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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
  دهد ی ادامه می سازی غنري به حرکت خود در مسرانیا

   ٢٠٠۴ دسامبر 21 - ١٣٨٣  دی1ه سه شنب
 که در ومي اورانی سازی زرد جهت غنکي ساخت کی به راه خود برارانی اندی گوی می غربیپلماتهاید

 .  دهدیکاربرد دارد ، ادامه م زي نی هسته احاتيساخت تسل
 اعالم ی خبرگزارنی به ای غربیپلماتهای از دیکی ترز،ی روی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . ادامه دهنددی تترافلوراومي اورانای UF6 به ساخت 2005 هی فورانی گرفته اند تا پامي تصمهايرانیا: کرد

 
 نی ادیي تای مدعزي ننی در وی اتمی انرژی المللني مقر آژانس ب درگری دپلماتی که دو دستي در حالنیا

 . گزارش شدند 
 نشده اعالم کرد که اقدامات زبردهي نی از وی که نامیگری دپلماتی به نقل از دني همچنی خبرگزارنیا
 . استسی فراتر از توافق نامه پاررانیا

 و هی تغذی است که برایبوده و گاز )  UF6(دی هگزوفلوراومي اورانیمرحله مقدماتUF4 به ذکر است الزم
  .ردي گی مورد استفاده قرار موژهايفیاستفاده در سانتر

 در ای یروگاهي نی تا به عنوان سوخت در طرحهادی آی مافوق صوت به چرخش در می گاز با سرعتنیا
 .ردي گی مورد استفاده قرار می هسته احاتيتسل

  
  و اروپا رانی ااني میا پرونده هسته یادامه مذاکرات راهبرد

   ٢٠٠۴ دسامبر 22 - ١٣٨٣  دی2ه چهار شنب
  گری دکماهی یجلسه بعد//  در اجالس سه شنبه ژنو مطرح شد یتي و امنیاسي مباحث ساتيکل
 زي ، فرانسه ، آلمان و نسي ، انگلرانی ای هاپلماتی داني میتي و امنیاسي سی آغاز گفتگوهابا
 مباحث مورد نظر خود را روز گذشته اتي طرفها کلنی ، ایی اروپاونيسيم کني سوالنا و همچنندگانینما

 .  محرمانه مرور کردندیدر نشست
 6 شد ، یريگي ساعت در ژنو پ3 نشست که روزگذشته و به مدت نی، در ا" مهر" گزارش خبرنگار به
 ؛ اما گفتگو  پرداختهیتي و امنیاسي مباحث ساتي نشست صرفا به بحث درباره کلنی حاضر در ااتيه

 . بعد خود موکول کردندکماهی را به جلسه اتيدرباره جزئ
 . منتشر نشده استی خبرچي جلسه هنی مباحث مطرح شده در ااز
 جلسه حضور نی نفره در ا9 یبي با ترکرانی ای اسالمی جمهوری هاپلماتی عضو و د11 با یی اروپااتيه

 نی را در ایرانی طرف مذاکره کننده اتيول مسوسي کشورمان در سوئري سفی روانچديمج. داشتند
 . بر عهده داردتهيکم

 گروه نی ارشد ای از جمله اعضازي ن- سازمان ملل یی مقر اروپا- در ژنو رانی اري سفی رضا البرزمحمد
 بود ، در حال سی در پاری هسته اتهي جلسات کمی براکشنبهی هم که تا روز ی ناصرروسيس. است

 .رد بیحاضر در ژنو بسر م
  

  کند ی روح توافق با اروپا را خدشه دار می سازی غنی برارانی اميتصم
   ٢٠٠۴ دسامبر 21 - ١٣٨٣  دی1ه سه شنب

 ی هسته احاتي ساخت تسلی برای گامی سازی غنی برارانی امي اعالم کردند که گرچه تصمپلماتهاید
 . ار خواهد ساخت مساله روح توافقنامه را خدشه دنی اکني لستيناقض تعهدات آن کشور ن

 ی برارانیا: باره اعالم داشتنی اگردری دیپلماتی دترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 دارد اما اقدامات آن کشور اعتماد نسبت به آن ی و قانونی دهد مجوز و اساس حقوقیآنچه که انجام م

 . کندیرا سست م
 ی دهد مدعی خود ادامه می به برنامه هارانیزارش که ا گنی ادي ضمن تائگری دپلماتی دو دنيهمچن

 ، ومي اورانی سازی توقف غنی در راستای اروپائی با استفاده از توافق خود با کشورهارانیشدند که ا
 .  کندی می توافق بهره بردارنی ای زند و ازروزنه های مرنگيدست به ن

 اقدامات خود نقض تعهد نکرده نی با ارانیه ا معتقدند کی غربیپلماتهای به ذکر است که گرچه دالزم
 نی ای القای آنها در راستایغاتي شانتاژ تبلی از توافق با اروپا،  نوعی اشاره آنها به بهره بردارکنياست ل

 . محروم کندا راستنی در اازي امتنی را از کوچکتررانی باشد که اینکته به آژانس م
 ومي اورانای UF4 گاز دي به تولرانی اعالم کرده اند که ارًايخ انی ناشناس در ویپلماتهای است دیگفتن

 تواند در ی باشد که می مUF6 گازدي تولی برای اقدام مرحله مقدماتنی دهد که ای ادامه مدیتترافلورا
 .ردي مورد استفاده قرار گی هسته احاتيتسل
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   در عراقی تحوالت انتخاباتنیآخر
  ٢٠٠۴ دسامبر 22 - ١٣٨٣  دی2ه چهار شنب

 عراق پس از خی تارکي و دمکراتی انتخابات سراسرنيتا آغاز اول:  مهر ی الملل خبرگزارني بسیسرو
 .  مانده است ی روز باق40 صدام تنها یکتاتوری دهه ظلم و ستم حکومت دنیچند

  در انتخابات عراق ی عالوادی وااوري الیران کردستان عراق با غاز ائتالف رهبیاحتمال باال : 1 خبر 
 ی مسعود بارزانادی زاري و معادن عراق فاش کرده است که به احتمال بسعی صناری وزی الحسنحاجم

 سي رئاوري الی کردستان با غازیهني مهی رهبر حزب اتحادیرهبر حزب دمکرات کردستان و جالل طالبان
 نتخابات شرکت در ای واحد برای ائتالفستي لکی موقت عراق ری نخست وزی عالوادیجمهور موقت و ا

 .عراق شرکت کنند
 در ی کند تا برای برجسته را وادار متي چهار شخصنی ای مشترکیوندهاي و پدگاههای دی گفته وبه

 .ند رقابت کنی سرسخت و جدی دهند و در انتخابات با رقباليقبضه گرفتن قدرت با هم ائتالف تشک
 نکته اشاره کرد نی لندن به ااتي اشاره نکرد اما روزنامه الحیشتري باتي به جزئی مقام عراقنی اهرچند

 عراق است و اقبال تي مرجعتی که مورد حماکپارچهی عراق ستي قاطع لیروزيکه باالگرفتن احتمال پ
 نی دراکمن وتر و کردی و سنعهي ها از جمله شتي ها و قومفي همه طنکهی هم به خاطر ایمردم

 کي الئعهي شیکی مذهب و ی آنها سنی که سه تاتي چهار شخصنی ای حضور دارند باعث نگرانستيل
 در قدرت شوند، ی مردمیروهاي کار آمدن نی حربه مانع رونیاست ، شده است و آنها قصد دارند با ا

 عراق و یالمب اس انقالی همچون مجلس اعالی مردمی پشتوانه باالیحضور احزاب قدرتمند و دارا
 داده شی آنها افزادني را ازبه قدرت رساوري و الی مانند عالویبرالي لی هاکي الئیحزب الدعوه نگران

 .است 
 

 عراق ی گرای ملی هاانی از جریکی ی عبداالله النصراویبه رهبر " ی عربميالسيجنبش سوس: " 2خبر
 . کردمی بهمن را تحر11 یانتخابات سراسر

 جنبش را به نی ای گفته است عوامل متعدداتي جنبش به روزنامه الحنی اینگو سخی العزاوسيق
 به گری دیروهاي و نی احزاب دولتیی اعتنای آن بنی انتخابات کشانده است که مهمترمیسمت تحر
 . انتخابات استري تاخی جنبش برانیدرخواست ا

 در بغداد یگری کردستان عراق و دالتی در دوکان در ایالدي که ماه گذشته می در دو نشستی گفته وبه
 برگزار شد همه شرکت کنندگان به جز ی عدنان پاچه چی مستقل به رهبریدر مقر حزب دمکرات ها

 بودند قی احزاب که خواهان تعونی افتادن زمان انتخابات شدند از جمله اقی خواستار به تعوینیاحزاب د
 ی به رهبرونيو حزب عراق) کي الئعهيش ( موقتری نخست وزی عالوادی ای به رهبریحزب وفاق مل

 .بود)  مذهبیسن( جمهور موقت سي رئاوري الیغاز
 شده اند و کای جمهور آمرسي اراده جرج بوش رئمي تسلیاحزاب دولت:  کند ی نکته اشاره منی به ایو

 . داده اند حي ترجیآن را بر اراده مل
 هي و سهمی از طائفه گریبات عامل خالصانتخا:  است که نی عراق ای هاستيالي جنبش سوساعتقاد
 . به آن چنگ اندازددی قدرت که ملت عراق بایبند

 دولت به یی اعتنای بدی گوی جنبش منی ایسخنگو:  انتخاباتمی تحری جنبش برانی ای هابهانه
 اني می ملی کنفرانس آشتی مصر که خواهان برگزارخي نشست دوکان و کنفرانس شرم الشماتيتصم

 ی سرشماری برای جدري از انتخابات شده است ، انجام نشدن تدابشي ملت عراق پیها فيتمام ط
 انتخابات ی برگزاریبرا)  موقتیقانون اساس( است که قانون اداره دولت ی شرط اساسکه یتيجمع
 پس از ژهی بویتي شکننده امنطی شراهی در سایغاتي انجام مبارزات تبلی دشوارزي کرده است، و ننييتع

 . زمان انتخابات را درخواست کندقی جنبش تعونی قانون فوق العاده باعث شد که ااعالن
 
 خارج را حل نکرده است و مي مقی های انتخابات عراق مشکل عراقیی اجرای عالاتيه: دی گوی میو

  هزار85 در کانادا و ی هزار عراق36 نکهی کشور اجازه مشارکت داده است با ا14 در یتنها به اتباع عراق
 از یري گی رااتيعمل با انجام زي کشورها ننی اقامت دارند و اهی هزار تن در سور500نفر در آلمان و 

 محروم ی به معنانی مخالفت کرده اند و ایستی تروراتي از عملی مهاجر به خاطر نگرانی هایعراق
 . دادن است ی خارج از رامي مقی از اتباع عراقیادیشدن شمار ز

 
 از شي کرده است که بدي تاکدي محسن عبدالمجیبه رهبر)  مذهب یسن( عراق یحزب اسالم: 3 خبر
 . افتادن انتخابات هستند قی همنوا با حزب خواهان به تعوینی و دی و عشائریاسي سانی جر75
:  گفته است اتي موقت به روزنامه الحی حزب و عضو مجلس ملنی ایاسي عضو دفتر سی السامرائادیا

 گردد که ی میاني کند و به دنبال حامی افتادن انتخابات اصرار مقی بر لزوم به تعو همچنانیحزب اسالم
 . مساله اعمال فشار کنندنی ایبرا
 . هنوز اعالم نشده است می تحرای بر مشارکت ی مذهب مبنی حزب سننی موضع ای گفته وبه
 .د  کشور تالش خواهند کری اشغالگرانی پای برای حزب اسالمیاعضا: دی گوی میو
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 از مردم ی گسترده افي طبتي غی انتخابات در موعد مقرر آن به معنایاصرار بر برگزار:  کندی مدي تاکیو
 . خواهد بودمي کردن اوضاع سهی و بحرانی در نابسامانجهيعراق منجر خواهد شد و در نت

 
تخابات  مشارکت در انی خود را برای نامزدهاستيل " ی اسالمکي دمکراتانیجر" تشکل :  4 خبر

 . انتخابات عراق کرده است یی اجرای عالاتي همیتقد)  بهمن11 (هی ژانو30 یسراسر
 و ی دانشگاهتي شخص65 شامل ستي لنیا:  گفته است اتي تشکل به الحنی ای رسمیسخنگو
 . است ینی و دی و اجتماعیعشائر

 روزنامه ريسردب محمد عبدالجبار الشبوط ستي لنی مطرح در ای هاتي از جمله شخصی گفته وبه
 . هستندی البصرراهللاي و خی العادلني، حس" الصباح"

 ی اعتقاد به حقوق اساسهی تشکل بر پنج پانیبرنامه ا:  عراقی اسالمانی تشکل جری انتخاباتبرنامه
 . بهداشت، آموزش، مسکن و درآمد مناسب استت،ي شامل امنیشهروند

 
 . افتادن انتخابات است ريخواهان به تاخ) ریلتحرالمصالحه و ا (ی و آزادی آشتونيفراکس:  5 خبر
 به انحالل مجلس ندهی آگوست آمهي کننده انتخابات خواسته است در نمی تحری تشکل از گروه هانیا
)  موقتیقانون اساس( قانون اداره عراق رای دهند زی شود رای ملي که پس از انتخابات تشکندهی آیمل

 . دهندی رایبه انحالل مجلس مل دهد که ی حق را منی انيبه معترض
 در مقابل نهی تنها گزنهی گزنی موقت ای و عضو مجلس ملوني فراکسنی رهبرای گفته مشعان الجبوربه

 بر به ی به درخواست آنها مبنیی انتخابات اعتنایی اجرای عالاتي که دولت و هیآنها است در صورت
 . انداختن زمان انتخابات نکنندقیتعو
 خواهد بود و هودهي بی انتخابات مجلس ملرندي مطلب را بکار گنی کنندگان امیر تحر اگی وی ادعابه

 . خواهد بودیالي خی هایروزي آن تحقق پیبرگزار
 

 انتخابات اعالم کرده ري تاخاني از حامی عاصم الجنابیبه رهبر"  عراقخواهانیتجمع جمهور: "6 خبر
 ها فرصت مشارکت در ی از عراقی بخش بزرگیرا بنکهی ای انداختن انتخابات براقیاست که به تعو

 . استیانتخابات فراهم شود، ضرور
 صحنه نکهی ای معنانی اما به امي انتخابات هستقی هرچند ما خواهان تعودی گوی تجمع منی ارهبر
 . نخواهد بودمي کنی را خالیاسيس
 

 . انتخابات در کرکوک یگزار کنا با برونادمی یبه رهبر"  ها ی آشورکيجنبش دمکرات"مخالفت : 7 خبر
 انتخابات در استان کرکوک در صورت حل نشدن مشکالت موجود  ی ممکن بودن برگزارري تشکل بر غنیا

 .اصرار دارد 
 که عراق با آن ییاگر مشکالت مربوط به کرکوک حل نشود کنترل بحران ها:  گفته است اتي به الحکنا

 .روبرو خواهد شد ممکن نخواهد بود
 انتخابات مجلس ی سابق هستند و برگزارمی نژادپرستانه رژاستي سیمردم کرکوک قربان: دی گویم

 ماندن به ی باقی به معناتي ها و اعاده حقوق مالکیدي مشکالت تبعی برای حلجادراهیاستان بدون ا
 . کرد، خواهد بودی آن تالش می گذشته برامی رژیاستهاي که سیتي جمعراتييتغ
 شدن ی از عملشي انتخابات در کرکوک تا پی ها، اکراد هم با برگزاری بر آشور ذکر است عالوهانیشا

 .مطالباتشان مخالفت کرده اند
 به ی درخواست خود را براگری وحزب دمکرات کردستان بار دیهني مهی رهبران اتحادی  و بارزانیطالبان
معضالت آن شهر و بازگشت  ی افتادن انتخابات در شهر کرکوک  تا زمان حل مشکالت و ساماندهقیتعو

 می رژی که از سون صدام به آن و خروج اعراب مهاجر از آمی رانده شده در زمان رژیاکراد و ترکمان ها
 قانون اداره ای موقت ی مساله در قانون اساسنی شهر منتقل شده بودند، مطرح کردند انیصدام به ا

  قرار گرفته است دیي مورد تایعراق در دوران انتقال
  
  دادن در انتخابات یمقررات و ضوابط را) :  8برخ
 از طی از واجدان شرایري گی زمان رادی گوی انتخابات عراق میی اجرای عالاتي هی سخنگواری ادیفر

 ی کارت بازرسابدی ی بعد ازظهر همان روز ادامه م5آغاز و تا ساعت )  بهمن11(هی ژانو30 صبح 7ساعت 
 ی انجام می متخصص وکارشناس درمراکز اخذ را500 دهندگان را ی تمام رایی شناسای کارت هاقيدق

 .دهند 
 حوزه ها حاضر شوند و پس نی صبح درا7 ازساعت شي پدی بای همه کارمندان حوزه انتخاباتی گفته وبه

 . شمارش آرا حضور داشته باشندی برازي مراکز ننیاز بسته شدن ا
 :جوددارد وری اطالعات زی اخذ رای در برگه های گفته وبه
  انتخابات عراق و آرم آن یی اجرای عالاتي نام ه-
 ) کردستانی مجلس ملای عراق ، مجالس استان ها یمجلس مل(  نوع انتخابات -
  دهنده درباره عالمت زدن برگه ی به رای اساسی آموزش ها-
  شرکت کننده در انتخاباتیاسي ائتالف سای نام هر حزب -
  شرکت کننده در انتخابات یاسي ائتالف سای کد هر گروه -
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درکنارهر ) که دوشنبه گذشته در کاخ کنفرانس ها انجام شد( قرعه قی شماره مشخص شده از طر-
 . مشخص شده استی حزب در برگه اخذ رانی مکان ابي وجود دارد که بر اساس آن ترتیاسيحزب س

 .ن دهنده نوع انتخابش است دهنده در آن عالمت بزند که نشای رادی که بای نقطه اای چارچوب -
  سه رنگ دارندی اخذ رای هابرگه
 عراق، مجالس یمجلس مل( مربوط به سه انتخابات ی اخذ رای برگه هاصي تشخی برااری گفته ابه

 در نظر گرفته ی خاصی برگه های هر انتخاباتی برایدر هر مرکز اخذ را) مجلس کردستان استان ها،
 .جزا است رنگ مکیشده است و هر کدام به 

 انتخابات و ی عالاتي شده است و نام ههي تهی و کردی به دو زبان عربی اخذ رای افزود  برگه هااریا
 برگه درآن نی دهندگان درباره نحوه عالمت زدن ای به رای اساسینوع انتخابات سه گانه و آموزش ها

 .درج شده است 
 

  گزاف ی هامتي با قی مخالفان اراده مردمی از سویغاتي تبلی کارت هادیخر): 9خبر
 ی دهندگان عراقی در عراق به راعهي شی عالتي که مرجعی اخبار عراق در حالی گزارش خبرگزاربه
 معلوم ی اعالم کرده اند اما گروه های حرام شرعکی خود را نفروشند و آن را ی کرده است آراهيتوص

 ی میی باالی هامتي  را به قی راطی واجدان شرایخابات انتی انتخابات کارت هایالحال مخالف برگزار
 یپرداخت م ) ی عراقناری هزار د300معادل ( دالر200 خانواده ده نفره کی ی آرادی خریخرند که آنها برا

 .کنند
 400 یعنی مبلغ نی شدن به انتخابات به دو برابر اکی آرا با نزددی دهند که خری احتمال می مردممنابع

 .ددالر هم برس
 ی دولت موقت عراق فاش کرد برخری وزکی شود که ی منتشر می خبر در حالنی ذکر است اانیشا

 نهی با هزی کشوردرانتخابات سراسرنی از مشارکت مردم ایري جلوگی عراق براهی همسایکشورها
  کنند تای میداری خری مخصوص شرکت در انتخابات را از شهروندان عراقیکردن مبالغ هنگفت کارت ها

 حکومت کی لي تحقق اهداف شومشان که همانا عدم تشکجهي از شرکت آنها در انتخابات و در نتنعما
 .  مردمساالر است، برسندیمنتخب مردم

 مخصوص ی کارت هادی خرهی همسای کشورهایبرخ:  کرد دي عراق تاکی درامورجامعه مدنردولتیوز
 خرند تا مانع از شرکت ی مکای دالر آمرکصدیخت  در مقابل پردایشرکت در انتخابت را از شهروندان عراق

 . در انتخابات شوندیشهروندان عراق
 کي نظام دمکراتکی لي معارض از تشکیکتاتوری دیمهایژ  رنیبالطبع ا:   کردحی فرحان تصرمامو

به گفته . دشمن را بشناسد ی هاتي کشورها و ننیدایمردمساالردرعراق هراس دارند و ملت عراق با
 در ی موفق برگزار شدن انتخابات سراسری مناسب براطی فراهم کردن فضاها و شرای ها برایگ آمادیو

 به میري واحد در نظر بگی حوزه انتخاباتکی عراق را به طور کامل نکهیا:   افزودیو. است شرفتيحال پ
 .ستي در تمام عراق باثبات نیتي امنتي وضعرای زمیخطا رفته ا

 اما میدر انتخابات به علت حضور ناظران سازمان ملل متحد وحشت نداراز وقوع تخلفات :  گفت یو
 . نگران کننده استهی همسای کشورهایرفتارها
 است که پادشاه اردن دراظهارات متعصبانه وبرخاسته از عمق ی در حالی مقام عراقنی ایافشاگر

انتخابات عراق متهم کرده  را به دخالت در رانی ای اسالمی خود جمهوری و طائفه ایتي قومی هاشیگرا
 کرده است وبا توجه به دي انتخابات در موعد مقرر تاکی بارها بر ضرورت برگزاررانی که ایاست در حال

 آنها که خواهان عدم رای دانست زلي را دخرانی ای عراقری وزی توان در افشاگری تهران هرگز نمديتاک
 عموما هی همسای کشورهای برختي اقلیها گروه ی انتخابات عراق هستند عالوه بر برخیبرگزار
 ی و برخاسته از آراکي حکومت مردمساالر دمکراتکی لي مذهب ازجمله اردن هستند که از تشکیسن
 از دست داشتن یشتري باتي جزئی منتظر افشاندهی در آدی بانی ملت عراق وحشت دارند بنابراتیاکثر
 کنند با ی ملت عراق بود که تالش متید اکثر عراق در توطئه بر ضهی عرب و همسای هامیژ  ریبرخ
 ی از تحقق دمکراسانع مخصوص شرکت درانتخابات می کارت هادی مختلف از جمله خرلي الحفیلطا

 . در عراق شوندی حکومت منتخب مردمليوتشک
  

  ی مخالف اراده مردمی گروه های از سوی انتخاباتی کارتهاعی عوامل توزدیتهد): 10خبر
 ملت عراق تالش تیمخالفان و دشمنان اکثر)  بهمن11 (هی ژانو30 به انتخابات عراق در  شدنکی نزدبا
 دی راه تهدنی شوند در ای شدن اراده مردمی مختلف مانع عملی کنند با متوسل شدن به ترفندهایم

 . است مخالفان نی ازحربه ایکی مخالفان انتخابات ی از سوی انتخاباتی کارت هاعیعوامل توز
 عراق که همان کارت ی بندرهي کارت جعی توزندگانی از نمایادیشمار ز:  عراق اعالم کردیبازرگان وزارت

 ی عراقی کارت ها به خانواده هانی ها در انتخابات است و مامور رساندن ای شرکت عراقی براژهیو
 .شده اند  مرگ ه بدی از افراد ناشناس تهدرای به ترک دفاتر محل کار خود کرده اند زميهستند تصم

 ی کارت هاعی به دست اندرکاران توززيدآمی تهدی هاهياني بعی منبع، مردان ناشناس با توزنی گفته ابه
 کارت ها به دست مردم عراق برحذر نی از رساندن اای مرگ را انتخاب کنند ای هشدار داده اند یانتخابات
 .باشند

 ی از شهرهایاري را در بسزي آمدی تهدی هاهياني مخالف انتخابات بیروهاي وزارت ، ننی گفته منابع ابه
 . به مرگ کرده اند دی را تهدی بندرهي جی کارت هاعی پخش کرده اند که به صراحت عوامل توزیعراق
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 به ی انتخاباتژهی وی وزارت از رساندن کارت هانی عراق هشدار داده اند امتناع کارمندان ای دولتمنابع
 بر سازو کار انتخابات خواهد گذاشت و چه بسا در قراردادن انتخابات یف منجی نتای راطیافراد واجد شرا

  . شودميدر معرض تقلب گسترده سه
  

ي انفجار پايگاه آمريكا در   آشته22 نظامي آمريكايي در ميان 19سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد، 
ري قوي بغداد را به وقت محلي، انفجا) چهارشنبه( بامداد امروز 2چنين ساعت  هم. موصل هستند

 . محل انفجار و تلفات آن هنوز اعالم نشده است. لرزاند
   ٢٠٠۴ دسامبر 22 - ١٣٨٣  دی2ه چهار شنب

ي جنگ، برايان لوآاس، سخنگوي  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
.  آنها نظامي آمريكايي هستند تن از19اند آه   تن در اين عمليات آشته شده22: ارتش آمريكا گفت

 .چنين جسد سه نظامي ديگر نيز وجود دارد آه مليت آنها هنوز معلوم نيست هم
سرهنگ آارتر . اين انفجار هنگام ظهر و صرف نهار رخ داده است.  تن نيز در اين حادثه زخمي شدند57

فجار در نهار خوري صورت تنها يك ان: گويد ي نيروهاي ضربت المپيا در شمال عراق مي هام، فرمانده
دانيم اما تحقيقات توسط آارشناسان مواد منفجره جهت تعيين منبع  گفت، هنوز منبع انفجار را نمي

 . انفجار جريان دارد
شدت انفجار به حدي بود آه سربازان : گويد خبرنگار ريچموند تايمز آه در محل انفجار حضور داشته مي

 . سربازان ميزهاي غذا را برگرداندند و زير آنها پناه گرفتند. ند آردهايشان بل را از روي زمين و صندلي
ي اين  در اطالعيه. گروه انصار السنه، وابسته به القاعده مسووليت اين حمله را برعهده گرفته است

يكي از مجاهدين ارتش انصارالسنه، عملياتي شهادت طلبانه را در رستوران نيروهاي : گروه آمده است
 . لگر در اردوگاه غزالني در موصل انجام دادآافر اشغا

جورج بوش، رييس جمهور آمريكا اين حمله را محكوم آرد و گفت آه به اعتقاد وي اين حمله نشان 
: اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد گفت. است“ نيروهاي شورشي”ي عمق نااميدي  دهنده

هاي داغدار آنها دعا  وار است و براي خانوادهرييس جمهور براي از دست رفتن جان نظاميان آمريكا سوگ
 . آند مي

ها و وفاداران صدام با نااميدي درصدد منحرف آردن عراق از مسير  تروريست: مك آلالن افزود
 . دموآراسي و آزادي هستند

  
ام ژانويه و اقدامات جهت برگزاري راي گيري  آميسيون انتخاباتي عراق ساعات برگزاري انتخابات در سي

 بعد از ظهر 5 صبح تا 7 ساعت و از ساعت 10زمان راي گيري : فاف و عادالنه را بدين شرح اعالم آردش
 .به وقت محلي خواهد بود

   ٢٠٠۴ دسامبر 22 - ١٣٨٣  دی2ه چهار شنب
ي جنگ، فريد ايار سخنگوي  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شود، چرا آه   مرآز راي گيري انجام مي7000شمارش آرا در : راق اظهار داشتآميسيون انتخاباتي ع
 .هاي حامل صندوق آرا است تر از آاميون حفاظت از مراآز بسيار راحت

ها و احزاب مختلف سياسي اجازه دارند بر روند راي گيري و شمارش آرا  ي ايار، اعضاي گروه به گفته
 .اف بودن راي گيري باشدنظارت داشته باشند تا تضميني بر شف

 18ي خودمختار آردستان و   آرسي منطقه111 عضو شوراي ملي، 275هاي راي براي انتخاب  صندوق
توانند با آمك فرد مورد  راي دهندگان بيسواد مي. هاي متفاوت است آرسي شوراي محلي، داراي رنگ

لب و دوبار راي دادن احتمالي اعتماد خود راي بدهند و از جوهرهاي پاك نشدني براي ممانعت از تق
 .افراد، استفاده خواهد شد

 حزب و نامزد 73 فهرست احزاب ائتالفي، 9 آرسي مجلس، در قالب 275رقابت آنندگان براي آسب 
ي اصلي شوراي ملي تدوين پيش نويس قانون اساسي و تعيين دولت جانشين  وظيفه. مستقل هستند

 .دولت موقت است
شود آه يكي براي انتخابات شوراي ملي است و  ي راي داده مي  عراقي دو برگهدر روز انتخابات به هر

يي  هايي براي پارلمان ملي و منطقه به مردم فهرست. ديگري براي انتخابات استاني در آردستان عراق
 .در هر برگه تعداد، نام و عالمت حزب نامزد يا ائتالف درج شده است. داده خواهد شد

 هزار آارمند آميسيون 100شود  گفته مي.  ميليون تن در انتخابات شرآت آنند14تا  12رود  انتظار مي
 .انتخاباتي نيز بر روند راي گيري نظارت داشته باشند

. هاي ساآن خارج از عراق در راي گيري حضور خواهند داشت به عالوه تعداد نامشخصي از عراقي
هاي خارج از آشور را برعهده   براي عراقيالمللي مهاجرت آه سازمان دهي راي گيري سازمان بين

هاي امنيتي  داشته، اعالم آرده است آه براي راي گيري در آانادا، آلمان و سوريه به دليل نگراني
 .مشكالتي وجود دارد

 آشور استراليا، انگليس، آانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اردن، 14اين سازمان آار راي گيري در 
 .ئد، سوريه، ترآيه، امارات متحده عربي و آمريكا را برعهده داردهلند، سو

  .اند  هزار عراقي در فهرست آميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل ثبت نام شده422حدود 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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  ی د2:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۴ر  دسامب22 - ١٣٨٣  دی2ه چهار شنب:بی بی سی

روزنامه های امروز تهران از امکان حضور آمريکا در مذاکرات ايران و اروپا نوشته و در گزارش های 
انتخاباتی خود از تغييرات در گمانه زنی ها و افزايش احتمال حضور اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده و 

  . اهميت ديده اندجريان دادگاه افسانه نوروزی متهم به قتل يک فرمانده انتظامی را با 
 منتشر کرده اند احتمال حضور اکبر شرق و همشهری، ايرانبنا به گزارشی که روزنامه های 

هاشمی رفسنجانی معادالت انتخاباتی را به هم ريخته و يکی از اعضای فراکسيون اکثريت مجلس 
  . گفته است که در برپائی همايش اصولگرايان عجله شد

ی جامعه روحانيت مبارز هم تاکيد کرده است که در صورت ورود هاشمی  نوشته سخنگوايرانروزنامه 
  .به عرصه رقابت های انتخاباتی، جريان های اصولگرا در روش خود بازنگری خواهند کرد

اين سخنان در حالی بيان شد که مجموعه نيروهای موسوم به اصولگرا برنامه ها و طرح های فشرده و 
علی الريجانی، علی اکبر واليتی (د نهايی خود از ميان فهرست پنج نفره متراکمی را برای انتخاب نامز

  . دنبال می کردند) واليتی، محمود احمدی نژاد، احمد توکلی و محسن رضايی
در حالی که پيش از اين محافظه کاران اعالم کرده بودند که اکبر هاشمی رفسنجانی به هيچ وجه 

 چند تن از اعضای اين جناح خبر از گفتگوهای خود با شهریهمکانديدای آنان نخواهد بود به نوشته 
  . رييس مجمع تشخيص مصلحت داده اند

 درصد از پاسخگويان گفته اند که در ۶۴ از يک نظرسنجی خبر داده که مطابق آن شرقدر همين حال 
ر  در صد اعالم داشته اند که د١۵انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شرکت خواهند کرد و تنها 

  .انتخابات شرکت نخواهند کرد
، سخنان حسين "توافق های اروپا بدون موافقت آمريکا قابل اجرا نيست" با عنوان همبستگی

 از قول همين مقام ايرانموسويان سخنگوی هيات مذاکره کننده هسته ای ايران را نقل کرده و روزنامه 
 آمريکا را هم وارد پروسه مذاکرات اروپايی ها تالش وسيع و گسترده ای می کنند که: نوشته است

  .هسته ای کنند، ما هم مخالفتی با اين نداريم که آمريکايی ها در اين پروسه همراه اروپايی ها باشند
 همين خبر را با عنوان توطئه اروپا برای مذاکره ايران و آمريکا مطرح کرده جمهوری اسالمیروزنامه 
  . است
جی شورای عالی امنيت ملی نوشته اگر آمريکايی ها به دنبال  از قول رئيس کميته سياست خارشرق

اخالل و به شکست کشاندن کار ايران و اروپا باشند به هر حال تاثيرگذار هستند و اين را کسی نمی 
  . تواند کتمان کند

 فرمانده ارتش با بی اهميت خواندن برخی خبرها مبنی بر تمرين آفتاب يزددر همين حال به نوشته 
ای بيگانه برای حمله به تأسيسات هسته ای ايران گفته است به نيروی هوايی دستور داده شده نيروه

که با تمام قوا از حريم هوايی تأسيسات هسته ای حفاظت کند و نيروی هوايی، تمام آموزش هايش را 
ان برای مدت معينی تعطيل کرده و همه نيرويش را در جهت آمادگی رزمی و گشتی های رزمی در آسم

  .تبديل کرده است
خبر محکوم شدن ايران به نقض موازين حقوق بشر در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در روزنامه 

 از پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به اين اعتمادهای امروز صبح تهران منعکس شده و در حالی که 
جويانه پيشنهاد کننده طرح  در تحليلی کانادا را متهم کرده که کين ايراناتهامات خبر داده روزنامه 

محکوميت ايران بوده در حالی که خود به علت دعوت از گروه های تروريست به خاک خود پرونده خوبی 
  . ندارد

روزنامه های مختلف اشاره کرده اند که فعاليت شديد دولت کانادا عليه ايران در مقوله حقوق بشر از 
  . در زندان های ايران آغاز شده استزمان به قتل رسيدن زهرا کاظمی تبعه آن کشور 

   اختصاصی  صورت  بشر به  حقوق  موضوع های  پرونده  به  خبر داده که از اين پس رسيدگیجام جم
 دادگاه تجديد نظر استان تهران پرونده مرگ زهرا کاظمی را همشهریشود و به نوشته   می رسيدگی

  . ضايی قرار دادجهت رسيدگی به اعتراض خانواده او در دستور کار ق
اين پرونده سال گذشته در دادگاهی بررسی شد و تنها متهم آن که ماموری از وزارت اطالعات بود تبرئه 

  .گرديد اما با شکايت اوليای مقتول به دادگاه تجديد نظر رفت
تشکيل دادگاهی در جزيره کيش برای تعيين سرنوشت افسانه نوروزی که سال پيش در پای دار از مرگ 

  . ات يافت عنوان اصلی چند روزنامه صبح تهران استنج
 گزارش داده که با شکايت مادر مقتول از همسر افسانه، و طرح اين مسئله که هيچ همشهری

شکايتی عليه افسانه نوروزی ندارد، رسيدگی به پرونده اتهام قتل افسانه نوروزی وارد مرحله جديدی 
  . شد

 اخبار خود آورده گزارش داده که افسانه که متهم به قتل يک  که مشروح اين دادگاه را در صدرشرق
فرمانده نيروی انتظامی است با اشاره به اين که برای دفاع از ناموس خود دست به قتل زده و اگر اين 

  .کار را نمی کرد امروز به عنوان زنای محصنه بايد به دار آويخته می شد، از خود دفاع کرده است
 ايرانوزنامه ها از وی به عنوان بهزاد ياد می کنند و همسر و فرزندانش به نوشته فرمانده مقتول که ر

در دادگاه حاضر نشده بودند، هشت سال پيش زمانی که از غيبت همسر افسانه استفاده کرد و برهنه 
  .به سراغ او رفت توسط افسانه نوروزی به قتل رسيد
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