
 ٢٠٠۵ اکتبر 17 – ١٣٨۴ مهر ٢5شنبه دو -  )709(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http    

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

  
  هم بين المللي و منطقه ايرويدادهاي م

 
 بازهم ی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرندهینما ؛ ی صلح نوبل به البرادعزهی جایدر مراسم اهدا  
   کرددی را تهدرانیا

 ٢٠٠۵ اکتبر ١۵ – ١٣٨۴ مهر ٢٣شنبه 
 .  کرددید را تهرانی اگری باردی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرندهینما"  شولتیگوریگر"
 صلح نوبل زهی جای اهدای که برای وب در مراسمتدپرسيبه نقل از آسوش"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 زهی که در رابطه با جایامي در پکای امور خارجه آمرری وزسی رازايکاندول:  بود  افزودافتهی بي ترتیبه البرادع
 کرد که یدواريف کرد و ابراز اميازمان توص سنی ارکلی آژانس و مدستهیصلح نوبل داد آن را درخور و شا

 . دهدشی سازمان را در سراسر جهان افزانی اقدام بتواند اعتبار انیا
 انی پاشی هسته ای هاتي ها درباره فعالی به نگرانکهي هشدار داد که در صورترانی به اني همچنشولت

 مي حکام تصمی شورایورت اعضا صنی روبروست و در اتي امنیندهد با خطر ارجاع پرونده اش به شورا
 . باره اتخاذ خواهند کردنیخود را در ا

 
 رود ادامه دهد آنگاه ی که میري به مسرانی است اگر ارانی اني مرحله واقعًا در زمنیتوپ در ا:" گفتیو

 ی را به شورارانی عمل کند و موضوع اتشي آن است تا به مقررات خود در چارچوب مسئولازمنديآژانس ن
 ". ارجاع دهدتيامن
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  گيري براي همه پرسي قانون اساسي عراق پايان يافت راي
 ٢٠٠۵ اکتبر ١۵ – ١٣٨۴ مهر ٢٣شنبه 
گيري براي همه پرسي قانون اساسي راس ساعت پنج بعد ازظهر به وقت محلي در  مراآز راي:ایرنا

 . ن يافتسراسر عراق پايا
 . گيري اولين مرحله شمارش آرا در اين مراآز آغاز شد همچنين همزمان با پايان راي

  ساعت از هفت صبح روز شنبه آغاز و تا ساعت  ١٠  برگزاري همه پرسي قانون اساسي آه به مدت 
ري را انجام گي استان عراق آار راي ١٨  گيري در  بعد از ظهر ادامه يافت، بيش از شش هزار مرآز راي ١٧

 . دادند
المللي و  آارآنان شاغل دراين مراآز هم اآنون اولين مرحله شمارش آرا را در حضور ناظران عراقي و بين

 . هاي سياسي عراقي آغاز آرده اند ها و تشكل نمايندگان گروه
ميليوني  ٢۶  هزار نفر از جمعيت  ۵٠٠  ميليون و  ١۵  براساس اعالم آميسيون عالي مستقل انتخابات 

 . عراق واجدين شرايط درهمه پرسي بودند
  

  درصد اعالم شد ۶١  پرسي قانون اساسي عراق  ميزان مشارآت در همه
 محسن مدني : گزارش از:ایرنا

 ٢٠٠۵ اکتبر ١۵ – ١٣٨۴ مهر ٢٣شنبه 
پرسي  درصد افراد واجد شرايط، در همه ۶١  : يك عضو آميسيون عالي مستقل انتخابات در عراق گفت

 . انون اساسي عراق شرآت آردندق
هزار  ۵٠٠  ميليون و  ١۵  از : پرسي، افزود در نشستي خبري درخصوص اولين آمار رسمي همه" فريد ايار"

پرسي خودداري   درصد از شرآت در همه ٣٩ درصد شرآت آرده و  ۶١  فرد واجد شرايط در همه پرسي 
 . آردند

نشين   بيشترين ميزان مشارآت در استان هاي سنيدهد آه شمارش آرا نشان مي: وي تصريح آرد
 . صورت گرفته است" دياله"و " االنبار"، "الدين  صالح"، "نينوا"

هايي آه آمترين مشارآت را داشته و نيز اعالم دقيق درصد مشارآت در  وي در مورد استان يا استان
 . نشين ، توضيحاتي بيان نكرد هاي سني استان

پرسي قانون  و نتيجه نهايي همه" نه"و " آري"رد آه تا روز يكشنبه نسبت آراي فريد ايار پيش بيني آ
 . شود اساسي مشخص مي

روز طول آشيد، اين بار آميسيون  ١٠  برخالف انتخابات ژانويه گذشته آه اعالم نتايج نهايي به مدت 
 . پرسي نتايج را اعالم آرد ساعاتي از پايان همه
 . است هاي صورت گرفته بوده پرسي بيش از پيش بيني نشين درهمه هاي سني مشارآت باالي استان

به عالوه يك درصد آل واجدين شرايط، يا يك سوم افراد واجد شرايط سه استان به  ۵٠  در صورتي آه 
 . بدهند قانون اساسي عراق به تصويب نخواهد رسيد" نه"پيش نويس قانون اساسي راي 
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هاي  زني هاي حزبي، مذهبي و قومي، گمانه راساس وابستگيهاي مختلف عراقي ب هم اينك رسانه
 . آنند پرسي منتشر مي مختلفي در مورد نتايج نهايي همه

هاي سني، از عدم تصويب پيش نويس قانون اساسي در  هاي همسو با عرب در حالي آه رسانه
صويب قانون هاي منتسب به شيعيان و آردها، از ت دهند، رسانه نشين گزارش مي هاي سني استان

 . دهند خبر مي" آري"اساسي با راي باالي 
  

ي آمريكا به اين آشور تا به امروز؛  خبرگزاري رويتر در گزارشي به بررسي اوضاع عراق از زمان حمله
 . پرسي قانون اساسي، پرداخته و حوادث مهم را با ذآر تاريخ بيان آرده است زمان برگزاري همه

 ٢٠٠۵تبر  اک16 – ١٣٨۴ مهر ٢4شنبه یک
  : متن آامل اين روز شمار به شرح زير است) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  : 2003سال 
  نيروهاي آمريكايي و انگليسي از آويت به عراق حمله آردند؛ :  مارس20 -
در ي صدام   ساله33نيروهاي آمريكايي به بغداد يورش بردند و اين زماني بود آه حكومت :  آوريل9 -

  ها از هم پاشيده شد؛  ها و غارت جريان شورش
 عضو بود، اولين 25شوراي حكومت انتقالي عراق آه تحت حمايت آمريكا و متشكل از :  ژوئيه13 -

  نشستش را در بغداد برگزار آرد؛ 
  ارتش آمريكا مرگ عدي و قصي پسران صدام را طي درگيري مسلحانه در موصل اعالم آرد؛ :  ژوئيه22 -
 تن از جمله 22گذاري شده در مقر سازمان ملل، موجب آشته شدن  انفجار آاميون بمب:  اوت19 -

  ي سازمان ملل شد؛  سرجيو وييرا دي ملو، فرستاده
اهللا محمد باقر   تن از جمله آيت80گذاري شده در نجف آه در آن بيش از  انفجار خودروي بمب:  اوت29 -

   عراق آشته شدند؛ حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي
  نيروهاي آمريكايي صدام را در نزديكي تكريت، زادگاهش دستگير آردند؛ :  دسامبر13 -

   : 2004سال 
  هايي آه عكس صدام بر روي آن چاپ شده بود؛  لغو داد و ستد با پول:  ژانويه15 -
 در روز عاشورا آه ي موتور در نزديكي مساجد بغداد و آربال انفجار بمب و حمله به وسيله:  مارس2 -

   آشته بر جاي گذاشت؛ 171
  شوراي حكومت انتقالي، قانون اساسي موقت را امضاء آرد؛ :  مارس8 -
اي را عليه مبارزان اهل سنت در فلوجه آغاز  تفنگداران دريايي آمريكا حمالت گسترده:  آوريل5 و 4 -

ي عراق در بغداد و مناطق  شيعهاي از سوي طرفداران مقتدي صدر، رهبر  همچنين انتفاضه. آردند
  جنوبي عراق شروع شد؛ 

 خارجي را ربودند 150گيرها گروگان ايتاليايي را آشتند و از آن زمان به بعد بيش از  گروگان:  آوريل14 -
  ها را نيز بريدند؛  ها را آشته و سر برخي از آن آه يك سوم آن

 شدن عزالدين سليم، رييس شوراي گذاري شده آه موجب آشته انفجار خودروي بمب:  مه17 -
  حكومت انتقالي عراق شد؛ 

ي الزم براي تشكيل دولت  انحالل شوراي حكومت انتقالي عراق براي آماده آردن زمينه:  اول ژوئن-
  موقت به رياست اياد عالوي و تعيين غازي عجيل الياور به عنوان رييس جمهور موقت آن؛ 

. وعد مقرر حاآميت عراق را رسما به دولت اياد عالوي واگذار آردآمريكا دو روز قبل از م:  ژوئن28 -
همچنين ائتالف موقت در عراق منحل شد و پل برمر، حاآم غير نظامي آمريكا در عراق اين آشور را ترك 

  آرد؛ 
يي رابه فلوجه آغاز آردند و بعد از يك هفته و آشته شدن  نيروهاي آمريكايي حمالت گسترده:  نوامبر8 -

   تن خبر سقوط اين شهر اعالم شد؛ 1052 مبارز و دستگيري 1600
   : 2005سال 

آزاد در طول نيم قرن گذشته آه در آن فهرست ائتالف شيعه پيروز  برگزاري اولين انتخابات :  ژانويه30 -
  گيري را تحريم آردند؛  شد و اآثريت اهل سنت راي

ل يك عمليات انتحاري در حله واقع در جنوب بغداد گذاري شده در طو انفجار يك خودروي بمب:  فوريه28 -
  ي القاعده در عراق مسووليت آن را برعهده گرفت؛   آشته بر جاي گذاشت و شاخه125آه 

ي صدام  ي محاآمه هاي مسلح عراقي قاضي پرويز محمود، يكي از اعضاي دادگاه ويژه گروه:  مارس2 -
  را ترور آردند؛ 

  اش را برگزار آرد؛  لين جلسهمجمع ملي عراق او:  مارس16 -
  مجمع ملي عراق جالل طالباني را به عنوان رييس جمهور انتخاب آرد؛ :  آوريل6 -
  ي جديد به رياست ابراهيم الجعفري را پذيرفت؛  مجمع ملي عراق تشكيل آابينه:  آوريل28 -
ر در بغداد ربوده و بعد هاي موجود در بغداد، سفير مص در آغاز سلسله حمالت عليه ديپلمات:  ژوئيه2 -

  ي القاعده آشته شد؛  به دست شبكه
 15ي پارلماني براي تدوين قانون اساسي عراق بعد از اضافه شدن  اولين نشست آميته:  ژوئيه5 -

  عضو از اهل سنت تشكيل شد؛ 
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دجيل ي عراق اتهاماتي را عليه صدام در خصوص قتل عام شيعيان در روستاي ال دادگاه ويژه:  ژوئيه17 -
 اآتبر جاري شروع 19ي صدام و هفت تن از معاونانش  قرار است محاآمه.  مطرح آرد1982در سال 

  شود؛ 
بعد از پخش ) ع( تن از شيعيان در مراسم شهادت امام موسي آاظم 1000نزديك به :  اوت31 -

 فرات افتاده و ي عمليات انتحاري به دليل هجوم به روي پل االئمه در بغداد، به داخل رودخانه شايعه
  . غرق شدند

اهللا العظمي سيد علي سيستاني از طرفدارانش خواست تا به قانون اساسي راي  آيت:  سپتامبر22 -
  بدهند؛ " آري"
  دهندگان؛  توزيع متن قانون اساسي در بين راي:  اآتبر3 -
  ي القاعده در عراق اهل سنت را به تحريم همه پرسي تشويق آرد؛  شبكه:  اآتبر4 -
حزب اسالمي عراق در مقابل برخي تغييرات اندك با تاييد قانون اساسي موافقت آرد و قول :  اآتبر11 -

  داد آه سال آينده آن را بررسي آند؛ 
همه پرسي قانون اساسي عراق با حضور دو سوم افراد واجد شرايط راي دادن در عراق :  اآتبر15 -

  . برگزار شد
  

  پرسي به همه" نه"نگراني از 
 ٢٠٠۵ اکتبر 16 – ١٣٨۴ مهر ٢4شنبه کی

آغاز شده است و نتايج نهايي ) يكشنبه(شمارش آراء همه پرسي قانون اساسي عراق از صبح امروز 
اين در حالي است آه ايالف گزارش آرد، منابع عراقي نزديك به . آن تا پنج روز ديگر اعالم خواهد شد

ه مقامات عراقي به ويژه مسووالن شيعه و آرد پرسي قانون اساسي اعالم آردند آ شمارش آرا همه
هاي  پرسي در استان اند، چراآه حضور اهل سنت در همه پرسي ابراز نگراني آرده نسبت به نتايج همه

  .گير بوده است شان، چشم نشين با توجه به مخالفت سني
 آميسيون عالي به نقل از خبرگزاري عراق، اعضاي) ايسنا ( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

هاي مختلف عراق خبر  ي مردم بويژه اهل تسنن در استان مستقل انتخابات عراق از مشارآت گسترده
  . دادند

 ميليون عراقي واجد شرايط راي دادن 5/15 ميليون از 10 مقامات انتخاباتي عراق اظهار داشتند آه حدود 
  .  درصد اعالم آرد65 دم را توان ميزان مشارآت مر پرسي شرآت آردند و مي در اين همه

 58 اين در حالي است آه در اولين انتخاباتي آه در ماه ژانويه و پس از سرنگوني رژيم صدام برگزار شد، 
  . درصد مردم شرآت آردند

نتايج نهايي انتخابات بعد از پنج روز اعالم : اعضاي آميسيون مستقل انتخابات عراق اظهار داشتند
  . خواهد شد
زنند که در هفت استان از هجده استان عراق، از جمله سه  چنين تخمين مي نتخاباتي هممسووالن ا

  . اند استان که اکثريتي سني مذهب دارند، بيش از دو سوم واجدان شرايط راي داده
اگر دو سوم راي دهندگان در سه استان عراق به متن پيشنهادي راي منفي بدهند، قانون اساسي 

ها به متن پيشنهادي قانون اساسي راي مخالف  رود بسياري از سني تظار ميان. تصويب نخواهد شد
  . داده باشند

آميسيون برگزاري انتخابات اعالم کرده است که در استان سني نشين االنبار در غرب عراق که عمده 
ل هاي راي گيري فعا ي درگيري عليه نيروهاي آمريکايي در اين کشور بوده، تمامي حوزه ترين منطقه

  . نبودند و در پنج شهر اين استان، بويژه شهر رمادي، ميزان شرکت مردم در همه پرسي کم بوده است
به اين ترتيب، استان االنبار تنها استان سني نشين است که مشارکت بااليي را در روز راي گيري 

  . شاهد نبود
اشت آه صدام در همه از سوي ديگر يكي از مسووالن حقوقي هيات دفاعي صدام در اردن اظهار د

  . پرسي قانون اساسي عراق شرآت نكرده است
ها،  در همه پرسي آه روز پنجشنبه در زندان: اين مقام مسوول آه نامش فاش نشده است، گفت

نويس قانون اساسي شرآت نكرده  ها انجام شد، صدام در همه پرسي پيش ها و بيمارستان بازداشتگاه
  . و راي نداده است

گويد عراق تحت اشغال  نويس مخالف است؛ چرا آه مي اين مقام، صدام با اين پيشي  به گفته
  . هاست آمريكايي

المللي از  هاي بين ي اروپا و ديگر مقامات و اتحاديه در همين حال رهبران جهان، سازمان ملل، اتحاديه
   .دندبرگزاري آرام و حضور پر تعداد مردم عراق در همه پرسي قانون اساسي استقبال آر

به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل به مردم عراق 
براي برگزاري اين همه پرسي تبريك گفت و اين مهم را شانسي براي اين آشور براي دور شدن از 

  . ها و حرآت به سوي اتحاد خواند درگير
پرسي را فرصتي مهم براي مردم عراق جهت اعالم اي اين همه  سخنگوي آوفي عنان در اطالعيه

براي دومين بار طي سال جاري مردم عراق شرايط دشوار و : شان بر شمرد و گفت هاي سياسي ديدگاه
  . هاي راي حاضر شدند تهديدهاي جدي را پشت سر گذاشتند و پاي صندوق
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مه پرسي فرصتي براي تمامي ي اين انتخابات هرچه باشد به اعتقاد دبيرآل اين ه نتيجه: وي افزود
ي آشتي ملي، ايجاد عراقي  ها و حرآت به سوي اتحاد در سايه مردم عراق جهت دور شدن از درگيري

  . دموآراتيك، متحد و مرفه بود
هايش براي آمك به مردم عراق تا پايان آار  در اين اطالعيه تاآيد شده است آه سازمان ملل به تالش

  . ادامه خواهد داد
هاي فني به دولت عراق جهت برگزاري  ي آمك ي ارايه  پرلي، رييس تيم سازمان ملل آه وظيفهآارينا

  . روند انتخابات با آرامي پيش رفت و از نقطه نظر فني عالي بود: انتخابات را داشته نيز گفت
رقراري ي اروپا نيز از برگزاري همه پرسي در عراق استقبال آرده و آن را گامي مهم در جهت ب اتحاديه

  . دموآراسي و ثبات در عراق خواند
اي  ي اروپا در امور خارجي و سياست همسايگان اروپا در اطالعيه بنيتا فررو والدنر، آميسيونر اتحاديه

اي بود آه در آن اختالفات سياسي در عراق از طريق  اين همه پرسي گامي مهم براي آينده: اعالم آرد
  . هاي خشونت آميز حل خواهد شد وهوگوهاي دموآراتيك و نه به شي گفت

هاي مردم عراق جهت ساخت آشوري  وي تاآيد آرد آه آميسيون اجرايي اروپا به حمايت خود از تالش
  . با ثبات و مرفه ادامه خواهد داد

جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نيز اين همه پرسي را گامي حساس و رو به جلو در جهت حرآت 
  . واندعراق به سوي دموآراسي خ
پرسي قانون اساسي عراق در مبارزه با تروريسم و تشكيل موسسات و  بوش با تاآيد بر اهميت همه

  .  تحول جدي در تاريخ خاورميانه در حال ايجاد است :نهادهاي مستقل گفت
ي سختي به  ها ضربه پرسي و انداختن آراي خود به صندوق ها با شرآت در همه  عراقي :وي افزود
گويد ما خودمان با برپايي   وارد آردند و پيامي را به مردم جهان اعالم آردند آه به آنها ميها تروريست

  . آنيم ي آشورمان را تعيين مي آميز آينده انتخاباتي مسالمت
. رود پرسي گامي جدي در راستاي حرآت به سوي عراقي دموآرات به شمار مي  اين همه :بوش گفت

  . شود آه اعضاي القاعده نيز يك گام به عقب بردارند دارند، موجب مي يها برم هر گام جديدي آه عراقي
ي عطفي مهم خواند و گفت آه  پرسي عراق را نقطه ي آمريكا نيز همه آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه

  . آند ي ايدئولوژي افراطي و نفرت آمك مي عراق دموآراتيك به ايجاد صلح در خاورميانه و خاتمه
ي استراليا همه پرسي تاريخي عراق را پيروزي دموآراسي و شكست  داونر، وزير امور خارجهالكساندر 

  . تروريسم خواند
ي آساني بود آه سعي دارند با خشونت و با  داونر گفت آه اين همه پرسي شكست جدي همه

  . اسلحه و بمب قدرت را در عراق بدست گيرند
اتيك سياسي در آشورشان را مورد استقبال قرار دادند، اينكه مردم عراق روند دموآر: وي تاآيد آرد

  . اين يك پيروزي براي مردم عادي در برابر شبه نظاميان بود. بسيار خوب است
وي در پاسخ به اين سوال آه آيا با اين همه پرسي استراليا نيروهاي جديدي به عراق اعزام خواهد آرد 

مه آساني آه مخالف تصميم دولت جهت حضور در اين همه پرسي پاسخي بود براي ه: يا خير، گفت
  . اين جنگ بودند
خواهم آه نظير حزب آارگر زد و بندهاي سياسي در اين رابطه را آنار  من از مردم مي: داونر تاآيد آرد

  . گذاشته و موضع دو حزبي را اتخاذ آنند
وي . وار و ثابت قدم باشدداونر مدعي شد آه استراليا مسووليت دارد آه در رابطه با اين مساله است

اي داديم و آنها را در برابر مردمي  اگر ضعيف باشيم، اگر مصالحه آنيم، به شورشيان برگ برنده: گفت
  . ايم اي آرام و دموآراتيك هستند، به پيروزي رسانده آه خواهان آينده

  . دولت ژاپن نيز از دولت عراق به دليل برگزاري آرام همه پرسي تقدير آرد
همه پرسي قانون اساسي در عراق بدون هيچ : اي اعالم آرد ي ژاپن در اطالعيه ت امور خارجهوزار

  . آند ژاپن از اين اقدام مهم در جهت توسعه روند سياسي استقبال مي. مشكلي انجام شد
ما به دولت موقت عراق و مردم اين آشور آه به رغم مسايل امنيتي : در ادامه اين اطالعيه آمده است

  . رايط دشوار در اين همه پرسي مشارآت آردند اداي احترام داريمو ش
ي اروپا در عراق نيز همه پرسي قانون اساسي عراق را گامي مثبت به سوي تحقق  ي اتحاديه نماينده

  . ثبات در اين آشور خواند
ي   نماينده-يچاپ امارات متحده عرب-ي البيان  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از روزنامه

برگزاري همه پرسي نشان داد آه گوش شنوايي براي شنيدن آراي اقليت سني : ي اروپا گفت اتحاديه
  . نيز وجود دارد
هاي عراقي سالح خود را آنار بگذارند و بدانند آه  همه پرسي باعث شد تا برخي گروه: وي تصريح آرد

  . آنها در روند سياسي عراق جايگاهي خواهند داشت
هاي  گروه: ي شبه نظاميان در عراق تاآيد آرد ي فرانسوي فيگارو درباره وگو با روزنامه در گفتوي 

آنند و دسته ديگر  شورشي در عراق دو دسته هستند، يك دسته دعوت به حضور در مراآز اخذ راي مي
  . آنند مثل زرقاوي و القاعده راي دهندگان عراقي را تهديد مي

همه پرسي اتفاق : في عنان، دبير آل سازمان ملل متحد در عراق نيز گفتي آو اشرف قاضي، نماينده
  . آيد بويژه اينكه تحول مثبتي در روند سياسي عراق است مهمي در عراق به حساب مي
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هاي مختلفي درخصوص قانون اساسي عراق  ديدگاه: ان گفت.ان.ي سي قاضي در گفتگو با شبكه
 اساسي عراق فرصت مناسبي را براي بررسي مسايل اختالف وجود دارد، البته متن پيش نويس قانون

  . برانگيز ايجاد آرده است
به رغم اينكه تمام اختالفات مربوط به قانون اساسي عراق قابل حل نيست، اما : وي تصريح آرد

  . توان برخي بندهاي آن را از طريق انجام مذاآرات و دستيابي به توافق همگاني تغيير داد مي
هايي آه مخالف قانون اساسي عراق هستند،  اميدواريم آه تمامي گروه: المللي گفت  بيناين مسوول

بعد از تغييرات در پيش نويس آن با يكديگر همكاري آنند، البته اين مساله در نهايت به شهروندان 
  . گردد عراقي باز مي
آويت نسبت به توافق : وشتي آويت ن چنين به نقل از يك مسوول در وزارت امور خارجه اين روزنامه هم

ها در قبال پيش نويس قانون اساسي عراق آه در راستاي حمايت و تحكيم روند سياسي  تمام گروه
  . عراق و برقراري ثبات و امنيت اين آشور است، بسيار اميدوار است

رگزاري همه اي نسبت به ب ي تونس نيز در بيانيه وزارت خارجه: چنين پايگاه اينترنتي ايالف نيز نوشت هم
  . پرسي عراق ابراز خرسندي آرد و آن را گامي مثبت خواند

آند و خواهان تحكيم  تونس تمام تحوالت سياسي آنوني عراق را دنبال مي: در اين بيانيه آمده است
  . هاي دولت جديد عراق و موفقيت قانون اساسي جديد آن است پايه

مايت از ملت عراق و همكاري با اين آشور در تونس خواهان ح: در ادامه بيانيه عنوان شده است
  . راستاي برقراري ثبات امنيت بازسازي آن و پيشرفت در اين آشور است

ي عراق آه اواسط  مقامات ديپلماتيك ترآيه نيز تاآيد آردند آنكارا به انتخابات آينده: روزنامه البيان نوشت
خواهد آه تمام  ي آرآوك چشم دوخته است و مي چنين به آينده شود و هم ماه دسامبر آينده برگزار مي

  . ي اين شهر مشارآت آنند ها نه تنها ساآنان آرآوك در تعيين سرنوشت آينده عراقي
ي عراق ضروري است و ترآيه  المللي براي نظارت بر انتخابات آينده حضور ناظران بين: اين منابع افزودند

  . ي اعزام ناظران خود به عراق است آماده
سرنوشت آرآوك با توجه به متن قانون اساسي عراق و از طريق : هاي ترآيه ادامه دادند ماتديپل

 تعيين خواهد شد، چرا آه تمام منابع نفتي آرآوك بايد بين تمام 2007برگزاري همه پرسي در سال 
  .  شرآت آنند2007ها توزيع شود و از اين رو همه بايد در همه پرسي  عراقي

ي برگزاري همه پرسي درخصوص  ي جهاني طرح ترآيه درباره جامعه: ان آردنداين مقامات خاطرنش
  . ي آرآوك را تاييد آرده است آينده

   *تحوالت عراق پس از اشغال اين آشور* 
ي آمريكا به اين آشور تا به امروز؛  خبرگزاري رويتر در گزارشي به بررسي اوضاع عراق از زمان حمله

  . ن اساسي، پرداخته و حوادث مهم را با ذآر تاريخ بيان آرده استپرسي قانو زمان برگزاري همه
  : به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران اين روز شمار به شرح زير است

  : 2003سال 
  نيروهاي آمريكايي و انگليسي از آويت به عراق حمله آردند؛ :  مارس20 -
ي صدام در   ساله33 زماني بود آه حكومت نيروهاي آمريكايي به بغداد يورش بردند و اين:  آوريل9 -

  ها از هم پاشيده شد؛  ها و غارت جريان شورش
 عضو بود، اولين 25شوراي حكومت انتقالي عراق آه تحت حمايت آمريكا و متشكل از :  ژوئيه13 -

  نشستش را در بغداد برگزار آرد؛ 
  ري مسلحانه در موصل اعالم آرد؛ ارتش آمريكا مرگ عدي و قصي پسران صدام را طي درگي:  ژوئيه22 -
 تن از جمله 22گذاري شده در مقر سازمان ملل، موجب آشته شدن  انفجار آاميون بمب:  اوت19 -

  ي سازمان ملل شد؛  سرجيو وييرا دي ملو، فرستاده
اهللا محمد باقر   تن از جمله آيت80گذاري شده در نجف آه در آن بيش از  انفجار خودروي بمب:  اوت29 -

  حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آشته شدند؛ 
  نيروهاي آمريكايي صدام را در نزديكي تكريت، زادگاهش دستگير آردند؛ :  دسامبر13 -

   : 2004سال 
  هايي آه عكس صدام بر روي آن چاپ شده بود؛  لغو داد و ستد با پول:  ژانويه15 -
 موتور در نزديكي مساجد بغداد و آربال در روز عاشورا آه ي انفجار بمب و حمله به وسيله:  مارس2 -

   آشته بر جاي گذاشت؛ 171
  شوراي حكومت انتقالي، قانون اساسي موقت را امضاء آرد؛ :  مارس8 -
اي را عليه مبارزان اهل سنت در فلوجه آغاز  تفنگداران دريايي آمريكا حمالت گسترده:  آوريل5 و 4 -

ي عراق در بغداد و مناطق  اي از سوي طرفداران مقتدي صدر، رهبر شيعه همچنين انتفاضه. آردند
  جنوبي عراق شروع شد؛ 

 خارجي را ربودند 150گيرها گروگان ايتاليايي را آشتند و از آن زمان به بعد بيش از  گروگان:  آوريل14 -
  ها را نيز بريدند؛  ها را آشته و سر برخي از آن آه يك سوم آن

گذاري شده آه موجب آشته شدن عزالدين سليم، رييس شوراي  ر خودروي بمبانفجا:  مه17 -
  حكومت انتقالي عراق شد؛ 

ي الزم براي تشكيل دولت  انحالل شوراي حكومت انتقالي عراق براي آماده آردن زمينه:  اول ژوئن-
   موقت به رياست اياد عالوي و تعيين غازي عجيل الياور به عنوان رييس جمهور موقت آن؛
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. آمريكا دو روز قبل از موعد مقرر حاآميت عراق را رسما به دولت اياد عالوي واگذار آرد:  ژوئن28 -
همچنين ائتالف موقت در عراق منحل شد و پل برمر، حاآم غير نظامي آمريكا در عراق اين آشور را ترك 

  آرد؛ 
دند و بعد از يك هفته و آشته شدن يي رابه فلوجه آغاز آر نيروهاي آمريكايي حمالت گسترده:  نوامبر8 -

   تن خبر سقوط اين شهر اعالم شد؛ 1052 مبارز و دستگيري 1600
   : 2005سال 

آزاد در طول نيم قرن گذشته آه در آن فهرست ائتالف شيعه پيروز  برگزاري اولين انتخابات :  ژانويه30 -
  گيري را تحريم آردند؛  شد و اآثريت اهل سنت راي

گذاري شده در طول يك عمليات انتحاري در حله واقع در جنوب بغداد  نفجار يك خودروي بمبا:  فوريه28 -
  ي القاعده در عراق مسووليت آن را برعهده گرفت؛   آشته بر جاي گذاشت و شاخه125آه 

ي صدام  ي محاآمه هاي مسلح عراقي قاضي پرويز محمود، يكي از اعضاي دادگاه ويژه گروه:  مارس2 -
  آردند؛ را ترور 

  اش را برگزار آرد؛  مجمع ملي عراق اولين جلسه:  مارس16 -
  مجمع ملي عراق جالل طالباني را به عنوان رييس جمهور انتخاب آرد؛ :  آوريل6 -
  ي جديد به رياست ابراهيم الجعفري را پذيرفت؛  مجمع ملي عراق تشكيل آابينه:  آوريل28 -
هاي موجود در بغداد، سفير مصر در بغداد ربوده و بعد  ديپلماتدر آغاز سلسله حمالت عليه :  ژوئيه2 -

  ي القاعده آشته شد؛  به دست شبكه
 15ي پارلماني براي تدوين قانون اساسي عراق بعد از اضافه شدن  اولين نشست آميته:  ژوئيه5 -

  عضو از اهل سنت تشكيل شد؛ 
در خصوص قتل عام شيعيان در روستاي الدجيل ي عراق اتهاماتي را عليه صدام  دادگاه ويژه:  ژوئيه17 -

 اآتبر جاري شروع 19ي صدام و هفت تن از معاونانش  قرار است محاآمه.  مطرح آرد1982در سال 
  شود؛ 

بعد از پخش ) ع( تن از شيعيان در مراسم شهادت امام موسي آاظم 1000نزديك به :  اوت31 -
پل االئمه در بغداد، به داخل رودخانه فرات افتاده و ي عمليات انتحاري به دليل هجوم به روي  شايعه

  . غرق شدند
اهللا العظمي سيد علي سيستاني از طرفدارانش خواست تا به قانون اساسي راي  آيت:  سپتامبر22 -
  بدهند؛ " آري"
  دهندگان؛  توزيع متن قانون اساسي در بين راي:  اآتبر3 -
  ت را به تحريم همه پرسي تشويق آرد؛ ي القاعده در عراق اهل سن شبكه:  اآتبر4 -
حزب اسالمي عراق در مقابل برخي تغييرات اندك با تاييد قانون اساسي موافقت آرد و قول :  اآتبر11 -

  داد آه سال آينده آن را بررسي آند؛ 
همه پرسي قانون اساسي عراق با حضور دو سوم افراد واجد شرايط راي دادن در عراق :  اآتبر15 -

  .  شدبرگزار
  

 اساسي در عراق پرسي قانون همهاز استقبال جهاني 
 ٢٠٠۵ اکتبر 16 – ١٣٨۴ مهر ٢4شنبه یک

آغاز شده است و نتايج نهايي ) يكشنبه(شمارش آراء همه پرسي قانون اساسي عراق از صبح امروز 
لس در اين رابطه سيد محسن حكيم، مشاور سياسي رييس مج. آن تا پنج روز ديگر اعالم خواهد شد

اعالي انقالب اسالمي عراق درخصوص آخرين اخبار از همه پرسي قانون اساسي در عراق اظهار 
  . خبرها در اين خصوص بسيار خوب و اميدوارآننده است :داشت

براساس آخرين اطالعاتي آه به دست : حكيم ادامه داد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دادند آه اين " آري"هاي جنوبي به اين قانون اساسي راي  اير استانما رسيده، استان بغداد و س

  . باشد هاي سياسي و مرجعيت ديني در اين مناطق مي موضوع دال بر وسعت تاثيرگذاري جريان
تاآنون در استان ديالي : چنين گفت مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق هم

دادند آه در مجموع تقريبا " نه" هزار تن نيز به آن راي 95گفتند و " ريآ" هزار نفر به قانون اساسي 197
اند و اين موضوع با توجه به اينكه استان مذآور از نظر  داده" آري"دو سوم جمعيت اين استان راي 

  . ها استاني مختلط است، بسيار خوب و قابل توجه است قوميت
 هزار راي به قانون اساسي 30هزار رايي آه داده شد،  31از استان بلد از : وي در ادامه اظهار داشت 

در شهرهاي . بوده است" آري" هزار راي 19 هزار راي 24بوده است؛ در استان دوجيل از مجموع " آري"
  . اند بوده" آري" درصد آرا 60آرد و ترآمن همچون شهر سليمان بيك نيز 

ن آمار دقيقي به دست ما نرسيده ولي توقع از استان موصل يا نينوا اگرچه تاآنو: حكيم همچنين گفت
گيري در سطحي عالي قرار دارد؛ از استان رمادي نيز آماري در دست نيست  هاي راي حاضران در حوزه

رسد مشكلي در اين  اند و به نظر نمي ها و مناطق عراق آماري بسيار خوب داشته ولي مابقي استان
  . رابطه وجود داشته باشد

انون عراق آه چنانچه دو سوم، سه استان عراق قانون اساسي را رد آند، اين قانون وي با اشاره به ق
تاآنون هيچ اطالعي مبني بر اينكه چنين اتفاقي رخ داده باشد، به : افتد، اظهار داشت از اعتبار مي

  . رسد آه در اين همه پرسي قانون اساسي وتو شود دست ما نرسيده و به نظر نمي
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پرسي با توجه  ه ايالف گزارش آرد، برخي منابع عراقي نزديك به شمارش آرا همهاين در حالي است آ
گير بوده است، نسبت به  نشين چشم هاي سني پرسي در استان به اينكه حضور اهل سنت در همه

  . اند باشد، ابراز نگراني آرده" نه"پرسي و اينكه شايد پاسخ  نتايج همه
ي مردم بويژه اهل تسنن در  عراق از مشارآت گستردهاعضاي آميسيون عالي مستقل انتخابات 

  . هاي مختلف عراق خبر دادند استان
 ميليون عراقي واجد شرايط راي دادن 5/15 ميليون از 10 مقامات انتخاباتي عراق اظهار داشتند آه حدود 

  .  درصد اعالم آرد65 توان ميزان مشارآت مردم را  پرسي شرآت آردند و مي در اين همه
 58 اين در حالي است آه در اولين انتخاباتي آه در ماه ژانويه و پس از سرنگوني رژيم صدام برگزار شد، 

  . درصد مردم شرآت آردند
نتايج نهايي انتخابات بعد از پنج روز اعالم : اعضاي آميسيون مستقل انتخابات عراق اظهار داشتند

  . خواهد شد
نند که در هفت استان از هجده استان عراق، از جمله سه ز چنين تخمين مي مسووالن انتخاباتي هم

  . اند استان که اکثريتي سني مذهب دارند، بيش از دو سوم واجدان شرايط راي داده
آميسيون برگزاري انتخابات اعالم کرده است که در استان سني نشين االنبار در غرب عراق که عمده 

هاي راي گيري فعال   در اين کشور بوده، تمامي حوزهي درگيري عليه نيروهاي آمريکايي ترين منطقه
  . نبودند و در پنج شهر اين استان، بويژه شهر رمادي، ميزان شرکت مردم در همه پرسي کم بوده است

به اين ترتيب، استان االنبار تنها استان سني نشين است که مشارکت بااليي را در روز راي گيري 
  . شاهد نبود

 مسووالن حقوقي هيات دفاعي صدام در اردن اظهار داشت آه صدام در همه از سوي ديگر يكي از
  . پرسي قانون اساسي عراق شرآت نكرده است

ها،  در همه پرسي آه روز پنجشنبه در زندان: اين مقام مسوول آه نامش فاش نشده است، گفت
 اساسي شرآت نكرده نويس قانون ها انجام شد، صدام در همه پرسي پيش ها و بيمارستان بازداشتگاه

  . و راي نداده است
المللي از  هاي بين ي اروپا و ديگر مقامات و اتحاديه در همين حال رهبران جهان، سازمان ملل، اتحاديه

   .برگزاري آرام و حضور پر تعداد مردم عراق در همه پرسي قانون اساسي استقبال آردند
 آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل به مردم عراق به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،

براي برگزاري اين همه پرسي تبريك گفت و اين مهم را شانسي براي اين آشور براي دور شدن از 
  . ها و حرآت به سوي اتحاد خواند درگير

اي اين همه پرسي را فرصتي مهم براي مردم عراق جهت اعالم  سخنگوي آوفي عنان در اطالعيه
براي دومين بار طي سال جاري مردم عراق شرايط دشوار و : شان بر شمرد و گفت ي سياسيها ديدگاه

  . هاي راي حاضر شدند تهديدهاي جدي را پشت سر گذاشتند و پاي صندوق
ي اين انتخابات هرچه باشد به اعتقاد دبيرآل اين همه پرسي فرصتي براي تمامي  نتيجه: وي افزود

ي آشتي ملي، ايجاد عراقي  ها و حرآت به سوي اتحاد در سايه گيريمردم عراق جهت دور شدن از در
  . دموآراتيك، متحد و مرفه بود

هايش براي آمك به مردم عراق تا پايان آار  در اين اطالعيه تاآيد شده است آه سازمان ملل به تالش
  . ادامه خواهد داد

ي فني به دولت عراق جهت برگزاري ها ي آمك ي ارايه آارينا پرلي، رييس تيم سازمان ملل آه وظيفه
  . روند انتخابات با آرامي پيش رفت و از نقطه نظر فني عالي بود: انتخابات را داشته نيز گفت

ي اروپا نيز از برگزاري همه پرسي در عراق استقبال آرده و آن را گامي مهم در جهت برقراري  اتحاديه
  . دموآراسي و ثبات در عراق خواند

اي  ي اروپا در امور خارجي و سياست همسايگان اروپا در اطالعيه لدنر، آميسيونر اتحاديهبنيتا فررو وا
اي بود آه در آن اختالفات سياسي در عراق از طريق  اين همه پرسي گامي مهم براي آينده: اعالم آرد

  . هاي خشونت آميز حل خواهد شد وگوهاي دموآراتيك و نه به شيوه گفت
هاي مردم عراق جهت ساخت آشوري  يون اجرايي اروپا به حمايت خود از تالشوي تاآيد آرد آه آميس

  . با ثبات و مرفه ادامه خواهد داد
جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نيز اين همه پرسي را گامي حساس و رو به جلو در جهت حرآت 

  . عراق به سوي دموآراسي خواند
اق در مبارزه با تروريسم و تشكيل موسسات و پرسي قانون اساسي عر بوش با تاآيد بر اهميت همه

  .  تحول جدي در تاريخ خاورميانه در حال ايجاد است :نهادهاي مستقل گفت
ي سختي به  ها ضربه پرسي و انداختن آراي خود به صندوق ها با شرآت در همه  عراقي :وي افزود
گويد ما خودمان با برپايي  ه آنها ميها وارد آردند و پيامي را به مردم جهان اعالم آردند آه ب تروريست

  . آنيم ي آشورمان را تعيين مي آميز آينده انتخاباتي مسالمت
. رود پرسي گامي جدي در راستاي حرآت به سوي عراقي دموآرات به شمار مي  اين همه :بوش گفت

  . عقب بردارندشود آه اعضاي القاعده نيز يك گام به  دارند، موجب مي ها برمي هر گام جديدي آه عراقي
ي عطفي مهم خواند و گفت آه  پرسي عراق را نقطه ي آمريكا نيز همه آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه

  . آند ي ايدئولوژي افراطي و نفرت آمك مي عراق دموآراتيك به ايجاد صلح در خاورميانه و خاتمه
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اق را پيروزي دموآراسي و شكست ي استراليا همه پرسي تاريخي عر الكساندر داونر، وزير امور خارجه
  . تروريسم خواند

ي آساني بود آه سعي دارند با خشونت و با  داونر گفت آه اين همه پرسي شكست جدي همه
  . اسلحه و بمب قدرت را در عراق بدست گيرند

اينكه مردم عراق روند دموآراتيك سياسي در آشورشان را مورد استقبال قرار دادند، : وي تاآيد آرد
  . اين يك پيروزي براي مردم عادي در برابر شبه نظاميان بود. يار خوب استبس

وي در پاسخ به اين سوال آه آيا با اين همه پرسي استراليا نيروهاي جديدي به عراق اعزام خواهد آرد 
اين همه پرسي پاسخي بود براي همه آساني آه مخالف تصميم دولت جهت حضور در : يا خير، گفت
  . نداين جنگ بود

خواهم آه نظير حزب آارگر زد و بندهاي سياسي در اين رابطه را آنار  من از مردم مي: داونر تاآيد آرد
  . گذاشته و موضع دو حزبي را اتخاذ آنند

وي . داونر مدعي شد آه استراليا مسووليت دارد آه در رابطه با اين مساله استوار و ثابت قدم باشد
اي داديم و آنها را در برابر مردمي  لحه آنيم، به شورشيان برگ برندهاگر ضعيف باشيم، اگر مصا: گفت

  . ايم اي آرام و دموآراتيك هستند، به پيروزي رسانده آه خواهان آينده
  . دولت ژاپن نيز از دولت عراق به دليل برگزاري آرام همه پرسي تقدير آرد

ي قانون اساسي در عراق بدون هيچ همه پرس: اي اعالم آرد ي ژاپن در اطالعيه وزارت امور خارجه
  . آند ژاپن از اين اقدام مهم در جهت توسعه روند سياسي استقبال مي. مشكلي انجام شد

ما به دولت موقت عراق و مردم اين آشور آه به رغم مسايل امنيتي : در ادامه اين اطالعيه آمده است
  . داريمو شرايط دشوار در اين همه پرسي مشارآت آردند اداي احترام 

ي اروپا در عراق نيز همه پرسي قانون اساسي عراق را گامي مثبت به سوي تحقق  ي اتحاديه نماينده
  . ثبات در اين آشور خواند

ي   نماينده-چاپ امارات متحده عربي-ي البيان  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از روزنامه
شان داد آه گوش شنوايي براي شنيدن آراي اقليت سني برگزاري همه پرسي ن: ي اروپا گفت اتحاديه

  . نيز وجود دارد
هاي عراقي سالح خود را آنار بگذارند و بدانند آه  همه پرسي باعث شد تا برخي گروه: وي تصريح آرد

  . آنها در روند سياسي عراق جايگاهي خواهند داشت
هاي  گروه: نظاميان در عراق تاآيد آردي شبه  ي فرانسوي فيگارو درباره وگو با روزنامه وي در گفت

آنند و دسته ديگر  شورشي در عراق دو دسته هستند، يك دسته دعوت به حضور در مراآز اخذ راي مي
  . آنند مثل زرقاوي و القاعده راي دهندگان عراقي را تهديد مي

ه پرسي اتفاق هم: ي آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل متحد در عراق نيز گفت اشرف قاضي، نماينده
  . آيد بويژه اينكه تحول مثبتي در روند سياسي عراق است مهمي در عراق به حساب مي

هاي مختلفي درخصوص قانون اساسي عراق  ديدگاه: ان گفت.ان.ي سي قاضي در گفتگو با شبكه
وجود دارد، البته متن پيش نويس قانون اساسي عراق فرصت مناسبي را براي بررسي مسايل اختالف 

  . رانگيز ايجاد آرده استب
به رغم اينكه تمام اختالفات مربوط به قانون اساسي عراق قابل حل نيست، اما : وي تصريح آرد

  . توان برخي بندهاي آن را از طريق انجام مذاآرات و دستيابي به توافق همگاني تغيير داد مي
لف قانون اساسي عراق هستند، هايي آه مخا اميدواريم آه تمامي گروه: المللي گفت اين مسوول بين

بعد از تغييرات در پيش نويس آن با يكديگر همكاري آنند، البته اين مساله در نهايت به شهروندان 
  . گردد عراقي باز مي
آويت نسبت به توافق : ي آويت نوشت چنين به نقل از يك مسوول در وزارت امور خارجه اين روزنامه هم

س قانون اساسي عراق آه در راستاي حمايت و تحكيم روند سياسي ها در قبال پيش نوي تمام گروه
  . عراق و برقراري ثبات و امنيت اين آشور است، بسيار اميدوار است

اي نسبت به برگزاري همه  ي تونس نيز در بيانيه وزارت خارجه: چنين پايگاه اينترنتي ايالف نيز نوشت هم
  . ثبت خواندپرسي عراق ابراز خرسندي آرد و آن را گامي م

آند و خواهان تحكيم  تونس تمام تحوالت سياسي آنوني عراق را دنبال مي: در اين بيانيه آمده است
  . هاي دولت جديد عراق و موفقيت قانون اساسي جديد آن است پايه

تونس خواهان حمايت از ملت عراق و همكاري با اين آشور در : در ادامه بيانيه عنوان شده است
  . اري ثبات امنيت بازسازي آن و پيشرفت در اين آشور استراستاي برقر

ي عراق آه اواسط  مقامات ديپلماتيك ترآيه نيز تاآيد آردند آنكارا به انتخابات آينده: روزنامه البيان نوشت
خواهد آه تمام  ي آرآوك چشم دوخته است و مي چنين به آينده شود و هم ماه دسامبر آينده برگزار مي

  . ي اين شهر مشارآت آنند  تنها ساآنان آرآوك در تعيين سرنوشت آيندهها نه عراقي
ي عراق ضروري است و ترآيه  المللي براي نظارت بر انتخابات آينده حضور ناظران بين: اين منابع افزودند

  . ي اعزام ناظران خود به عراق است آماده
تن قانون اساسي عراق و از طريق سرنوشت آرآوك با توجه به م: هاي ترآيه ادامه دادند ديپلمات

 تعيين خواهد شد، چرا آه تمام منابع نفتي آرآوك بايد بين تمام 2007برگزاري همه پرسي در سال 
  .  شرآت آنند2007ها توزيع شود و از اين رو همه بايد در همه پرسي  عراقي
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مه پرسي درخصوص ي برگزاري ه ي جهاني طرح ترآيه درباره جامعه: اين مقامات خاطرنشان آردند
  . ي آرآوك را تاييد آرده است آينده

   *تحوالت عراق پس از اشغال اين آشور* 
ي آمريكا به اين آشور تا به امروز؛  خبرگزاري رويتر در گزارشي به بررسي اوضاع عراق از زمان حمله

  . ده استپرسي قانون اساسي، پرداخته و حوادث مهم را با ذآر تاريخ بيان آر زمان برگزاري همه
  : به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران اين روز شمار به شرح زير است

  : 2003سال 
  نيروهاي آمريكايي و انگليسي از آويت به عراق حمله آردند؛ :  مارس20 -
ي صدام در   ساله33نيروهاي آمريكايي به بغداد يورش بردند و اين زماني بود آه حكومت :  آوريل9 -

  ها از هم پاشيده شد؛  و غارتها  جريان شورش
 عضو بود، اولين 25شوراي حكومت انتقالي عراق آه تحت حمايت آمريكا و متشكل از :  ژوئيه13 -

  نشستش را در بغداد برگزار آرد؛ 
  ارتش آمريكا مرگ عدي و قصي پسران صدام را طي درگيري مسلحانه در موصل اعالم آرد؛ :  ژوئيه22 -
 تن از جمله 22گذاري شده در مقر سازمان ملل، موجب آشته شدن  ون بمبانفجار آامي:  اوت19 -

  ي سازمان ملل شد؛  سرجيو وييرا دي ملو، فرستاده
اهللا محمد باقر   تن از جمله آيت80گذاري شده در نجف آه در آن بيش از  انفجار خودروي بمب:  اوت29 -

  حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آشته شدند؛ 
  نيروهاي آمريكايي صدام را در نزديكي تكريت، زادگاهش دستگير آردند؛ :  دسامبر13 -

    :2004سال 
  هايي آه عكس صدام بر روي آن چاپ شده بود؛  لغو داد و ستد با پول:  ژانويه15 -
ه ي موتور در نزديكي مساجد بغداد و آربال در روز عاشورا آ انفجار بمب و حمله به وسيله:  مارس2 -

   آشته بر جاي گذاشت؛ 171
  شوراي حكومت انتقالي، قانون اساسي موقت را امضاء آرد؛ :  مارس8 -
اي را عليه مبارزان اهل سنت در فلوجه آغاز  تفنگداران دريايي آمريكا حمالت گسترده:  آوريل5 و 4 -

داد و مناطق ي عراق در بغ اي از سوي طرفداران مقتدي صدر، رهبر شيعه همچنين انتفاضه. آردند
  جنوبي عراق شروع شد؛ 

 خارجي را ربودند 150گيرها گروگان ايتاليايي را آشتند و از آن زمان به بعد بيش از  گروگان:  آوريل14 -
  ها را نيز بريدند؛  ها را آشته و سر برخي از آن آه يك سوم آن

، رييس شوراي گذاري شده آه موجب آشته شدن عزالدين سليم انفجار خودروي بمب:  مه17 -
  حكومت انتقالي عراق شد؛ 

ي الزم براي تشكيل دولت  انحالل شوراي حكومت انتقالي عراق براي آماده آردن زمينه:  اول ژوئن-
  موقت به رياست اياد عالوي و تعيين غازي عجيل الياور به عنوان رييس جمهور موقت آن؛ 

. راق را رسما به دولت اياد عالوي واگذار آردآمريكا دو روز قبل از موعد مقرر حاآميت ع:  ژوئن28 -
همچنين ائتالف موقت در عراق منحل شد و پل برمر، حاآم غير نظامي آمريكا در عراق اين آشور را ترك 

  آرد؛ 
يي رابه فلوجه آغاز آردند و بعد از يك هفته و آشته شدن  نيروهاي آمريكايي حمالت گسترده:  نوامبر8 -

   تن خبر سقوط اين شهر اعالم شد؛ 1052  مبارز و دستگيري1600
    :2005سال 

آزاد در طول نيم قرن گذشته آه در آن فهرست ائتالف شيعه پيروز  برگزاري اولين انتخابات :  ژانويه30 -
  گيري را تحريم آردند؛  شد و اآثريت اهل سنت راي

ري در حله واقع در جنوب بغداد گذاري شده در طول يك عمليات انتحا انفجار يك خودروي بمب:  فوريه28 -
  ي القاعده در عراق مسووليت آن را برعهده گرفت؛   آشته بر جاي گذاشت و شاخه125آه 

ي صدام  ي محاآمه هاي مسلح عراقي قاضي پرويز محمود، يكي از اعضاي دادگاه ويژه گروه:  مارس2 -
  را ترور آردند؛ 

  گزار آرد؛ اش را بر مجمع ملي عراق اولين جلسه:  مارس16 -
  مجمع ملي عراق جالل طالباني را به عنوان رييس جمهور انتخاب آرد؛ :  آوريل6 -
  ي جديد به رياست ابراهيم الجعفري را پذيرفت؛  مجمع ملي عراق تشكيل آابينه:  آوريل28 -
و بعد هاي موجود در بغداد، سفير مصر در بغداد ربوده  در آغاز سلسله حمالت عليه ديپلمات:  ژوئيه2 -

  ي القاعده آشته شد؛  به دست شبكه
 15ي پارلماني براي تدوين قانون اساسي عراق بعد از اضافه شدن  اولين نشست آميته:  ژوئيه5 -

  عضو از اهل سنت تشكيل شد؛ 
ي عراق اتهاماتي را عليه صدام در خصوص قتل عام شيعيان در روستاي الدجيل  دادگاه ويژه:  ژوئيه17 -

 اآتبر جاري شروع 19ي صدام و هفت تن از معاونانش  قرار است محاآمه. مطرح آرد 1982در سال 
  شود؛ 

بعد از پخش ) ع( تن از شيعيان در مراسم شهادت امام موسي آاظم 1000نزديك به :  اوت31 -
ي عمليات انتحاري به دليل هجوم به روي پل االئمه در بغداد، به داخل رودخانه فرات افتاده و  شايعه

  . ق شدندغر
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اهللا العظمي سيد علي سيستاني از طرفدارانش خواست تا به قانون اساسي راي  آيت:  سپتامبر22 -
  بدهند؛ " آري"
  دهندگان؛  توزيع متن قانون اساسي در بين راي:  اآتبر3 -
  ي القاعده در عراق اهل سنت را به تحريم همه پرسي تشويق آرد؛  شبكه:  اآتبر4 -
سالمي عراق در مقابل برخي تغييرات اندك با تاييد قانون اساسي موافقت آرد و قول حزب ا:  اآتبر11 -

  داد آه سال آينده آن را بررسي آند؛ 
همه پرسي قانون اساسي عراق با حضور دو سوم افراد واجد شرايط راي دادن در عراق :  اآتبر15 -

  . برگزار شد
  

  تهديد براي موافقت با قانون اساسي؛
   هاي سني در بغداد منفجرشد  ل دفتر حزب عربيك بمب مقاب

  ٢٠٠۵ اآتبر 14 - ١٣٨۴ مهر 22جمعه 
اساسي عراق را مختل آنند، دفتر   نويس قانون  پرسي تاريخي پيش  شورشياني آه مصمم هستند همه

  .گذاري آردند  بزرگترين حزب سياسي اعراب اهل سنت را بمب
گذاري به دنبال انصراف اين حزب از   ، اين بمب)ايلنا(ي آار ايران الملل خبرگزار    به گزارش گروه اخبار بين

  .اساسي عراق رخ داد  نويس قانون  مخالفت با پيش
» فضل«گذاري در بيرون دفتر حزب اسالمي عراق در   آس در اين بمب  هيچ«: آسوشيتدپرس گزارش داد

ور تنبيه اين حزب به دليل انصراف از منظ  ظاهرًا اين حمالت به. زخمي نشد, اي در مرآز بغداد  منطقه
  ».اساسي عراق صورت گرفته است  نويس قانون  مخالفت با پيش

اساسي براي   نويس قانون  گذاران عراق موافقت آردند آه چند اصالحيه به پيش   قانون  چهارشنبه گذشته،
  .پرسي تاريخي روز شنبه اضافه آنند  ها در همه  جلب رضايت و حمايت سني

نويس   حزب اسالمي عراق پوسترهاي تبليغاتي خود در مخالفت با پيش, ها  دنبال افزودن اين اصالحيهبه 
  .سازي آرد  هاي اصلي بغداد پاك  اساسي را از مكان  قانون

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر٢٢: ايرانی بر هفته نامه هایمرور

  ٢٠٠۵ اآتبر 14 - ١٣٨۴ مهر 22جمعه 
پيامدهای قطعنامه شورای حکام و احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، :بی بی سی

گردهمايی بزرگ اصالح طلبان، مخالفت با عضويت محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق در مرکز مطالعات 
ته استراتژيک و واکنش سازمان تامين اجتماعی به گزارش انتقادی بانک جهانی مهمترين عناوين هف

  .نامه های چاپ تهران است
 ارگان خبرگزاری دولتی ايران به بررسی پيامدهای قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی ايران جمعه

  ."چالش های جدی امنيت ملی: "هسته ای عليه ايران پرداخته و تيتر زده است
" ساسات گرايیشعار پردازی و اح" از مقامات دولتی خواسته به دور از ايران جمعهياداشت نويس 

  .خود را برای شرايط سختی آماده کنند
اين روزها بدون اين که پيامد قطعنامه اخير شورای : "ارگان خبرگزاری دولتی ايران اضافه کرده است

  ."اين که آيا فناوری هسته ای ملی است. حکام را بررسی کنيم، به چالش جزئی تری وارد شده ايم
حث درباره ملی بودن يا نبودن پرونده نيست، بلکه در حال حاضر به به نوشته اين نشريه، االن وقت ب

  .موضعی منسجم نياز داريم
  شکاف هسته ای

بعد از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی مواضع جناح های سياسی روشن تر 
طلبان با نگرانی از گذشته شده و دولت جديد در ايستادگی مواضع هسته ای تاکيد دارد و اصالح 

  .نسبت به پيامدهای ارجاع پرونده به شورای امنيت هشدار داده اند
ارگان خبرگزاری دولتی همچنين سخنان علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی را در جمع 

در کشور ما وقتی از : "دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف چاپ کرده و به نقل از وی نوشته است
خيلی ها به . نه چنين نيست.  نام می برند، فکر می کنند حادثه خاصی رخ می دهدشورای امنيت

  ."شورای امنيت می روند و در می آيند
به گفته آقای الريجانی بعد از رفتن پرونده ايران به شورای امنيت نيز می توان خالقيت های بسياری را 

  .به کار بست
احمد جنتی انتقاد کرده که در نماز جمعه تهران گفته  در ياداشت هفتگی اش از آيت اهللا اميد جوان

  ."تحريم هم خيلی هولناک نيست و بسياری از پيشرفت های ايران به خاطر تحريم بوده است: "بود
اگر واقعا تحريم خيلی هم هولناک و هراس آور نيست چرا اين همه می  "اميد جوان،به نوشته 

  ."کوشيم که اين اتفاق نيفتد
 اين نشريه تاکيد کرده، جنس تحريمی که بعد از ارجاع پرونده هسته ای به شورای ياداشت نويس

امنيت اعمال می شود، با تحريم کنونی که محدود به پاره ای خريد ها و سرمايه گذاری هاست، 
  . متفاوت است و می تواند از تحريم ديپلماتيک آغاز شود و به تحريم نفتی نيز تسری پيدا کند
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ح طلبان را به باد انتقاد گرفته که معتقدند پرونده هسته ای ملی نيست و مسئله  اصالپرتو سخن
حکومت است اما گروهی قصد دارند با تندروی، منافع ملی را قربانی کرده و کشور را به سمت بحران، 

  .تحريم و جنگ بکشانند
يگانگان دارند و در ماجرا ياداشت نويس اين نشريه اصالح طلبان را متهم کرده که قرار و مدارهايی با ب

به جای اين که در برابر بيگانه مهاجم بايستند، به کشيدن پای طرف ايرانی "پرونده هسته ای 
  ."مشغولند
در داخل برای اجنبی دم تکان می "معرفی کرده که " خيانتکار" تلويحا اين گروه را پرتو سخننويسنده 

  ."پشت دولت و حکومت خالی استدهند و سيگنال می فرستند که ملت ترسيده اند و 
:  ارگان انصار حزب اهللا نيز در صفحه اول خود به نقل از آقای الريجانی دبير نوشته استيالثارات

متاسفم از اين که برخی حرف هايی که اروپايی ها در مذاکره با ما می گويند، بعضی ها در داخل تکرار "
  ."می کنند

  گردهمايی اصالح طلبان
عنوان اصلی خود از بزرگترين گردهمايی اصالح طلبان خبر داده که پنج شنبه هفته آينده  در اميد جوان

رئيس (، مهدی کروبی )رئيس جمهور سابق( با حضور چهره های سرشناسی نظير محمد خاتمی 
، )وزير سابق کشور( ، عبداهللا نوری )آخرين نخست وزير(، ميرحسين موسوی )سابق مجلس

، مصطفی )نماينده سابق مجلس( ، بهزاد نبوی )ردار سابق تهرانشه( غالمحسين کرباسچی 
دبيرکل (و موسوی خوئينی ها) دبيرکل حزب مشارکت(، محمد رضا خاتمی )وزير پيشين علوم(معين

  .در تهران برگزار می شود) مجمع روحانيون مبارز
حت نيز برای  قرار است از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصل اميد جوانبه نوشته

  .حضور در اين جمع دعوت به عمل آيد
اصالح طلبان پس از شکست در انتخابات رياست جمهوری وقتی دريافتند که : " نوشته استاميد جوان

نمی توانند در انتخابات مجلس خبرگان موفقيتی کسب کنند از حاال خود را برای انتخابات شوراها و پس 
  ." آماده می کنند١٣٨٨آن مجلس و رياست جمهوری سال 

  پايگاه شکست خورده ها
 در صفحه اول خود از انتصاب محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق به سمت عضو مرکز پرتو سخن

عضويت آقای خاتمی در مرکز : "تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت انتقاد کرده و نوشته است
برای مدعيان اصالح طلبی در مهمترين مطالعات استراتژيک ممکن است سر پلی جهت بر پايی پايگاه 

  ."بخش مجمع باشد
) اصالح طلبان(آنها"به نوشته اين نشريه که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی منتشر می شود، 

می توانند با استفاده از بودجه ميلياردی اين مرکز برای پيشرفت يا جبران شکست های پی در پی 
  ."ده و آينده نظام را با اين مطالعات به نفع خود رقم بزننداصالحات، مطالعات استراتژيک کر

 آقای خاتمی را خود باخته فرهنگ غرب معرفی کرده و با انتقاد از از آقای هاشمی پرتو سخن
رئيس مجمع تشخيص مصلحت : "رفسنجانی که حکم عضويت آقای خاتمی را صادر کرده، نوشته است

د که چنين شخصيتی با اين نوع نگرش در حساس ترين بخش بايد تامل بيشتری کرده و تصيميم بگير
  ."مجمع چه خدمتی می تواند ارائه کند

  تامين اجتماعی؛ مالدار بزرگ
، ارگان سازمان تامين اجتماعی نسبت به گزارش بانک جهانی واکنش نشان داده که آتيههفته نامه 

با سرمايه کنترل نشده معرفی سازمان تامين اجتماعی و سازمان بازنشستگی را شرکتهای بزرگی 
  .کرده بود که مانع توسعه بخش خصوصی در ايران هستند

غالمرضا سليمانی، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی گزارش بانک جهانی را نادرست خوانده و گفته 
 ۶٠٠شرکت های واگذار شده به اين سازمان بدهی های دولت است و در چهار ماه گذشته نيز : "است
  ."رد تومان سهام شرکت های دولتی به اين سازمان واگذار شده استميليا

در سال های گذشته دولت برای جبران بخشی از بدهی های بيمه، شرکت های بزرگ دولتی را به 
سازمان تامين اجتماعی واگذار کرده است که با مخالفت کارشناسان و نهادهای بين المللی مواجه 

 اجتماعی به جای تمرکز بر برنامه های خدماتی، وارد فعاليت های شده که معتقدند سازمان تامين
  .بنگاه داری شده است

شرکت های تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی : " به نقل از گزارش بانک جهانی نوشته استآتيه
 درصد ٢۵ درصد از توليد تلويزيون، ٣۵ درصد سيمان، ٣۶ درصد از توليد محصوالت بهداشتی و دارويی، ۴٣

 درصد از توليد الستيک در ٣۵ درصد از توليد يخچال و فريزر و ٣١از توليد وسايل خاموش کننده آتش، 
 درصد بازار بورس ايران به اين سازمان ٣/١١ حدود ٢٠٠١ايران را به خود اختصاص داده و در سال 

  ."اختصاص داشته است
  

   مهر23:  ايرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵بر  اکت١۵ – ١٣٨۴ مهر ٢٣شنبه 

روزنامه های اولين روز هفته تهران، آغاز همه پرسی در عراق و قطعنامه پارلمان اروپا را :بی بی سی
که عليه غنی سازی اورانيوم و وضعيت حقوق بشر در ايران صادر شده با اهميت ديده و درباره آن به 

  . اظهار نظر پرداخته اند
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پکن و روسيه که برای گفتگو درباره پرونده هسته ای ايران سفر همزمان وزيران خارجه ايران و آمريکا به 
صورت گرفته و انتقاد دبير هيات دولت از منتقدان دولت و انتقاد فعاالن سياسی از اظهارات دبير هيات 

  .دولت از جمله اخبار ديگری است که روزنامه های تهران آن را با اهميت ديده اند
وز گذشته پارلمان اروپا را درباره فعاليت های هسته ای ايران در روزنامه های مختلف تهران قطعنامه ر

 در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است همبستگیبه نوشته . صدر اخبار خود منعکس کرده اند
  . غنی سازی اورانيوم را متوقف و مذاکرات را از سرگيرد

ت چاپ کرده و در سرمقاله خود از  بخشی از قطعنامه را که درباره نقض حقوق بشر در ايران اسشرق
مسئوالن خواسته شرايطی فراهم آورند که از فشارهای خارجی برسر فعاليت های حقوق بشری 

  .کاسته شود
 در سرمقاله خود با اشاره به قطعنامه پارلمان اروپا و اظهارات وزيران خارجه آمريکا و همبستگی

به اين ترتيب بعيد نيست که در اجالس آينده ارجاع فرانسه درباره فعاليت های هسته ای ايران نوشته 
  .پرونده ايران به شورای امنيت رای الزم را به دست آورد

 موضع فرانسه را مثبت اريابی کرده و نوشته پاريس که يک همبستگی در نقطه مقابل  ايرانروزنامه
ز نيز کوشيد نقش آوانگارد خود بار پايه گذار پيمان مذاکرات هسته ای ميان ايران و اروپا شده است، ديرو

رو به ) لندن(در روزهايی که روابط ايران با ضلع ديگر اروپا . در مسأله هسته ای ايران را تداوم بخشد
سردی نهاده است، فرانسوی ها موضوع ايران را در دستور کار ديپلماسی مذاکره خود قرار دادند 

  . همچون گذشته شيراک خود گام پيش نهاد
مه به ديدار وزير خارجه ايران از پکن اشاره کرده و نوشته اتفاقات دنيای ديپلماسی در روزهای اين روزنا

اخير اين فرض را بيش از هر زمان قوت بخشيد که در اجالس حساس ماه نوامبر، تهران بيش از همه 
  . روی شريک خود در خاوردور حساب می کند

 اعالم موضع جانشين گرهارد شرودر است تا معلوم ، جمهوری اسالمی منتظرايرانبه نوشته روزنامه 
  . شود که موضع برلين به کدام يک از شريکان آن کشور شبيه خواهد بود

  .  در يادداشتی با اشاره به قطعنامه اروپا نوشته حقوق بشر هم بر بحران هسته ای اضافه شداعتماد
ندمين بار در هفته های اخير  برای چجمهوری اسالمیهمزمان با گزارش های هسته ای روزنامه 

  .سرمقاله خود را به انتقاد از سياست های بريتانيا عليه فعاليت هسته ای ايران اختصاص داده است
 رييس مجلس در يک سخنرانی گفته است هدف مجلس تقويت دولت و کشور شرقبه نوشته روزنامه 

ت اسامی وزرای باقی مانده هستيم است و در مرحله تشکيل و تکميل ساير اعضای کابينه آماده درياف
  . و مجلس قصد زياده خواهی يا سهم خواهی از دولت ندارد

 از قول يک نماينده مجلس نوشته هر روز عده ای در مجلس صف طويلی تشکيل داده جواناما روزنامه 
 امضا و برای گرفتن شغل های استانداری و معاونت وزارت خانه ها اصرار می کنند از نمايندگان مجلس

بگيرند که اين کار در شان مجلس نيست چون اگر امضا کنيم به وظيفه شرعی و قانونی خود عمل 
  .نکرده ايم و اگر امضا نکنيم آن ها دلخور می شوند

در همين زمان گزارش روزنامه ها نشان می دهد اظهارات دبير هيات دولت در اولين گفتگوی خود با 
  . ده استخبرنگاران انتقادهايی در پی آور

 زری بافان در عين تاکيد بر اين که دولت سخنگو نمی خواهد و رييس جمهور  ايرانبه نوشته روزنامه
هم برای تعيين وزيران چهار ماه مهلت قانونی دارد که هنوز يک ماه و نيم آن سپری نشده است در 

خدمت هستيم و جواب منتقدان دولت که آن ها را ورشستگان سياسی خوانده گفته است ما عاشق 
هم تنگه شورای شهر تهران را حفظ می کنيم و هم سنگر دولت را و همه شغل ها را به يک موی آقای 

  . رييس جمهور نمی دهيم
 فروغ افروغ نماينده محافظه کار تهران به نقد اين اظهارات پرداخته و گفته اين ها شرقبه نوشته 

وی .  دوره انتخاب و وعده دادن به مردم خوب استانشاست که به درد اداره کشور نمی خورد و برای
ابراز اميدواری کرده که رييس جمهور نسبت به اين اظهارات منتخب خود واکنش نشان دهد و گرنه اثبات 

  .خواهد شد که همين اساس نظرات وی را می سازد
ی از يک سرباز  همه پرسی عراق را با اهميت ترين عنوان خبری امروز خود ديده و با چاپ عکساعتماد

عراقی در کنار حوزه رای گيری با عنوان نوبت به مردم رسيد در صدر اخبار خود نقل کرده و روزنامه 
 از دعوت امام جمعه قم از مردم عراق برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی خبر داده شرق
  .است

 خبر داده که هفتصد  در صدر اخبار خود از قول رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادیهمبستگی
  . ميليارد تومان سوء استفاده مالی از نهادهای انقالبی کشف شده است

 بخش ديگری از سخنان ايزدپناه را در تيترهای خود آورده اند که از صدها ميليارد تومان کيهان و رسالت
  .سوء استفاده و تقلب در شرکت های نفتی وابسته به دولت خبر داده اند
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