكم بازداشت االلوسي را به دليل ديدارش از سرزمين اشغالي دادگاه جناي
ها در عراق بود، به دليل سفر   فلسطين صادر آرده بود و وي آه مدير آميته عالي ملي پاآسازي بعثي

 .به فلسطين اشغالي آه برخالف قوانين عراق است، از سمتش اخراج شده بود
  .هايي در بردارد  رود و مجازات   به اسرائيل مخالف قوانين به شمار ميبراساس قوانين عراق، ورود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ی د٢۵:  ايرانیهفته نامه ها
  2005 ژانویه 14 – 1383 دی25ه جمع:بی بی سی

ده رياست رای عدم اعتماد مجلس به احمد صادق بناب نامزد پيشنهادی وزارت راه، انتخابات آين
جمهوری، دفاع از تصويب اليحه تثبيت قيمت ها، طرح تسهيل ازدواج و انتقاد از شبکه تلويزيونی مهاجر 

  . مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ تهران است
هفته نامه ها رای عدم اعتماد مجلس به احمد صادق بناب نامزد پيشنهادی آقای خاتمی برای وزارت 

 نوشته، اصالح طلبان با اين واقعيت  ايران جمعه جمهور آينده تعبير کرده اند وراه پيام مجلس به رئيس
روبرو شده اند که آيا در صورت پيروزی در انتخابات توان مواجهه با مخالفان را خواهند داشت در حالی که 

 بود آن اصولگرايان تاکيد می کنند که رئيس جمهور هر که باشد حتی اگر از ما نباشد همراه ما خواهد"
  ."هم نه به اختيار که به حکم اجبار

 سياستمداران اصالح طلب همچنانکه سرگرم بررسی راه های ايران جمعه،به عقيده ياداشت نويس 
  . پيروزی خود در انتخابات آينده هستند بايد به راه های تعامل با مجلس هفتم نيز بينديشند

اع از عملکرد مجلس پرداخته و آقای بناب را يکی از  در سرمقاله اين شماره، به دف پرتو سخندر مقابل
مسئوالن پر اشتباه معرفی کرده که به نوشته اين هفته نامه يکی از علل اصلی استيضاح احمد خرم 

  .وزير سابق راه بوده است
 از آقای خاتمی انتقاد کرده که چرا چنين فردی را به مجلس معرفی کرده و نوشته، پرتو سخن

س برای اصالح وزارتخانه از آقای خرم خواسته بودند وی را کنار بگذارد و اگر قرار باشد نمايندگان مجل
  .مجلس به چنين فردی رای اعتماد بدهد بهتر نبود اصال آقای خرم را استيضاح نمی کرد

انتخابات رياست جمهوری سال آينده هر روز ابعاد تازه ای می يابد و دو جناح سياسی که با چند نامزد 
  .جهند اعالم کرده اند تعيين نامزد نهايی به نتايج نظر سنجی های آينده بستگی داردموا

نامزدی پنج نفر در طيف محافظه کاران و دو نفر در ميان اصالح طلبان قطعی شده است اما هنوز 
توافقی برای معرفی يک کانديدا صورت نگرفته به حدی که علی اکبر واليتی وزير سابق امور خارجه 

از کانديداهای محافظه کاران به علت تاخير در اجماع از سوی اين گروه، اعالم کرده به طور مستقل يکی 
  .وارد عرصه انتخابات خواهد شد

آقايان علی اکبر واليتی وزير سابق خارجه، علی الريجانی رئيس پيشين صدا وسيما، محمود احمدی 
سداران و احمد توکلی نماينده مجلس پنجم نژاد شهردار تهران، محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پا

کانديداهای جناح راست و مهدی کروبی رئيس پيشين مجلس و مصطفی معين وزير سابق علوم از 
  .کانديداهای اصالح طلبان به شمار می روند

 ارگان حزب موتلفه از قول حبيب اهللا عسگر اوالدی دبير کل پيشين اين تشکل نوشته، اين پنج نفر شما
  .تائيد هستند اما ما بايد از خواص و مردم نظر سنجی کنيم و بعد از آن تصميم گيری می شودمورد 

به گفته آقای عسگراوالدی از بزرگان جامعه مدرسين و روحانيت مبارز و مردم نظرخواهی خواهد شد و 
  .نظرخواهی از مردم ظرف ده روز آينده آغاز می شود

ماينده سابق مجلس به اصالح طلبان پيشنهاد کرده در باره هادی خامنه ای عضو مجمع روحانيون و ن
نامزدهايشان نظر سنجی کرده و بر اساس نتايج نظر سنجی روی يک نفر اجماع کنند که به نوشته 

. بدون دستيابی به اجماع در درون جبهه اصالحات، اصالح طلبان بازنده انتخابات آينده خواهند بود"صدا، 
"  

شمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت در انتخابات رياست جمهوری حضور احتمالی اکبر ها
  . بر فضای سياسی سايه انداخته و معادالت جناح های را برهم زده است

راوی از ديدار آيت اهللا خزعلی عضو سابق شورای نگهبان با هاشمی رفسنجانی برای منصرف کردن وی 
 آن را چاپ کرده به دفاع از اميد جوانای که خبر داده و در مقابل پسرش مهدی خزعلی در نامه 

  . "انشا اهللا هاشمی می آيد و اصالحات اصولی را با اقتدار انجام خواهد داد: "هاشمی پرداخته و گفته
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به گفته آقای خزعلی، در ميان نامزدهای دو جناح هنوز فردی وجود ندارد که بتواند به دور از اختالفات 
  .دولت را هدايت کند

 ارگان انصار حزب اهللا کارنامه مصطفی معين وزير سابق علوم را بررسی کرده که نامزد سازمان اتيالثار
  .مجاهدين انقالب اسالمی و حزب مشارکت در انتخابات آينده است

منتشر کرده و در آن به شرح " چه حاصل"آقای معين بعد از استعفا از وزارت علوم کتابی با عنوان 
ر به استعفا از وزارت علوم شد اما يالثارات با انتقاد از وی نوشته، آيا ملت و وقايعی پرداخته که منج

نظامی که با چالش های بزرگی در داخل و خارج مواجه است می تواند استوانه اجرايی کشور را به 
  دست کسی بسپارد که در بحران ها صف نظام را به نفع دشمن ترک کرد؟

لفت دولت به تصويب مجلس رسيد با استقبال نشريات وابسته به طرح تثبيت قيمت ها که با وجود مخا
نمايندگان مجلس در مقابل فشارهای : " به نقل از يک خواننده نوشتهشمامحافظه کاران روبرو شده و 
  ."مخالفان ايستادگی کنند

 نيز از قول يک خواننده نوشته، مردم فهميده اند که سخت گيری های شورای نگهبان در پرتو سخن
انتخابات مجلس بی جهت نبوده اما نمی دانم که چرا اين شورا بيشتر از اين به خصوص در انتخابات 

  .رياست جمهوری سختگيری نکرده اند
 از طرح نمايندگان مجلس برای تسهيل ازدواج جوانان و تعيين سقف برای مهريه انتقاد کرده اميد جوان
ن ميزان مهريه، زن را کاال فرض کرده اند به اين معنی که نمايندگان در اين طرح با محدود کرد"و نوشته، 

  . "چون قيمت دختران باالست، پسران نمی خرند
به عقيده نمايندگان مجلس علت اصلی کاهش ازدواج، تاخير و ترديد جوانان در اين زمينه، تعيين مهريه 

شود اما اميد جوان های سنگين است که با اجرای اين طرح بخشی از مشکل ازدواج جوانان حل می 
  "به حکومت چه ربطی دارد که آدم ها در چه سنی ازدواج می کنند؟"نوشته، 

 در گزارش مفصلی از شبکه تلويزيونی مهاجر انتقاد کرده که از آلمان به زبان عبرت های عاشورا
  .فارسی برنامه پخش می کند و تصاوير آن از طريق ماهواره قابل دريافت در ايران است

عبرت های که تلويزيونی بخشی از برنامه هايش را با مجوز دولت در ايران می سازد اما اين شب
 برنامه های اين شبکه را مبتذل و غير شرعی دانسته و از وزارت ارشاد انتقاد کرده که چرا عاشورا

  .ردازداجازه داده اين شبکه برنامه های خود را در ايران بسازد و در آن به ترويج اسالم آمريکايی بپ
شبکه تلويزيونی مهاجر تنها شبکه تلويزيونی فارسی زبان در خارج از کشور است که مجوز توليد برنامه 

 خواستار جلوگيری از فعاليت اين شبکه و تنبيه عبرت های عاشوراو جذب آگهی در ايران را دارد و 
  .مسئوالنی شده که مجوز فعاليت اين شبکه را صادر کرده اند
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