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

  
   و منطقه ايبين المللي مهمرويدادهاي 

  
 پيروزي ويكتور يوشچنكو در انتخابات رياست جمهوري اوآراين قطعي شد :اوکراين

   ٢٠٠۴ دسامبر 28 - ١٣٨٣  دی8ه شنبسه 
در انتخابات رياست جمهوري اوآراين، رقيب وي از " ويكتور يوشچنكو"علي رغم قطعي شدن پيروزي 

 . است  انتخابات اعتراض آردهپذيرش شكست خود امتناع آرده و به نتيجه 
الملل ايلنا، درحالي آه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري اوآراين در   به گزارش سرويس بين

نامزد , "ويكتور يوشچنكو"آخرين مراحل خود قرار دارد، نتايج آراي شمارش شده حاآي از آن است آه 
 .انتخابات به پيروزي رسيده استبا اآثريت قاطع آرا در اين , مخالف دولت و طرفدار غرب

" يوشچنكو"به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، نتايج شمارش آرا تا بدين لحظه حاآي از آن است آه 
 درصد 2/44، نخست وزير اوآراين، آه تنها "ويكتور يانوآوويچ" درصد آرا از رقيب خود 52با به دست آوردن 

 درصد از آل آرا، شمارش شده و نتايج شمارش 89/99ن تاآنو. آرا را به دست آورده، پيش افتاده است
 درصد از واجدين شرايط در انتخابات رياست جمهوري اوآراين 2/77آرا حاآي از آن است آه حدود 

آه آميسيون انتخاباتي اوآراين نتايج مقدماتي شمارش آرا را منتشر آند،   پس از آن. اند  شرآت آرده
 .ت دارند تا اعتراض خود را نسبت به نتايج مطرح سازندهرآدام از نامزدها يك هفته فرص

چهره مغلوب " يانوآوويچ"در اين انتخابات است،" يوشچنكو"آه اين نتايج حاآي از پيروزي قطعي   درحالي
جايي آه در جريان اين   از آن, اين انتخابات، از پذيرش شكست خود امتناع آرده و اعالم آرده است

و حقوق بشر نقض شده، هرگز شكست خود را در چنين انتخاباتي نخواهم انتخابات قانون اساسي 
 .پذيرفت

گروه انتخاباتي وي حدود پنج هزار شكايت در خصوص نحوه برگزاري انتخابات آماده , وي در ادامه افزود
 .اند  آرده

گي محدود شد، چنين با انتقاد از اصالح قانون انتخاباتي اوآراين آه در نتيجه آن راي گيري خان  وي هم
 ميليون نفر از سالخوردگان و بيماراني 8/4در نتيجه اين تغييرات در قانون انتخاباتي اوآراين، حدود : گفت

  .اند  اند، از حق راي دادن محروم شده  هاي راي نبوده  آه قادر به حضور در پاي صندوق
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عراق ی و گارد ملسي پلیروهاي نانيشته در مک 30
   ٢٠٠۴ دسامبر 28 - ١٣٨٣  دی8ه شنبسه 
 افسر کی شده دربغداد که در آن منزل ی خودرو بمب گذارکی عراق، بر اثر انفجار سي اساس اعالم پلبر

 .  شدندی زخمزي نگری تن د6 کشته و ی عراقکی مورد هدف قرار گرفت، ی گارد ملیروهاي نهیبلند پا
 که خواست  نامش فاش نشود با سي منبع پلنی فرانسه، ای مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 شده درمنطقه ی خودروبمب گذارکی ی به وقت محلقهي دق30/8 ساعت یحوال:  خبرافزودنیاعالم ا
شته وشش  کی انتحاراتي عملنی در شمال شرق بغداد منفجر شد که براثر آن راننده خودرو دراخيالصل
 . مجروح شدند زي نگریتن د

 انفجارمنزل نیدرا:  اعالم کرده و گفتادهي عراق تمام مجروحان را ازعابران پسي منبع پلنیا
 عراق دربغداد مورد حمله قرار گرفت ی گارد ملیروهايمعاون فرمانده گروه ن"  عبودیمظهرمول"سرلشگر

 .  کندرکد قصد داشت منزلش را به محل کارش ت داد که عبوی رویانفجار درست درزمان:  افزود یو. 
 ت،ی بغداد، تکری امروزدرشهرهاني خونی عراق،درسلسله انفجارهاسي منابع پلی گزارشهابرحسب

 عراق ی گارد ملیروهاي نفرشان از ن22 تعداد نی کشته شدند که از ای عراق28سامراو بلد دستکم 
 .بودند

درحمله صبح امروزافراد مسلح به :  گفتنین صالح الد استاسي مسئول پلی عبداهللا الجبورسرهنگ
 اني کشته شدند که درمی عراقسي پل12) شمال بغدادیلومتري ک100واقع در  (لي الدجسيپاسگاه پل

 . شودی مدهی سروان دکی سرگرد و کیکشته شدگان سه سرهنگ دو، 
 مظفرمحمد گرسروانی دیازسو. عراق کردندسيافراد مسلح عمدا اقدام به انفجار پاسگاه پل:  افزود یو

 یلومتري ک180واقع در (افراد مسلح مستقردرمنطقه العوجه : اظهارداشتنی صالح الدسيمسئول پل
 . شدند ی کشتند و متواری به وقت محلقهي دق7 /55 را درساعت سيسه افسر پل) شمال بغداد

 یدادیدررو.  و گلوله خمپاره ضد تانک صورت گرفترباري با استفاده  ازتسيحمله به پاسگاه پل: گفت یو
 عراق ی گارد ملیروهاي از جمله سه تن از نی سامرا ازکشته شدن شش عراقی منبع پزشککی گرید

 .داد شهر خبر نی شده در ای خودرو بمب گذارکی بر اثر انفجار ی شدن چهارشهروند عراقیوزخم
 مشترک ی گشتکی شده به ی خودرو بمب گذارکی داد که افراد ناشناس با ی روی حادثه زماننیا
 . عراق در شهر سامرا حمله کردندی و گارد ملییکایري آمیروهاين
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 عراق و سه شهروند ی گارد ملیروهايتن ازن6 سامرا گفت که جسد مارستاني در بدي نوفل مجدکتر
  .می کردافتی کودک را درکی ازجمله یعراق
 ی باخودروبمب گذاری خود انتحارکی فرانسه گفت که امروزی عراق هم به خبرگزارسي مسئول پلکی

 . عراق حمله کردی و گارد ملییکای آمریروهاي مشترک نی های از گشتیکیشده خود به 
 سي سروان پلکی عراق ی ازمراکز انتخاباتیکی یکیدرنزد)  شمال بغدادیلومتري ک75واقع در  (درشهربلد

 . شدندیناشناس زخم به دست افراد گریعراق کشته و دو تن د
 درمرکز سي پلی خودروگشتی به سویراندازي اقدام به تیلي دلچيافراد مسلح بدون ه:  منبع افزودنیا

 . شدندیگرزخمی عراق کشته ودو تن دسي سروان پلکی آن جهيشهر بلد کردند که در نت
  

  انجام خواهد شد یري گی خارج در مراکز رامي مقیهاي عراقیشمارش آرا
   ٢٠٠۴ دسامبر 28 - ١٣٨٣  دی8ه شنبسه 
 اتي انتخابات عراق امروز سه شنبه اعالم کرد که عملیی اجرای عالاتي هی رسمی سخنگواریدایفر

 .  کشور انجام نخواهد شدکی خارج تنها در مي مقیهاي عراقیشمارش آرا
 ازمقامات یخ با بریمذاکرات فشرده ا:  افزودی فرانسه،وی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی آتهی ژانو30 ی خارج درانتخابات سراسرمي مقیهايکشورها صورت گرفته تا روند مشارکت عراق
 . شودليتسه) بهمن ماه11(

 یهاي عراقی شمارش آرااتيعمل:  اعالم کردی اهياني انتخابات عراق دربیی اجرای عالاتي هیسخنگو
 یري گی معنا که شمار ش آراء دردفاتررانیبد صورت خواهد گرفت یري گی خارج درهمان مراکز راميمق

 . جهان انجام خواهد شدیموجود چهاردهگانه درسراسر
 ها دراردن جمع ی اعالم کرده اند که تمام رای گروهی رسانه های سخنگو،آنگونه که برخنی گفته ابه

 .  دراردن جمع نخواهد شدیطی شراچي تحت ههای وراستيخواهد شد ن
 کرده تنها شتراعالمي پیی اجرای عالاتي که هی خارج از عراق همانطوریخاباتمراکز انت:  افزودیو

 .  مرکزاست14 بلکه ستيمرکز ن11
 ی المللني سازمان مهاجرت باني میمذاکرات فشرده ا:  کرددي انتخابات عراق تاکی عالاتي هیسخنگو

خابات برگزارکند صورت  گرفت در آنجا انتمي مستقل انتخابات تصمی عالاتي که هییومقامات کشورها
 انتخابات حاصل شده اتي هی ازبرنامه هاتی مثبت درحمای مذاکرات عالمت هانیگرفته است ودرا

 .است 
 فرانسه، امارات متحده ی ازمقامات کشورهاکی با هریشتري مذاکرات بازبهيما همچنان ن:  افزودیو

 .می آنها داریی نهامي در مورد تصمسي و انگلکای آمر،یعرب
 بارموافقت خود را ني نخستی کشوربرانیا:  کرد و گفت ی موضع کانادا ابرازخوشحالريي نسبت به تغرایا

 انتخابات ی برگزارشنهادي کشوراعالم کرد واما آلمان پنی امي مقیهاي عراقی انتخابات برایبا برگزار
 . را کرده استخي و مونني ، برلنی مان هاا،يستوالیدرچهارمکان شامل و

 تا ردي انتخابات صورت نگی تا قبل ازبرگزاری علنتي گونه فعالچيآلمان شرط کرده که ه :  افزودیو
 . فدرال را داشته باشندی با وزارتخانه های به منظورهماهنگی کشوروقت کافنیمقامات ا

 هی ژانو30 تا 28 ی روزهاني خارج حداقل سه روزبمي مقیهاي ازعراقیري گی رااتي شودعملی مگفته
 ی است که کارتهانی مشارکت آنها درانتخابات مشروط به انکهیاهد گرفت با توجه به اانجام خو
 . با خود داشته باشندی خود را به هنگام انداختن راییشناسا

 ی عراقونيلي مکی تا ونيلي ممي کند نی میني بشي پی المللني شود سازمان مهاجرت بی می آورادی
 .ک عراق شرکت کند در خارج ازخای درانتخابات سراسریخارج


	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

