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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  کمترين نشانه اى مبنى بر برنامه هاى توليد سالح هسته اى ايران پيدا نشده است: البرادعى 
  2005 فوریه 17 – 1383 بهمن 29ه شنبپنج :ایرنا

 مديرکل آژانس بين المللى انرژى هسته اى روزپنجشنبه اعالم " ادعىمحمدالبر"
 کرد که طى شش ماه گذشته کمترين نشانه اى مبنى بر اينکه ايران بطور مخفيانه 

 . در حال توليد سالح هسته اى بوده ، کشف نشده است 
 براى شنيدن گزارش البرادعى ) اسفند( ١٠ فوريه آينده ٢٨شوراى حکام درروز

 . زمينه انطباق ايران با الزامات خود تشکيل جلسه خواهد داددر 
 البرادعى در مصاحبه اى با رسانه هاى گروهى آمريکا که روز پنجشنبه متن آن 

 طى شش ماه گذشته هيچ تحولى : در مقر سازمان ملل در نيويورک منتشر شد، گفت 
 . اعم از بازرسيها و يا اطالعات ما صورت نگرفته است 

 اگر شما به تصوير بزرگى نگاه کنيد، هيچگونه غنىسازى در ايران : ت وى گف
 صورت نگرفته واين امررضايتبخش است ومن اميدوارم تا رسيدن به موافقتنامه اى

 . اوضاع به همين شکل پيش برود
 تنها راه پايان دادن به اين بحران وجلوگيرى از برخورد، : البرادعى افزود 

 کشور فرانسه ، انگليس و آلمان در مذاکره با ايران مشارکت آمريکا با سه 
 . است 

 من فکر نمىکنم که مساله : مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى تاکيد کرد 
 . ايران بدون شرکت کامل آمريکا در کنار اروپاييها حل شود

 البرادعى که يک ديپلمات مصرى است و دو دوره است که اين سمت را بر عهده 
 .  ، افزود، با وجود تشنج ، روابط حرفه اى وى با آمريکا خوب بوده است داشته
  نفره حکام سازمان ملل در نشست آتى خود همچنين در زمينه کره ٣۵شوراى

 شمالى که اخيرا با اعالم داشتن سالح هسته اى يادآور شد که از مذاکرات شش 
 ن ، کره شمالى و کره جانبه پکن با شرکت کشورهاى آمريکا، روسيه ، چين ، ژاپ

 . جنوبى کناره گيرى مىکند، تصميم خواهد گرفت 
 . شوراى حکام همچنين در زمينه انتخاب مجدد البرادعى تصميم خواهد گرفت 

  
 ی از شبکه هاکای آمردیبا/  اتخاذ کندرانی در قبال ای موضع سختدی باواشنگتن کا؛ی کنگره آمرندگانینما

  مي سبز داشته باشی انقالبرانی درامي توانیما م/  کندتی زبان حمای فارسیماهواره ا
  2005 فوریه 17 – 1383 بهمن 29ه شنبپنج 
 ی انتقاد کرده و خواستار اقداماترانی از الي هتالي خود در کاپی های در سخنرانکای کنگره آمرندگانینما
 .  شدند ی هسته احاتي به تسلرانی ای ممانعت از دسترسیبرا
 وقت خود شتري کنگره بتهي دو کمکا،ی آمری صدای دولتینترنتی اگاهی مهر به نقل از پایزار گزارش خبرگبه

 حل بحران ی براکيپلماتی دی کارشناسان موافق و مخالف در باره تالشهای استداللهادنيرا صرف شن
 . کردندرانی ای هسته ایمربوط به برنامه ها

 و ی هسته ای در خصوص برنامه هایادی زیا فشارها اصرار دارند تیکائی از قانونگذاران آمریاريبس
 . وارد شودرانیحقوق بشر بر ا

 گفت کای آمرندگانی الملل در مجلس نماني روابط بتهي کمخواهی جمهورسي رئHenry Hyde" دی هایهنر"
 .  هستندیزهائي تهران روشن کنند که درخواستها چه چی برادی متحده و اروپا بااالتیکه ا
 رفتار سخت تر و رانی است تا نسبت به استهی ، شارانی اري اختي توجه به سابقه فعالبا:"  گفتیو

 در دی مان بای است که ما و دوستان اروپائنیآنچه که مهم است ا. ردی صورت پذی ترقي دقیدگيرس
رک  گذارد به دی تعهدات خود را کنار مگری بار دکی رانی اگر اای خورد ی گفتگوها شکست منی که ایزمان

 بر ارجاع پرونده ی باشد نه صرفًا متکی واقعدی باامدهاي پنی و امي برسرانی مساله ایامدهاي از پیشفاف
 ". سازمان مللتي امنی به شورارانیا
 ، به انیهودی ی به البی وی جلسات تام لنتوس بود که به خاط وابستگنی اگری گزارش مهر سخنران دبه

 آن ی و آنچه که ویرانی از مسئوالن ای عناصردی گوی میو. شهرت دارد کای در کنگره آمررانیمخالفت با ا
 . زنندین کار می کرد، دست به افي توصانهيدر خاورم" سمی شعله ور کننده ترورديشه" را گروه

 منطقه و ی برایدی تهد،ی هسته احاتي تسلی دارارانیا:  شد ی مدعايفرني کالالتی سناتور انیا
 . با آن مخالفت کننددی باگرانی و دکاستیآمر
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 راه که نی تا از امي  فشار وارد کنیبي هم مانند لرانی بر ادیما با:"  در ادامه اعالم کردی ونيهمچن
 ". راه است کنار بروندنیخطرناکتر

 کند ی متی که از تالشها و اقدامات محکم واشنگتن حمازي نکای مقام سابق دولت آمرکی" مارک پالمر"
 خارج کردن قدرت از دست ی برادی کرد بای بازنی را که در اوکرای همان نقش که واشنگتندی گویم

 . کندی باززي نرانیحاکمان ا
 ، ما مي دانی را راه حل منی و واقعًا امي باشرانی در اني در پشت دموکراتها و مخالفدیما با: دی گوی میو
 می دارازي و نمیل حاضر انقالب سبز دار هم در حارانی در ادی و شامی داشته انی دراوکرای انقالب نارنجکی

 تا بتوانند حق خود را مي کنتی و از آنها حماقی را تشورانی مردم امي توانی و ممي کنداي راهها را پنیتمام ا
 .بدست آورند

 در دي مقام در کاخ سفکی شامل انتصاب دی باکای آمریتالشها: دی گوی میکائی کارشناس آمرنیا
 . باشدمید و تحر تندی تهدران،یخصوص ا

 گانی فورد، کارتر و ری در دولتهای ملتي امنی که در شورایکائی آمرلگراني از تحلگری دیکی کي سیگر
 ی هسته احاتي تسلی متوقف کردن برنامه های باور است که هنوز زمان برانیخدمت کرده است برا

 نی و گفت که اد هشدار دارانیه ا بی در خصوص هرگونه حمله احتمالکای به آمری وجود دارد، اما ورانیا
 . کنددی کنند تهدی اصالحات تالش می را که در داخل برای تواند کسانیاقدام مطمئنًا م

 .  خواهد برد ني را از بی داخلی خواهد بود که مخالفت هایزي چرانی به اکایحمله آمر: دی گوی مکيس
 آموزش استي مرکز سریمد" یسوکولسک یهنر" دهد ی نظر مرانی که در مورد ایلگراني تحلگری داز

 ساله در باره 15 ی ال10 ی کند تا استراتژی است که  درخواست می هسته ای سالحهاريمنع تکث
 . بپردازدی هسته احاتي تسلی بالقوه دارارانی گرفته شود تا به اشي در پرانیا
 ی نگرانیو.  داشته باشدراي در اختی هسته احاتي تواند تسلی باور است که تهران هنوز نمنی بر ایو

 ممکن است انجام دهد رانی وآنچه که ااستگذاران،ي سی از حد از سوشي بیخود را در خصوص پافشار
 .اعالم کرد

 مانند بمباران، تهاجم و اشکال مختلف مماشات ی حساسی هانهی مساله ، گزنیدر کانون ا:  گفتیو
 ممکن است به احتمال رانی ممکن  که ازي آن چنیتر به محقق ساختن بدهي تنها شبتًایوجود دارد که نها

 . خود انجام دهد ی امکانات هسته اقی آن را از طرادیز
 شنهادي هستند و پرانی مخالف در ای از گروههاتی حمای برای کنگره طرفدار قانونندگانی از نمایبعض
 . کندتیا حمرانی در امی رژريي از تغی مانند مدل عراق بطور علنکای کنند تا آمریم
 و سمی تروری ازگروههاتی روشن کند که به حمارانی ای از دولت بوش خواستند تا براني همچنندگانینما

 . دهدانی پاانهياختالل در روند صلح در خاورم
 زبان ی فارسیوئی رادی در اظهاراتشان در روز چهارشنبه درخواست کردند تا برنامه هاندگانی نمانیا
 بعمل کای زبان در آمری فارسی ماهواره ای از برنامه هایشتري بتی حماکایو آمر شود شتري برانی ایبرا
 .آورد

 
 .يي ايران را تحسين آرد ي هسته سخنگوي آاخ سفيد اقدامات اروپا در خصوص مساله

 2005 فوریه 16 – 1383 بهمن 28ه شنبچهار 
سفيد با مخابره اين خبر افزود، ، پايگاه اينترنتي آاخ )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد ضمن خودداري از پاسخ به سوالي در خصوص گزارش اخير 
پيش از  : هاي جاسوسي هواپيماي آمريكايي بر فراز آسمان ايران، گفت واشنگتن پست مبني بر فعاليت

يا تكذيب آنم؛ بنابراين چنين آاري را هر چيز من در موقعيتي نيستم آه مسايل اطالعاتي را تاييد و 
 .دهم انجام نمي
اش واضح بيان  يي هاي هسته طلبي ي ايران و جاه آنم ما ديدگاههايمان را درباره فكر مي: وي افزود

مان براي ارسال اين پيام به ايران آه بايد به الزامات و  ايم و به همكاري نزديك با دوستان اروپايي آرده
ي تسليحات  دهيم و اين به معناي پايان دادن به برنامه اش عمل آند ادامه مي ليالمل تعهدات بين

 .يي اين آشور است هسته
آنيم و  را تحسين مي)  با ايران در رابطه( مان  ما اقدامات دوستان اروپايي: سخنگوي آاخ سفيد گفت

  .ارتباط مستقيم با آنها را حفظ خواهيم آرد
  

   منطقه اي ورويدادهاي مهم بين المللي
  

بار ديگر به دليل مخالفت آمريكا، ) WTO(بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، سازمان تجارت جهاني 
 .نتوانست درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان را بپذيرد

 2005 فوریه 16 – 1383 بهمن 28ه شنبچهار 
سوي ادامه داد، آمريكا براي ، اين خبرگزاري فران)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ودومين بار در چهار سال اخير بر موضع مخالف با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني  بيست
 .پافشاري آرد

 .ي اروپا از اين رفتار آمريكا انتقاد آردند بر اساس اين گزارش، چين، هند و اعضاي اتحاديه
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نگرو  ي صربستان و مونته هاي عضويت جداگانه اين در حالي است آه سازمان تجارت جهاني درخواست
 .را پذيرفت

ها به ايران قول دادند از پيوستن  بر اساس توافق پاريس ميان ايران و سه آشور اروپايي، اروپايي
آشورمان به سازمان تجارت جهاني حمايت آنند، اما اين بار نيز نشان دادند آه از قدرت الزم براي 

 .ان برخوردار نيستندبرآوردن اين درخواست اير
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
  شد ی نهائدیي انتخابات عراق تاجینتا

  2005 فوریه 17 – 1383 بهمن 29ه شنبپنج 
 .  شدیی نهادیي امروز پنجشنبه تاجی و نتااتی شکای به تمامیدگي انتخابات عراق پس از رسی نهائجینتا
 انتخابات عراق امروز ی مستقل برگزاری عالتهي کمترز،ی روی مهربه نقل از خبرگزاریخبرگزار گزارش به

 شده ، دیي تایی نهاجی بغداد اعالم کرد که براساس نتای در کاخ کنفرانسهایدرکنفرانس مطبوعات
ست  توانراق، عانيعي از مراجع بزرگ شیستاني اهللا ستی آتی مورد حماکپارچهیفهرست ائتالف عراق 

 . را به دست آوردی کرس275 از مجموع ی کرس140
 با نام ی عالوادی و فهرست ای کرس75 انيعي پس از فهرست شزي اساس فهرست ائتالف کردها ننیبرا

 . را به دست آوردی کرس40 زتوانستي نهيالعراق
د و پس از  اعالم شی هفته جارکشنبهی عراق ی انتخابات مجمع ملیی نهاجی گزارش نتانی اهی پانیبرا

 :  شرح اعالم شدنی شده به ادیي و تای نهائجی نتاات،یگذشت سه روز از زمان اعالم اعتراضات و شکا
 ،)یپنج کرس( جمهور موقت عراقسي رئاوري الی غازاستیبه ر" ونيالعراق"  فهرست -
 )یسه کرس" ( عراقیجبهه ترکمن ها" فهرست -
 )یدو کرس(   صدر ی مقتدانی به جرکیزدن"  مستقلینخبه ها و کارگزاران مل" فهرست -
 )یدو کرس (یستي کمونشاتی گرایدارا" اتحاد ملت "  فهرست -
 )یدو کرس" ( کردستانیائتالف اسالم"  فهرست -
 )یدو کرس (عهيش" ی مرکزی فرمانده- عراق یسازمان عمل اسالم" فهرست -
 )ی کرسکی ( یرب سن ع- ی عدنان پاچه چاستیبه ر"  عراقیتجمع دموکراتها"  فهرست-
 )ی کرسکی (یحي مس-" ی ملنی النهرنيائتالف ب" فهرست -
  )ی کرسکی ( ی مشعان الجبوراستیبه ر" ی و آزادیآشت" فهرست -
 رفتهی پذجی نتانی به ای اعتراضای تی گونه شکاچي انتخابات هنی اجی نتای نهائدیي شود با تای مادآوری 

 نخواهد شد 
 

 پيوست  " دادگاه کيفرى بين المللى "ربوط به تشکيل عراق به اساسنامه رم م
  2005 فوریه 17 – 1383 بهمن 29ه شنبپنج :ایرنا

 "اساسنامه رم "بر اساس مصوبه روز پنجشنبه دولت موقت عراق ، اين کشور به 
 . پيوست " دادگاه جزايى بين المللى"مربوط به تشکيل 

 صوبه با تاکيد بر اينکه به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، در اين م
 : ، آمده است "ارزشهاى مشترکى براى بشريت قائل است " مفاد اين اساسنامه 

  که براساس آن ١٩٩٨ ژوييه ١٧جمهورى عراق به اين سند امضاشده در روز"
 ." دادگاه جزايى بين المللى تشکيل شد، مىپيوندد

 رسيدگى به جنايات دادگاه جزايى بين المللى نخستين دادگاه دايمى مسوول 
 . جنگى، جنايات ضد بشرى و نسل کشى در جهان است 

 با وجودى که مجلس عراق اين سند را تصويب نکرده است ، اما قوانين دادگاه 
 به اين کشور و نيز تمام کشورهايى که اساسنامه مذکور را تصويب نکرده اند، 

 . ارجاع دهنداين امکان را مىدهد که پرونده هايى را به اين دادگاه 
 تصويب اين اساسنامه در مجلس کشورها به معنى به رسميت شناختن اين 

 . دادگاه است 
 بر اساس سند رم ، دولتهاى امضاکننده مىتوانند افرادى را که در جنايات 

 . جنگى و جنايات ضد بشرى دست داشته اند، در اين دادگاه به محاکمه بکشند
 ، رييس جمهور "صدام حسين "يات ضد بشرى عراق پرونده اى را به خاطر جنا

  تن از مقامات بلند پايه رژيم سابق که هم اکنون زندانى ١١مخلوع عراق و
 . آمريکاييها در عراق هستند، آماده مىکند

  
 ايران با آمريکا در انتخابات عراق'  نزديکیهمکار'

  2005 فوریه 17 – 1383 بهمن 29ه شنبپنج :بی بی سی
 ی گويد ايران در جريان انتخابات عراق با آمريکا همکاری سفير ايران در بريتانيا م،ی عادلمحمدحسين

 داشت 
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 جويانه درباره روابط اين کشور با اياالت ی آشتی سفير ايران در بريتانيا با لحن،ی عادلمحمدحسين
 . متحده آمريکا سخن گفته است

 ايران، شديدا تيره شده ی اتمی برنامه ها اخير به خاطر مباحث مربوط بهی دو کشور در ماه هاروابط
 .است
 و حمايت از ی اتمی به سالح های دستيابی همواره ايران را متهم به تالش برای آمريکايی هامقام

 .ايران هردو اتهام را رد کرده است.  کرده اندی تروريستیگروه ها
 تاکيد کردند گزينه عمليات ی آمريکايی به اوج رسيد که مقامهای بحران در روابط دو طرف هنگاماما

 ايران از نظر دور ی ديپلماتيک در مذاکرات هسته ای را در صورت به نتيجه نرسيدن راه هاینظام
 .نخواهند داشت

 جلب مشارکت یتهران و واشنگتن برا:  رويتر گفتی فوريه به خبرگزار17 روز پنجشنبه ی عادلی آقااما
 . با هم داشتندی نزديکیمردم عراق در انتخابات ماه گذشته همکار

 که اشتراک منافع وجود ی ثبات در خاورميانه در مواردی برقراری گفت ايران اکنون آماده است تا برایو
 . کندیدارد با اياالت متحده آمريکا همکار

 در ايران روابط ديپلماتيک ی انقالب اسالمی پس از پيروزی و اندک زمان1979 و آمريکا از سال ايران
 .اندنداشته 

 ی ارشد ايران است و سخنان وی از ديپلماتهای يکی گويند محمدحسين عادلی ناظران میبرخ
 . استی اسالمی از رهبران جمهوریمنعکس کننده ديدگاه دست کم بخش

 
  برانگيزترين مساله سياسي عراق تدوين قانون اساسي، بحث
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هاي موجود در خصوص   پرداختن به موضوع برگزاري انتخابات در عراق و نگرانيي گاردين با روزنامه
هر گروه يا شخصي آه در عراق به قدرت برسد، مهم نيست، : نويسد ي سياسي اين آشور مي آينده

ي حمالت خرابكارانه و  هاي آينده، جداي از آينده ي مهم و بحث برانگيز در اين دوران و طي ماه مساله
 . باشد ي خروج يا عدم خروج نظاميان خارجي از عراق، فرآيند تدوين قانون اساسي عراق مي هنيز مسال

 عضو 275: افزايد ي چاپ انگليس در ادامه مي اين روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ا بر عهده پارلمان عراق آه به زودي معرفي خواهند شد، مسووليت اصلي تدوين اين قانون اساسي ر

خواهند داشت، با اين حال اآنون اين پرسش اساسي مطرح است آه آيا اين قانون اساسي بر اثر 
قوانين مذهب تشيع در عراق تدوين خواهد شد يا نه؟ آيا اين قانون اساسي خواهد توانست آه از 

عراق و از حقوق زنان حمايت آند؟ آيا اين قانون اساسي سيستم فدرالي آه در قانون اساس موقت 
سوي آمريكاييان در سال گذشته نوشته شد را حفظ خواهد آرد؟ و اگر نه، آيا اين قانون اساسي 

 آردهاي حاضر در شمال عراق را ترغيب خواهد آرد آه از مواضع خود آوتاه بيايند؟ 
حمايت اگر عالوي آه خود نيز از احزاب شيعه است بتواند : خوانيم در بخش ديگري از گزارش گاردين مي

تواند مطمئن باشد آه  گروههاي شيعي در جنوب عراق و حتي احزاب سني را به دست آورد، مي
بر اساس نظر آارشناسان سياسي، . چنان در پست نخست وزيري دولت عراق باقي خواهد ماند هم

 را به عالوي با اتخاذ موضع اخير خود و شرآت مستقالنه در انتخابات پارلماني عراق، به جاي آنكه خود
با اين حال عالوي در جريان . احزاب شيعه يا آرد اين آشور متصل نمايد، دست به ريسك بزرگي زد
. هاي مختلف در عراق را آسب آند برگزاري انتخابات اخير عراق دست به هر اقدامي زد تا حمايت گروه

ق معمان، افسران عالوي هم چنين حقو. وي حتي ميزان پرداختي حقوق مستمر بگيران را افزايش داد
پليس و ديگر آارمندان دولت را نيز افزايش داد تا به نوعي حمايت اآثريت مردم عراق را بدست آورد و 

چون عراق آه بيكاري  در آشوري هم. ي قابل قبولي آسب آند اميدوار باشد آه در اين انتخابات نتيجه
وي در حالي دست . يي بر مردم بگذارد حظهتواند تاثير قابل مال زند اين گونه اقدامات مي در آن موج مي

هاي موجود، شانس و مجال   از ترس جان خود و ناامني به تبليغات گسترده زد آه بسياري از آانديداها،
 .چنداني براي معرفي هر چه بيشتر خود نداشتند

 سالح آارآمد عالوي در اين ميان توانست آه از تلويزيون به عنوان يك: ي اين مطلب آمده است در ادامه
اي پخش  ي وي به صورت گسترده در خبرها و حتي تبليغات و آانالهاي ماهواره چهره. استفاده آند

ي حمايتهاي مالي از وي نيز بايد گفت اينكه وي به طور رسمي يا غير رسمي تا چه حد  درباره. شد مي
ي   آن است آه وي چهره اما آنچه آه بديهي است شد، هنوز روشن نيست، از سوي آمريكا حمايت مي

 .مورد نظر و مطلوب آمريكا و دولتمردان اين آشور بوده است
ها در پارلمان عراق  اآنون آه شيعيان بيشترين آرسي: ي گاردين آمده است ي گزارش روزنامه در خاتمه

 را در اند، با اين حال آنها احتماال آنها تالش خواهند آرد آه هم چنان عالوي را به خود اختصاص داده
اي قابل قبول  عالوي يك شخصيت شيعي است و از سوي روحانيون شيعي چهره. قدرت نگه دارند

 مهم اشاره آرد آه هيچ يك از احزاب مذهبي حاضر در عراق اين فكر را در سر  است و بايد به اين نكته
  .پرورانند آه به مواجهه با آمريكا بپردازند نمي

  
به نقش سازمان ملل در “ آغازي جديد در عراق”اي با عنوان   در مقالهآوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل

 .ي پس از انتخابات عراق پرداخته است برگزاري انتخابات و مرحله
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ي  به نقل از دفتر اطالع رساني سازمان ملل، متن مقاله) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 :عنان به شرح زير است

اين بسيار حائز اهميت است آه . توفيق انتخابات گذشته در عراق فرصتي پرشور به وجود آورده است«
ص است آه سازمان ملل نقش خود را به براي من مشخ. ي انتقالي عراق موفقيت آميز بوده است دوره

 . تمامي در آمك به مردم عراق در دستيابي به دستاورد نهايي ايفا خواهد آرد
اما اين هم از اهميت برخوردار است آه دنيايي آه بر سر عراق به حالتي غضبناك منشعب شده بود، 

د جنبشي در عراق از ايجا: اينك متوجه شده آه تمامي ما در دستور آاري مشترك سهيم هستيم
اي صلح آميز،  نقطه نخست آه همان انتخابات تكميل شده موفقيت آميز آن باشد تا دستيابي به آينده

 . پررونق و مردم ساالر
مشخصا به دليل . هايي تبديل شود تواند به فرصت هاي برجا مانده از اختالفات گذشته مي حتي زخم

هاي زيادي  ات انجام گرفته در عراق موافق نبود، اينك بايد گاماي از اقدام اين آه سازمان ملل با پاره
هاي عراقي آه ضروري است بپذيرند به روند سياسي  بردارد براي اعتبار مورد نياز و دسترسي به گروه

اينك براي ما زمان دستيابي به چنين دست . جديد چنانچه قرار است به صلح دست يافت، بپيوندند
 . تاي فرا رسيده اس مايه

المللي را به اين ترغيب آنم آه با  ي بين خواهم از اين فرصت استفاده آرده و جامعه اينجانب مي
 . همراهي يكديگر از طريق سازمان ملل در اطراف عراق گرد آيند

سازمان ملل از . هاي راي به هيجان نيامده باشد ها در پاي صندوق آسي نيست آه از شهامت عراقي
هاي فني به  ي تكوين پايگاه سياسي براي انتخابات و در آمادگي در هر دو زمينهمساعدتي آه توانست 
ما آمك آرديم تا پيش نويس قانون انتخاباتي تدوين شود و آميسيون . بالد آنان بدهد به خود مي

يك تيم انتخاباتي سازمان ملل متشكل از بيش . انتخاباتي مستقل آه انتخابات را برگزار آرد، شكل گيرد
سازمان ملل اعضاي .  آارمند در بغداد، امان و نيويورك آميسيون را مورد حمايت قرار دادند50 از

ي خود هزاران نفر ديگر را آموزش دادند،  آميسيون و چند صد نفر از ساير آارآنان انتخاباتي آه به نوبه
 .حمايت قرار داديمبه عالوه ما در تمامي روند آار آنان را مورد مشاوره و . مورد تعليم قرار داد

ي بسيار حسالس پديد  ي بعد آمك آنيم، يعني مرحله توانيم در مرحله من معتقدم ما همچنين مي
از . ي سياسي و هم فني داشته باشد در آن مرحله نيز آمك ما بايد هم جنبه. آوردن قانون اساسي

هايي  دستيابي به گروهي اينجانب از هم اآنون مشغول تالش براي  نظر سياسي اشرف قاضي نماينده
هاي سني است آه به هر دليلي از انتخابات دوري آردند اما مايلند به اهداف خود از راه  خصوصا عرب

 .مذاآرات صلح آميز و گفتمان دست يابند
اند و  ها به تلخي از اشغال رنجيده اي از گروه توفيق در اين تالش بسيار سرنوشت ساز است، پاره

هر تالشي بايد صورت پذيرد تا آنان در اين جرگه وارد . اند  سياسي آنار گذاشته شدهمعتقدند آه از روند
ها را زير يك چتر آورد، فرصت بيشتري براي موفقيت  تري از عراقي هرچه بتوان طيف گسترده. شوند

 . حاصل خواهد شد
نگي آن تصميم ي چگو ها درباره البته قانون اساسي جديد قانون اساسي عراقي خواهد بود و عراقي

ي تحميل نظرات يا الگوهايي از خارج آه مورد تمايل آنان نيست، نبايد  هيچ ترديدي درباره. خواهند گرفت
هايي بخواهند آه معتقدم اين گونه خواهد بود ما دانش و تجربه  اما چنانچه مشاوره. وجود داشته باشد

 .اي داريم آه در اختيار بگذاريم قابل مالحظه
ر مورد پيش نويس قانون اساسي توافق حاصل شود، رفراندومي در ماه اآتبر انجام هنگامي آه د

ما انتظار داريم آه . ي آن اعالم نظر آنند ها فرصت داده شود آه درباره خواهد گرفت تا به تمام عراقي
رت بتوانيم به آميسيون انتخاباتي در سازماندهي آن رفراندوم و انتخابات پارلماني آه در پي آن صو

خواهد گرفت، آمك آنيم، درست به همان ترتيبي آه با آنان در تدارك انتخابات گذشته آار آرديم و 
 . آماآان در فهرست بندي و تاييد نتايج مشغول آار هستيم

رسد بر  بسياري از افراد به نظر مي. هاي جديد همياري فني ارايه دهيم ما همچنين قادريم به وزارتخانه
سه چهارم اين افراد (المللي در عراق داريم   آارمند بين200ن به داليل امنيتي ما تنها اين باورند آه چو

اين آامال نادرست است نخست به . سازمان ملل در آنجا حضور فعال ندارد) نيروهاي محافظ هستند
اي از آار ما آه  دليل اين آه سازمان ملل آارمندان عراقي بسياري دارد و دوم اين آه بخش عمده

تواند از خارج  شامل آموزش، مشاوره، هماهنگي، ايفاي نقش به عنوان جمع آوري آننده پول است مي
 .از آشور انجام گيرد

هاي آن به اتفاق مشغول انجام آار براي هماهنگ  ها و برنامه  آارگزاري ملل متحد، صندوق23در واقع 
 494ل و شش طرح تا به امروز با رقم چه. المللي و ياري در بازسازي آشور هستند هاي بين آردن آمك

 . اند ميليون دالر مورد تصويب قرار گرفته و هزينه شده
 ميليون دالر براي به راه 15به عنوان مثال در بصره، برنامه عمران ملل متحد وسايلي يدآي به ارزش 

هاي برق  وگاههاي مشابهي براي نير طرح. اختصاص داده است) Hertha(اندازي مجدد نيروگاه برق حرثا 
اند و اين در حالي است آه مهندساني از وزارت نيرو مشغول  در ساير شهرهاي عراق برنامه ريزي شده

اي مشترك از سوي ژاپن و بلژيك  اي است آه به گونه دوره ديدن در ژاپن هستند و اين ضمن برنامه
 ميليون ليتر آب 7 به در همين حال در فلوجه گروهي به سرپرستي يونيسف نزديك. هزينه شده است

اند،   هزار نفر از مردمي آه به دليل نبردهاي اخير از آاشانه خود رانده شده70آشاميدني را بين بيش از 
 . توزيع آرده است
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المللي آه سازمان ملل به همراه بانك جهاني  اين اقدامات از سوي صندوق تسهيالت بازسازي بين
اند، ما بايد   اهداآننده رقمي حدود يك ميليارد دالر تعهد داده24تاآنون . احداث آرده هزينه شده است

تواند به  اين مي. رسد شود و پول آنگونه آه بايد به مصرف مي ببينيم آه به اين تعهدات ارج گذارده مي
 .اي ملموس بهبود بخشند ها آمك آند تا زندگي روزمره خود را به شيوه عراقي

اي پيچيده از جهان است و تاريخ اخير  عراق منطقه. اي خواهد بود ادهاجازه دهيد تظاهر نكنيم آه آار س
ها به روشني مصمم  اي از گروه اي گوناگون دارد و پاره همچنين جامعه. آن همراه با شكنجه بوده است

المللي چنين  اما من معتقدم آه با آمك بين. هستند آه مانع هرگونه دستاورد دموآراتيك بشوند
اين .اي باثبات و پررونق بسازد  اند نهادهاي دموآراتيك را به آار گيرد تا براي خو دآيندهتو اي مي جامعه

اميد و تصور به ما در دنياي خارج فرصتي واقعي براي شروع دوباره به همراهي يكديگر و حمايت از مردم 
 . آند عراق در تجربه بزرگشان پيشكش مي

ها را برعهده داريم و مصمم بر انجام اين امر  نيما از سوي شوراي امنيت وظيفه هدايت پشتيبا
 ».هستيم

  
اند، اعالم تاريخ نهايي  ي عراق را تحريم آرده هاي عراقي آه پيش از اين انتخابات ژانويه در نشست گروه

براي خروج نيروهاي آمريكايي به عنوان شرط مشارآت آنها در تدوين قانون اساسي جديد خواسته 
 .شده است
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اي آه در  به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، در بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

القري بغداد، نهاد اصلي مسلمانان اهل تسنن عراق منتشر شد، اعالم يك  ي نشست مسجد ام خاتمه
 .زان خارجي در خواست شده استالمللي براي خروج سربا جدول زماني با تضمين بين

در اين نشست، نمايندگان هيات علماي مسلمين، يك عضو از حزب بعث صدام و يك نماينده از گروه 
 .مقتدي صدر حضور داشتند

هيچيك از اين نمايندگان به دليل مخالفت با برگزاري انتخابات تحت اشغال، در انتخابات شرآت نكرده 
 .بودند

هاي سياسي براساس معيارهاي مذهبي، قومي يا نژادي و به  يل پستاين گروه هم چنين تحو
رسميت شناختن حق مقاومت را به عنوان شرايط مشارآتشان در آشتي ملي و تدوين قانون اساسي، 

 .اند اعالم آرده
  هاي مذهبي تاآيد آرده ها و مكان اين گروه بر رد اقدامات تروريستي عليه مردم بيگناه عراق، زير ساخت

 .ستا
آيد، حق موافقت و امضاي  دولتي آه بر اساس اين انتخابات روي آار مي: در اين اطالعيه آمده است

دار شدن حاآميت و استقالل عراق و منابع طبيعي باشد،  المللي را آه موجب خدشه معاهدات بين
 .ندارد

 .برگزار شده استشرآت آنندگان تاآيد آردند آه دولت آتي غير قانوني است و انتخابات با تقلب 
ي قدرت گردشي با احترام به هويت اعراب و مسلمانان  آنها بر لزوم قبول دموآراسي به عنوان شيوه

  .عراق و آزادي زندانيان سياسي بخصوص زنان تصريح آردند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  بهمن29:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 فوریه 17 – 1383همن  ب29ه شنبپنج :بی بی سی

روزنامه های صبح امروز تهران با نقل اخبار ضد و نقيضی درباره انفجار صبح ديروز در نزديکی تاسياست 
اتمی بوشهر به انعکاس اين خبر پرداخته و در ضمن از زبان وزير اطالعات پرواز هواپيماهای بدون 

گزارش های خبری خود احتمال داده اند که در سرنشين آمريکايی بر فراز کشور را تاييد کرده و در 
آستانه سفر رييس جمهوری آمريکا به اروپا، بين واشنگتن و کشورهای اروپايی توافق هايی بر سر ايران 

  .صورت گرفته باشد
صفحه اول روزنامه های امروز صبح تهران، که يک روز قبل از تعطيالت رسمی روزهای عزاداری محرم 

 تصاوير و شعارهايی در بزرگداشت عاشورا، روز مقدس سوگواری شيعيان، منتشر شده اند، به
  .اختصاص يافته است

 ضمن انتقاد از برنامه های مذهبی صدا و سيمای جمهوری اسالمی و جمهوری اسالمیروزنامه 
سريال هايی که در اين روزهای عزاداری پخش می شود، نوشته در مراسم و عزاداری ها هم کارهای 

 بسياری صورت می گيرد از جمله نصب عکس هايی از امام حسين و حضرت عباس بر سر در خرافاتی
تکيه ها و محل های عزاداری که، به نوشته اين روزنامه، کار شيادان و دغلکاران است که در عين حال 

  . حماسه عاشورا را از محتوای حماسی آن خالی و به صوفی گری تبديل می کنند
مربوط به انفجار در نزديکی تاسيسات اتمی بوشهر را در صفحه اول خود ، که گزارش های شرق

منعکس کرده، با برشمردن اظهارات گونه گون مسئووالن امنيتی و استانی، از قول شاهدان محلی 
  .گزارش داده که بعد از بلند شدن صدای انفجار، ضدهوايی ها آغاز به شليک کردند
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ری ساعتی بعد صدا را حاصل کار گروه عملياتی سد سازی همين روزنامه نوشته است که استاندا
نزديک بندر ديلم اعالم کرد در حاليکه منابع ديگر احتمال داده بودند که اين صدا که شبکه ماهواره ای 

عرب زبان العالم آن را به عنوان آغاز حمله موشکی به تاسيسات اتمی ايران اعالم کرده بود از سقوط 
  . مای در حال عبور از منطقه بوده باشدمحفظه سوخت يک هواپي

 انتشار خبر انفجار در استان بوشهر تهران، گرچه سازمان انرژی اتمی ايران آن را آفتاب يزدبه نوشته 
  . تکذيب کرد، بهای نفت را در بورس نيويورک باال برد و در قيمت طال و بورس تهران هم اثر گذاشت

پاسخ گويی به سئوال نمايندگان مجلس به پارلمان رفته بود،  وزير اطالعات، که برای شرقبه نوشته 
  . در جواب خبرنگاران پارلمانی حمله نظامی آمريکا به ايران را شوخی خواند

به نوشته اين روزنامه، اخباری که مقامات عالی کشور آن را ناشی از يک جنگ روانی و تبليغاتی 
  . ای ايران انتشار می يابدارزيابی می کنند همزمان با بررسی پرونده هسته 

حمله نظامی آمريکا به ايران و ميزان احتمال آن از جمله گزارش ها و مطالبی است که بيشتر روزنامه 
  . های تهران به آن پرداخته اند

، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در مقاله ای احتمال حمله به ايران را آخرين حربه آمريکا ايران
 از ايران خوانده و نوشته به نظر می رسد جامعه آمريکا برای يک جنگ ديگر، در کوتاه برای رفع نگرانی

مدت توانی نداشته باشد و اين واقعيت را هم نمی توان از نظر دور داشت که زمان مديدی به طول 
  . خواهد انجاميد که آمريکا نيروهای نظامی اش را خاورميانه خارج کند

 مذاکرات ايران و اروپا نوشته پيشنهاد اروپايی ها برای جلوگيری از تکرار همين روزنامه در گزارشی از
جنگی ديگر، در کنفرانس امنيتی مونيخ در قالب پيمان عدم تخاصم آمريکا با ايران بر زبان مسؤولينی از 
 اروپا، ايران و حتی سناتورهای آمريکا جاری شد، اما روز گذشته با تحرک بيشتر جناح اروپايی، صورت

  . يک سياست عملی به خود گرفت
 از قول خاوير، سوالنا کميسر خارجی اتحاديه اروپا، نوشته برای آمريکايی ها مشارکت در شرق

مذاکرات ايران و اروپا بسيار سخت است زيرا نمی خواهند به رژيم ايران مشروعيت ببخشند، اما 
نگتن به شکلی فعال به حمايت از اميدواريم در حاليکه اوضاع به شکلی مثبت تحول می يابد، واش

  .اقدامات ديپلماتيک ادامه بدهند
 شرق به سفر نخست وزير سوريه به تهران، که ظهر ديروز آغاز شد، اهميت داده و ايرانروزنامه 

نوشته ناجی عطری در اين سفر پيشنهاد طرح تشکيل جبهه مشترکی بين ايران و سوريه را همراه 
  .ر اساس رهنمودهای رهبران دو کشور برنامه ريزی شده استآورده است که به گفته وی ب

 همچنان رفت و اعتمادبا گذشت يک هفته از موج سرما و برف تهران و اطراف آن، به نوشته روزنامه 
  .آمد در پايتخت مشکل است و خدمات شهری نارسايی هايی دارد

 کوجه ها و خيابان های يخ زده  هر روز نهصد نفر دست و پايشان در اثر حرکت درهمشهریبه نوشته 
  . می شکند

 نوشته يخ زدگی معابر در حالی هنوز در خيابانهای شمالی شهر تهران باعث بروز ايرانروزنامه 
صدماتی به شهروندان می شود حال آنکه مديران شهرداری مدام در مصاحبه های مختلف از آمار 

  . خدمات ارايه شده سخن می گويد
، روزنامه شهرداری تهران، به دنبال آتش سوزی در مسجد ارگ که همشهریته در همين حال به نوش

به کشته شدن نزديک به شصت و پنج نفر انجاميد، شهرداری تهران تصميم گرفته که عزاداران عاشورا 
را بيمه کند و در عين حال دستور داده شده که کشته شدگان در حادثه مسجد ارگ به رايگان در 

  .وندبهشت زهرا دفن ش
 

  بهمن28:  تهرانیمرور بر روزنامه ها
  2005 فوریه 16 – 1383 بهمن 28ه شنبچهار :بی بی سی

روزنامه های امروز صبح تهران ضمن شکافتن ابعاد تازه ای از اتش سوزی مسجد ارگ تهران، از 
سی ايران نابسامانی هايی همزمان با برف و سرما در پايتخت انتقاد کرده و از تحرک های تازه ديپلما

  .برای مقابله با تهديدهای آمريکا خبر داده اند
 با اشاره به اينکه هنوز پس از اتمام ريزش برف در تهران ، عبور خودرو و عابر پياده در شهر جام جم

روز است که زباله ها جمع نشده، به آتش سوزی مسجد ١٠مشکل است و در منطقه شميران بيش از 
  .ارگ می پردازد

  . به همين سادگی، بيش از دهها نفر از هموطنانمان سوختند:  می نويسداين روزنامه
، استاندار تهران با اشاره به روفته نشدن به موقع برف از خيابان ها گفته است ايرانبه نوشته روزنامه 

  . من به جای شهردار تهران از قصوری که در اين زمينه شده از شهروندان عذرخواهی می کنم
زمانی منعکس می شود که روزنامه های هوادار محافظه کاران همچنان از شهردار اين گزارش ها 

همفکر خود تحسين می کنند و در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری، محمود احمدی نژاد را 
  . نشانه مديريت حزب اللهی می دانند که می تواند رييس جمهور مناسبی هم برای کشور باشد

 خبر داده که در شورای شهر تهران حتی محافظه کاران هم شهردار تهران سالمیجمهوری اروزنامه 
  . را به علت بی پاسخ گذاشتن سرمايه گذاری های داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار داده اند

گزارش جامعی را از بی سروسامانی تهران در هفته " تهران شعر بی دفاع"  با عنوان همبستگی
  .برف در صدر اخبار خود آورده استگذشته و پس از ريزش 
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 در گزارشی از پی آمدهای آتش سوزی مسجد ارگ خبر داده که آمار کشته شدگان آن به شصت ايران
  . و يک نفر رسيده است

اين روزنامه از زبان پيرزنی که اولين اطالع رسان به آتش رسانان از آتش سوزی مسجد بود نوشته 
 زنگ زدم و آنان را در جريان قرار دادم ثانيه ای نگذشته بود که چادر است که با موبايلم به آتش نشانی

برزنتی اطراف بخاری شعله ور شد، باور کنيد اگر آنجا يک کپسول اطفای حريق يا شيلنگ آب بود چنين 
  . فاجعه ای رخ نمی داد

سبب  هشتصد متر مربع برزنت که سقف شبستان ها و مسجد را پوشانده بود، همشهریبه نوشته 
  . شد که فرصت زيادی برای فرار نمازگزاران باقی نماند

بنا بر گزارش های منتشرشده، متوليان مسجد برای جلوگيری از ورود سرما به داخل، برزنت ها را به 
  . پارافين آغشته بودند که مانند شعله های آتشين بر سرنمازگزاران ريخت

ين آتش سوزی، دستورالعمل ايمنی برای مساجد و تکايا روزنامه شهرداری تهران خبر داده که به دنبال ا
صادر شده و ماموران آتش نشانی به کليه هيات های عزاداری، مساجد و تکايا اعزام شده اند تا 

  .وضعيت ايمنی آنها را بررسی و به دست اندرکاران آنها آموزش دهند
ين روزنامه قبل از ديدار جورج بوش،  از سفر وزير خارجه ايران به اروپا خبر داده که به نوشته اشرق

رييس جمهوری آمريکا از اين منطقه صورت می گيرد و هدف از آن، خنثی کردن فشارهايی است که 
  . دولت آمريکا در هنگام سفر هفته پيش وزير خارجه اش عليه ايران به اروپا وارد آورده بود

 مکرر آمريکا و اروپا را به ويژه در نشست  نوشته پس از دوره ای چند روزه که ايران تهديدهایجام جم
امنيتی مونيخ تحمل کرد، اينک دو تن از مقامات بلندپايه خود را به خارج از مرزها فرستاده تا ايران نيز در 

  .روند يارگيری ، پا به پای امريکا حرکت کند
  .ه اندبه نوشته اين روزنامه، حسن روحانی به شمال آفريقا و خرازی به اروپا اعزام شد

 يافتن مکانيزمی برای اطمينان دادن به اتحاديه اروپا را تا نشان دهد که ايران درصدد ساخت همشهری
تسليحات هسته ای نيست، هدف اصلی سفر کمال خرازی به کشورهای اروپايی خوانده و از قول وزير 

  .  ختم شودخارجه ايران نوشته اميدواريم که مذاکرات ايران و اروپا به توافق مثمر ثمری
همين روزنامه از قول آقای خرازی نوشته ايران کامال برای رويارويی با حمله احتمالی آمريکا در صورت 

  وقوع آن، آماده است
 از واکنش سخنگوی قوه قضاييه به احضار دوباره خانم شيرين عبادی به دادگستری خبر داده که شرق

  . است که بخش هايی از آن قبال رسيدگی شده بودگفته است اين احضار مربوط به پرونده نوارسازان
، کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه، گفته است قاضی پرونده دستور احضار ساير افراد شرقبه نوشته 

را صادر کرد که ظاهرًا دفتر دادگاه، خانم عبادی را هم به دادگاه احضار می کند البته چه بسا نيازی به 
  . اين احضار هم نبود
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